รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
ของ
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 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 และประธานกรรมการบริ หาร
3.
นายอภิรุม ปั ญญาพล
กรรมการ
4.
นายแพทย์สชุ าย เหล่าวีรวัฒน์
กรรมการและกรรมการบริ หาร
5.
นางกอบกุล ปั ญญาพล
กรรมการ
6.
นายยรรยง อมรพิทกั ษ์ กลู
กรรมการ
7.
นางสาวกรรณิกา พลัสสินทร์
กรรมการ
8.
นายมานิต เจียรดิฐ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
9.
นายสมยศ ญาณอุบล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11. นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์
กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัทฯ ที่ลาการประชุมเนื่องจากติดภารกิจ
1.
นายแพทย์วิชิต ศิริทตั ธารง
กรรมการบริ ษัท
ผู้เข้ าร่ วมประชุมอื่นๆ
1.
นายแพทย์ยทุ ธนา สงวนศักดิ์โกศล รองกรรมการผู้จดั การและผู้อานวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9
กิ่งแก้ ว
2.
แพทย์หญิงชุติมา ปิ่ นเจริ ญ
รองกรรมการผู้จดั การและผู้อานวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11
บางปะกง
3.
แพทย์หญิงรุ่ งอรุ ณ สันทัดกลการ ผู้อานวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เนชัน่ แนล
4.
นายแพทย์พลสันต์ พลัสสินทร์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช และนักลงทุนสัมพันธ์
5.

6.
7.

นางวันดี พิศนุวรรณเวช
นายศุภโชค โรจน์ชีวิน
นายศุภฤกษ์ ศรี ยะพงศ์

(Investor relations)
รองผู้อานวยการฝ่ ายบริ หารและเลขานุการบริ ษัท
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
นิติกรและผู้ช่วยเลขานุการบริ ษัท
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8.
9.
10.
11.

นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ
นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม
นางสาวมนัญญา ฐิ ตินนั ทวรรณ
นายพายุพดั มหาผล

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริ ษัทสานักงาน อีวาย จากัด
ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริ ษัทสานักงาน อีวาย จากัด
ที่ปรึกษากฎหมายจากบริ ษัท นักกฎหมายกรุ งเทพ จากัด
ที่ปรึกษาด้ านการเงินจากบริ ษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)

