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เลขท่ี CHG 005/2557 วนัท่ี 7 เมษายน 2558 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 

เรียน  ท่านผู้ ถือหุ้น 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 
2. รายงานประจ าปี ซึง่ประกอบด้วยงบการเงินประจ าปี 2557 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

(แผ่นซีดี) 
3. ข้อมลูของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
4. นิยามกรรมการอิสระ 
5. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุ 
6. ข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 
7. หนงัสือมอบฉนัทะ 
8. รายละเอียดกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
9. แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 

ด้วยบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) จะจดัให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 
ในวนัท่ี 22 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 7 อาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เลขท่ี 88/8 -9 หมู่ท่ี 11   
ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 ของบริษัทได้ถกูจดัขึน้เม่ือวนัท่ี 

 22 เมษายน 2557  โดยมีส าเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง (สิ่งท่ีส่งมาด้วย
ล าดบัท่ี 1) บริษัทได้จดัส่งส าเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวง
พาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้องก าหนด และมีการเผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของ
บริษัท (www.chularat.com) 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นรับรองรายงานการประชุมสามัญ            
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 1 

วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2557 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2557 ท่ีผ่านมา บริษัทมีรายได้จ านวน 2,714,779,320 บาท และมีก าไรสุทธิ 480,694,475 บาท 
รายละเอียดผลการด าเนินงานของบริษัทปรากฏตามรายงานประจ าปี ซึง่สง่มาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม 
(สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงาน รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 
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วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัตงิบการเงนิของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการท างบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และผู้สอบบญัชีรับอนญุาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพ่ือน าเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตัิในการประชุมสามญัประจ าปี ตามท่ีมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 ก าหนด (สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท
ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 

วาระที่ 4 พจิารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคบัของบริษัทข้อ 49 ก าหนดว่า คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้
เป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีก าไรพอท่ีจะท าเช่นนัน้ และรายงานให้ท่ีประชุมทราบในการประชุมคราว
ตอ่ไป 

ในระหวา่งปี 2557 ท่ีผ่านมา บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) ท่ีประชมุคณะกรรมการ ครัง้ท่ี 4/2557  ซึง่ประชุมเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2557 ได้มีมติอนุมตัิให้จ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.10  บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 110,000,000 บาท และ
ได้ด าเนินการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2557 

(2) ท่ีประชุมคณะกรรมการซึ่งประชุม ครัง้ท่ี 5/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 ได้มีมติ
อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในอัตราหุ้ นละ  0.10 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 
110,000,000 บาทและได้ด าเนินการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2557 

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ ถือหุ้นไปแล้วรวม 2 ครัง้ เป็นอตัราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงิน
ทัง้สิน้  220,000,000 บาท  

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น 

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดให้
บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่านัน้ และมาตรา 116 ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี   
ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี จนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  
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บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมของบริษัท 
หลังจากหักเงินส ารองตามกฎหมายและเงินส ารองอื่น  ๆ แล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะขึน้อยู่กบัผลประกอบการ แผนการลงทุนขยายธุรกิจ ฐานะทาง
การเงิน สภาพคลอ่ง และความจ าเป็นอื่น ๆ ในอนาคต 

จากผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ท่ีผ่านมา บริษัทมีรายได้
จ านวน 2,714,779,320 บาท และมีก าไรสทุธิประจ าปี 2557 จ านวน 480,694,475บาท บาท  

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตัิการจดัสรรเงินก าไร
สว่นหนึง่ไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 11,650,000 บาท และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ น ณ วันท่ี 30 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นวนัท่ีคณะกรรมการ
ก าหนดให้เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท 
รวมเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 110,000,000 บาท และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2558 โดยก าหนดจ่ายเงิน    
ปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2558 ทัง้นี ้อตัราเงินปันผลท่ีจ่ายเทียบกบัก าไรสทุธิหลงัหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี เท่ากบัร้อยละ 69 ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  

ข้อมลูการเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2555 ถงึปี 2557 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
1. ก าไรสทุธิ 335,011,586 414,379,665 480,694,475 

2. จ านวนหุ้น 880,000,000 1,100,000,000 1,100,000,000 

3. เงินปันผลจ่ายอตัราตอ่หุ้น 0.38 0.27 0.30 

4. รวมจ านวนเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 331,350,000 297,000,000 330,000,000 

5. สดัสว่นการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 99 ร้อยละ 72 ร้อยละ 69 

ทัง้นี ้สิทธิในการได้รับเงินปันผลดงักลา่วยงัมีความไม่แน่นอนจนกวา่จะได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2558 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ก าหนดว่าในการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญ
ประจ าปีทุกครัง้ กรรมการคิดเป็นจ านวนหนึ่งในสาม หรือจ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออก
จากต าแหน่ง ซึง่กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

1. นายแพทย์วิชิต ศิริธตัธ ารง 
2. นางสาวกรรณิกา พลสัสินทร์ 
3. นายมานิต เจียรดิฐ 
4. นายชยวฒัน์ พิเศษสิทธ์ิ 
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หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มิได้ผ่านขัน้ตอนของ
คณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากบริษัทยังไม่ได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการ
พิจารณาร่วมกนัของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคดัเลือกบุคคลท่ีมีคณุสมบัติตามท่ีกฎหมายบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวข้องก าหนด 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายช่ือบุคคลดงัต่อไปนี ้เพ่ือให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
แตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ  

1. นายแพทย์วิชิต ศิริธตัธ ารง 
2. นางสาวกรรณิกา พลสัสินทร์ 
3. นายมานิต เจียรดิฐ 
4. นายชยวฒัน์ พิเศษสิทธ์ิ 

รายละเอียดประวตัิของบุคคลทัง้ 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 3 และคุณสมบตัิของกรรมการ
อิสระของบริษัทเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด(รายละเอียดนิยาม
กรรมการอิสระปรากฏตามรายงานประจ าปีภายใต้หวัข้อเร่ืองการก ากบัดแูลกิจการ(สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 4) 

ข้อมลูการถือหุ้นของกรรมการท่ีเสนอช่ือในครัง้นี ้ 

รายช่ือผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ จ านวนหุ้น สิทธิในการออกเสียง 
1. นายแพทย์วิชิต ศิริธตัธ ารง 603,880 603,880 
2. นางสาวกรรณิกา พลสัสนิทร์ 199,475,040 199,475,040 
3. นายมานิต เจียรดิฐ 70,000 70,000 
4. นายชยวฒัน์ พิเศษสิทธ์ิ - - 

วาระที่ 7 พจิารณาและอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: บริษัทไม่มีการแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือท าหน้าท่ีใน
การพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้ร่วมกันพิจารณา -
ก าหนดค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทในปีท่ีผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของ
กรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกบัธุรกิจในประเภทเดียวกบับริษัทหรือใกล้เคียงกบับริษัท  

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น พิจารณาและอนุมัติการก าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2558 ในรูปของเบีย้ประชมุและโบนสัประจ าปี ดงันี ้

1. เบีย้ประชมุ 
- ประธานคณะกรรมการ 30,000 บาทตอ่ครัง้ท่ีเข้าประชมุคณะกรรมการ 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาทต่อครัง้ท่ีเข้าประชุมเข้าประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และ 20,000 บาทตอ่ครัง้ท่ีเข้าประชมุคณะกรรมการ  
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- กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทตอ่ครัง้ท่ีเข้าประชมุคณะกรรมการ และ/
หรือคณะกรรมการตรวจสอบ (แล้วแตก่รณี) 

2. โบนสัประจ าปี  
บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินโบนัสประจ าปีตามผลประกอบการ ในจ านวนวงเงินรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 
5,000,000 บาทตอ่ปี และให้ค านวณจ่ายตามระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 

ส่วนรายละเอียดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ปรากฏตามรายงานประจ าปี ภายใต้หวัข้อเร่ืองการก ากบัดแูลกิจการ 

ตารางเปรียบเทียบคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2558 และปี 2557 
หน่วย:บาท  

องค์ประกอบคา่ตอบแทน 
ปี 2558 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2557 

คณะกรรมการบริษัท 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการบริษัท 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

1. คา่ตอบแทนประจ าปี รอพิจารณา รอพิจารณา 2,400,000 - 

2. คา่เบีย้ประชมุ  
(จ านวนครัง้) 

1,500,000 (6ครัง้) 280,000 (4ครัง้) 1,500,000 (6 ครัง้) 350,000 (5 ครัง้) 

