รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2559
บริษัท โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด (มหาชน)
--------------------------------------------------------------------------------------------ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร B โรงพยาบาลรามคาแหง
เลขที่ 436 ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ ฯ 10240
เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.
นายแพทย์รัชช สมบูรณสิน ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า
มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนรวมทั้งสิ้น 170 คน
รวมเป็นจานวนหุ้น 11,190,013 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.26 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งสิ้น 12,000,000
หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานกล่าวเปิดประชุมต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาในวันนี้ พร้อม
ทั้งแนะนาคณะกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ
กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 9 ท่าน ดังนี้
1. นายแพทย์รัชช
สมบูรณสิน
2. นายแพทย์วิรัตน์ ชื่นอิ่ม
3. ทันตแพทย์ชานาญ ชนะภัย
.
4. นายแพทย์สุธี
ลีละเศรษฐกุล
5. นายแพทย์ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล
6. ทันตแพทย์เจิมพล ภูมิตระกูล
7. ร.อ. ขจิต
หัพนานนท์
8. นายประมล
อภิรัตน์
9. นางสาวกิตติญารัตน์ จิโรจดารงค์ชัย

ประธานกรรมการ
กรรมการบริหารและผู้อานวยการ
กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัทฯ ที่ลาประชุม 2 ท่าน ดังนี้
1. นายแพทย์บุญปรีดี ศิริวงศ์
2. นายแพทย์พินิจ
หิรัญโชติ

กรรมการบริหาร
กรรมการอิสระและกรรมการบริษัท
(1)

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานที่ประชุมได้อธิบายวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับ
คะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติและจะสอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดงด
ออกเสียงหรือคัดค้านกับที่ประธานเสนอ บริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย
และงดออกเสีย งในแต่ล ะวาระเท่ า นั้ น โดยผู้ถือหุ้น ท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสีย ง จะต้องกรอกใบ
ลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุม จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปรับใบลงคะแนนเสียงนั้น ๆ บริษัท
จะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงหักออกจากจานวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะ
ถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือ
แสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรือมีมติอนุมัติ ตามที่ประธานเสนอ จากนั้นประธาน
จึงได้ขอที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2558
ประธาน ฯ ได้เสนอให้ที่ประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 ที่ได้
ประชุมไปแล้ว เมือ่ วันที่ 28 เมษายน 2558 ว่าเป็นรายงานที่ถูกต้องเป็นจริงตามสาเนารายงานการประชุมที่ได้
จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2558 ตามที่ประธาน
เสนอ โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วง หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น
เห็นชอบด้วย 11,190,013 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนหุ้นทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
วาระที่ 2 เพื่อทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานประจาปี
นายแพทย์รัชช สมบูรณสิน ประธานที่ประชุม ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดาเนินงานของ
บริษัทฯ ในรอบปี 2558 และรายงานประจาปี ตามรายละเอียดในรายงานประจาปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้าก่อนการประชุม
นายแพทย์รัชช สมบูรณสิน ได้รายงานว่าในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัท โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด
(มหาชน) ได้ก้าวสู่ปีที่ 27 ของการเปิดให้บริการ ( เปิด 28 กุมภาพันธ์ 2531 ) ฝ่ายบริหารมีความตั้งใจและมุ่งมั่น
ที่ จ ะพั ฒ นาคุ ณ ภาพการดูแ ลรัก ษาและบริก ารต่ าง ๆ เพื่ อตอบรั บกั บความไว้ว างใจจากประชาชนที่ มี ใ ห้ กั บ
โรงพยาบาลด้วยดีเสมอมา นอกจากการเป็นผู้นาในเรื่องศูนย์การรักษาเฉพาะทางที่มีศักยภาพสูงในการรักษาโรค
(2)

