เลขที่ CHG 005/2557

วันที่ 7 เมษายน 2558

เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557
2. รายงานประจาปี ซึง่ ประกอบด้ วยงบการเงินประจาปี 2557 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
(แผ่นซีดี)
3. ข้ อมูลของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. นิยามกรรมการอิสระ
5. เอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม
6. ข้ อบังคับของบริ ษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริ ษัทเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
9. แผนที่สถานที่ประชุม
ด้ วยบริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน) จะจัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558
ในวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 7 อาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เลขที่ 88/8-9 หมู่ที่ 11
ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล:

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 ของบริ ษัทได้ ถกู จัดขึ ้นเมื่อวันที่

22 เมษายน 2557 โดยมีสาเนารายงานการประชุมซึ่งได้ บันทึกถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง (สิ่งที่ส่งมาด้ วย
ลาดับที่ 1) บริ ษัทได้ จดั ส่งสาเนารายงานการประชุมให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวง
พาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ องกาหนด และมีการเผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริ ษัท (www.chularat.com)
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นรั บ รองรายงานการประชุ ม สามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 1
วาระที่ 2

พิจารณารั บทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2557
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล:
สรุ ป ผลการดาเนิ น งานของบริ ษั ท ในรอบปี บัญ ชี สิ น้ สุดวัน ที่ 31 ธัน วาคม
2557 ที่ ผ่ า นมา บริ ษั ท มี ร ายได้ จ านวน 2,714,779,320 บาท และมี ก าไรสุ ท ธิ 480,694,475 บาท
รายละเอียดผลการดาเนินงานของบริ ษัทปรากฏตามรายงานประจาปี ซึง่ ส่งมาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม
(สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2)
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดาเนินงาน รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2
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วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัตงิ บการเงินของบริษัท สาหรั บรอบปี บัญชีสนิ ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล:
คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มีการทางบการเงินสาหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ ตรวจสอบรับรองแล้ ว เพื่อนาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิในการประชุมสามัญประจาปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 กาหนด (สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2)
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิ จารณาอนุมัติงบการเงิ นของบริ ษัท
สาหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แล้ ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2

วาระที่ 4

พิจารณารั บทราบการจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาล
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล:
ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากั ด พ.ศ. 2535 และ
ข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 49 กาหนดว่า คณะกรรมการบริ ษัทอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้
เป็ นครัง้ คราว เมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีกาไรพอที่จะทาเช่นนัน้ และรายงานให้ ที่ประชุมทราบในการประชุมคราว
ต่อไป
ในระหว่างปี 2557 ที่ผ่านมา บริ ษัทได้ มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(1) ที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 4/2557 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2557 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ จ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 110,000,000 บาท และ
ได้ ดาเนินการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557
(2) ที่ ประชุมคณะกรรมการซึ่งประชุม ครั ง้ ที่ 5/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิ กายน 2557 ได้ มีมติ
อนุ มัติ ใ ห้ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาลให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นในอัต ราหุ้ นละ 0.10 บาท รวมเป็ นเงิ น ทั ง้ สิ น้
110,000,000 บาทและได้ ดาเนินการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557
บริ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ ผ้ ูถือหุ้นไปแล้ วรวม 2 ครั ง้ เป็ นอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็ นเงิน
ทังสิ
้ ้น 220,000,000 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ ที่ป ระชุมผู้ถือหุ้นพิ จารณารั บทราบการจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลของบริ ษัทตามรายละเอียดข้ างต้ น

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุ มัติการจ่ ายเงินปั นผลและการจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
สาหรั บผลการดาเนินงานสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล:
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กาหนดให้
บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลจากเงินกาไรเท่านัน้ และมาตรา 116 กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี
ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิ ประจาปี จนกว่าทุนสารองจะมีจานวนไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
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บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริ ษัท
หลังจากหัก เงิ น ส ารองตามกฎหมายและเงิ น ส ารองอื่น ๆ แล้ ว ซึ่งการจ่ ายเงิ น ปั น ผลดังกล่าวอาจมีก าร
เปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยจะขึ ้นอยู่กบั ผลประกอบการ แผนการลงทุนขยายธุรกิจ ฐานะทาง
การเงิน สภาพคล่อง และความจาเป็ นอื่น ๆ ในอนาคต
จากผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทในรอบปี บัญ ชีสิ น้ สุดวันที่ 31 ธัน วาคม 2557 ที่ ผ่ านมา บริ ษัทมีรายได้
จานวน 2,714,779,320 บาท และมีกาไรสุทธิประจาปี 2557 จานวน 480,694,475บาท บาท
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไร
ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 11,650,000 บาท และการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ
บริ ษัท ที่ มีรายชื่ อปรากฏในสมุดทะเบี ยนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 ซึ่งเป็ นวัน ที่ คณะกรรมการ
กาหนดให้ เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิ รับเงินปั นผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท
รวมเป็ นเงินจานวนทัง้ สิ ้น 110,000,000 บาท และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบี ยนในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 โดยกาหนดจ่ายเงิน
ปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ทังนี
้ ้ อัตราเงินปั นผลที่จ่ายเทียบกับกาไรสุทธิหลังหัก
ภาษี เงินได้ นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายในแต่ละปี เท่ากับร้ อยละ 69 ซึ่งสอดคล้ องกับ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท
ข้ อมูลการเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการปี 2555 ถึงปี 2557
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
1. กาไรสุทธิ
2. จานวนหุ้น
3. เงินปั นผลจ่ายอัตราต่อหุ้น
4. รวมจานวนเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล

ปี 2555
335,011,586
880,000,000

0.38
331,350,000

ร้ อยละ 99

ปี 2556
414,379,665
1,100,000,000
0.27
297,000,000
ร้ อยละ 72

ปี 2557
480,694,475
1,100,000,000
0.30
330,000,000
ร้ อยละ 69

ทังนี
้ ้ สิทธิในการได้ รับเงินปั นผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้ รับอนุมตั ิจากที่ ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี 2558
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล:
ตามข้ อบังคับ ของบริ ษั ท ข้ อ 18 ก าหนดว่าในการประชุม ผู้ถื อหุ้ น สามัญ
ประจาปี ทุกครั ง้ กรรมการคิดเป็ นจานวนหนึ่งในสาม หรื อจานวนใกล้ ที่สุดกั บส่วนหนึ่งในสาม จะต้ องออก
จากตาแหน่ง ซึง่ กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี ้
1.
2.
3.
4.

นายแพทย์วิชิต
นางสาวกรรณิกา
นายมานิต
นายชยวัฒน์

ศิริธตั ธารง
พลัสสินทร์
เจียรดิฐ
พิเศษสิทธิ์
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หลัก เกณฑ์ ในการคัดเลื อกบุ คคลที่ จ ะเข้ าดารงต าแหน่ ง เป็ นกรรมการของบริ ษั ท มิ ได้ ผ่ านขัน้ ตอนของ
คณะกรรมการสรรหา เนื่ องจากบริ ษัท ยังไม่ ได้ แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา แต่เป็ นการสรรหาโดยการ
พิจารณาร่ วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายบริ ษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และ
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้ องกาหนด
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี ้ เพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
1.
2.
3.
4.

นายแพทย์วิชิต
นางสาวกรรณิกา
นายมานิต
นายชยวัฒน์

ศิริธตั ธารง
พลัสสินทร์
เจียรดิฐ
พิเศษสิทธิ์

รายละเอียดประวัติของบุคคลทัง้ 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 3 และคุณสมบัติของกรรมการ
อิสระของบริ ษัทเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด(รายละเอียดนิยาม
กรรมการอิสระปรากฏตามรายงานประจาปี ภายใต้ หวั ข้ อเรื่ องการกากับดูแลกิจการ(สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 4)
ข้ อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครัง้ นี ้
รายชื่อผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
1. นายแพทย์วิชิต
ศิริธตั ธารง
2. นางสาวกรรณิกา พลัสสินทร์
3. นายมานิต
เจียรดิฐ
4. นายชยวัฒน์
พิเศษสิทธิ์
วาระที่ 7

จานวนหุ้น
603,880
199,475,040
70,000
-

สิทธิในการออกเสียง
603,880
199,475,040
70,000
-

พิจารณาและอนุมัตกิ ารกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล:
บริ ษัทไม่มีการแต่งตังคณะกรรมการพิ
้
จารณาค่าตอบแทน เพื่อทาหน้ าที่ใน
การพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทได้ ร่วมกันพิ จารณากาหนดค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริ ษัทในปี ที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรั บผิดชอบของ
กรรมการ โดยเปรี ยบเทียบอ้ างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกับบริ ษัทหรื อใกล้ เคียงกับบริ ษัท
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็ น สมควรเสนอที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นพิ จ ารณ าและอนุ มั ติ ก ารก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2558 ในรู ปของเบี ้ยประชุมและโบนัสประจาปี ดังนี ้
1.

เบี ้ยประชุม
- ประธานคณะกรรมการ 30,000 บาทต่อครัง้ ที่เข้ าประชุมคณะกรรมการ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาทต่อครัง้ ที่เข้ าประชุมเข้ าประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ 20,000 บาทต่อครัง้ ที่เข้ าประชุมคณะกรรมการ
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- กรรมการบริ ษัท และกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทต่อครัง้ ที่เข้ าประชุมคณะกรรมการ และ/
หรื อคณะกรรมการตรวจสอบ (แล้ วแต่กรณี)
2.

