รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
ของ บริษัท โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้ องประชุมของบริ ษัท เลขที่ 88/8-9หมูท่ ี่ 11 ตาบลบางปลา
อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม (กรรมการเข้ าร่ วมประชุมคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของจานวนกรรมการทังหมด)
้
1.
2.
3.
4.
5.

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

6.
7.
8.

นางสาวกรรณิกา พลัสสินทร์
นางกอบกุล ปั ญญาพล
นายยรรยง อมรพิทกั ษ์ กลู

9.

นายมานิต เจียรดิฐ

10.

นายสมยศ ญาณอุบล

11.

นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์

12.

นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการและกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการลงทุนและการบริ หาร
ความเสี่ยง
กรรมการ และคณะกรรมการลงทุนและการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการลงทุนและการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
และคณะกรรมการลงทุนและการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการบริษัทที่ลาการประชุม
-ไม่มี
ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1.
นายแพทย์ยทุ ธนา สงวนศักดิ์โกศล รองกรรมการผู้จดั การและผู้อานวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 กิ่งแก้ ว
2.
แพทย์หญิงชุติมา ปิ่ นเจริ ญ
รองกรรมการผู้จดั การและผู้อานวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์
3.
แพทย์หญิงรุ่ งอรุ ณ สันทัดกลการ ผู้อานวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
1/17

4.
5.
6.

7.
8.
9.

นายแพทย์พลสันต์ พลัสสินทร์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช และผู้อานวยการนักลงทุนสัมพันธ์
แพทย์หญิงรวินท์ ปั ทมสิงห์ ณ อยุธยา ผู้อานวยการฝ่ ายกฎหมาย
คุณวันดี พิศนุวรรณเวช
ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริ ษัท
นายศุภโชค โรจน์ชีวิน
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
นายศุภฤกษ์ ศรี ยะพงศ์
นิติกรและผู้ช่วยเลขานุการบริ ษัท
นางสาวศิรินภา ละครชัย
ผู้ช่วยเลขานุการบริ ษัทจดทะเบียน เลขานุการบริ ษัทย่อย

ผู้เข้ าร่ วมประชุมอื่นๆ
1.
นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม
2.
คุณอภิชญา ธนพฤฒิบดี
3.
คุณธนวรรณ ชลายนนาวิน
4.
นายพายุพดั มหาผล
5.
คุณนุชฎา เริ งฤทัยรื่ น