วาระที่ 8  พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
ก าหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีทุกปี ในการแต่งตัง้
สามารถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมได้ 

นอกจากนี ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี ทจ. 44/2556 เร่ือง
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ ก าหนดให้บริษัทจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชีดงักล่าวปฏิบัติ
หน้าท่ีมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้ สอบบัญชีแห่งใหม ่
บริษัทสามารถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายอื่น ๆ ในส านกังานตรวจสอบบญัชีนัน้แทนผู้สอบบญัชีรายเดิมได้  

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้มีความเห็นว่าสมควรแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต นางสาวมณี         
รัตนบรรณกิจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5313 และ/หรือ นางสาวสุมาลี  รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขท่ี 3970 และ/หรือ คุณเติมพงษ์  โอปนพันธ์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4501 แห่ง บริษัท
ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2558 ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีท่ีเสนอช่ือแต่งตัง้ให้เป็น
ผู้ สอบบัญชีของบริษัทในปีนี ้เป็นการปฏิบัติหน้าท่ีผู้ สอบบัญชีปีท่ีสอง แต่บริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด    
เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 21 รอบปีบัญชีและก าหนดค่าตอบการสอบบัญชีของ
บริษัทและบริษัทย่อย เป็นจ านวนไมเ่กิน 2,940,000 บาทตอ่ปี  โดยไมร่วมคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
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ตารางเปรียบเทียบคา่สอบบญัชี  

ค่าสอบบัญชี รอบปีบัญชี 2558 รอบปีบัญชี 2557 
1. คา่สอบบญัชี 2,940,000 2,910,000 
2. คา่บริการอื่น ๆ - 1,070,000 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้นางสาว
มณี  รัตนบรรณกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5313 และ/หรือ นางสาวสมุาลี  รีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชี
รับอนุญาต เลขท่ี 3970 และ/หรือ คุณเติมพงษ์  โอปนพนัธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4501 แห่ง บริษัท
ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับปี 2558 ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีดงักล่าวข้างต้นไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ให้บริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส านกังานท า
หน้าท่ีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้ สอบบัญชีดังกล่า วได้ และ
ก าหนดค่าตอบการสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจ านวนไม่เกิน 2,940,000 บาทต่อปี โดยไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทัง้นี ้ผู้สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นไม่มีความสมัพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกบับริษัท 
ผู้บริหารผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับุคคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด  

วาระที่ 9 พจิารณาและอนุมัตกิารเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อ 4  ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล: เพ่ือความคล่องตวัในการกระจายหุ้นของบริษัทภายหลงัจากท่ีหลกัทรัพย์ของบริษัท
เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทจึงเห็น
ควรให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้ นท่ีตราไว้ของบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็นมูลค่าหุ้นละ 
0.10 บาท (สิบสตางค์) ซึ่งส่งผลให้จ านวนหุ้นสามัญของบริษัทเพ่ิมขึน้จากเดิม 1,100,000,000 หุ้ น เป็น 
11,000,000,000 หุ้น โดยท่ีสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ดงักล่าวแต่อย่างใด ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วของบริษัทจะยงัคงมีจ านวนเท่าเดิม  
และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงมลูคา่หุ้น
ท่ีตราไว้ เป็นดงันี ้ 

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 1,100,000,000 บาท (หนึง่พนัหนึง่ร้อยล้านบาทถ้วน) 

 แบ่งออกเป็น     11,000,000,000 หุ้น  (หนึง่หมื่นหนึง่พนัล้านหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ  0.10 บาท (สิบสตางค์) 

 โดยแบ่งออกเป็น     

 หุ้นสามญั     11,000,000,000 หุ้น  (หนึง่หมื่นหนึง่พนัล้านหุ้น) 

 ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตัิการเปลี่ยนแปลงมลูค่า
หุ้ นท่ีตราไว้ของบริษัทจากเดิมหุ้ นละ  1 บาท (หนึ่งบาท) เป็นมูลค่าหุ้ นละ  0.10 บาท (สิบสตางค์) และ       
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การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นท่ี
ตราไว้ ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น  

วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 

จงึเรียนมาเพ่ือขอเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่ว ผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์
ท่ีจะแต่งตัง้บุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้นี ้โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือ    
มอบฉนัทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึง่ และย่ืนตอ่บริษัทก่อนเข้าร่วมประชมุด้วย สว่น ผู้ ถือหุ้นตา่งชาติซึง่แตง่ตัง้
ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น โปรดใช้หนงัสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข 
หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึง่ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษัท ตามรายละเอียดซึง่แนบกบัหนงัสือมอบฉันทะ เพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้
ถือหุ้นได้ 

อนึ่ง บริษัทได้ก าหนดให้วนัท่ี 10 มีนาคม 2558 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีจะมีสิทธิเข้าร่วมประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2558 และก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้ นตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เป็นวนัท่ี 11 มีนาคม 2558 และวนัท่ี 30 เมษายน 2558 เป็นวนัก าหนด
รายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้น
ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เป็นวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2558 

 ขอแสดงความนับถือ 
   บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) 

  

 

 (นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์) 
 ประธานคณะกรรมการบริษัท 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 
ของ 

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
วัน เวลา และสถานที่ 

ประชมุเมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชมุของบริษัท เลขท่ี 88/8-9 หมูท่ี่ 11 ต าบล 
บางปลา อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายเกรียงศกัด์ิ พลสัสนิทร์  ประธานกรรมการ 
2. นายแพทย์ก าพล พลสัสนิทร์ กรรมการผู้จดัการ  
3. นายอภิรุม ปัญญาพล  กรรมการ 
4. นายแพทย์วิชิต ศิริทตัธ ารง  กรรมการ 
5. นายแพทย์สชุาย เหลา่วีรวฒัน์ กรรมการ,ผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ 
6. นางกอบกลุ ปัญญาพล  กรรมการ 
7. นายยรรยง อมรพิทกัษ์กลู  กรรมการ 
8. นางสาวกรรณิกา พลสัสนิทร์ กรรมการ 
9. นายมานิต เจียรดิฐ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
10. นายชยวฒัน์ พิเศษสิทธ์ิ  กรรมการตรวจสอบ 
11. นายสมยศ ญาณอบุล  กรรมการตรวจสอบ 
12. นายแพทย์พินิจ กลุละวณิชย์ กรรมการอิสระ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืนๆ  
1. นายแพทย์ยทุธนา  สงวนศกัด์ิโกศล รองกรรมการผู้จดัการ 
2. นางวนัดี  พิศนวุรรณเวช  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร, เลขานกุารบริษัท 
3. นางประคอง  วิจกัขโณดม  ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 

4. นายแพทย์พลสนัต์  พลสัสนิทร์ นกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor relations) 
5. นายศภุฤกษ์  ศรียะพงศ์  นิติกร,ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท 
6. ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท อลัเลน แอนด์ โอเวอร่ี (ประเทศไทย) จ ากดั 
7. ตวัแทนผู้สอบบญัชีจากบริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั 
8. ท่ีปรึกษาด้านการเงินจากบริษัท ธนชาต จ ากดั 

เร่ิมการประชุม 

นายเกรียงศักด์ิ พลัสสินทร์ ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า มี 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทและผู้ รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวม 309 คน นบัจ านวนหุ้นได้ 979,429,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
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89.0390 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทมีจ านวนทัง้สิน้ 1,100,000,000 หุ้น) ครบเป็น
องค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว  

ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศุภฤกษ์ ศรียะพงศ์ ผู้ ช่วยเลขานุการบริษัท  
ได้ชีแ้จงเก่ียวกบัวิธีการด าเนินการประชมุและขัน้ตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในแตล่ะวาระ ดงันี  ้

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีได้รับมอบฉนัทะให้ออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม
แตล่ะท่านจะได้รับแจกบตัรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ  

2. การประชุมจะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอข้อมลูในแต่
ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซกัถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติส าหรับวาระนัน้ ๆ กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉันทะต้องการซกัถามหรือแสดงความเห็น จะต้องแจ้งช่ือและนามสกุล และในกรณีท่ีเป็นผู้ รับมอบฉันทะจะ ต้องแจ้งช่ือ     
ผู้ ถือหุ้นท่ีตนรับมอบฉนัทะมาให้ท่ีประชมุทราบด้วยทกุครัง้  