เริ่มการประชุม
นายเกรี ยงศักดิ์ พลัสสินทร์ ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ ประชุม ประธานฯ แถลงต่อที่ ประชุมว่า
มีผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทและผู้รับมอบฉันทะมาเข้ าร่ วมประชุมรวม 685 คน นับจานวนหุ้นได้ 8,653,792,833 หุ้น คิดเป็ น
ร้ อยละ 78.6708 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท (หุ้นของบริ ษัทมีจานวนทังสิ
้ ้น 11,000,000,000
หุ้น) ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทแล้ ว
ก่ อ นเริ่ ม พิ จ ารณาวาระการประชุ ม ประธานฯ ได้ ม อบหมายให้ คุ ณ ศุ ภ ฤกษ์ ศรี ย ะพงส์ นิ ติ ก รและ
ผู้ช่วยเลขานุการบริ ษัท ได้ ชี ้แจงเกี่ยวกับวิธีการดาเนินการประชุมและขันตอนการลงคะแนนเสี
้
ยงของผู้ถือหุ้นในแต่
ละวาระดังนี ้
1.
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้ รับมอบฉันทะให้ ออกเสียงลงคะแนนในที่
ประชุมแต่ละท่านจะได้ รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
2.
การประชุมจะพิจารณาเรื่ องตามลาดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนาเสนอข้ อมูล
ในแต่ละวาระ และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถามก่อนแล้ วจึงจะให้ มีการลงมติสาหรับวาระนัน้ ๆ กรณี ที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อ
ผู้รับมอบฉันทะต้ องการซักถามหรื อแสดงความเห็น จะต้ องแจ้ งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
จะต้ องแจ้ งชื่อผู้ถือหุ้นที่ตนรับมอบฉันทะมาให้ ที่ประชุมทราบด้ วยทุกครั ง้
3.
ภายหลังที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบรายละเอีย ดในแต่ละวาระแล้ ว ยกเว้ นวาระที่ 2 และ 4 ซึง่ เป็ นวาระ
เสนอให้ ที่ ป ระชุมรั บ ทราบซึ่งไม่ต้องลงคะแนน ผู้ถื อหุ้น ท่านใดที่ ไ ม่เห็ น ด้ วยหรื องดออกเสี ย งในวาระใด ขอให้
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้ รับจากเจ้ าหน้ าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้ กับเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ทัง้ นี ้ เพื่อ
ความสะดวกและรวดเร็ วในการนับคะแนน เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่
เห็นด้ วย และตามด้ วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง
ขอให้ ยกมือขึ ้นเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่จดั เก็ บตามลาดับ ทังนี
้ ้ สาหรั บวาระที่ 6 เรื่ องการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่
ออกตามวาระ บริ ษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทังเห็
้ นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง เพื่อนับคะแนน และจะเก็บ
บัตรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นรายบุคคล
4.
ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึง่ เสียงต่อหนึง่ หุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในวาระ
ใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนันๆ
้
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5.
ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ยกเว้ นวาระ 7 ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยบริ ษัทจะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียงดังกล่าวนันหั
้ กออกจากจานวนเสียง
ทังหมดที
้
่เข้ าร่ วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้ วยในวาระนัน้ ๆ
ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ไม่มีผ้ ูใดแสดงความเห็นคัดค้ าน หรื อแสดงความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่น ให้ ถือว่าที่ ประชุม
เห็นชอบ หรื ออนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์ ทังนี
้ ้ เพื่อมิให้ เป็ นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้ พิจารณาวาระ
ถัดไป
6.
เพื่อให้ การเก็บบัตรลงคะแนน เป็ นไปอย่างโปร่ งใสสอดคล้ องกับตามหลักการกากับดูแลกิจการ
บริ ษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้ วยเพื่ อเก็บไว้ เป็ นหลักฐานต่อไปในคราวเดียว โดยขอให้ ผ้ ูถือหุ้น
สามารถส่งคืนให้ เจ้ าหน้ าที่ หลังเลิกประชุมฯ แล้ วกรณี ผ้ ูถือหุ้นที่ ประสงค์จะกลับก่อนขอให้ ส่งบัตรลงคะแนนคืน
ให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ด้วยเช่นกัน
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ นาระบบการลงทะเบียนและตรวจนับคะแนนเสียงของ บริ ษัท โอเจอินเตอร์ เนชัน่ แนล
จากัด มาใช้ ในการประชุมเพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่ากรรมการ 1 ท่าน คือ นายแพทย์วิชิต ศิริทตั ธารง ไม่สามารถเข้ าร่ วม
ประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจ
ภายหลังการแจ้ งวิธีการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้ แถลงเปิ ดการประชุมและขอให้ ผ้ ถู ือหุ้น 1 ท่าน
เป็ นตัวแทนและเป็ นสักขีพยานการตรวจนับคะแนนของบริ ษัท โอ เจ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เพื่อเป็ นการแสดงออก
ถึงความโปร่ งใส ธรรมาภิบาลที่ดี มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความจานงเข้ าร่ วมเป็ นตัวแทนและเป็ นสักขีพยาน 1 ท่าน จากนัน้
ประธานดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558

ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่าได้ มีการบันทึกถูกต้ องตรงตามมติของที่ประชุม
รายละเอียดปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมที่นาส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นแจ้ งชื่อ – นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรื อแสดงข้ อคิดเห็น
ไม่มีผ้ ูถือหุ้นซักถาม ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2558
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มติ ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 ตามที่
ประธานฯ เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย จานวน
9,102,244,533
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9795
ไม่เห็นด้ วย จานวน
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
งดออกเสียง จานวน
1,866,000
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0205
บัตรเสีย จานวน
0
เสียง
วาระที่ 2