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

เริ่มการประชุม
นายเกรี ยงศักดิ์ พลัสสินทร์ ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุม ว่ามีผ้ ูถือหุ้น
ของบริ ษัทและผู้รับมอบฉันทะมาเข้ าร่ วมประชุมรวม 227 ราย นับจานวนหุ้นได้ 8,028,282,800 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
72.9844 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท (หุ้นของบริ ษัทมีจานวนทังสิ
้ ้น 11,000,000,000 หุ้น) ครบเป็ น
องค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทแล้ ว
ก่อนเริ่ มพิจารณาวาระการประชุมประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คุณศุภฤกษ์ ศรี ยะพงศ์ นิติกรและผู้ช่วยเลขานุการ
บริ ษัท ได้ ชี ้แจงเกี่ยวกับวิธีการดาเนินการประชุมและขันตอนการลงคะแนนเสี
้
ยงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระดังนี ้
1.
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้ รับมอบฉันทะให้ ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
แต่ละท่านจะได้ รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
2.
การประชุมจะพิจารณาเรื่ องตามลาดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนาเสนอข้ อมูลในแต่ละ
วาระ และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามก่อนแล้ วจึงจะให้ มีการลงมติสาหรั บวาระนัน้ ๆ กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ
ต้ องการซักถามหรื อแสดงความเห็น จะต้ องแจ้ งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะจะต้ อ งแจ้ งชื่อผู้ถือหุ้นที่
ตนรับมอบฉันทะมาให้ ที่ประชุมทราบด้ วยทุกครัง้
3.
ภายหลังที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ ว ยกเว้ นวาระที่ 2 และ 4 ซึง่ เป็ นวาระเสนอให้
ที่ประชุมรั บทราบซึ่งไม่ต้องลงคะแนน ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงในวาระใด ข อให้ ลงคะแนนในบัตร
ลงคะแนนที่ได้ รับจากเจ้ าหน้ าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ทังนี
้ ้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วใน
การนับ คะแนน เจ้ าหน้ าที่ ข องบริ ษัท จะจัดเก็ บ บัตรลงคะแนนของผู้ถื อหุ้น ที่ ล งคะแนนไม่เห็ น ด้ วย และตามด้ วยบัต ร
ลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ งดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงขอให้ ยกมือขึน้ เพื่ อให้ เจ้ าหน้ าที่
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จัดเก็บตามลาดับ ทัง้ นี ้ สาหรั บวาระที่ 6 เรื่ องการแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ ออกตามวาระ บริ ษัท จะเก็บบัต ร
ลงคะแนนทุกใบทังเห็
้ นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง เพื่อนับคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่
ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นรายบุคคล
4.
ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในวาระใดจะ
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนันๆ
้
5.
ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออก
เสียงลงคะแนน ยกเว้ นวาระ 7 ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุม และวาระที่ 9 ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริ ษัทจะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียงดังกล่าวนันหั
้ กออกจาก
จานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่ วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้ วยในวาระนัน้ ๆ
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ไม่มีผ้ ใู ดแสดงความเห็นคัดค้ าน หรื อแสดงความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่น ให้ ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรื อ
อนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์ ทังนี
้ ้ เพื่อมิให้ เป็ นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้ พิจารณาวาระถัดไป
6.
เพื่อให้ การเก็บบัตรลงคะแนน เป็ นไปอย่างโปร่ งใสสอดคล้ องกับตามหลักการกากับดูแลกิจการ บริ ษัทจะ
เก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้ 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 เนชัน่ แนล จากัด
มาใช้ ในการประชุมเพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ภายหลังการแจ้ งวิธีการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้ แถลงเปิ ดการประชุมและขอให้ ผ้ ถู ือหุ้น 1 ท่านคือนาย
ณัฐกิต์ สุนทรบุระ เป็ นตัวแทนและเป็ นสักขีพยานการตรวจนับคะแนนของบริ ษัท โอ เจ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เพื่อเป็ น
การแสดงออกถึงความโปร่ งใส ธรรมาภิบาลที่ดี มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความจานงเข้ าร่ วมเป็ นตัวแทนและเป็ นสักขีพยาน 1 ท่าน
จากนันประธานด
้
าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560

ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ซึง่ ประชุม
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่าได้ 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 2560
มติ ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ตามที่ประธาน
เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
คะแนน
ร้ อยละ*
เห็นด้ วยจานวน
8,025,737,950
เสียง
99.9277
ไม่เห็นด้ วยจานวน
0
เสียง
0.0000
งดออกเสียงจานวน
5,810,400
เสียง
0.0723
บัตรเสีย
0
เสียง
วาระที่ 2

