EKH/CS/2564/013
27 เมษายน 2564
เรือ่ ง

แจ้งมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2564

เรียน

กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั เอกชัยการแพทย์ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจําปี 2564 ของบริษทั ฯ ได้จดั ให้มขี น้ึ เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดจากห้องประชุม
ชัน้ 6 บริษทั เอกชัย อินเตอร์เนชั ่นแนล จํากัด เลขที่ 100/123 อาคารวรสมบัติ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยเมื่อเริม่ เปิ ดประชุมมีผถู้ อื หุน้ ทีม่ าด้วยตนเองและผูถ้ อื หุน้ ทีร่ บั มอบฉันทะมา
ประชุมรวม 81 ราย มีจาํ นวนหุน้ ทัง้ สิน้ 318,327,649 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 53.5905 ของทุนจดทะเบียนทีอ่ อกและ
จําหน่ายแล้วทัง้ หมด ซึง่ ทีป่ ระชุมได้มมี มี ติในวาระต่าง ๆ ดังนี้
วาระที่ 1
พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2563
มติทป่ี ระชุม ทีป่ ระชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงาน
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 9 กรกฎาคม 2563 ตามทีเ่ สนอ ด้วยคะแนน
เสียงดังนี้
ผูถ้ อื หุน้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมทัง้ หมด (82 ราย)

จํานวน (เสียง)
318,327,749
0
318,327,749
0
0
318,327,749

คิดเป็ นร้อยละ (%)
100.0000
0.0000
100.0000
0.0000
0.0000
100.0000

วาระที่ 2
รับทราบการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2563
มติทป่ี ระชุม ทีป่ ระชุมโดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมจํานวนทัง้ สิน้ 82 ราย รวมเป็ นจํานวนหุน้ 318,327,749 หุน้ รับทราบ
การดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2563
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วาระที่ 3
พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นของบริ ษทั ฯ สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
มติทป่ี ระชุม ทีป่ ระชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุ มตั งิ บการเงิน
สําหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ ได้ผา่ นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั ฯ อีกทัง้ ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั แล้ว ตามทีเ่ สนอ
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
ผูถ้ อื หุน้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมทัง้ หมด (82 ราย)

จํานวน (เสียง)
318,327,749
0
318,327,749
0
0
318,327,749

คิดเป็ นร้อยละ (%)
100.0000
0.0000
100.0000
0.0000
0.0000
100.0000

วาระที่ 4
พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกําไรประจําปี 2563 และจ่ายเงิ นปันผล
มติทป่ี ระชุม ทีป่ ระชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุ มตั กิ ารจัดสรร
กําไรสุทธิปี 2563 และอนุมตั กิ ารจ่ายปนั ผล ดังนี้
1. พิจารณาอนุ มตั กิ ารจัดสรรกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2563 ในส่วนทีเ่ สียภาษี
เงินได้นิตบิ ุคคลในอัตราร้อยละ 20 เพื่อเป็ นเงินทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 5,219,866 บาท
ยังผลให้เงินทุนสํารองทางกฎหมายของบริษทั ฯ จะมีจํานวนรวมเท่ากับ 26,408,660 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 8.80 ของทุนจดทะเบียนปจั จุบนั ของบริษทั ฯ
2. พิจารณาอนุ มตั กิ ารจัดสรรกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2563 ในส่วนที่เสียภาษี
เงินได้นิตบิ ุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีได้เท่ากับ
เงินปนั ผลคูณ 20/80 โดยจ่ายจากกําไรเบ็ดเสร็จหลังหักเงินทุนสํารองตามกฎหมายแล้ว เป็ นเงินสด
ปนั ผลในอัตราหุน้ ละ 0.11 บาท รวมเป็ นเงินปนั ผลจ่ายไม่เกิน 66,000,000 บาท โดยเงินปนั ผลจะถูก
หักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ทีจ่ ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือ 0.011 บาทต่อหุน้ จากเงินทีผ่ ถู้ อื หุน้
จะได้รบั ปนั ผลในครัง้ นี้ ทัง้ นี้เงินปนั ผลสุทธิทผ่ี ถู้ อื หุน้ จะได้รบั หลังหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ที่
จ่ายจะเท่ากับ 0.099 บาทต่อหุน้
กําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิรบั เงินปนั ผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 วันทีไ่ ม่ได้รบั
สิทธิปนั ผล (XD) คือวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 และกําหนดจ่ายเงินปนั ผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
มีมติดว้ ยคะแนนเสียงดังนี้
ผูถ้ อื หุน้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมทัง้ หมด (82 ราย)

