
ท่ี ชพ.(2) 1275/2564

          วนัท่ี   25  มีนาคม   2564

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจำาปี 2564
เรียน ท่านผูถื้อหุน้บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จำากดั  (มหาชน)
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. สำาเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจำาปี 2563

2. สารสนเทศรายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
จากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัยอ่ย

3. สารสนเทศรายการท่ีเก่ียวโยงกนัประเภทการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน
แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัของบริษทัยอ่ย

4. ขอ้บงัคบับริษทัวา่ดว้ยเร่ืองการประชุมผูถื้อหุน้ และการออกเสียงลงคะแนน
5. ขอ้มูลของกรรมการอิสระและนิยามของกรรมการอิสระ
6. ประวติับุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเขา้ดำารงตำาแหน่งกรรมการ
7. เอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนฯ
8. แนวทางปฏิบติัเพื่อป้องกนัการติดเช้ือ COVID-19
9. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม
10. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. และ แบบ ข.

ดว้ยคณะกรรมการบริษทั  เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จ ำากดั (มหาชน) “CMR”     ไดม้ีมติก ำาหนดใหจ้ดัประชุม
สามญัผูถ้ือหุน้ประจ ำาปี 2564  ของบริษทัฯ    ในวนัพุธ  ที่    28       เมษายน     2564     เวลา        11.00   น  .      ณ  ห้องประชุม  ช้ัน   9  
อาคาร   1    โรงพยาบาลวภิาวด ี    เลขที่   51/3    ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร   10900     เพื่อ
พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามกำาหนดเวลาดงัน้ี

เวลา 10.00 น. ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม
เวลา 11.00 น. เร่ิมการประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม

วาระที่   1                 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ    
ความเห็นของคณะกรรมการ เป็นเร่ืองท่ีตอ้งแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ

วาระที่   2                 พจิารณา  รับรองรายงานการประชุม  สามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี   2563     
ข้อมูลประกอบ โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เติมตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 1
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นวา่รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจำาปี 2563 ซ่ึงประชุม
เมื่อวนัพธุที่  29  เมษายน  2563  ไดบ้นัทึกขึ้นโดยถูกตอ้ง เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมไดพ้ิจารณา
รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ดงักล่าว
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วาระที่   3                 รับทราบรายงานการดำาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี   2563     และพจิารณารับรองรายงานประจำาปี  
ของคณะกรรมการบริษัทฯ   (วาระเพ่ืออนุมัต)ิ
ข้อมูลประกอบ โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เติมรายงานประจำาปี 2563
ความเห็นของคณะกรรมการ     เพื่อใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัและรับรองผลการดำาเนินงานของบริษทัฯ
ในรอบปีท่ีผา่นมา ตามรายงานประจำาปี 2563 และตามท่ีจะนำาเสนอในท่ีประชุม

วาระที่   4                 พจิารณาอนุมตัิงบดุลและงบกำาไรขาดทุน สำาหรับปีสิ้นสุดวนัที่   31   ธันวาคม   2563    ซึ่งผ่านการ  
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว  (วาระเพ่ืออนุมัติ)
ข้อมูลประกอบ โปรดพจิารณารายละเอยีดเพิม่เติมในรายงานประจำาปี 2563   ในส่วนงบการเงินและรายงาน

ผู้สอบบัญชี
โดยงบดุลและงบก ำาไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษทั ส ำาหรับปีสิ ้นสุดวนัที่ 31

ธนัวาคม 2563 ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีและผา่นการตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แลว้ สรุปดงัน้ี

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพยร์วม (บาท) 10,825,456,611.56 4,000,848,560.37
หน้ีสินรวม (บาท) 5,333,603,848.92 2,132,772,111.32
รายไดร้วม (บาท) 3,784,361,526.83 1,545,506,434.72
กำาไรสุทธิสำาหรับปีส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) 198,108,796.70 203,031,208.35
กำาไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.05 0.05

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรนำาเสนอให้
ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาอนุมติังบดุลและงบก ำาไรขาดทุน     สำาหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2563  ของ
บริษทัฯ  ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้

