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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
ของ 

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

วัน เวลา และสถานที่ 
ประชมุเมือ่วนัท่ี 20 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชมุของบริษัท เลขท่ี 88/8-9หมู่ที่ 11 ต าบลบางปลา 

อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม  

1. นายเกรียงศกัด์ิ พลสัสินทร์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
2. นายแพทย์ก าพล พลสัสนิทร์ กรรมการและกรรมการผู้จดัการ  
3. นายแพทย์วิชิต ศิริทตัธ ารง กรรมการ    
4. นายอภิรุม ปัญญาพล กรรมการ 
5. นายแพทย์สชุาย เหลา่วีรวฒัน์ กรรมการและกรรมการบริหาร และคณะกรรมการลงทนุและการบริหาร 
  ความเสีย่ง 
6. นางกอบกลุ ปัญญาพล กรรมการ 
7. นายยรรยง อมรพิทกัษ์กลู กรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ 
  คณะกรรมการลงทนุและการบริหารความเสีย่ง 
8. นายมานิต เจียรดิฐ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา
  และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
9. นายสมยศ ญาณอบุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา 
  และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี   
  และคณะกรรมการลงทนุและการบริหารความเสีย่ง 
10. นายชยวฒัน์  พิเศษสทิธ์ิ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา 
  และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี   
11. นายแพทย์พินิจ  กลุละวณิชย์  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา 
  และพิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมการบริษัทที่ลาการประชุมเน่ืองจากติดภารกิจ 
1. นางสาวกรรณิกา พลสัสนิทร์ กรรมการ 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายแพทย์ยทุธนา  สงวนศกัด์ิโกศล รองกรรมการผู้จดัการและผู้อ านวยการโรงพยาบาลจฬุารัตน์ 9 กิ่งแก้ว 
2. แพทย์หญิงชติุมา  ป่ินเจริญ รองกรรมการผู้จดัการและผู้อ านวยการโรงพยาบาลจฬุารัตน์ 11 อินเตอร์ 
3. แพทย์หญิงรุ่งอรุณ สนัทดักลการ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจฬุารัตน์ 3 อินเตอร์ 
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4. นายแพทย์พลสนัต์  พลสัสินทร์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจฬุารัตน์ชลเวช และผู้อ านวยการนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
5. แพทย์หญิงรวินท์  ปัทมสงิห์ ณ อยธุยา ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมาย 
6. นางวนัดี  พิศนวุรรณเวช ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและเลขานกุารบริษัท 

7. นายศภุโชค โรจน์ชีวิน   ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
8. นายศภุฤกษ์  ศรียะพงศ์ นิติกรและผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท 

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ 
1. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ตวัแทนผู้สอบบญัชีจากบริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั 
2. นางสาวโกสมุภ์ ชะเอม ตวัแทนผู้สอบบญัชีจากบริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั 
3. คณุอภิชญา ธนพฤฒิบดี ตวัแทนผู้สอบบญัชีจากบริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั 
4. นายบญัชา  เดชอดุม    ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท  นกักฎหมายกรุงเทพ จ ากดั  
5. นายพายพุดั มหาผล     ที่ปรึกษาด้านการเงินจากบริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
6. คณุนชุฎา  เริงฤทยัร่ืน    ที่ปรึกษาด้านการเงินจากบริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

เร่ิมการประชุม 

นายเกรียงศักด์ิ พลสัสินทร์ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้ น
ของบริษัทและผู้ รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวม 693 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 8,388,517,106 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
76.2592 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทมีจ านวนทัง้สิน้ 11,000,000,000 หุ้น) ครบเป็น
องค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว  

ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระการประชุมประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณศุภฤกษ์ศรียะพงส์  นิติกรและผู้ช่วยเลขานุการ
บริษัท ได้ชีแ้จงเกี่ยวกบัวิธีการด าเนินการประชมุและขัน้ตอนการลงคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระดงันี ้

1. ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
แต่ละท่านจะได้รับแจกบตัรลงคะแนนตอนลงทะเบยีนเข้าร่วมประชมุ  

2. การประชมุจะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบยีบวาระในหนงัสอืเชิญประชมุ โดยจะน าเสนอข้อมูลในแต่ละ
วาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติส าหรับวาระนัน้ ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ
ต้องการซกัถามหรือแสดงความเห็น จะต้องแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่เป็นผู้ รับมอบฉันทะจะต้องแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่
ตนรับมอบฉนัทะมาให้ที่ประชมุทราบด้วยทกุครัง้  

