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เลขท่ี     CHG 004/2560      วนัท่ี 4 เมษายน 2560 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 
2. รายงานประจ าปี ซึง่ประกอบด้วยงบการเงินรวม ประจ าปี 2559 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 (แผ่นซดีี) 
3. ข้อมลูของผู้ ท่ีได้รับการเสนอชือ่เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
4. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถอืหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุ 
5. ข้อบงัคบัของบริษัทเกี่ยวกบัการประชมุผู้ถอืหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 
6. หนงัสือมอบฉนัทะ 
7. รายละเอียดกรรมการอสิระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
8. แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 

ด้วยบริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั (มหาชน) จะจดัให้มีการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัท่ี  20 เมษายน  2560 
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชมุชัน้ 7 อาคารโรงพยาบาลจฬุารัตน์ 3 เลขท่ี 88/8-9 หมู่ท่ี 11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ต าบลบางปลา อ าเภอ
บางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ โดยมีระเบยีบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล :  การประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ของบริษัทได้ถกูจดัขึน้เมื่อวนัท่ี  22 เมษายน 2559  โดยมี
ส าเนารายงานการประชมุซึง่ได้บนัทกึถกูต้องตามความเป็นจริง (สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 1) บริษัทได้จดัส่งส าเนารายงานการ
ประชมุให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายและประกาศท่ีเกี่ยวข้อง
ก าหนด และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.chularat.com) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไปแล้ว 
และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขแต่อย่างใด 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 
ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของท่ีประชุม 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 1 

วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล :   

สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ท่ีผ่านมา  
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์หมนุเวียน : 1,334,912,772 1,108,060,953 
สินทรัพย์รวม : 4,517,881,431 3,721,289,820 
หนีส้ินหมนุเวียน : 1,096,159,090 768,320,280 
หนีส้ินรวม : 1,294,360,993 780,699,420 
รายได้ : 3,657,882,184 2,383,421,773 
ก าไรสทุธิ : 564,980,780 709,845,683 
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บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ดังปรากฏตามรายงานประจ าปี ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชมุ (สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงาน รายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 2 

วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัติงบการเงนิรวมของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล :  คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการท างบการเงินรวมส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2559 และผู้สอบบญัชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อน าเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุม
สามญัประจ าปี ตามท่ีมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนด (สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินรวมของบริษัทส าหรับรอบปี
บญัชีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจ าปี ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 2 

วาระที่ 4 พจิารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล :  ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 
49 ก าหนดว่า คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีก าไร
พอที่จะท าเช่นนัน้ และรายงานให้ท่ีประชมุทราบในการประชมุคราวต่อไป 

ในระหว่างปี 2559 ท่ีผ่านมา บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) ท่ีประชมุคณะกรรมการ ครัง้ท่ี 4/2559  ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 ได้มีมติอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.012  บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 132,000,000 บาท และได้ด าเนินการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี 9 กนัยายน 2559 

(2) ท่ีประชมุคณะกรรมการซึง่ประชมุ ครัง้ท่ี 5/2559 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติอนมุตัิให้จ่ายเงินปัน
ผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในอัตราหุ้ นละ 0.012 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 132,000,000 บาทและได้ด าเนินการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี 9 ธันวาคม 2559 

 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ ถือหุ้ นไปแล้วรวม 2 ครัง้ เป็นอัตราหุ้ นละ 0.024 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้  
264,000,000 บาท  

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของ
บริษัทตามรายละเอียดข้างต้น 

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ส าหรับผลการ
ด าเนินงานสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล :  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผล
จากเงินก าไรเท่านัน้ และมาตรา 116 ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี  ส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี จนกว่าทนุส ารองจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน  

 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมของบริษัท หลังจาก
หักเงินส ารองตามกฎหมายและเงินส ารองอื่น ๆ แล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
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เหมาะสม โดยจะขึน้อยู่กบัผลประกอบการ แผนการลงทนุขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจ าเป็นอื่น ๆ 
ในอนาคต 

 จากผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ท่ีผ่านมา บริษัทมีรายได้จ านวน 
3,657,882,184 บาท และมีก าไรสทุธิประจ าปี 2559 จ านวน 564,980,780 บาท  

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทท่ีมีรายชื่อปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 28 เมษายน 2560 ซึ่งเป็นวนัท่ีคณะกรรมการก าหนดให้เป็นวัน
ก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้ นท่ีจะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้ นละ 0.012 บาท รวมเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 
132,000,000 บาท และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยวิธีปิด
สมดุทะเบียนในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2560  โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันท่ี 19 พฤษภาคม 2560 ทัง้นี ้
อัตราเงินปันผลท่ีจ่ายเทียบกับก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล  และการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี 
เท่ากบัร้อยละ 70 ซึง่สอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  

ข้อมลูการเปรียบเทียบอตัราการจา่ยเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2557 ถงึปี 2559 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
1. ก าไรสทุธิ 480,694,475 538,329,045 564,980,780 
2. จ านวนหุ้น 1,100,000,000 11,000,000,000 11,000,000,000 
3. เงินปันผลจ่ายอตัราตอ่หุ้น 0.30 0.036 0.036 
4. รวมจ านวนเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 330,000,000 396,000,000 396,000,000 
5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 69 ร้อยละ 74 ร้อยละ 70 

 ทัง้นี ้สิทธิในการได้รับเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2560 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล :  ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 18 ก าหนดว่าในการประชมุผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทกุครัง้ กรรมการ
คิดเป็นจ านวนหนึ่งในสาม หรือจ านวนใกล้ท่ีสุดกบัส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากต าแหน่ง ซึง่กรรมการท่ีต้องออกจาก
ต าแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดงัต่อไปนี ้

1. นายเกรียงศกัด์ิ พลสัสินทร์ 
2. นายอภิรุม ปัญญาพล 
3. นายแพทย์สชุาย เหล่าวีรวฒัน์ 
4. นางกอบกลุ ปัญญาพล 

ความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจ าปี 2559 (สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 2 – คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)  โดยพิจารณาจากคณุสมบตัิ
ตามท่ีกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเกี่ยวข้องก าหนด และคณุสมบตัิของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบคุคล
แล้ว เห็นว่ากรรมการ 4 ท่านซึง่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ เป็นผู้ ท่ีมีความเหมาะสมด้านคณุวฒิุ ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาท่ีผ่านมาเป็นประโยชน์กบับริษัท และกรรมการทัง้ 
4 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคณุสมบตัิต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดท่ีมีส่วนแข่งขนักับ
การด าเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทัง้ 4 ท่าน ได้รับ
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การพิจารณาเลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึง่รายละเอียดประวตัิของกรรมการทัง้ 4 ท่าน ปรากฏ
ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 3  

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี ้เพื่อให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ  

1. นายเกรียงศกัด์ิ พลสัสินทร์ 
2. นายอภิรุม ปัญญาพล 
3. นายแพทย์สชุาย เหล่าวีรวฒัน์ 
4. นางกอบกลุ ปัญญาพล 

ข้อมลูการถือหุ้นของกรรมการท่ีเสนอชื่อในครัง้นี ้ 
รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จ านวนหุ้น สิทธิในการออกเสียง 

1. นายเกรียงศกัด์ิ พลสัสินทร์ 368,587,850 368,587,850 
2. นายอภิรุม             ปัญญาพล 1,127,189,050 1,127,189,050 
3. นายแพทย์สชุาย    เหล่าวีรวฒัน์ 15,259,500 15,259,500 

4. นางกอบกลุ           ปัญญาพล 1,032,656,600 1,032,656,600 

วาระที่ 7 พจิารณาและอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ34 
ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามข้อบงัคบั หรือตามท่ีท่ีประชมุผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึง่อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวาง
เป็นหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้
ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบยีบของบริษัท 

ความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ได้ด าเนินการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2560 โดยพิจารณา
จากความรับผิดชอบและผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ และข้อมลูเปรียบเทียบอ้างอิงกบับริษัทอื่นท่ีอยู่ใน
อตุสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจท่ีใกล้เคียงกันกับบริษัท รวมทัง้ผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของ
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการท่ีบริษัทก าหนดนัน้อยู่ในอตัราใกล้เคียง
กบัค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ส าหรับปี 2560 ในรูปของเบีย้ประชมุและโบนสัประจ าปี ดงันี ้

1. เบีย้ประชมุ 
- ประธานคณะกรรมการ 30,000 บาทต่อครัง้ท่ีเข้าประชมุคณะกรรมการ 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาทต่อครัง้ท่ีเข้าประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และ 20,000 

บาทต่อครัง้ท่ีเข้าประชมุคณะกรรมการ  
- กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทต่อครัง้ท่ีเข้าประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ

คณะกรรมการตรวจสอบ (แล้วแต่กรณี) 
- ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  10 ,000 บาทต่อครัง้ท่ีเข้า

ร่วมประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 



5
 

 

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
10,000 บาทต่อครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

- ประธานคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง  และกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง 
10,000 บาทต่อครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุกรรมการลงทนุและการบริหารความเสี่ยง 

2. โบนสัประจ าปี  
บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินโบนสัประจ าปีตามผลประกอบการ ในจ านวนวงเงินรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 5 ,000,000 บาท
ต่อปี และให้ค านวณจ่ายตามระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 

 ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการในครัง้นี ้คณะกรรมการได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการ
ชดุย่อยของบริษัท โดยคณะกรรมการชดุย่อยดงักล่าวจะได้รับค่าตอบแทนตามรายละเอียดท่ีก าหนดข้างต้น 

