รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
ของ
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่
ประชุมเมือ่ วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องประชุมของบริ ษัท เลขที่ 88/8-9หมู่ที่ 11 ตาบลบางปลา
อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

นายเกรี ยงศักดิ์ พลัสสินทร์
นายแพทย์กาพล พลัสสินทร์
นายแพทย์วิชิต ศิริทตั ธารง
นายอภิรุม ปั ญญาพล
นายแพทย์สชุ าย เหล่าวีรวัฒน์

6.
7.

นางกอบกุล ปั ญญาพล
นายยรรยง อมรพิทกั ษ์ กลู

8.

นายมานิต เจียรดิฐ

9.

นายสมยศ ญาณอุบล

10.

นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์

11.

นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการและกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการลงทุนและการบริ หาร
ความเสีย่ ง
กรรมการ
กรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการลงทุนและการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
และคณะกรรมการลงทุนและการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการบริษัทที่ลาการประชุมเนื่องจากติดภารกิจ
1.
นางสาวกรรณิกา พลัสสินทร์
กรรมการ
ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1.
นายแพทย์ยทุ ธนา สงวนศักดิ์โกศล รองกรรมการผู้จดั การและผู้อานวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 กิ่งแก้ ว
2.
แพทย์หญิงชุติมา ปิ่ นเจริ ญ
รองกรรมการผู้จดั การและผู้อานวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์
3.
แพทย์หญิงรุ่งอรุณ สันทัดกลการ ผู้อานวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
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4.
5.
6.

7.
8.

นายแพทย์พลสันต์ พลัสสินทร์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช และผู้อานวยการนักลงทุนสัมพันธ์
แพทย์หญิงรวินท์ ปั ทมสิงห์ ณ อยุธยา ผู้อานวยการฝ่ ายกฎหมาย
นางวันดี พิศนุวรรณเวช
ผู้อานวยการฝ่ ายบริ หารและเลขานุการบริ ษัท
นายศุภโชค โรจน์ชีวิน
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
นายศุภฤกษ์ ศรี ยะพงศ์
นิติกรและผู้ช่วยเลขานุการบริ ษัท

ผู้เข้ าร่ วมประชุมอื่นๆ
1.
นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ
2.
นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม
3.
คุณอภิชญา ธนพฤฒิบดี
4.
นายบัญชา เดชอุดม
5.
นายพายุพดั มหาผล
6.
คุณนุชฎา เริ งฤทัยรื่ น

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริ ษัทสานักงาน อีวาย จากัด
ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริ ษัทสานักงาน อีวาย จากัด
ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริ ษัทสานักงาน อีวาย จากัด
ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท นักกฎหมายกรุงเทพ จากัด
ที่ปรึกษาด้ านการเงินจากบริ ษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาด้ านการเงินจากบริ ษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)