3. ภายหลงัที่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระที่ 2 และ 4 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้
ที่ประชุมรับทราบซึ่งไม่ต้องลงคะแนน ผู้ ถือหุ้ นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตร
ลงคะแนนท่ีได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบยีน และสง่คืนให้กบัเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทัง้นี ้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วใน
การนับคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้ นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วยบัตร
ลงคะแนนของผู้ ถือหุ้ นที่งดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้ นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้ยกมือขึน้เพื่อให้เจ้าหน้าที่
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จัดเก็บตามล าดับ ทัง้นี ้ส าหรับวาระที่  6 เร่ืองการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตร
ลงคะแนนทกุใบทัง้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสยีง เพื่อนับคะแนน และจะเก็บบตัรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่
ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบคุคล 

4. ผู้ถือหุ้นทกุท่านมีคะแนนเสยีงหนึง่เสยีงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะ
ไม่มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ 

5. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน ยกเว้นวาระ 7 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชมุ และวาระที่ 9 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยบริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนัน้หักออกจาก
จ านวนเสยีงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุ สว่นท่ีเหลอืจะถือว่าเป็นคะแนนเสยีงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ   

ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคดัค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าท่ีประชมุเห็นชอบ หรือ
อนมุติัเป็นเอกฉนัท์ ทัง้นี ้เพื่อมิให้เป็นการเสยีเวลาระหว่างที่รอการนบัคะแนนเสยีงจะให้พิจารณาวาระถดัไป 

6. เพื่อให้การเก็บบตัรลงคะแนน เป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องกบัตามหลกัการก ากับดูแลกิจการ บริษัทจะ
เก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้ นที่เห็นด้วยเพื่อเก็บไว้เป็นหลกัฐานต่อไปในคราวเดียว โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งคืนให้
เจ้าหน้าที่หลงัเลกิประชมุฯ  แล้วกรณีผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะกลบัก่อนขอให้สง่บตัรลงคะแนนคืนให้กบัเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกนั 

นอกจากนี ้ บริษัทได้น าระบบการลงทะเบยีนและตรวจนับคะแนนเสียงของ บริษัท โอเจอินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
มาใช้ในการประชมุเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น 

ภายหลงัการแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้แถลงเปิดการประชุมและขอให้ผู้ถือหุ้น  1 ท่านคือคุณ
ณาตยา  กล้าวิเศษ เป็นตวัแทนและเป็นสกัขีพยานการตรวจนบัคะแนนของบริษัท โอ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เพื่อเป็น
การแสดงออกถงึความโปร่งใส ธรรมาภิบาลที่ดี  มีผู้ถือหุ้นแสดงความจ านงเข้าร่วมเป็นตัวแทนและเป็นสกัขีพยาน 1 ท่าน 
จากนัน้ประธานด าเนินการประชมุตามระเบยีบวาระดงัต่อไปนี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบนัทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม รายละเอียด
ปรากฏตามส าเนารายงานการประชมุที่น าสง่ให้กบัผู้ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ 

ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง  โดยขอให้
ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ – นามสกลุ ก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น  
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ไม่มีผู้ถือหุ้นซกัถาม  

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

มติ ที่ประชมุได้พจิารณาแล้ว จงึมมีติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ตามที่ประธานฯ 
เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดังนี ้

เห็นด้วยจ านวน    8,785,757,006 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9561 
ไม่เห็นด้วยจ านวน                              0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
งดออกเสยีงจ านวน                   3,859,600 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.0439 
บตัรเสยี            0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้แพทย์หญิงชุติมา  ป่ินเจริญ รองกรรมการผู้จัดการและผู้อ านวยการโรงพยาบาล
จฬุารัตน์ 11 อินเตอร์ เป็นผู้กล่าวสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2559 ให้ที่
ประชมุทราบ 

แพทย์หญิงชติุมา  ป่ินเจริญ รองกรรมการผู้จดัการและผู้อ านวยการโรงพยาบาลจฬุารัตน์ 11 อินเตอร์ ได้เสนอ
ให้ทีป่ระชมุ  ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินการเร่ืองศกัยภาพการให้บริการ ดงันี ้

บริษัทฯ เน้นคณุภาพการให้บริการโดยแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญในการรักษาพยาบาลทุกสาขา และเคร่ืองมือรักษาที่
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และค านึงถึงความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการเป็นหลกั อาทิเช่น คลินิกศัลยกรรมทางมือ 
ศนูย์ทารกแรกเกิดน า้หนกัน้อยวิกฤติ ศนูย์โรคหลอดเลอืดสมอง ศนูย์รักษาโรคหวัใจครบวงจร ศนูย์รักษาโรคมะเร็ง  บริษัทฯ
ได้ให้ความส าคญักบัการรักษาพยาบาลที่มีคณุภาพ คณะแพทย์และพนกังานท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