 ส่วนรายละเอียดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ปรากฏตามรายงานประจ าปี ภายใต้หวัข้อเร่ืองการก ากบัดแูลกิจการ 

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559 และปี 2560 
หน่วย:บาท  

องค์ประกอบ
ค่าตอบแทน 

ปี 2560 (ปีที่เสนอ) ปี 2559 

คณะกรรมกา
รบริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
ก ากบัดแูล 
กิจการท่ีด ี

คณะกรรมการ 
สรรหาและ
พิจารณา
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
ลงทนุและการ

บริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมกา
รบริษัท 

คณะกรรมก
ารตรวจสอบ 

1. ค่าตอบแทน
ประจ าปี รอพิจารณา รอพิจารณา รอพิจารณา รอพิจารณา รอพิจารณา 2,400,000 - 

2. ค่าเบีย้
ประชมุ*  
(จ านวน
ครัง้) 

1,500,000 
 (6ครัง้) 

350,000 
 (5 ครัง้) 

40,000  
(1ครัง้) 

50,000  
(1ครัง้) 

70,000  
(1ครัง้) 

1,500,000 
(6ครัง้) 

350,000  
(5 ครัง้) 

หมายเหต ุ *ค่าเบีย้ประชมุเป็นยอดประมาณการของการประชมุทัง้ปี และเป็นยอดรวมของทัง้องค์คณะ 

วาระที่ 8  พจิารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 และก าหนดค่าตอบแทน 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล :  ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้น
สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีทกุปี ในการแต่งตัง้สามารถแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมได้ 

 นอกจากนี ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี ทจ. 44/2556 เร่ืองหลักเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์  
ก าหนดให้บริษัทจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชีดงักล่าวปฏิบตัิหน้าท่ีมาแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนัโดย
การหมนุเวียนไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชีรายอื่น ๆ ในส านักงาน
ตรวจสอบบญัชีนัน้แทนผู้สอบบญัชีรายเดิมได้  

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้มีความเห็นว่าสมควรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต นางสาวมณี  รัตนบรรณ
กิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบยีนเลขท่ี 5313 หรือนางสาวสมุาลี  รีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบยีนเลขท่ี 3970 
หรือนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบยีนเลขท่ี 4958 แห่งบริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของ
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บริษัทประจ าปี 2560 เป็นการปฏิบตัิหน้าท่ีผู้สอบบญัชีปีท่ีสี่ แต่บริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นบริษัทผู้สอบบญัชีให้กับ
บริษัทและบริษัทย่อยมาแล้วเป็นเวลา 23 รอบปีบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจ านวนไม่เกิน 
4,000,000 บาทต่อปี  โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบญัช ี 

ค่าสอบบญัช ี รอบปีบญัชี 2560 รอบปีบญัชี 2559 
1. ค่าสอบบญัช ี 4,000,000 2,940,000 
2. ค่าบริการอื่น ๆ - - 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการแต่งตัง้นางสาวมณี  รัตนบรรณ
กิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบยีนเลขท่ี 5313 หรือนางสาวสมุาลี  รีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบยีนเลขท่ี 3970 
หรือนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบยีนเลขท่ี 4958 แห่งบริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทประจ าปี 2560 ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ให้บริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหา
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตอื่นของส านักงานท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบ
บญัชีดงักล่าวได้ และก าหนดค่าตอบการสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจ านวนไม่เกิน 4,000,000 บาทต่อปี ทัง้นี ้
ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อท่ีเสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ี
เกี่ยวข้องกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด  พร้อมทัง้ผู้สอบบญัชีสามารถจดัท างบการเงินได้ทนัตามก าหนด 

วาระที่ 9 พจิารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงนิไม่เกนิ 2,000,000,000 บาท 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการได้จัดให้มีการพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 
บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

วตัถปุระสงค์ : เพื่อจดัหาเงินทนุส าหรับใช้ในการลงทนุ และ/หรือ เป็นเงินทนุหมนุเวียนทัว่ไป 
ประเภทหุ้นกู้  : หุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีหลักประกัน มี

หรือไม่มีผู้ค า้ประกนั มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาด 
มลูค่าการเสนอขาย : วงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยสามารถออกและเสนอขายเพียง

ชดุเดียวหรือหลายชดุในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ ในกรณีท่ีมีการ     ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน
ก าหนด และ/หรือ หุ้นกู้ครบก าหนด บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ ชุดใหม่เพิ่มเติมได้ โดยมลูค่าเสนอ
ขายหุ้ นกู้ ชุดใหม่รวมกับมูลค่าหุ้ นกู้ คงค้างเดิมท่ียังไม่ได้รับการไถ่ถอนต้องไม่เกินวงเงินร วม
ดงักล่าวหรือเทียบเท่า  

อายขุองหุ้นกู้  : ไม่เกิน 10 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุ้นกู้   
สกลุเงิน : สกลุเงินบาท และ/หรือ สกลุเงินตราต่างประเทศในจ านวนเทียบเท่า 
ราคาเสนอขาย : ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายแต่ละครัง้ 
การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ     ในลกัษณะ

หมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะท าการเสนอขายหุ้ นกู้ ดังกล่าวในประเทศ และ/หรือ ใน
ต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทนุทัว่ไป (Public Offering) และ/หรือ       ผู้ลงทนุเฉพาะเจาะจง (Private 
Placement) และ/หรือ ผู้ลงทนุสถาบนัในประเทศ และ/หรือ         ผู้ลงทนุสถาบนัในต่างประเทศ  
และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ ในคราวเดียวกนัหรือหลายคราว ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือ
กฎระเบยีบอื่น ๆ            ท่ีเกี่ยวข้องซึง่มีผลใช้บงัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ 

  ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนก าหนด และ/หรือ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอ
ไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนก าหนด ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ในแต่ละครัง้ 
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เง่ือนไขอื่น ๆ : การออกและเสนอขายหุ้นกู้ จะขึน้อยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ในแต่ละครัง้ และปัจจยัอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารได้รับ
มอบหมาย มีอ านาจในการก าหนดหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ      ท่ีเกี่ยวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  
ในส่วนที่ยงัไม่ได้ก าหนด ตามความจ าเป็นและเห็นสมควรท่ีจะต้องก าหนดตามกฏหมายและข้อบงัคบั  ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ชื่อ
หุ้ นกู้  ลักษณะการขายหุ้ นกู้  จ านวนหุ้ นกู้    ท่ีจะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้ นกู้   การค า้ประกัน 
หลกัประกนั ราคาเสนอขายต่อหน่วย อาย ุระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด สิทธิ 

  และหน้าท่ีอื่นใดตามประเภทหุ้นกู้ ท่ีจะออกในแต่ละคราว อัตราดอกเบีย้ วิธีการช าระเงินต้นและดอกเบีย้ วิธีการและ
ระยะเวลาการเสนอขายและจดัสรร และรายละเอียดการเสนอขาย ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายหุ้นกู้  นายทะเบยีนหู้นกู้  ผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้  รวมถึงการน าหุ้ นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดตราสารหนี  ้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ศูนย์ซือ้ขายหลักทรัพย์ หรือตลาดรองใด ๆ รวมถึงองค์กรใด ๆ ตลอดจนให้มีอ านาจด าเนินการขออนุญาต
ด าเนินการเปิดเผยข้อมลู และการด าเนินการอื่นใดกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และมีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ทัง้ปวง
ตามท่ีจ าเป็นและสมควรอนัเกี่ยวเนื่องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  

 ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงิน
ไม่เกิน 2,000,000,000 บาท 

วาระที่ 10 พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ท่ีจะแต่ง ตัง้
บคุคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชมุครัง้นี ้โปรดมอบฉันทะตามแบบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข 
แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชมุด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึง่แต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผู้ รับฝากและดแูลหุ้น โปรดใช้หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึง่ 

ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท 
ตามรายละเอียดแนบกบัหนงัสือมอบฉนัทะ เพื่อเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ 

อนึ่ง บริษัทได้ก าหนดให้วันท่ี 10 มีนาคม 2560 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีจะมีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามัญ   ผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2560 และก าหนดวันปิดสมดุทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์เป็นวนัท่ี 13 มีนาคม 2560 และวนัท่ี 28 เมษายน 2560 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีจะมีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record 
Date) และก าหนดวนัปิดสมดุทะเบยีนเพื่อรวบรวมรายช่ือผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เป็น
วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2560 

 ขอแสดงความนับถอื 
   บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

                            (นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์) 
                            ประธานคณะกรรมการบริษัท 

หมายเหตุ : บริษทัฯจดัให้มีรถ รับ-ส่ง ส าหรับผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุม (รายละเอยีดตาม www.chularat.com)
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 
ของ 