เริ่มการประชุม
นายเกรี ยงศักดิ์ พลัสสินทร์ ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุม ว่ามีผ้ ถู ือหุ้น
ของบริ ษั ทและผู้รั บมอบฉันทะมาเข้ าร่ วมประชุม รวม 693 ราย นับจานวนหุ้นได้ 8,388,517,106 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
76.2592 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมดของบริ ษัท (หุ้นของบริ ษัทมีจานวนทั ้งสิ ้น 11,000,000,000 หุ้น) ครบเป็ น
องค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทแล้ ว
ก่อนเริ่ มพิจารณาวาระการประชุมประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คุณศุภฤกษ์ ศรี ยะพงส์ นิติกรและผู้ช่วยเลขานุการ
บริ ษัท ได้ ชี ้แจงเกี่ยวกับวิธีการดาเนินการประชุมและขั ้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระดังนี ้
1.
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้ รับมอบฉันทะให้ ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
แต่ละท่านจะได้ รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
2.
การประชุมจะพิจารณาเรื่ องตามลาดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนาเสนอข้ อมูลในแต่ละ
วาระ และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามก่อนแล้ วจึงจะให้ มีการลงมติสาหรั บวาระนั ้น ๆ กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ
ต้ องการซักถามหรื อแสดงความเห็น จะต้ องแจ้ งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะจะต้ องแจ้ งชื่อผู้ถือหุ้นที่
ตนรับมอบฉันทะมาให้ ที่ประชุมทราบด้ วยทุกครัง้
3.
ภายหลังที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ ว ยกเว้ นวาระที่ 2 และ 4 ซึ่งเป็ นวาระเสนอให้
ที่ประชุมรั บทราบซึ่งไม่ต้องลงคะแนน ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้ วยหรื อ งดออกเสียงในวาระใด ขอให้ ลงคะแนนในบัตร
ลงคะแนนที่ได้ รับจากเจ้ าหน้ าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ทั ้งนี ้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วใน
การนับคะแนน เจ้ า หน้ าที่ ของบริ ษั ท จะจัด เก็ บบัตรลงคะแนนของผู้ถือ หุ้น ที่ล งคะแนนไม่เ ห็น ด้ ว ย และตามด้ ว ยบัต ร
ลงคะแนนของผู้ถือ หุ้นที่งดออกเสียง โดยผู้ถือ หุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้ วยหรื อ งดออกเสียงขอให้ ยกมือ ขึน้ เพื่อ ให้ เจ้ าหน้ าที่
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จัดเก็ บตามลาดับ ทัง้ นี ้ สาหรั บวาระที่ 6 เรื่ อ งการแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่อ อกตามวาระ บริ ษั ทจะเก็บบัต ร
ลงคะแนนทุกใบทั ้งเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง เพื่อนับคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่
ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นรายบุคคล
4.
ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึง่ เสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในวาระใดจะ
ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั ้นๆ
5.
ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออก
เสียงลงคะแนน ยกเว้ นวาระ 7 ต้ องได้ รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุม และวาระที่ 9 ต้ องได้ รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริ ษัทจะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั ้นหักออกจาก
จานวนเสียงทั ้งหมดที่เข้ าร่ วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้ วยในวาระนั ้น ๆ
ทั ้งนี ้ ในกรณีที่ไม่มีผ้ ใู ดแสดงความเห็นคัดค้ าน หรื อแสดงความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่น ให้ ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรื อ
อนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์ ทั ้งนี ้ เพื่อมิให้ เป็ นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้ พิจารณาวาระถัดไป
6.
เพื่อให้ การเก็บบัตรลงคะแนน เป็ นไปอย่างโปร่ งใสสอดคล้ องกับตามหลักการกากับดูแลกิจการ บริ ษัทจะ
เก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถื อหุ้นที่เห็นด้ วยเพื่อเก็บไว้ เป็ นหลักฐานต่อไปในคราวเดียว โดยขอให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถส่งคืนให้
เจ้ าหน้ าที่หลังเลิกประชุมฯ แล้ วกรณีผ้ ถู ือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อนขอให้ สง่ บัตรลงคะแนนคืนให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ด้วยเช่นกัน
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ นาระบบการลงทะเบียนและตรวจนับคะแนนเสียงของ บริ ษัท โอเจอินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด
มาใช้ ในการประชุมเพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ภายหลังการแจ้ งวิธีการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้ แถลงเปิ ดการประชุมและขอให้ ผ้ ถู ือหุ้น 1 ท่านคือคุณ
ณาตยา กล้ าวิเศษ เป็ นตัวแทนและเป็ นสักขีพยานการตรวจนับคะแนนของบริ ษัท โอ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด เพื่อเป็ น
การแสดงออกถึงความโปร่ งใส ธรรมาภิบาลที่ดี มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความจานงเข้ า ร่ วมเป็ นตัวแทนและเป็ นสักขีพยาน 1 ท่าน
จากนั ้นประธานดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559

ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการบริ ษั ทเห็นว่าได้ มีการบันทึกถูกต้ องตรงตามมติของที่ประชุม รายละเอียด
ปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมที่นาส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง โดยขอให้
ผู้ถือหุ้นแจ้ งชื่อ – นามสกุล ก่อนที่จะสอบถามหรื อแสดงข้ อคิดเห็น
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ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
มติ ที่ประชุมได้ พจิ ารณาแล้ ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ตามที่ประธานฯ
เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วยจานวน
8,785,757,006 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9561
ไม่เห็นด้ วยจานวน
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
งดออกเสียงจานวน
3,859,600 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0439
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2559

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ แพทย์หญิงชุติมา ปิ่ นเจริ ญ รองกรรมการผู้จัดการและผู้อานวยการโรงพยาบาล
จุฬารั ตน์ 11 อินเตอร์ เป็ นผู้กล่าวสรุ ปผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้ ที่
ประชุมทราบ
แพทย์หญิงชุติมา ปิ่ นเจริ ญ รองกรรมการผู้จดั การและผู้อานวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ได้ เสนอ
ให้ ทปี่ ระชุม ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดาเนินการเรื่ องศักยภาพการให้ บริ การ ดังนี ้
บริ ษัทฯ เน้ นคุณภาพการให้ บริ การโดยแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญในการรักษาพยาบาลทุกสาขา และเครื่ องมือรั กษาที่
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และคานึงถึงความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การเป็ นหลัก อาทิเช่น คลินิกศัลยกรรมทางมือ
ศูนย์ทารกแรกเกิดน ้าหนักน้ อยวิกฤติ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง ศูนย์รักษาโรคหัวใจครบวงจร ศูนย์รักษาโรคมะเร็ ง บริ ษัทฯ
ได้ ให้ ความสาคัญกับการรักษาพยาบาลที่มีคณ
ุ ภาพ คณะแพทย์และพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ
บริ ษัทฯ มีความโดดเด่นในการให้ บริ การดังนี ้

จากนั ้นรายงานเกี่ยวกับ การร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม(CSR) ในปี 2559 มากกว่า 50 กิจกรรม และรายงาน
เกี่ยวกับรางวัลคุณภาพของโรงพยาบาลในกลุม่ จุฬารัตน์ ปี 2559 โดยโรงพยาบาลในกลุ่มจุฬารั ตน์ ได้ ผ่านการต่ออายุการ
รับรองมาตรฐานสากลระดับโลก ( JCI Accreditation Standards for Hospital) ซึง่ ผ่านการตรวจเยี่ยมครั ง้ ล่าสุด วันที่ 3-6
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เมษายน 2560 ณ โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ 3 อินเตอร์ รางวัล ESG100 ของสถาบันไทยพัฒน์ แห่งตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทย และการดาเนินการด้ านต่อ ต้ านทุจริ ตคอรั ปชั่นโดยบริ ษัทได้ ดาเนินการประกาศเจตนารมณ์ แนวร่ วมปฏิบัติ
(Collective Action Coalition) ภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