3. ภายหลงัท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระท่ี 2 และ 4 ซึง่เป็นวาระเสนอ
ให้ท่ีประชุมรับทราบซึง่ไม่ต้องลงคะแนน ผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบตัร
ลงคะแนนท่ีได้รับจากเจ้าหน้าท่ีตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ทัง้นี ้เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว
ในการนับคะแนน เจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วยบัตร
ลงคะแนนของผู้ ถือหุ้ นท่ีงดออกเสียง โดยผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้ยกมือขึน้เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี
จัดเก็บตามล าดับ ทัง้นี ้ส าหรับวาระท่ี 6 เร่ืองการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตร
ลงคะแนนทกุใบทัง้เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียง เพ่ือนบัคะแนน และจะเก็บบตัรลงคะแนนตามรายช่ือกรรมการท่ี
ได้รับการเสนอช่ือเป็นรายบคุคล 

4. ผู้ ถือหุ้นทกุท่านมีคะแนนเสียงหนึง่เสียงตอ่หนึง่หุ้น ผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะ
ไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ 

5. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ยกเว้น วาระ 7 ต้องได้รับอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุ โดยบริษัทจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดงักล่าวนัน้หกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วม
ประชมุ สว่นท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ   

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีไม่มีผู้ ใดแสดงความเห็นคดัค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าท่ีประชุมเห็นชอบ 
หรืออนมุตัิเป็นเอกฉนัท์ ทัง้นี ้เพ่ือมิให้เป็นการเสียเวลาระหวา่งท่ีรอการนบัคะแนนเสียงจะให้พิจารณาวาระถดัไป 

6. เพ่ือให้การเก็บบตัรลงคะแนน เป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องกบัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ บริษัท
จะเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ีเห็นด้วยเพ่ือเก็บไว้เป็นหลกัฐานตอ่ไปในคราวเดียว โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่คืนให้
เจ้าหน้าท่ีหลงัเลิกประชมุฯ  แล้วกรณีผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะกลบัก่อนขอให้สง่บตัรลงคะแนนคืนให้กบัเจ้าหน้าท่ีด้วยเช่นกนั 
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นอกจากนี ้ บริษัทฯได้น าระบบการลงทะเบียนและตรวจนับคะแนนเสียงของ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากดั มาใช้ในการประชมุเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

ภายหลงัการแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้แถลงเปิดการประชุมและขอให้ผู้ ถือหุ้น  1 ท่านเป็น
ตวัแทนและเป็นสกัขีพยานการตรวจนบัคะแนนของบริษัท โอ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดัเพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความ
โปร่งใส ธรรมาภิบาลที่ดี  จากนัน้ประธานด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ี
ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2556 
รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชมุท่ีน าสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ 

ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง  โดย
ขอให้ผู้ ถือหุ้ นแจ้งช่ือ – นามสกุล และสถานะก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น  โดยมีผู้ ถือหุ้ นซักถามซึ่งสรุป
สาระส าคญัดงันี ้

ผู้ ถือหุ้นรายย่อย  สอบถามเก่ียวกบั บริษัท ไทย แอมดอน จ ากดั ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัอะไร 

กรรมการผู้ จัดการ  ชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้ นว่า  บริษัท ไทย แอมดอน จ ากัด ประกอบธุรกิจการน าเข้าเคร่ือง          
มือแพทย์และอปุกรณ์ทางการแพทย์ ท่ีใช้ในการแพทย์และการพยาบาล  จ าหน่ายให้กบัโรงพยาบาลในกลุ่มบริษัทฯและ
โรงพยาบาลเอกชนอื่น  ถือเป็นการลดต้นทนุการซือ้เคร่ืองมือแพทย์ของกลุม่บริษัทฯอีกช่องทางหนึง่ 

มต ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2556 ตามท่ี
ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วยจ านวน  872,617,800  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  89.0869 
ไมเ่ห็นด้วยจ านวน           -    เสียง  คิดเป็นร้อยละ       - 
งดออกเสียงจ านวน  106,895,100  เสียง คิดเป็นร้อยละ  10.9131 

วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2556 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายแพทย์ก าพล พลัสสินทร์ กรรมการผู้ จัดการ เป็นผู้ กล่าวสรุปผลการ
ด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ให้ท่ีประชมุทราบ 

ซึง่นายแพทย์ก าพล  พลสัสินทร์ กรรมการผู้จดัการ  ได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นชมวีดีทศัน์ของทางบริษัทฯ 
ความยาวประมาณ 8 นาที   หลงัจากผู้ ถือหุ้นชมวีดีทศัน์เรียบร้อยแล้ว  กรรมการผู้จดัการได้กล่าวสรุปผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้

 สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ท่ีผ่านมา บริษัทมีรายได้
จ านวน 2,254,647,006 บาท และมีก าไรสทุธิ 414,379,665 บาท รายละเอียดผลการด าเนินงานของบริษัท ปรากฏตามงบ
การเงินของบริษัทท่ีจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ 



 

11 

 

 ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม  และไม่มีผู้ ใดซกัถามหรือให้
ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงได้เสนอให้ท่ีประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม  2556 

มต ิ ท่ีประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2556 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ  

วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัตงิบการเงนิของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางวนัดี พิศนุวรรณเวช รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและเลขานุการบริษัท เป็น     
ผู้ กล่าวสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ให้ท่ีประชุมทราบ โดย              
มีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้

สรุปสาระส าคัญงบก าไรขาดทุน

76

สรุปสาระส าคัญงบก าไรขาดทุน

รายละเอียด งบการเงินรวม เปลี่ยนแปลง

 หน่วย  ล้านบาท 255 2555 จ านวนเงิน ร้อยละ

รายได้ค่ารักษาพยาบาล      2,221      1,863        358          19 

ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล      1,446      1,198        248          21 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร         287         237          50          21 

ก าไรส าหรับป          1                       7           2  

 

สรุปสาระส าคัญงบแสดง านะทางการเงิน

77

สรุปสาระส าคัญงบแสดง านะการเงิน ณ วันท่ี  1 ธันวาคม

รายละเอียด งบการเงินรวม เปลี่ยนแปลง

 หน่วย  ล้านบาท 255 2555 จ านวนเงิน ร้อยละ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด      1,126         233        893        383 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น         152         139          13           9 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์      1,082         759        323          43 

รวมสินทรัพย์      2          1 55      1                 

รวมหน้ีสิน         356         423 -        67 -        16 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น      2,639      1,127     1,512        134 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น      2          1 55      1                 
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ผู้ ถือหุ้นซกัถามซึง่สรุปสาระส าคญัดงันี ้

ผู้ ถือหุ้นรายย่อย  สอบถามในรายงานประจ าปี  หน้า 142  รายได้คา่บริการทางการแพทย์ค้างรับ  มีลกูหนี ้
หลกัๆ คือใคร 

 กรรมการผู้ จัดการ  ชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้ นว่า  ลูกหนีห้ลักๆของบริษัทฯคือรัฐบาล ซึ่งได้แก่ 1. )ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ในเร่ืองการสวนหัวใจ และการดูแลรักษาเด็กแรกเกิดน า้หนักน้อย  และ2. ) ส านักงาน
ประกนัสงัคม ในเร่ืองการตัง้เบิกท่ีมีคา่น า้หนกัสมัพทัธ์มากกวา่หรือเท่ากบั 2  

เลขานุการบริษัท ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า  ให้ดูรายงานประจ าปี หน้า 119 ประกอบ และชีแ้จงเพ่ิมเติมบริษัทฯมี
การเปิดศนูย์หวัใจในไตรมาส 1 ปี 2556 ซึง่มีรายได้จากการสวนหวัใจกรณีตัง้เบิกกบัส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 
ประกอบกบัยอดรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับจากส านักงานประกันสงัคม ในส่วนของการตัง้เบิกกรณีโรคท่ีมีค่า
น า้หนกัสมัพทัธ์มากกวา่หรือเท่ากบั 2 ส่งผลให้มีรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับเพ่ิมสงูขึน้จากปีก่อน  ซึง่ทัง้ 2 ส่วนนี ้
รัฐบาลมีการจดัสรรงบประมาณการบริหารจดัการในสว่นนีอ้ย่างชดัเจน  และคาดวา่จะได้รับช าระภายในไตรมาส 2   

ผู้ ถือหุ้นรายย่อย  แนะน าว่าหากมีการจดัการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้หน้า  ขอให้จดัในกรุงเทพฯท่ีมีการเดินทาง
ได้สะดวก  และ1. สอบถามคนไข้ใช้สิทธ์ิประกนัสงัคมเฉลี่ยก่ีคนตอ่ปี   2.สอบถามวา่บริษัทมีโครงการขยายกิจการมากมาย
อยากทราบวา่เงินลงทนุนีม้าจากไหน 