พิจารณารั บทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2560

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายแพทย์ กาพล พลัสสินทร์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ และแพทย์ หญิ ง
ชุติ มา ปิ่ นเจริ ญ รองกรรมการผู้จัดการและผู้อานวยการโรงพยาบาลจุฬ ารั ตน์ 11 อิน เตอร์ เป็ นผู้ก ล่าวสรุ ป ผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้ ที่ประชุมทราบ
นายแพทย์กาพล พลัสสินทร์ กรรมการและกรรมการผู้จดั การ ได้ เสนอให้ ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการ
ดาเนินการเรื่ องศักยภาพการให้ บริ การ ดังนี ้
 ศักยภาพการให้ บริการ
กลุม่ บริ ษัทมี 2 โครงการที่กาลังเปิ ดใหม่ พร้ อมให้ บริ การเต็มศักยภาพ คือโครงการโรงพยาบาลรวมแพทย์
ฉะเชิงเทรา ตังอยู
้ ่จงั หวัดฉะเชิงเทรา และโครงการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ Phase 2 ตังอยู
้ ่จงั หวัดปราจีนบุรี
โดยกลุม่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์มียทุ ธศาสตร์ ชดั เจนคือ ศูนย์ความเป็ นเลิศทางการแพทย์ตา่ งๆ เช่น
โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ 3 อินเตอร์ มีศูนย์ การแพทย์ เฉพาะทาง ดังนี ้
-ศูนย์ หัวใจครบวงจร ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจทังสายสวนหั
้
วใจ เปลี่ยนลิ ้นหัวใจ ผ่าตัดเส้ นเลือกหัวใจรวม
มากกว่า 17,070 ราย
-ศูนย์ ศัลยกรรมมือและกระดูก ทัง้ ดูแลรั กษาผู้ป่วย และเป็ นทัง้ ศูนย์ ฝึกนักศึกษาแพทย์ ภาควิชาออร์
โธปดิกส์ ให้ กบั นักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยต่างๆ
-ศูนย์ ICU ทารกแรกเกิ ด มีทีมแพทย์ พยาบาลที่ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ในการดูแลทารก
คลอดก่อนกาหนดและน ้าหนักตัวน้ อย โดยทารกน ้าหนักน้ อยที่สดุ ของปี 2560 น ้าหนักอยู่ที่ 575 กรับ ปั จจุบนั อายุ 6 เดือนมี
พัฒนาการที่ดีคว่าได้ คืบได้ ทังนี
้ ้โรงพยาบาลเป็ นที่ยอมรับและไว้ วางใจจากหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้ เป็ นศูนย์ส่งต่อ
เด็กทารกแรกเกิดน ้าหนักน้ อยทางภาคตะวันออกอีกด้ วย
-ศูนย์รักษาโรคหลอดเลือดสมอง บริ การตรวจโรคหลอดเลือดสมองโดยแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญ และเครื่ องมือ
แพทย์ที่ทนั สมัยครบครัน พร้ อมด้ วยหออภิบาลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ที่ได้ รับการรับรองโดยสถาบันประสาทวิทยา
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-ศูนย์รักษามะเร็ งต่อมลูกหมากโดยการฝั งแร่ บริ การรักษาโรคมะเร็ งต่อมลูกหมากด้ วยการฝั งแร่ ไอโอดีน
125 จากแพทย์ ผ้ ูเชี่ ย วชาญเฉพาะทางรั งสีรั กษา ที่ มีชื่อเสี ยงจากประเทศสหรั ฐสอเมริ กา เป็ นอีก หนึ่งทางเลือกที่ ใ ห้
ผลการรักษาดีโดยไม่ต้องผ่าตัด และไม่เกิดภาวะแทรกซ้ อน
-ศูนย์บริ การผู้ป่วยชาวต่างชาติ ให้ บริ การผู้รับบริ การชาวต่างชาติ
โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ 9 แอร์ พอร์ ต มีศูนย์ การแพทย์ เฉพาะทาง ดังนี ้
-ศูนย์ รักษาโรคมะเร็ ง บูรณาการการป้องกันตรวจวิเคราะห์ และรั กษามะเร็ งลงลึกถึงระดับพันธุกรรม
ที่แตกต่างในแต่ละบุคคล เป็ นศูนย์รักษาโรคมะเร็ งแบบตรงเป้า
-เวชศาสตร์ ชะลอวัย (Anti-Aging) บริ การช่วยฟื น้ ฟูสขุ ภาพและชะลอวัย
-ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้ อง บริ การผ่าตัดผ่านกล้ อง แผลเล็ก เจ็บน้ อย ฟื น้ ตัวเร็ ว
-คลินิกครอบครัวสุขสันต์ (สมรรถภาพทางเพศ)
โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ 11 อินเตอร์ มีศูนย์ การแพทย์ เฉพาะทาง ดังนี ้
-ศูนย์รักษาผู้มีบตุ รยาก (IVF Center)
-ศูนย์ฟืน้ ฟูหลอดเลือดโดยการทาคีเลชัน่
-ห้ องปฏิบตั ิการสวนหัวใจ (CATHLAB)
-หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤตทางด้ านหัวใจ (C.C.U.)
โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ 1 สุวรรณภูมิ มีศูนย์ การแพทย์ เฉพาะทาง ดังนี ้
-ศูนย์ตา สุวรรณภูมิ (SUVARNABHUM EYE CENTER) บริ การทาเลสิค (Lasik) สาหรับผู้ที่มีสายตาสัน้
ยาว เอียง โดยทีมแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ ายตา
แพทย์หญิงชุติมา ปิ่ นเจริ ญ รองกรรมการผู้จดั การและผู้อานวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ได้ เสนอ
ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบความคืบหน้ าของโครงการและการบริ การด้ านสังคม ดังนี ้
 ความคืบหน้ าของโครงการ ดังนี ้
โครงการที่ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและเปิ ดดาเนินการแล้ ว คือ
-โครงการขยายพื ้นที่อาคารโรงพยาบาล และอาคารจอดรถโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
-โครงการขยายพื ้นที่อาคารจอดรถโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์ พอร์ ต
-โครงการขยายพื ้นที่อาคารโรงพยาบาล และอาคารจอดรถโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11อินเตอร์
-โครงการขยายพื ้นที่อาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช
-โครงการขยายพื ้นที่อาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ Phase 1 : คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 304
- โครงการขยายพื ้นที่อาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง
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โครงการใหม่ระหว่างก่อสร้ าง คือ
