เลขที่ CHG 004/2560
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
เรียน ท่านผู้ถอื หุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้ วย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

วันที่ 4 เมษายน 2560

สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
รายงานประจาปี ซึง่ ประกอบด้ วยงบการเงินรวม ประจาปี 2559 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (แผ่นซีดี)
ข้ อมูลของผู้ที่ได้ รับการเสนอชือ่ เป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถอื หุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่วมประชุม
ข้ อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถอื หุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
หนังสือมอบฉันทะ
รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
แผนที่สถานที่ประชุม

ด้ วยบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน) จะจัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ในวันที่ 20 เมษายน 2560
เวลา 13.30 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 7 อาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เลขที่ 88/8-9 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตาบลบางปลา อาเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ของบริษัทได้ ถกู จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 โดยมี
สาเนารายงานการประชุมซึง่ ได้ บนั ทึกถูกต้ องตามความเป็ นจริง (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 1) บริ ษัทได้ จดั ส่งสาเนารายงานการ
ประชุมให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง
กาหนด และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.chularat.com) เพื่อเปิ ดเผยแก่ผ้ ถู ือหุ้นและนักลงทุนทัว่ ไปแล้ ว
และปรากฏว่าไม่มีผ้ ใู ดขอแก้ ไขแต่อย่างใด
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
ซึ่งประชุม เมื่ อ วัน ที่ 22 เมษายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการบริ ษั ทเห็ นว่าได้ มี ก ารบันทึ กถูก ต้ อ งตรงตามมติ ของที่ ป ระชุม
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 1

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล :
สรุปผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์หมุนเวียน
:
1,334,912,772
1,108,060,953
สินทรัพย์รวม
:
4,517,881,431
3,721,289,820
หนี ้สินหมุนเวียน
:
1,096,159,090
768,320,280
หนี ้สินรวม
:
1,294,360,993
780,699,420
รายได้
:
3,657,882,184
2,383,421,773
กาไรสุทธิ
:
564,980,780
709,845,683

1

บริ ษัทได้ สรุ ปผลการดาเนินงานของบริ ษั ทในรอบปี 2559 ดังปรากฏตามรายงานประจาปี ซึ่งส่งมาพร้ อมกับหนังสือเชิญ
ประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 2)
ความเห็นของคณะกรรมการ :
สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 2
วาระที่ 3

เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดาเนินงาน รายละเอียดปรากฏตาม

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สาหรับรอบปี บัญชีสนิ ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการบริษัทได้ จดั ให้ มีการทางบการเงินรวมสาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ ตรวจสอบรับรองแล้ ว เพื่อนาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุม
สามัญประจาปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนด (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 2)
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน รวมของบริ ษัทสาหรับรอบปี
บัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญ ชีรับอนุญาตแล้ ว รายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจาปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 2

วาระที่ 4

พิจารณารับทราบการจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาล
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ
49 กาหนดว่า คณะกรรมการบริ ษัทอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราว เมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีกาไร
พอที่จะทาเช่นนัน้ และรายงานให้ ที่ประชุมทราบในการประชุมคราวต่อไป
ในระหว่างปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทได้ มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(1) ที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 4/2559 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 132,000,000 บาท และได้ ดาเนินการจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559
(2) ที่ประชุมคณะกรรมการซึง่ ประชุม ครัง้ ที่ 5/2559 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั น
ผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ูถือ หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 132,000,000 บาทและได้ ดาเนิ นการ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559
บริ ษั ทได้ จ่ ายเงิน ปั นผลระหว่างกาลให้ ผ้ ูถื อหุ้นไปแล้ วรวม 2 ครั ง้ เป็ นอั ต ราหุ้นละ 0.024 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิ น้
264,000,000 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลของ
บริษัทตามรายละเอียดข้ างต้ น

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุ มัติการจ่ ายเงินปั นผลและการจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย สาหรั บผลการ
ดาเนินงานสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กาหนดให้ บริ ษัทจ่ายเงินปั นผล
จากเงินกาไรเท่านัน้ และมาตรา 116 กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี จนกว่าทุนสารองจะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริ ษัท หลังจาก
หักเงินสารองตามกฎหมายและเงินสารองอื่น ๆ แล้ ว ซึ่งการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความ

2

เหมาะสม โดยจะขึ ้นอยู่กบั ผลประกอบการ แผนการลงทุนขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจาเป็ นอื่น ๆ
ในอนาคต
จากผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ทในรอบปี บัญ ชี สิ น้ สุด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2559 ที่ ผ่ านมา บริ ษั ท มี รายได้ จ านวน
3,657,882,184 บาท และมีกาไรสุทธิประจาปี 2559 จานวน 564,980,780 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ
บริ ษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วั นที่ 28 เมษายน 2560 ซึ่งเป็ นวันที่คณะกรรมการกาหนดให้ เป็ นวัน
กาหนดรายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ที่ จ ะมี สิ ท ธิ รับ เงิน ปั นผล (Record Date) ในอัต ราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็ น เงินจ านวนทัง้ สิ น้
132,000,000 บาท และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ทังนี
้ ้
อัตราเงินปั นผลที่จ่ายเทียบกับกาไรสุทธิ หลังหักภาษี เงินได้ นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายในแต่ละปี
เท่ากับร้ อยละ 70 ซึง่ สอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัท
ข้ อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการปี 2557 ถึงปี 2559
1.
2.
3.
4.
5.

รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
กาไรสุทธิ
จานวนหุ้น
เงินปั นผลจ่ายอัตราต่อหุ้น
รวมจานวนเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น
สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล

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

ปี 2558
538,329,045
11,000,000,000
0.036
396,000,000
ร้ อยละ 74

ปี 2559
564,980,780
11,000,000,000
0.036
396,000,000
ร้ อยละ 70

ทังนี
้ ้ สิทธิในการได้ รับเงินปั นผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2560
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิการแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 18 กาหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ กรรมการ
คิดเป็ นจานวนหนึ่งในสาม หรื อจานวนใกล้ ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้ องออกจากตาแหน่ง ซึง่ กรรมการที่ต้องออกจาก
ตาแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี ้
1.
2.
3.
4.

นายเกรียงศักดิ์
นายอภิรุม
นายแพทย์สชุ าย
นางกอบกุล

พลัสสินทร์
ปั ญญาพล
เหล่าวีรวัฒน์
ปั ญญาพล

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจาปี 2559 (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 2 – คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ
ตามที่กฎหมายบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้ องกาหนด และคุณสมบัติของกรรมการในด้ านต่าง ๆ เป็ นรายบุคคล
แล้ ว เห็นว่ากรรมการ 4 ท่านซึง่ ต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระ เป็ นผู้ที่มีความเหมาะสมด้ านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็ นประโยชน์กบั บริ ษัท และกรรมการทัง้
4 ท่าน ไม่เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติ ต้องห้ ามประการใด และไม่ได้ ประกอบกิจการใด ๆ หรื อถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับ
การดาเนินงานของบริ ษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้ กรรมการทัง้ 4 ท่าน ได้ รับ
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การพิจารณาเลือกตังกลั
้ บเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึง่ รายละเอียดประวัติของกรรมการทัง้ 4 ท่าน ปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 3
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี ้ เพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังให้
้ ดารง
ตาแหน่งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
1.
2.
3.
4.

นายเกรียงศักดิ์
นายอภิรุม
นายแพทย์สชุ าย
นางกอบกุล

พลัสสินทร์
ปั ญญาพล
เหล่าวีรวัฒน์
ปั ญญาพล

ข้ อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครัง้ นี ้
รายชื่อผู้ท่ไี ด้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
1. นายเกรียงศักดิ์
พลัสสินทร์
2. นายอภิรุม
ปั ญญาพล
3. นายแพทย์สชุ าย เหล่าวีรวัฒน์
4. นางกอบกุล
ปั ญญาพล
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จานวนหุ้น
368,587,850
1,127,189,050
15,259,500
1,032,656,600

สิทธิในการออกเสียง
368,587,850
1,127,189,050
15,259,500
1,032,656,600

พิจารณาและอนุมตั ิการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : ตามพระราชบัญ ญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 34
กาหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัท ในรู ปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้ อบังคับ หรื อตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึง่ อาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอน หรื อวาง
เป็ นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้ เป็ นคราวๆ ไป หรือจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนันให้
้
ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ ดาเนินการสารวจค่าตอบแทนกรรมการ สาหรับปี 2560 โดยพิจารณา
จากความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทฯ และข้ อมูลเปรี ยบเทียบอ้ างอิงกับบริ ษัทอื่นที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้ เคี ยงกันกับบริ ษัท รวมทัง้ ผลสารวจค่าตอบแทนกรรมการของ
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริ ษัทกาหนดนันอยู
้ ่ในอัตราใกล้ เคียง
กับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
สาหรับปี 2560 ในรูปของเบี ้ยประชุมและโบนัสประจาปี ดังนี ้
1.

เบี ้ยประชุม
- ประธานคณะกรรมการ 30,000 บาทต่อครัง้ ที่เข้ าประชุมคณะกรรมการ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาทต่อครัง้ ที่เข้ าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ 20,000
บาทต่อครัง้ ที่เข้ าประชุมคณะกรรมการ
- กรรมการบริ ษั ท และกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทต่ อ ครั ง้ ที่ เข้ า ประชุม คณะกรรมการ และ/หรื อ
คณะกรรมการตรวจสอบ (แล้ วแต่กรณี)
- ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี 10,000 บาทต่อครัง้ ที่เข้ า
ร่วมประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
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2.