เลขานุการบริษัท  ชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้ นในค าถามท่ี 1. ว่า ณ ปี 2556 คนไข้ถือบัตรประกันสังคมของกลุ่ม
โรงพยาบาลจฬุารัตน์ ประมาณ 308,005 คน 

กรรมการผู้ จัดการ  ชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้ นในค าถามท่ี 2. ว่า เงินลงทุนขยายธุรกิจมาจากเงินระดมทุนของ            
ผู้ ถือหุ้นตอนท่ีเข้าตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ผู้ ถือหุ้นรายย่อย  สอบถามว่าผลประกอบการที่แจ้งตลาดหลกัทรัพย์นัน้เป็นของทัง้กลุม่บริษัทฯ หรือเฉพาะ
ของโรงพยาบาลจฬุารัตน์ 3 

เลขานกุารบริษัท  ชีแ้จงผู้ ถือหุ้นวา่เป็นผลประกอบการของบริษัททัง้กลุม่บริษัทโรงพยาบาลจฬุารัตน์ 

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมตัิงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สุด ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปีท่ีได้จดัสง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้วก่อน
การประชมุ 

มต ิ ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว จงึมีมติอนมุตัิงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี            
31 ธนัวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
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เห็นด้วยจ านวน  979,785,850  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100 
ไมเ่ห็นด้วยจ านวน           -    เสียง  คิดเป็นร้อยละ    - 
งดออกเสียงจ านวน           -   เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 

วาระที่   พจิารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ประธานฯ ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ
ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 49 ซึง่ได้ก าหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราวเม่ือ
เห็นว่า บริษัทมีก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการ
ประชมุคราวตอ่ไป 

ประธานฯ ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่า ในระหว่างปี 2556 ท่ีผ่านมา บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
จากผลการด าเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) ท่ีประชุมคณะกรรมการ ครัง้ท่ี 6/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติให้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.09 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 99,000,000 
บาท และได้ด าเนินการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2556 

(2) ท่ีประชุมคณะกรรมการซึง่ประชมุ ครัง้ท่ี 7/2556 ซึง่ประชุมเมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติ
อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในอัตราหุ้ นละ 0.09 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 
99,000,000 บาท และได้ด าเนินการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 
2556 

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ ถือหุ้นไปแล้วรวม 2 ครัง้ เป็นอตัราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็นเงิน
ทัง้สิน้ 198,000,000 บาท 

ผู้ ถือหุ้นซกัถามซึง่สรุปสาระส าคญัดงันี ้

ผู้ ถือหุ้นรายย่อย  สอบถามวา่บริษัทฯจะมีการจ่ายเงินปันผลหรือไม ่ และในปี 2556 จ่ายไปแล้วก่ีครัง้ 

เลขานุการบริษัท  ชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้นว่า  ในเร่ืองมติการจ่ายเงินปันผลขอให้พิจารณาในวาระถดัไป  ซึง่จะขอ
มติจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  สว่นการจ่ายเงินปันผลผู้ ถือหุ้นปี 2556 จ่ายไปแล้ว 2 ครัง้ คือจ่ายปันผล 0.09 บาทตอ่หุ้นในวนัท่ี 
12 กนัยายน 2556  และจ่ายเงินปันผล 0.09 บาทตอ่หุ้นในวนัท่ี  11 ธนัวาคม 2556  

มต ิ ท่ีประชมุรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลของบริษัท ตามรายละเอียดท่ีเสนอ  
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วาระที่ 5 พจิารณาและอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล และการจัดสรรเงนิก าไร ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สุด ณ 
วันที่  1 ธันวาคม 255  

ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ. 2535 มาตรา 115 
ก าหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่านัน้ และมาตรา 116 ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี     
สว่นหนึง่ไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี จนกวา่ทนุส ารองจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ของทนุจดทะเบียน  

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมของบริษัท 
หลงัจากหกัเงินส ารองตามกฎหมายและเงินส ารองอื่น ๆ แล้ว ซึง่การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม โดยจะขึน้อยู่กับผลประกอบการ แผนการลงทุนขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความ
จ าเป็นอื่น ๆ ในอนาคต 

จากผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ท่ีผ่านมา บริษัทมีรายได้
จ านวน 2,254,647,006 บาท และมีก าไรสทุธิประจ าปี 2556 จ านวน 414,379,665 บาท ดงันัน้ คณะกรรมการจงึขอเสนอ
ให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตัิการจดัสรรเงินก าไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 20,100,000 
บาท และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2557 
ซึง่เป็นวนัท่ีคณะกรรมการก าหนดให้เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอตัราหุ้นละ 
0.09 บาท รวมเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 99 ,000,000 บาท และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2557 โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นภายในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 ทัง้นี ้อตัราเงินปันผลท่ีจ่ายเทียบกบัก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล และการ
จดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายในแตล่ะปี เท่ากบัร้อยละ 72 ซึง่สอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม  และไม่มีผู้ ใดซกัถามหรือให้
ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม  ประธานฯจงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติในวาระดงันี ้

มต ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
จ านวน 20,100,000 บาท เพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทท่ีมีรายช่ือ
ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2557 ซึ่งเป็นวนัท่ีคณะกรรมการก าหนดให้เป็นวนัก าหนดรายช่ือ       
ผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอตัราหุ้นละ 0.09 บาท รวมเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 99 ,000,000 บาท 
และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี          
2 พฤษภาคม 2557 โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนน
เสียงดงันี ้

เห็นด้วยจ านวน  979,795,885  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100 
ไมเ่ห็นด้วยจ านวน          -    เสียง  คิดเป็นร้อยละ     - 
งดออกเสียงจ านวน          -   เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
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วาระที่   พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. ก าหนดว่าในการประชุมสามัญ
ประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการ     
จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงท่ีสดุกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึง่ในปีนีก้รรมการซึง่ต้อง
ออกจากต าแหน่งกรรมการของบริษัทตามก าหนดวาระมีดงันี ้

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

รายละเอียดประวตัิโดยสงัเขปของบุคคลทัง้ 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมท่ีได้
จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วก่อนการประชมุ(สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 3)  

เกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มิได้ผ่านขัน้ตอนของ
คณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากบริษัทไม่ได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกนัของ      
ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ซึง่ได้พิจารณาโดยการเลือกบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิตามท่ีพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยท่ีเก่ียวข้องได้ก าหนด  

ผู้ ถือหุ้นซกัถามซึง่สรุปสาระส าคญัดงันี ้

ผู้ ถือหุ้นรายย่อย  สอบถามวา่คณะกรรมการบริษัทฯมีข้อก าหนดในเร่ืองสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทฯหรือไม่ 

ท่ีปรึกษากฎหมาย  ชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้นวา่  กรรมการบริษัท  ยกเว้นกรรมการอิสระ สามารถถือหุ้นบริษัทฯได้ไม่
มีข้อจ ากดั สว่นกรรมการอิสระถือหุ้นบริษัทฯได้ไมเ่กิน 1% ของทนุจดทะเบียนบริษัทฯ  คือถือหุ้นได้ไมเ่กิน 11ล้านหุ้น 

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาแต่งตัง้กรรมการดงัมีรายช่ือดงักลา่วข้างต้นท่ีต้องออกตามวาระกลบั
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่  

มต ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว จงึมีมติอนุมตัิการแตง่ตัง้กรรมการดงักล่าวข้างต้น ซึง่เป็นกรรมการที่ต้องออก
จากต าแหน่งตามวาระ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

1. นายเกรียงศกัด์ิ พลสัสนิทร์ 

เห็นด้วยจ านวน  977,018,785  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.7166 
ไมเ่ห็นด้วยจ านวน      2,777,100   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.2834 
งดออกเสียงจ านวน             -   เสียง คิดเป็นร้อยละ        - 

2. นายอภิรุม ปัญญาพล 
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เห็นด้วยจ านวน  978,445,185  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.8621 
ไมเ่ห็นด้วยจ านวน      1,350,700   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.1379 
งดออกเสียงจ านวน             -   เสียง คิดเป็นร้อยละ        - 

3. นายแพทย์สชุาย เหลา่วีรวฒัน์ 

เห็นด้วยจ านวน  960,590,385  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  98.0398 
ไมเ่ห็นด้วยจ านวน    19,205,500   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    1.9602 
งดออกเสียงจ านวน            -   เสียง คิดเป็นร้อยละ          - 