-โครงการก่อสร้ างโรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา พร้ อมเปิ ดให้ บริ การภายในเดือนกันยายน 2561
-โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ 304 อินเตอร์ Phase 2 อยู่ระหว่างก่อสร้ างพร้ อมเปิ ดให้ บริ การภายในเดือน
มิถนุ ายน 2561
 ความรั บผิดชอบต่ อสังคม ดังนี ้
-โครงการ 10,000 Heart Hero ปี ที่ 2 พัฒนาชุมชนและสังคมด้ วยความรู้ ทางการแพทย์
-โครงการตรวจสุขภาพและให้ ความรู้ สถานประกอบการ พัฒนาชุมชนและสังคมด้ วยการตรวจสุขภาพ
ของประชาชน
-โครงการดูแลสุขภาพให้ กบั ทีมฟุตบอลจังหวัดสมุทรปราการ สร้ างเสริ มความสัมพันธ์ในชุมชนด้ วยบริ การ
ด้ านสุขภาพ
-โครงการฉีดวัคซีนไข้ หวัดใหญ่แก่พระสงค์ในบริ เวณชุมชน สร้ างเสริ มความสัมพันธ์ ในชุมชนด้ วยบริ การ
ด้ านสุขภาพ
-โครงการสถานสงเคราะห์ ค นพิ ก ารและทุ พ พลภาพบางปะกง และโครงการท าดี เพื่ อ น้ อ งโรงเรี ย น
ฉะเชิงเทราปั ญญานุกลู พัฒนาชุมชนและสังคมด้ วยการให้ และแบ่งปั น
-โครงการปลูกป่ า เพื่อความยัง่ ยืนของทรัพยากร และโครงการธนาคารขยะ และทอดผ้ าป่ าขยะรี ไซเคิล
กับชุมชน พัฒนาชุมชนและสังคมให้ น่าอยู่ด้วยการรักษาสิ่งแวดล้ อม
-Fingers Reconstruction in Mutilated Hand การเผยแพร่ ความรู้ และนวัตกรรมโดยการบรรยาย โดย
ชมรมศัลแพทย์ทางมือแห่งประเทศไทย 2560
 รางวัลคุณภาพที่ได้ รับ ดังนี ้
-บริ ษัทได้ รับการต่ออายุการรั บรองมาตรฐานสากลระดังโลก (JCI Accreditation Standards for
Hospital)
-บริ ษัทได้ รับรางวัล Hospital Service Awards 2016 โดย Ayudhya Allianz C.P.
-โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์ พอร์ ต ได้ ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation)
ขันที
้ ่ 2 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)
-โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ได้ ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation)
ขันที
้ ่ 3 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)
-โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ และโรงพยาบาลจุฬารั ตน์ ชลเวช ได้ รับรางวัลการใช้ ระบบสินไหม
อัตโนมัติดีเด่น อันดับ 1 ประจาปี 2559 เคลมถูกต้ อง เคลมไว ภายใน 48 ชัว่ โมง
- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ได้ รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ พลังงาน จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์ พลังงาน กระทรวงพลังงาน วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
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 ด้ านตลาดหลักทรั พย์
-บริ ษัท FIRST TRADING DAY เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ( 4 ปี 11 เดือน)
-บริ ษัทได้ รับรางวัล ESG100 ของสถาบันไทยพัฒน์ แห่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ด้ านการกากับดูแลกิจการที่ดี ตามโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริ ษัทจดทะเบียนไทยประจาปี
2560 อยู่ในระดับ 4 ดาวคือดีมากเป็ นที่ 2 ต่อเนื่อง
-การดาเนินการด้ านต่อต้ านทุจริ ตคอรัปชัน่ บริ ษัทได้ ประกาศเข้ าร่ วม CAC ตามโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
และสรุ ปผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี บั ญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา บริ ษัทมีรายได้
จานวน 3,896,423,913 บาท และมีกาไรสุทธิจานวน 565,782,149 บาท
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็น
 นายนพรัตน์ ย้ อยสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี ้
1. อยากทราบแผนยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับสังคมสูงอายุ
นายแพทย์กาพล พลัสสินทร์ กรรมการและกรรมการผู้จดั การ ได้ ชี ้แจงว่าโครงการที่เกี่ยวกับการ
ดูแลผู้สงู อายุเป็ นโครงการที่มีอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ ของบริ ษัทในอนาคต
2. นโยบายเกี่ยวกับคนไข้ ประกันสังคม
นายแพทย์กาพล พลัสสินทร์ กรรมการและกรรมการผู้จดั การ ได้ ชี ้แจงดังนี ้ บริ ษัทได้ รายได้ จาก
คนไข้ ประกันสังคมคงที่แบบค่าเหมาจ่าย บริ ษัทไม่มีนโยบายเพิ่มโควต้ าคนไข้ ประกันสังคม รายได้
ในอนาคตจากสานักงานประกันสังคมอาจจะเพิ่ มได้ จากการท านวัตกรรมใหม่ๆ ที่ ทันสมัยขึน้
กระบวนการรักษายากขึ ้น
3. แผนการขยายตัวไปในจังหวัดอื่นๆ
นายแพทย์กาพล พลัสสินทร์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ ชี ้แจงดังนี ้ ในปี 2560 โครงการ
เปิ ดตามแผนปี 2561 คือโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ และโรงพยาบาลจุฬารัตน์รวมแพทย์
ฉะเชิงเทรา ซึง่ ทังสองโครงการยั
้
งเดินหน้ าตามแผนในปี 2561 ขณะนี ้บริ ษัทยังไม่มีแผนเปิ ดขยาย
เพิ่มแต่อย่างใด
ประธานฯ จึงได้ เสนอให้ ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอ
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วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัตงิ บการเงินรวมของบริษัท สาหรั บรอบปี บัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คุณศุภโชค โรจน์ ชีวิน ผู้จัดการฝ่ ายบัญชี และการเงิ น เป็ นผู้กล่าวสรุ ปผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้ ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดสรุ ปได้ ดงั นี ้

