ที่ ชพ.(2) 1275/2564
วันที่ 25 มีนาคม 2564
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจำาปี 2564
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำากัด (มหาชน)
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1.
สำาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจำาปี 2563
2.
สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ย่อย
3.
สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริ ษทั ย่อย
4.
ข้อบังคับบริ ษทั ว่าด้วยเรื่ องการประชุมผูถ้ ือหุน้ และการออกเสี ยงลงคะแนน
5.
ข้อมูลของกรรมการอิสระและนิยามของกรรมการอิสระ
6.
ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ
7.
เอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อผูแ้ ทนฯ
8.
แนวทางปฏิบตั ิเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19
9.
แผนที่สถานที่จดั ประชุม
10.
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.
ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำากัด (มหาชน) “CMR” ได้มีมติกาำ หนดให้จดั ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจำาปี 2564 ของบริ ษทั ฯ ในวันพุธ ที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้ องประชุมชั้น 9
อาคาร 1 โรงพยาบาลวิภาวดี เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์ วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อ
พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามกำาหนดเวลาดังนี้
เวลา 10.00 น.
ลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
เวลา 11.00 น.
เริ่ มการประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1

เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุ มทราบ

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ
ข้ อมูลประกอบ

เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจำาปี 2563 ซึ่งประชุม
เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 ได้บนั ทึกขึ้นโดยถูกต้อง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณา
รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าว
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วาระที่ 3

รับทราบรายงานการดำาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 และพิจารณารับรองรายงานประจำาปี
ของคณะกรรมการบริษัทฯ (วาระเพื่ออนุมัต)ิ
ข้ อมูลประกอบ

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมรายงานประจำาปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิและรับรองผลการดำาเนินงานของบริ ษทั ฯ
ในรอบปี ที่ผา่ นมา ตามรายงานประจำาปี 2563 และตามที่จะนำาเสนอในที่ประชุม

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกำาไรขาดทุน สำ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่ านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว (วาระเพื่ออนุมัติ)
ข้ อมูลประกอบ

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมในรายงานประจำาปี 2563 ในส่ วนงบการเงินและรายงาน
ผู้สอบบัญชี

โดยงบดุล และงบกำา ไรขาดทุน และงบกระแสเงิน สดของบริ ษ ทั สำา หรับ ปี สิ ้ น สุ ด วัน ที่ 31
ธันวาคม 2563 ได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีและผ่านการตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้ว สรุ ปดังนี้
รายการ

งบการเงินรวม

สิ นทรัพย์รวม (บาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท

10,825,456,611.56

4,000,848,560.37

หนี้สินรวม (บาท)

5,333,603,848.92

2,132,772,111.32

รายได้รวม (บาท)

3,784,361,526.83

1,545,506,434.72

198,108,796.70

203,031,208.35

0.05

0.05

กำาไรสุ ทธิสาำ หรับปี ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ (บาท)
กำาไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรนำาเสนอให้
ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกำาไรขาดทุน สำาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของ
บริ ษทั ฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิจัดสรรกำาไร และอนุมัติการจ่ ายเงินปันผล (วาระเพื่ออนุมัติ)