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
วัน เวลา และสถานที่ 

ประชมุเมือ่วนัท่ี 22 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชมุของบริษัท เลขท่ี 88/8-9 หมู่ท่ี 11 ต าบล 
บางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายเกรียงศกัด์ิ พลสัสินทร์ ประธานกรรมการ 
2. นายแพทย์ก าพล พลสัสินทร์ กรรมการผู้จดัการ และประธานกรรมการบริหาร 
3. นายอภิรุม ปัญญาพล กรรมการ 
4. นายแพทย์สชุาย เหล่าวีรวฒัน์ กรรมการและกรรมการบริหาร 
5. นางกอบกลุ ปัญญาพล กรรมการ 
6. นายยรรยง อมรพิทกัษ์กลู กรรมการ 
7. นางสาวกรรณิกา พลสัสินทร์ กรรมการ 
8. นายมานิต เจียรดิฐ กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
9. นายสมยศ ญาณอบุล กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
10. นายชยวฒัน์  พิเศษสิทธ์ิ  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
11. นายแพทย์พินิจ  กลุละวณิชย์  กรรมการอสิระ  
กรรมการบริษทัที่ลาการประชุมเน่ืองจากติดภารกิจ 
1. นายแพทย์วิชิต ศิริทตัธ ารง  กรรมการบริษัท    
ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ  
1. นายแพทย์ยทุธนา  สงวนศกัด์ิโกศล รองกรรมการผู้จดัการและผู้อ านวยการโรงพยาบาลจฬุารัตน์ 9 กิ่งแก้ว 
2. แพทย์หญิงชตุิมา  ป่ินเจริญ รองกรรมการผู้จดัการและผู้อ านวยการโรงพยาบาลจฬุารัตน์ 11 บางปะกง 
3. แพทย์หญิงรุ่งอรุณ สนัทดักลการ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจฬุารัตน์ 3 อินเตอร์เนชัน่แนล 
4. นายแพทย์พลสนัต์  พลสัสินทร์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจฬุารัตน์ชลเวชและนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
5. นางวนัดี  พิศนวุรรณเวช รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและเลขานกุารบริษัท 
6. นายศภุโชค โรจน์ชีวิน   ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
7. นายศภุฤกษ์  ศรียะพงศ์ นิติกรและผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท 
8. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ตวัแทนผู้สอบบญัชีจากบริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั 
9. นางสาวโกสมุภ์ ชะเอม ตวัแทนผู้สอบบญัชีจากบริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั 
10. นางสาวมนญัญา ฐิตินนัทวรรณ   ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท  นกักฎหมายกรุงเทพ จ ากดั  
11. นายพายพุดั มหาผล     ท่ีปรึกษาด้านการเงินจากบริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

เร่ิมการประชุม 
นายเกรียงศกัด์ิ พลสัสินทร์ ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชมุว่ามีผู้ ถือหุ้นของบริษัทและ

ผู้ รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชมุรวม 685 คน นบัจ านวนหุ้นได้ 8,653,792,833 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.6708 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทมีจ านวนทัง้สิน้ 11,000,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว  

ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระการประชมุประธานฯ ได้มอบหมายให้คณุศภุฤกษ์ศรียะพงส์  นิติกรและผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท ได้ชีแ้จง
เกี่ยวกบัวิธีการด าเนินการประชมุและขัน้ตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระดงันี ้

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 
 

 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 
ของ 

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
วัน เวลา และสถานที่ 

ประชมุเมือ่วนัท่ี 22 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชมุของบริษัท เลขท่ี 88/8-9 หมู่ท่ี 11 ต าบล 
บางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายเกรียงศกัด์ิ พลสัสินทร์ ประธานกรรมการ 
2. นายแพทย์ก าพล พลสัสินทร์ กรรมการผู้จดัการ และประธานกรรมการบริหาร 
3. นายอภิรุม ปัญญาพล กรรมการ 
4. นายแพทย์สชุาย เหล่าวีรวฒัน์ กรรมการและกรรมการบริหาร 
5. นางกอบกลุ ปัญญาพล กรรมการ 
6. นายยรรยง อมรพิทกัษ์กลู กรรมการ 
7. นางสาวกรรณิกา พลสัสินทร์ กรรมการ 
8. นายมานิต เจียรดิฐ กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
9. นายสมยศ ญาณอบุล กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
10. นายชยวฒัน์  พิเศษสิทธ์ิ  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
11. นายแพทย์พินิจ  กลุละวณิชย์  กรรมการอสิระ  
กรรมการบริษทัที่ลาการประชุมเน่ืองจากติดภารกิจ 
1. นายแพทย์วิชิต ศิริทตัธ ารง  กรรมการบริษัท    
ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ  
1. นายแพทย์ยทุธนา  สงวนศกัด์ิโกศล รองกรรมการผู้จดัการและผู้อ านวยการโรงพยาบาลจฬุารัตน์ 9 กิ่งแก้ว 
2. แพทย์หญิงชตุิมา  ป่ินเจริญ รองกรรมการผู้จดัการและผู้อ านวยการโรงพยาบาลจฬุารัตน์ 11 บางปะกง 
3. แพทย์หญิงรุ่งอรุณ สนัทดักลการ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจฬุารัตน์ 3 อินเตอร์เนชัน่แนล 
4. นายแพทย์พลสนัต์  พลสัสินทร์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจฬุารัตน์ชลเวชและนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
5. นางวนัดี  พิศนวุรรณเวช รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและเลขานกุารบริษัท 
6. นายศภุโชค โรจน์ชีวิน   ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
7. นายศภุฤกษ์  ศรียะพงศ์ นิติกรและผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท 
8. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ตวัแทนผู้สอบบญัชีจากบริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั 
9. นางสาวโกสมุภ์ ชะเอม ตวัแทนผู้สอบบญัชีจากบริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั 
10. นางสาวมนญัญา ฐิตินนัทวรรณ   ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท  นกักฎหมายกรุงเทพ จ ากดั  
11. นายพายพุดั มหาผล     ท่ีปรึกษาด้านการเงินจากบริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

เร่ิมการประชุม 
นายเกรียงศกัด์ิ พลสัสินทร์ ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชมุว่ามีผู้ ถือหุ้นของบริษัทและ

ผู้ รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชมุรวม 685 คน นบัจ านวนหุ้นได้ 8,653,792,833 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.6708 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทมีจ านวนทัง้สิน้ 11,000,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว  

ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระการประชมุประธานฯ ได้มอบหมายให้คณุศภุฤกษ์ศรียะพงส์  นิติกรและผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท ได้ชีแ้จง
เกี่ยวกบัวิธีการด าเนินการประชมุและขัน้ตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระดงันี ้
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1. ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉันทะท่ีได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุแต่ละท่านจะ
ได้รับแจกบตัรลงคะแนนตอนลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุ  

2. การประชมุจะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบยีบวาระในหนงัสือเชิญประชมุ โดยจะน าเสนอข้อมลูในแต่ละวาระ และเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้ นซกัถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติส าหรับวาระนัน้ ๆ กรณีท่ีผู้ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้องการซกัถามหรือแสดง
ความเห็น จะต้องแจ้งชื่อและนามสกลุ และในกรณีท่ีเป็นผู้ รับมอบฉันทะจะต้องแจ้งชื่อผู้ถือหุ้ นท่ีตนรับมอบฉนัทะมาให้ท่ีประชมุทราบด้วย
ทกุครัง้  

3. ภายหลังท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระท่ี 2 และ 4 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ท่ีประชุม
รับทราบซึ่งไม่ต้องลงคะแนน ผู้ ถือหุ้ นท่านใดท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตร ลงคะแนนท่ีได้รับจาก
เจ้าหน้าท่ีตอนลงทะเบยีน และส่งคืนให้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ทัง้นี ้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนน เจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะ
จดัเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วยบตัรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นท่ีงดออกเสียง โดยผู้ถื อหุ้นท่านใดท่ีไม่
เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้ยกมือขึน้เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีจดัเก็บตามล าดบั ทัง้นี ้ส าหรับวาระท่ี 6 เร่ืองการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ี
ออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนทกุใบทัง้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อนบัคะแนน และจะเก็บบตัรลงคะแนนตาม
รายชื่อกรรมการท่ีได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบคุคล 

4. ผู้ถือหุ้นทกุท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดท่ีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ 

5. ในการนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ยกเว้นวาระ 7 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม โดยบริษัทจะน า
คะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนัน้หกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุ ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนน
เสียงท่ีลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ   

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคดัค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าท่ีประชมุเห็นชอบ หรืออนมุตัิเป็นเอก
ฉนัท์ ทัง้นี ้เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างท่ีรอการนบัคะแนนเสียงจะให้พิจารณาวาระถดัไป 

6. เพื่อให้การเก็บบตัรลงคะแนน เป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องกับตามหลักการก ากับดูแลกิจการ บริษัทจะเก็บบัตร
ลงคะแนนของผู้ถือหุ้นท่ีเห็นด้วยเพื่อเก็บไว้เป็นหลกัฐานต่อไปในคราวเดียว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคืนให้เจ้าหน้าท่ีหลงัเลิกประชมุฯ  
แล้วกรณีผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะกลบัก่อนขอให้ส่งบตัรลงคะแนนคืนให้กบัเจ้าหน้าท่ีด้วยเช่นกนั 

นอกจากนี ้ บริษัทได้น าระบบการลงทะเบียนและตรวจนับคะแนนเสียงของ บริษัท โอเจอินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด มาใช้ในการ
ประชมุเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่ากรรมการ 1 ท่าน คือ นายแพทย์วิชิต ศิริทตัธ ารง ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้เนือ่งจากติด
ภารกิจ 

ภายหลงัการแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้แถลงเปิดการประชมุและขอให้ผู้ถือหุ้น  1 ท่านเป็นตวัแทนและเป็นสกัขี
พยานการตรวจนับคะแนนของบริษัท โอ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส ธรรมาภิบาลท่ีดี  มีผู้ถือหุ้น
แสดงความจ านงเข้าร่วมเป็นตวัแทนและเป็นสกัขีพยาน 1 ท่าน จากนัน้ประธานด าเนินการประชมุตามระเบยีบวาระดงัต่อไปนี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 
ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 22 