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
10,000 บาทต่อครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการลงทุนและการบริ หารความเสี่ยง และกรรมการลงทุนและการบริ หารความเสี่ยง
10,000 บาทต่อครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุมกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง

โบนัสประจาปี
บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินโบนัสประจาปี ตามผลประกอบการ ในจานวนวงเงินรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท
ต่อปี และให้ คานวณจ่ายตามระยะเวลาการดารงตาแหน่ง

ในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการในครัง้ นี ้ คณะกรรมการได้ พิจารณากาหนดค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการ
ชุดย่อยของบริษัท โดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะได้ รับค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่กาหนดข้ างต้ น
ส่ ว นรายละเอี ย ดขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ปรากฏตามรายงานประจาปี ภายใต้ หวั ข้ อเรื่องการกากับดูแลกิจการ
ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559 และปี 2560

องค์ประกอบ
ค่าตอบแทน

ปี 2560 (ปี ที่เสนอ)
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมกา คณะกรรมการ
สรรหาและ
กากับดูแล
รบริษัท
ตรวจสอบ
พิจารณา
กิจการที่ดี
ค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทน
รอพิจารณา
ประจาปี
2. ค่าเบี ้ย
ประชุม*
1,500,000
(จานวน
(6ครัง้ )
ครัง้ )

หน่วย:บาท
ปี 2559
คณะกรรมการ
คณะกรรมกา คณะกรรมก
ลงทุนและการ
รบริษัท ารตรวจสอบ
บริหารความเสี่ยง

รอพิจารณา

รอพิจารณา

รอพิจารณา

รอพิจารณา

2,400,000

-

350,000
(5 ครัง้ )

40,000
(1ครัง้ )

50,000
(1ครัง้ )

70,000
(1ครัง้ )

1,500,000
(6ครัง้ )

350,000
(5 ครัง้ )

หมายเหตุ

*ค่าเบี ้ยประชุมเป็ นยอดประมาณการของการประชุมทังปี
้ และเป็ นยอดรวมของทังองค์
้ คณะ
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พิจารณาอนุมตั ิการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีประจาปี 2560 และกาหนดค่ าตอบแทน
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีทกุ ปี ในการแต่งตังสามารถแต่
้
งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมได้
นอกจากนี ้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 44/2556 เรื่ องหลักเกณฑ์
เงื่อ นไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพ ย์
กาหนดให้ บริ ษัทจัดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดงั กล่าวปฏิบตั ิหน้ าที่มาแล้ ว 5 รอบปี บญ
ั ชีติดต่อกันโดย
การหมุนเวียนไม่จาเป็ นต้ อ งเปลี่ยนบริ ษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริ ษัทสามารถแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสานักงาน
ตรวจสอบบัญชีนนแทนผู
ั้
้ สอบบัญชีรายเดิมได้
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ มีความเห็นว่าสมควรแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรับอนุญาต นางสาวมณี รัตนบรรณ
กิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 หรือนางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970
หรือนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 แห่งบริษัทสานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของ
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บริ ษัทประจาปี 2560 เป็ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ สู อบบัญชีปีที่สี่ แต่บริ ษัทสานักงาน อีวาย จากัด เป็ นบริษัทผู้สอบบัญชีให้ กับ
บริ ษัทและบริษัทย่อยมาแล้ วเป็ นเวลา 23 รอบปี บญ
ั ชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็ นจานวนไม่เกิน
4,000,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ
ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี
ค่ าสอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชี
2. ค่าบริการอื่น ๆ

รอบปี บัญชี 2560
4,000,000
-

รอบปี บัญชี 2559
2,940,000
-

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตังนางสาวมณี
้
รัตนบรรณ
กิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 หรือนางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970
หรือนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 แห่งบริษัทสานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทประจาปี 2560 ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีดงั กล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ บริษัทสานักงาน อีวาย จากัด จัดหา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสานักงานทาหน้ าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทแทนผู้สอบ
บัญชีดงั กล่าวได้ และกาหนดค่าตอบการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็ นจานวนไม่เกิน 4,000,000 บาทต่อปี ทังนี
้ ้
ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่ มีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท ผู้บริ หารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด พร้ อมทังผู
้ ้ สอบบัญชีสามารถจัดทางบการเงินได้ ทนั ตามกาหนด
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พิจารณาและอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่ เกิน 2,000,000,000 บาท
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : คณะกรรมการได้ จัดให้ มีการพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2,000,000,000
บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
วัตถุประสงค์
: เพื่อจัดหาเงินทุนสาหรับใช้ ในการลงทุน และ/หรือ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนทัว่ ไป
ประเภทหุ้นกู้
: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรื อไม่ระบุชื่อ ประเภทด้ อยสิทธิหรื อไม่ด้อยสิทธิ มีหรื อไม่มีหลักประกัน มี
หรือไม่มีผ้ คู ้าประกัน มีหรือไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ความเหมาะสมของสภาวะตลาด
มูลค่าการเสนอขาย
: วงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยสามารถออกและเสนอขายเพียง
ชุดเดียวหรื อหลายชุดในคราวเดียวกัน หรื อหลายคราวก็ได้ ในกรณี ที่มีการ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน
กาหนด และ/หรื อ หุ้นกู้ครบกาหนด บริ ษัทสามารถออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพิ่มเติมได้ โดยมูลค่าเสนอ
ขายหุ้น กู้ชุด ใหม่ รวมกับ มูล ค่ า หุ้น กู้ค งค้ า งเดิ ม ที่ ยัง ไม่ ได้ รั บ การไถ่ ถ อนต้ อ งไม่ เกิ นวงเงิน ร วม
ดังกล่าวหรือเทียบเท่า
อายุของหุ้นกู้
: ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
สกุลเงิน
: สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินตราต่างประเทศในจานวนเทียบเท่า
ราคาเสนอขาย
: ขึ ้นอยู่กบั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายแต่ละครัง้
การเสนอขาย
: เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ เป็ นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะ
หมุน เวีย น (Revolving Basis) โดยจะทาการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่ า วในประเทศ และ/หรื อ ใน
ต่างประเทศ ให้ แก่ผ้ ลู งทุนทัว่ ไป (Public Offering) และ/หรื อ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private
Placement) และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรื อ
ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ
และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกันหรื อหลายคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือ
กฎระเบียบอื่น ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้ องซึง่ มีผลใช้ บงั คับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นนั ้
ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกาหนด และ/หรือ บริษัทอาจมีหรื อไม่มีสิทธิขอ
ไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกาหนด ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตามข้ อตกลงและเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ในแต่ละครัง้
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เงื่อนไขอื่น ๆ

: การออกและเสนอขายหุ้นกู้จะขึ ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ในแต่ละครัง้ และปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง

ทังนี
้ ้ ให้ คณะกรรมการ หรื อ คณะกรรมการบริหาร หรื อ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริ หารได้ รับ
มอบหมาย มีอานาจในการกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ในส่วนที่ยงั ไม่ได้ กาหนด ตามความจาเป็ นและเห็นสมควรที่จะต้ องกาหนดตามกฏหมายและข้ อบังคับ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น ชื่อ
หุ้น กู้ ลัก ษณะการขายหุ้น กู้ จ านวนหุ้นกู้ ที่ จ ะออกและเสนอขายในแต่ ล ะคราว ประเภทของหุ้น กู้ การค า้ ประกัน
หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิไถ่ถอนก่อนกาหนด สิทธิ
และหน้ าที่อื่นใดตามประเภทหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว อัตราดอกเบี ้ย วิธีการชาระเงินต้ นและดอกเบี ้ย วิธีการและ
ระยะเวลาการเสนอขายและจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบียนหู้นกู้ ผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้ รวมถึงการนาหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดตราสารหนี ้ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ หรื อตลาดรองใด ๆ รวมถึงองค์กรใด ๆ ตลอดจนให้ มีอานาจดาเนินการขออนุญาต
ดาเนินการเปิ ดเผยข้ อมูล และการดาเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และมีอานาจในการดาเนินการใด ๆ ทังปวง
้
ตามที่จาเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงิน
ไม่เกิน 2,000,000,000 บาท
วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

จึงเรี ยนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่ง ตัง้
บุคคลอื่นมาเข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้ นี ้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรื อ แบบ ข
แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริ ษัทก่อนเข้ าร่วมประชุมด้ วย ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซงึ่ แต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้ หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึง่
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท
ตามรายละเอียดแนบกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้
อนึ่ง บริ ษัทได้ กาหนดให้ วันที่ 10 มีนาคม 2560 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2560 และกาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญั ติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์เป็ นวันที่ 13 มีนาคม 2560 และวันที่ 28 เมษายน 2560 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการรับเงินปั นผล (Record
Date) และกาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็ น
วันที่ 2 พฤษภาคม 2560
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)

(นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ )
ประธานคณะกรรมการบริษัท
หมายเหตุ : บริษทั ฯจัดให้ มีรถ รับ-ส่ ง สาหรับผู้ถือหุ้นที่จะเข้ าประชุม (รายละเอียดตาม www.chularat.com)
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
รายงานการประชุมสามัของ
ญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
รายงานการประชุ
ม
สามั
ญ
าปี 2559
บริษัท โรงพยาบาลจุของ
ฬผูารั้ ถตือน์หุ้นจประจ
ากัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลจุของ
ฬารัตน์ จากัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1