ความเห็นของคณะกรรมการ
มีมติวา่ บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนจำานวน 402,312,500.00 บาท และ
ได้จดั สรรกำาไรเป็ นทุนสำารองตามกฎหมายไว้แล้วเป็ นจำานวน 81,686,666.00 บาท หรื อ 20.30% ของทุน
จดทะเบียนที่เรี ยกชำาระแล้วตามกฎหมายและข้อบังคับของบริ ษทั ก าำ หนดไว้ครบถ้วนแล้ว จึงไม่ตอ้ ง
จัดสรรกำาไรไว้เป็ นทุนสำารองเพิ่มเติมตามกฎหมายในงวดนี้ ดังนั้นเห็นสมควรให้เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกำาไรและการจ่ายเงินปั นผล สำาหรับผลการดำาเนินงานตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม
2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้ คือ จ่ายเป็ นเงินปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.052 บาท การเสนอจ่าย
เงิน ปั น ผลนี้ ใ ห้จ ่า ยจากก าำ ไรประจำา ปี และก าำ ไรสะสมของบริ ษ ทั ฯ รวมเป็ น เงิน ปั น ผลทั้ง สิ้ น
209,202,500.00 บาท ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ที่กาำ หนดจ่ายไม่ต่าำ กว่าร้อยละ
50 ของกำาไรสุ ทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังการหักสำารองตามกฎหมายและการชำาระภาษี
แล้ว โดยกำาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิ์ ดังกล่าวของ
บริ ษทั ฯ ยังมีความไม่แน่นอน จะต้องขึ้นกับมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจำาปี 2564
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ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดนโยบายการจ่า ยเงินปั นผล และข้อมูลเปรี ยบเทียบอัต ราการจ่าย
เงินปั นผลในปี ที่ผ า่ นมาได้ในรายงานประจำาปี หน้า 44 เรื่ องนโยบายการจ่ายเงินปั นผล โดยมีขอ้ มูล
เปรี ยบเทียบในปี ที่ผา่ นมา ดังนี้
รายการ
กำาไรสุ ทธิสำาหรับปี ของงบการเงิน (บาท)
เงินสำ ารองตามกฎหมาย (บาท)
กำาไรสุ ทธิหลังหักเงินสำ ารองตามกฎหมาย (บาท)
เงินปันผลจากผลการดำาเนินงาน (บาท/หุ้น)
จำานวนเงินจ่ ายปันผลรวม (บาท)

วาระที่ 6

ปี 2563

ปี 2562

203,031,208.35
0
203,031,208.35
0.052
209,202,500.00

52,595,203.27
0
52,595,203.27
0.0585
235,352,812.50

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษทั ฯ และกำาหนดค่ าตอบแทน (วาระเพื่ออนุมัต)ิ

ความเห็นของคณะกรรมการ
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจำากัด พ.ศ. 2535
ซึ่งกำาหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ทุกปี และ
โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด
เป็ นผูส้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มีบุคลากรเพียงพอ มีความรู ้ความชำานาญและมีผลงานดี รวมทั้งค่าตอบแทนที่เสนอมามีความเหมาะสม
กับปริ มาณงาน คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จำากัด โดยมีรายชื่อผูส้ อบบัญชีดงั นี้
ลำาดับ

ชื่ อผู้สอบบัญชี

เลขที่ใบอนุญาต

จำานวนปี ที่เป็ นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ

8658

4 ปี

1.

นางสาวโสรยา ตินตะสุ วรรณ์

2.

นายพีระเดช

พงษ์เสถียรศักดิ์

4752

-

3.

นางสาวสุ ลลิต

อาดสว่าง

7517

-

4.

นายธนะวุฒิ

พิบูลย์สวัสดิ์

6699

-

หรื อผูส้ อบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบซึ่งบริ ษทั ฯ มอบหมายให้เป็ นผูส้ อบบัญชีผรู ้ ับผิดชอบ
คนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ าำ การตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริ ษทั ประจำาปี 2564 โดยได้เริ่ มเป็ นผู ้
สอบบัญชีของบริ ษทั ตั้งแต่รอบบัญชีปี 2560 อีกทั้งผูส้ อบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์หรื อการมีส่ วนได้เสี ย
กับบริ ษทั / บริ ษทั ย่อย/ ผูบ้ ริ หาร/ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และมีความอิสระ
เพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วม ทั้งนี้ผู ้
สอบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วม สังกัดสำานักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยมีค่าตอบแทน
ดังนี้
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ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
รายการ

ปี 2564 (บาท)

ปี 2563 (บาท)

ค่าสอบทานงบการเงินบริ ษทั (จำานวน 3 ไตรมาส)

555,000.00

540,000.00

15,000.-

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำาปี

595,000.00

580,000.00

15,000.-

ค่าบริ การอื่น (Non-Audit Fee)