วาระที่   5                 พจิารณาอนุมตัิจัดสรรกำาไร  และอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล        (วาระเพ่ืออนุมัติ)
ความเห็นของ  คณะกรรมการ   มีมติวา่ บริษทัมีทุนจดทะเบียนจ ำานวน 402,312,500.00 บาท และ
ไดจ้ดัสรรกำาไรเป็นทุนสำารองตามกฎหมายไวแ้ลว้เป็นจำานวน 81,686,666.00 บาท หรือ 20.30% ของทุน
จดทะเบียนที่เรียกชำาระแลว้ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัก ำาหนดไวค้รบถว้นแลว้ จึงไม่ตอ้ง
จดัสรรกำาไรไวเ้ป็นทุนสำารองเพิ่มเติมตามกฎหมายในงวดน้ี  ดงันั้นเห็นสมควรใหเ้สนอต่อผูถื้อหุน้เพื่อ
พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก ำาไรและการจ่ายเงินปันผล สำาหรับผลการดำาเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม
2563 ถึง วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ดงันี้คือ จ่ายเป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.052 บาท การเสนอจ่าย
เง ินปันผลนี้ ใหจ้ ่ายจากก ำาไรประจ ำาปีและก ำาไรสะสมของบริษทัฯ รวมเป็นเง ินปันผลท ั้งสิ้น
209,202,500.00 บาท  ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัท่ีก ำาหนดจ่ายไม่ต ำ่ากวา่ร้อยละ
50 ของกำาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ  ภายหลงัการหกัสำารองตามกฎหมายและการชำาระภาษ ี
แลว้ โดยกำาหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี  21  พฤษภาคม  2564   อยา่งไรกต็าม  การใหสิ้ทธ์ิดงักล่าวของ
บริษทัฯ ยงัมีความไม่แน่นอน  จะตอ้งข้ึนกบัมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ประจำาปี 2564
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ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดนโยบายการจ่ายเงินปันผล และขอ้มูลเปรียบเทียบอตัราการจ ่าย
เงินปันผลในปีที่ผา่นมาไดใ้นรายงานประจำาปี  หนา้ 44  เร่ืองนโยบายการจ่ายเงินปันผล  โดยมีขอ้มูล
เปรียบเทียบในปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี

รายการ ปี 2563 ปี 2562
กำาไรสุทธิสำาหรับปีของงบการเงิน (บาท) 203,031,208.35 52,595,203.27
เงินสำารองตามกฎหมาย (บาท) 0 0
กำาไรสุทธิหลงัหักเงินสำารองตามกฎหมาย (บาท) 203,031,208.35 52,595,203.27
เงินปันผลจากผลการดำาเนินงาน (บาท/หุ้น) 0.052 0.0585
จำานวนเงินจ่ายปันผลรวม  (บาท) 209,202,500.00 235,352,812.50

วาระที่   6                     พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ และกำาหนดค่าตอบแทน    (วาระเพ่ืออนุมัต)ิ
ความเห็นของคณะกรรมการ  เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ำากดั พ.ศ. 2535
ซ่ึงก ำาหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำาหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี และ
โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงพิจารณาแลว้เห็นวา่ บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ำากดั
เป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสำานกังานคณะกรรมการก ำากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
มีบุคลากรเพียงพอ มีความรู้ความชำานาญและมีผลงานดี รวมทั้งค่าตอบแทนท่ีเสนอมามีความเหมาะสม
กบัปริมาณงาน คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีของบริษทั  สอบบญัชีธรรมนิติ จำากดั  โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชีดงัน้ี
ลำาดบั ช่ือผู้สอบบัญชี เลขที่ใบอนุญาต จำานวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ

1. นางสาวโสรยา      ตินตะสุวรรณ์ 8658 4 ปี
2. นายพีระเดช          พงษเ์สถียรศกัด์ิ 4752 -
3. นางสาวสุลลิต       อาดสวา่ง 7517 -
4. นายธนะวฒิุ          พิบูลยส์วสัด์ิ 6699 -

หรือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนท่ี ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบซ่ึงบริษทัฯ มอบหมายใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีผูรั้บผดิชอบ
คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้ ำาการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษทัประจ ำาปี 2564  โดยไดเ้ร่ิมเป็นผู ้
สอบบญัชีของบริษทัตั้งแต่รอบบญัชีปี 2560  อีกทั้งผูส้อบบญัชีไม่มีความสมัพนัธ์หรือการมีส่วนไดเ้สีย
กบับริษทั/ บริษทัยอ่ย/ ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว และมีความอิสระ
เพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม ทั้งน้ีผู ้
สอบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย/บริษทัร่วม  สงักดัสำานกังานสอบบญัชีเดียวกนั โดยมีค่าตอบแทน
ดงัน้ี
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