บริษัทฯ มีความโดดเด่นในการให้บริการดงันี ้

 
 

จากนัน้รายงานเกี่ยวกบั การร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคม(CSR) ในปี 2559  มากกว่า 50 กิจกรรม และรายงาน
เกี่ยวกบัรางวลัคณุภาพของโรงพยาบาลในกลุม่จฬุารัตน์ ปี 2559 โดยโรงพยาบาลในกลุ่มจุฬารัตน์ ได้ผ่านการต่ออายุการ
รับรองมาตรฐานสากลระดบัโลก ( JCI Accreditation Standards for Hospital) ซึง่ผ่านการตรวจเยี่ยมครัง้ล่าสดุ วันที่ 3-6 
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เมษายน 2560  ณ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ รางวัล ESG100 ของสถาบันไทยพัฒน์ แห่งตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และการด าเนินการด้านต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นโดยบริษัทได้ด าเนินการประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ
(Collective Action Coalition) ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต  เมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559   

 

และสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้
จ านวน 3,657,882,184 บาท และมีก าไรสทุธิจ านวน 564,980,780 บาท 

ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น 

  คุณสานิด เจริญผล ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามว่าการสร้างภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลด้วยการท า CSR 
และด้าน CAC Anticorruption ท าให้เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้หรือไม่ 

 แพทย์หญิงชติุมา  ป่ินเจริญ รองกรรมการผู้จดัการ และผู้อ านวยการโรงพยาบาลจฬุารัตน์ 11 อินเตอร์ 
ได้ชีแ้จงว่า การสร้างภาพลกัษณ์และการสร้างระบบการท างานท่ีดี  มีความโปร่งใส จะท าให้เกิดความ
เชื่อมัน่ต่อผู้ รับบริการ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่มาร่วมงานกบัองค์กร  เกิดความได้เปรียบในการ
แข่งขันของธุรกิจ และเป็นเร่ืองที่ฝ่ายบริหารต้องด าเนินการ  จึงไม่ได้มองว่าเป็นภาระค่าใช้จ่ายของ
บริษัท 

ประธานฯ จงึได้เสนอให้ที่ประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี             
31 ธันวาคม  2559 

มติ ที่ประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอ  

วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัตงิบการเงนิรวมของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณศุภโชค  โรจน์ชีวิน ผู้ จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ กล่าวสรุปผลการ
ด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ให้ที่ประชมุทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้
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ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น 

 คณุมานิตย์ เลศิสาครศิริ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดงันี ้
 1.โอกาสในการเก็บรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ  ในรายงานประจ าปี หน้าที่ 204  

 คุณวันดี  พิศนุวรรณเวช ผู้ อ านวยการฝ่านบริหาร และเลขานุการบริษัท  ได้ชีแ้จง โดยสรุปดังนี ้รายได้
ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับของปี 2559 จ านวน 487.27 ล้านบาท เทียบกับปี 2558 จ านวน 571.62 ล้าน
บาท ซึ่งเป็นรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับจาก ส านักงานประกันสงัคม และส านักงานหลักประกัน
สขุภาพแห่งชาติ ถือเป็นรายการปกติในธุรกิจของโรงพยาบาลเอกชนท่ีมีคู่สญัญาเป็นภาครัฐ จากการประเมิน
ของฝ่ายบริหารและข้อมลูในอดีตของบริษัทฯ มองเป็นความเสี่ยงต ่าในการรับช าระจากหน่วยงานภาครัฐ 

 2. ความเสีย่งด้านภาษีเงินได้ของบคุลากรทางการแพทย์ของบริษัท 

 คุณวันดี  พิศนุวรรณเวช ผู้อ านวยการฝ่านบริหาร และเลขานุการบริษัท  ได้ชีแ้จงดังนี  ้เป็นความเสี่ยง
เกี่ยวกบัเร่ืองการประเมินประเภทเงินได้ของวิชาชีพแพทย์ ของกรมสรรพากร 

 คณุสมชาย ค าภู่  ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้บริษัทชีแ้จงเกี่ยวกบัอตัราก าไรของบริษัที่ลดลงทกุปี แม้ว่าผล
ประกอบการที่แสดงในงบการเงินจะแสดงว่าบริษัทมีก าไรทกุปี แต่เมื่อเทียบกบัต้นทนุในการประกอบกิจการ
แล้ว ก าไรลดลงปีละ 3-4 % และบริษัทมีนโยบายการด าเนินการอย่างไรเพือ่ควบคมุไม่ให้ก าไรลดลงเมื่อเทียบ
กบัต้นทนุ 