และสรุ ปผลการดาเนินงานของบริ ษั ทในรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา บริ ษัทมีรายได้
จานวน 3,657,882,184 บาท และมีกาไรสุทธิจานวน 564,980,780 บาท
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็น


คุณสานิด เจริ ญผล ผู้ถือ หุ้น ได้ สอบถามว่าการสร้ างภาพลักษณ์ ของโรงพยาบาลด้ วยการทา CSR
และด้ าน CAC Anticorruption ทาให้ เป็ นค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นหรื อไม่
แพทย์หญิงชุติมา ปิ่ นเจริ ญ รองกรรมการผู้จดั การ และผู้อานวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์
ได้ ชี ้แจงว่า การสร้ างภาพลักษณ์และการสร้ างระบบการทางานที่ดี มีความโปร่ งใส จะทาให้ เกิดความ
เชื่อมัน่ ต่อผู้รับบริ การ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่มาร่ วมงานกับองค์กร เกิดความได้ เปรี ยบในการ
แข่งขันของธุรกิจ และเป็ นเรื่ องที่ฝ่ายบริ หารต้ องดาเนินการ จึงไม่ได้ มองว่าเป็ นภาระค่าใช้ จ่ายของ
บริ ษัท

ประธานฯ จึงได้ เสนอให้ ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอ
วาระที่ 3

พิจารณาและอนุ มัตงิ บการเงินรวมของบริษัท สาหรับรอบปี บัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้ ม อบหมายให้ คุณ ศุภโชค โรจน์ ชีวิน ผู้จัดการฝ่ ายบัญ ชีและการเงิน เป็ นผู้กล่าวสรุ ปผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้ ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดงั นี ้
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ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็น
 คุณมานิตย์ เลิศสาครศิริ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามดังนี ้
1.โอกาสในการเก็บรายได้ ค่าบริ การทางการแพทย์ค้างรับ ในรายงานประจาปี หน้ าที่ 204
คุณวันดี พิศนุวรรณเวช ผู้อานวยการฝ่ านบริ หาร และเลขานุการบริ ษัท ได้ ชี ้แจงโดยสรุ ปดังนี ้ รายได้
ค่าบริ การทางการแพทย์ค้างรับของปี 2559 จานวน 487.27 ล้ านบาท เทียบกับปี 2558 จานวน 571.62 ล้ าน
บาท ซึ่งเป็ นรายได้ ค่าบริ การทางการแพทย์ค้างรั บ จาก สานักงานประกันสังคม และสานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ถือเป็ นรายการปกติในธุรกิจของโรงพยาบาลเอกชนที่มีค่สู ญ
ั ญาเป็ นภาครัฐ จากการประเมิน
ของฝ่ ายบริ หารและข้ อมูลในอดีตของบริ ษัทฯ มองเป็ นความเสี่ยงต่าในการรับชาระจากหน่วยงานภาครัฐ
2. ความเสีย่ งด้ านภาษีเงินได้ ของบุคลากรทางการแพทย์ของบริ ษัท
คุณวันดี พิศนุวรรณเวช ผู้อานวยการฝ่ านบริ หาร และเลขานุการบริ ษั ท ได้ ชีแ้ จงดังนี ้ เป็ นความเสี่ยง
เกี่ยวกับเรื่ องการประเมินประเภทเงินได้ ของวิชาชีพแพทย์ ของกรมสรรพากร
 คุณสมชาย คาภู่ ผู้ถือหุ้น ได้ ขอให้ บริ ษัทชี ้แจงเกี่ยวกับอัตรากาไรของบริ ษัที่ลดลงทุกปี แม้ ว่าผล
ประกอบการที่แสดงในงบการเงินจะแสดงว่าบริ ษัทมีกาไรทุกปี แต่เมื่อเทียบกับต้ นทุนในการประกอบกิจการ
แล้ ว กาไรลดลงปี ละ 3-4 % และบริ ษัทมีนโยบายการดาเนินการอย่างไรเพือ่ ควบคุมไม่ให้ กาไรลดลงเมื่อเทียบ
กับต้ นทุน
คุณ ศุภโชค โรจน์ ชีวิน ผู้จัดการฝ่ ายบัญ ชีและการเงิน ได้ ชีแ้ จงดังนี ้ เนื่อ งจากใน 1-2 ปี ที่ผ่านมาทาง
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ได้ มีการขยายพื ้นที่การให้ บริ การตามแผนงานที่ได้ นาเสนอแก่ผ้ ถู ือหุ้น ซึ่งปั จจุบนั ได้ เริ่ ม
เปิ ดให้ บริ การแล้ วแต่อตั ราการใช้ ยงั ไม่เต็มพื ้นที่ และค่าเสือ่ มราคาสาหรั บพื ้นที่ที่ขยายได้ เริ่ มรั บรู้ แล้ ว รวมถึง
การเข้ า ซื อ้ กิ จ การ (M&A) โรงพยาบาลที่ ผ่ า นมาจ านวน 2 แห่ ง ซึ่ ง มี อัต ราการท าก าไรที่ ยั ง น้ อยอยู่
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เนื่อ งจากทางกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารั ตน์ ได้ เข้ าไปปรั บปรุ งพืน้ ที่และ สร้ างมาตรฐานให้ เป็ นเช่นเดียวกันกับ
โรงพยาบาลแห่งอื่นๆ ในกลุ่ม จุฬารั ตน์ ส่งผลให้ ในช่วงแรกที่เข้ าซือ้ กิจการนัน้ อัตรากาไรของกลุ่มจึงลดลง
เล็กน้ อย
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัท สาหรั บรอบปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัทแล้ ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณา
สอบทานแล้ ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี ที่ได้ จัดส่งไปยังผู้ถือ หุ้นพร้ อมหนังสือ เชิญประชุมแล้ วก่อ นการ
ประชุม
มติ ที่ประชุมได้ พจิ ารณาแล้ ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบการเงินรวมของบริ ษัท สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วยจานวน
8,791,506,506 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้ วยจานวน
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียงจานวน
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
วาระที่ 4

พิจารณารับทราบการจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาล

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายแพทย์สชุ าย เหล่าวีรวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริ หาร และกรรมการลงทุน
และการบริ หารความเสีย่ ง เป็ นผู้กล่าวสรุปการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ให้ ที่ประชุมทราบ
นายแพทย์สชุ าย เหล่าวีรวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริ หารและกรรมการลงทุนและการบริ หารความเสี่ยง
ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 49 ซึ่ง
ได้ กาหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครั ง้ คราวเมื่อเห็นว่า บริ ษัทมีกาไรสมควร
พอที่จะทาเช่นนั ้น และเมื่อได้ จ่ายเงินปั นผลแล้ วให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
นายแพทย์สชุ าย เหล่าวีรวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริ หารและกรรมการลงทุนและการบริ หารความเสี่ยง
ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างปี 2559 ที่ผ่านมา บริ ษัทได้ มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดาเนินงานของ
บริ ษัท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(1) ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั ง้ ที่ 4/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ได้ มีมติอนุมัติให้ จ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็ นเงินทั ้งสิ ้น 132,000,000 บาท และได้
ดาเนินการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559
(2) ที่ประชุมคณะกรรมการซึง่ ประชุม ครัง้ ที่ 5/2559 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ได้ มีมติอนุมัติ
ให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็ นเงินทั ้งสิ ้น 132,000,000
บาทและได้ ดาเนินการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559
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บริ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ ผ้ ถู ือหุ้นไปแล้ วรวม 2 ครัง้ เป็ นอัตราหุ้นละ 0.024 บาท รวมเป็ นเงิน
ทั ้งสิ ้น 264,000,000 บาท
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
ประธานฯ จึงได้ เสนอให้ ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
มติ ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลของบริ ษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ
วาระที่ 5

พิจารณาและอนุ มัติการจ่ ายเงินปั นผล และการจัดสรรเงินกาไร เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
สาหรับผลการดาเนินงานสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุม ทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษั ทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115
กาหนดให้ บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลจากเงินกาไรเท่านั ้น และมาตรา 116 กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่ง
ไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี จนกว่าทุนสารองจะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน
บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัต ราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริ ษัท
หลังจากหักเงินสารองตามกฎหมายและเงินสารองอื่น ๆ แล้ ว ซึ่งการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตาม
ความเหมาะสม โดยจะขึ ้นอยู่กบั ผลประกอบการ แผนการลงทุนขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจาเป็ น
อื่น ๆ ในอนาคต
จากผลการดาเนินงานของบริ ษั ทในรอบปี บั ญ ชีสิ ้นสุดวัน ที่ 31 ธั นวาคม 2559 ที่ผ่า นมา บริ ษั ทมีร ายได้
3,657,882,184 บาท และมีกาไรสุทธิประจาปี 2559 จานวน 564,980,780 บาท และบริ ษัทได้ จัดสรรเงินกาไร เพื่อเป็ นทุ น
สารองตามกฎหมายไว้ ครบถ้ วนตามที่กฎหมายกาหนดแล้ ว จึงไม่ต้องมีการจัดสรรอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ ที่ประชุม
พิ จ า ร ณ า แ ล ะ อ นุ มั ติ ก า ร จ่ า ย เ งิ น ปั น ผ ล ใ ห้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ข อ ง บริ ษั ท ที่ มี ร า ย ชื่ อ ป ร า ก ฏ ใ น ส มุ ด ท ะ เ บี ย น
ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 เมษายน 2560 ซึง่ เป็ นวันที่คณะกรรมการกาหนดให้ เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปั น
ผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็ นเงินจานวนทั ้งสิ ้น 132,000,000 บาท และให้ รวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 โดย
กาหนดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ทัง้ นี ้ เมื่อ รวมอัตราเงินปั นผลระหว่างกาล บริ ษั ท
จ่ายเงินปั นผลรวมเป็ นอัตรา 0.036 บาท คิดเป็ นเงินปั นผลที่จ่ายรวมทั ้งสิ ้นจานวน 396,000,000 บาท และอัตราเงินปั นผลที่
จ่ายเทียบกับกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล และการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย เท่ากับร้ อยละ 70 ซึ่งสอดคล้ อง
กับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
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ประธานฯ จึงได้ เสนอให้ ที่ประชุม พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปั นผล ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.012
บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ
มติ ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทที่มีรายชื่อ
ปรากฏในสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 เมษายน 2560 ซึง่ เป็ นวันที่คณะกรรมการกาหนดให้ เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือ
หุ้นที่จะมีสทิ ธิรับเงินปั นผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็ นเงินจานวนทั ้งสิ ้น 132,000,000 บาท และ
ให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 2
พฤษภาคม 2560 โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ทั ้งนี ้ อัตราเงินปั นผลที่จ่าย
เทียบกับกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายในแต่ละปี เท่ากับร้ อยละ 70 ซึ่ง
สอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วยจานวน
8,791,506,506 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้ วยจานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียงจานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
วาระที่ 6

