ที่ สน.ผอญ. 008/2564
วันที่ 17 มีนาคม 2564
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุ น้

สิ่ งที่ส่งมาด้วย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั
ข้อบังคับของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุ น้ และออกเสี ยงลงคะแนน
หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริ ษทั
นิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั
ข้อมูลของผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่ อให้เป็ นผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2564
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอเป็ นทางเลือกแก่ผถู ้ ือหุ น้ สาหรับเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
เอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุ น้ หรื อผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุม
แบบฟอร์มหนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ข)
แผนที่ต้ งั ของสถานที่ประชุม
แนวทางปฏิบตั ิสาหรับการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
วิธีสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) สาหรับดาวน์โหลดรายงานประจาปี และรายงานความยัง่ ยืน
รายงานประจาปี 2563 และรายงานความยัง่ ยืนประจาปี 2563 ในรู ปแบบ QR Code และแบบ
ลงทะเบียน (ตามแนบ)

ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) ได้มีมติกาหนดวันประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี 2564 ในวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจยั (ซอยเพชรบุรี 47) ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร โดยมีระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1

คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2563 เพือ่ ทราบ
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 29 ซึ่ งกาหนดให้คณะกรรมการ
เสนอรายงานกิจการของบริ ษทั ในรอบปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานกิจการของบริ ษทั ในรอบปี 2563 ให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบ

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมตั งิ บการเงิน ประจาปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 29 ซึ่ งกาหนดให้คณะกรรมการ
เสนองบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนสิ้ นสุ ด ณ รอบปี บัญชีของบริ ษทั ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิ งบการเงิ นประจาปี
2563 ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่ งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบ
บัญชี และผ่านความเห็ นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ สามารถสรุ ปงบกาไรขาดทุ น
และงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ดังนี้
สรุ ปสาระสาคัญงบกาไรขาดทุนปี 2563
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินรวม
2562
2563

เปลีย่ นแปลง

(จัดประเภทใหม่ )

รายได้จากการดาเนินงาน
รายได้รวม
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กาไรสาหรับปี
กาไรสุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั

69,057
71,492
46,371
14,161
7,649
7,214

83,774
91,402
54,277
17,447
16,009
15,517

(17.6%)
(21.8%)
(14.6%)
(18.8%)
(52.2%)
(53.5%)

สรุ ปสาระสาคัญงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินรวม เปลีย่ นแปลง
2563
2562
318.8%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
19,666
4,696
(18.7%)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
7,192
8,850
3.7%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
81,313
78,440
1.8%
สิ นทรัพย์ รวม
136,050
133,662
(4.1%)
หนี้สินรวม
44,588
46,480
4.9%
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
91,463
87,182
1.8%
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
136,050
133,662
โดยมีรายละเอียดงบการเงิ นตามที่ ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “งบการเงิ นของ
บริ ษทั ” ซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 12
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรเงินกาไร ประจาปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ50 ของกาไร
สุ ทธิ ตามงบการเงินรวม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบั การขยายธุ รกิจและความต้องการใช้เงินทุนของบริ ษทั ในแต่ละ
ปี โดยต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ยกเว้นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึ่ งสามารถอนุ มตั ิ
จ่ายได้โดยคณะกรรมการบริ ษทั หากคณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่า บริ ษทั มีผลประกอบการที่ดีและมี
สภาพคล่องเพียงพอ
2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิ จารณาอนุ มตั ิ จดั สรรเงิ นปั นผล
จากผลการดาเนิ นงานประจาปี 2563 และกาไรสะสม ในอัตราหุ น้ ละ 0.55 บาท โดยเป็ นเงินปั นผลที่
จัดสรรจากกาไรส่ วนที่ ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุ น (Non-BOI) ทั้งจานวน รวมเป็ นเงิ นปั นผล
ทั้งสิ้ น 8,741 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 121.2 ของกาไรสุ ทธิ ตามงบการเงิน
รวม ซึ่ งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั
การจ่ ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงาน
(งบการเงินรวม)

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

กาไรสุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้

(ล้านบาท)

7,214

15,517

9,191

กาไรสุ ทธิ ต่อหุ น้

(บาท/หุน้ )