พิจารณารั บทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2558

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายแพทย์กาพล พลัสสินทร์ กรรมการผู้จดั การและประธานกรรมการบริ หาร
เป็ นผู้กล่าวสรุ ปผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้ ที่ประชุมทราบ
นายแพทย์ กาพล พลัสสินทร์ กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการบริ หาร ได้ เสนอให้ ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดาเนินการเรื่ องศักยภาพการให้ บริ การและผลงานแยกเป็ นศูนย์เฉพาะทาง และคลินิกเฉพาะ
ทาง ดังนี ้
-ศูน ย์ ก ารแพทย์ เ ฉพาะทางหัว ใจ รวมถึ ง โครงการ 10,000 ดวงใจถวายพ่ อ หลวง และการมอบ
เครื่ องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จากนันพู
้ ดถึงความภูมิใจที่กลุม่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์เป็ นส่วนหนึ่งที่ช่วยลด
อัตราการตายของโรคกล้ ามเนื อ้ หัวใจขาดเลือดเฉี ยบพลัน โดยแสดงกราฟเปรี ย บเที ย บการลดลงของอัตราการ
เสียชีวิตของผู้ป่วยโรคกล้ ามเนื ้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน และเน้ นใน 4 จังหวัดได้ แก่ จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัด
ฉะเชิงเทรา, จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ ว

-คลินิกศัลยกรรมมือและกระดูก (Hand Microsurgery)
-ศูนย์ผ้ ปู ่ วยวิกฤติทารกแรกเกิดน ้าหนักน้ อย (I.C.U ทารกแรกเกิด)
-ศูนย์หลอดเลือดสมอง (Stroke Center)
-ศูนย์รักษามะเร็ งครบวงจร
-ศูนย์รักษามะเร็ งต่อมลูกหมากโดยวิธีฝังแร่
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จากนันรายงานเกี
้
่ยวกับ การร่วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม(CSR) และรายงานเกี่ยวกับรางวัลคุณภาพ
ของโรงพยาบาลในกลุม่ จุฬารัตน์ รวมถึงรายงานความคืบหน้ าของโครงการที่มีการขยายอาคารโรงพยาบาลในแต่ละ
สาขา และสรุ ปจานวนสาขาของกลุม่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ในปี 2558 มีทงหมด
ั้
13 สาขา และมีเตียงรองรับผู้ป่วย
จานวน 392 เตียงตามที่เสนอในที่ประชุม และในปี 2559 ณ วันที่ 22 เมษายน 2559 มีทงหมด
ั้
14 สาขา และมี
เตียงรองรับผู้ป่วยทังหมด
้
442 เตียง โดยเพิ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์รวมแพทย์ระยอง
และกรรมการผู้จดั การได้ กล่าวสรุ ปผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดสรุ ปได้ ดงั นี ้
สรุ ปผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา บริ ษัทมีรายได้
จานวน 3,178,828,261 บาท และมีกาไรสุทธิ 538,329,045 บาท รายละเอียดผลการดาเนินงานของบริ ษัท ปรากฏ
ตามงบการเงินของบริ ษัทที่จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ วพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็น
 คุณศริ นทร์ อรุ ณเลิศพิทกั ษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามข้ อมูลดังนี ้
ขอทราบประมาณการรายได้ หลังจากที่สว่ นขยายแต่และโครงการเปิ ดบริ การครบในปี 2559
 นายแพทย์กาพล พลัสสินทร์ กรรมการผู้จดั การ และประธานกรรมการบริ หาร ได้ ชี ้แจงดังนี ้
จากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์มีการเติบโตทุกปี โดยที่การขยาย
อาคารโรงพยาบาลยังไม่แล้ วเสร็ จในปี 2559 ก็คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องแต่ไม่สามารถบอกได้
ว่าจะเป็ นเท่าไหร่
ประธานฯ จึงได้ เสนอให้ ที่ประชุม รั บทราบผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทในรอบปี บัญชี สิ น้ สุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2558 ตามรายละเอียดที่เสนอ
วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัตงิ บการเงินรวมของบริษัท สาหรั บรอบปี บัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นางวันดี พิศนุวรรณเวช รองผู้อานวยการฝ่ ายบริ หารและเลขานุการบริ ษัท
เป็ นผู้กล่าวสรุ ปผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้ ที่ประชุมทราบ โดยมี
รายละเอียดสรุ ปได้ ดงั นี ้
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ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัท สาหรั บรอบปี บัญชีสิ ้นสุด ณ
วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 ซึ่งผ่ านการตรวจสอบจากผู้ส อบบัญ ชี รั บ อนุญ าตของบริ ษัท แล้ ว และคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พิจารณาสอบทานแล้ ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี ที่ได้ จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือ
เชิญประชุมแล้ วก่อนการประชุม
มติ ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบการเงินรวมของบริ ษัท สาหรับรอบปี บัญชี
สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย จานวน
9,297,333,565
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้ วย จานวน
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
งดออกเสียง จานวน
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
บัตรเสีย จานวน
0
เสียง
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วาระที่ 4

