EKH/CS/2564/007
25 กุมภาพันธ์ 2564
เรือ่ ง

การจ่ายเงินปนั ผล และกําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2564

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยการประชุมคณะกรรมการ บริษทั เอกชัยการแพทย์ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ครัง้ ที่ 1/2564 เมือ่ วันพฤหัสบดีท่ี
25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มมี ติทป่ี ระชุมดังต่อไปนี้
1. อนุ มตั งิ บการเงินประจําปี 2563
2. มีมติเห็นชอบการจัดสรรกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2563 ในส่วนทีเ่ สียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในอัตรา
ร้อยละ 20 เพือ่ เป็ นเงินทุนสํารองตามกฎหมายเพิม่ ขึน้ อีกจํานวน 5,219,866 บาท และเพือ่ จ่ายเงินสดปนั ผลในอัตราหุน้ ละ
0.11 บาทต่อหุน้
โดยกําหนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิรบั เงินปนั ผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และกําหนดจ่ายเงินปนั ผลใน
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
3. อนุ มตั กิ ารกําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564
เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดจากห้องประชุม ชัน้ 6 บริษทั เอกชัย อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด เลขที่ 100/123 อาคารวรสมบัติ
พลาซ่า ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 กําหนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุม
ผูถ้ อื หุน้ (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 และวันทีไ่ ม่ได้รบั สิทธิเข้าร่วมประชุม (XM) คือวันที่ 11 มีนาคม 2563 โดยมี
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2564 ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563
ความเห็นของกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563 และให้นําเสนอ
ต่อผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาต่อไป
วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2563
ความเห็นของกรรมการ เห็นควรทราบการดําเนินงานของบริษทั รอบปี 2563 และให้นําเสนอต่อผูถ้ อื หุน้
เพือ่ รับทราบต่อไป
วาระที่ 3 พิจารณาอนุ มตั งิ บการเงินของบริษทั ฯ สําหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุ มตั งิ บการเงินของบริษทั สําหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึง่
ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และให้นําเสนอต่อผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาต่อไป
วาระที่ 4 พิจารณาอนุ มตั กิ ารจัดสรรกําไรประจําปี 2563 และจ่ายเงินปนั ผล
ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุ มตั จิ ดั สรรเงินกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2563
ในส่วนทีเ่ สียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในอัตราร้อยละ 20 ไปเป็ นทุนสํารองตาม
กฎหมายจํานวน 5,219,866 บาท และอนุ มตั กิ ารจ่ายปนั ผลประจําปีสาํ หรับผล
การดําเนินงานประจําปี 2563 ในส่วนทีเ่ สียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในอัตราร้อยละ
20 โดยจ่ายจากกําไรของปี 2563 หลังหักเงินทุนสํารองตามกฎหมายแล้ว เป็ นเงิน
สดในอัตราหุน้ ละ 0.11 บาท หรือคิดเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 66,000,000 บาท และ
ให้นําเสนอต่อผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาต่อไป
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุ มตั เิ ลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีด่ าํ รงตําแหน่งครบตามวาระ
ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุ มตั เิ ลือกตัง้
1. นายสุทธิพงศ์ ตัง้ สัจจะพจน์
2. นางกาญจนา เอือ้ อารีมติ ร
3. นายสุรนิ ทร์ กูเ้ จริญประสิทธิ ์
4. นายวรพล วิรยิ ะกุลพงศ์
กรรมการทีด่ าํ รงตําแหน่งครบวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ
หนึ่งตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ และให้นําเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาต่อไป
วาระที่ 6 พิจารณาอนุ มตั กิ ารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจําปี 2564
ค่าเบีย้ ประชุม
(หน่วย : บาท)
ตําแหน่ง
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
35,000
20,000
รองประธาน
กรรมการ
15,000
15,000
เลขานุ การ
ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุ มตั กิ ารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
ประจําปี 2564 และให้นําเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาต่อไป
วาระที่ 7 พิจารณาอนุ มตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2564
ความเห็นของกรรมการ เห็นควรอนุ มตั แิ ต่งตัง้
1. นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์
เลขทะเบียน 4501
และ/หรือ
2. นางสาววิสสุตา จริยธนากร
เลขทะเบียน 3853
และ/หรือ
3. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม
เลขทะเบียน 6011
แห่งบริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2564 โดยมี
ค่าตอบแทนเฉพาะบริษทั ไม่เกิน 1,360,000 บาท
วาระที่ 8 พิจารณาเรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษทั เอกชัยการแพทย์ จํากัด (มหาชน)

(นายแพทย์อาํ นาจ เอือ้ อารีมติ ร)
กรรมการและผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล
นางสาวภัทรา เลิศปญั ญาพล
เลขานุการบริษทั
โทรศัพท์: 034-417999
อีเมล์: pattra.le@ekachaihospital.com
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