วัน เวลา และสถานที่
วัน เวลา และสถานที
ประชุมเมือ่ วั่ นที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องประชุมของบริษัท เลขที่ 88/8-9 หมู่ที่ 11 ตาบล
วัน เวลา และสถานที
มเมือ่ วั่ นทีจั่ งหวั
22ดสมุ
เมษายน
2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องประชุมของบริษัท เลขที่ 88/8-9 หมู่ที่ 11 ตาบล
บางปลา ประชุ
อาเภอบางพลี
ทรปราการ
ประชุมเมือ่ วันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องประชุมของบริษัท เลขที่ 88/8-9 หมู่ที่ 11 ตาบล
บางปลา
อาเภอบางพลี
จังหวัมดสมุทรปราการ
กรรมการที
่เข้ าร่ วมประชุ
บางปลา
อ
าเภอบางพลี
จั
งหวัมดสมุทรปราการ
กรรมการที
่เข้ าร่ วยมประชุ
1.
นายเกรี
งศักดิ์ พลั
สสินทร์
ประธานกรรมการ
กรรมการที
่
เ
ข้
า
ร่
ว
มประชุ
ม
1.2.
นายเกรี
ยงศักาพล
ดิ์ พลัพลั
สสิสนสิทร์นทร์
ประธานกรรมการ
นายแพทย์
กรรมการผู้จดั การ และประธานกรรมการบริหาร
1.
นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์
ประธานกรรมการ
2.3.
นายแพทย์
พลัสสินทร์
กรรมการผู
นายอภิรุมกาพล
ปั ญญาพล
กรรมการ ้ จดั การ และประธานกรรมการบริหาร
2.
นายแพทย์กาพล พลัสสินทร์
กรรมการผู้จดั การ และประธานกรรมการบริหาร
3.4.
นายอภิ
รุม ปัสญชุ าย
ญาพล
กรรมการ
นายแพทย์
เหล่าวีรวัฒน์
กรรมการและกรรมการบริหาร
3.
นายอภิรุม ปั ญญาพล
กรรมการ
4.5.
นายแพทย์
าวีรวัฒน์
กรรมการและกรรมการบริ
หาร
นางกอบกุสลชุ าย
ปั ญเหล่
ญาพล
กรรมการ
4.
นายแพทย์สชุ าย เหล่าวีรวัฒน์
กรรมการและกรรมการบริหาร
5.6.
นางกอบกุ
ญญาพล
กรรมการ
นายยรรยงล ปัอมรพิ
ทกั ษ์ กลู
กรรมการ
5.
นางกอบกุล ปั ญญาพล
กรรมการ
6.7.
นายยรรยง
อมรพิ
กั ษ์สกสิลู นทร์
กรรมการ
นางสาวกรรณิ
กาทพลั
กรรมการ
6.
นายยรรยง อมรพิทกั ษ์ กลู
กรรมการ
7.8.
นางสาวกรรณิ
กรรมการ
นายมานิต เจีกยารดิพลั
ฐ สสินทร์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7.
นางสาวกรรณิกา พลัสสินทร์
กรรมการ
8.9.
นายมานิ
ต เจีญาณอุ
ยรดิฐ บล
กรรมการอิ
นายสมยศ
กรรมการอิสสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ระและกรรมการตรวจสอบ
8.
นายมานิต เจียรดิฐ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
9.10. นายสมยศ
บล ทธิ์
กรรมการอิ
นายชยวัฒญาณอุ
น์ พิเศษสิ
กรรมการอิสสระและกรรมการตรวจสอบ
ระและกรรมการตรวจสอบ
9.
นายสมยศ ญาณอุบล ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10.
ฒน์พินพิิจเศษสิ
ทธิ ชย์
กรรมการอิ
11. นายชยวั
นายแพทย์
กุลละวณิ
กรรมการอิสสระและกรรมการตรวจสอบ
ระ
10.
นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11.
นายแพทย์
ินิจ กุลละวณิ
ชย์่ องจากติดภารกิ
กรรมการอิ
กรรมการบริ
ษทั ที่ลพาการประชุ
มเนื
จ สระ
11.
นายแพทย์
พ
น
ิ
จ
ิ
กุ
ล
ละวณิ
ช
ย์
กรรมการอิ
กรรมการบริ
ษทั ที่ลาการประชุ
เนื่องจากติดภารกิ
จ สระษัท
1.
นายแพทย์
วิชิต ศิริทตั มธารง
กรรมการบริ
กรรมการบริ
ษทั ที่ลาการประชุ
มเนื่องจากติดภารกิ
จ
1.ผู้เข้ าร่ วมประชุ
นายแพทย์
กรรมการบริ
ษัท
มอืว่ นิชๆิต ศิริทตั ธารง
1.ผู้เข้ าร่ วมประชุ
นายแพทย์
ว
ช
ิ
ต
ิ
ศิ
ร
ิ
ท
ต
ั
ธ
ารง
กรรมการบริ
ษ
ัท
มอื่นๆ
1.
นายแพทย์
ยทุ ธนา สงวนศักดิ์โกศล
รองกรรมการผู้จดั การและผู้อานวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 กิ่งแก้ ว
ผู1.้ เข้ าร่ วมประชุ
มอื่นๆ
นายแพทย์
กดิ์โกศล
รองกรรมการผู
แก้ ว
2.
แพทย์หญิยงทุ ชุธนา
ติมา สงวนศั
ปิ่ นเจริญ
รองกรรมการผู้ จ้ จดั ดั การและผู
การและผู้ อ้ อานวยการโรงพยาบาลจุ
านวยการโรงพยาบาลจุฬฬารัารัตตน์น์911กิ่งบางปะกง
1.
นายแพทย์ยทุ ธนา สงวนศักดิ์โกศล
รองกรรมการผู้จดั การและผู้อานวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 กิ่งแก้ ว
2.3.
แพทย์
รองกรรมการผู
้ จดั การและผู้อฬานวยการโรงพยาบาลจุ
ฬารัตน์ 11 บางปะกง
แพทย์หหญิญิงงชุรุต่งิมอรุา ณปิ่ นสันเจริทัดญกลการ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลจุ
ารัตน์ 3 อินเตอร์ เนชัน่ แนล
2.
แพทย์หญิงชุติมา ปิ่ นเจริญ
รองกรรมการผู้จดั การและผู้อานวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 บางปะกง
3.4.
แพทย์
หญิงรุพ่งลสั
อรุณ
ทัดสกลการ
ผูผู้ อ้ อานวยการโรงพยาบาลจุ
อินเตอร์ เนชักน่ ลงทุ
แนลนสัมพันธ์
นายแพทย์
นต์สันพลั
สินทร์
านวยการโรงพยาบาลจุฬฬารัารัตตน์น์3ชลเวชและนั
3.
แพทย์หญิงรุ่งอรุณ สันทัดกลการ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เนชัน่ แนล
4.5.
นายแพทย์
พลัสสินทร์
ผูรองผู
้ อานวยการโรงพยาบาลจุ
ฬารัตน์ชลเวชและนั
นางวันดี พพิลสั
ศนุนวต์รรณเวช
้ อานวยการฝ่ ายบริหารและเลขานุ
การบริกษลงทุ
ัท นสัมพันธ์
4.
นายแพทย์พลสันต์ พลัสสินทร์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวชและนักลงทุนสัมพันธ์
5.6.
นางวั
พิศนุโรจน์
วรรณเวช
รองผู
านวยการฝ่
หารและเลขานุ
การบริษัท
นายศุนดีภโชค
ชีวิน
ผู้จดั ้ อการฝ่
ายบัญชีายบริ
และการเงิ
น
5.
นางวันดี พิศนุวรรณเวช
รองผู้อานวยการฝ่ ายบริหารและเลขานุการบริษัท
6.7.
นายศุ
ิน
ผูนิ้ จตดั ิกการฝ่
ายบั
ชีและการเงิ
น ษัท
นายศุภภโชค
ฤกษ์โรจน์
ศรีชยีวะพงศ์
รและผู
้ ช่วญยเลขานุ
การบริ
6.
นายศุภโชค โรจน์ชีวิน
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
7.8.
นายศุ
ภฤกษ์ ศรี
ะพงศ์ จ
นิตัตวิกแทนผู
รและผู้ ส้ ชอบบั
่วยเลขานุ
การบริษัทษสัทานักงาน อีวาย จากัด
นางสาวมณี
รัตยนบรรณกิ
ญชีจากบริ
7.
นายศุภฤกษ์ ศรียะพงศ์
นิติกรและผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
8.9.
นางสาวมณี
ตัตัววแทนผู
นางสาวโกสุรัมตภ์นบรรณกิ
ชะเอม จ
แทนผู้ ส้ สอบบั
อบบัญญชีชีจจากบริ
ากบริษษัทัทสสานัานักกงาน
งานอีอีววายายจจากัากัดด
8.
นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ
ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทสานักงาน อีวาย จากัด
9.10. นางสาวโกสุ
ชะเอม
ตัทีวแทนผู
้ สอบบัญชีจากบริษษัทัทสานั
งาน อีวาย งจเทพ
ากัดจากัด
นางสาวมนัมญภ์ญา
ฐิตินนั ทวรรณ
่ปรึกษากฎหมายจากบริ
นักกกฎหมายกรุ
9.
นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม
ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทสานักงาน อีวาย จากัด
10.
ฐิตินนั ทวรรณ
ทีที่ป่ปรึกรึกษากฎหมายจากบริ
ษัท ษนััทกหลั
กฎหมายกรุ
งเทพ จจากั
11. นางสาวมนั
นายพายุพญ
ดั ญา
มหาผล
ษาด้ านการเงินจากบริ
กทรัพย์ ธนชาต
ากัดด (มหาชน)
10.
นางสาวมนัญญา ฐิตินนั ทวรรณ
ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท นักกฎหมายกรุงเทพ จากัด
11.
นายพายุพดั มหาผล
ที่ปรึกษาด้ านการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
11.เริ่มการประชุ
นายพายุ
พ
ด
ั
มหาผล
ที
่ปรึกษาด้ านการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
ม
เริ่มการประชุ
ม ยงศักดิ์ พลัสสินทร์ ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทและ
นายเกรี
เริ่มการประชุ
ม
่ประชุมว่ของจ
ามีผ้ ถู านวนหุ
ือหุ้นของบริ
ษัทและ
นายเกรี
ยงศัากร่ดิว์ มประชุ
พลัสสินมทร์
นประธานในที
่ประชุม ประธานฯ
ผู้รับมอบฉั
นทะมาเข้
รวมประธานกรรมการเป็
685 คน นับจานวนหุ
้ นได้ 8,653,792,833
หุ้น คิดเป็ นแถลงต่
ร้ อยละอที78.6708
้ นที่จาหน่
ายได้
นายเกรี ยงศักดิ์ พลัสสินทร์ ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทและ
ผูแล้
้ รับวมอบฉั
มประชุ
มรวม
คน นังสิ
บ้ จ้นานวนหุ
้ นได้ 8,653,792,833
คิดเป็ประชุ
นร้ อมยละ
ของจานวนหุ
ทังหมดของบริ
้ นทะมาเข้ษาัทร่ว(หุ
้ นของบริ
ษัทมี685
จานวนทั
11,000,000,000
หุ้น) ครบเป็หุ้นนองค์
ตามข้78.6708
อบังคับของบริ
ษัทแล้ ว้ นที่จาหน่ายได้
ผู้รับมอบฉันทะมาเข้ าร่วมประชุมรวม 685 คน นับจานวนหุ้นได้ 8,653,792,833 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 78.6708 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
แล้ วทังหมดของบริ
้ ก่อนเริ่ มษพิัทจารณาวาระการประชุ
(หุ้นของบริษัทมีจานวนทั
งสิ
้ ้น 11,000,000,000
หุ้นค)ณ
นองค์
ระชุมตามข้
บังคับ้ ชของบริ
ษัทแล้
ว ษัท ได้ ชี ้แจง
มประธานฯ
ได้ มอบหมายให้
ุ ครบเป็
ศุภฤกษ์
ศรี ยปะพงส์
นิติกอรและผู
่วยเลขานุ
การบริ
แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท (หุ้นของบริษัทมีจานวนทังสิ
้ ้น 11,000,000,000 หุ้น) ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริษัทแล้ ว
พิจนารณาวาระการประชุ
ุ หุ้ศุนภในแต่
ฤกษ์ลศะวาระดั
รี ยะพงส์งนี นิ้ ติกรและผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้ ชี ้แจง
เกี่ยวกับวิก่ธอีกนเริ
ารด่ มาเนิ
การประชุมและขันตอนการลงคะแนนเสี
้ มประธานฯ ได้ มอบหมายให้
ยงของผู้ถคือณ
ก่อนเริ่ มพิจารณาวาระการประชุมประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คณ
ุ ศุภฤกษ์ ศรี ยะพงส์ นิติกรและผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้ ชี ้แจง
เกี่ยวกับวิธีการดาเนินการประชุมและขันตอนการลงคะแนนเสี
้
ยงของผู
9 ้ ถือหุ้นในแต่ละวาระดังนี ้
เกี่ยวกับวิธีการดาเนินการประชุมและขันตอนการลงคะแนนเสี
้
ยงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระดังนี ้