พิจารณารั บทราบการจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาล

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายแพทย์สชุ าย เหล่าวีรวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริ หาร เป็ นผู้กล่าว
สรุ ปการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ให้ ที่ประชุมทราบ
นายแพทย์ สุช าย เหล่ าวี ร วัฒ น์ กรรมการและกรรมการบริ ห าร ได้ แ ถลงต่ อที่ ป ระชุ ม ว่ า ตาม
พระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้ อ บังคับ ของบริ ษั ท ข้ อ 49 ซึ่ง ได้ ก าหนดว่ า
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราวเมื่อเห็นว่า บริ ษัทมีกาไรสมควรพอที่จะทา
เช่นนัน้ และเมื่อได้ จ่ายเงินปั นผลแล้ วให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
นายแพทย์ สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริ หาร ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างปี
2558 ที่ผ่านมา บริ ษัทได้ มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดาเนินงานของบริ ษัท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(1)

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั ง้ ที่ 4/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ได้ มีมติอนุมตั ิ
ให้ จ่ายเงิ นปั นผลระหว่ างกาลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้
132,000,000 บาท และได้ ดาเนินการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเมื่อวันที่ 10
กันยายน 2558

(2)

ที่ประชุมคณะกรรมการซึง่ ประชุม ครัง้ ที่ 5/2558 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ได้
มีมติอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็ นเงิน
ทังสิ
้ ้น 132,000,000 บาทและได้ ดาเนินการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเมื่อวันที่
9 ธันวาคม 2558

บริ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ ผ้ ถู ือหุ้นไปแล้ วรวม 2 ครัง้ เป็ นอัตราหุ้นละ 0.024 บาท รวมเป็ น
เงินทังสิ
้ ้น 264,000,000 บาท
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
ประธานฯ จึงได้ เสนอให้ ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
มติ ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลของบริ ษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ
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วาระที่ 5