เมษายน 2558 ซึง่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบนัทึกถกูต้องตรงตามมติของท่ีประชมุ รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการ
ประชมุท่ีน าส่งให้กบัผู้ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ 

ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง  โดยขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้ง
ชื่อ – นามสกลุ และสถานะก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น  

ไม่มีผู้ถือหุ้นซกัถาม ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 
มต ิ ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว จงึมีมตรัิบรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ตามท่ีประธานฯ เสนอ ด้วย

คะแนนเสียงดงันี ้
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เห็นด้วย จ านวน  9,102,244,533 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9795 
ไม่เห็นด้วย จ านวน                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จ านวน        1,866,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0205 
บตัรเสีย  จ านวน                     0 เสียง 

วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2558 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายแพทย์ก าพล พลสัสินทร์ กรรมการผู้จดัการและประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้กล่าวสรุปผล

การด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ให้ท่ีประชมุทราบ 
นายแพทย์ก าพล  พลสัสินทร์ กรรมการผู้จดัการและประธานกรรมการบริหาร ได้เสนอให้ท่ีประชมุ  ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการ

ด าเนินการเร่ืองศกัยภาพการให้บริการและผลงานแยกเป็นศนูย์เฉพาะทาง และคลินิกเฉพาะทาง ดงันี ้
-ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางหัวใจ รวมถึงโครงการ 10,000 ดวงใจถวายพ่อหลวง และการมอบเคร่ืองกระตุ้ นหัวใจไฟฟ้า

อตัโนมตัิ (AED) จากนัน้พดูถงึความภมูิใจท่ีกลุ่มโรงพยาบาลจฬุารัตน์เป็นส่วนหนึง่ท่ีช่วยลดอตัราการตายของโรคกล้ามเนือ้หวัใจขาดเลือด
เฉียบพลัน โดยแสดงกราฟเปรียบเทียบการลดลงของอัตราการเสียชีวิตของผู้ ป่วยโรคกล้ามเนือ้หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน และเน้นใน 4 
จงัหวดัได้แก่ จงัหวดัสมทุรปราการ, จงัหวดัฉะเชิงเทรา, จงัหวดัปราจีนบรีุ และจงัหวัดสระแก้ว  

 
-คลินิกศลัยกรรมมือและกระดกู (Hand Microsurgery) 
-ศนูย์ผู้ ป่วยวิกฤติทารกแรกเกิดน า้หนกัน้อย (I.C.U ทารกแรกเกิด) 
-ศนูย์หลอดเลอืดสมอง (Stroke Center) 
-ศนูย์รักษามะเร็งครบวงจร 
-ศนูย์รักษามะเร็งตอ่มลกูหมากโดยวิธีฝังแร่ 
จากนัน้รายงานเกี่ยวกบั การร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคม(CSR) และรายงานเกี่ยวกบัรางวลัคณุภาพของโรงพยาบาลในกลุ่ม

จฬุารัตน์  รวมถงึรายงานความคืบหน้าของโครงการท่ีมีการขยายอาคารโรงพยาบาลในแต่ละสาขา และสรุปจ านวนสาขาของกลุ่ม
โรงพยาบาลจฬุารัตน์ในปี 2558 มีทัง้หมด 13 สาขา และมีเตียงรองรับผู้ ป่วยจ านวน 392 เตียงตามท่ีเสนอในท่ีประชมุ   และในปี 2559 ณ 
วนัท่ี 22 เมษายน 2559 มีทัง้หมด 14 สาขา และมีเตียงรองรับผู้ ป่วยทัง้หมด 442 เตียง โดยเพ่ิมโรงพยาบาลจฬุารัตน์รวมแพทย์ระยอง  

และกรรมการผู้จดัการได้กล่าวสรุปผลการด าเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้
สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ท่ีผ่านมา บริษัทมีรายได้จ านวน 

3,178,828,261 บาท และมีก าไรสทุธิ 538,329,045 บาท รายละเอียดผลการด าเนินงานของบริษัท ปรากฏตามงบการเงินของ
บริษัทท่ีจดัส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ 

ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น 
 คณุศรินทร์  อรุณเลิศพิทกัษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามข้อมลูดงันี ้

ขอทราบประมาณการรายได้หลงัจากท่ีส่วนขยายแต่และโครงการเปิดบริการครบในปี 2559 
 นายแพทย์ก าพล พลสัสินทร์ กรรมการผู้จดัการ และประธานกรรมการบริหาร ได้ชีแ้จงดงันี ้
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จากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา  กลุ่มโรงพยาบาลจฬุารัตน์มีการเติบโตทกุปีโดยท่ีการขยายอาคารโรงพยาบาลยงั
ไม่แล้วเสร็จในปี 2559  ก็คาดว่าจะเติบโตต่อเน่ืองแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าจะเป็นเท่าไหร่ 
ประธานฯ จงึได้เสนอให้ท่ีประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี    31 ธันวาคม  

2558 
มต ิ ท่ีประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2558 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ  

วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมตัิงบการเงนิรวมของบริษทั ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางวนัดี พิศนวุรรณเวช รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและเลขานกุารบริษัท เป็นผู้กล่าวสรุปผลการ

ด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ให้ท่ีประชมุทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้

 

 
ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซกัถาม  
ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาและอนมุตัิงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 

ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏ
ตามรายงานประจ าปีท่ีได้จดัส่งไปยงัผู้ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้วก่อนการประชมุ 

มต ิ ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว จงึมีมตเิป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย จ านวน  9,297,333,565 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน                     0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
งดออกเสียง จ านวน                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000  
บตัรเสีย  จ านวน                     0 เสียง 

วาระที่ 4 พจิารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายแพทย์สชุาย  เหล่าวีรวฒัน์ กรรมการและกรรมการบริหาร เป็นผู้กล่าวสรุปการจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาล ให้ท่ีประชมุทราบ 
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นายแพทย์สชุาย เหล่าวีรวฒัน์  กรรมการและกรรมการบริหาร ได้แถลงต่อท่ีประชมุว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 49 ซึง่ได้ก าหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้
เป็นครัง้คราวเมื่อเห็นว่า บริษัทมีก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นทราบในการ
ประชมุคราวต่อไป 

นายแพทย์สชุาย  เหล่าวีรวฒัน์ กรรมการและกรรมการบริหาร ได้แถลงต่อท่ีประชมุว่า ในระหว่างปี 2558 ท่ีผ่านมา บริษัทได้
มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) ท่ีประชุมคณะกรรมการ ครัง้ท่ี 4/2558  ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.012  บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 132,000,000 บาท และได้ด าเนินการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี 10 กนัยายน 2558 

(2) ท่ีประชุมคณะกรรมการซึ่งประชุม ครัง้ท่ี 5/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนุมัติให้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 132,000,000 บาทและได้
ด าเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี 9 ธันวาคม 2558 

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นไปแล้วรวม 2 ครัง้ เป็นอตัราหุ้นละ 0.024 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 
264,000,000 บาท 

ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น 
ไม่มีผู้ถือหุ้นซกัถาม  
ประธานฯ จงึได้เสนอให้ท่ีประชมุรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
มต ิ ท่ีประชมุรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท ตามรายละเอียดท่ีเสนอ  

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินก าไร เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการ
ด าเนินงานสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดให้บริษัท

จ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่านัน้ และมาตรา 116 ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี จนกว่าทนุส ารองจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน  

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมของบริษัท หลงัจากหกัเงิน
ส ารองตามกฎหมายและเงินส ารองอืน่ ๆ แล้ว ซึง่การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมี  การเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะขึน้อยู่กบั
ผลประกอบการ แผนการลงทนุขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจ าเป็นอื่น ๆ ในอนาคต 

จากผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ท่ีผ่านมา บริษัทมีรายได้3,178,828,261 บาท 
และมีก าไรสทุธิประจ าปี 2558 จ านวน 538,329,045 บาท และบริษัทได้จดัสรรเงินก าไร เพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนตามท่ี
กฎหมายก าหนดแล้ว  จึงไม่ต้องมีการจดัสรรอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาและอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทท่ีมีรายชื่อปรากฏในสมดุทะเบยีนผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 ซึง่เป็นวนัท่ีคณะกรรมการก าหนดให้เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ถือ
หุ้นท่ีจะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอตัราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 132,000,000 บาท และให้รวบรวมรายช่ือ
ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวันท่ี 4 พฤษภาคม 2559 โดยก าหนด
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันท่ี 19 พฤษภาคม 2559 ทัง้นี ้อัตราเงินปันผลท่ีจ่ายเทียบกับก าไรสทุธิหลังหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล 
และการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย เท่ากบัร้อยละ 74 ซึง่สอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น 
ไม่มีผู้ถือหุ้นซกัถาม  
ประธานฯ จึงได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้ นในอัตราหุ้ นละ 0.012 บาท ตาม

รายละเอียดท่ีเสนอ 
มต ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทท่ีมีรายชื่อปรากฏใน

สมดุทะเบยีน ผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี3 พฤษภาคม2559 ซึง่เป็นวนัท่ีคณะกรรมการก าหนดให้เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีจะมีสิทธิรับเงินปันผล 
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(Record Date) ในอัตราหุ้ นละ 0.012 บาท รวมเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 132,000,000 บาท และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559  โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือ
หุ้นภายในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2559 ทัง้นี ้อัตราเงินปันผลท่ีจ่ายเทียบกับก าไรสทุธิหลงัหักภาษีเงินได้นิติบคุคล และการจัดสรรทนุส ารอง
ตามกฎหมายในแต่ละปี เท่ากบัร้อยละ 74 ซึง่สอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย จ านวน  9,297,435,565 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน                     0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จ านวน                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
บตัรเสีย  จ านวน                     0 เสียง 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระนี ้เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติท่ีดีของนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ประธานฯ ได้เชิญ

กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่านออกจากห้องประชมุและจะเรียนเชิญกลับเข้าห้องประชมุอีกครัง้ภายหลังจากท่ี
ประชมุได้ลงมติในวาระนีเ้รียบร้อยแล้ว 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายแพทย์สชุาย เหล่าวีรวฒัน์ กรรมการและกรรมการบริหาร เป็นผู้ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า ตาม
ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 18. ก าหนดว่าในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึง่ในสาม 
(1/3) โดยอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงท่ีสดุกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึง่ในปีนี ้
กรรมการซึง่ต้องออกจากต าแหน่งกรรมการของบริษัทตามก าหนดวาระมีดงันี ้

1. นายแพทย์ก าพล พลสัสินทร์ 
2. นายยรรยง อมรพิทกัษ์กลู 
3. นายสมยศ  ญาณอบุล 
4. นายแพทย์พินิจ กลุละวณิชย์ 
รายละเอียดประวตัิโดยสงัเขปของบคุคลทัง้ 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนงัสือเชิญประชมุท่ีได้จดัส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

แล้วก่อนการประชมุ (สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 4)  
เกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มิได้ผ่านขัน้ตอนของคณะกรรมการสรรหา 

เน่ืองจากบริษัทไม่ได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้
พิจารณาโดยการเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิตามท่ีพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนด คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
คณุสมบตัิของกรรมการ 
ในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลเห็นว่า กรรมการทัง้ 4 ท่านซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระเป็นผู้ ท่ีมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาท่ีผ่านมาเป็นประโยชน์กบับริษัท และกรรมการทัง้ 
4 ท่าน ไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดท่ีมีส่วนแข่งขนักบัการด าเนินงานของบริษัท 
 ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซกัถาม 
ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาแต่งตัง้กรรมการดงัมีรายชื่อดงักล่าวข้างต้นท่ีต้องออกตามวาระกลบัเข้าด ารง

ต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่  
มต ิ ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว จงึมีมติอนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการดงักลา่วข้างต้น ซึง่เป็นกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่ง

ตามวาระ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
 
1. นายแพทย์ก าพล  พลสัสินทร์ 

เห็นด้วย จ านวน   9,019,727,278 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.0131 
ไม่เห็นด้วย จ านวน      23,988,087 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.2580 
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งดออกเสียง จ านวน     253,720,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ   2.7289 
 บตัรเสีย  จ านวน          0 เสียง 
 2.       นายยรรยง  อมรพิทกัษ์กลู 

เห็นด้วย จ านวน   9,223,014,228 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.1995 
ไม่เห็นด้วย จ านวน      23,988,087 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.2580 
งดออกเสียง จ านวน        50,433,250 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.5424  
บตัรเสีย  จ านวน                            0 เสียง 

3. นายสมยศ   ญาณอบุล 
เห็นด้วย จ านวน   9,291,707,265 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9384 
ไม่เห็นด้วย จ านวน        5,728,300 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0616 
งดออกเสียง จ านวน                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000  
บตัรเสีย  จ านวน                      0 เสียง 

4. นายแพทย์พินิจ กลุละวณิชย์ 
เห็นด้วย จ านวน   9,291,707,265 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9384 
ไม่เห็นด้วย จ านวน        5,728,300 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0616 
งดออกเสียง จ านวน                       0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  
บตัรเสีย  จ านวน                       0 เสียง 

วาระที่ 7 พจิารณาและอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางวนัดี  พิศนวุรรณเวช  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและเลขานกุารบริษัท  เป็นผู้กล่าวสรุปให้ท่ี

ประชมุทราบเกี่ยวกบัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท บริษัทไม่ได้แต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อท า
หน้าท่ีในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการโดยเฉพาะแต่ได้ก าหนดโดยท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทซึง่ได้ร่วมกนัพิจารณา
ก าหนดค่าตอบแทนโดยค านึงถงึผลประกอบการของบริษัท และเปรียบเทียบอ้างอิงกบัธุรกิจในประเภทเดียวกนักบับริษัทหรือใกล้เคียงกบั
บริษัท 

นางวันดี  พิศนุวรรณเวช รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและเลขานุการบริษัท  ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติการ
ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการส าหรับปี 2558 ในรูปของเบีย้ประชมุและโบนสัประจ าปี ดงันี ้
 1. เบีย้ประชมุ 

- ประธานคณะกรรมการ 30,000 บาทต่อครัง้ท่ีเข้าประชมุคณะกรรมการ 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาทต่อครัง้ท่ีเข้าประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และ 20,000 

บาทต่อครัง้ท่ีเข้าประชมุคณะกรรมการ  
- กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทต่อครัง้ท่ีเข้าประชมุคณะกรรมการ และ/หรือ

คณะกรรมการตรวจสอบ (แล้วแตก่รณี) 
2. โบนสัประจ าปี  

บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินโบนสัประจ าปีตามผลประกอบการในจ านวนวงเงินรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 5,000,000 บาทตอ่
ปี และให้ค านวณจ่ายตามระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น 

 คณุหทยักาญจน์ นิกรพงษ์สิน ผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นไว้ดงันี ้
เสนอแนะให้กรรมการแต่ละท่านชีแ้จงถงึการมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิหน้าท่ีโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัท
โรงพยาบาลจฬุารัตน์ เพื่อทราบรายละเอียดและเห็นความสามารถของกรรมการแต่ละท่าน 

 นายแพทย์ก าพล  พลสัสินทร์ กรรมการผู้จดัการ และประธานกรรมการบริหาร รับทราบข้อเสนอแนะ และจะน าไป
พิจารณา 
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        ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาและอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามท่ีเสนอต่อท่ีประชุม  
มต ิ ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว จงึมีมติอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามท่ีเสนอข้างต้นทกุประการ ด้วยคะแนน

เสียงดงันี ้
เห็นด้วย จ านวน  9,268,811,178 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6921 
ไม่เห็นด้วย จ านวน      27,735,487 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.2983 
งดออกเสียง จ านวน            893,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0096  
บตัรเสีย  จ านวน                      0 เสียง 

วาระที่ 8 พจิารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัช ี
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางวนัดี  พิศนวุรรณเวช  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและเลขานกุารบริษัท  เป็นผู้กล่าวสรุปให้ท่ี

ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีทกุปี ในการแต่งตัง้สามารถแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมได้ 

นอกจากนี ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี ทจ. 44/2556 เร่ืองหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ ก าหนดให้บริษัทจัดให้มีการ
หมนุเวียนผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชีดงักล่าวปฏิบตัิหน้าท่ีมาแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนัโดยการหมนุเวียนไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนบริษัท
ผู้สอบบญัชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายอื่น ๆ ในส านกังานตรวจสอบบญัชีนัน้แทนผู้สอบบญัชีรายเดิมได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 พิจารณาและอนุมัติการ
แต่งตัง้ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5313 และ/หรือ นางสาวสมุาลี  รีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 
3970 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4958 แห่งบริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท
ประจ าปี 2559  ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีท่ีเสนอชื่อแต่งตัง้ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปีนี  ้เป็นการปฏิบตัิหน้าท่ีผู้สอบบญัชีปีท่ี
สอง แต่บริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นบริษัทผู้สอบบญัชีให้กบับริษัทและบริษัทย่อยมาแล้วเป็นเวลา 22 รอบปีบญัชีและก าหนดค่าสอบ
บญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจ านวนไม่เกิน 2,990,000 บาทต่อปี  โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้บริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด จัดหาผู้ สอบบัญชีรับ
อนญุาตอื่นของส านกังานท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบญัชีดงักล่าวได้ ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชี
ตามรายชื่อท่ีเสนอข้างต้นไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีส่วนได้เสียกบับริษัท ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเกี่ยวข้องกบับคุคลดงักล่าวแต่
อย่างใด 

ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น 
 ไม่มีผู้ถือหุ้นซกัถาม  
        ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาและอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ตามรายละเอียดท่ี
เสนอข้างต้น ตามท่ีเสนอต่อท่ีประชมุ  
 มต ิ ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ตามรายละเอียดท่ี
เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วยจ านวน  9,292,824,665 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9504 
ไม่เห็นด้วยจ านวน       3,722,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0400 
งดออกเสียงจ านวน           893,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0096  
บตัรเสีย  จ านวน                     0 เสียง 
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วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 
 ประธานฯได้ชีแ้จงต่อท่ีประชมุเพื่อทราบ บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาเข้าร่วมโครงการกบัสถาบนั 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ในนโยบายเกี่ยวกบัการต่อต้านการทจุริตคอรัปชัน่ซึง่อยู่ระหว่างด าเนินการ และผลการ 
ด าเนินการจะแจ้งให้ท่ีประชมุทราบในครัง้ต่อไป 
 ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น 

      ไม่มผีู้ถือหุ้นซกัถาม 
        หลงัจากเสร็จสิน้การพิจารณาวาระที่ 9 ประธานฯแถลงต่อท่ีประชมุว่าได้พิจารณาวาระต่างๆ ตามระเบยีบการประชมุสามญัผู้
ถือหุ้ นประจ าปี 2559 ครบถ้วนแล้ว  และไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม  ประธานฯกล่าวขอบคุณผู้ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี 2559 ทกุท่านและกล่าวปิดประชมุ ณ เวลา 15.00 น. 