โบนัสประจาปี
บริ ษัทจะพิจารณาจ่ายเงินโบนัสประจาปี ตามผลประกอบการ ในจานวนวงเงินรวมทัง้ สิ ้นไม่เกิ น
5,000,000 บาทต่อปี และให้ คานวณจ่ายตามระยะเวลาการดารงตาแหน่ง

ส่วนรายละเอียดขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ปรากฏตามรายงานประจาปี ภายใต้ หวั ข้ อเรื่ องการกากับดูแลกิจการ
ตารางเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2558 และปี 2557
หน่วย:บาท
ปี 2558 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2557
องค์ประกอบค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
1. ค่าตอบแทนประจาปี
2. ค่าเบี ้ยประชุม
(จานวนครัง้ )

วาระที่ 8

รอพิจารณา
1,500,000 (6ครัง้ )

รอพิจารณา
280,000 (4ครัง้ )

2,400,000
1,500,000 (6 ครัง้ )

350,000 (5 ครัง้ )

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล:
ตามมาตรา 120 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากั ด พ.ศ. 2535
กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตัง้
สามารถแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมได้
นอกจากนี ้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ที่ ทจ. 44/2556 เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ
บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ กาหนดให้ บริ ษัทจัดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดงั กล่าวปฏิบัติ
หน้ าที่ มาแล้ ว 5 รอบปี บัญ ชี ติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จาเป็ นต้ องเปลี่ยนบริ ษัทผู้สอบบัญ ชีแห่งใหม่
บริ ษัทสามารถแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสานักงานตรวจสอบบัญชีนนแทนผู
ั้
้ สอบบัญชีรายเดิมได้
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทได้ มีความเห็ นว่าสมควรแต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชี รับ อนุญ าต นางสาวมณี
รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 และ/หรื อ นางสาวสุมาลี รี วราบัณฑิ ต ผู้สอบบัญ ชีรับ
อนุญ าต เลขที่ 3970 และ/หรื อ คุณ เติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ าตเลขที่ 4501 แห่ง บริ ษัท
สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2558 ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตังให้
้ เป็ น
ผู้สอบบัญ ชี ของบริ ษัทในปี นี ้ เป็ นการปฏิ บัติหน้ าที่ ผ้ ูสอบบัญ ชี ปี ที่ สอง แต่บริ ษัทส านัก งาน อีวาย จากัด
เป็ นบริ ษัทผู้สอบบัญชีให้ กับบริ ษัท มาแล้ วเป็ นเวลา 21 รอบปี บัญชีและกาหนดค่าตอบการสอบบัญชีของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย เป็ นจานวนไม่เกิน 2,940,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ
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ตารางเปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชี
ค่ าสอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชี
2. ค่าบริ การอื่น ๆ

รอบปี บัญชี 2558
2,940,000
-

รอบปี บัญชี 2557
2,910,000
1,070,000

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ ประชุมผู้ถือหุ้นพิ จารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ นางสาว
มณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 และ/หรื อ นางสาวสุมาลี รี วราบัณฑิต ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต เลขที่ 3970 และ/หรื อ คุณเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 แห่ง บริ ษัท
สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทสาหรับปี 2558 ในกรณี ที่ผ้ ูสอบบัญชีดงั กล่าวข้ างต้ นไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ บริ ษัทสานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสานักงานทา
หน้ าที่ ต รวจสอบบั ญ ชี แ ละแสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น ของบริ ษั ท แทนผู้ ส อบบั ญ ชี ดังกล่ า วได้ และ
กาหนดค่าตอบการสอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เป็ นจานวนไม่เกิน 2,940,000 บาทต่อปี โดยไม่รวม
ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท
ผู้บริ หารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
วาระที่ 9

พิจารณาและอนุมัตกิ ารเปลี่ยนแปลงมูลค่ าหุ้นที่ตราไว้ ของบริษัท และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์ สนธิข้อ 4 ของบริ ษัทเพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่ าหุ้นที่ตราไว้
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: เพื่อความคล่องตัวในการกระจายหุ้นของบริ ษัทภายหลังจากที่หลักทรัพย์ของบริ ษัท
เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็น
ควรให้ เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็ นมูลค่าหุ้นละ
0.10 บาท (สิบสตางค์) ซึ่งส่งผลให้ จานวนหุ้นสามัญ ของบริ ษัทเพิ่ มขึน้ จากเดิม 1,100,000,000 หุ้น เป็ น
11,000,000,000 หุ้น โดยที่สดั ส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ดงั กล่าวแต่อย่างใด ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ วของบริ ษัทจะยังคงมีจานวนเท่าเดิม
และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4. ของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น
ที่ตราไว้ เป็ นดังนี ้
ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน
แบ่งออกเป็ น

1,100,000,000 บาท (หนึง่ พันหนึง่ ร้ อยล้ านบาทถ้ วน)
11,000,000,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ

(หนึง่ หมื่นหนึง่ พันล้ านหุ้น)

0.10 บาท (สิบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ

11,000,000,000 หุ้น

(หนึง่ หมื่นหนึง่ พันล้ านหุ้น)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
หุ้น ที่ ตราไว้ ข องบริ ษัท จากเดิมหุ้ น ละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็ นมูล ค่าหุ้น ละ 0.10 บาท (สิบ สตางค์ ) และ
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การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 4. ของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่
ตราไว้ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

จึงเรี ยนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์
ที่ จะแต่งตัง้ บุคคลอื่นมาเข้ าร่ วมประชุม และออกเสีย งแทนตนในการประชุมครั ง้ นี ้ โปรดมอบฉันทะตามแบ บหนังสื อ
มอบฉันทะ แบบ ก หรื อ แบบ ข แบบใดแบบหนึง่ และยื่นต่อบริ ษัทก่อนเข้ าร่ วมประชุมด้ วย ส่วน ผู้ถือหุ้นต่างชาติซงึ่ แต่งตัง้
ให้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้ หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรื อแบบ ข
หรื อ แบบ ค แบบใดแบบหนึง่
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการ
อิสระของบริ ษัท ตามรายละเอียดซึง่ แนบกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้
ถือหุ้นได้
อนึ่ง บริ ษัทได้ กาหนดให้ วนั ที่ 10 มีนาคม 2558 เป็ นวันกาหนดรายชื่ อผู้ถือหุ้นที่ จะมีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุม
สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจ าปี 2558 และก าหนดวัน ปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นเพื่ อ รวบรวมรายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์เป็ นวันที่ 11 มีนาคม 2558 และวันที่ 30 เมษายน 2558 เป็ นวันกาหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการรับเงินปั นผล (Record Date) และกาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็ นวันที่ 6 พฤษภาคม 2558
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

(นายเกรี ยงศักดิ์ พลัสสินทร์ )
ประธานคณะกรรมการบริษัท

7

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557
ของ
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องประชุมของบริ ษัท เลขที่ 88/8-9 หมูท่ ี่ 11 ตาบล
บางปลา อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1.
นายเกรี ยงศักดิ์ พลัสสินทร์
ประธานกรรมการ
2.
นายแพทย์กาพล พลัสสินทร์
กรรมการผู้จดั การ
3.
นายอภิรุม ปั ญญาพล
กรรมการ
4.
นายแพทย์วิชิต ศิริทตั ธารง
กรรมการ
5.
นายแพทย์สชุ าย เหล่าวีรวัฒน์
กรรมการ,ผู้อานวยการฝ่ ายการแพทย์
6.
นางกอบกุล ปั ญญาพล
กรรมการ
7.
นายยรรยง อมรพิทกั ษ์ กลู
กรรมการ
8.
นางสาวกรรณิกา พลัสสินทร์
กรรมการ
9.
นายมานิต เจียรดิฐ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์
กรรมการตรวจสอบ
11. นายสมยศ ญาณอุบล
กรรมการตรวจสอบ
12. นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์
กรรมการอิสระ
ผู้เข้ าร่ วมประชุมอื่นๆ
1.
นายแพทย์ยทุ ธนา สงวนศักดิ์โกศล รองกรรมการผู้จดั การ
2.
นางวันดี พิศนุวรรณเวช
รองผู้อานวยการฝ่ ายบริ หาร, เลขานุการบริ ษัท
3.
นางประคอง วิจกั ขโณดม
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี
4.
5.
6.
7.
8.