พิจารณาอนุ มัตกิ ารแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ก่อนเริ่ มพิจารณาวาระนี ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามแนวทางปฏิบตั ิที่ดีของนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ
ได้ เชิญกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 4 ท่านออกจากห้ องประชุมและจะเรี ยนเชิญกลับเข้ าห้ องประชุม
อีกครัง้ ภายหลังจากที่ประชุมได้ ลงมติในวาระนี ้เรี ยบร้ อยแล้ ว
ในวาระนี ้ ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายแพทย์ พินิจ กุลละวณิ ชย์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุมแทน เนื่องจากคุณเกรี ยงศักดิ์ พลัสสินทร์ เป็ นกรรมการ
ที่ต้องออกตามวาระ และได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามข้ อ บังคับของบริ ษั ท ข้ อ 18. กาหนดว่าในการประชุม สามัญ
ประจาปี ทกุ ครัง้ กรรมการจะต้ องออกจากตาแหน่งอย่างน้ อยจานวนหนึง่ ในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่ง
ออกให้ เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปี นี ้กรรมการซึ่งต้ องออกจาก
ตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทตามกาหนดวาระมีดงั นี ้
1.
นายเกรี ยงศักดิ์
พลัสสินทร์
2.
นายอภิรุม
ปั ญญาพล
3.
นายแพทย์สชุ าย
เหล่าวีรวัฒน์
4.
นางกอบกุล
ปั ญญาพล
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ พิจารณาจากคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริ ษัทมหาชน
จากัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ และประกาศของตลาดหลักทรั พย์
แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้ องกาหนด และคุณสมบัติของกรรมการในด้ านต่างๆ เป็ นรายบุคคลแล้ ว เห็นว่ากรรมการ 4 ท่าน
ซึง่ ต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระ เป็ นผู้ที่มีความเหมาะสมด้ านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการ
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ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริ ษั ท ในช่วงเวลาที่ผ่ านมาเป็ นประโยชน์ กั บบริ ษั ท และกรรมการทัง้ 4 ท่าน ไม่เป็ นผู้มี
คุณสมบัติต้องห้ ามประการใด และไม่ได้ ประกอบกิจการใด ๆ หรื อถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดาเนินงานของ
บริ ษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้ กรรมการทั ้ง 4 ท่าน ได้ รับการพิจารณาเลือกตั ้ง
กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ ซึ่งรายละเอียดประวัติของกรรมการทั ้ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารที่ได้ จัดส่ง
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ วพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
ภายหลังการชี ้แจงได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ เสนอ
ให้ ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั ้งกรรมการดังมีรายชื่อดังกล่าวข้ างต้ นที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของ
บริ ษัทอีกวาระหนึง่
มติ ที่ประชุมได้ พจิ ารณาแล้ ว จึงมีมติอนุมตั ิการแต่งตัง้ กรรมการดังกล่าวข้ างต้ น ซึง่ เป็ นกรรมการที่ต้องออก
จากตาแหน่งตามวาระ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
1.

2.

3.

4.

นายเกรี ยงศักดิ์ พลัสสินทร์
เห็นด้ วยจานวน
8,419,747,856
ไม่เห็นด้ วยจานวน
3,145,800
งดออกเสียงจานวน 368,612,850
บัตรเสีย
0
นายอภิรุม ปั ญญาพล
เห็นด้ วยจานวน
7,661,436,356
ไม่เห็นด้ วยจานวน
2,871,100
งดออกเสียงจานวน 1,127,199,050
บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

95.7714
0.0358
4.1928
0.0000

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

87.1459
0.0327
12.8215
0.0000

นายแพทย์สชุ าย เหล่าวีรวัฒน์
เห็นด้ วยจานวน
8,775,145,906
ไม่เห็นด้ วยจานวน
2,871,100
งดออกเสียงจานวน
13,489,500
บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.8139
0.0327
0.1534
0.0000

นางกอบกุล ปั ญญาพล
เห็นด้ วยจานวน
7,855,679,106
ไม่เห็นด้ วยจานวน
3,160,800
งดออกเสียงจานวน 932,666,600
บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