1.
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้ รับมอบฉันทะให้ ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่านจะ
ได้ รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
2.
การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลาดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนาเสนอข้ อมูลในแต่ละวาระ และเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามก่อ นแล้ วจึงจะให้ มีการลงมติสาหรับวาระนัน้ ๆ กรณี ที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะต้ อ งการซักถามหรื อแสดง
ความเห็น จะต้ องแจ้ งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะจะต้ องแจ้ งชื่อผู้ถือหุ้นที่ตนรับมอบฉันทะมาให้ ที่ประชุมทราบด้ วย
ทุกครัง้
3.
ภายหลังที่ผ้ ูถือ หุ้นได้ รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ ว ยกเว้ นวาระที่ 2 และ 4 ซึ่งเป็ นวาระเสนอให้ ที่ประชุม
รับ ทราบซึ่งไม่ ต้อ งลงคะแนน ผู้ถื อ หุ้นท่ านใดที่ ไม่ เห็น ด้ วยหรื องดออกเสี ยงในวาระใด ขอให้ ล งคะแนนในบัต ร ลงคะแนนที่ได้ รับจาก
เจ้ าหน้ าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของบริษัท ทังนี
้ ้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการนับคะแนน เจ้ าหน้ าที่ของบริษั ทจะ
จัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้ วย และตามด้ วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง โดยผู้ถื อหุ้นท่านใดที่ไม่
เห็นด้ วยหรืองดออกเสียงขอให้ ยกมือขึ ้นเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่จดั เก็บตามลาดับ ทังนี
้ ้ สาหรับวาระที่ 6 เรื่ องการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่
ออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทังเห็
้ นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง เพื่อนับคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนตาม
รายชื่อกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นรายบุคคล
4.
ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในวาระนันๆ
้
5.
ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
ยกเว้ นวาระ 7 ต้ องได้ รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยบริ ษัทจะนา
คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียงดังกล่าวนันหั
้ กออกจากจานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่ วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนน
เสียงที่ลงคะแนนเห็นด้ วยในวาระนัน้ ๆ
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ไม่มีผ้ ใู ดแสดงความเห็นคัดค้ าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่น ให้ ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมตั ิเป็ นเอก
ฉันท์ ทังนี
้ ้ เพื่อมิให้ เป็ นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้ พิจารณาวาระถัดไป
6.
เพื่อให้ การเก็บบัตรลงคะแนน เป็ นไปอย่างโปร่ งใสสอดคล้ องกับตามหลักการกากับดูแลกิจการ บริ ษัทจะเก็บบัตร
ลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้ วยเพื่อเก็บไว้ เป็ นหลักฐานต่อไปในคราวเดียว โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถส่งคืนให้ เจ้ าหน้ าที่หลังเลิกประชุมฯ
แล้ วกรณีผ้ ถู ือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อนขอให้ ส่งบัตรลงคะแนนคืนให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ด้วยเช่นกัน
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ นาระบบการลงทะเบียนและตรวจนับคะแนนเสียงของ บริ ษัท โอเจอินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด มาใช้ ในการ
ประชุมเพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่ากรรมการ 1 ท่าน คือ นายแพทย์วิชิต ศิริทตั ธารง ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ เนือ่ งจากติด
ภารกิจ
ภายหลังการแจ้ งวิธีการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้ แถลงเปิ ดการประชุมและขอให้ ผ้ ถู ือหุ้น 1 ท่านเป็ นตัวแทนและเป็ นสักขี
พยานการตรวจนับคะแนนของบริ ษัท โอ เจ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เพื่อเป็ นการแสดงออกถึงความโปร่ งใส ธรรมาภิบาลที่ดี มีผ้ ถู ือหุ้น
แสดงความจานงเข้ าร่วมเป็ นตัวแทนและเป็ นสักขีพยาน 1 ท่าน จากนันประธานด
้
าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22
เมษายน 2558 ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่าได้ มีการบันทึกถูกต้ องตรงตามมติของที่ประชุม รายละเอียดปรากฏตามสาเนารายงานการ
ประชุมที่นาส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นแจ้ ง
ชื่อ – นามสกุล และสถานะก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้ อคิดเห็น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558
มติ ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้ วย
คะแนนเสียงดังนี ้
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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 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2558
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายแพทย์กาพล พลัสสินทร์ กรรมการผู้จดั การและประธานกรรมการบริ หาร เป็ นผู้กล่าวสรุปผล
การดาเนินงานของบริษัทในรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้ ที่ประชุมทราบ
นายแพทย์กาพล พลัสสินทร์ กรรมการผู้จดั การและประธานกรรมการบริหาร ได้ เสนอให้ ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการ
ดาเนินการเรื่องศักยภาพการให้ บริการและผลงานแยกเป็ นศูนย์เฉพาะทาง และคลินิกเฉพาะทาง ดังนี ้
-ศูนย์ การแพทย์เฉพาะทางหัวใจ รวมถึงโครงการ 10,000 ดวงใจถวายพ่ อหลวง และการมอบเครื่ องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้ า
อัตโนมัติ (AED) จากนันพู
้ ดถึงความภูมิใจที่กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์เป็ นส่วนหนึง่ ที่ช่วยลดอัตราการตายของโรคกล้ ามเนื ้อหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน โดยแสดงกราฟเปรี ยบเทียบการลดลงของอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคกล้ ามเนือ้ หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน และเน้ นใน 4
จังหวัดได้ แก่ จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดฉะเชิงเทรา, จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ ว

-คลินิกศัลยกรรมมือและกระดูก (Hand Microsurgery)
-ศูนย์ผ้ ปู ่ วยวิกฤติทารกแรกเกิดน ้าหนักน้ อย (I.C.U ทารกแรกเกิด)
-ศูนย์หลอดเลือดสมอง (Stroke Center)
-ศูนย์รักษามะเร็งครบวงจร
-ศูนย์รักษามะเร็งต่อมลูกหมากโดยวิธีฝังแร่
จากนันรายงานเกี
้
่ยวกับ การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม(CSR) และรายงานเกี่ยวกับรางวัลคุณภาพของโรงพยาบาลในกลุ่ม
จุฬารัตน์ รวมถึงรายงานความคืบหน้ าของโครงการที่มีการขยายอาคารโรงพยาบาลในแต่ละสาขา และสรุปจานวนสาขาของกลุ่ม
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ในปี 2558 มีทงหมด
ั้
13 สาขา และมีเตียงรองรับผู้ป่วยจานวน 392 เตียงตามที่เสนอในที่ประชุม และในปี 2559 ณ
วันที่ 22 เมษายน 2559 มีทงหมด
ั้
14 สาขา และมีเตียงรองรับผู้ป่วยทังหมด
้
442 เตียง โดยเพิ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์รวมแพทย์ระยอง
และกรรมการผู้จดั การได้ กล่าวสรุปผลการดาเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดงั นี ้
สรุ ปผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี บญ
ั ชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา บริ ษัทมีรายได้ จานวน
3,178,828,261 บาท และมีกาไรสุทธิ 538,329,045 บาท รายละเอียดผลการดาเนินงานของบริ ษัท ปรากฏตามงบการเงินของ
บริษัทที่จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ วพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็น
 คุณศรินทร์ อรุณเลิศพิทกั ษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามข้ อมูลดังนี ้
ขอทราบประมาณการรายได้ หลังจากที่ส่วนขยายแต่และโครงการเปิ ดบริการครบในปี 2559
 นายแพทย์กาพล พลัสสินทร์ กรรมการผู้จดั การ และประธานกรรมการบริหาร ได้ ชี ้แจงดังนี ้
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จากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์มีการเติบโตทุกปี โดยที่การขยายอาคารโรงพยาบาลยัง
ไม่แล้ วเสร็จในปี 2559 ก็คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องแต่ไม่สามารถบอกได้ ว่าจะเป็ นเท่าไหร่
ประธานฯ จึงได้ เสนอให้ ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2558
มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2558 ตามรายละเอียดที่เสนอ
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินรวมของบริษทั สาหรับรอบปี บัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นางวันดี พิศนุวรรณเวช รองผู้อานวยการฝ่ ายบริหารและเลขานุการบริษัท เป็ นผู้กล่าวสรุปผลการ
ดาเนินงานของบริษัทในรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้ ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดงั นี ้