 

(ลงชื่อ) …………………………………ประธานที่ประชุม 
                       (นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์)  

 
 (ลงชื่อ).............................................เลขานุการบริษัท/ผู้บนัทกึการประชุม 
          (นางวนัดี  พศินุวรรณเวช)   
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รายละเอยีดกรรมการที่เสนอให้แต่งตัง้ในครัง้นี ้ 
ชื่อ : นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ 

อายุ : 67 ปี 
สัญชาต ิ : ไทย 
วุฒกิารศกึษา  : Mini MBA in Health จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ : Director Accreditation Program(DAP) สถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) 
ประวัติการท างาน    : 2534-2547  ประธานกรรมการบริษัท  บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั  

: 2511-2519  ผู้จดัการฝ่ายขาย  บริษัท เบอร์ลี่ยคุเกอร์ จ ากดั 
ต าแหน่งงานในปัจจุบนั : 2559- ปัจจบุนั กรรมการบริษัท  บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์แพรกษา จ ากดั 

: 2547–ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั(มหาชน) 
: 2547–ปัจจบุนั กรรมการบริษัท   บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั 
: 2547–ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท  บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั 
: 2546–ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท  บริษัท ไทย แอมดอน จ ากดั 
 :2557-ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท  บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั 
: 2556–ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์อาคเนย์ จ ากดั 
: 2519-ปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการ  บริษัท อีลิคอน จ ากดั 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน : บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั(มหาชน)   CHG 
กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน : บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั 

: บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั 
: บริษัท ไทย แอมดอน จ ากดั 
: บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั 
: บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์อาคเนย์ จ ากดั 
: บริษัท อลีิคอน จ ากดั 
: บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์แพรกษา จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นท่ีอาจท าให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

-ไม่ม-ี 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้  : ประธานกรรมการ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 12 ปี 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ : 25  มิถนุายน  2547 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท : ร้อยละ 3.35 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีออกจ าหน่าย 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆที่บริษทัหรือบริษัทย่อยเป็น
คู่ สัญญา 

-ไม่ม-ี 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครัง้
นี ้

เป็นผู้ ท่ีได้รับการเสนอชือ่ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการในวาระท่ี 6 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559 จ านวน 6 ครัง้ต่อการประชมุทัง้หมด 6 ครัง้ 
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนีไ้ม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัท) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6 
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รายละเอยีดกรรมการที่เสนอให้แต่งตัง้ในครัง้นี ้

ชื่อ : นายอภรุิม ปัญญาพล  
อายุ : 65 ปี 
สัญชาต ิ : ไทย 
วุฒกิารศกึษา : อสัสมัชญัพาณิชย์, บ.ภ., บ.ว. 
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ : Director Accreditation Program(DAP) สถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD)  
ประวัติการท างาน- 
ต าแหน่งงานในปัจจุบนั 

: 2547–ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท   บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั(มหาชน) 
: 2556 -ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท  บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ อาคเนย์ จ ากดั 
: 2555 -ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท  บริษัท ไทย แอมดอน จ ากดั 
: 2557 -ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท  บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั 
: 2547–ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท   บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั 
: 2547–ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท   บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั 
: 2541–ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท   บริษัท สตลี ลิงค์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
: 2535-ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท    บริษัท ปัญญาพล  อินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั 
: 2531-ปัจจบุนั   กรรมการบริษัท   บริษัท  ศมลกิจ จ ากดั 
: 2528 – ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท  บริษัท ซเีม็ท จ ากดั 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน : บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั(มหาชน) CHG 
กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน : บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั 

: บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั 
: บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ อาคเนย์ จ ากดั 
: บริษัท ไทย แอมดอน จ ากดั 
: บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั 
: บริษัท สตลี ลิงค์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  ,  : บริษัท  ศมลกิจ จ ากดั 
: บริษัท ปัญญาพล  อินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั    ,  : บริษัท ซเีมธ็ จ ากดั      

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นท่ีอาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

-ไม่ม-ี 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้  : กรรมการบริษัท 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 12 ปี 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ : 25  มิถนุายน 2547 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท : ร้อยละ 10.25 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีออกจ าหน่าย 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆที่บริษทัหรือบริษัทย่อยเป็น
คู่ สัญญา 

-ไม่ม-ี 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม
ครัง้นี ้

เป็นผู้ ท่ีได้รับการเสนอชือ่ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการในวาระท่ี 6 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559  จ านวน 6 ครัง้ต่อการประชมุทัง้หมด 6 ครัง้ 
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนีไ้ม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทั) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6 
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รายละเอยีดกรรมการที่เสนอให้แต่งตัง้ในครัง้นี ้
ชื่อ : นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวฒัน์  
อายุ : 62 ปี 
สัญชาต ิ : ไทย 
วุฒกิารศกึษา 
 

: แพทยศาสตร์บณัฑิต   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
: วฒิุบตัร ศลัยศาสตร์ยโูรวิทยา โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
: Mini MBA in Health  คณะแพทยศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
: หลกัสตูรการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
: หลกัสตูรประกาศนียบตัรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส าหรับผู้บริหารระดบัสงูรุ่นท่ี 4 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ : Director Accreditation Program(DAP) สถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) 
ประวัติการท างาน : 2530-2555  แพทย์  โรงพยาบาลสมทุรปราการ 

: 2528-2530  แพทย์  โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  นครสวรรค์ 
ต าแหน่งงานในปัจจุบนั : ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร  และผู้อ านวยการโรงพยาบาล   

   บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
: 2559 –ปัจจบุนั กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จ ากดั 
: 2547- ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท  บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
: 2547–ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท   บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั 
: 2547–ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท   บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั 
: 2559-ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท บริษัท สตัยบตุรอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
: 2559-ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท  บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จ ากดั 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน : บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั (มหาชน) CHG 
กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน : บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั 

: บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั     , : บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์อาคเนย์ จ ากดั 
: บริษัท ไทย แอมดอน จ ากดั           , :บริษัท สตัยบตุรอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
: บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั    , :บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นท่ีอาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

-ไม่ม-ี 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้  : กรรมการบริษัท 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 12 ปี 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ :  25  มิถนุายน 2547 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท : ร้อยละ 0.14 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีออกจ าหน่าย 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆที่บริษทัหรือบริษัทย่อยเป็น
คู่ สัญญา 

-ไม่ม-ี 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม
ครัง้นี ้

เป็นผู้ ท่ีได้รับการเสนอชือ่ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการในวาระท่ี 6 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559  จ านวน 6 ครัง้ต่อการประชมุทัง้หมด 6 ครัง้ 
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนีไ้ม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทั) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6 
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รายละเอยีดกรรมการที่เสนอให้แต่งตัง้ในครัง้นี ้

ชื่อ : นางกอบกุล ปัญญาพล  
อายุ : 66 ปี 
สัญชาต ิ : ไทย 
วุฒกิารศกึษา : ประกาศนียบตัรวิชาชีพ โรงเรียน พระกมุารเยซวูิทยา 
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ : Director Accreditation Program(DAP) สถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) 
ประวัติการท างาน  
ต าแหน่งงานในปัจจุบนั : 2547–ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท   บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั(มหาชน) 

: 2541–ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท   บริษัท สตลี ลิงค์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
: 2535-ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท    บริษัท ปัญญาพล  อินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั 
: 2531-ปัจจบุนั   กรรมการบริษัท   บริษัท  ศมลกิจ จ ากดั 
: 2528 – ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท  บริษัท ซเีมธ็ จ ากดั 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน : บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั(มหาชน)   
กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน : บริษัท สตลี ลิงค์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

: บริษัท ปัญญาพล  อินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั 
: บริษัท ศมลกิจ จ ากดั 
: บริษัท ซเีมธ็ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นท่ีอาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

-ไม่ม-ี 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้  : กรรมการบริษัท 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 12 ปี 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ :  25  มิถนุายน 2547 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท : ร้อยละ 9.39 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีออกจ าหน่าย 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆที่บริษทัหรือบริษัทย่อยเป็น
คู่ สัญญา 

-ไม่ม-ี 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม
ครัง้นี ้

เป็นผู้ ท่ีได้รับการเสนอชือ่ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการในวาระท่ี 6 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559  จ านวน 6 ครัง้ต่อการประชมุทัง้หมด 6 ครัง้ 
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนีไ้ม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทั) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6 
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นิยามกรรมการอิสระ 
บริษัทได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึง่เท่ากบัข้อก าหนดขัน้ต ่าของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในเร่ืองการถือ

หุ้นในบริษัท การไม่เป็นลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท รวมถึงไม่มีความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจ 

กรรมการอิสระหมายถึง กรรมการจากภายนอกท่ีสามารถท าหน้าท่ีคุ้มครอง ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียม
กนั และสามารถช่วยดแูลไม่ให้เกิดรายการท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกบับคุคลท่ีเกี่ยวข้องกนัและมีคณุสมบตัิครบ
ตามเกณฑ์ต่อไปนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุม

ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคมุของ
บริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ทัง้นี ้
ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซึง่เป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

3. ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับ
การเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่ม ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนยั 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาต
ต่อส านกังาน 
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการการเช่า หรือให้
เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้
กู้ยืม ค า้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือ
คู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต่ย่ีสิบล้าน
บาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการท่ี
เกี่ยวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกนัโดยอนโุลม แต่ใน
การพิจารณาภาระหนีด้ังกล่าว ให้นับรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกนั 