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็น
 นายมรกต ฉายทองคา ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี ้
1.โครงการแห่งใหม่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ และโรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา EBITDA
เป็ นบวกใช้ เวลากี่ปี จุดคุ้มทุนใช้ เวลากี่ปี
คุณวันดี พิศนุวรรณเวช ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริ ษัท ได้ ชี ้แจงดังนี ้ โดยปกติ
โครงการใหม่ที่เป็ นการสร้ างโรงพยาบาลใหม่ และกลุม่ ลูกค้ าในพื ้นที่ใหม่ จะใช้ ระยะเวลาในการดาเนินการ
อยู่ระหว่าง 4 – 5 ปี
2.ศูนย์ไตเทียมของ CHG ทาเองหรื อเป็ น Outsource
นายแพทย์กาพล พลัสสินทร์ กรรมการและกรรมการผู้จดั การ ได้ ชี ้แจงว่า เป็ น Outsource
3.ระยะเวลาในการ Refer คนไข้ ระหว่างสาขาเป็ นอุปสรรคหรื อไม่
แพทย์หญิงชุติมา ปิ่ นเจริ ญ รองกรรมการผู้จดั การ และผู้อานวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ได้
ชี ้แจงว่าไม่เป็ นอุปสรรค์แต่อย่างใด เพราะบริ ษัทมีนโยบายในการดาเนินการที่ชดั เจน
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4.การที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ มี JCI จึงทาให้ อตั ราค่าบริ การสูงกว่าสาขาอื่นหรื อไม่
คุณ วัน ดี พิ ศนุวรรณเวช ผู้อานวยการฝ่ ายบัญ ชี แ ละการเงิ น และเลขานุก ารบริ ษัท ได้ ชี แ้ จ งดังนี ้ การที่
โรงพยาบาลใดๆ จะมีอตั ราคิดค่าบริ การที่แตกต่างกัน เกิดจากศักยภาพของแต่ละโรงพยาบาล
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัท สาหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัทแล้ ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณา
สอบทานแล้ ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี ที่ ได้ จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิ ญประชุมแล้ วก่ อนการ
ประชุม
มติ ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบการเงินรวมของบริ ษัท สาหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
คะแนน
ร้ อยละ*
เห็นด้ วยจานวน
8,031,739,900
เสียง
99.9651
ไม่เห็นด้ วยจานวน
0
เสียง
0.000
งดออกเสียงจานวน
2,801,700
เสียง
0.0349
บัตรเสีย
0
เสียง
วาระที่ 4