นายแพทย์พลสันต์ พลัสสินทร์ นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor relations)
นายศุภฤกษ์ ศรี ยะพงศ์
นิติกร,ผู้ช่วยเลขานุการบริ ษัท
ที่ปรึกษากฎหมายจากบริ ษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอรี่ (ประเทศไทย) จากัด
ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริ ษัทสานักงาน อีวาย จากัด
ที่ปรึกษาด้ านการเงินจากบริ ษัท ธนชาต จากัด

เริ่มการประชุม
นายเกรี ย งศัก ดิ์ พลัส สิ น ทร์ ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ ป ระชุ ม ประธานฯ แถลงต่ อที่ ป ระชุม ว่า มี
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทและผู้รับมอบฉันทะมาเข้ าร่ วมประชุมรวม 309 คน นับจานวนหุ้นได้ 979,429,200 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
8

89.0390 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท (หุ้นของบริ ษัทมีจานวนทังสิ
้ ้น 1,100,000,000 หุ้น) ครบเป็ น
องค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทแล้ ว
ก่อนเริ่ มพิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายศุภฤกษ์ ศรี ยะพงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการบริ ษัท
ได้ ชี ้แจงเกี่ยวกับวิธีการดาเนินการประชุมและขันตอนการลงคะแนนเสี
้
ยงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี ้
1.
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้ รับมอบฉันทะให้ ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
แต่ละท่านจะได้ รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
2.
การประชุมจะพิจารณาเรื่ องตามลาดับ ระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนาเสนอข้ อมูลในแต่
ละวาระ และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถามก่อนแล้ วจึงจะให้ มีการลงมติสาหรับวาระนัน้ ๆ กรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบ
ฉันทะต้ องการซักถามหรื อแสดงความเห็น จะต้ องแจ้ งชื่อและนามสกุล และในกรณี ที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะจะต้ องแจ้ งชื่อ
ผู้ถือหุ้นที่ตนรับมอบฉันทะมาให้ ที่ประชุมทราบด้ วยทุกครัง้
3.
ภายหลังที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ ว ยกเว้ นวาระที่ 2 และ 4 ซึง่ เป็ นวาระเสนอ
ให้ ที่ประชุมรับทราบซึง่ ไม่ต้องลงคะแนน ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงในวาระใด ขอให้ ลงคะแนนในบัตร
ลงคะแนนที่ได้ รับจากเจ้ าหน้ าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ทังนี
้ ้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ ว
ในการนับคะแนน เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ ลงคะแนนไม่เห็นด้ วย และตามด้ วยบัตร
ลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงขอให้ ยกมือขึน้ เพื่ อให้ เจ้ าหน้ าที่
จัด เก็ บ ตามลาดับ ทัง้ นี ้ สาหรั บ วาระที่ 6 เรื่ องการแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ ออกตามวาระ บริ ษัท จะเก็ บ บัต ร
ลงคะแนนทุกใบทังเห็
้ นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง เพื่อนับคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่
ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นรายบุคคล
4.
ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึง่ เสียงต่อหนึง่ หุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในวาระใดจะ
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนันๆ
้
5.
ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ยกเว้ น วาระ 7 ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุม โดยบริ ษัทจะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียงดังกล่าวนันหั
้ กออกจากจานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่ วม
ประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้ วยในวาระนัน้ ๆ
ทังนี
้ ้ ในกรณี ที่ไม่มีผ้ ูใดแสดงความเห็นคัดค้ าน หรื อแสดงความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่น ให้ ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ
หรื ออนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์ ทังนี
้ ้ เพื่อมิให้ เป็ นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้ พิจารณาวาระถัดไป
6.
เพื่อให้ การเก็บบัตรลงคะแนน เป็ นไปอย่างโปร่ งใสสอดคล้ องกับตามหลักการกากับดูแลกิจการ บริ ษัท
จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้ วยเพื่อเก็บไว้ เป็ นหลักฐานต่อไปในคราวเดียว โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถส่งคื นให้
เจ้ าหน้ าที่หลังเลิกประชุมฯ แล้ วกรณีผ้ ถู ือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อนขอให้ สง่ บัตรลงคะแนนคืนให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ด้วยเช่นกัน
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นอกจากนี ้ บริ ษัทฯได้ นาระบบการลงทะเบี ยนและตรวจนับคะแนนเสียงของ บริ ษัท โอเจ อินเตอร์ เนชั่นแนล
จากัด มาใช้ ในการประชุมเพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น
ภายหลังการแจ้ งวิธีการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้ แถลงเปิ ดการประชุมและขอให้ ผ้ ูถือหุ้น 1 ท่านเป็ น
ตัวแทนและเป็ นสักขีพยานการตรวจนับคะแนนของบริ ษัท โอ เจ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัดเพื่อเป็ นการแสดงออกถึงความ
โปร่ งใส ธรรมาภิบาลที่ดี จากนันประธานด
้
าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2556ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่
ประชุ ม พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2556 ซึ่ง ประชุ ม เมื่ อ วัน ที่ 28 มี น าคม 2556
รายละเอียดปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมที่นาส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง โดย
ขอให้ ผ้ ู ถื อหุ้ น แจ้ งชื่ อ – นามสกุล และสถานะก่ อนที่ จ ะสอบถามหรื อแสดงข้ อคิด เห็ น โดยมีผ้ ู ถื อหุ้ น ซัก ถามซึ่งสรุ ป
สาระสาคัญดังนี ้
ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเกี่ยวกับ บริ ษัท ไทย แอมดอน จากัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอะไร
กรรมการผู้ จัด การ ชี แ้ จงต่อ ผู้ ถื อ หุ้ น ว่า บริ ษั ท ไทย แอมดอน จ ากัด ประกอบธุ รกิ จ การน าเข้ าเครื่ อ ง
มือแพทย์และอุปกรณ์ ทางการแพทย์ ที่ใช้ ในการแพทย์และการพยาบาล จาหน่ายให้ กบั โรงพยาบาลในกลุ่มบริ ษัทฯและ
โรงพยาบาลเอกชนอื่น ถือเป็ นการลดต้ นทุนการซื ้อเครื่ องมือแพทย์ของกลุม่ บริ ษัทฯอีกช่องทางหนึง่
มติ ที่ ป ระชุมได้ พิ จารณาแล้ ว จึงมีมติรับ รองรายงานการประชุม สามัญ ผู้ถื อหุ้น ประจาปี 2556 ตามที่
ประธานฯ เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วยจานวน
872,617,800
ไม่เห็นด้ วยจานวน
งดออกเสียงจานวน 106,895,100
วาระที่ 2

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

89.0869
10.9131

พิจารณารั บทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2556

ประธานฯ ได้ ม อบหมายให้ นายแพทย์ ก าพล พลัส สิ น ทร์ กรรมการผู้ จั ด การ เป็ นผู้ กล่ า วสรุ ป ผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ให้ ที่ประชุมทราบ
ซึง่ นายแพทย์กาพล พลัสสินทร์ กรรมการผู้จดั การ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นชมวีดีทศั น์ของทางบริ ษัทฯ
ความยาวประมาณ 8 นาที หลังจากผู้ถือหุ้นชมวีดีทศั น์เรี ยบร้ อยแล้ ว กรรมการผู้จดั การได้ กล่าวสรุ ปผลการดาเนินงาน
ของบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดสรุ ปได้ ดงั นี ้
สรุ ปผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทในรอบปี บัญ ชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ ผ่านมา บริ ษัท มีรายได้
จานวน 2,254,647,006 บาท และมีกาไรสุทธิ 414,379,665 บาท รายละเอียดผลการดาเนินงานของบริ ษัท ปรากฏตามงบ
การเงินของบริ ษัทที่จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ วพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
10

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็นเพิ่มเติม และไม่มีผ้ ใู ดซักถามหรื อให้
ข้ อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ เสนอให้ ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556
มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2556 ตามรายละเอียดที่เสนอ
วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัตงิ บการเงินของบริษัท สาหรั บรอบปี บัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นางวันดี พิศนุวรรณเวช รองผู้อานวยการฝ่ ายบริ หารและเลขานุการบริ ษัท เป็ น
ผู้ ก ล่ า วสรุ ป ผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ในรอบปี บั ญ ชี สิ น้ สุด ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2556 ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบ โดย
มีรายละเอียดสรุ ปได้ ดงั นี ้
สรุปสาระสาคัญงบกาไรขาดทุน
สรุปสาระสาคัญงบกาไรขาดทุน
รายละเอียด
หน่วย ล้านบาท

งบการเงินรวม
255

เปลี่ยนแปลง

2555

จานวนเงิน

ร้อยละ

รายได้ค่ารักษาพยาบาล

2,221

1,863

358

19

ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล

1,446

1,198

248

21

287

237

50

21

7

2

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กาไรสาหรับป

1

76

สรุปสาระสาคัญงบแสดง านะทางการเงิน
สรุปสาระสาคัญงบแสดง านะการเงิน ณ วันที่ 1 ธันวาคม
รายละเอียด
งบการเงินรวม
เปลี่ยนแปลง
หน่วย ล้านบาท 255
2555 จานวนเงิน ร้อยละ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
1,126
233
893
383
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
152
139
13
9
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
1,082
759
323
43
รวมสินทรัพย์
2
1 55
1
รวมหนี้สิน
356
423 - 67 - 16
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
2,639
1,127
1,512
134
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
2
1 55
1
77