รายการ ปี 2564 (บาท) ปี 2563 (บาท) เพิม่ (บาท)

ค่าสอบทานงบการเงินบริษทั  (จำานวน 3 ไตรมาส) 555,000.00 540,000.00 15,000.-

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำาปี 595,000.00 580,000.00 15,000.-

ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) - - -

                      รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,150,000.- 1,120,000.- 30,000.-

ว  าระที่    7                พจิารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการบริษัทฯ    ที่ออกตามวาระ    (วาระเพ่ืออนุมัต)ิ
ข้อมูลประกอบ ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ไดก้ ำาหนดไวด้งัน้ี 

“ในการประชุมสามญัประจ ำาปีทุกครั้ ง ใหก้รรมการออกจากต ำาแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้
จำานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจำานวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตำาแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหจับั
สลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีเคยอยูใ่นตำาแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อก
จากตำาแหน่ง” 

ท ั้งนี้บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกต ั้งเป็น
กรรมการบริษทัเป็นการล่วงหนา้ ระหวา่งวนัท่ี 14  ธนัวาคม 2563 ถึงวนัท่ี 15  กมุภาพนัธ์ 2564 โดยเผย
แพร่ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตบ์ริษทั  เมื่อครบ
กำาหนดระยะเวลาปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลเขา้มายงับริษทัฯ 
โดยในปี 2564 มีกรรมการท่ีครบกำาหนดออกตามวาระ จำานวน 4 ท่าน  ดงัน้ี

ลำาดบั กรรมการ ตำาแหน่ง เข้าร่วมประชุม
ปี 2563 (คร้ัง)

1. ทนัตแพทยช์ำานาญ ชนะภยั กรรมการบริษทั 5/5
2. นายสิทธิ ภาณุพฒันพงศ์ กรรมการบริษทั 5/5
3. นายชยัสิทธ์ิ วิริยะเมตตากลุ กรรมการบริษทั 5/5
4. นายเกริก จิตตาลาน กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ
5/5

ความเห็นคณะกรรมการ  เพื่อใหท้ี่ประชุมเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการบริษทัฯ ที่ออกตาม
วาระตามขอ้บงัคบัของบริษทัและตามกฎหมาย  ซ่ึงกระบวนการคดัเลือกผูด้ ำารงต ำาแหน่งกรรมการของ
บริษทัไดผ้า่นคณะกรรมการสรรหาแลว้  แต่อยา่งไรกต็าม คณะกรรมการบริษทักไ็ดร่้วมพิจารณา
คุณสมบติัในดา้นต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสม ดา้นคุณวฒิุ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญ รวมถึงผล
การปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผา่นมาอีกรอบหน่ึง (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6.) ซ่ึงบุคคลท่ี
ไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ีไดผ้า่นกระบวนกลัน่กรองและพิจารณาอยา่งระมดัระวงัและรอบคอบ   ทั้งน้ี
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กรรมการที่มีส่วนไดเ้สียไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ย โดยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระของบริษทัมี
คุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ก ำาหนดของ กลต. ตามรายละเอียดนิยามของกรรมการอิสระของบริษทัฯ จึง
เห็นวา่บุคคลดงัรายช่ือต่อไปน้ีมีคุณสมบติั สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั 

ลำาดบั กรรมการ ตำาแหน่ง จำานวนการดำารงตำาแหน่ง
1. ทนัตแพทยช์ำานาญ ชนะภยั กรรมการบริษทั 13  ปี
2. นายสิทธิ ภาณุพฒันพงศ์ กรรมการบริษทั  9  ปี
3. นายชยัสิทธ์ิ วิริยะเมตตากลุ กรรมการเลขานุการ  9  ปี
4. นายเกริก จิตตาลาน กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ
12 ปี

ทั้งน้ี ผูท่ี้ถูกเสนอช่ือให้กลบัเขา้ด ำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระของบริษทั มีคุณสมบติัความเป็นอิสระครบ
ถว้นตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก ำาหนดคุณสมบติักรรมการอิสระประกาศคณะ
กรรมการกำากบัตลาดทุน โดยบุคคลท่ีเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ
และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เกี่ยวขอ้ง  พร้อมน้ีไดแ้นบประวติัยอ่และประสบการณ์การทำางาน  การศึกษา
การอบรมหลกัสูตรกรรมการต่าง ๆ การถือหุน้ในบริษทัและการด ำารงต ำาแหน่งในกิจการอื่น ๆ มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา  แนบทา้ยหนงัสือฉบบัน้ีดว้ยแลว้  