 คุณศุภโชค  โรจน์ชีวิน ผู้ จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชีแ้จงดังนี  ้เนื่องจากใน 1-2 ปีที่ผ่านมาทาง
โรงพยาบาลจฬุารัตน์ ได้มีการขยายพืน้ท่ีการให้บริการตามแผนงานท่ีได้น าเสนอแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งปัจจุบนัได้เร่ิม
เปิดให้บริการแล้วแต่อตัราการใช้ยงัไม่เต็มพืน้ท่ี และค่าเสือ่มราคาส าหรับพืน้ที่ที่ขยายได้เร่ิมรับรู้แล้ว รวมถึง
การเข้าซือ้กิจการ (M&A) โรงพยาบาลที่ ผ่านมาจ านวน 2 แห่งซึ่งมีอัตราการท าก าไรที่ยังน้อยอยู่        
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เนื่องจากทางกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ได้เข้าไปปรับปรุงพืน้ที่และ สร้างมาตรฐานให้เป็นเช่นเดียวกันกับ
โรงพยาบาลแห่งอื่นๆ ในกลุ่มจุฬารัตน์ ส่งผลให้ในช่วงแรกที่เข้าซือ้กิจการนัน้อัตราก าไรของกลุ่มจึงลดลง
เลก็น้อย 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาและอนมุติังบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
สอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปีที่ได้จัดส่งไปยังผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการ
ประชมุ 

มติ ที่ประชมุได้พจิารณาแล้ว จงึมมีติเป็นเอกฉนัท์อนุมติังบการเงินรวมของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วยจ านวน    8,791,506,506 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วยจ านวน   0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสยีงจ านวน    0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
บตัรเสยี    0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

วาระที่ 4 พจิารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายแพทย์สชุาย  เหลา่วีรวฒัน์ กรรมการและกรรมการบริหาร และกรรมการลงทุน
และการบริหารความเสีย่ง เป็นผู้กลา่วสรุปการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้ที่ประชมุทราบ 

นายแพทย์สชุาย เหลา่วีรวฒัน์  กรรมการและกรรมการบริหารและกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง 
ได้แถลงต่อที่ประชมุว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบงัคับของบริษัทข้อ 49 ซึ่ง
ได้ก าหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราวเมื่อเห็นว่า บริษัทมีก าไรสมควร
พอที่จะท าเช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวต่อไป 

นายแพทย์สชุาย  เหลา่วีรวฒัน์ กรรมการและกรรมการบริหารและกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง 
ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานของ
บริษัท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) ที่ประชมุคณะกรรมการ ครัง้ที่ 4/2559  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.012  บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 132,000,000 บาท และได้
ด าเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี 9 กนัยายน 2559 

(2) ที่ประชมุคณะกรรมการซึง่ประชมุ ครัง้ที่ 5/2559 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติอนุมัติ
ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 132,000,000 
บาทและได้ด าเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี 9 ธันวาคม 2559 
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บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นไปแล้วรวม 2 ครัง้ เป็นอตัราหุ้นละ 0.024 บาท รวมเป็นเงิน
ทัง้สิน้ 264,000,000 บาท 

ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซกัถาม  

ประธานฯ จงึได้เสนอให้ที่ประชมุรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

มติ ที่ประชมุรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ  

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินก าไร เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 

ก าหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่านัน้ และมาตรา 116 ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่ง
ไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี จนกว่าทนุส ารองจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบยีน  

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมของบริษัท 
หลงัจากหกัเงินส ารองตามกฎหมายและเงินส ารองอื่น ๆ แล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม โดยจะขึน้อยู่กบัผลประกอบการ แผนการลงทนุขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน สภาพคลอ่ง และความจ าเป็น
อื่น ๆ ในอนาคต 

จากผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้
3,657,882,184 บาท และมีก าไรสทุธิประจ าปี 2559 จ านวน 564,980,780 บาท และบริษัทได้จัดสรรเงินก าไร เพื่อเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว  จึงไม่ต้องมีการจัดสรรอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุม
พิ จ า รณ า แล ะ อนุ มั ติ ก า ร จ่ า ย เ งิ น ปัน ผล ใ ห้ แก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ขอ งบ ริ ษั ทที่ มี ร า ย ชื่ อ ป ร ากฏ ในสมุด ท ะ เ บี ย น 
ผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 28 เมษายน 2560 ซึง่เป็นวนัท่ีคณะกรรมการก าหนดให้เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปัน
ผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 132,000,000 บาท และให้รวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่  2 พฤษภาคม 2560 โดย
ก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ทัง้นี ้เมื่อรวมอัตราเงินปันผลระหว่างกาล บริษัท
จ่ายเงินปันผลรวมเป็นอตัรา 0.036 บาท คิดเป็นเงินปันผลที่จ่ายรวมทัง้สิน้จ านวน 396,000,000 บาท และอัตราเงินปันผลที่
จ่ายเทียบกบัก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล และการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย เท่ากับร้อยละ 70 ซึ่งสอดคล้อง
กบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซกัถาม  
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ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.012 
บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ 