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ
บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตต่อส านกังาน 

6. ไม่ เป็ น  ห รือ เค ย เป็ นผู้ ใ ห้ บ ริก ารท างวิ ช าชี พ ใด  ๆ  ซึ่ ง รวม ถึ งก ารให้ บ ริก าร เป็ น ท่ี ป รึกษ ากฎหม าย  ห รือ  
ท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
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ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
นัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตต่อส านกังาน 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือ  ผู้ ถือหุ้ นซึ่งเป็นผู้ ท่ี
เกี่ยวข้องกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือ
ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและ
เป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง ข้อพึงปฏิบตัิส าหรับการจดัประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัทจด
ทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิท่ีดี ซึง่จะเป็นการสร้างความ
เชื่อมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ ท่ีเกี่ยวข้องกบัทกุฝ่าย และเพื่อให้การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจงึเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ถือ
หุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบตัิต่อไป ทัง้นี ้เ น่ืองจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยงัไม่คุ้นเคยกบั
ข้อพึงปฏิบติัท่ีน ามาใช้ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะผ่อนผนัการยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น 
หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุแต่ละรายตามท่ีบริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
1. บุคคลธรรมดา
1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย 

(ก) บตัรประจ าตวัของผู้ถอืหุ้น (บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ) 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ ส าเนาบตัรประจ าตวัของผู้มอบฉนัทะ และบตัรประจ าตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 

(ก) หนงัสือเดินทางของผู้ถือหุ้น 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ ส าเนาหนงัสือเดินทางของผู้มอบฉนัทะ และบตัรประจ าตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
2. นิติบคุคล
2.1 นิติบคุคลที่จดทะเบยีนในประเทศไทย 

(ก) หนงัสือรับรองนิติบคุคล ออกให้ไม่เกิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มอี านาจท่ีได้ลงนามในหนงัสือ

มอบฉนัทะพร้อมบตัรประจ าตวั หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
2.2 นิติบคุคลที่จดทะเบยีนในต่างประเทศ 

(ก) หนงัสือรับรองนิติบคุคล 
(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มอี านาจท่ีได้ลงนามในหนงัสือ

มอบฉนัทะพร้อมบตัรประจ าตวั หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถกูต้อง และหากเป็นเอกสารท่ีจดัท าขึน้ในต่างประเทศควรมีการรับรอง

ลายมือชือ่โดยโนตารีพบับลิคไม่เกนิ 6 เดอืน กอ่นวนัประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 
ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบยีนและยื่นเอกสารหรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชมุได้ตัง้แต่

เวลา 12.30 น. ของวนัท่ี 20 เมษายน 2560 เป็นต้นไป 

หมายเหตุ 
ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท 

เพื่อเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจดัส่งหนงัสือมอบฉันทะท่ีระบขุ้อความครบถ้วนสมบรูณ์แล้วมายงั
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี ห้องประชุมชัน้ 7 อาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เลขท่ี 88/8 -9 หมู่ท่ี 11 ถนน
เทพารักษ์ กม.14.5 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 

ข้อบงัคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 
1. การมอบฉันทะ
หมวด 4 ข้อ 39 

ในการประชมุผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉนัทะจะต้องท า
เป็นหนงัสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉนัทะ และท าตามแบบท่ีนายทะเบยีนบริษัทมหาชนจ ากดัก าหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือ
บคุคลซึง่ประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ สถานท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ และอย่างน้อยให้มีรายการดงัต่อไปนี  ้

ก. จ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู่ 
ข. ชื่อผู้ รับมอบฉนัทะ 
ค.  ครัง้ท่ีของการประชมุท่ีมอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

2. การด าเนินการประชุม
หมวดท่ี 4 ข้อ 40 

การประชมุผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามล าดบัระเบยีบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ เว้นแต่ท่ีประชมุจะมีมติให้เปลี่ยนล าดบั
ระเบยีบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

เมื่อท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่
น้อยกว่าหนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด อาจขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดั
ประชมุได้ 

ในกรณีท่ีท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนดัประชมุ หรือเร่ืองท่ีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ 
และจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ท่ีประชมุก าหนดสถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะประชมุครัง้ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนงัสือนดั
ประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา และระเบยีบวาระการประชมุไปยงัผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนการประชมุ ทัง้นีใ้ห้โฆษณาค าบอก
กล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั 
หมวดท่ี 4 ข้อ 41 

ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผู้ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุ หรือไม่อาจปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ถ้ามี
รองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้ผู้ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 
3. องค์ประชุม
หมวดท่ี 4 ข้อ 38 

ในการประชมุผู้ถือหุ้น ต้องมีจ านวนผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) 
คนหรือไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ านวนผู้ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
ได้ทัง้หมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผู้ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุ
ไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามท่ีก าหนดไว้ หากว่าการประชมุผู้ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการ
ประชมุผู้ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 
เจ็ด (7) วนัก่อน วนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่จ าเป็นต้องครบองค์ประชมุ 
4. การลงคะแนนเสียง
หมวด 4 ข้อ 42 

ในการประชมุผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงหนึง่เสียงต่อหนึง่หุ้น 
ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียง

ลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 
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หมวด 4 ข้อ 43 
การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนมุตัิกิจการใด ๆ ในท่ีประชมุผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบงัคบันี ้หรือกรณีอื่นตามท่ีกฎหมายจะ
ก าหนดไว้ หรือในกรณีดงัต่อไปนีจ้ะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ          การ

มอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบ่งก าไร
ขาดทนุกนั 

ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
จ. การเพิ่มทนุ และการลดทนุ 
ฉ. การออกหุ้นกู้  
ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท 

5. การแต่งตัง้กรรมการ
หมวด 3 ข้อ 15 

บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึง่ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตัง้กรรมการด้วยกนั
เป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และต าแหน่งอื่นตามท่ีเห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 
หมวด 3 ข้อ 17 

ให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัต่อไปนี ้
1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นท่ีตนถือ
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีท่ีเลือกตัง้

บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึง

มีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมา    มีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็น     ผู้ออกเสียงชีข้าด

หมวด 3 ข้อ 18 
ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้า

จ านวนกรรมการจะแบง่ออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงท่ีสดุกบัส่วนหนึง่ในสาม (1/3) 
กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบยีนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลงั 

ๆ ต่อไป ให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปนัน้อาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซบัซ้อน)  
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสอืมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
เขียนท่ี 
วนัท่ี       เดอืน  พ.ศ. 

(1) ข้าพเจ้า  สญัชาติ  อยู่
บ้านเลขท่ี  ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/
เขต  จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์ 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั  เสียง ดงันี ้

หุ้นสามญั   หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั  เสียง 
หุ้นบริุมสิทธิ  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั  เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
(1)  อาย ุ  ปี อยู่บ้านเลขท่ี 

ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  หรือ 

(2)  อาย ุ  ปี อยู่บ้านเลขท่ี 
ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  หรือ 

(3)  อาย ุ  ปี อยู่บ้านเลขท่ี 
ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์ 
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น
ประจ าปี 2560 ในวนัท่ี 20 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชมุชัน้ 7 อาคารโรงพยาบาล   จฬุารัตน์ 3 เลขท่ี 88/8-9 หมู่ท่ี 
11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่น
ด้วย 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมอืนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
ลงชื่อ  ผู้มอบฉนัทะ 

( ) 
ลงชื่อ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 

( ) 
ลงชื่อ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 

( ) 
ลงชื่อ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 

( ) 
หมายเหตุ 
ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดยีวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสอืมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

เขียนท่ี 
วนัท่ี  เดอืน  พ.ศ. 

(1) ข้าพเจ้า  สญัชาติ  อยู่
บ้านเลขท่ี  ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/
เขต  จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์ 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั  เสียง ดงันี ้

หุ้นสามญั   หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั  เสียง 
หุ้นบริุมสิทธิ  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั  เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
(1)  อาย ุ  ปี 

อยู่บ้านเลขท่ี   ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/
เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  หรือ 

(2)  อาย ุ  ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี  ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/
เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  หรือ 

(3)  อาย ุ  ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง  อ าเภอ/
เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์   
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น
ประจ าปี 2560 ในวนัท่ี 20 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชมุชัน้ 7 อาคารโรงพยาบาลจฬุารัตน์ 3 เลขท่ี 88/8-9 หมู่ท่ี 
11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ หรือท่ีจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่น
ด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 วาระท่ี 1 เร่ืองพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท 
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 วาระท่ี 2 เร่ืองพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 

 วาระท่ี 3 เร่ืองพิจารณาและอนมุตัิงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2559 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 4 เร่ืองพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

 วาระท่ี 5 เร่ืองพิจารณาและอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลและการจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตาม
กฎหมาย ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 6 เร่ืองพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
ชื่อกรรมการ นายเกรียงศกัด์ิ  พลสัสินทร์ 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
ชื่อกรรมการ นายอภิรุม  ปัญญาพล 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
ชื่อกรรมการ นายแพทย์สชุาย  เหล่าวีรวฒัน์ 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
ชื่อกรรมการ นางกอบกลุ  ปัญญาพล 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 7 เร่ืองพิจารณาและอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
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 วาระท่ี 8เร่ืองพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 และก าหนดค่าตอบแทน 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 9 เร่ือง พิจารณาและอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2,000,000,000บาท 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 10 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ี

ท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 ลงชื่อ  ผู้มอบฉนัทะ 
  ( ) 

 ลงชื่อ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 
  ( ) 

 ลงชื่อ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 
  ( ) 

 ลงชื่อ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 
  ( ) 

หมายเหตุ 
1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อ

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ถอืหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2560 ในวันท่ี 20 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 7 อาคาร
โรงพยาบาลจฬุารัตน์ 3 เลขท่ี 88/8-9 หมู่ท่ี 11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ หรือท่ี
จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

 วาระท่ี    เร่ือง   
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี    เร่ือง   
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี    เร่ือง   
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี    เร่ือง   
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี    เร่ือง   
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
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 วาระท่ี   เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 
ชื่อกรรมการ  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
ชื่อกรรมการ  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
ชื่อกรรมการ  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
ชื่อกรรมการ  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
ชื่อกรรมการ  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
ชื่อกรรมการ  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
ชื่อกรรมการ  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
ชื่อกรรมการ  
 เหน็ด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
ชื่อกรรมการ  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
ชื่อกรรมการ  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
ชื่อกรรมการ  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
ชื่อกรรมการ  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
ชื่อกรรมการ  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
ชื่อกรรมการ  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
ชื่อกรรมการ  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ 
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสอืมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

เขียนท่ี 
วนัท่ี  เดอืน  พ.ศ. 