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินของบริษัท สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาสอบทานแล้ ว รายละเอียดปรากฏ
ตามรายงานประจาปี ที่ได้ จดั ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ วก่อนการประชุม
มติ ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบการเงินรวมของบริษัท สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้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
วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาล
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายแพทย์สชุ าย เหล่าวีรวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหาร เป็ นผู้กล่าวสรุปการจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาล ให้ ที่ประชุมทราบ
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นายแพทย์สชุ าย เหล่าวีรวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริ หาร ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้ อบังคับของบริษัทข้ อ 49 ซึง่ ได้ กาหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้
เป็ นครัง้ คราวเมื่อเห็นว่า บริ ษัทมีกาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนัน้ และเมื่อได้ จ่ายเงินปั นผลแล้ วให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบใ นการ
ประชุมคราวต่อไป
นายแพทย์สชุ าย เหล่าวีรวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหาร ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทได้
มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดาเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(1)
ที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 4/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ได้ มีมติอนุมัติให้ จ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ น้ 132,000,000 บาท และได้ ดาเนินการ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558
(2)
ที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งประชุม ครัง้ ที่ 5/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ได้ มีมติอนุมัติให้
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 132,000,000 บาทและได้
ดาเนินการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558
บริษัทได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ ผ้ ถู ือหุ้นไปแล้ วรวม 2 ครัง้ เป็ นอัตราหุ้นละ 0.024 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น
264,000,000 บาท
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
ประธานฯ จึงได้ เสนอให้ ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
มติ ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุ มัติการจ่ ายเงินปั นผล และการจัดสรรเงินกาไร เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายสาหรั บผลการ
ดาเนินงานสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กาหนดให้ บริ ษัท
จ่ายเงินปั นผลจากเงินกาไรเท่านัน้ และมาตรา 116 กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี จนกว่าทุนสารองจะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท หลังจากหักเงิน
สารองตามกฎหมายและเงินสารองอืน่ ๆ แล้ ว ซึง่ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมี การเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยจะขึ ้นอยู่กบั
ผลประกอบการ แผนการลงทุนขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจาเป็ นอื่น ๆ ในอนาคต
จากผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้ 3,178,828,261 บาท
และมีกาไรสุทธิ ประจาปี 2558 จานวน 538,329,045 บาท และบริ ษัทได้ จดั สรรเงินกาไร เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายไว้ ครบถ้ วนตามที่
กฎหมายกาหนดแล้ ว จึงไม่ต้องมีการจัดสรรอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิ การจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ
บริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ซึง่ เป็ นวันที่คณะกรรมการกาหนดให้ เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือ
หุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปั นผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็ นเงินจานวนทังสิ
้ ้น 132,000,000 บาท และให้ รวบรวมรายชื่อ
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญ ญั ติหลักทรัพย์ และตลาดหลัก ทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 โดยกาหนด
จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ทัง้ นี ้ อัตราเงินปั นผลที่จ่ายเทียบกับกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
และการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย เท่ากับร้ อยละ 74 ซึง่ สอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัท
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
ประธานฯ จึงได้ เสนอให้ ที่ประชุม พิจารณาและอนุมัติ การจ่ายเงินปั นผล ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท ตาม
รายละเอียดที่เสนอ
มติ ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมี มติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทที่มีรายชื่อปรากฏใน
สมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้น ณ วันที่3 พฤษภาคม2559 ซึง่ เป็ นวันที่คณะกรรมการกาหนดให้ เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปั นผล
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(Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็ นเงินจานวนทัง้ สิน้ 132,000,000 บาท และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ทังนี
้ ้ อัตราเงินปั นผลที่จ่ายเทียบกับกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล และการจัดสรรทุนสารอง
ตามกฎหมายในแต่ละปี เท่ากับร้ อยละ 74 ซึง่ สอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัท 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 พิจารณาอนุมตั ิการแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ก่อ นเริ่ มพิจารณาวาระนี ้ เพื่อ ให้ เป็ นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ ได้ เชิญ
กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 4 ท่านออกจากห้ องประชุมและจะเรี ยนเชิญกลับเข้ าห้ องประชุมอีกครัง้ ภายหลังจากที่
ประชุมได้ ลงมติในวาระนี ้เรียบร้ อยแล้ ว
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายแพทย์สชุ าย เหล่าวีรวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริหาร เป็ นผู้แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ตาม
ข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 18. กาหนดว่าในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ กรรมการจะต้ องออกจากตาแหน่งอย่างน้ อยจานวนหนึง่ ในสาม
(1/3) โดยอัตรา ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึง่ ในปี นี ้
กรรมการซึง่ ต้ องออกจากตาแหน่งกรรมการของบริษัทตามกาหนดวาระมีดงั นี ้
1.
นายแพทย์กาพล
พลัสสินทร์
2.
นายยรรยง
อมรพิทกั ษ์ กลู
3.
นายสมยศ
ญาณอุบล
4.
นายแพทย์พินิจ
กุลละวณิชย์
รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของบุคคลทัง้ 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ ายหนังสือเชิญประชุม ที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
แล้ วก่อนการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 4)
เกณฑ์ ในการคัดเลือ กบุคคลที่จะเข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัท มิได้ ผ่านขัน้ ตอนของคณะกรรมก ารสรรหา
เนื่องจากบริ ษัทไม่ได้ แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา แต่เป็ นการสรรหาโดยการพิจารณาร่ วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ซึ่งได้
พิจารณาโดยการเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้ องได้ กาหนด คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณา
คุณสมบัติของกรรมการ
ในด้ านต่างๆ เป็ นรายบุคคลเห็นว่า กรรมการทัง้ 4 ท่านซึ่งต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระเป็ นผู้ที่มีความเหมาะสมด้ านคุณวุฒิ ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็ นประโยชน์กบั บริษัท และกรรมการทัง้
4 ท่าน ไม่ได้ ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดาเนินงานของบริษัท
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาแต่งตังกรรมการดั
้
งมีรายชื่อดังกล่าวข้ างต้ นที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ าดารง
ตาแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่
มติ ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการดั
้
งกล่าวข้ างต้ น ซึง่ เป็ นกรรมการที่ต้อ งออกจากตาแหน่ง
ตามวาระ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
1.

นายแพทย์กาพล พลัสสินทร์
เห็นด้ วย จานวน
9,019,727,278
ไม่เห็นด้ วย จานวน 23,988,087

เสียง
เสียง
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คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

97.0131
0.2580

งดออกเสียง จานวน
253,720,200 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
2.7289
บัตรเสีย จานวน
0 เสียง
2.
นายยรรยง อมรพิทกั ษ์ กลู
เห็นด้ วย จานวน
9,223,014,228 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
99.1995
ไม่เห็นด้ วย จานวน 23,988,087
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.2580
งดออกเสียง จานวน 50,433,250
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.5424
บัตรเสีย จานวน
0 เสียง
3.
นายสมยศ ญาณอุบล
เห็นด้ วย จานวน
9,291,707,265 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
99.9384
ไม่เห็นด้ วย จานวน
5,728,300
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0616
งดออกเสียง จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย จานวน
0 เสียง
4.
นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์
เห็นด้ วย จานวน
9,291,707,265 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
99.9384
ไม่เห็นด้ วย จานวน
5,728,300
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0616
งดออกเสียง จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย จานวน
0 เสียง
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมตั ิการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นางวันดี พิศนุวรรณเวช รองผู้อานวยการฝ่ ายบริหารและเลขานุการบริษัท เป็ นผู้กล่าวสรุ ปให้ ที่
ประชุมทราบเกี่ยวกับเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท บริษัทไม่ได้ แต่งตังคณะกรรมการพิ
้
จารณาค่าตอบแทน เพื่อทา
หน้ าที่ในการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการโดยเฉพาะแต่ได้ กาหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทซึง่ ได้ ร่วมกันพิจารณา
กาหนดค่าตอบแทนโดยคานึงถึงผลประกอบการของบริ ษัท และเปรี ยบเทียบอ้ างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกันกับบริษัทหรือใกล้ เคียงกับ
บริษัท
นางวันดี พิศนุวรรณเวช รองผู้อานวยการฝ่ ายบริ หารและเลขานุการบริ ษัท ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการ
กาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสาหรับปี 2558 ในรูปของเบี ้ยประชุมและโบนัสประจาปี ดังนี ้
1.
เบี ้ยประชุม
- ประธานคณะกรรมการ 30,000 บาทต่อครัง้ ที่เข้ าประชุมคณะกรรมการ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาทต่อครัง้ ที่เข้ าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ 20,000
บาทต่อครัง้ ที่เข้ าประชุมคณะกรรมการ
- กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทต่อครัง้ ที่เข้ าประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ (แล้ วแต่กรณี)
2.
โบนัสประจาปี
บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินโบนัสประจาปี ตามผลประกอบการในจานวนวงเงินรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อ
ปี และให้ คานวณจ่ายตามระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็น
 คุณหทัยกาญจน์ นิกรพงษ์ สิน ผู้ถือหุ้น ให้ ความเห็นไว้ ดงั นี ้
เสนอแนะให้ กรรมการแต่ละท่านชี ้แจงถึงการมีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิหน้ าที่โครงการที่เป็ นประโยชน์ต่อกลุ่มบริ ษัท
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ เพื่อทราบรายละเอียดและเห็นความสามารถของกรรมการแต่ละท่าน
 นายแพทย์กาพล พลัสสินทร์ กรรมการผู้จดั การ และประธานกรรมการบริ หาร รับทราบข้ อเสนอแนะ และจะนาไป
พิจารณา
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เสียงดังนี ้

ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่เสนอต่อที่ประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว จึงมีมติอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่เสนอข้ างต้ นทุกประการ ด้ วยคะแนน

เห็นด้ วย จานวน
9,268,811,178
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
99.6921
ไม่เห็นด้ วย จานวน
27,735,487
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.2983
งดออกเสียง จานวน
893,900
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0096
บัตรเสีย จานวน
0
เสียง
วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมตั ิการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นางวันดี พิศนุวรรณเวช รองผู้อานวยการฝ่ ายบริหารและเลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้กล่าวสรุ ปให้ ที่
ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี แต่งตัง้
ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีทกุ ปี ในการแต่งตังสามารถแต่
้
งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมได้
นอกจากนี ้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 44/2556 เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้ อ มูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ กาหนดให้ บริ ษัทจัดให้ มีการ
หมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดงั กล่าวปฏิบตั ิหน้ าที่มาแล้ ว 5 รอบปี บญ
ั ชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จาเป็ นต้ องเปลี่ยนบริ ษัท
ผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสานักงานตรวจสอบบัญชีนนแทนผู
ั้
้ สอบบัญชีรายเดิมได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 พิจารณาและอนุมัติการ
แต่งตัง้ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 และ/หรื อ นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่
3970 และ/หรื อ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 แห่งบริ ษัทสานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
ประจาปี 2559 ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตังให้
้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี นี ้ เป็ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ สู อบบัญชีปีที่
สอง แต่บริษัทสานักงาน อีวาย จากัด เป็ นบริษัทผู้สอบบัญชีให้ กบั บริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ วเป็ นเวลา 22 รอบปี บญ
ั ชีและกาหนดค่าสอบ
บัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็ นจานวนไม่เกิน 2,990,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ
ในกรณี ที่ผ้ สู อบบัญ ชีดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิ บัติหน้ าที่ได้ ให้ บริ ษัทสานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผู้สอบบัญ ชีรับ
อนุญาตอื่นของสานักงานทาหน้ าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดงั กล่าวได้ ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชี
ตามรายชื่อที่เสนอข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท ผู้บริ หารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่
อย่างใด
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่
เสนอข้ างต้ น ตามที่เสนอต่อที่ประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว จึงมีมติอนุมตั ิการแต่ งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่
เสนอข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วยจานวน
9,292,824,665
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
99.9504
ไม่เห็นด้ วยจานวน
3,722,000
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0400
งดออกเสียงจานวน
893,900
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0096
บัตรเสีย จานวน
0
เสียง
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วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมเพื่อทราบ บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาเข้ าร่วมโครงการกับสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ในนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้ านการทุจริตคอรัปชัน่ ซึง่ อยู่ระหว่างดาเนินการ และผลการ
ดาเนินการจะแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบในครัง้ ต่อไป
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็น
ไม่มผี ้ ถู ือหุ้นซักถาม
หลังจากเสร็จสิ ้นการพิจารณาวาระที่ 9 ประธานฯแถลงต่อที่ประชุมว่าได้ พิจารณาวาระต่างๆ ตามระเบียบการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจาปี 2559 ครบถ้ วนแล้ ว และไม่มีผ้ ูถือ หุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯกล่าวขอบคุณผู้เข้ าร่ วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2559 ทุกท่านและกล่าวปิ ดประชุม ณ เวลา 15.00 น.

(ลงชื่อ) …………………………………ประธานที่ประชุม
(นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ )
(ลงชื่อ).............................................เลขานุการบริษัท/ผู้บนั ทึกการประชุม
(นางวันดี พิศนุวรรณเวช)
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สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6
ชื่อ

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้ แต่ งตัง้ ในครัง้ นี ้
: นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์

อายุ

: 67 ปี

สัญชาติ
วุฒกิ ารศึกษา
การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ
ประวัติการทางาน

: ไทย
: Mini MBA in Health จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: Director Accreditation Program(DAP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
: 2534-2547 ประธานกรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด
: 2511-2519 ผู้จดั การฝ่ ายขาย บริษัท เบอร์ ลี่ยคุ เกอร์ จากัด
: 2559- ปั จจุบนั กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา จากัด
: 2547–ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด(มหาชน)
: 2547–ปั จจุบนั กรรมการบริษัท บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จากัด
: 2547–ปั จจุบนั กรรมการบริษัท บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จากัด
: 2546–ปั จจุบนั กรรมการบริษัท บริษัท ไทย แอมดอน จากัด
:2557-ปั จจุบนั กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จากัด
: 2556–ปั จจุบนั กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์อาคเนย์ จากัด
: 2519-ปั จจุบนั กรรมการผู้จดั การ บริษัท อีลิคอน จากัด
: บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด(มหาชน) CHG
: บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จากัด
: บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จากัด
: บริษัท ไทย แอมดอน จากัด
: บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จากัด
: บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์อาคเนย์ จากัด
: บริษัท อีลิคอน จากัด
: บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา จากัด
-ไม่ม-ี

ตาแหน่ งงานในปั จจุบนั

กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

การดารงตาแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทาให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้
: ประธานกรรมการ
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
: 12 ปี
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
: 25 มิถนุ ายน 2547
การถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัท
: ร้ อยละ 3.35 ของจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ออกจาหน่าย
ส่ วนได้ เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมใน
-ไม่ม-ี
กิจการใดๆที่บริษทั หรือบริษัทย่ อยเป็ น
คู่สัญญา
ส่ วนได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครัง้ เป็ นผู้ที่ได้ รับการเสนอชือ่ ให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการในวาระที่ 6
นี ้
ประวัติการเข้ าร่ วมประชุมปี 2559
จานวน 6 ครัง้ ต่อการประชุมทังหมด
้
6 ครัง้
(ผู้ท่ไี ด้ รับการเสนอชื่อนีไ้ ม่ มกี ารดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ต่ อบริษัท)
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รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้ แต่ งตัง้ ในครัง้ นี ้

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6

ชื่อ
อายุ

: นายอภิรุม ปั ญญาพล
: 65 ปี

สัญชาติ
วุฒกิ ารศึกษา
การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ
ประวัติการทางานตาแหน่ งงานในปั จจุบนั

: ไทย
: อัสสัมชัญพาณิชย์, บ.ภ., บ.ว.
: Director Accreditation Program(DAP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
: 2547–ปั จจุบนั กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด(มหาชน)
: 2556 -ปั จจุบนั กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จากัด
: 2555 -ปั จจุบนั กรรมการบริษัท บริษัท ไทย แอมดอน จากัด
: 2557 -ปั จจุบนั กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จากัด
: 2547–ปั จจุบนั กรรมการบริษัท บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จากัด
: 2547–ปั จจุบนั กรรมการบริษัท บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จากัด
: 2541–ปั จจุบนั กรรมการบริษัท บริษัท สตีล ลิงค์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
: 2535-ปั จจุบนั กรรมการบริษัท บริษัท ปั ญญาพล อินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด
: 2531-ปั จจุบนั กรรมการบริษัท บริษัท ศมลกิจ จากัด
: 2528 – ปั จจุบนั กรรมการบริษัท บริษัท ซีเม็ท จากัด
: บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด(มหาชน) CHG
: บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จากัด
: บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จากัด
: บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จากัด
: บริษัท ไทย แอมดอน จากัด
: บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จากัด
: บริษัท สตีล ลิงค์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด , : บริษัท ศมลกิจ จากัด
: บริษัท ปั ญญาพล อินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด , : บริษัท ซีเม็ธ จากัด
-ไม่ม-ี

กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

การดารงตาแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทาให้
เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้
: กรรมการบริษัท
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
: 12 ปี
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
: 25 มิถนุ ายน 2547
การถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัท
: ร้ อยละ 10.25 ของจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ออกจาหน่าย
ส่ วนได้ เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมใน
-ไม่ม-ี
กิจการใดๆที่บริษทั หรือบริษัทย่ อยเป็ น
คู่สัญญา
ส่ วนได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุม เป็ นผู้ที่ได้ รับการเสนอชือ่ ให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการในวาระที่ 6
ครัง้ นี ้
ประวัติการเข้ าร่ วมประชุมปี 2559
จานวน 6 ครัง้ ต่อการประชุมทังหมด
้
6 ครัง้
(ผู้ท่ไี ด้ รับการเสนอชื่อนีไ้ ม่ มกี ารดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษทั )
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สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้ แต่ งตัง้ ในครัง้ นี ้
ชื่อ
: นายแพทย์ สุชาย เหล่ าวีรวัฒน์
อายุ
: 62 ปี
สัญชาติ
: ไทย
วุฒกิ ารศึกษา
: แพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: วุฒิบตั ร ศัลยศาสตร์ ยโู รวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
: Mini MBA in Health คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: หลักสูตรการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
: หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สาหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 4
การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ
: Director Accreditation Program(DAP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
ประวัติการทางาน
: 2530-2555 แพทย์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ
: 2528-2530 แพทย์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
ตาแหน่ งงานในปั จจุบนั
: ปั จจุบนั กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และผู้อานวยการโรงพยาบาล
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)
: 2559 –ปั จจุบนั กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จากัด
: 2547- ปั จจุบนั กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)
: 2547–ปั จจุบนั กรรมการบริษัท บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จากัด
: 2547–ปั จจุบนั กรรมการบริษัท บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จากัด
: 2559-ปั จจุบนั กรรมการบริษัท บริษัท สัตยบุตรอินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
: 2559-ปั จจุบนั กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จากัด
กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
: บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน) CHG
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
: บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จากัด
: บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จากัด , : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์อาคเนย์ จากัด
: บริษัท ไทย แอมดอน จากัด
, :บริษัท สัตยบุตรอินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
: บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จากัด , :บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จากัด
การดารงตาแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทาให้
-ไม่ม-ี
เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้
: กรรมการบริษัท
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
: 12 ปี
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
: 25 มิถนุ ายน 2547
การถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัท
: ร้ อยละ 0.14 ของจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ออกจาหน่าย
ส่ วนได้ เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมใน
-ไม่ม-ี
กิจการใดๆที่บริษทั หรือบริษัทย่ อยเป็ น
คู่สัญญา
ส่ วนได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุม เป็ นผู้ที่ได้ รับการเสนอชือ่ ให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการในวาระที่ 6
ครัง้ นี ้
ประวัติการเข้ าร่ วมประชุมปี 2559
จานวน 6 ครัง้ ต่อการประชุมทังหมด
้
6 ครัง้
(ผู้ท่ไี ด้ รับการเสนอชื่อนีไ้ ม่ มกี ารดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษทั )
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รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้ แต่ งตัง้ ในครัง้ นี ้

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6

ชื่อ
อายุ

: นางกอบกุล ปั ญญาพล
: 66 ปี

สัญชาติ
วุฒกิ ารศึกษา
การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ
ประวัติการทางาน
ตาแหน่ งงานในปั จจุบนั

: ไทย
: ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียน พระกุมารเยซูวิทยา
: Director Accreditation Program(DAP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

: 2547–ปั จจุบนั กรรมการบริษัท บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด(มหาชน)
: 2541–ปั จจุบนั กรรมการบริษัท บริษัท สตีล ลิงค์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
: 2535-ปั จจุบนั กรรมการบริษัท บริษัท ปั ญญาพล อินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด
: 2531-ปั จจุบนั กรรมการบริษัท บริษัท ศมลกิจ จากัด
: 2528 – ปั จจุบนั กรรมการบริษัท บริษัท ซีเม็ธ จากัด
: บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด(มหาชน)
: บริษัท สตีล ลิงค์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
: บริษัท ปั ญญาพล อินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด
: บริษัท ศมลกิจ จากัด
: บริษัท ซีเม็ธ จากัด
-ไม่ม-ี

การดารงตาแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทาให้
เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้
: กรรมการบริษัท
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
: 12 ปี
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
: 25 มิถนุ ายน 2547
การถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัท
: ร้ อยละ 9.39 ของจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ออกจาหน่าย
ส่ วนได้ เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมใน
-ไม่ม-ี
กิจการใดๆที่บริษทั หรือบริษัทย่ อยเป็ น
คู่สัญญา
ส่ วนได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุม เป็ นผู้ที่ได้ รับการเสนอชือ่ ให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการในวาระที่ 6
ครัง้ นี ้
ประวัติการเข้ าร่ วมประชุมปี 2559
จานวน 6 ครัง้ ต่อการประชุมทังหมด
้
6 ครัง้
(ผู้ท่ไี ด้ รับการเสนอชื่อนีไ้ ม่ มกี ารดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษทั )
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นิยามกรรมการอิสระ
บริษัทได้ กาหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึง่ เท่ากับข้ อกาหนดขันต
้ ่าของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือ
หุ้นในบริ ษัท การไม่เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ
กรรมการอิสระหมายถึง กรรมการจากภายนอกที่สามารถทาหน้ าที่ค้ มุ ครอง ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม
กัน และสามารถช่วยดูแลไม่ให้ เกิดรายการที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันและมีคณ
ุ สมบัติครบ
ตามเกณฑ์ต่อไปนี ้
1.
ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึง่ ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย
2.
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอานาจควบคุมของ
บริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า สองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ทัง้ นี ้
ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
3.
ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่
น้ อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้ รับ
การเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4.
ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุม
ของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั
หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
มีอานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า สองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาต
ต่อสานักงาน
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทาเป็ นปกติ เพื่อประกอบกิจการการเช่า หรือให้
เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรั พย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อให้
กู้ยืม คา้ ประกัน การให้ สินทรัพย์ เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึงพฤติการณ์ อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษั ทฯ หรื อ
คู่สญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อยละสามของสินทรัพ ย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ หรื อตังแต่
้ ยี่สิบล้ าน
บาทขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทังนี
้ ้ การคานวณภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่
เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ใน
การพิจารณาภาระหนีด้ ังกล่าว ให้ นับรวมภาระหนีท้ ี่เกิดขึน้ ในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน
5.
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ฯ บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของ
บริษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชีของบริษัท ฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ฯ สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
6.
ไม่ เป็ น ห รื อ เค ย เป็ น ผู้ ให้ บ ริ ก ารท างวิ ช าชี พ ใด ๆ ซึ่ ง รวม ถึ งก ารให้ บ ริ ก ารเป็ น ที่ ป รึ ก ษ าก ฎ ห ม าย ห รื อ
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริการเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
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7.
8.

9.

ใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ
นันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
ไม่ เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อ เป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษั ท ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริ ษัท ฯ หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อ
ถือหุ้นเกินร้ อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 4
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง ข้ อพึงปฏิบตั ิสาหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจด
ทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ บริ ษัทจดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ดี ซึง่ จะเป็ นการสร้ างความ
เชื่อมัน่ ให้ เกิดขึ ้นแก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับทุกฝ่ าย และเพื่อให้ การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็ นไปด้ วยความ
โปร่ งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริ ษัทจึงเห็นควรกาหนดให้ มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือ
หุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่วมประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นยึดถือปฏิบตั ิต่อไป ทังนี
้ ้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่ค้ นุ เคยกับ
ข้ อพึงปฏิบตั ิที่นามาใช้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น
หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม
1.
บุคคลธรรมดา
1.1
ผู้ถือหุ้นที่มีสญ
ั ชาติไทย
(ก)
บัตรประจาตัวของผู้ถอื หุ้น (บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรข้ าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
(ข)
ในกรณีมอบฉันทะ สาเนาบัตรประจาตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
1.2
ผู้ถือหุ้นชาวต่ างประเทศ
(ก)
หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
(ข)
ในกรณีมอบฉันทะ สาเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
2.
นิติบคุ คล
2.1
นิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
(ก)
หนังสือรับรองนิติบคุ คล ออกให้ ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
(ข)
สาเนาบัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มอี านาจที่ได้ ลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะพร้ อมบัตรประจาตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
2.2
นิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่ างประเทศ
(ก)
หนังสือรับรองนิติบคุ คล
(ข)
สาเนาบัตรประจาตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มอี านาจที่ได้ ลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะพร้ อมบัตรประจาตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
ในกรณีของสาเนาเอกสารจะต้ องมีการรับรองสาเนาถูกต้ อง และหากเป็ นเอกสารที่จดั ทาขึ ้นในต่างประเทศควรมีการรับรอง
ลายมือชือ่ โดยโนตารีพบั บลิคไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ ตงแต่
ั้
เวลา 12.30 น. ของวันที่ 20 เมษายน 2560 เป็ นต้ นไป
หมายเหตุ
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัท
เพื่อเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้ วนสมบูรณ์แล้ วมายัง
บริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน) เลขที่ ห้ องประชุมชัน้ 7 อาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เลขที่ 88/8-9 หมู่ที่ 11 ถนน
เทพารักษ์ กม.14.5 ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 5
ข้ อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถอื หุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