วาระที่    8                พจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ      (วาระเพ่ือพจิารณา)
ความเห็นของคณะกรรมการ   เพื่อใหท่ี้ประชุมไดพ้ิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัประจำาปี
2564  และบำาเหน็จกรรมการ  โดยการกำาหนดค่าตอบแทนดงักล่าวไดผ้า่นคณะกรรมการสรรหาและก ำาหนด
ค่าตอบแทนแลว้ แต่อยา่งไรกต็าม การกำาหนดค่าตอบแทนไดผ้า่นการพิจารณาอยา่งรอบคอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัอีกรอบหน่ึง โดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงพิจารณา
จากการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลก ำาไรของบริษทั ตลอดจนความเหมาะสมกบัความรับผดิ
ชอบและภาระหนา้ที่ ของกรรมการ โดยเห็นสมควรเสนอใหผู้ถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิค ่าตอบแทนคณะ
กรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย  ดงันี้คือ ค ่าเบี้ยประชุมกรรมการเป็นจ ำานวนเงินไม ่เกิน
600,000.00 บาท และเงินบ ำาเหน็จคณะกรรมการจากผลการด ำาเนินงานของปี 2563 เป็นจ ำานวนเงิน
4,060,000.- บาท หรืออตัรา 2% ของก ำาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ  โดยมอบหมายให้คณะ
กรรมการพิจารณาจดัสรรกนัเอง   โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบในปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี

ค่าตอบแทน เสนอ ปี 2564 
(บาท)

อนุมัต ิ ปี 2563
(บาท)

เพิม่/ลด
(บาท)

1.  ค่าเบ้ียประชุม 600,000.00 600,000.00 - 
2.  เงินบำาเหน็จ 
     -  กรรมการบริษทั
     -  กรรมการตรวจสอบ
     -  กรรมการบริหาร

4,060,000.00 7,100,000.00 (3,040,000.00) 
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ค่าตอบแทนอ่ืน     
             นอกเหนือจากค่าตอบแทนในรูปของค่าเบ้ียประชุม  และเงินบำาเหน็จกรรมการท่ีไดรั้บอนุมติัจาก
ผูถื้อหุน้แลว้ เน่ืองจากบริษทัเป็นกิจการท่ีให้บริการดา้นการรักษาพยาบาล  ดงันั้น กรรมการและผูบ้ริหาร
จึงไดรั้บสวสัดิการรักษาพยาบาลตามระเบียบของบริษทัท่ีไดว้างไวเ้ช่นเดียวกบัพนกังานทัว่ไป

วาระที่    9                พจิารณาอนุมตัิให้สัตยาบันการทำารายการที่เกีย่วโยงกนัประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงนิ  
จากบุคคลที่เกีย่วโยงกนัของบริษทัย่อย
ข้อมูลประกอบ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม  “สารสนเทศรายการที่เกีย่วโยงกนัประเภทการรับ

ความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกีย่วโยงกนัของบริษัทย่อย ” ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย
ลำาดบั 2.

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย มีมติเห็นสมควรใหเ้สนอ
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัใหส้ตัยาบนัการทำารายการท่ีเกี่ยวโยงกนัประเภทการรับความช่วย
เหลือทางการเงินจากบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกนัของบริษทัยอ่ย  ซ่ึงกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ การ
เขา้ทำารายการดงักล่าวนั้นสมเหตุสมผล  เน่ืองจาก บจ . โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดรั้บ
ประโยชน์จากการกูย้มืเงินในอตัราดอกเบ้ียท่ีไม่สูงมากนกั ซ่ึงอิงจากอตัราดอกเบ้ียตัว๋ของธนาคาร โดย
ไม่มีหลกัทรัพยค์ ำ้า ประกนั

วาระที่    10              พจิารณาอนุมัติให้สัตยาบันการทำารายการที่เกีย่วโยงกนัประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงนิ  
แก่กจิการที่เกีย่วข้องกนัของบริษทัย่อย
ข้อมูลประกอบ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม  “สารสนเทศรายการที่เกีย่วโยงกนัประเภทการให้

ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนัของบริษัทย่อย” ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย
ลำาดบั 3.