(1) ข้าพเจ้า 
ส านกังานตัง้อยู่เลขท่ี  ถนน  ต าบล/แขวง 
อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์ 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian)ให้กบั 
ซึง่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั  เสียงดงันี ้

หุ้นสามญั   หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั  เสียง 
หุ้นบริุมสิทธิ  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั  เสียง 

(2) ขอมอบฉนัทะให้ 
(1)  อาย ุ   ปี 

อยู่บ้านเลขท่ี   ถนน  ต าบล/แขวง 
อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์   หรือ 

(2)  อาย ุ  ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี   ถนน  ต าบล/แขวง 
อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  หรือ 

(3)  อาย ุ  ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง   
อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์   
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2560 ในวนัท่ี 20 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชมุชัน้ 7 อาคารโรงพยาบาลจฬุารัตน์ 3 เลขท่ี 88/8-9 หมู่ท่ี 11 
ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี  ้
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 มอบฉนัทะบางส่วน คอื 

 หุ้นสามญั    หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้        เสียง 
 หุ้นบริุมสิทธิ   หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้        เสียง 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด    เสียง 

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นีด้งันี ้
 วาระท่ี 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2559 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง        เสียง 

 วาระท่ี 2  เร่ือง พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 

 วาระท่ี 3 เร่ือง พิจารณาและอนมุตัิงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี    31 
ธันวาคม 2559 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง 

 วาระท่ี 4 เร่ือง พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

 วาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาและอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลและการจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตาม
กฎหมาย ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง 

 วาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
ชื่อกรรมการ นายเกรียงศกัด์ิ  พลสัสินทร์ 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
ชื่อกรรมการ นายอภิรุม  ปัญญาพล 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
ชื่อกรรมการ นายแพทย์สชุาย  เหล่าวีรวฒัน์ 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
ชื่อกรรมการ นางกอบกลุ  ปัญญาพล 
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
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 วาระท่ี 7 เร่ือง พิจารณาและอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 8     เร่ืองพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 และก าหนดค่าตอบแทน 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง 

 วาระท่ี 9 เร่ือง พิจารณาและอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2,000,000,000บาท 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 10 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย           เสียง  ไม่เห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ ให้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 
(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ี

ท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุน
หนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมอืนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

ลงชื่อ  ผู้มอบฉนัทะ 
( ) 

ลงชื่อ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 
( ) 

ลงชื่อ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 
( ) 

ลงชื่อ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 
( ) 
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หมายเหตุ 
1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้
2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน
(2) หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian)

3. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อ

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ถอืหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัท่ี 20 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชมุชัน้ 7 อาคาร
โรงพยาบาลจฬุารัตน์ 3 เลขท่ี 88/8-9 หมู่ท่ี 11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ หรือท่ี
จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

 วาระท่ี    เร่ือง   
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง  เสียง 

 วาระท่ี    เร่ือง   
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง  เสียง 

 วาระท่ี    เร่ือง   
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง  เสียง 

 วาระท่ี    เร่ือง   
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง  เสียง 

 วาระท่ี    เร่ือง   
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย             เสียง  ไม่เห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
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 วาระท่ี   เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 
ชื่อกรรมการ 

 เห็นด้วย         เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
ชื่อกรรมการ 

 เห็นด้วย         เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
ชื่อกรรมการ 

 เห็นด้วย        เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
ชื่อกรรมการ 

 เห็นด้วย         เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
ชื่อกรรมการ 

 เห็นด้วย         เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
ชื่อกรรมการ 

 เห็นด้วย         เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
ชื่อกรรมการ 

 เห็นด้วย         เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
ชื่อกรรมการ 

 เห็นด้วย         เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
ชื่อกรรมการ 

 เห็นด้วย         เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
ชื่อกรรมการ 

 เห็นด้วย         เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
ชื่อกรรมการ 

 เห็นด้วย         เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
ชื่อกรรมการ 

 เห็นด้วย         เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
ชื่อกรรมการ 

 เห็นด้วย         เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
ชื่อกรรมการ 

 เห็นด้วย         เสียง  ไม่เห็นด้วย  เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
ชื่อกรรมการ 

   เห็นด้วย  เสียง       ไม่เห็นด้วย  เสียง     งดออกเสียง  เสียง
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 
รายละเอยีดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะ 

ชื่อ : นายมานิต  เจยีรดิฐ 

อายุ : 68 ปี 
สัญชาต ิ
ที่อยู่ 

: ไทย 
: 38/84 ซ.งามดพูลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

วุฒกิารศกึษา : B.A (Economics and Accounting) Claremont Men’s College (ปัจจบุนั 
Claremont McKenna College)  

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ : Audit Committee Program (ACP) Class 36/2011 Thai Institute of Directors 
: Director Accreditation Program (DAP) Class 87/2011 Thai Institute of 
  Directors 
:Director Certification Program (DCP) 187/2014 Thai. Institute of Directors. 

ประวัติการท างานต าแหน่งงานในปัจจุบนั : 2555–ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท กรรมการอสิระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ       
  บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั(มหาชน) 
: 2558-ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท  บริษัท ไลเซนส์ทคูิว จ ากดั 
: 2553–ปัจจบุนั  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ    
  บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั )มหาชน(  
: 2547-2552  ประธานกรรมการบริษัท  บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ บทีี จ ากดั 
: 2542-2551  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  ธนาคาร ไทยธนาคาร จ ากดั )มหาชน(  

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน : บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั(มหาชน)  CHG 
: บริษัท มุ่งพฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั ( )มหาชน  

กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน -ไม่ม-ี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นท่ีอาจท าให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

-ไม่ม-ี 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 4 ปี 4 เดือน 16 วนั (ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการตัง้แต่วนัท่ี 15 สงิหาคม 2555) 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท : ร้อยละ 0.006 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีออกจ าหน่าย 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆที่บริษทัหรือบริษัทย่อยเป็น
คู่ สัญญา 

-ไม่ม-ี 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม
ครัง้นี ้

-ไม่ม-ี 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559 : ประชมุคณะกรรมการบริษัทจ านวน 6 ครัง้ต่อการประชมุทัง้หมด 6 ครัง้ 
  ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน  5 ครัง้ตอ่การประชมุทัง้หมด 5 ครัง้ 

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนีไ้ม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทั) 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 

รายละเอยีดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะ 
ชื่อ :นายสมยศ  ญาณอุบล 
อายุ : 61 ปี 
สัญชาต ิ : ไทย 
ที่อยู่ : 57/267 หมู่ 9 ต าบลบางพดู  อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 
วุฒกิารศกึษา : ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

: ปริญญาตรี วทบ.(บญัชี)  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) สถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) 

: Advanced Audit Committee Program(AACP)สถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) 
: Audit Committee Program(ACP) สถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) 

ประวัติการท างาน : 2555-ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
: 2539-2557 กรรมการบริษัท บริษัท  ภผูาช าทอง จ ากดั 
: 2548-2554 ผู้จดัการฝ่ายบญัช(ีFinancialController) 
 บริษัท โกลเด้นฟดูส์สยาม จ ากดั 
: 2541-2547 ผู้จดัการฝ่ายบญัช ี(Accounting and Administration Managers)
บริษัท ไบเออร์ไทย จ ากดั  
: 2539-2541 ผู้จดัการฝ่ายบญัช ี(Accounting and Administration Managers) 
บริษัท เฮิกซ์ไทย จ ากดั และบริษัทในเครือ 

ต าแหน่งงานในปัจจุบนั :  ปัจจบุนั กรรมการบริษัท  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
   บริษัท  โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั(มหาชน) 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน : บริษัท  โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั(มหาชน)  CHG 
กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน -ไม่ม-ี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

-ไม่ม-ี 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 4 ปี 4 เดือน 16วนั (ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการตัง้แต่วนัท่ี 15 สงิหาคม 2555) 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท -ไม่ม-ี 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ
ใดๆที่บริษัทหรือบริษทัย่อยเป็นคู่ สัญญา 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559 : ประชมุคณะกรรมการบริษัทจ านวน 6 ครัง้ต่อการประชมุทัง้หมด 6 ครัง้ 
: ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 5 ครัง้ต่อการประชมุทัง้หมด 5 ครัง้ 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครัง้นี ้ -ไม่ม-ี 
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนีไ้ม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทั) 