89.3553
0.0360
10.6087
0.0000
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วาระที่ 7

พิจารณาและอนุ มัตกิ ารกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คณ
ุ สมยศ ญาณอุบล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการลงทุนและการบริ หารความเสี่ยง เป็ นผู้กล่าว
สรุปให้ ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ ดาเนินการสารวจค่าตอบแทนกรรมการ สาหรั บปี 2560
โดยพิจ ารณาจากความรั บผิดชอบและผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษั ทฯ และข้ อ มูลเปรี ยบเทียบอ้ างอิงกับ
บริ ษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้ เคียงกันกับบริ ษัท รวมทั ้งผลสารวจค่าตอบแทน
กรรมการของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) แล้ ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริ ษัทกาหนดนั ้นอยู่ใน
อัตราใกล้ เคียงกับค่าเฉลีย่ โดยรวมของตลาด
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน ได้ เ สนอให้ ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาและอนุมัติ การก าหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสาหรับปี 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 ษัท และกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทต่อครัง้ ที่เข้ าประชุมคณะกรรมการ และ/
หรื อคณะกรรมการตรวจสอบ (แล้ วแต่กรณี)
- ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี 10,000 บาท
ต่อครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่ า ตอบแทน 10,000 บาทต่ อ ครั ง้ ที่ เ ข้ าร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการ สรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน
- ประธานคณะกรรมการลงทุนและการบริ หารความเสี่ยง และกรรมการลงทุนและการบริ หาร
ความเสีย่ ง 10,000 บาทต่อครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุมกรรมการลงทุนและการบริ หารความเสีย่ ง

2.

โบนัสประจาปี
บริ ษั ทจะพิจารณาจ่ายเงินโบนัสประจาปี ตามผลประกอบการ ในจานวนวงเงินรวมทัง้ สิ ้นไม่เกิน
5,000,000 บาทต่อปี และให้ คานวณจ่ายตามระยะเวลาการดารงตาแหน่ง

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
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ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่เสนอต่อ ที่
ประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว จึงมีมติอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่เสนอข้ างต้ น
ทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วยจานวน
8,750,350,806 เสียง
ไม่เห็นด้ วยจานวน
36,379,600 เสียง
งดออกเสียงจานวน
4,776,100 เสียง
บัตรเสีย
0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.5319
0.4138
0.0543
0.0000

วาระที่ 8

พิจารณาและอนุ มัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คณ
ุ มานิต เจียรดิฐ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
กากับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผู้กล่าวสรุ ปให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120
แห่งพระราชบัญญัติบริ ษั ทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี แต่งตั ้งผู้สอบบัญชี และ
กาหนดค่าสอบบัญชีทกุ ปี ในการแต่งตั ้งสามารถแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้
นอกจากนี ้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 44/2556 เรื่ องหลักเกณฑ์
เงื่อ นไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทที่อ อกหลักทรั พย์
กาหนดให้ บริ ษัทจัดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดงั กล่าวปฏิบตั ิหน้ าที่มาแล้ ว 5 รอบปี บัญชีติดต่อกันโดย
การหมุนเวียนไม่จาเป็ นต้ องเปลี่ยนบริ ษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริ ษัทสามารถแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีร ายอื่น ๆ ในสานักงาน
ตรวจสอบบัญชีนั ้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็น ว่า สมควรเสนอให้ ที่ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้นประจ าปี 2560
พิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตั ้ง นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 หรื อนางสาวสุมาลี
รี วราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970 หรื อนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
4958 แห่งบริ ษัทสานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2560 ทั ้งนี ้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั ้งให้ เป็ น
ผู้สอบบัญ ชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในปี นี ้ เป็ นการปฏิบัติหน้ าที่ผ้ สู อบบัญชีปีที่สี่ แต่บริ ษั ทสานักงาน อีวาย จากัด เป็ น
บริ ษัทผู้สอบบัญชีให้ กบั บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมาแล้ วเป็ นเวลา 23 รอบปี บญ
ั ชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อย เป็ นจานวนไม่เกิน 4,000,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ
ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีดงั กล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ บริ ษัทสานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผู้สอบ
บัญชีรั บอนุญ าตอื่นของสานักงานทาหน้ าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทแทนผู้สอบบัญ ชี
ดังกล่าวได้ ทั ้งนี ้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท ผู้บริ หารผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
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ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั ้งผู้ส อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญ ชี
ตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น ตามที่เสนอต่อที่ประชุม
มติ ที่ประชุม พิจารณาแล้ ว จึงมีม ติอ นุมัติการแต่งตั ้งผู้สอบบัญ ชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตาม
รายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วยจานวน
8,725,089,506 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.2444
ไม่เห็นด้ วยจานวน
61,655,900 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.7013
งดออกเสียงจานวน
4,776,100 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0543
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
วาระที่ 9

พิจารณาและอนุ มัตกิ ารออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่ เกิน 2,000,000,000 บาท