มต ิที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว จงึมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อ
ปรากฏในสมดุทะเบยีน ผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 28 เมษายน 2560 ซึง่เป็นวนัท่ีคณะกรรมการก าหนดให้เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือ
หุ้นท่ีจะมีสทิธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 132,000,000 บาท และ
ให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 2 
พฤษภาคม 2560  โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่  19 พฤษภาคม 2560 ทัง้นี ้อัตราเงินปันผลที่จ่าย
เทียบกับก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี เท่ากับร้อยละ 70 ซึ่ง
สอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วยจ านวน  8,791,506,506 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   100.0000 
ไม่เห็นด้วยจ านวน                      0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
งดออกเสยีงจ านวน                       0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
บตัรเสยี           0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระนี ้เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบติัที่ดีของนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ประธานฯ 
ได้เชิญกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่านออกจากห้องประชุมและจะเรียนเชิญกลบัเข้าห้องประชุม
อีกครัง้ภายหลงัจากที่ประชมุได้ลงมติในวาระนีเ้รียบร้อยแล้ว 

ในวาระนี ้ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายแพทย์พินิจ  กุลละวณิชย์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ท าหน้าที่เป็นประธานในท่ีประชมุแทน เน่ืองจากคณุเกรียงศักด์ิ พลสัสินทร์ เป็นกรรมการ
ที่ต้องออกตามวาระ และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบงัคับของบริษัท ข้อ 18. ก าหนดว่าในการประชุมสามัญ
ประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึง่ในสาม (1/3) โดยอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่ง
ออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สดุกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนีก้รรมการซึ่งต้องออกจาก
ต าแหน่งกรรมการของบริษัทตามก าหนดวาระมีดงันี ้

1. นายเกรียงศกัด์ิ พลสัสนิทร์ 
2. นายอภิรุม ปัญญาพล 
3. นายแพทย์สชุาย เหลา่วีรวฒัน์ 
4. นางกอบกลุ ปัญญาพล 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ได้พิจารณาจากคุณสมบติัตามที่กฎหมายบริษัทมหาชน

จ ากดั พ.ศ.2535  และประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยท่ีเกี่ยวข้องก าหนด  และคณุสมบติัของกรรมการในด้านต่างๆ  เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการ 4 ท่าน
ซึง่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการ
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ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทัง้ 4 ท่าน ไม่เป็นผู้ มี
คณุสมบติัต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการด าเนินงานของ
บริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจงึเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทัง้ 4 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลอืกตัง้
กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ ซึ่งรายละเอียดประวัติของกรรมการทัง้ 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่ง
ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ  

ภายหลงัการชีแ้จงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น 
ไม่มีผู้ถือหุ้นซกัถาม 
นายแพทย์พินิจ  กลุละวณิชย์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอ

ให้ที่ประชมุพิจารณาแต่งตัง้กรรมการดงัมีรายชื่อดงักลา่วข้างต้นท่ีต้องออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษัทอีกวาระหนึง่  

มติ ที่ประชมุได้พจิารณาแล้ว จงึมีมติอนมุติัการแต่งตัง้กรรมการดงักลา่วข้างต้น ซึง่เป็นกรรมการที่ต้องออก
จากต าแหน่งตามวาระ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีงดังนี  ้

1. นายเกรียงศกัด์ิ  พลสัสนิทร์ 
เห็นด้วยจ านวน  8,419,747,856 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 95.7714 
ไม่เห็นด้วยจ านวน        3,145,800 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0358 
งดออกเสยีงจ านวน     368,612,850  เสยีง คิดเป็นร้อยละ  4.1928 
บตัรเสยี                       0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

 2.       นายอภิรุม  ปัญญาพล 
เห็นด้วยจ านวน  7,661,436,356    เสยีง คิดเป็นร้อยละ 87.1459 
ไม่เห็นด้วยจ านวน        2,871,100    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   0.0327 
งดออกเสยีงจ านวน   1,127,199,050  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 12.8215 
บตัรเสยี                       0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

3. นายแพทย์สชุาย  เหลา่วีรวฒัน์ 
เห็นด้วยจ านวน  8,775,145,906 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.8139 
ไม่เห็นด้วยจ านวน        2,871,100 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   0.0327 
งดออกเสยีงจ านวน       13,489,500 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.1534 
บตัรเสยี                       0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