พิจารณาและอนุ มั ติก ารจ่ า ยเงิ นปั นผล และการจั ดสรรเงิน กาไร เพื่ อเป็ นทุ นส ารองตาม
กฎหมายสาหรั บผลการดาเนินงานสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115
กาหนดให้ บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลจากเงินกาไรเท่านัน้ และมาตรา 116 กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี
ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี จนกว่ าทุนสารองจะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียน
บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัต ราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินรวมของ
บริ ษั ท หลัง จากหั ก เงิ น ส ารองตามกฎหมายและเงิ น ส ารองอื่ น ๆ แล้ ว ซึ่ ง การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลดัง กล่ า วอาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยจะขึน้ อยู่กับผลประกอบการ แผนการลงทุนขยายธุรกิ จ ฐานะทาง
การเงิน สภาพคล่อง และความจาเป็ นอื่น ๆ ในอนาคต
จากผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา บริ ษัทมีรายได้
3,178,828,261 บาท และมีกาไรสุทธิประจาปี 2558 จานวน 538,329,045 บาท และบริ ษัทฯ ได้ จดั สรรเงินกาไร เพื่อ
เป็ นทุนสารองตามกฎหมายไว้ ครบถ้ วนตามที่กฎหมายกาหนดแล้ ว จึงไม่ต้องมีการจัดสรรอีก ประธานฯ จึงขอเสนอ
ให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ซึง่ เป็ นวันที่คณะกรรมการกาหนดให้ เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ จะมีสิทธิรับเงินปั น
ผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็ นเงินจานวนทังสิ
้ ้น 132,000,000 บาท และให้ รวบรวมรายชื่อ
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 พฤษภาคม
2559 โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ทังนี
้ ้ อัตราเงินปั นผลที่จ่ายเทียบกับ
กาไรสุทธิ หลังหักภาษี เงินได้ นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย เท่ากับร้ อยละ 74 ซึง่ สอดคล้ องกับ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
ประธานฯ จึงได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในอัตราหุ้นละ
0.012 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ
มติ ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทที่มี
รายชื่ อปรากฏในสมุดทะเบี ยน ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 3 พฤษภาคม2559 ซึ่งเป็ นวันที่ คณะกรรมการกาหนดให้ เป็ นวัน
กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปั นผล (Record Date)
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ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็ นเงินจานวนทังสิ
้ ้น 132,000,000 บาท และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 โดยกาหนด
จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ทังนี
้ ้ อัตราเงินปั นผลที่จ่ายเทียบกับกาไรสุทธิหลังหัก
ภาษี เงินได้ นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายในแต่ละปี เท่ากับร้ อยละ 74 ซึง่ สอดคล้ องกับนโยบาย
การจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย จานวน
9,297,435,565
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้ วย จานวน
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง จานวน
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย จานวน
0
เสียง
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ก่อนเริ่ มพิ จารณาวาระนี ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ ดี
ประธานฯ ได้ เชิญกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 4 ท่านออกจากห้ องประชุมและจะเรี ยนเชิญกลับ
เข้ าห้ องประชุมอีกครัง้ ภายหลังจากที่ประชุมได้ ลงมติในวาระนี ้เรี ยบร้ อยแล้ ว
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายแพทย์สชุ าย เหล่าวีรวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริ หาร เป็ นผู้แจ้ งให้ ที่
ประชุมทราบว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 18. กาหนดว่าในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้ อง
ออกจากตาแหน่งอย่างน้ อยจานวนหนึง่ ในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ เป็ นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3) ซึง่ ในปี นี ้กรรมการซึง่ ต้ องออกจากตาแหน่งกรรมการของ
บริ ษัทตามกาหนดวาระมีดงั นี ้
1.
นายแพทย์กาพล
พลัสสินทร์
2.
นายยรรยง
อมรพิทกั ษ์ กลู
3.
นายสมยศ
ญาณอุบล
4.
นายแพทย์พินิจ
กุลละวณิชย์
รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลทัง้ 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ ายหนังสือเชิญประชุม ที่
ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ วก่อนการประชุม (สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 4)
เกณฑ์ ใ นการคัดเลื อกบุคคลที่ จ ะเข้ าดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการของบริ ษัท มิไ ด้ ผ่ านขัน้ ตอนของ
คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริ ษัทไม่ได้ แต่งตังคณะกรรมการสรรหา
้
แต่เป็ นการสรรหาโดยการพิจารณาร่ วมกัน
ของที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ซึ่งได้ พิจารณาโดยการเลือกบุคคลที่ มีคุณสมบัติตามที่ พระราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้ องได้ กาหนด คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ
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ในด้ านต่างๆ เป็ นรายบุคคลเห็นว่า กรรมการทัง้ 4 ท่านซึง่ ต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระเป็ นผู้ที่มีความเหมาะสม
ด้ านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษัท ในช่วงเวลาที่ผ่าน
มาเป็ นประโยชน์กบั บริ ษัท และกรรมการทัง้ 4 ท่าน ไม่ได้ ประกอบกิจการใดๆ หรื อถือหุ้ นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขัน
กับการดาเนินงานของบริ ษัท
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาแต่งตังกรรมการดั
้
งมีรายชื่อดังกล่าวข้ างต้ นที่ต้องออกตามวาระ
กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึง่
มติ ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการดั
้
งกล่าวข้ างต้ น ซึง่ เป็ นกรรมการที่ต้อง
ออกจากตาแหน่งตามวาระ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
1.