0.45

0.99

0.59

จานวนหุน้ สามัญ

(ล้านหุ น้ )

15,892

15,892

15,669

เงินปันผลต่ อหุ้น

(บาท/ หุน้ )

0.55

0.55

0.32

เงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้ น

(ล้านบาท)

8,741

8,741

5,014

121.2%

56.3%

54.6%

อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกาไรสุ ทธิ

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผถู ้ ือหุ น้ ตามที่ปรากฏรายชื่ อ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่ มีสิทธิ
รับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 (จะขึ้นเครื่ องหมาย XD หรื อวันที่ไม่มีสิทธิ รับ
เงินปั นผลในวันที่ 10 มีนาคม 2564) และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 23 เมษายน 2564 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่
กับการอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564
เนื่ องจากบริ ษทั มี เงิ นสารองตามกฎหมายครบเต็มตามจานวนตามข้อบังคับบริ ษทั บริ ษทั จึ งมิ ต้อง
จัดสรรเงินกาไร เป็ นเงินสารองตามกฎหมายอีก
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระและแต่ งตั้งกรรมการเพิม่
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 17 กาหนดให้กรรมการบริ ษทั ต้องออกตาม
วาระเป็ นอัตรา 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งคณะ ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง โดยปัจจุบนั
บริ ษทั มีกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ จานวน 5 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี้
4.1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุ ณ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการอิสระ
4.2 นายธงชัย จิรอลงกรณ์
กรรมการ
4.3 นายกานต์ ตระกูลฮุน
กรรมการอิสระ
4.4 นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ
กรรมการ
4.5 นายชวลิต เศรษฐเมธี กุล
กรรมการอิสระ
โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ อรุ ณ เผ่าสวัสดิ์ ได้แจ้งความประสงค์ไม่เข้ารับการเลือกตั้งเป็ น
กรรมการอีก

3

ทั้งนี้ บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอชื่ อบุคคลที่ เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามเพื่ อรั บการพิ จารณาเลื อกตั้งเป็ นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 14 มกราคม 2564 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผใู ้ ดเสนอรายชื่อเข้ามา
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยและกรรมการที่
ได้รับการเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้ ) ได้พิจารณาถึงความรู ้ ความสามารถ ตลอดจนความเชี่ ยวชาญเฉพาะ
ทาง และประสบการณ์การทางาน ความหลากหลายและความชานาญของกรรมการ รวมถึงผลการ
ปฏิ บตั ิ งานในฐานะกรรมการและกรรมการชุ ดย่อยที่ ผ่านมา จึ งได้เสนอให้ที่ประชุ มคณะกรรมการ
บริ ษทั พิจารณา
1.

เสนอแต่งตั้ง นายธงชัย จิรอลงกรณ์ และนายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการ พร้อมทั้งเสนอแต่งตั้ง นายกานต์ ตระกูลฮุน และนายชวลิต เศรษฐเมธี กุล กลับเข้า
ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ

2.

เสนอแต่งตั้งนายแพทย์ปราเสริ ฐ ปราสาททองโอสถ เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั แทน
ตาแหน่ งกรรมการเดิ มที่ ว่างลง โดยนายแพทย์ปราเสริ ฐ ปราสาททองโอสถ เป็ นบุ คคลที่ มี
ประสบการณ์ในการบริ หารโรงพยาบาลเป็ นอย่างดี อีกทั้งยังมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดารง
ต าแหน่ ง กรรมการของบริ ษัท จดทะเบี ย น และไม่ มี ล ัก ษณะต้ อ งห้ า มตามประกาศของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน

3.