-

-

1,150,000.-

1,120,000.-

รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น

วาระที่ 7

เพิม่ (บาท)

30,000.-

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ (วาระเพื่ออนุมัต)ิ

ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ได้กาำ หนดไว้ดงั นี้
“ในการประชุมสามัญประจำาปี ทุกครั้ ง ให้กรรมการออกจากตำาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้า
จำานวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ใหัจบั
สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่เคยอยูใ่ นตำาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อก
จากตำาแหน่ง”
ทั้ง นี้บริ ษ ทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อ บุค คลเพื่อ เข้า รับ การพิจ ารณาเลือ กตั้ ง เป็ น
กรรมการบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเผย
แพร่ ให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริ ษทั เมื่อครบ
กำาหนดระยะเวลาปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริ ษทั ฯ
โดยในปี 2564 มีกรรมการที่ครบกำาหนดออกตามวาระ จำานวน 4 ท่าน ดังนี้
เข้ าร่ วมประชุม
ลำาดับ
กรรมการ
ตำาแหน่ ง
ข้ อมูลประกอบ

ปี 2563 (ครั้ง)

1. ทันตแพทย์ชาำ นาญ ชนะภัย

กรรมการบริ ษทั

5/5

2. นายสิ ทธิ

ภาณุพฒั นพงศ์

กรรมการบริ ษทั

5/5

3. นายชัยสิ ทธิ์

วิริยะเมตตากุล

กรรมการบริ ษทั

5/5

4. นายเกริ ก

จิตตาลาน

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

5/5

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการบริ ษทั ฯ ที่ออกตาม
วาระตามข้อบังคับของบริ ษทั และตามกฎหมาย ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผูด้ าำ รงตำาแหน่งกรรมการของ
บริ ษทั ได้ผา่ นคณะกรรมการสรรหาแล้ว แต่อย่างไรก็ต าม คณะกรรมการบริ ษ ทั ก็ไ ด้ร่ ว มพิจ ารณา
คุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผล
การปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษทั ในช่วงที่ผา่ นมาอีกรอบหนึ่ง (ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 6.) ซึ่งบุคคลที่
ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผา่ นกระบวนกลัน่ กรองและพิจารณาอย่างระมัดระวังและรอบคอบ ทั้งนี้
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กรรมการที่มีส่ วนได้เสี ยไม่ได้เข้าร่ วมประชุมด้วย โดยกรรมการที่เ ป็ นกรรมการอิส ระของบริ ษ ทั มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำาหนดของ กลต. ตามรายละเอียดนิยามของกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ จึง
เห็นว่าบุคคลดังรายชื่อต่อไปนี้มีคุณสมบัติ สมควรเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั
ลำาดับ

กรรมการ

1. ทันตแพทย์ชาำ นาญ ชนะภัย

ตำาแหน่ ง

จำานวนการดำารงตำาแหน่ ง

กรรมการบริ ษทั

13 ปี

2. นายสิ ทธิ

ภาณุพฒั นพงศ์ กรรมการบริ ษทั

9 ปี

3. นายชัยสิ ทธิ์

วิริยะเมตตากุล กรรมการเลขานุการ

9 ปี

4. นายเกริ ก

จิตตาลาน

12 ปี

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ผูท้ ี่ถูกเสนอชื่อให้กลับเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระของบริ ษทั มีคุณสมบัติความเป็ นอิสระครบ
ถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั ซึ่งเป็ นไปตามข้อกำาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระประกาศคณะ
กรรมการกำากับตลาดทุน โดยบุคคลที่เสนอชื่อเป็ นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ
และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมนี้ ได้แนบประวัติยอ่ และประสบการณ์การทำางาน การศึกษา
การอบรมหลักสู ตรกรรมการต่าง ๆ การถือหุน้ ในบริ ษทั และการดำารงตำาแหน่งในกิจการอื่น ๆ มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา แนบท้ายหนังสื อฉบับนี้ ดว้ ยแล้ว

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (วาระเพื่อพิจารณา)

ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมตั ิค า่ ตอบแทนของกรรมการบริ ษทั ประจำาปี
2564 และบำาเหน็จกรรมการ โดยการกำาหนดค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผา่ นคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด
ค่าตอบแทนแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม การกำาหนดค่าตอบแทนได้ผา่ นการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั อีกรอบหนึ่ง โดยเปรี ยบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณา
จากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำาไรของบริ ษทั ตลอดจนความเหมาะสมกับความรับผิด
ชอบและภาระหน้าที่ ของกรรมการ โดยเห็น สมควรเสนอให้ผ ถู ้ ือ หุน้ พิจ ารณาอนุมตั ิค ่า ตอบแทนคณะ
กรรมการบริ ษ ทั และคณะกรรมการชุด ย่อ ย ดัง นี้ ค ือ ค่า เบี้ย ประชุม กรรมการเป็ น จำา นวนเงิน ไม่เ กิน
600,000.00 บาท และเงิน บำา เหน็จ คณะกรรมการจากผลการดำา เนิน งานของปี 2563 เป็ น จำา นวนเงิน
4,060,000.- บาท หรื อ อัต รา 2% ของกำา ไรสุ ท ธิข องงบการเงิน เฉพาะกิจ การ โดยมอบหมายให้ค ณะ
กรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง โดยมีขอ้ มูลเปรี ยบเทียบในปี ที่ผา่ นมา ดังนี้
ค่ าตอบแทน
1. ค่าเบี้ยประชุม
2. เงินบำาเหน็จ
- กรรมการบริ ษทั
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริ หาร

เสนอ ปี 2564
(บาท)

อนุมัติ ปี 2563
(บาท)

เพิม่ /ลด
(บาท)

600,000.00

600,000.00

-

4,060,000.00

7,100,000.00

(3,040,000.00)
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ค่าตอบแทนอื่น
นอกเหนือจากค่าตอบแทนในรู ปของค่าเบี้ยประชุม และเงินบำาเหน็จกรรมการที่ได้รับอนุมตั ิจาก
ผูถ้ ือหุน้ แล้ว เนื่องจากบริ ษทั เป็ นกิจการที่ให้บริ การด้านการรักษาพยาบาล ดังนั้น กรรมการและผูบ้ ริ หาร
จึงได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาลตามระเบียบของบริ ษทั ที่ได้วางไว้เช่นเดียวกับพนักงานทัว่ ไป

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมตั ิให้ สัตยาบันการทำารายการที่เกีย่ วโยงกันประเภทการรับความช่ วยเหลือทางการเงิน
จากบุคคลที่เกีย่ วโยงกันของบริษทั ย่ อย

ข้ อมูลประกอบ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม “สารสนเทศรายการที่เกีย่ วโยงกันประเภทการรับ
ความช่ วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกีย่ วโยงกันของบริษัทย่ อย ” ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย
ลำาดับ 2.
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย มีมติเห็นสมควรให้เสนอ
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิให้สตั ยาบันการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทการรับความช่วย
เหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ย่อย ซึ่งกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การ
เข้าทำารายการดังกล่าวนั้นสมเหตุสมผล เนื่องจาก บจ. โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้รับ
ประโยชน์จากการกูย้ มื เงินในอัตราดอกเบี้ ยที่ไม่สูงมากนัก ซึ่งอิงจากอัตราดอกเบี้ ยตัว๋ ของธนาคาร โดย
ไม่มีหลักทรัพย์ค้ าำ ประกัน

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติให้ สัตยาบันการทำารายการที่เกีย่ วโยงกันประเภทการให้ ความช่ วยเหลือทางการเงิน
แก่กจิ การที่เกีย่ วข้ องกันของบริษทั ย่ อย