4. นางกอบกลุ ปัญญาพล 

เห็นด้วยจ านวน  978,495,185  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.8672 
ไมเ่ห็นด้วยจ านวน      1,300,700   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.1328 
งดออกเสียงจ านวน              -  เสียง คิดเป็นร้อยละ         - 

วาระที่ 7 พจิารณาและอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางวนัดี  พิศนุวรรณเวช  เลขานุการบริษัท  เป็นผู้กล่าวสรุปให้ท่ีประชุมทราบ
เก่ียวกับเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท บริษัทไม่ได้แต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
เพ่ือท าหน้าท่ีในการพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการโดยเฉพาะ - 

แตไ่ด้ก าหนดโดยท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทซึง่ได้ร่วมกนัพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนโดยค านงึถงึผลประกอบการ
ของบริษัท และเปรียบเทียบอ้างอิงกบัธุรกิจในประเภทเดียวกนักบับริษัทหรือใกล้เคียงกบับริษัท 

 นางวนัดี  พิศนุวรรณเวช เลขานกุารบริษัท  ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาและอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการส าหรับปี 2557 ในรูปของเบีย้ประชมุและโบนสัประจ าปี ดงันี ้

 1. เบีย้ประชมุ 
- ประธานคณะกรรมการ 30,000 บาทตอ่ครัง้ท่ีเข้าประชมุคณะกรรมการ 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ30,000บาทตอ่ครัง้ท่ีเข้าประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

และ 20,000 บาทตอ่ครัง้ท่ีเข้าประชมุคณะกรรมการ  
- กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทตอ่ครัง้ท่ีเข้าประชมุคณะกรรมการ และ/

หรือคณะกรรมการตรวจสอบ (แล้วแตก่รณี) 

2. โบนสัประจ าปี  
บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินโบนสัประจ าปีตามผลประกอบการ ในจ านวนวงเงินรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 
5,000,000 บาทตอ่ปี และให้ค านวณจ่ายตามระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 

ผู้ ถือหุ้นซกัถามซึง่สรุปสาระส าคญัดงันี ้
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ผู้ ถือหุ้นรายย่อย  สอบถามวา่คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการก่ีบาทตอ่ครัง้  และจดัประชมุก่ีครัง้ตอ่ปี 
เลขานกุารบริษัท  ชีแ้จงตอ่ผู้ ถือหุ้นวา่  ประธานกรรมการ 30,000 บาทตอ่ครัง้  กรรมการ 20,000 บาท 

ต่อครัง้  และการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯอย่างน้อยต้องจัดการประชุม 4 ครัง้ต่อปีในทุกๆไตรมาสเพ่ือให้
คณะกรรมการทัง้ 12 ท่านรับรองงบการเงินของบริษัทฯ  และตัง้แต่บริษัทเข้าตลาดหลกัทรัพย์เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกั   
ธรรมาภิบาลบริษัทฯจึงเสนอให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการ 6 ครัง้ต่อปีเพ่ือให้พิจารณาข้อมูลท่ีส าคัญของบริษัทฯ
เพ่ิมขึน้ 

        ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า กรรมการซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียซึ่งเข้าร่วมประชุม ได้งดออก
เสียงลงคะแนนอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ มีจ านวน - เสียง 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามท่ีเสนอข้างต้นทุก
ประการ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วยจ านวน  978,109,285  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.8276 
ไมเ่ห็นด้วยจ านวน      1,688,800   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.1724 
งดออกเสียงจ านวน             -   เสียง คิดเป็นร้อยละ         - 

วาระที่ 8 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ประธานฯ ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
ก าหนดให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีทกุปี ในการแตง่ตัง้สามารถแตง่ตัง้
ผู้สอบบญัชีคนเดิมได้ 

นอกจากนี ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี ทจ. 44/2556 เร่ือง
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทท่ี ออก
หลกัทรัพย์ ก าหนดให้บริษัทจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชีดงักล่าวปฏิบตัิหน้าท่ีมาแล้ว 5 รอบปีบญัชี
ติดต่อกนัโดยการหมุนเวียนไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ   
ในส านกังานตรวจสอบบญัชีนัน้แทนผู้สอบบญัชีรายเดิมได้ 

ผู้ ถือหุ้นซกัถามซึง่สรุปสาระส าคญัดงันี ้
ผู้ ถือหุ้นรายย่อย  สอบถามวา่เปลี่ยนบริษัทผู้สอบบญัชีหรือไม่ 
เลขานกุารบริษัท  ชีแ้จงตอ่ผู้ ถือหุ้นวา่ไมไ่ด้เปลี่ยนบริษัทผู้สอบบญัชี  ใช้บริการบริษัทส านกังาน อีวาย  

เช่นเดิม 
ผู้ ถือหุ้นรายย่อย  สอบถามวา่  คา่สอบบญัชีอื่นๆคือคา่อะไร และคา่สอบบญัชีเพ่ิมจากอะไร    

  ประธานกรรมการ  ชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้นว่า  ค่าสอบบัญชีท่ีเพ่ิมขึน้จากปีท่ีผ่านมา  เกิดจากบริษัทฯมีการซือ้
กิจการของบริษัท  โรงพยาบาลชลเวช จ ากัด  ซึ่งการเข้าซือ้กิจการในครัง้แรกจะต้องมีการตรวจสอบกิจการของบริษัท 
โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั อย่างละเอียดก่อนท าการซือ้กิจการ 
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 เลขานกุารบริษัท  ชีแ้จงตอ่ผู้ ถือหุ้นเพ่ิมเติมว่า  ค่าสอบบญัชีของแต่ละบริษัทย่อยบางบริษัทยงัคงเท่าเดิมแต่
เน่ืองจากในปีนีบ้ริษัทฯซือ้กิจการเพ่ิม 2 แห่ง คือ บริษัท  โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั  และระหว่างด าเนินการซือ้คือ  บริษัท 
อาคเนย์ เมดิคอล เซอร์วิส จ ากดั จงึขออนมุตัิประมาณการคา่สอบบญัชีไปในคราวเดียวกนั 
 
       ผู้ ถือหุ้นรายย่อย  สอบถามว่าประธานกรรมการตรวจสอบได้มีการตรวจสอบการคดัเลือกบริษัทผู้สอบบญัชี
หรือไม ่
 ประธานกรรมการตรวจสอบ  ชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้นว่าได้มีการประชุมร่วมกนัของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  
แตเ่น่ืองจากปีนีเ้ป็นปีแรกท่ีบริษัทฯเข้าตลาดหลกัทรัพย์  ถ้าจะพิจารณาเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบญัชีใหมใ่นปีแรก  อาจท าให้
ผู้ ถือหุ้นและนักลงทุนมองว่าท าไมเปลี่ยนบริษัทผู้สอบจะมีประเด็นมากมายตามมา แต่ทัง้นีจ้ะ พิจารณาทบทวนบริษัท
ผู้สอบบญัชีเปรียบเทียบกนัหลายๆบริษัท   
 
 ผู้ ถือหุ้นรายย่อย  สอบถามวา่คา่สอบบญัชีท่ีมีการปรับเพ่ิมขึน้อยากให้ผู้สอบบญัชีเป็นผู้อธิบาย 
 ผู้สอบบัญชี  ชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้นว่า ค่าสอบบญัชีของบริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด มีเกณฑ์การคิดตามเวลา   
เข้าตรวจ  และอายุงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน  และมีการเทียบเคียงกบับริษัทท่ีประกอบธุรกิจในลกัษณะท่ีคล้ายกัน  
ขนาดธุรกิจใกล้เคียงกนัก่อนจะเสนอตวัเลขคา่สอบบญัชีให้บริษัทฯพิจารณา 
 
 ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ นางสาวสุมาลี  รีวราบัณฑิต  ผู้ สอบบัญชี    
รับอนุญาตเลขท่ี 3970 และ/หรือนางสาววิสสตุา จริยธนากร ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 3853 และ/หรือ คณุทิพวลัย์  
นานานุวฒัน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3459แห่ง บริษัทส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 
2557 ทัง้นี ้ผู้ สอบบัญชีท่ีเสนอช่ือแต่งตัง้ให้เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทในปีนี ้เป็นการปฏิบัติหน้าท่ีผู้ สอบบัญชีปีแรก        
แต่บริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นบริษัทผู้สอบบญัชีให้กบับริษัทมาแล้วเป็นเวลา 20 รอบปีบญัชีและก าหนดค่าตอบ
การสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจ านวนไมเ่กิน 2,980,000 บาทตอ่ปี โดยไมร่วมคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ให้บริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผู้สอบ
บญัชีรับอนุญาตอื่นของส านกังานท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชี
ดงักลา่วได้ 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ตาม
รายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วยจ านวน  975,257,885  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.5366 
ไมเ่ห็นด้วยจ านวน      4,540,300   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.4634 