4. นางกอบกลุ  ปัญญาพล 
เห็นด้วยจ านวน  7,855,679,106 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 89.3553 
ไม่เห็นด้วยจ านวน        3,160,800 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   0.0360 
งดออกเสยีงจ านวน     932,666,600  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 10.6087 
บตัรเสยี                       0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
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วาระที่ 7 พจิารณาและอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คณุสมยศ  ญาณอบุล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากบั
ดแูลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้กล่าว
สรุปให้ที่ประชมุทราบเกี่ยวกบัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ได้ด าเนินการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2560 
โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบติัหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับ
บริษัทอื่นท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนั มีขนาดและลกัษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกันกับบริษัท รวมทัง้ผลส ารวจค่าตอบแทน
กรรมการของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทก าหนดนัน้อยู่ใน
อตัราใกล้เคียงกบัค่าเฉลีย่โดยรวมของตลาด 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการก าหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการส าหรับปี 2560 ในรูปของเบีย้ประชมุและโบนสัประจ าปี ดงันี ้

 1. เบีย้ประชมุ 
- ประธานคณะกรรมการ 30,000 บาทต่อครัง้ที่เข้าประชมุคณะกรรมการ 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาทต่อครัง้ที่เข้าประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และ 

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

หรือคณะกรรมการตรวจสอบ (แล้วแต่กรณี) 
- ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  10 ,000 บาท

ต่อครัง้ที่เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 10 ,000 บาทต่อครัง้ที่ เ ข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

- ประธานคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง  และกรรมการลงทุนและการบริหาร
ความเสีย่ง 10,000 บาทต่อครัง้ที่เข้าร่วมประชมุกรรมการลงทนุและการบริหารความเสีย่ง 

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

ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซกัถาม         
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ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่เสนอต่อที่
ประชมุ  

มติ ที่ประชมุพิจารณาแล้ว จงึมมีติอนมุติัการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่เสนอข้างต้น 
ทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วยจ านวน  8,750,350,806 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.5319 
ไม่เห็นด้วยจ านวน      36,379,600 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   0.4138 
งดออกเสยีงจ านวน         4,776,100  เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.0543 
บตัรเสยี                       0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

วาระที่ 8 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี
ประธานฯ ได้มอบหมายให้คณุมานิต เจียรดิฐ  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

ก ากบัดแูลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  เป็นผู้กล่าวสรุปให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชี และ
ก าหนดค่าสอบบญัชีทกุปี ในการแต่งตัง้สามารถแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมได้ 

นอกจากนี ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่ ทจ. 44/2556 เร่ืองหลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด า เนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
ก าหนดให้บริษัทจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชีดงักลา่วปฏิบติัหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดต่อกันโดย
การหมุนเวียนไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้ สอบบญัชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในส านักงาน
ตรวจสอบบญัชีนัน้แทนผู้สอบบญัชีรายเดิมได้ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2560 
พิจารณาและอนมุติัการแต่งตัง้ นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5313 หรือนางสาวสมุาล ี 
รีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970 หรือนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 
4958 แห่งบริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2560  ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีที่เสนอชื่อแต่งตัง้ให้เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปีนี  ้เป็นการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีปีที่สี่ แต่บริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็น
บริษัทผู้สอบบญัชีให้กบับริษัทและบริษัทย่อยมาแล้วเป็นเวลา 23 รอบปีบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทและบริษัท
ย่อย เป็นจ านวนไม่เกิน 4,000,000 บาทต่อปี  โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถปฏิบติัหน้าที่ได้ให้บริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด จัดหาผู้สอบ
บญัชีรับอนุญาตอื่นของส านักงานท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบญัชี
ดงักลา่วได้ ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหารผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่อย่างใด 

ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นซกัถาม  
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        ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 
ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ตามที่เสนอต่อที่ประชมุ  

 มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตาม
รายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วยจ านวน  8,725,089,506 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.2444 
ไม่เห็นด้วยจ านวน      61,655,900  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   0.7013 
งดออกเสยีงจ านวน        4,776,100  เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.0543 
บตัรเสยี                      0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

วาระที่ 9 พจิารณาและอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงนิไม่เกิน 2,000,000,000 บาท 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คณุศภุโชค  โรจน์ชีวิน ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน  เป็นผู้กล่าวสรุปให้ที่ประชุม
ทราบว่า บริษัทประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

วตัถปุระสงค์ : เพื่อจดัหาเงินทนุส าหรับใช้ในการลงทนุ และ/หรือ เป็นเงินทนุหมนุเวียนทัว่ไป 
ประเภทหุ้นกู้  : หุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ ถือหรือไม่ระบุชื่อ  ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ  มีหรือไม่มี