เสนอแต่งตั้งนายวิรไท สันติประภพ และนายปรี ดี ดาวฉาย เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
เพิ่มอีก 2 ท่าน ซึ่ งจะทาให้จานวนกรรมการทั้งคณะเพิ่มจากเดิม 16 ท่าน เป็ น 18 ท่าน โดยทั้ง
สองท่านเป็ นผูท้ ี่ มีความรู ้ ประสบการณ์ ในภาคการเงิ น การธนาคาร และการบริ หารจัดการ
องค์กรขนาดใหญ่ สามารถให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ได้เป็ นอย่างดี อีกทั้งยังมี
คุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระตามข้อกาหนดของบริ ษทั อย่างครบถ้วน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั (ไม่รวมกรรมการที่ มีส่วนได้เสี ยและกรรมการที่
ได้รับการเสนอแต่ งตั้งในครั้ งนี้ ) ได้พิจารณากลัน่ กรองอย่างละเอี ยดรอบคอบแล้ว เห็ นชอบตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ื อหุ ้น
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ พร้อมทั้งเสนอแต่งตั้ง
นายแพทย์ปราเสริ ฐ ปราสาททองโอสถ เข้าดารงตาแหน่ง กรรมการแทนตาแหน่งกรรมการเดิมที่วา่ ง
ลง และเสนอแต่งตั้ง นายวิรไท สันติ ประภพ และนายปรี ดี ดาวฉายเป็ นกรรมการอิสระ เพิ่มอีก 2
ท่าน ซึ่ งจะทาให้จานวนกรรมการทั้งคณะเพิ่มจากเดิ ม 16 ท่าน เป็ น 18 ท่าน โดยรายชื่ อกรรมการที่
เสนอแต่งตั้งในครั้งนี้ มีดงั นี้
4.1 นายธงชัย จิรอลงกรณ์
กรรมการ
4.2 นายกานต์ ตระกูลฮุน
กรรมการอิสระ
4.3 นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ
กรรมการ
4.4 นายชวลิต เศรษฐเมธี กุล
กรรมการอิสระ
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4.5 นายแพทย์ปราเสริ ฐ ปราสาททองโอสถ
4.6 นายวิรไท สันติประภพ
4.7 นายปรี ดี ดาวฉาย

กรรมการ (ทดแทนตาแหน่งที่ว่าง)
กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเพิ่ม)
กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเพิ่ม)

ส าหรั บประวัติ ประสบการณ์ ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ ง จ านวนครั้ งของการเข้า ร่ วมประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยของกรรมการเดิมที่เสนอชื่ อให้กลับเข้าดารงตาแหน่ ง
ทั้ง 4 ท่ าน รวมถึ งประวัติ และประสบการณ์ การทางานของกรรมการที่ เสนอแต่ งตั้งแทนต าแหน่ ง
กรรมการเดิมที่วา่ งลง 1 ท่านและเสนอแต่งตั้งเพิ่ม 2 ท่าน ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 โดยมีหลักเกณฑ์
วิธีการพิจารณาสรรหากรรมการ ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ น้ พร้อมหนังสื อ
เชิ ญประชุม
ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้ ไม่ได้ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษทั ที่มีความ
ขัดแย้งหรื อมีสภาพเป็ นการแข่งขันทางธุ รกิจกับบริ ษทั โดยกรรมการอิสระผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่ อให้
กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระของบริ ษทั และกรรมการอิสระที่เสนอแต่งตั้งใหม่มีคุณสมบัติ
ความเป็ นอิ สระครบถ้วนตามนิ ยามกรรมการอิ สระของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดคุ ณสมบัติ
กรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ
จากฝ่ ายบริ หาร และเป็ นผูท้ ี่ ไม่เคยเป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พ หรื อมีความสัมพันธ์ทาง
ธุ รกิจที่มีนยั สาคัญกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย (นิ ยามกรรมการอิสระของบริ ษทั ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมา
ด้วย 4)
สาหรับการเสนอแต่ งตั้งนายชวลิ ต เศรษฐเมธี กุล ซึ่ งมีวาระการดารงตาแหน่ งกรรมการเกิ นกว่า 9 ปี
กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ งนั้น คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นว่า ในระหว่างการดารงตาแหน่ งกรรมการนั้น นายชวลิต
เศรษฐเมธี กุล สามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หาร และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั คิ ่ าตอบแทนกรรมการ
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 22 ซึ่ งกาหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนจาก
บริ ษทั ตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ กาหนด ซึ่ งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา
กลัน่ กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโต
ของรายได้ กาไรของบริ ษทั ความสอดคล้องกับกิจการในขนาดเดียวกัน ตลอดจนถึงความเหมาะสม
กับ ความรั บ ผิ ด ชอบและภาระหน้า ที่ ข องกรรมการ โดยเห็ น ว่ า หลัก เกณฑ์ก ารค านวณบ าเหน็ จ
กรรมการในอัตราร้อยละ 0.1 ของรายได้รวมตามงบการเงินรวมที่ เสนอยังมีความเหมาะสม ตลอดจน
ควรคงอัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการชุดย่อย และวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่
ให้แก่เฉพาะกรรมการจากภายนอกไว้ในอัตราเดิมเท่ากับปี ที่ผา่ นมา
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ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณากลัน่ กรองแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอ
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึ งเห็นควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณา
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั
รายละเอียด