                    งดออกเสียงจ านวน            -   เสียง คิดเป็นร้อยละ         - 

วาระที่   พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ผู้ ถือหุ้นซกัถามซึง่สรุปสาระส าคญัดงันี ้
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ผู้ ถือหุ้นรายย่อย  แนะน าวา่ในครัง้หน้าขอให้จดัรถ รับ – สง่ บริการผู้ ถือหุ้นด้วย 
  ประธานกรรมการ  กลา่วขอบคณุค าเสนอแนะ  โดยบริษัทฯ จะน าข้อเสนอแนะดงักลา่วไปปรับใช้ในปีถดัไป 

ส าหรับการประชมุครัง้นีบ้ริษัทฯ ได้จดัรถสง่ท่านผู้ ถือหุ้น 3 จดุเพ่ือความสะดวกในการเดินทางกลบั 
ผู้ ถือหุ้นรายย่อย  กลา่วชมเชยผู้บริหารของบริษัทฯ คือนายแพทย์ก าพล  พลสัสินทร์  กรรมการผู้จดัการ       

ท่ีมีการบริหารธุรกิจได้อย่างน่าช่ืนชมมาก พร้อมกบัเสนอแนะว่าควรเสนอให้นกัลงทุนในภาคตะวนัออกเข้าร่วมลงทุนใน
ธุรกิจด้วย  และเสนอว่าการจัดการประชุมผู้ ถือหุ้ นครัง้ถัดไปควรจัดในวนัเสาร์หรือในวนัหยุด  และจัดในเขตกรุงเทพฯ
เพ่ือท่ีจะได้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุจ านวนมาก  จะได้น าข้อซกัถามมาปรับปรุงพฒันาบริษัทฯให้ดีย่ิงขึน้ 

กรรมการผู้จดัการ  ชีแ้จงวา่เหตผุลท่ีจดัประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีบริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
เน่ืองจากเป็นการจดัการประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้แรก  จงึอยากให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านได้เย่ียมชมบริษัทด้วย  พร้อมกลา่วขอบคณุ
ค าเสนอแนะ  โดยบริษัทฯ จะน าข้อเสนอแนะดงักลา่วไปปรับใช้ในปีถดัไป 

หลงัจากเสร็จสิน้การพิจารณาวาระท่ี 9 ประธานฯแถลงต่อท่ีประชุมว่าได้พิจารณาวาระต่างๆ ตามระเบียบ
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 ครบถ้วนแล้ว  และไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม  ประธานฯกลา่วขอบคณุ
ผู้ เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 ทกุท่านและกลา่วปิดประชมุ ณ เวลา 16.00 น. 

 

(ลงชื่อ) …………………………………ประธานที่ประชุม 
                       (นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์)  
 
  
 
(ลงชื่อ).............................................เลขานุการบริษัท/ผู้บันทกึการประชุม 
           (นางวันดี  พศินุวรรณเวช) 



สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 

 

 

 

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตัง้ในครัง้นี ้

ชื่อ : นายแพทย์วชิิต  ศิริทัตธ ารง 
 

อายุ : 57 ปี 
 

สัญชาต ิ : ไทย 
 

วุฒกิารศึกษา : แพทย์ศาสตร์บณัฑิต  มหาวิทยาลยัมหิดล วฒุิบตัรศลัยศาสตร์ออโธปิดิกส์ 
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ 
 
 

: Director Accreditation Program (DAP) Class 2011 Thai Institute of    
  Directors 
: Director Certification Program(DCP) Thai Institute of Directors 

ประวัติการท างาน : 2547–ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท   บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั(มหาชน) 
: 2547–ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท   บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั 
: 2547–ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท   บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั 
 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน  
กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน : บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั(มหาชน)  CHG 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน : บริษัท คอนวเีนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั 

: บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั 
การด ารงต าแหนง่ในบริษัทอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

-ไมม่ี- 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้  : กรรมการบริษัท 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 11 ปี 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ :  25  มิถนุายน 2547 
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัท :  ร้อยละ 0.055 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ออกจ าหนา่ย 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น
คู่สัญญา 

-ไมม่ี- 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ
ประชุมครัง้นี ้

: เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการในวาระท่ี 6 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2557  : จ านวน 6 ครัง้ตอ่การประชมุทัง้หมด 6 ครัง้ 
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนีไ้ม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท) 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 

 

 

 

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตัง้ในครัง้นี ้

ชื่อ : นางสาวกรรณิกา  พลัสสนิทร์ 
 

อายุ : 61 ปี 
 

สัญชาต ิ : ไทย 
 

วุฒกิารศึกษา : ประกาศนียบตัรวิชาชีพ โรงเรียนพระกมุารเยซวูิทยา 
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ :  Director Accreditation Program(DAP) สถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) 
ประวัติการท างาน  
ต าแหน่งงานในปัจจุบัน : 2547–ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท   บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั(มหาชน) 

: 2547–ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท   บริษัท เอสโก้ ไทย จ ากดั 
กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน : บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั(มหาชน)  CHG 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน : บริษัท เอสโก้ ไทย จ ากดั 
การด ารงต าแหนง่ในบริษัทอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

-ไมม่ี- 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้  : กรรมการบริษัท 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 11 ปี 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ :  25  มิถนุายน 2547 
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัท :  ร้อยละ 18.134 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ออกจ าหนา่ย 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น
คู่สัญญา 

-ไมม่ี- 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ
ประชุมครัง้นี ้

: เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการในวาระท่ี 6 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2557  : จ านวน 6 ครัง้ตอ่การประชมุทัง้หมด 6 ครัง้ 
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนีไ้ม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท) 



สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 

 

 

 

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตัง้ในครัง้นี ้

ชื่อ : นายมานิต  เจียรด ิ 

อายุ : 67 ปี 

สัญชาต ิ : ไทย 
วุฒกิารศึกษา : 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 างาน 
ต าแหน่งงานในปัจจุบัน 

: 2555–ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ         
  บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั(มหาชน) 
: 2543–ปัจจบุนั  กรรมการบริษัทอิสระและกรรมการตรวจสอบ    
  บริษัท มุง่พฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั )มหาชน(  
: 2547-2552  ประธานกรรมการบริษัท  บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ บีที จ ากดั 
: 2542-2551  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  ธนาคาร ไทยธนาคาร จ ากดั )มหาชน(  

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน 
 

: บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั(มหาชน)  CHG 
: บริษัท มุง่พฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน -ไมม่ี- 
การด ารงต าแหนง่ในบริษัทอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

 
-ไมม่ี- 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้  : กรรมการบริษัทและกรรมการอสิระ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 2 ปี 4 เดือน  16 วนั 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ : 15 สงิหาคม 2555 
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัท : ร้อยละ 0.006 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ออกจ าหนา่ย 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น
คู่สัญญา 

-ไมม่ี- 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ
ประชุมครัง้นี ้

เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการในวาระที่ 6 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2557  จ านวน 6 ครัง้ตอ่การประชมุทัง้หมด 6 ครัง้ 
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนีไ้ม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท) 
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รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตัง้ในครัง้นี ้

ชื่อ : นายชยวัตน์  พิเศษสิทธ์ิ 
 

อายุ : 64 ปี 
 

สัญชาต ิ : ไทย 
 

วุฒกิารศึกษา : ปริญญาตรี วท .บ.วิทยาศาสตร์การแพทย์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ : Audit Committee Program (ACP) Class 41/2012 Thai Institute of Directors 
สถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) 
Director Accreditation Program (DAP) Class 97/2012 Thai Institute of 
Directors 

ประวัติการท างาน  
ต าแหน่งงานในปัจจุบัน : 2555–ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท,กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ  บริษัท 

โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
: 2532-ปัจจบุนั  บริษัท คิงส์เมน จ ากดั 
: 2544–2555   กรรมการบริษัท   บริษัท ไอซ์เดีย )นอร์ท (จ ากดั  

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน : บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั(มหาชน)  CHG 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน : บริษัท คิงส์เมน จ ากดั 
การด ารงต าแหนง่ในบริษัทอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

-ไมม่ี- 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้  : กรรมการบริษัทและกรรมการอสิระ 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 2 ปี 4 เดือน  16 วนั 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ : 15 สงิหาคม 2555 
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัท -ไมม่ี- 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น
คู่สัญญา 