หลกัประกัน มีหรือไม่มีผู้ค า้ประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้ นกู้  ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความ
เหมาะสมของสภาวะตลาด 

มลูค่าการเสนอขาย : วงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยสามารถออกและเสนอ
ขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน  หรือหลายคราวก็ได้ ในกรณีที่มีการ     
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนก าหนด และ/หรือ หุ้นกู้ครบก าหนด บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ชุดใหม่
เพิ่มเติมได้ โดยมูลค่าเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่รวมกับมูลค่าหุ้นกู้คงค้างเดิมที่ยังไม่ได้รับ
การไถ่ถอนต้องไม่เกินวงเงินรวมดงักลา่วหรือเทียบเท่า  

อายขุองหุ้นกู้  : ไม่เกิน 10 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุ้นกู้   
สกลุเงิน : สกลุเงินบาท และ/หรือ สกลุเงินตราต่างประเทศในจ านวนเทียบเท่า 
ราคาเสนอขาย : ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายแต่ละครัง้ 
การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรื อ     

ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะท าการเสนอขายหุ้นกู้ ดังกล่าวใน
ประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ ผู้
ลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบนัในประเทศ และ/
หรือผู้ลงทนุสถาบนั 
ในต่างประเทศ  และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกันหรือหลายคราว ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
และ/หรือ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน หรือกฎระเบียบอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้
บงัคบัในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้
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คืนก่อนก าหนด 
  และ/หรือ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ คืนก่อนก าหนด  ทัง้นี ้ให้เป็นไปตาม

ข้อตกลงและเง่ือนไขของการออกหุ้นกู้ในแต่ละครัง้ 
เง่ือนไขอื่น ๆ : การออกและเสนอขายหุ้นกู้จะขึน้อยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ออก

และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครัง้ และปัจจยัอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ทัง้นี ้ มอบหมายให้คณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ 

คณะกรรมการบริหารได้รับมอบหมาย มีอ านาจในการก าหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้  ในส่วนที่ยังไม่ได้ก าหนด ตามความจ าเป็นและเห็นสมควร ที่จะต้องก าหนดตามกฎหมายและ
ข้อบงัคบัที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อหุ้นกู้  ลกัษณะการขายหุ้นกู้  จ านวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้   
การค า้ประกนั หลกัประกนั ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด สิทธิและหน้าที่อื่นใด
ตามประเภทหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว อตัราดอกเบีย้ วิธีการช าระเงินต้นและดอกเบีย้ วิธีการและระยะเวลาการเสนอขาย
และจดัสรร และรายละเอียดการเสนอขาย ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหุ้นกู้  นายทะเบียนหุ้นกู้  ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  รวมถึงการน า
หุ้นกู้ดงักลา่วไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดตราสารหนี  ้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ หรือตลาดรองใด ๆ รวมถงึองค์กรใด ๆ ตลอดจนให้มีอ านาจด าเนินการขออนญุาตด าเนินการเปิดเผยข้อมูล และ
การด าเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และมีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ทัง้ปวงตามที่จ าเป็นและสมควรอัน
เกี่ยวเนื่องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  

ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น 

 คณุอรุณ  อาสนทอง ผู้ถือหุ้น  สอบถามถงึกรณี ส านักงานประกันสงัคมจะคืนสิทธิตามมาตรา 39 อาจมี
ผลกระทบต่อโรงพยาบาลอย่างไร   

นายแพทย์ก าพล  พลัสสินทร์ กรรมการบริษัท และกรรมการผู้ จัดการ ได้ชีแ้จงว่าไม่มีผลกระทบต่อ
โรงพยาบาล  

        ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 
บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น  

 มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติ เป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้ นกู้ วงเ งินไม่ เกิน 
2,000,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วยจ านวน  8,791,521,506 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วยจ านวน                     0  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
งดออกเสยีงจ านวน                      0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
บตัรเสยี                      0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
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วาระที่ 10 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 ประธานฯได้ชีแ้จงต่อที่ประชมุเพื่อทราบ บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาเข้าร่วมโครงการกบัสถาบนั 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ในนโยบายเกี่ยวกบัการต่อต้านการทจุริตคอรัปชัน่ซึง่อยู่ระหว่างด าเนินการ และผลการ 
ด าเนินการจะแจ้งให้ที่ประชมุทราบในครัง้ต่อไป 

ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น 

 คณุพิโรจน์  ปรีชา  ผู้ถอืหุ้น สอบถาม ดงันี ้                                                                   

1. ก าไรของไตรมาสแรกของปี 2560 เพิ่มขึน้หรือไม่  และฝ่ายบริหารพอใจกบัการเติบโต
หรือไม่  และหากไม่พอใจ มีการบริหารจดัการความเสีย่งอย่างไร 

 นายเกรียงศกัด์ิ พลสัสนิทร์ ประธานกรรมการบริษัท  ได้ชีแ้จงว่า ต้องขออภัยผู้ถือหุ้นที่ทาง
บริษัทยงัไม่สามารถให้ข้อมลูดงักลา่วได้ 

2. รายรับ กบัรายจ่ายเฉพาะประกนัสงัคม  สอดคล้องกนัหรือไม่ และสาเหตทุีบ่างโรงพยาบาล
ยกเลกิสทิธิประกนัสงัคม   

นายแพทย์ก าพล  พลัสสินทร์ กรรมการบริษัท และกรรมการผู้ จัดการ ได้ชี แ้จงว่า  
โรงพยาบาลภาครัฐและโรงพยาบาลภาคเอกชนรับผู้ ป่วยประกันสังคมคนละคร่ึง ทาง
โรงพยาบาลภาคเอกชนรับผู้ ป่วยประมาณ 5-6 ล้านคน  ทางส านักงานประกันสงัคมไม่ได้
ขึน้ค่าหวัมา 6 ปี ไม่ได้พิจารณาเร่ืองค่าใช้จ่ายที่สงูขึน้ในปัจจบุนั และการรักษาโรคยากก็ได้
สทิธิเท่าเดิม  

3. ขอค าแนะน าแพทย์ทางเลอืกในการรักษาโรคมะเร็ง  ผลการรักษาเป็นอย่างไร 

นายแพทย์ก าพล  พลสัสินทร์ กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ได้ชีแ้จงว่า ปัจจุบนั
การรักษาโรคมะเร็งไม่จ าเป็นต้องใช้เคมีบ าบัด(คีโม)ในการรักษาอย่างเดียว และยังไม่
สามารถรักษามะเร็งได้ทัง้หมดทกุชนิดในโลก  และขอยกตัวอย่างเช่นการรักษามะเร็งต่อม
ลกูหมากโดยวิธีการฝังแร่  มีแพทย์ที่ท าน้อยมาก  ถ้าท าน้อยความเชี่ยวชาญก็น้อย ใช้
หลกัการของคอมพิวเตอร์ก าหนดจุดและฝังแร่เล็กๆ เข้าไป  คนที่ท าด้วยวิธีนีส้่วนใหญ่เป็น
ชาวอเมริกา  และทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์โชคดีที่มีแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญ  ท่านมาที่ประเทศ
ไทยปีละ 4 ครัง้ แต่ค่าใช้จ่ายการรักษาค่อนข้างสงู เพราะถ้าการรักษาแบบผ่าตัดอาจมีโรค
แทรกซ้อนมากมาย ก็เป็นอีกหนึง่ทางเลอืกที่แนะน า 

และเพิ่มเติมว่าโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ติดอันดับที่มีคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้าย
ศัลยกรรมมือและกระดูก ชื่อนายแพทย์วิชิต  ศิริทัตธ ารง  ได้รับการยอมรับจากโรงเรียน
แพทย์ และได้รับเชิญร่วมอบรมเชิงวิชาการกบัสถาบนัและโรงพยาบาลต่างๆ  พร้อมทัง้ท่าน
ได้เปิดอบรมให้แก่แพทย์ด้านศลัยกรรมมือและกระดกูด้วย   
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4. อยากเสนอให้สว่นลดหรือสทิธิพิเศษแกผู่้ถือหุ้นทีม่าใช้บริการที่โรงพยาบาลบ้าง 

นายแพทย์ก าพล  พลัสสินทร์ กรรมการบริษัท และกรรมการผู้ จัดการ ได้ชีแ้จงว่า  รับไว้
พิจารณาและแนะน าว่าทางโรงพยาบาลจฬุารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้ให้บริการหลกัๆ อยู่สองด้าน 
คือ ด้านการรักษา  และด้านป้องกันและส่งเสริม เน้นให้ตรวจสขุภาพค้นหาโอกาสความ
เสีย่งลว่งหน้า เพื่อหาแนวทางป้องกนัแต่เน่ินๆ  เช่นโรคหัวใจ  โดยจัดศูนย์บริการ เช่น ศูนย์
ตรวจสขุภาพแบบครบวงจร (Checkup)   

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าได้พิจารณาวาระต่างๆ ตามระเบียบการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 5229 
ครบถ้วนแล้ว  และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม  ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
5229 ทกุท่านและกลา่วปิดประชมุ ณ เวลา 15.50 น. 

 

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