11

ผู้ถือหุ้นซักถามซึง่ สรุปสาระสาคัญดังนี ้
ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามในรายงานประจาปี หน้ า 142 รายได้ คา่ บริ การทางการแพทย์ค้างรับ มีลกู หนี ้
หลักๆ คือใคร
กรรมการผู้ จัด การ ชี แ้ จงต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ นว่ า ลู ก หนี ห้ ลัก ๆของบริ ษั ท ฯคื อ รั ฐ บาล ซึ่งได้ แ ก่ 1.)ส านั ก งาน
หลัก ประกัน สุข ภาพแห่ งชาติ ในเรื่ องการสวนหัวใจ และการดูแ ลรั ก ษาเด็ก แรกเกิ ดน า้ หนัก น้ อย และ2. ) ส านัก งาน
ประกันสังคม ในเรื่ องการตังเบิ
้ กที่มีคา่ น ้าหนักสัมพัทธ์มากกว่าหรื อเท่ากับ 2
เลขานุการบริ ษัท ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า ให้ ดูรายงานประจาปี หน้ า 119 ประกอบ และชีแ้ จงเพิ่มเติมบริ ษัทฯมี
การเปิ ดศูนย์หวั ใจในไตรมาส 1 ปี 2556 ซึง่ มีรายได้ จากการสวนหัวใจกรณีตงเบิ
ั ้ กกับสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ประกอบกับยอดรายได้ ค่าบริ การทางการแพทย์ ค้างรั บจากสานักงานประกันสังคม ในส่วนของการตังเบิ
้ กกรณี โรคที่มีค่า
น ้าหนักสัมพัทธ์ มากกว่าหรื อเท่ากับ 2 ส่งผลให้ มีรายได้ ค่าบริ การทางการแพทย์ค้างรับเพิ่มสูงขึ ้นจากปี ก่อน ซึง่ ทัง้ 2 ส่วนนี ้
รัฐบาลมีการจัดสรรงบประมาณการบริ หารจัดการในส่วนนี ้อย่างชัดเจน และคาดว่าจะได้ รับชาระภายในไตรมาส 2
ผู้ถือหุ้นรายย่อย แนะนาว่าหากมีการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ หน้ า ขอให้ จดั ในกรุ งเทพฯที่มีการเดินทาง
ได้ สะดวก และ1. สอบถามคนไข้ ใช้ สิทธิ์ประกันสังคมเฉลี่ยกี่คนต่อปี 2.สอบถามว่าบริ ษัทมีโครงการขยายกิจการมากมาย
อยากทราบว่าเงินลงทุนนี ้มาจากไหน
เลขานุก ารบริ ษั ท ชี แ้ จงต่อผู้ถื อหุ้น ในคาถามที่ 1. ว่า ณ ปี 2556 คนไข้ ถื อบัตรประกัน สังคมของกลุ่ม
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ประมาณ 308,005 คน
กรรมการผู้จัด การ ชี แ้ จงต่อ ผู้ถื อ หุ้น ในคาถามที่ 2. ว่า เงิ น ลงทุ น ขยายธุ รกิ จ มาจากเงิ น ระดมทุน ของ
ผู้ถือหุ้นตอนที่เข้ าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าผลประกอบการที่แจ้ งตลาดหลักทรัพย์นนเป็
ั ้ นของทังกลุ
้ ม่ บริ ษัทฯ หรื อเฉพาะ
ของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3
เลขานุการบริ ษัท ชี ้แจงผู้ถือหุ้นว่าเป็ นผลประกอบการของบริ ษัททังกลุ
้ ม่ บริ ษัทโรงพยาบาลจุฬารัตน์
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัท สาหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญ ชี รับอนุญ าตของบริ ษัทแล้ ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาสอบทานแล้ ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี ที่ได้ จดั ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ วก่อน
การประชุม
มติ ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัท สาหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
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เห็นด้ วยจานวน
979,785,850
ไม่เห็นด้ วยจานวน
งดออกเสียงจานวน
วาระที่

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
-

พิจารณารั บทราบการจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาล

ประธานฯ ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ
ข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 49 ซึง่ ได้ กาหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราวเมื่อ
เห็นว่า บริ ษัทมีกาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนัน้ และเมื่อได้ จ่ายเงินปั นผลแล้ วให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป
ประธานฯ ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างปี 2556 ที่ผ่านมา บริ ษัทได้ มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
จากผลการดาเนินงานของบริ ษัท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(1)

ที่ ประชุมคณะกรรมการ ครั ง้ ที่ 6/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ได้ มีมติอนุมัติให้
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 99,000,000
บาท และได้ ดาเนินการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556

(2)

ที่ประชุมคณะกรรมการซึง่ ประชุม ครัง้ ที่ 7/2556 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ได้ มีมติ
อนุมัติให้ จ่ายเงิน ปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ูถื อหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท รวมเป็ นเงิน ทัง้ สิ น้
99,000,000 บาท และได้ ดาเนินการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม
2556

บริ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ ผ้ ูถือหุ้นไปแล้ วรวม 2 ครั ง้ เป็ นอัตราหุ้นละ 0.18 บาท รวมเป็ นเงิน
ทังสิ
้ ้น 198,000,000 บาท
ผู้ถือหุ้นซักถามซึง่ สรุ ปสาระสาคัญดังนี ้
ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าบริ ษัทฯจะมีการจ่ายเงินปั นผลหรื อไม่ และในปี 2556 จ่ายไปแล้ วกี่ครัง้
เลขานุการบริ ษัท ชี ้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ในเรื่ องมติการจ่ายเงินปั นผลขอให้ พิจารณาในวาระถัดไป ซึง่ จะขอ
มติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนการจ่ายเงินปั นผลผู้ถือหุ้นปี 2556 จ่ายไปแล้ ว 2 ครัง้ คือจ่ายปั นผล 0.09 บาทต่อหุ้นในวันที่
12 กันยายน 2556 และจ่ายเงินปั นผล 0.09 บาทต่อหุ้นในวันที่ 11 ธันวาคม 2556
มติ ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลของบริ ษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ
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วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผล และการจัดสรรเงินกาไร สาหรั บผลการดาเนินงานสิน้ สุด ณ
วันที่ 1 ธันวาคม 255

ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญ ญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115
กาหนดให้ บ ริ ษัท จ่ายเงิ นปั น ผลจากเงิ น กาไรเท่ านัน้ และมาตรา 116 ก าหนดให้ บ ริ ษัท ต้ องจัดสรรก าไรสุทธิ ป ระจ าปี
ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี จนกว่าทุนสารองจะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน
บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริ ษัท
หลังจากหักเงินสารองตามกฎหมายและเงินสารองอื่น ๆ แล้ ว ซึง่ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตาม
ความเหมาะสม โดยจะขึน้ อยู่กับผลประกอบการ แผนการลงทุนขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความ
จาเป็ นอื่น ๆ ในอนาคต
จากผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทในรอบปี บัญ ชีสิ น้ สุดวันที่ 31 ธัน วาคม 2556 ที่ ผ่ านมา บริ ษัทมีรายได้
จานวน 2,254,647,006 บาท และมีกาไรสุทธิประจาปี 2556 จานวน 414,379,665 บาท ดังนัน้ คณะกรรมการจึงขอเสนอ
ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 20,100,000
บาท และการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2557
ซึง่ เป็ นวันที่คณะกรรมการกาหนดให้ เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปั นผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ
0.09 บาท รวมเป็ นเงิน จานวนทัง้ สิน้ 99,000,000 บาท และให้ รวบรวมรายชื่ อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ทังนี
้ ้ อัตราเงินปั นผลที่จ่ายเทียบกับกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบุคคล และการ
จัดสรรทุนสารองตามกฎหมายในแต่ละปี เท่ากับร้ อยละ 72 ซึง่ สอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็นเพิ่มเติม และไม่มีผ้ ใู ดซักถามหรื อให้
ข้ อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระดังนี ้
มติ ที่ ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติ อนุมัติการจัดสรรเงิ นกาไรส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
จานวน 20,100,000 บาท เพื่ อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น ของบริ ษัทที่ มีรายชื่ อ
ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 ซึ่งเป็ นวันที่คณะกรรมการกาหนดให้ เป็ นวันกาหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิ รับเงินปั นผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท รวมเป็ นเงินจานวนทังสิ
้ ้น 99,000,000 บาท
และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่
2 พฤษภาคม 2557 โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนน
เสียงดังนี ้
เห็นด้ วยจานวน
979,795,885
ไม่เห็นด้ วยจานวน
งดออกเสียงจานวน
-

เสียง
เสียง
เสียง
14

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
-

วาระที่

พิจารณาและอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ ประชุมทราบว่า ตามข้ อบังคับ ของบริ ษัท ข้ อ 18. ก าหนดว่าในการประชุมสามัญ
ประจาปี ทุกครั ง้ กรรมการจะต้ องออกจากตาแหน่งอย่างน้ อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้ าจานวนกรรมการ
จะแบ่งออกให้ เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึง่ ในปี นีก้ รรมการซึง่ ต้ อง
ออกจากตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทตามกาหนดวาระมีดงั นี ้
1.
2.
3.
4.

นายเกรี ยงศักดิ์
นายอภิรุม
นายแพทย์สชุ าย
นางกอบกุล

พลัสสินทร์
ปั ญญาพล
เหล่าวีรวัฒน์
ปั ญญาพล

รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลทัง้ 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ ายหนังสือเชิญประชุม ที่ได้
จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ วก่อนการประชุม(สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3)
เกณฑ์ ใ นการคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ จ ะเข้ าด ารงต าแหน่ ง เป็ นกรรมการของบริ ษั ท มิ ไ ด้ ผ่ า นขั น้ ตอนของ
คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริ ษัทไม่ได้ แต่งตังคณะกรรมการสรรหา
้
แต่เป็ นการสรรหาโดยการพิจารณาร่ วมกันของ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ซึง่ ได้ พิจารณาโดยการเลือกบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่เกี่ยวข้ องได้ กาหนด
ผู้ถือหุ้นซักถามซึง่ สรุ ปสาระสาคัญดังนี ้
ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าคณะกรรมการบริ ษัทฯมีข้อกาหนดในเรื่ องสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯหรื อไม่
ที่ปรึ กษากฎหมาย ชี ้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า กรรมการบริ ษัท ยกเว้ นกรรมการอิสระ สามารถถือหุ้นบริ ษัทฯได้ ไม่
มีข้อจากัด ส่วนกรรมการอิสระถือหุ้นบริ ษัทฯได้ ไม่เกิน 1% ของทุนจดทะเบียนบริ ษัทฯ คือถือหุ้นได้ ไม่เกิน 11ล้ านหุ้น
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาแต่งตังกรรมการดั
้
งมีรายชื่อดังกล่าวข้ างต้ นที่ต้องออกตามวาระกลับ
เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึง่
มติ ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการดั
้
งกล่าวข้ างต้ น ซึง่ เป็ นกรรมการที่ต้องออก
จากตาแหน่งตามวาระ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
1.