-ไมม่ี- 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ
ประชุมครัง้นี ้

เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการในวาระที่ 6 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2557  จ านวน 6 ครัง้ตอ่การประชมุทัง้หมด 6 ครัง้ 
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนีไ้ม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท) 
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นิยามกรรมการอสิระ 

บริษัทได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึง่เท่ากบัข้อก าหนดขัน้ต ่าของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพย์ฯ ใน
เร่ืองการถือหุ้นในบริษัท การไม่เป็นลกูจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
รวมถงึไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ 

กรรมการอิสระหมายถึง กรรมการจากภายนอกท่ีสามารถท าหน้าท่ีคุ้มครอง ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลท่ี
เก่ียวข้องกนัและมีคณุสมบตัิครบตามเกณฑ์ตอ่ไปนี ้

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า หรือผู้ มี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ี
ย่ืนค าขออนุญาตต่อส านกังาน ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไม่รวมถงึกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ 
หรือท่ีปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา 
คู่สมรส  พ่ี น้อง และบุตร รวมทั ง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น  ผู้ บ ริหาร ผู้ ถือหุ้ น รายใหญ่  
ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มี หรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ ท่ีมีความสมัพันธ์ทางธุ รกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

ความสมัพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติ เพ่ือประกอบกิจการ
การเช่า หรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านอง
เดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัทฯ หรือคูส่ญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร้่อยละสามของสินทรัพย์ท่ี
มีตวัตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต่ย่ีสิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนี ้
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ดงักล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัโดยอนุโลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวม
ภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีมีนัย ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือหุ้ นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 
สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีย่ืนค าขออนุญาตต่อ
ส านกังาน 

6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ ให้บ ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือ  
ท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับค่าบริการเกินกวา่สองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุหรือหุ้นสว่นของ
ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีย่ืน
ค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้ เพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่  หรือ  
ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ี
รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 
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เอกสารหรือหลัก านแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง ข้อพึงปฏิบัติส าหรับการจดัประชุมผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทจดทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิท่ีดี 
ซึง่จะเป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัทุกฝ่าย และเพ่ือให้การประชุมผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น บริษัทจงึเห็นควรก าหนดให้มีการ
ตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้ แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ น
ยึดถือปฏิบัติต่อไป ทัง้นี ้เน่ืองจากผู้ ถือหุ้ นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติท่ีน ามาใช้ในการประชุมผู้ ถือหุ้ น  
บริษัทจงึขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะผ่อนผนัการย่ืนเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้า
ร่วมประชมุแตล่ะรายตามท่ีบริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาตไิทย 
(ก) บตัรประจ าตวัของผู้ ถือหุ้น (บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ) 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ บตัรประจ าตวัของผู้มอบฉนัทะ และบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 
(ก) หนงัสือเดินทางของผู้ ถือหุ้น 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ หนงัสือเดนิทางของผู้มอบฉนัทะ และบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 

2. นิตบุิคคล 

2.1 นิตบุิคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
(ก) หนงัสือรับรองนิติบคุคล ออกให้ไมเ่กิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
(ข) บตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจท่ีได้ลงนามใน

หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจ าตวั หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบ
ฉนัทะ 

2.2 นิตบุิคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 
(ก) หนงัสือรับรองนิติบคุคล 
(ข) บตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจท่ีได้ลงนามใน

หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจ าตวั หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบ
ฉนัทะ 

 ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถกูต้อง และหากเป็นเอกสารท่ีจดัท าขึน้ในตา่งประเทศควรมี
การรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบับลิค 
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 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชมุ
ได้ตัง้แตเ่วลา 12.30 น. ของวนัท่ี 22 เมษายน 2558 เป็นต้นไป 

หมายเหตุ  

 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัท เพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้น โดยจดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะท่ีระบขุ้อความ
ครบถ้วนสมบรูณ์แล้วมายงับริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี ห้องประชมุชัน้ 7 อาคารโรงพยาบาลจฬุา
รัตน์ 3 เลขท่ี 88/8-9 หมูท่ี่ 11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 
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ข้อบังคับบริษัทเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 

1. การมอบฉันทะ 

หมวด 4 ข้อ 39 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบ
ฉนัทะจะต้องท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และท าตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดัก าหนด โดยให้
มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ สถานท่ีประชุมก่อนผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
และอย่างน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี ้

ก. จ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู่ 
ข. ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 
ค.  ครัง้ท่ีของการประชมุท่ีมอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

2. การด าเนินการประชุม 

หมวดท่ี 4 ข้อ 40 

การประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ เว้นแตท่ี่ประชมุจะมีมติให้
เปลี่ยนล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนับ
รวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด อาจขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจาก
ท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุได้ 

ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม  หรือเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้ นเสนอ
เพ่ิมเติมไม่เสร็จ และจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ท่ีประชมุก าหนดสถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะประชุมครัง้ตอ่ไป และให้
คณะกรรมการส่งหนงัสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) 
วนัก่อนการประชุม ทัง้นีใ้ห้โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ไมน้่อยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย โดย
จะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั 

หมวดท่ี 4 ข้อ 41 

ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไมอ่าจปฏิบตัิ
หน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 
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3. องค์ประชุม 

หมวดท่ี 4 ข้อ 38 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีจ านวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
ย่ีสิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้ นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
(1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึง่ (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นนัน้ได้เรียกนัดเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอการ
ประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม ่และให้
สง่หนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่จ าเป็นต้องครบองค์
ประชมุ 

4. การลงคะแนนเสียง 

หมวด 4 ข้อ 42 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงหนึง่เสียงตอ่หนึง่หุ้น 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจาก
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

หมวด 4 ข้อ 43 

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมตัิกิจการใด ๆ ในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในข้อบงัคบันี ้หรือ
กรณีอื่นตามท่ีกฎหมายจะก าหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนีจ้ะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ          

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วตัถปุระสงค์จะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

ง. การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
จ. การเพ่ิมทนุ และการลดทนุ 
ฉ. การออกหุ้นกู้  
ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท 
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5. การแต่งตัง้กรรมการ 

หมวด 3 ข้อ 15 

บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตัง้
กรรมการด้วยกนัเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และต าแหน่งอื่นตามท่ีเห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ 
และกรรมการไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 

หมวด 3 ข้อ 17 

ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 
2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณี

ท่ีเลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้  
3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ  เท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ ในล าดบัถัดลงมา    
มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็น     
ผู้ออกเสียงชีข้าด 

หมวด 3 ข้อ 18 

ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึง่ในสาม (1/3) โดย
อตัรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากว่า  ผู้ ใดจะ
ออก สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไป ให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปนัน้อาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 

 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)  
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกจิการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
เขียนท่ี        
วนัท่ี       เดือน      พ.ศ.    

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

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

หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั     เสียง 
หุ้นบริุมสทิธิ     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      
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ในวนัท่ี 22 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชมุชัน้ 7 อาคารโรงพยาบาล   
จฬุารัตน์ 3 เลขท่ี 88/8-9 หมูท่ี่ 11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ หรือท่ี
จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
ลงช่ือ      ผู้มอบฉนัทะ 

(  ) 
ลงช่ือ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(  ) 
ลงช่ือ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(  ) 
ลงช่ือ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 

(  ) 
หมายเหตุ 

ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้ นให้

ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 



 

  

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกจิการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

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

เขียนท่ี        
วนัท่ี       เดือน      พ.ศ.    

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

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

หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั     เสียง 
หุ้นบริุมสทิธิ     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      
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ในวนัท่ี 22 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชมุชัน้ 7 อาคารโรงพยาบาลจฬุา
รัตน์ 3 เลขที่ 88/8-9 หมูท่ี่ 11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ หรือท่ีจะ
พงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
  วาระท่ี 1 เร่ืองพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 



 

 . 