เสนอพิจารณาใน
AGM 2564

AGM 2563

AGM 2562

1.1 บาเหน็จกรรมการ (วงเงินรวม) 50.0 ล้านบาท (1) 64.05 ล้านบาท (2) 79.4 ล้านบาท
โดยมอบให้คณะกรรมการพิจารณา
จัดสรรกันเอง
1.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
- ประธาน
75,000 บาทต่อครั้ง 75,000 บาทต่อครั้ง 75,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ
50,000 บาทต่อครั้ง 50,000 บาทต่อครั้ง 50,000 บาทต่อครั้ง
1.3 วงเงิ น ค่ า รั ก ษาพยาบาลของ
กรรมการ (เฉพาะกรรมการจาก
ภ า ย น อ ก ที่ ไ ม่ มี ส ถ า น ะ เ ป็ น
พนักงาน/ผูบ้ ริ หารตามสัญญาจ้าง
ของบริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อ โดย
เป็ นค่ารักษาพยาบาลที่ใช้บริ การใน
โ ร ง พ ย า บ า ล ก รุ ง เ ท พ แ ล ะ
โรงพยาบาลในเครื อเท่านั้น) (3)

3 ล้านบาท/คน/ปี 3 ล้านบาท/คน/ปี

3 ล้านบาท/คน/ปี

(นับจากวันประชุม (นับจากวันประชุม (นับจากวันประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ น้
สามัญผูถ้ ือหุ น้
สามัญผูถ้ ือหุ น้
ประจาปี 2564 ถึง ประจาปี 2563 ถึง ประจาปี 2562 ถึง
วันประชุมสามัญผู ้ วันประชุมสามัญผู ้ วันประชุมสามัญผู ้
ถือหุ น้ ประจาปี ครั้ง ถือ หุน้ ประจาปี ครั้ง ถือ หุน้ ประจาปี ครั้ง
ต่อไป)
ต่อไป)
ต่อไป)

หมายเหตุ
(1) ตามหลักเกณฑ์ เดิม บริ ษัทจะคานวณบาเหน็จกรรมการในอัตราร้ อยละ 0.1 ของรายได้ รวม
ตามงบการเงิ นรวมของปี ที่ ผ่านมา ซึ่ งหากคานวณบาเหน็จกรรมการ จากงบการเงิ นรวมของปี
2563 จะเป็ นเงินเท่ ากับ 71.4 ล้ านบาท (รายได้ รวม ปี 2563 เท่ ากับ 71,491 ล้ านบาท) อย่ างไร
ก็ต าม คณะกรรมการได้ แ สดงความจานงขอรั บ บาเหน็จ กรรมการลดลง ร้ อยละ 30 จาก
จานวนที่ จะพึ งได้ รับ ทาให้ คงเหลือบาเหน็จกรรมการที่ เสนอขออนุมัติในครั้ งนี ้ เท่ ากับ 50.0
ล้ านบาท
(2) เนื ่ อ งจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของโรคโควิ ด -19 คณะกรรมการจึ ง ขอรั บ บาเหน็จ
กรรมการ ในปี 2563 ลดลงร้ อยละ 30 จากจานวนที ่ ค านวณได้ ต ามหลัก เกณฑ์ เ ดิ ม ทาให้
คงเหลือบาเหน็จกรรมการ 64.05 ล้ านบาท
(3) ปั จจุบัน กรรมการจากภายนอกที่ มีสิทธิ รับสวัสดิ การรั กษาพยาบาล มีจานวน 8 ท่ า น (ไม่ นับ
รวมกรรมการที่ ไ ม่ ประสงค์ ต่ อวาระ) ได้ แ ก่ 1. ศาสตราจารย์ เ กีย รติคุณ นายแพทย์ สั นต์ ศิริ
ศรมณี 2. นายชวลิต เศรษฐเมธี กุล 3. นายวี ระวงค์ จิ ตต์ มิตรภาพ 4. นายกานต์ ตระกูลฮุ น