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คณ
ุ ศุภโชค โรจน์ชีวิน ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน เป็ นผู้กล่าวสรุ ปให้ ที่ประชุม
ทราบว่า บริ ษัทประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
วัตถุประสงค์
: เพื่อจัดหาเงินทุนสาหรับใช้ ในการลงทุน และ/หรื อ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนทัว่ ไป
ประเภทหุ้นกู้
: หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อ ผู้ถือ หรื อไม่ร ะบุชื่อ ประเภทด้ อ ยสิทธิ หรื อ ไม่ด้อ ยสิทธิ มีหรื อ ไม่มี
หลักประกัน มีหรื อไม่มีผ้ คู า้ ประกัน มีหรื อ ไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั ้งนี ้ขึน้ อยู่กับความ
เหมาะสมของสภาวะตลาด
มูลค่าการเสนอขาย : วงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยสามารถออกและเสนอ
ขายเพียงชุดเดียวหรื อหลายชุดในคราวเดียวกัน หรื อหลายคราวก็ไ ด้ ในกรณีที่มีการ
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกาหนด และ/หรื อ หุ้นกู้ครบกาหนด บริ ษัทสามารถออกหุ้นกู้ชุดใหม่
เพิ่มเติมได้ โดยมูลค่าเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่รวมกับมูลค่าหุ้นกู้คงค้ างเดิมที่ยังไม่ได้ รั บ
การไถ่ถอนต้ องไม่เกินวงเงินรวมดังกล่าวหรื อเทียบเท่า
อายุของหุ้นกู้
: ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
สกุลเงิน
: สกุลเงินบาท และ/หรื อ สกุลเงินตราต่างประเทศในจานวนเทียบเท่า
ราคาเสนอขาย
: ขึ ้นอยู่กบั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายแต่ละครัง้
การเสนอขาย
: เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรื อ หลายคราว และ/หรื อ เป็ นโครงการ และ/หรื อ
ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะทาการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวใน
ประเทศ และ/หรื อ ในต่างประเทศ ให้ แก่ผ้ ลู งทุนทั่วไป (Public Offering) และ/หรื อ ผู้
ลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรื อ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/
หรื อผู้ลงทุนสถาบัน
ในต่างประเทศ และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกันหรื อหลายคราว ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์
และ/หรื อ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรื อกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องซึ่งมีผลใช้
บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั ้น ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรื อไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้
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คืนก่อนกาหนด
และ/หรื อ บริ ษัทอาจมีหรื อไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกาหนด ทั ้งนี ้ ให้ เป็ นไปตาม
ข้ อตกลงและเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ในแต่ละครัง้
เงื่อนไขอื่น ๆ
: การออกและเสนอขายหุ้นกู้จะขึ ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ออก
และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครัง้ และปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ทั ้งนี ้ มอบหมายให้ คณะกรรมการ หรื อ คณะกรรมการบริ หาร หรื อ บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัท หรื อ
คณะกรรมการบริ หารได้ รับมอบหมาย มีอานาจในการกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในส่วนที่ยังไม่ได้ กาหนด ตามความจาเป็ นและเห็นสมควร ที่จะต้ อ งกาหนดตามกฎหมายและ
ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง เช่น ชื่อหุ้นกู้ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จานวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้
การค ้าประกัน หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิไถ่ถอนก่อนกาหนด สิทธิและหน้ าที่อื่นใด
ตามประเภทหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว อัตราดอกเบี ้ย วิธีการชาระเงินต้ นและดอกเบี ้ย วิธีการและระยะเวลาการเสนอขาย
และจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงการนา
หุ้นกู้ดงั กล่าวไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบียนในตลาดตราสารหนี ้ ตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื ้อขาย
หลักทรัพย์ หรื อตลาดรองใด ๆ รวมถึงองค์กรใด ๆ ตลอดจนให้ มีอานาจดาเนินการขออนุญาตดาเนินการเปิ ดเผยข้ อมูล และ
การดาเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และมีอานาจในการดาเนินการใด ๆ ทั ้งปวงตามที่จาเป็ นและสมควรอัน
เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็น
 คุณอรุณ อาสนทอง ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงกรณี สานักงานประกันสังคมจะคืนสิทธิตามมาตรา 39 อาจมี
ผลกระทบต่อโรงพยาบาลอย่างไร
นายแพทย์ ก าพล พลัสสินทร์ กรรมการบริ ษั ท และกรรมการผู้จัดการ ได้ ชีแ้ จงว่าไม่มีผ ลกระทบต่ อ
โรงพยาบาล
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติ การออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 2,000,000,000
บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น
มติ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว จึ ง มี ม ติ เป็ นเอกฉั น ท์ อ นุ มั ติ ก ารออกและเสนอขายหุ้ นกู้ วงเงิ น ไม่ เ กิ น
2,000,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วยจานวน
8,791,521,506 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้ วยจานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียงจานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
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วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมเพื่อทราบ บริ ษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาเข้ าร่ วมโครงการกับสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD) ในนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้ านการทุจริ ตคอรัปชัน่ ซึง่ อยู่ระหว่างดาเนินการ และผลการ
ดาเนินการจะแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบในครัง้ ต่อไป
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็น