2.

3.

4.

นายแพทย์กาพล พลัสสินทร์
เห็นด้ วย จานวน
9,019,727,278
ไม่เห็นด้ วย จานวน
23,988,087
งดออกเสียง จานวน 253,720,200
บัตรเสีย จานวน
0
นายยรรยง อมรพิทกั ษ์ กลู
เห็นด้ วย จานวน
9,223,014,228
ไม่เห็นด้ วย จานวน
23,988,087
งดออกเสียง จานวน 50,433,250
บัตรเสีย จานวน
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

97.0131
0.2580
2.7289

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.1995
0.2580
0.5424

นายสมยศ ญาณอุบล
เห็นด้ วย จานวน
9,291,707,265
ไม่เห็นด้ วย จานวน
5,728,300
งดออกเสียง จานวน
0
บัตรเสีย จานวน
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.9384
0.0616
0.0000

นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์
เห็นด้ วย จานวน
9,291,707,265
ไม่เห็นด้ วย จานวน
5,728,300
งดออกเสียง จานวน
0
บัตรเสีย จานวน
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.9384
0.0616
0.0000

10/13

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัตกิ ารกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นางวันดี พิศนุวรรณเวช รองผู้อานวยการฝ่ ายบริ หารและเลขานุการบริ ษัท
เป็ นผู้กล่าวสรุ ปให้ ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท บริ ษัทไม่ได้ แต่งตัง้
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทาหน้ าที่ในการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการโดยเฉพาะแต่ได้
กาหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทซึง่ ได้ ร่วมกันพิจารณากาหนดค่าตอบแทนโดยคานึงถึงผลประกอบการ
ของบริ ษัท และเปรี ยบเทียบอ้ างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกันกับบริ ษัทหรื อใกล้ เคียงกับบริ ษัท
นางวัน ดี พิ ศนุวรรณเวช รองผู้อานวยการฝ่ ายบริ ห ารและเลขานุก ารบริ ษัท ได้ เสนอให้ ที่ ประชุม
พิจารณาและอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสาหรับปี 2558 ในรู ปของเบี ้ยประชุมและโบนัสประจาปี
ดังนี ้
1.

เบี ้ยประชุม
- ประธานคณะกรรมการ 30,000 บาทต่อครัง้ ที่เข้ าประชุมคณะกรรมการ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาทต่อครัง้ ที่เข้ าประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 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
้ ้นไม่
เกิน 5,000,000 บาทต่อปี และให้ คานวณจ่ายตามระยะเวลาการดารงตาแหน่ง