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย มีมติเห็นสมควรใหเ้สนอ
ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัใหส้ตัยาบนัการทำารายการท่ีเกี่ยวโยงกนัประเภทการใหค้วามช่วย
เหลือทางการเงินแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัของบริษทัยอ่ย ซ่ึงกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่การ
เขา้ทำารายการดงักล่าวบริษทัยอ่ยไดรั้บประโยชน์จากดอกเบ้ียเงินให้กูย้มืในอตัราสูงกวา่การฝากเงินไว ้
กบัธนาคารพาณิชย ์ และเป็นการใหกู้ย้มืระยะสั้นสามารถเรียกคืนไดเ้ม่ือมีความจำาเป็นตอ้งใชเ้งิน  อีกทั้ง
การใหเ้งินกูย้มืแก่กิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนัจะสามารถเพิ่มสภาพคล่องใหก้บัผูกู้ย้มื และจะสามารถสร้างผล
ประโยชน์ในระยะยาวแก่บริษทัและผูถื้อหุน้ได ้

วาระที่        11            พจิารณาเร่ืองอ่ืน      ๆ    (ถ้าม)ี

ทั้งน้ีเพื่อเป็นการส่งเสริมการก ำากบัดูแลกิจการท่ีดีเกี่ยวกบัการดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้ รวมทั้งเป็นการเพิ่ม
ช่องทางการรับทราบมติวาระการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ และเพื่อสอบทานความถูกตอ้งครบถว้น  บริษทัฯ จึงไดเ้ผยแพร่
รายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ประจำาปี 2563 ดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซดข์องบริษทัฯ  ตั้งแต่วนัท่ี 7  พฤษภาคม  2563
เป็นตน้ไป  ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดขอแกไ้ขหรือทกัทว้ง 
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ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ การประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถ้ือหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้
ประชุมรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจำานวนผูถ้ือหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจำานวนหุน้ท่ีจำาหน่ายไดท้ั้งหมด  จึงจะครบองคป์ระชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ือหุน้ไปร่วมประชุมตามวนั  เวลา และสถานที่ดงักล่าวขา้งตน้  หากท่านไม่
สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง  ขอไดโ้ปรดมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทน  ในกรณทีี่ไม่สามารถหาผู้รับ
มอบฉันทะได้ บริษัทขอเสนอช่ือ นายแพทย์สุทธิศักดิ์       คณาปราชญ์      ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ  
หรือ นายแพทย์ดุสิต      ศรีสกลุ      กรรมการผู้จัดการ    เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ตามหนงัสือมอบฉนัทะท่ีได้
แนบมาน้ี โดยจะตอ้งยืน่เอกสารและหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้ือหุน้  หรือผูแ้ทนของผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิ  ณ สถานที่ที่จดั
ประชุมก่อนการประชุม  ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ ำาปี 2564 พร้อมเอกสารแนบ
ทั้งหมด ซ่ึงเป็นฉบบัเดียวกนักบัที่จะส่งใหผู้ถ้ือหุน้  โดยจะแสดงไวก้่อนบนเวบ็ไซดข์องบริษทัฯ  ที่  http://www.lanna-
hospital.com  ภายใต้หมวดข้อมูลนักลงทุน

รายละเอียดของกรรมการท่ีบริษทัฯ ขอเสนอช่ือเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ

1. นายแพทยสุ์ทธิศกัด์ิ   คณาปราชญ์ อาย ุ 56  ปี ต ำาแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

อยูบ่า้นเลขท่ี  308/19-20  ถนนรถไฟ  ตำาบลพระปฐมเจดีย ์ อำาเภอเมืองนครปฐม  จงัหวดั
นครปฐม  73000
สดัส่วนการถือหุน้ใน CMR = ไม่มี
การมี/ไม่มี ส่วนไดเ้สียพิเศษ = ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการคน

อ่ืนๆ ในทุกวาระท่ีเสนอในการประชุม

2. นายแพทยดุ์สิต ศรีสกลุ อาย ุ 60 ปี ตำาแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ
อยูบ่า้นเลขท่ี  165/9 หมู่ 1 ตำาบลหนองหอย  อำาเภอเมืองเชียงใหม่  จงัหวดัเชียงใหม่  50000
สดัส่วนการถือหุน้ใน CMR = 0.001%

อน่ึงบริษทัฯ  กำาหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้และสิทธิในการ
รับเงินปันผล ในวนัท่ี 17  มีนาคม  2564  

ขอแสดงความนบัถือ

(นายแพทยดุ์สิต   ศรีสกลุ)
กรรมการผูจ้ดัการ

สำานกัผูอ้ ำานวยการ
โทรศพัท ์052-134701
โทรสาร  052-134799           
Ple/K:AGM63T.doc/P1
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