1.
การมอบฉันทะ
หมวด 4 ข้ อ 39
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้ องทา
เป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทาตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจากัดกาหนด โดยให้ มอบแก่ประธานกรรมการ หรื อ
บุคคลซึง่ ประธานกรรมการกาหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม และอย่างน้ อยให้ มีรายการดังต่อไปนี ้
ก.
จานวนหุ้นที่ผ้ มู อบฉันทะนันถื
้ ออยู่
ข.
ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
ค.
ครัง้ ที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2.
การดาเนินการประชุม
หมวดที่ 4 ข้ อ 40
การประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้ เปลี่ยนลาดับ
ระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม ครบถ้ วนแล้ ว ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่
น้ อยกว่าหนึง่ ในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
อาจขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัด
ประชุมได้
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็ จ
และจาเป็ นต้ องเลื่อนการพิจารณา ให้ ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครัง้ ต่อไป และให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัด
ประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทังนี
้ ้ให้ โฆษณาคาบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้ วย โดยจะต้ องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
หมวดที่ 4 ข้ อ 41
ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามี
รองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
3.
องค์ ประชุม
หมวดที่ 4 ข้ อ 38
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีจานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) เข้ า ร่ วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25)
คนหรือไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่าย
ได้ ทงหมด
ั้
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ าร่วมประชุม
ไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนันได้
้ เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอการประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการ
ประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่ น้อยกว่า
เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่จาเป็ นต้ องครบองค์ประชุม
4.
การลงคะแนนเสียง
หมวด 4 ข้ อ 42
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึง่ เสียงต่อหนึง่ หุ้น
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
้
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หมวด 4 ข้ อ 43
การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมตั ิกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องได้ รับ ความเห็นชอบด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้ นแต่ จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในข้ อบังคับนี ้ หรื อกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะ
กาหนดไว้ หรื อในกรณีดงั ต่อไปนี ้จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก.
การขายหรือโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
ข.
การซื ้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
ค.
การท า แก้ ไข หรื อ เลิ ก สัญ ญาเกี่ ย วกับ การให้ เช่ า กิ จ การของบริ ษั ท ทัง้ หมดหรื อ บางส่ วนที่ ส าคัญ
การ
มอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์ จะแบ่งกาไร
ขาดทุนกัน
ง.
การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้ อบังคับของบริษัท
จ.
การเพิ่มทุน และการลดทุน
ฉ.
การออกหุ้นกู้
ช.
การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท
5.
การแต่ งตัง้ กรรมการ
หมวด 3 ข้ อ 15
บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึง่ ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย ห้ า (5) คน และให้ คณะกรรมการเลือกตังกรรมการด้
้
วยกัน
เป็ นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตาแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้ วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
หมวด 3 ข้ อ 17
ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
1)
ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นที่ตนถือ
2)
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตัง้
บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
3)
บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ เท่าจานวนกรรมการที่จะพึง
มีหรื อจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ น ผู้ออกเสียงชี ้ขาด
หมวด 3 ข้ อ 18
ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้ องออกจากตาแหน่งอย่างน้ อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้ า
จานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3)
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ จบั สลากว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปี หลัง
ๆ ต่อไป ให้ กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง
กรรมการผู้ออกจากตาแหน่งไปนันอาจจะเลื
้
อกเข้ ารับตาแหน่งอีกก็ได้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ ซบั ซ้ อน)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
----------------เขียนที่
วันที่
เดือน
พ.ศ.
(1) ข้ าพเจ้ า
สัญชาติ
อยู่
บ้ านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/
เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท 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
หรือ
(2)
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
(3)
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
ประจาปี 2560 ในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 7 อาคารโรงพยาบาล จุฬารัตน์ 3 เลขที่ 88/8-9 หมู่ที่
11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
ด้ 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
ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กาหนดรายการต่ าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
----------------เขียนที่
วันที่
บ้ านเลขที่
เขต

(1) ข้ าพเจ้ า

เดือน

พ.ศ.
สัญชาติ

ถนน

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

อยู่
อาเภอ/

จังหวัด
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท 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
หรือ
(2)
อายุ
ปี
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/
เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
(3)
อายุ
ปี
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/
เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
ประจาปี 2560 ในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 7 อาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เลขที่ 88/8-9 หมู่ที่
11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ื่น
ด้ วย
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
 วาระที่ 1
เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
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 วาระที่ 2

เรื่องพิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2559

 วาระที่ 3
เรื่องพิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินรวมของบริษัท สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด วันที่ 31
ธันวาคม 2559
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 4

เรื่องพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล

 วาระที่ 5
เรื่องพิจารณาและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลและการจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตาม
กฎหมาย สาหรับผลการดาเนินงานสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 6
เรื่องพิจารณาอนุมตั ิ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 นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ นายอภิรุม ปัญญาพล
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ นายแพทย์สชุ าย เหล่าวีรวัฒน์
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ นางกอบกุล ปัญญาพล
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 7
เรื่องพิจารณาและอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
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 วาระที่ 8เรื่องพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีประจาปี 2560 และกาหนดค่าตอบแทน
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 9
เรื่อง พิจารณาและอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2,000,000,000บาท
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น 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 ในหนังสื อมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรือในกรณีที่
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติม
ข้ อเท็จจริงประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณี ที่ผ้ ูรับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
ผู้มอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรือเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถอื หุ้นของบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 7 อาคาร
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เลขที่ 88/8-9 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
---------------- วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วาระที่
เรื่อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
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 วาระที่
เรื่อง 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

36

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

ปิ ดอากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่อง 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 นผู้ถือหุ้นของบริษัท 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
หรือ
(2)
อายุ
ปี
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
(3)
อายุ
ปี
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2560 ในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 7 อาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เลขที่ 88/8-9 หมู่ที่ 11
ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
 มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
 หุ้นสามัญ
หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ทงหมด
ั้
เสียง
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(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ดังนี ้
 วาระที่ 1
เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2559
 (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

เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2559

 วาระที่ 3
เรื่อง พิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินรวมของบริษัท สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด วันที่ 31
ธันวาคม 2559
 (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

เรื่อง พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล

 วาระที่ 5
เรื่อง พิจารณาและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลและการจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตาม
กฎหมาย สาหรับผลการดาเนินงานสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
 (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
เรื่อง 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 นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ นายอภิรุม ปัญญาพล
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ นายแพทย์สชุ าย เหล่าวีรวัฒน์
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ นางกอบกุล ปัญญาพล
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
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 วาระที่ 7
เรื่อง 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 เรื่องพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีประจาปี 2560 และกาหนดค่าตอบแทน
 (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
เรื่อง พิจารณาและอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2,000,000,000บาท
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น 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 ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรือในกรณีที่
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้ อเท็จจริงประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม
เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
ผู้มอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
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หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้ เฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ 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 าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรือเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถอื หุ้นของบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2560 ในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 7 อาคาร
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เลขที่ 88/8-9 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่
จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
---------------- วาระที่
เรื่อง
 (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

เรื่อง
 วาระที่
 (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

เรื่อง
 วาระที่
 (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

เรื่อง
 วาระที่
 (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

เรื่อง
 วาระที่
 (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
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 วาระที่















เรื่อง 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
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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

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ

สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 7

ชื่อ

: นายมานิต เจียรดิฐ

อายุ

: 68 ปี

สัญชาติ
ที่อยู่

: ไทย
: 38/84 ซ.งามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
: B.A (Economics and Accounting) Claremont Men’s College (ปั จจุบนั
Claremont McKenna College)

วุฒกิ ารศึกษา

: 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.
ประวัติการทางานตาแหน่ งงานในปั จจุบนั : 2555–ปั จจุบนั กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด(มหาชน)
: 2558-ปั จจุบนั กรรมการบริษัท บริษัท ไลเซนส์ทคู ิว จากัด
: 2553–ปั จจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
: 2547-2552 ประธานกรรมการบริษัท บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุน บีที จากัด
: 2542-2551 รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ ธนาคาร ไทยธนาคาร จากัด (มหาชน)
กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
: บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด(มหาชน) CHG
: บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์ แนชชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
-ไม่ม-ี
การดารงตาแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทาให้ เกิด -ไม่ม-ี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
: 4 ปี 4 เดือน 16 วัน (ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการตังแต่
้ วนั ที่ 15 สิงหาคม 2555)
การถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัท
: ร้ อยละ 0.006 ของจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ออกจาหน่าย
ส่ วนได้ เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมใน
-ไม่ม-ี
กิจการใดๆที่บริษทั หรือบริษัทย่ อยเป็ น
คู่สัญญา
ส่ วนได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุม -ไม่ม-ี
ครัง้ นี ้
ประวัติการเข้ าร่ วมประชุมปี 2559
: ประชุมคณะกรรมการบริษัทจานวน 6 ครัง้ ต่อการประชุมทังหมด
้
6 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจานวน 5 ครัง้ ต่อการประชุมทังหมด
้
5 ครัง้
(ผู้ท่ไี ด้ รับการเสนอชื่อนีไ้ ม่ มกี ารดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษทั )
การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ
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รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ชื่อ
:นายสมยศ ญาณอุบล
อายุ
: 61 ปี
สัญชาติ
: ไทย
ที่อยู่
: 57/267 หมู่ 9 ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วุฒกิ ารศึกษา
: ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
: ปริญญาตรี วทบ.(บัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ
: Director Accreditation Program (DAP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
: Advanced Audit Committee Program(AACP)สถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
: Audit Committee Program(ACP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
ประวัติการทางาน
: 2555-ปั จจุบนั กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)
: 2539-2557 กรรมการบริษัท บริษัท ภูผาชาทอง จากัด
: 2548-2554 ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี(FinancialController)
บริษัท โกลเด้ นฟูดส์สยาม จากัด
: 2541-2547 ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี (Accounting and Administration Managers)
บริษัท ไบเออร์ ไทย จากัด
: 2539-2541 ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี (Accounting and Administration Managers)
บริษัท เฮิกซ์ไทย จากัด และบริษัทในเครือ
ตาแหน่ งงานในปั จจุบนั
: ปั จจุบนั กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด(มหาชน)
กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
: บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด(มหาชน) CHG
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
-ไม่ม-ี
การดารงตาแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทาให้ เกิดความ -ไม่ม-ี
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
: 4 ปี 4 เดือน 16วัน (ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการตังแต่
้ วนั ที่ 15 สิงหาคม 2555)
การถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัท
-ไม่ม-ี
ส่ วนได้ เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมในกิจการ
-ไม่ม-ี
ใดๆที่บริษัทหรือบริษทั ย่ อยเป็ นคู่สญ
ั ญา
ประวัติการเข้ าร่ วมประชุมปี 2559
: ประชุมคณะกรรมการบริษัทจานวน 6 ครัง้ ต่อการประชุมทังหมด
้
6 ครัง้
: ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจานวน 5 ครัง้ ต่อการประชุมทังหมด
้
5 ครัง้
ส่ วนได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครัง้ นี ้ -ไม่ม-ี
(ผู้ท่ไี ด้ รับการเสนอชื่อนีไ้ ม่ มกี ารดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษทั )
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