นายเกรี ยงศักดิ์ พลัสสินทร์
เห็นด้ วยจานวน
977,018,785
ไม่เห็นด้ วยจานวน
2,777,100
งดออกเสียงจานวน
-

2.

เสียง
เสียง
เสียง

นายอภิรุม ปั ญญาพล
15

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.7166
0.2834
-

เห็นด้ วยจานวน
978,445,185
ไม่เห็นด้ วยจานวน
1,350,700
งดออกเสียงจานวน
3.

99.8621
0.1379
-

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

98.0398
1.9602
-

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.8672
0.1328
-

นางกอบกุล ปั ญญาพล
เห็นด้ วยจานวน
978,495,185
ไม่เห็นด้ วยจานวน
1,300,700
งดออกเสียงจานวน
-

วาระที่ 7

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

นายแพทย์สชุ าย เหล่าวีรวัฒน์
เห็นด้ วยจานวน
960,590,385
ไม่เห็นด้ วยจานวน
19,205,500
งดออกเสียงจานวน
-

4.

เสียง
เสียง
เสียง

พิจารณาและอนุมัตกิ ารกาหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการ

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นางวันดี พิศนุวรรณเวช เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้กล่าวสรุ ป ให้ ที่ประชุมทราบ
เกี่ยวกับเกณฑ์ ในการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท บริ ษัทไม่ได้ แต่งตังคณะกรรมการพิ
้
จารณาค่าตอบแทน
เพื่อทาหน้ าที่ในการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการโดยเฉพาะ แต่ได้ กาหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทซึง่ ได้ ร่วมกันพิจารณากาหนดค่าตอบแทนโดยคานึงถึง ผลประกอบการ
ของบริ ษัท และเปรี ยบเทียบอ้ างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกันกับบริ ษัทหรื อใกล้ เคียงกับบริ ษัท
นางวันดี พิศนุวรรณเวช เลขานุการบริ ษัท ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสาหรับปี 2557 ในรู ปของเบี ้ยประชุมและโบนัสประจาปี ดังนี ้
1.

เบี ้ยประชุม
- ประธานคณะกรรมการ 30,000 บาทต่อครัง้ ที่เข้ าประชุมคณะกรรมการ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ30,000บาทต่อครัง้ ที่เข้ าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และ 20,000 บาทต่อครัง้ ที่เข้ าประชุมคณะกรรมการ
- กรรมการบริ ษัท และกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทต่อครัง้ ที่เข้ าประชุมคณะกรรมการ และ/
หรื อคณะกรรมการตรวจสอบ (แล้ วแต่กรณี)

2.

โบนัสประจาปี
บริ ษัทจะพิจารณาจ่ายเงินโบนัสประจาปี ตามผลประกอบการ ในจานวนวงเงินรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน
5,000,000 บาทต่อปี และให้ คานวณจ่ายตามระยะเวลาการดารงตาแหน่ง

ผู้ถือหุ้นซักถามซึง่ สรุ ปสาระสาคัญดังนี ้
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ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการกี่บาทต่อครัง้ และจัดประชุมกี่ครัง้ ต่อปี
เลขานุการบริ ษัท ชี ้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ประธานกรรมการ 30,000 บาทต่อครัง้ กรรมการ 20,000 บาท
ต่อ ครั ง้ และการจัด ประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯอย่ างน้ อ ยต้ อ งจัดการประชุ ม 4 ครั ง้ ต่ อปี ในทุ ก ๆไตรมาสเพื่ อให้
คณะกรรมการทัง้ 12 ท่านรับรองงบการเงินของบริ ษัทฯ และตังแต่
้ บริ ษัทเข้ าตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลัก
ธรรมาภิ บาลบริ ษัทฯจึงเสนอให้ มีการจัดประชุมคณะกรรมการ 6 ครั ง้ ต่อปี เพื่ อให้ พิจารณาข้ อมูลที่สาคัญ ของบริ ษัทฯ
เพิ่มขึ ้น
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า กรรมการซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ เสียซึ่งเข้ าร่ วมประชุม ได้ งดออก
เสียงลงคะแนนอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ มีจานวน - เสียง
มติ ที่ ประชุมพิ จารณาแล้ ว จึงมีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่ เสนอข้ างต้ นทุก
ประการ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วยจานวน
978,109,285
ไม่เห็นด้ วยจานวน
1,688,800
งดออกเสียงจานวน
วาระที่ 8

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.8276
0.1724
-

พิจารณาและอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีทกุ ปี ในการแต่งตังสามารถแต่
้
งตัง้
ผู้สอบบัญชีคนเดิมได้
นอกจากนี ้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ที่ ทจ. 44/2556 เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทที่ ออก
หลักทรัพย์ กาหนดให้ บริ ษัทจัดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดงั กล่าวปฏิบตั ิหน้ าที่มาแล้ ว 5 รอบปี บัญชี
ติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จาเป็ นต้ องเปลี่ยนบริ ษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริ ษัทสามารถแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายอื่น ๆ
ในสานักงานตรวจสอบบัญชีนนแทนผู
ั้
้ สอบบัญชีรายเดิมได้
ผู้ถือหุ้นซักถามซึง่ สรุ ปสาระสาคัญดังนี ้
ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าเปลี่ยนบริ ษัทผู้สอบบัญชีหรื อไม่
เลขานุการบริ ษัท ชี ้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าไม่ได้ เปลี่ยนบริ ษัทผู้สอบบัญชี ใช้ บริ การบริ ษัทสานักงาน อีวาย
เช่นเดิม
ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ค่าสอบบัญชีอื่นๆคือค่าอะไร และค่าสอบบัญชีเพิ่มจากอะไร
ประธานกรรมการ ชี แ้ จงต่อผู้ถือหุ้นว่า ค่าสอบบัญชี ที่เพิ่ มขึน้ จากปี ที่ ผ่านมา เกิ ดจากบริ ษัทฯมีการซือ้
กิจการของบริ ษัท โรงพยาบาลชลเวช จากัด ซึ่งการเข้ าซื ้อกิ จการในครัง้ แรกจะต้ องมีการตรวจส อบกิ จการของบริ ษัท
โรงพยาบาลชลเวช จากัด อย่างละเอียดก่อนทาการซื ้อกิจการ
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เลขานุการบริ ษัท ชี ้แจงต่อผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่า ค่าสอบบัญชีของแต่ละบริ ษัทย่อยบางบริ ษัทยังคงเท่าเดิมแต่
เนื่องจากในปี นี ้บริ ษัทฯซื ้อกิจการเพิ่ม 2 แห่ง คือ บริ ษัท โรงพยาบาลชลเวช จากัด และระหว่างดาเนินการซื ้อคือ บริ ษัท
อาคเนย์ เมดิคอล เซอร์ วิส จากัด จึงขออนุมตั ิประมาณการค่าสอบบัญชีไปในคราวเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าประธานกรรมการตรวจสอบได้ มีการตรวจสอบการคัดเลือกบริ ษัทผู้สอบบัญชี
หรื อไม่
ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้ จงต่อผู้ ถือหุ้นว่าได้ มีการประชุมร่ วมกันของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
แต่เนื่องจากปี นี ้เป็ นปี แรกที่บริ ษัทฯเข้ าตลาดหลักทรัพย์ ถ้ าจะพิจารณาเปลี่ยนบริ ษัทผู้สอบบัญชีใหม่ในปี แรก อาจทาให้
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมองว่าทาไมเปลี่ยนบริ ษัทผู้สอบจะมีประเด็นมากมายตามมา แต่ทงั ้ นี จ้ ะพิจารณาทบทวนบริ ษัท
ผู้สอบบัญชีเปรี ยบเทียบกันหลายๆบริ ษัท
ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่าค่าสอบบัญชีที่มีการปรับเพิ่มขึ ้นอยากให้ ผ้ สู อบบัญชีเป็ นผู้อธิบาย
ผู้สอบบัญชี ชีแ้ จงต่อผู้ถือหุ้นว่า ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทสานักงาน อีวาย จากัด มีเกณฑ์ การคิดตามเวลา
เข้ าตรวจ และอายุงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน และมีการเทียบเคียงกับบริ ษัทที่ประกอบธุรกิจในลักษณะที่คล้ ายกัน
ขนาดธุรกิจใกล้ เคียงกันก่อนจะเสนอตัวเลขค่าสอบบัญชีให้ บริ ษัทฯพิจารณา
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิ จารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ นางสาวสุมาลี รี วราบัณฑิ ต ผู้สอบบัญ ชี
รับอนุญาตเลขที่ 3970 และ/หรื อนางสาววิสสุตา จริ ยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3853 และ/หรื อ คุณทิพวัลย์
นานานุวฒ
ั น์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459แห่ง บริ ษัทสานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี
2557 ทัง้ นี ้ ผู้ส อบบัญ ชี ที่ เสนอชื่ อแต่งตัง้ ให้ เป็ นผู้สอบบัญ ชี ของบริ ษัท ในปี นี ้ เป็ นการปฏิ บัติห น้ าที่ ผ้ ูส อบบัญ ชี ปี แรก
แต่บริ ษัทสานักงาน อีวาย จากัด เป็ นบริ ษัทผู้สอบบัญชีให้ กบั บริ ษัท มาแล้ วเป็ นเวลา 20 รอบปี บัญชีและกาหนดค่าตอบ
การสอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เป็ นจานวนไม่เกิน 2,980,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ
ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีดงั กล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ บริ ษัทสานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตอื่นของสานักงานทาหน้ าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทแทนผู้สอบบัญชี
ดังกล่าวได้
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว จึงมีมติอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตาม
รายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