จํานวน (เสียง)
318,327,749
0
318,327,749
0
0
318,327,749

คิดเป็ นร้อยละ (%)
100.0000
0.0000
100.0000
0.0000
0.0000
100.0000
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วาระที่ 5
พิ จารณาอนุมตั ิ เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ดาํ รงตําแหน่ งครบตามวาระ
มติทป่ี ระชุม ทีป่ ระชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุ มตั เิ ลือกตัง้
กรรมการทีด่ าํ รงตําแหน่งจนครบวาระกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่
คณะกรรมการบริษทั เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
1. นายสุทธิพงศ์ ตัง้ สัจจะพจน์
กรรมการบริษทั
ผูถ้ อื หุน้
จํานวน (เสียง)
คิดเป็ นร้อยละ (%)
เห็นด้วย
318,327,749
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
รวม
318,327,749
100.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
รวมทัง้ หมด (82 ราย)
318,327,749
100.0000
2. นางกาญจนา เอือ้ อารีมติ ร
ผูถ้ อื หุน้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมทัง้ หมด (82 ราย)

กรรมการบริษทั
จํานวน (เสียง)
318,327,749
0
318,327,749
0
0
318,327,749

3. นายแพทย์สรุ นิ ทร์ กูเ้ จริญประสิทธิ ์
ผูถ้ อื หุน้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมทัง้ หมด (82 ราย)

กรรมการบริษทั /กรรมการอิสระ
จํานวน (เสียง)
คิดเป็ นร้อยละ (%)
318,327,749
100.0000
0
0.0000
318,327,749
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
318,327,749
100.0000

4. นายวรพล วิรยิ ะกุลพงศ์
ผูถ้ อื หุน้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมทัง้ หมด (82 ราย)

กรรมการบริษทั /กรรมการอิสระ
จํานวน (เสียง)
คิดเป็ นร้อยละ (%)
318,327,749
100.0000
0
0.0000
318,327,749
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
318,327,749
100.0000

คิดเป็ นร้อยละ (%)
100.0000
0.0000
100.0000
0.0000
0.0000
100.0000
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วาระที่ 6
พิ จารณาอนุมตั ิ การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจําปี 2564
มติทป่ี ระชุม ทีป่ ระชุมมีมติดว้ ยคะแนนเห็นด้วยมากกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
อนุ มตั คิ า่ ตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจําปี 2564 ตามทีเ่ สนอ ดังนี้
ค่าเบีย้ ประชุม
ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
เลขานุ การคณะกรรมการ
มีมติดว้ ยคะแนนเสียงดังนี้
ผูถ้ อื หุน้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมทัง้ หมด (82 ราย)

คณะกรรมการบริษทั
35,000
15,000
-

จํานวน (เสียง)
318,327,749
0
0
0
318,327,749

(หน่วย : บาท)
คณะกรรมการตรวจสอบ
20,000
15,000
-

คิดเป็ นร้อยละ (%)
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

วาระที่ 7
พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2564
มติทป่ี ระชุม ทีป่ ระชุมมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุ 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 อบบัญชีของบริษทั ฯ ประจําปี 2564 โดยกําหนดค่าสอบบัญชี
ประจําปี 2564 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 1,360,000 บาท สําหรับงบการเงินของบริษทั ฯ ตามทีเ่ สนอ ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้
ผูถ้ อื หุน้
จํานวน (เสียง)
คิดเป็ นร้อยละ (%)
เห็นด้วย
318,327,749
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
รวม
318,327,749
100.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0.0000
รวมทัง้ หมด (82 ราย)
318,327,749
100.0000
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วาระที่ 8

พิ จารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ไม่มเี รือ่ งอื่นใดเพือ่ พิจารณา
ปิดประชุมเวลา 15.14 น. โดยมีผถู้ อื หุน้ ทัง้ หมด 82 ราย มีจาํ นวนหุน้ ทัง้ สิน้ 318,327,749 หุน้
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษทั เอกชัยการแพทย์ จํากัด (มหาชน)

(นายแพทย์อาํ นาจ เอือ้ อารีมติ ร)
กรรมการและผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล

นางสาวภัทรา เลิศปั ญญาพล
เลขานุการบริษัทและผู้จดั การแผนกนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์: 034417999 ต่อ 9645
อีเมล์: pattra.le@ekachaihospital.com
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