 วาระท่ี 2 เร่ืองพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2557 

 วาระท่ี 3 เร่ืองพิจารณาและอนมุตัิงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระท่ี 4 เร่ืองพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

 วาระท่ี 5 เร่ืองพิจารณาและอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลและการจดัสรรเงินก าไรเพ่ือเป็นทนุ
ส ารองตามกฎหมาย ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระท่ี 6 เร่ืองพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
ช่ือกรรมการ นายแพทย์วิชิต  ศิริทตัธ ารง 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ นางสาวกรรณิกา  พลสัสินทร์ 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ นายมานิต  เจียรดิฐ 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ นายชยวฒัน์  พิเศษสิทธ์ิ 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระท่ี 7 เร่ืองพิจารณาและอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  



 

  

 วาระท่ี 8เร่ืองพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระท่ี 9 เร่ืองพิจารณาและอนุมตัิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้ นท่ีตราไว้ของบริษัท  และการ
แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงมลูค่า
หุ้นท่ีตราไว้ 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

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

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือ

วา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน  

หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการ
ตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามท่ีข้าพเจ้า
ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 ลงช่ือ      ผู้มอบฉนัทะ 
    (  ) 

 ลงช่ือ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 
    (  ) 

 ลงช่ือ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 
    (  ) 

 ลงช่ือ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 
    (  ) 

หมายเหตุ 
1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน

หุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบ

ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 



 

 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ในวนัท่ี 22 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 7 
อาคารโรงพยาบาลจฬุารัตน์ 3 เลขท่ี 88/8-9 หมู่ท่ี 11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จงัหวดั
สมทุรปราการ หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 

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

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

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
 

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

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
 

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

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
 

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

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
 

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

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  



 

  

 วาระท่ี    เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
ช่ือกรรมการ            
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ            
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ            
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ            
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ            
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ            
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ            
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ            
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ            
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ            
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ            
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ            
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ            
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ            
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ            
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  



 

  

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ 
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกจิการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

เขียนท่ี         
วนัท่ี       เดือน       พ.ศ.    

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

หุ้นสามญั      หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั     เสียง 
หุ้นบริุมสทิธิ      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            
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ในวนัท่ี 22 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 7 อาคารโรงพยาบาลจุฬา
รัตน์ 3 เลขท่ี 88/8-9 หมู่ท่ี 11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  หรือท่ีจะ
พงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี  ้
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 มอบฉนัทะบางสว่น คือ 

      หุ้นสามญั    หุ้นและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได้        เสียง 
     หุ้นบริุมสทิธิ   หุ้นและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได้        เสียง 
 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด    เสียง 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 



 

 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นีด้งันี ้
  วาระท่ี 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย           เสียง  ไมเ่ห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง        เสียง  

 วาระท่ี 2  เร่ือง พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2557 

 วาระท่ี 3 เร่ือง พิจารณาและอนมุตัิงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี    
31 ธนัวาคม 2557 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย           เสียง  ไมเ่ห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

 วาระท่ี 4 เร่ือง พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

 วาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาและอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลและการจดัสรรเงินก าไรเพ่ือเป็นทนุ
ส ารองตามกฎหมาย ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย           เสียง  ไมเ่ห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

 วาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
ช่ือกรรมการ นายแทพย์วิชิต  ศิริทตัธ ารง 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ นางสาวกรรณิกา  พลสัสินทร์ 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ นายมานิต  เจียรดิฐ 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  
ช่ือกรรมการ นายชยวฒัน์  พิเศษสิทธ์ิ 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 



 

  

 วาระท่ี 7 เร่ือง พิจารณาและอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระท่ี 8     เร่ืองพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย           เสียง  ไมเ่ห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

 วาระท่ี 9 เร่ืองพิจารณาและอนุมตัิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ของบริษัท  และการ
แก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงมลูค่า
หุ้นท่ีตราไว้ 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

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

 เห็นด้วย           เสียง  ไมเ่ห็นด้วย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ ให้ถือ

วา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 
(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน 

หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีท่ีมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการ
ตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามท่ีข้าพเจ้า
ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

ลงช่ือ      ผู้มอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงช่ือ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงช่ือ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงช่ือ      ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 (  ) 



 

 

หมายเหตุ 
1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
2. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
 (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
 (2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้น

ให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบ

ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 

 



 

 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ในวนัท่ี 22 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชมุชัน้ 7 
อาคารโรงพยาบาลจฬุารัตน์ 3 เลขท่ี 88/8-9 หมูท่ี่ 11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จงัหวดั
สมทุรปราการ หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอืน่ด้วย 

 

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

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

 เห็นด้วย             เสียง  ไมเ่ห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
 

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

 เห็นด้วย             เสียง  ไมเ่ห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
 

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

 เห็นด้วย             เสียง  ไมเ่ห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
 

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

 เห็นด้วย             เสียง  ไมเ่ห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
 

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

 เห็นด้วย             เสียง  ไมเ่ห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง 
 



 

 

 วาระท่ี    เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
ช่ือกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไมเ่ห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ช่ือกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไมเ่ห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ช่ือกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไมเ่ห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ช่ือกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไมเ่ห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ช่ือกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไมเ่ห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ช่ือกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไมเ่ห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ช่ือกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไมเ่ห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ช่ือกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไมเ่ห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ช่ือกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไมเ่ห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ช่ือกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไมเ่ห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ช่ือกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไมเ่ห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ช่ือกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไมเ่ห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ช่ือกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไมเ่ห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ช่ือกรรมการ          

 เห็นด้วย             เสียง  ไมเ่ห็นด้วย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ช่ือกรรมการ          

        เห็นด้วย             เสียง       ไมเ่ห็นด้วย             เสียง     งดออกเสียง             เสียง



สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 

 

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตัง้ในครัง้นี ้

ชื่อ : นายมานิต  เจียรด ิ 

อายุ : 67 ปี 

สัญชาต ิ : ไทย 
วุฒกิารศึกษา : 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 าแหน่งงานใน
ปัจจุบัน 

: 2555–ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ         
  บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั(มหาชน) 
: 2543–ปัจจบุนั  กรรมการบริษัทอิสระและกรรมการตรวจสอบ    
  บริษัท มุง่พฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั )มหาชน(  
: 2547-2552  ประธานกรรมการบริษัท  บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ บีที จ ากดั 
: 2542-2551  รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  ธนาคาร ไทยธนาคาร จ ากดั )มหาชน(  

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

กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน -ไมม่ี- 
การด ารงต าแหนง่ในบริษัทอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

 
-ไมม่ี- 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 2 ปี 4 เดือน 16 วนั (ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการตัง้แตว่นัท่ี 15 สงิหาคม 2555) 
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัท : ร้อยละ 0.006 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ออกจ าหนา่ย 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น
คู่สัญญา 

-ไมม่ี- 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ
ประชุมครัง้นี ้

เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการในวาระที่ 6 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2557  : ประชมุคณะกรรมการบริษัทจ านวน 6 ครัง้ตอ่การประชมุทัง้หมด 6 ครัง้ 
  ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน  5 ครัง้ตอ่การประชมุทัง้หมด 5 ครัง้ 

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนีไ้ม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท) 
 
 



สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 

 

รายละเอียดกรรมการอสิระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ชื่อ :นายสมยศ  ญาณอุบล 
อายุ : 60 ปี 
สัญชาต ิ : ไทย 
ที่อยู่ : 57/267 หมู ่9 ต าบลบางพดู  อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 
วุฒกิารศึกษา : 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) 

ประวัตกิารท างาน : 2539-2557 กรรมการบริษัท บริษัท  ภผูาช าทอง จ ากดั 
: 2548-2554 ผู้จดัการฝ่ายบญัชี(FinancialController) 
 บริษัท โกลเด้นฟดูส์สยาม จ ากดั 
: 2541-2547 ผู้จดัการฝ่ายบญัชี (Accounting and Administration Managers)
บริษัท ไบเออร์ไทย จ ากดั  
: 2539-2541 ผู้จดัการฝ่ายบญัชี (Accounting and Administration Managers)  
บริษัท เฮิกซ์ไทย จ ากดั และบริษัทในเครือ 

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

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน : บริษัท  โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั(มหาชน)  CHG 
กิจการท่ีไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน -ไมม่ี- 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นท่ีอาจท า
ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่
บริษัท 

-ไมม่ี- 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ :  2 ปี 4เดือน  16วนั(ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการตัง้แตว่นัท่ี 15 สิงหาคม 2555) 
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท -ไมม่ี- 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อม
ในกจิการใดๆที่บริษัทหรือบริษัท
ย่อยเป็นคู่สัญญา 

-ไมม่ี- 

ประวัตกิารเข้าร่วมประชุมปี 2556  : ประชมุคณะกรรมการบริษัทจ านวน 6 ครัง้ตอ่การประชมุทัง้หมด 6 ครัง้ 
: ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 5 ครัง้ตอ่การประชมุทัง้หมด 5 ครัง้ 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ
ประชุมครัง้นี ้

-ไมม่ี- 

(ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือนีไ้ม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท) 

 