วาระที่

เห็นด้ วยจานวน
ไม่เห็นด้ วยจานวน

975,257,885
4,540,300

เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.5366
0.4634

งดออกเสียงจานวน

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

-

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ผู้ถือหุ้นซักถามซึง่ สรุ ปสาระสาคัญดังนี ้
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ผู้ถือหุ้นรายย่อย แนะนาว่าในครัง้ หน้ าขอให้ จดั รถ รับ – ส่ง บริ การผู้ถือหุ้นด้ วย
ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณคาเสนอแนะ โดยบริ ษัทฯ จะนาข้ อเสนอแนะดังกล่าวไปปรับใช้ ในปี ถัดไป
สาหรับการประชุมครัง้ นี ้บริ ษัทฯ ได้ จดั รถส่งท่านผู้ถือหุ้น 3 จุดเพื่อความสะดวกในการเดินทางกลับ
ผู้ถือหุ้นรายย่อย กล่าวชมเชยผู้บริ หารของบริ ษัทฯ คือนายแพทย์กาพล พลัสสินทร์ กรรมการผู้จดั การ
ที่มีการบริ หารธุรกิจได้ อย่างน่าชื่นชมมาก พร้ อมกับเสนอแนะว่าควรเสนอให้ นกั ลงทุนในภาคตะวันออกเข้ าร่ วมลงทุนใน
ธุรกิจด้ วย และเสนอว่าการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นครั ง้ ถัดไปควรจัดในวันเสาร์ หรื อในวันหยุด และจัดในเขตกรุ งเทพฯ
เพื่อที่จะได้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมจานวนมาก จะได้ นาข้ อซักถามมาปรับปรุ งพัฒนาบริ ษัทฯให้ ดียิ่งขึ ้น
กรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงว่าเหตุผลที่จดั ประชุมผู้ถือหุ้นที่บริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)
เนื่องจากเป็ นการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ แรก จึงอยากให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านได้ เยี่ยมชมบริ ษัทด้ วย พร้ อมกล่าวขอบคุณ
คาเสนอแนะ โดยบริ ษัทฯ จะนาข้ อเสนอแนะดังกล่าวไปปรับใช้ ในปี ถัดไป
หลังจากเสร็ จสิ ้นการพิจารณาวาระที่ 9 ประธานฯแถลงต่อที่ประชุมว่าได้ พิจารณาวาระต่างๆ ตามระเบียบ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 ครบถ้ วนแล้ ว และไม่มีผ้ ถู ือ หุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯกล่าวขอบคุณ
ผู้เข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 ทุกท่านและกล่าวปิ ดประชุม ณ เวลา 16.00 น.

(ลงชื่อ) …………………………………ประธานที่ประชุม
(นายเกรี ยงศักดิ์ พลัสสินทร์ )

(ลงชื่อ).............................................เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม
(นางวันดี พิศนุวรรณเวช)
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 3
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้ แต่ งตัง้ ในครั ง้ นี ้
ชื่อ

: นายแพทย์ วชิ ิต ศิริทัตธารง

อายุ

: 57 ปี

สัญชาติ

: ไทย

วุฒกิ ารศึกษา
การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ

: แพทย์ศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วุฒิบตั รศัลยศาสตร์ ออโธปิ ดิกส์
: Director Accreditation Program (DAP) Class 2011 Thai Institute of
Directors
: Director Certification Program(DCP) Thai Institute of Directors
: 2547–ปั จจุบนั กรรมการบริ ษัท บริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด(มหาชน)
: 2547–ปั จจุบนั กรรมการบริ ษัท บริ ษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จากัด
: 2547–ปั จจุบนั กรรมการบริ ษัท บริ ษัท บางปะกงเวชชกิจ จากัด

ประวัติการทางาน

ตาแหน่ งงานในปั จจุบัน
กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

: บริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด(มหาชน) CHG
: บริ ษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จากัด
: บริ ษัท บางปะกงเวชชกิจ จากัด
-ไม่มี-

การดารงตาแหน่งในบริ ษัทอื่นที่อาจทาให้
เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้
: กรรมการบริ ษัท
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
: 11 ปี
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
: 25 มิถนุ ายน 2547
การถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัท
: ร้ อยละ 0.055 ของจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ออกจาหน่าย
ส่ วนได้ เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมใน -ไม่มีกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่ อยเป็ น
คู่สัญญา
ส่ วนได้ เสียในวาระที่เสนอในการ
: เป็ นผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการในวาระที่ 6
ประชุมครัง้ นี ้
ประวัติการเข้ าร่ วมประชุมปี 2557
: จานวน 6 ครัง้ ต่อการประชุมทังหมด
้
6 ครัง้
(ผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อนีไ้ ม่ มกี ารดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท)

สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 3
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้ แต่ งตัง้ ในครั ง้ นี ้
ชื่อ

: นางสาวกรรณิกา พลัสสินทร์

อายุ

: 61 ปี

สัญชาติ

: ไทย

วุฒกิ ารศึกษา
การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ
ประวัติการทางาน
ตาแหน่ งงานในปั จจุบัน

: ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรี ยนพระกุมารเยซูวิทยา
: Director Accreditation Program(DAP) สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย(IOD)
: 2547–ปั จจุบนั กรรมการบริ ษัท บริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด(มหาชน)
: 2547–ปั จจุบนั กรรมการบริ ษัท บริ ษัท เอสโก้ ไทย จากัด
: บริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด(มหาชน) CHG
: บริ ษัท เอสโก้ ไทย จากัด
-ไม่มี-

กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่งในบริ ษัทอื่นที่อาจทาให้
เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้
: กรรมการบริ ษัท
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
: 11 ปี
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
: 25 มิถนุ ายน 2547
การถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัท
: ร้ อยละ 18.134 ของจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ออกจาหน่าย
ส่ วนได้ เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมใน -ไม่มีกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่ อยเป็ น
คู่สัญญา
ส่ วนได้ เสียในวาระที่เสนอในการ
: เป็ นผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการในวาระที่ 6
ประชุมครัง้ นี ้
ประวัติการเข้ าร่ วมประชุมปี 2557
: จานวน 6 ครัง้ ต่อการประชุมทังหมด
้
6 ครัง้
(ผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อนีไ้ ม่ มกี ารดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท)

สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 3
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้ แต่ งตัง้ ในครั ง้ นี ้

ชื่อ

: นายมานิต เจียรดิ

อายุ

: 67 ปี

สัญชาติ
วุฒกิ ารศึกษา

: ไทย
: B.A (Economics and Accounting) Claremont Men’s College (ปั จจุบนั
Claremont McKenna College)
: 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.
: 2555–ปั จจุบนั กรรมการบริ ษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด(มหาชน)
: 2543–ปั จจุบนั กรรมการบริ ษัทอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท มุง่ พัฒนา อินเตอร์ แนชชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
: 2547-2552 ประธานกรรมการบริ ษัท บริ ษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน บีที จากัด
: 2542-2551 รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ ธนาคาร ไทยธนาคาร จากัด (มหาชน)

การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ

ประวัติการทางาน
ตาแหน่ งงานในปั จจุบัน

กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน

: บริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด(มหาชน) CHG
: บริ ษัท มุง่ พัฒนา อินเตอร์ แนชชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
-ไม่มี-

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่งในบริ ษัทอื่นที่อาจทาให้
เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท -ไม่มีประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้
: กรรมการบริ ษัทและกรรมการอิสระ
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
: 2 ปี 4 เดือน 16 วัน
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
: 15 สิงหาคม 2555
การถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัท
: ร้ อยละ 0.006 ของจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ออกจาหน่าย
ส่ วนได้ เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมใน -ไม่มีกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่ อยเป็ น
คู่สัญญา
ส่ วนได้ เสียในวาระที่เสนอในการ
เป็ นผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการในวาระที่ 6
ประชุมครัง้ นี ้
ประวัติการเข้ าร่ วมประชุมปี 2557
จานวน 6 ครัง้ ต่อการประชุมทังหมด
้
6 ครัง้
(ผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อนีไ้ ม่ มกี ารดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท)
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้ แต่ งตัง้ ในครั ง้ นี ้
ชื่อ

: นายชยวัตน์ พิเศษสิทธิ์

อายุ

: 64 ปี

สัญชาติ

: ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

: ปริ ญญาตรี วทวิทยาศาสตร์ การแพทย์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บ.

การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ

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

ประวัติการทางาน
ตาแหน่ งงานในปั จจุบัน

: 2555–ปั จจุบนั กรรมการบริ ษัท,กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ บริ ษัท
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)
: 2532-ปั จจุบนั บริ ษัท คิงส์เมน จากัด
: 2544–2555 กรรมการบริ ษัท บริ ษัท ไอซ์เดีย จากัด (นอร์ ท)
: บริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด(มหาชน) CHG
: บริ ษัท คิงส์เมน จากัด
-ไม่มี-

กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่งในบริ ษัทอื่นที่อาจทาให้
เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้
: กรรมการบริ ษัทและกรรมการอิสระ
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
: 2 ปี 4 เดือน 16 วัน
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
: 15 สิงหาคม 2555
การถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัท
-ไม่มีส่ วนได้ เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมใน -ไม่มีกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่ อยเป็ น
คู่สัญญา
ส่ วนได้ เสียในวาระที่เสนอในการ
เป็ นผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการในวาระที่ 6
ประชุมครัง้ นี ้
ประวัติการเข้ าร่ วมประชุมปี 2557
จานวน 6 ครัง้ ต่อการประชุมทังหมด
้
6 ครัง้
(ผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อนีไ้ ม่ มกี ารดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท)
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นิยามกรรมการอิสระ
บริ ษัทได้ กาหนดนิยามกรรมการอิสระของบริ ษัท ซึง่ เท่ากับข้ อกาหนดขันต
้ ่าของ ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ ใน
เรื่ องการถือหุ้นในบริ ษัท การไม่เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กรรมการอิสระหมายถึง กรรมการจากภายนอกที่สามารถทาหน้ าที่ ค้ มุ ครอง ผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเที ยมกัน และสามารถช่วยดูแลไม่ให้ เกิดรายการที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่างบริ ษัทกับบุคคลที่
เกี่ยวข้ องกันและมีคณ
ุ สมบัติครบตามเกณฑ์ตอ่ ไปนี ้
1.

ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึง่ ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ ๆ ด้ วย

2.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ของผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า สองปี ก่อนวันที่
ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ
หรื อที่ปรึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ฯ

3.

ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา
คู่ ส มรส พี่ น้ อง และบุ ต ร รวมทั ง้ คู่ ส มรสของบุ ต รของกรรมการรายอื่ น ผู้ บริ ห าร ผู้ ถื อ หุ้ นรายใหญ่
ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ฯ
หรื อบริ ษัทย่อย

4.

ไม่มี หรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท ฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท ฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้
เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุ รกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่ กระทาเป็ นปกติ เพื่อประกอบกิจการ
การเช่า หรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม ค ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์ อื่นทานอง
เดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้ บริ ษัทฯ หรื อคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึง่ ตังแต่
้ ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่
มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ หรื อตังแต่
้ ยี่สิบล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทัง้ นี ้ การคานวณภาระหนี ้
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ดังกล่าว ให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกั น ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวม
ภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่างหนึง่ ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5.

ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท ฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่ มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญ ชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
สังกัด อยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้ นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้ อยกว่า สองปี ก่ อนวันที่ ยื่นคาขออนุญ าตต่อ
สานักงาน

6.

ไม่ เป็ น หรื อ เคยเป็ นผู้ ให้ บริ ก ารทางวิ ช าชี พ ใด ๆ ซึ่ ง รวมถึ ง การให้ บริ ก ารเป็ นที่ ป รึ ก ษากฎหมาย หรื อ
ที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุมหรื อหุ้นส่วนของ
ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่น
คาขออนุญาตต่อสานักงาน

7.

ไม่ เป็ นกรรมการที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั ง้ ขึ น้ เพื่ อ เป็ นตั ว แทนของกรรมการของบริ ษั ท ผู้ ถื อ หุ้ นรายใหญ่ หรื อ
ผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8.

ไม่ประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขัน ที่ มีนัยกับกิ จการของบริ ษัท ฯ หรื อบริ ษัทย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่
รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกิน ร้ อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึง่ ประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย

9.

ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท ฯ
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เอกสารหรื อหลัก านแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื่ อง ข้ อพึงปฏิบัติสาหรั บการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ บริ ษัทจดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ดี
ซึง่ จะเป็ นการสร้ างความเชื่อมั่นให้ เกิดขึ ้นแก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับทุกฝ่ าย และเพื่อให้ การประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทจดทะเบียนเป็ นไปด้ วยความโปร่ งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้น บริ ษัทจึงเห็นควรกาหนดให้ มีการ
ตรวจสอบเอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้ แทนของผู้ถือหุ้นที่ มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุม เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้น
ยึด ถื อปฏิ บัติ ต่อไป ทัง้ นี ้ เนื่ องจากผู้ถือหุ้น บางรายอาจยังไม่ค้ ุน เคยกับ ข้ อพึงปฏิ บัติที่ น ามาใช้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ า
ร่ วมประชุมแต่ละรายตามที่บริ ษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม
1.

บุคคลธรรมดา

1.1

ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย
(ก)
บัตรประจาตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ หรื อบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
(ข)
ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจาตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจาตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ น
ชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2

ผู้ถือหุ้นชาวต่ างประเทศ
(ก)
หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
(ข)
ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจาตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ น
ชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.

นิตบิ ุคคล

2.1

นิตบิ ุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
(ก)
หนังสือรับรองนิติบคุ คล ออกให้ ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
(ข)
บัตรประจาตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจที่ได้ ลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะพร้ อมบัตรประจาตัว หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบ
ฉันทะ

2.2

นิตบิ ุคคลที่จดทะเบียนในต่ างประเทศ
(ก)
หนังสือรับรองนิติบคุ คล
(ข)
บัตรประจาตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจที่ได้ ลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะพร้ อมบัตรประจาตัว หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบ
ฉันทะ

ในกรณีของสาเนาเอกสารจะต้ องมีการรับรองสาเนาถูกต้ อง และหากเป็ นเอกสารที่จดั ทาขึ ้นในต่างประเทศควรมี
การรับรองลายมือชื่อโดยโนตารี พบั บลิค
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ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรื อหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม
ได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 12.30 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2558 เป็ นต้ นไป
หมายเหตุ
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
ของบริ ษัท เพื่อเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความ
ครบถ้ วนสมบูรณ์แล้ วมายังบริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน) เลขที่ ห้ องประชุมชัน้ 7 อาคารโรงพยาบาลจุฬา
รัตน์ 3 เลขที่ 88/8-9 หมูท่ ี่ 11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
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ข้ อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
1.

การมอบฉันทะ

หมวด 4 ข้ อ 39
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบ
ฉันทะจะต้ องทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่ อผู้มอบฉันทะ และทาตามแบบที่นายทะเบียนบริ ษัทมหาชนจากัดกาหนด โดยให้
มอบแก่ประธานกรรมการ หรื อบุคคลซึ่งประธานกรรมการกาหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม
และอย่างน้ อยให้ มีรายการดังต่อไปนี ้
ก.
ข.
ค.
2.

จานวนหุ้นทีผ่ ้ มู อบฉันทะนันถื
้ ออยู่
ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
ครัง้ ที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การดาเนินการประชุม

หมวดที่ 4 ข้ อ 40
การประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้
เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม ครบถ้ วนแล้ ว ผู้ถือหุ้น ซึง่ มีห้ นุ นับ
รวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
อาจขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจาก
ที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมได้
ในกรณี ที่ที่ประชุมพิ จารณาเรื่ องตามระเบี ยบวาระที่ กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม หรื อเรื่ องที่ ผ้ ูถือหุ้นเสนอ
เพิ่มเติมไม่เสร็ จ และจาเป็ นต้ องเลื่อนการพิจารณา ให้ ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครัง้ ต่อไป และให้
คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7)
วันก่อนการประชุม ทังนี
้ ้ให้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้ วย โดย
จะต้ องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
หมวดที่ 4 ข้ อ 41
ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่อาจปฏิบตั ิ
หน้ าที่ ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
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3.

องค์ ประชุม

หมวดที่ 4 ข้ อ 38
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีจานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) เข้ า ร่ วมประชุมไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้ า (25) คนหรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้ นทัง้ หมด และต้ องมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
(1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึง่ (1) ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ า
ร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ป ระชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอการ
ประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และให้
ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่จาเป็ นต้ องครบองค์
ประชุม
4.

การลงคะแนนเสียง

หมวด 4 ข้ อ 42
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึง่ เสียงต่อหนึง่ หุ้น
ในกรณี ที่ผ้ ถู ือหุ้นมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ นอกจาก
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
้
หมวด 4 ข้ อ 43
การออกเสียงลงมติใด ๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องได้ รับ ความเห็นชอบด้ วยคะแนน
เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้ นแต่ จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในข้ อบังคับนี ้ หรื อ
กรณี อื่นตามที่ กฎหมายจะกาหนดไว้ หรื อ ในกรณี ดังต่อไปนี จ้ ะต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้ อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก.
ข.
ค.

ง.
จ.
ฉ.
ช.

การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทมหาชนอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
การท า แก้ ไ ข หรื อ เลิ ก สัญ ญาเกี่ ย วกับ การให้ เช่ า กิ จ การของบริ ษั ท ทัง้ หมดหรื อ บางส่ วนที่ ส าคัญ
การมอบหมายให้ บุ ค คลอื่ น เข้ าจั ด การธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท หรื อ การรวมกิ จ การกั บ บุ ค คลอื่ น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
การเพิ่มทุน และการลดทุน
การออกหุ้นกู้
การควบบริ ษัท หรื อการเลิกบริ ษัท

สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 6

5.