6

5. นายอาสา สารสิ น 6. นายธงชั ย จิ ร อลงกรณ์ 7. นายพุฒิ พ งศ์ ปราสาททองโอสถ และ
8. นายสุ ภัค ศิ วะรั กษ์
ทั้ งนี ้ หากที่ ประชุ มผู้ถือหุ้ นประจาปี 2564 มี มติ แต่ งตั้ง นายวิ รไท สั นติ ประภพ และนายปรี ดี
ดาวฉาย ให้ ด ารงต าแหน่ ง กรรมการอิ ส ระ กรรมการจากภายนอกที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ วงเงิ น ค่ า
รั กษาพยาบาลตามข้ อ 1.3 จะมีจานวนทั้งหมด 10 ท่ าน
2. ค่ าตอบแทนคณะกรรมการชุ ดย่ อย ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และคณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการ ได้รับค่าตอบแทนในรู ปของค่าเบี้ยประชุมในอัตราเท่ากับปี ที่ผา่ นมา ดังนี้
กรรมการชุดย่ อย

เสนอพิจารณาใน
AGM 2564

AGM 2563

AGM 2562

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธาน

105,000 บาทต่อครั้ง 105,000 บาทต่อครั้ง 105,000 บาทต่อครั้ง

- กรรมการท่านละ

70,000 บาทต่อครั้ง 70,000 บาทต่อครั้ง 70,000 บาทต่อครั้ง

2.2 คณะกรรมการบริหาร
- ประธาน

90,000 บาทต่อครั้ง 90,000 บาทต่อครั้ง 90,000 บาทต่อครั้ง

- กรรมการท่านละ

60,000 บาทต่อครั้ง 60,000 บาทต่อครั้ง 60,000 บาทต่อครั้ง

2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
- ประธาน

75,000 บาทต่อครั้ง 75,000 บาทต่อครั้ง 75,000 บาทต่อครั้ง

- กรรมการท่านละ

50,000 บาทต่อครั้ง 50,000 บาทต่อครั้ง 50,000 บาทต่อครั้ง

2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
- ประธาน

75,000 บาทต่อครั้ง 75,000 บาทต่อครั้ง 75,000 บาทต่อครั้ง

- กรรมการท่านละ

50,000 บาทต่อครั้ง 50,000 บาทต่อครั้ง 50,000 บาทต่อครั้ง

2.5 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ

วาระที่ 6

- ประธาน

75,000 บาทต่อครั้ง 75,000 บาทต่อครั้ง 75,000 บาทต่อครั้ง

- กรรมการท่านละ

50,000 บาทต่อครั้ง 50,000 บาทต่อครั้ง 50,000 บาทต่อครั้ง

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี 2564 และกาหนดค่ าสอบบัญชี
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่ อให้เ ป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 29 ซึ่ งกาหนดให้ที่ป ระชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุน้ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบ
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ได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั สานักงานอีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ประจาปี
2564 เนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1. ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผูส้ อบบัญชี
2. ความพร้อมในด้านจานวนบุคลากร ประสบการณ์ของทีมงานและการปฏิบตั ิงานที่ผา่ นมา
3. ความสมเหตุผลของค่าสอบบัญชี ที่เสนอเมื่อเทียบกับปริ มาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของ
บริ ษทั จดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน
4. ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี และสานักงานที่ สังกัด โดยต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ มีความสัมพันธ์
และ/หรื อ มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย กับ บริ ษ ัท บริ ษ ัท ย่ อ ย ผูบ้ ริ ห าร ผูถ้ ื อ หุ ้น รายใหญ่ หรื อ ผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณากลัน่ กรองแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จาก
บริ ษทั สานักงานอีวาย จากัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจาปี 2564
รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่ งตั้งในครั้งนี้

ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต

ปี ที่ลงลายมือชื่อในฐานะ
ผู้สอบบัญชีของบริษทั

1. นายวิชาติ โลเกศกระวี

เลขที่ 4451

2561 - 2563

2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ

เลขที่ 4377

2559-2560

3. นายสาราญ แตงฉ่ า

เลขที่ 8021

-

พร้ อมทั้งอนุ มตั ิ กาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2564 ในวงเงิ นไม่เกิ น 2.45 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นอัตรา
เท่ากับปี ที่ผา่ นมา โดยมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : บาท)
ค่ าตอบแทนการสอบบัญชี

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

ค่าสอบทานงบ 3 ไตรมาส
ค่าตรวจสอบบัญชี ประจาปี

1,047,000
1,403,000

1,047,000
1,403,000

1,047,000
1,403,000

รวมค่าตอบแทน ทั้งสิ้ น

2,450,000

2,450,000

2,450,000

ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชี ที่เสนอแต่ งตั้ง และบริ ษทั สานักงานอี วาย จากัด ซึ่ งเป็ นสานักงานต้นสังกัดของ
ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยทั้งหมดไม่เป็ นผูท้ ี่ มีความสัมพันธ์หรื อมีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั /
บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระ
เพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตามวิชาชี พต่ องบการเงิ นของบริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อย
(ข้อมูลของผูท้ ี่เสนอชื่อให้เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 5)
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ทั้งนี้ บริ ษทั ได้กำหนดวันกำหนดรำยชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่ มีสิทธิ เข้ำร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน และมี
สิ ทธิ รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนำคม 2564
บริ ษทั ได้เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอวำระกำรประชุมใหญ่สำมัญประจำปี 2564 และเสนอชื่ อบุคคลที่มี
ควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และคุณสมบัติที่เหมำะสมเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั สำหรับกำรประชุม
ใหญ่สำมัญประจำปี 2564 เป็ นกำรล่วงหน้ำตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวำคม 2563 ถึง วันที่ 14 มกรำคม 2564 อย่ำงไรก็ตำม ไม่
ปรำกฏว่ำมี ผูถ้ ื อหุ ้นเสนอระเบี ยบวำระกำรประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นและชื่ อบุ คคลเพื่ อ รั บ กำรพิ จำรณำเลื อกตั้ง เป็ น
กรรมกำรแต่อย่ำงใด
อนึ่ ง บริ ษทั มีควำมตระหนักในสถำนกำรณ์แพร่ ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) และห่ วงใย
ในสุ ขภำพของผูถ้ ือหุน้ และผูเ้ ข้ำร่ วมประชุมทุกท่ำน จึงได้จดั ตั้งจุดคัดกรองตำมแนวปฏิบตั ิของกรมควบคุมโรค ซึ่ ง
อำจทำให้เกิ ดควำมล่ำช้ำในกำรลงทะเบี ยน รวมถึงจำเป็ นต้องจัดสถำนที่ ประชุ มให้มีระยะห่ ำงในทุ กจุ ด ทำให้มี
จำนวนที่นงั่ ในห้องประชุมจำกัดเพียง 100 ที่นงั่ บริ ษทั จึงมีควำมจำเป็ นต้องขอควำมร่ วมมือให้ท่ำนผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำ
มอบฉันทะให้แก่กรรมกำรอิสระของบริ ษทั เข้ำร่ วมประชุมแทนกำรเข้ำประชุ มด้วยตนเอง สำหรับท่ำนผูถ้ ือหุ ้นที่
ประสงค์จะเข้ำร่ วมประชุ มด้วยตนเอง ขอควำมกรุ ณำศึกษำและปฏิบตั ิตำมมำตรกำรแนวทำงปฏิบตั ิสำหรับกำรเข้ำ
ร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 ของบริ ษทั อย่ำงเคร่ งครัด โดยขอให้ท่ำนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะที่จะเข้ำร่ วม
ประชุม โปรดกรอกข้อมูลประวัติสุขภำพและกำรเดินทำงในแบบสอบถำมสำหรับคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ
2019 ที่ได้แนบมำกับหนังสื อเชิญประชุม พร้อมทั้งนำแบบสอบถำมดังกล่ำวมำในวันประชุมด้วย
ขอแสดงควำมนับถือ

(แพทย์หญิงปรมำภรณ์ ปรำสำททองโอสถ)
กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรใหญ่

ฝ่ ำยเลขำนุกำรบริ ษทั
โทร. 02-310-3109, 02-310-3879, 02-310-3258
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