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็น
 คุณหทัยกาญจน์ นิกรพงษ์ สิน ผู้ถือหุ้น ให้ ความเห็นไว้ ดงั นี ้
เสนอแนะให้ กรรมการแต่ละท่านชี แ้ จงถึงการมีส่วนร่ วมในการปฏิบัติหน้ าที่ โครงการที่ เป็ น
ประโยชน์ ต่อกลุ่มบริ ษัทโรงพยาบาลจุฬารั ตน์ เพื่อทราบรายละเอียดและเห็นความสามารถ
ของกรรมการแต่ละท่าน
 นายแพทย์ กาพล พลัสสินทร์ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริ หาร รั บทราบ
ข้ อเสนอแนะ และจะนาไปพิจารณา
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่เสนอ
ต่อที่ประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว จึงมีมติอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่ เสนอข้ างต้ นทุก
ประการ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
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เห็นด้ วย จานวน
ไม่เห็นด้ วย จานวน
งดออกเสียง จานวน
บัตรเสีย จานวน
วาระที่ 8

9,268,811,178
27,735,487
893,900
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.6921
0.2983
0.0096

พิจารณาและอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นางวันดี พิศนุวรรณเวช รองผู้อานวยการฝ่ ายบริ หารและเลขานุการบริ ษัท
เป็ นผู้กล่าวสรุ ปให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ทุกปี ในการแต่งตัง้ สามารถแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีคนเดิมได้
นอกจากนี ้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ที่ ทจ. 44/2556 เรื่ อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทที่
ออกหลักทรั พย์ กาหนดให้ บริ ษัทจัดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดงั กล่าวปฏิบัติหน้ าที่มาแล้ ว 5
รอบปี บัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จาเป็ นต้ องเปลี่ยนบริ ษัทผู้ สอบบัญชีแห่งใหม่ บริ ษัทสามารถแต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชีรายอื่น ๆ ในสานักงานตรวจสอบบัญชีนนแทนผู
ั้
้ สอบบัญชีรายเดิมได้
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2559
พิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตัง้ นางสาวมณี รั ตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 และ/หรื อ นางสาว
สุมาลี รี วราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3970 และ/หรื อ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4958 แห่งบริ ษัทสานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2559 ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตัง้
ให้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในปี นี ้ เป็ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ ูสอบบัญชีปีที่ส อง แต่บริ ษัทสานักงาน อี
วาย จากัด เป็ นบริ ษัทผู้สอบบัญชีให้ กบั บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมาแล้ วเป็ นเวลา 22 รอบปี บัญชีและกาหนดค่าสอบ
บัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เป็ นจานวนไม่เกิน 2,990,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ
ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีดงั กล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ บริ ษัทสานักงาน อีวาย จากัด จัดหา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสานักงานทาหน้ าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทแทน
ผู้สอบบัญชีดงั กล่าวได้ ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท
ผู้บริ หารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
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ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น ตามที่เสนอต่อที่ประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว จึงมีมติอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วยจานวน
ไม่เห็นด้ วยจานวน
งดออกเสียงจานวน
บัตรเสีย จานวน
วาระที่ 9

9,292,824,665
3,722,000
893,900
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.9504
0.0400
0.0096

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ประธานฯได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมเพื่อทราบ บริ ษัทฯอยู่ระหว่างการพิจารณาเข้ าร่ วมโครงการกับสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD) ในนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้ านการทุจริ ตคอรัปชัน่ ซึง่ อยู่ระหว่างดาเนินการ และผลการ
ดาเนินการจะแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบในครัง้ ต่อไป
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
หลังจากเสร็ จสิ ้นการพิจารณาวาระที่ 9 ประธานฯแถลงต่อที่ประชุมว่าได้ พิจารณาวาระต่างๆ ตามระเบียบ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 5229 ครบถ้ วนแล้ ว และไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯกล่าว
ขอบคุณผู้เข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 5229 ทุกท่านและกล่าวปิ ดประชุม ณ เวลา 15.00 น.

(ลงชื่อ) …………………………………ประธานที่ประชุม
(นายเกรี ยงศักดิ์ พลัสสินทร์ )
(ลงชื่อ).............................................เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม
(นางวันดี พิศนุวรรณเวช)
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