การแต่ งตัง้ กรรมการ

หมวด 3 ข้ อ 15
บริ ษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย ห้ า (5) คน และให้ คณะกรรมการเลือกตัง้
กรรมการด้ วยกันเป็ นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตาแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้ วยก็ได้
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
หมวด 3 ข้ อ 17
ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
1)
2)
3)

ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นที่ตนถือ
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณี
ที่เลือกตังบุ
้ คคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
บุคคลซึ่งได้ รับ คะแนนเสี ยงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับ การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ เท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณี ที่บุคคลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ น
ผู้ออกเสียงชี ้ขาด

หมวด 3 ข้ อ 18
ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้ องออกจากตาแหน่งอย่างน้ อยจานวนหนึง่ ในสาม (1/3) โดย
อัตรา ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3)
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จบั สลากว่า ผู้ใดจะ
ออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้ กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง
กรรมการผู้ออกจากตาแหน่งไปนันอาจจะเลื
้
อกเข้ ารับตาแหน่งอีกก็ได้

สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 7
ปิ ดอากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ ซับซ้ อน)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
----------------เขียนที่
วันที่
เดือน
พ.ศ.
(1) ข้ าพเจ้ า
สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
(2)
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
(3)
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ในวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 7 อาคารโรงพยาบาล
จุฬารัตน์ 3 เลขที่ 88/8-9 หมูท่ ี่ 11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรื อที่
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
ผู้มอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ปิ ดอากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กาหนดรายการต่ าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
----------------เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

(1) ข้ าพเจ้ า
สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
(2)
อายุ
ปี
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
(3)
อายุ
ปี
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ในวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 7 อาคารโรงพยาบาลจุฬา
รัตน์ 3 เลขที่ 88/8-9 หมูท่ ี่ 11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรื อที่จะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
 วาระที่ 1 เรื่ องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง

 วาระที่ 2

เรื่ องพิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2557

 วาระที่ 3 เรื่ องพิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัท สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด วันที่ 31
ธันวาคม 2557
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 4

เรื่ องพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล

 วาระที่ 5 เรื่ องพิจารณาและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลและการจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุน
สารองตามกฎหมาย สาหรับผลการดาเนินงานสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 6 เรื่ องพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ นายแพทย์วิชิต ศิริทตั ธารง
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ นางสาวกรรณิกา พลัสสินทร์
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ นายมานิต เจียรดิฐ
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 7 เรื่ องพิจารณาและอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง

.

 วาระที่ 8เรื่ องพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 9 เรื่ องพิจารณาและอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัท และการ
แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 ของบริ ษัทเพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
หุ้นที่ตราไว้
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 10 เรื่ อง พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือ
ว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณี ที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชัดเจน
หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการ
ตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
ผู้มอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
หุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรือเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ในวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 7
อาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เลขที่ 88/8-9 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
---------------- วาระที่
เรื่ อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วาระที่
เรื่ อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วาระที่
เรื่ อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วาระที่
เรื่ อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วาระที่
เรื่ อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง

 วาระที่
เรื่ อง เลือกตังกรรมการ
้
(ต่อ)
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง
 งดออกเสียง
 งดออกเสียง
 งดออกเสียง
 งดออกเสียง
 งดออกเสียง
 งดออกเสียง
 งดออกเสียง
 งดออกเสียง
 งดออกเสียง
 งดออกเสียง
 งดออกเสียง
 งดออกเสียง
 งดออกเสียง
 งดออกเสียง

ปิ ดอากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
----------------เขียนที่
วันที่
เดือน
พ.ศ.
(1) ข้ าพเจ้ า
สานักงานตังอยู
้ ่เลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian)ให้ กบั
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียงดังนี ้
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
(2)
อายุ
ปี
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
(3)
อายุ
ปี
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ในวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 7 อาคารโรงพยาบาลจุฬา
รัตน์ 3 เลขที่ 88/8-9 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารั กษ์ กม.14.5 ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรื อที่จะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
 มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
 หุ้นสามัญ
หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ทงหมด
ั้
เสียง

(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ดังนี ้
 วาระที่ 1 เรื่ อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง เสียง
 วาระที่ 2

เรื่ อง พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2557

 วาระที่ 3 เรื่ อง พิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัท สาหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุด วันที่
31 ธันวาคม 2557
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่ 4

เรื่ อง พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล

 วาระที่ 5 เรื่ อง พิจารณาและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลและการจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุน
สารองตามกฎหมาย สาหรับผลการดาเนินงานสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่ 6 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ นายแทพย์วิชิต ศิริทตั ธารง
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ นางสาวกรรณิกา พลัสสินทร์
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ นายมานิต เจียรดิฐ
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง

 วาระที่ 7 เรื่ อง พิจารณาและอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 8 เรื่ องพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่ 9 เรื่ องพิจารณาและอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัท และการ
แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 ของบริ ษัทเพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
หุ้นที่ตราไว้
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 10 เรื่ อง พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือ
ว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน
หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการ
ตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
ผู้มอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
(
)

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้ เฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้น
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรือเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ในวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 7
อาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เลขที่ 88/8-9 หมูท่ ี่ 11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อนื่ ด้ วย
---------------- วาระที่
เรื่ อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่
เรื่ อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่
เรื่ อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่
เรื่ อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่
เรื่ อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง

 วาระที่















เรื่ อง เลือกตังกรรมการ
้
(ต่อ)
ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ

 เห็นด้ วย

เสียง  ไม่เห็นด้ วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

เสียง  งดออกเสียง

เสียง
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รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้ แต่ งตัง้ ในครั ง้ นี ้
ชื่อ

: นายมานิต เจียรดิ

อายุ

: 67 ปี

สัญชาติ
วุฒกิ ารศึกษา

: ไทย
: B.A (Economics and Accounting) Claremont Men’s College (ปั จจุบนั
Claremont McKenna College)
: 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.
: 2555–ปั จจุบนั กรรมการบริ ษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด(มหาชน)
: 2543–ปั จจุบนั กรรมการบริ ษัทอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท มุง่ พัฒนา อินเตอร์ แนชชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
: 2547-2552 ประธานกรรมการบริ ษัท บริ ษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน บีที จากัด
: 2542-2551 รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ ธนาคาร ไทยธนาคาร จากัด (มหาชน)

การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ

ประวัติการทางานตาแหน่ งงานใน
ปั จจุบัน

กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่งในบริ ษัทอื่นที่อาจทาให้
เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
การถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัท
ส่ วนได้ เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมใน
กิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่ อยเป็ น
คู่สัญญา
ส่ วนได้ เสียในวาระที่เสนอในการ
ประชุมครัง้ นี ้
ประวัติการเข้ าร่ วมประชุมปี 2557

: บริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด(มหาชน) CHG
: บริ ษัท มุง่ พัฒนา อินเตอร์ แนชชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
-ไม่มี-ไม่มี: 2 ปี 4 เดือน 16 วัน (ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการตังแต่
้ วนั ที่ 15 สิงหาคม 2555)
: ร้ อยละ 0.006 ของจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ออกจาหน่าย
-ไม่มี-

เป็ นผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการในวาระที่ 6

: ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทจานวน 6 ครัง้ ต่อการประชุมทังหมด
้
6 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจานวน 5 ครัง้ ต่อการประชุมทังหมด
้
5 ครัง้
(ผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อนีไ้ ม่ มกี ารดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท)

สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 8

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
วุฒกิ ารศึกษา
การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ

:นายสมยศ ญาณอุบล
: 60 ปี
: ไทย
: 57/267 หมู่ 9 ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
: ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
: ปริ ญญาตรี วทบ.(บัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
: Director Accreditation Program (DAP) สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย(IOD)
: Advanced Audit Committee Program(AACP)สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย(IOD)
: Audit Committee Program(ACP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ประวัตกิ ารทางาน

ตาแหน่ งงานในปั จจุบัน
กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
กิจการที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่งในบริ ษัทอื่นที่อาจทา
ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่
บริ ษัท
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
การถือครองหลักทรั พย์ ของบริษัท
ส่ วนได้ เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้ อม
ในกิจการใดๆที่บริษัทหรื อบริษัท
ย่ อยเป็ นคู่สัญญา
ประวัตกิ ารเข้ าร่ วมประชุมปี 2556
ส่ วนได้ เสียในวาระที่เสนอในการ
ประชุมครัง้ นี ้

: 2539-2557 กรรมการบริ ษัท บริ ษัท ภูผาชาทอง จากัด
: 2548-2554 ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี(FinancialController)
บริ ษัท โกลเด้ นฟูดส์สยาม จากัด
: 2541-2547 ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี (Accounting and Administration Managers)
บริ ษัท ไบเออร์ ไทย จากัด
: 2539-2541 ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี (Accounting and Administration Managers)
บริ ษัท เฮิกซ์ไทย จากัด และบริ ษัทในเครื อ
: ปั จจุบนั กรรมการบริ ษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด(มหาชน)
: บริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด(มหาชน) CHG
-ไม่มี-ไม่มี-

: 2 ปี 4เดือน 16วัน(ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการตังแต่
้ วนั ที่ 15 สิงหาคม 2555)
-ไม่มี-ไม่มี-

: ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทจานวน 6 ครัง้ ต่อการประชุมทังหมด
้
6 ครัง้
: ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจานวน 5 ครัง้ ต่อการประชุมทังหมด
้
5 ครัง้
-ไม่มี-

(ผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อนีไ้ ม่ มีการดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการหรื อผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท)