ข้ อมูลประกอบ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม “สารสนเทศรายการที่เกีย่ วโยงกันประเภทการให้
ความช่ วยเหลือทางการเงินแก่ กจิ การที่เกีย่ วข้ องกันของบริษัทย่ อย” ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย
ลำาดับ 3.
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่ งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย มีมติเห็นสมควรให้เสนอ
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิให้สตั ยาบันการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทการให้ความช่วย
เหลือทางการเงินแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริ ษทั ย่อย ซึ่งกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการ
เข้าทำารายการดังกล่าวบริ ษทั ย่อยได้รับประโยชน์จากดอกเบี้ ยเงินให้กูย้ มื ในอัตราสู งกว่าการฝากเงินไว้
กับธนาคารพาณิ ชย์ และเป็ นการให้กูย้ มื ระยะสั้นสามารถเรี ยกคืนได้เมื่อมีความจำาเป็ นต้องใช้เงิน อีกทั้ง
การให้เงินกูย้ มื แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันจะสามารถเพิ่มสภาพคล่องให้กบั ผูก้ ูย้ มื และจะสามารถสร้างผล
ประโยชน์ในระยะยาวแก่บริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ ได้

วาระที่ 11

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

ทั้งนี้เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการกำากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ รวมทั้งเป็ นการเพิ่ม
ช่องทางการรับทราบมติวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และเพื่อสอบทานความถูกต้องครบถ้วน บริ ษทั ฯ จึงได้เผยแพร่
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจำาปี 2563 ดังกล่าวไว้บนเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ ตั้งแต่วนั ที่ 7 พฤษภาคม 2563
เป็ นต้นไป ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดขอแก้ไขหรื อทักท้วง
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ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ การประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) เข้า
ประชุมรวมกันไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บห้าคน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำานวนหุน้ ที่จาำ หน่ายได้ท้ งั หมด จึงจะครบองค์ประชุม
จึง ขอเรี ยนเชิญ ท่า นผูถ้ ือ หุน้ ไปร่ ว มประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่า วข้า งต้น หากท่า นไม่
สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง ขอได้โปรดมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุมแทน ในกรณีที่ไม่ สามารถหาผู้รับ
มอบฉันทะได้ บริษัทขอเสนอชื่ อ นายแพทย์ สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
หรื อ นายแพทย์ ดุสิต ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ เป็ นผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมแทน ตามหนังสื อมอบฉันทะที่ได้
แนบมานี้ โดยจะต้องยืน่ เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อผูแ้ ทนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ ณ สถานที่ที่จดั
ประชุมก่อนการประชุม ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ หนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจำาปี 2564 พร้อมเอกสารแนบ
ทั้งหมด ซึ่งเป็ นฉบับเดียวกันกับที่จะส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ โดยจะแสดงไว้ก ่อนบนเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ ที่ http://www.lannahospital.com ภายใต้ หมวดข้ อมูลนักลงทุน
รายละเอียดของกรรมการที่บริ ษทั ฯ ขอเสนอชื่อเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
1.

นายแพทย์สุทธิศกั ดิ์ คณาปราชญ์ อายุ 56 ปี

2.

นายแพทย์ดุสิต ศรี สกุล
อายุ 60 ปี
ตำาแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การ
อยูบ่ า้ นเลขที่ 165/9 หมู่ 1 ตำาบลหนองหอย อำาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
สัดส่ วนการถือหุน้ ใน CMR
=
0.001%

ตำาแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
อยูบ่ า้ นเลขที่ 308/19-20 ถนนรถไฟ ตำาบลพระปฐมเจดีย์ อำาเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม 73000
สัดส่ วนการถือหุน้ ใน CMR
=
ไม่มี
การมี/ไม่มี ส่ วนได้เสี ยพิเศษ
=
ไม่มีส่วนได้เสี ยพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคน
อื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม

อนึ่งบริ ษทั ฯ กำาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้ และสิ ทธิในการ
รับเงินปั นผล ในวันที่ 17 มีนาคม 2564
ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์ดุสิต ศรี สกุล)
กรรมการผูจ้ ดั การ
สำานักผูอ้ าำ นวยการ
โทรศัพท์ 052-134701
โทรสาร 052-134799
Ple/K:AGM63T.doc/P1
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