คุณพิโรจน์ ปรีชา ผู้ถอื หุ้น สอบถาม ดังนี ้
1. กาไรของไตรมาสแรกของปี 2560 เพิ่มขึ ้นหรื อไม่ และฝ่ ายบริ หารพอใจกับการเติบโต
หรื อไม่ และหากไม่พอใจ มีการบริ หารจัดการความเสีย่ งอย่างไร
นายเกรี ยงศักดิ์ พลัสสินทร์ ประธานกรรมการบริ ษัท ได้ ชี ้แจงว่า ต้ องขออภัยผู้ถือหุ้นที่ทาง
บริ ษัทยังไม่สามารถให้ ข้อมูลดังกล่าวได้
2. รายรับ กับรายจ่ายเฉพาะประกันสังคม สอดคล้ องกันหรื อไม่ และสาเหตุที่บางโรงพยาบาล
ยกเลิกสิทธิประกันสังคม
นายแพทย์ ก าพล พลัส สิ น ทร์ กรรมการบริ ษั ท และกรรมการผู้ จั ด การ ได้ ชี แ้ จงว่ า
โรงพยาบาลภาครั ฐและโรงพยาบาลภาคเอกชนรั บผู้ป่ วยประกันสัง คมคนละครึ่ ง ทาง
โรงพยาบาลภาคเอกชนรั บผู้ป่วยประมาณ 5-6 ล้ านคน ทางสานักงานประกันสังคมไม่ได้
ขึ ้นค่าหัวมา 6 ปี ไม่ได้ พิจารณาเรื่ องค่าใช้ จ่ายที่สงู ขึ ้นในปั จจุบนั และการรั กษาโรคยากก็ได้
สิทธิเท่าเดิม
3. ขอคาแนะนาแพทย์ทางเลือกในการรักษาโรคมะเร็ ง ผลการรักษาเป็ นอย่างไร
นายแพทย์กาพล พลัสสินทร์ กรรมการบริ ษัท และกรรมการผู้จัดการ ได้ ชี ้แจงว่า ปั จจุบนั
การรั กษาโรคมะเร็ งไม่จาเป็ นต้ อ งใช้ เคมีบาบัด(คีโม)ในการรั กษาอย่างเดียว และยังไม่
สามารถรักษามะเร็ งได้ ทั ้งหมดทุกชนิดในโลก และขอยกตัวอย่างเช่นการรั กษามะเร็ งต่อม
ลูกหมากโดยวิธีการฝั งแร่ มีแพทย์ ที่ทาน้ อ ยมาก ถ้ า ทาน้ อ ยความเชี่ยวชาญก็น้อ ย ใช้
หลักการของคอมพิวเตอร์ กาหนดจุดและฝั งแร่ เล็กๆ เข้ าไป คนที่ทาด้ วยวิธีนี ้ส่วนใหญ่เป็ น
ชาวอเมริ กา และทางโรงพยาบาลจุฬารั ตน์โชคดีที่มีแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญ ท่านมาที่ประเทศ
ไทยปี ละ 4 ครัง้ แต่ค่าใช้ จ่ายการรักษาค่อนข้ างสูง เพราะถ้ าการรั กษาแบบผ่าตัดอาจมีโรค
แทรกซ้ อนมากมาย ก็เป็ นอีกหนึง่ ทางเลือกที่แนะนา
และเพิ่ม เติม ว่า โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ 3 อินเตอร์ ติดอันดับที่มีคุณ หมอที่เชี่ยวชาญด้ าย
ศัลยกรรมมือและกระดูก ชื่อนายแพทย์วิชิต ศิริทัตธารง ได้ รั บการยอมรั บจากโรงเรี ยน
แพทย์ และได้ รับเชิญร่ วมอบรมเชิงวิชาการกับสถาบันและโรงพยาบาลต่างๆ พร้ อมทั ้งท่าน
ได้ เปิ ดอบรมให้ แก่แพทย์ด้านศัลยกรรมมือและกระดูกด้ วย
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4. อยากเสนอให้ สว่ นลดหรื อสิทธิพิเศษแก่ผ้ ถู ือหุ้นทีม่ าใช้ บริ การที่โรงพยาบาลบ้ าง
นายแพทย์ กาพล พลัสสินทร์ กรรมการบริ ษั ท และกรรมการผู้จัดการ ได้ ชีแ้ จงว่า รั บไว้
พิจารณาและแนะนาว่าทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้ ให้ บริ การหลักๆ อยู่สองด้ าน
คือ ด้ านการรั กษา และด้ านป้องกันและส่งเสริ ม เน้ น ให้ ตรวจสุขภาพค้ นหาโอกาสความ
เสีย่ งล่วงหน้ า เพื่อหาแนวทางป้องกันแต่เนิ่นๆ เช่นโรคหัวใจ โดยจัดศูนย์บริ การ เช่น ศูนย์
ตรวจสุขภาพแบบครบวงจร (Checkup)
ประธานฯ แถลงต่อ ที่ประชุม ว่าได้ พิจารณาวาระต่างๆ ตามระเบียบการประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 5229
ครบถ้ วนแล้ ว และไม่มี ผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
5229 ทุกท่านและกล่าวปิ ดประชุม ณ เวลา 15.50 น.

(ลงชื่อ) …………………………………ประธานที่ประชุม
(นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ )

(ลงชื่อ).............................................เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม
(นางวันดี พิศนุวรรณเวช)
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