ที่มีจาเพาะ เช่น ศูนย์รักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้าโดยไม่ต้องผ่าตัด ที่ช่วยให้
ผู้ป่วยเบาหวานไม่ต้องสูญเสียขาไปจากแผลเรื้อรัง เป็นศักยภาพทางการแพทย์ที่ทาให้ผู้ป่วยมีโอกาสเข้าถึงการ
รักษาที่ดีที่สุดทัดเทียมกับการให้บริการทางการแพทย์ในอารยประเทศ นอกจากนั้น การนาระบบ IT เข้ามาเพิ่ม
คุณภาพและความรวดเร็วแม่นยาของการให้การบริการ ซึ่งทางโรงพยาบาลได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการ
นาระบบ Electronics Medical records ( EMR) เข้ามาใช้ในระบบผู้ป่วยนอกทั้งหมดตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา
ในปี 2558 ทางโรงพยาบาลยังได้เพิ่มศักยภาพในด้านการให้บริการ ด้วยการนาระบบเทคโนโลยีไร้สาย “ Smart
ward ” ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อประวัติการรักษา ผลการตรวจ และระบบการสั่งการรักษาต่าง ๆ ลงมาอยู่ใน tablet
ทดแทนการใช้แฟ้มผู้ป่วยใน ช่วยลดเวลาในการเรียกดูข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ป่วย ทั้งยังเป็นตัวกลางในการสื่อสาร
ข้อมูลทางการแพทย์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยได้ดีขึ้นอีกด้วย
ในส่วนของการพัฒนาองค์ ก รอย่ างยั่ งยื นและการตอบแทนสังคม ทางโรงพยาบาลได้รับใบ
ประกาศเกียรติคุณพระราชทานจากสภากาชาดไทย ในการเป็นสถานรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
อย่างสม่าเสมอ
ในปี 2558 โรงพยาบาลรามคาแหงมีอัตราการเติบโตของรายได้จากการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น
จากปี 2557 อยู่ 5 % และมีอัตรากาไรสุทธิ 27.73 % ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
สาหรับทิศทางของโรงพยาบาลใน ปี 2559 โรงพยาบาลยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพการบริการ โดยการเสริมทีมแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขาให้บริการแก่ผู้ป่วยในช่วงเย็นและค่าให้มากขึ้น
คณะกรรมการขอขอบคุ ณผู้ถือหุ้นทุก ท่านที่ใ ห้ความไว้วางใจและสนับสนุนการทางานของ
คณะกรรมการบริหารด้วยดีเสมอมา ทางคณะกรรมการจะพยายามดูแลบริหารกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและ
จริยธรรมทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย และผู้ถือหุ้นทุกท่าน
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบและมี ม ติ เ ป็ น เอกฉั น ท์ รั บ รองรายงานประจ าปี และพอใจในผลกา ร
ดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัท ฯ
ประจาปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประธานฯ ได้เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ
งบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจารอบปีที่ผ่านมา ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี บริษัท
สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ประจาปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามรายละเอียดในรายงานประจาปี 2558
ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลง
มติอนุมัติงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนดังกล่าว
(3)

มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม พิ จารณาแล้ ว มี ม ติ เป็น เอกฉันท์ อนุมัติ งบดุ ล แสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ประธานเสนอ โดยมีคะแนนเสียง
ดังนี้
เห็นด้วย 11,190,013 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกาไร ปี 2558 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติ
ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท ( จากผลดาเนินงาน 1 มกราคม 2558 30 มิถุนายน 2558 )ซึ่งได้ดาเนินการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
และ
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจาปี 2558 สาหรับผลกการดาเนินงานตั้งแต่ 1
มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 รวมจ่ายหุ้นละ 12 บาทซึ่งได้จ่ายส่วนหนึ่งเป็นเงินปันผลระหว่าง
กาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท ตามที่ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบ และจะจ่ายอีกครั้งในวันที่ 25
พฤษภาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท ( จากผลการดาเนินงาน 1 กรกฎาคม 2558 - 31 ธันวาคม
2558 )
บริษัทฯ มีกาไรสุทธิรวมในปี 2558 เป็นเงิน 1,009,343,988 .- บาท คิดเป็นกาไรต่อหุ้น 84.86
บาท, มีกาไรสุทธิเฉพาะบริษัท เป็นเงิน 916,577,794.- บาท คิดเป็นกาไรต่อหุ้น 76.38 บาท และบริษัทฯ
มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกาไรสุทธิเฉพาะบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าว
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ
ให้ทางบริษัทฯ ทาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจาปี 2558 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ตามที่ประธานแถลง
เห็นด้วย 11,190,013
เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
- เสียง
งดออกเสียง
- เสียง
(4)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกตามวาระ
ประธานแจ้งว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ ตามข้อบังคับและ
ตามกฎหมายของบริษัทฯ จานวน 4 ท่าน ดังนี้
1. นายแพทย์วิรัตน์ ชื่นอิ่ม
กรรมการบริหารและผู้อานวยการ
2. นายแพทย์บุญปรีดี ศิริวงศ์
กรรมการบริหาร
3. นายแพทย์ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล
กรรมการบริหาร
4. ทันตแพทย์เจิมพล ภูมิตระกูล
กรรมการบริหาร
บริษัท ฯ ได้ป ระกาศในเว็บไซต์ของบริษั ทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุค คลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อกรรมการเข้ามายังบริษัท
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่านดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ ตลอดจนให้ความเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจของโรงพยาบาลและเครือข่าย จึงขอเสนอ
ให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านมีคุณวุฒิเหมาะสม และมีคุณประโยชน์
ต่อบริษัทฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ได้
จัดส่งประวัติการทางานและการดารงตาแหน่งในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกันกับบริษัทของกรรมการที่ต้องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว และในการพิ จารณาลงมติในวาระนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติเลือก
กรรมการเป็นรายบุคคล
ที่ประชุมได้ดาเนินการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และประธานได้แถลงผลการนับคะแนน
เสียงของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้
1. นายแพทย์วิรัตน์ ชื่นอิ่ม เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นชอบด้วย 11,190,013 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
- เสียง
งดออกเสียง
- เสียง
2. นายแพทย์บญ
ุ ปรีดี ศิริวงศ์ เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นชอบด้วย 11,190,013 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
- เสียง
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งดออกเสียง
- เสียง
3. นายแพทย์ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นชอบด้วย 11,190,013 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
- เสียง
งดออกเสียง
- เสียง
4. ทันตแพทย์เจิมพล ภูมิตระกูล เป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นชอบด้วย 11,190,013 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
- เสียง
งดออกเสียง
- เสียง
ดังนั้น กรรมการของบริษัทฯ ประจาปี 2559 จึงประกอบด้วย
1. นายแพทย์รัชช
สมบูรณสิน
ประธานกรรมการ
2. นายแพทย์วิรัตน์
ชื่นอิ่ม
กรรมการบริหารและผู้อานวยการ
3. ทันตแพทย์ชานาญ ชนะภัย
กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
4. นายแพทย์บุญปรีดี ศิริวงศ์
กรรมการบริหาร
5. นายแพทย์สุธี
ลีละเศรษฐกุล
กรรมการบริหาร
6. นายแพทย์ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล
กรรมการบริหาร
7. ทันตแพทย์เจิมพล ภูมิตระกูล
กรรมการผู้อานวยการ
8. ร.อ. ขจิต
หัพนานนท์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายประมล
อภิรัตน์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นายแพทย์พินิจ
หิรัญโชติ
กรรมการอิสระและกรรมการบริษัท
11. นางสาวกิตติญารัตน์ จิโรจดารงค์ชัย
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2559
- ประธานแถลงว่า คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้ว เห็นสมควรให้แต่งตั้งให้นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ เลขทะเบียน 4752, หรือ นางสาวสุลลิด อาด
สว่าง เลขทะเบียน 7517, หรือนายพจน์ อัศวสันติชัย เลขทะเบียน 4891 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง
เลขทะเบียน 6838 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมของบริษัทและบริษัทย่อย
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หรือบริษัทร่วม ประจาปี 2558 และปี 2559 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทาการตรวจสอบ และรับรองงบ
การเงินของบริษัทประจาปี 2559 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัทฯ มอบหมายให้
เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบงบการเงินของ บริษัท โรงพยาบาลรามคาแหง จากัด ( มหาชน ) โดยกาหนด
ค่าตอบแทนประจาปี 2559 เท่ากับ 1,280,000 บาท ( โดยแบ่งเป็นค่าตรวจสอบ 3 ไตรมาส เท่ากับ 630,000.บาท และงบประจาปีเท่ากับ 650,000 บาท
ค่าสอบบัญชี ( บาท )
ปี 2558
ปี 2559
- งบประจาปี
600,000
650,000
- รายไตรมาส 3 ไตรมาส ( ไตรมาสละ 190,000 ) 570,000 ( ไตรมาสละ 210,000 ) 630,000
รวมค่าตรวจสอบประจาปี
1,170,000
1,280,000
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชี , กาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจาปี 2559 ตามทีป่ ระธานเสนอ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นชอบด้วย 11,190,013

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
วาระที่ 7 พิจารณากาหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจาปี 2559
ประธานฯ ชี้ แจงว่า คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษั ทฯ โดย
คานึงถึงผลประกอบการและความรับผิดชอบที่ได้รับ และเสนอการให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี
2559 ดังนี้
ปี 2558
ปี 2559
- ค่าตอบแทนกรรมการบริหารเป็นเงินทั้งสิ้น
32,000,000.33,000,000.ประธานชี้แจงรายละเอียดเสร็จ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามอะไร จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉัน ท์ อนุมัติให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประจาปี 2559 ตามทีป่ ระธานชี้แจง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
เห็นชอบด้วย 11,190,013

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
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