พิจารณารั บทราบการจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาล

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายแพทย์สชุ าย เหล่าวีรวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริ หาร และกรรมการลงทุน
และการบริ หารความเสี่ยง เป็ นผู้กล่าวสรุ ปการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ให้ ที่ประชุมทราบ
นายแพทย์สชุ าย เหล่าวีรวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริ หารและกรรมการลงทุนและการบริ หารความเสี่ยง
ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 49 ซึง่
ได้ กาหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นได้ เป็ นครั ง้ คราวเมื่อเห็นว่า บริ ษัทมีกาไรสมควร
พอที่จะทาเช่นนัน้ และเมื่อได้ จ่ายเงินปั นผลแล้ วให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
นายแพทย์สชุ าย เหล่าวีรวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริ หารและกรรมการลงทุนและการบริ หารความเสี่ยง
ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างปี 2560 ที่ผ่านมา บริ ษัทได้ มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดาเนินงานของ
บริ ษัท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(1) ที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 4/2560 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ จ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 132,000,000 บาท และได้
ดาเนินการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560
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(2) ที่ประชุมคณะกรรมการซึง่ ประชุม ครัง้ ที่ 5/2560 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ได้ มีมติอนุมตั ิ
ให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 132,000,000
บาทและได้ ดาเนินการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560
บริ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ ผ้ ถู ือหุ้นไปแล้ วรวม 2 ครัง้ เป็ นอัตราหุ้นละ 0.024 บาท รวมเป็ นเงิน
ทังสิ
้ ้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
สาหรั บผลการดาเนินงานสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115
กาหนดให้ บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลจากเงินกาไรเท่านัน้ 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 ซึง่ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตาม
ความเหมาะสม โดยจะขึ ้นอยู่กบั ผลประกอบการ แผนการลงทุนขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจาเป็ น
อื่น ๆ ในอนาคต
จากผลการดาเนิ น งานของบริ ษัท ในรอบปี บั ญ ชี สิน้ สุดวัน ที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ ผ่านมา บริ ษัทมีร ายได้
3,896,423,913 บาท และมีกาไรสุทธิประจาปี 2560 จานวน 565,782,149 บาท และบริ ษัทได้ จดั สรรเงินกาไร เพื่อเป็ นทุน
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 บ ริ 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 2 พฤษภาคม 2561 ซึง่ เป็ นวันที่คณะกรรมการกาหนดให้ เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปั น
ผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็ นเงินจานวนทังสิ
้ ้น 132,000,000 บาท โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผล
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ทังนี
้ ้ เมื่อรวมอัตราเงินปั นผลระหว่างกาล บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลรวมเป็ นอัตรา
0.036 บาท คิดเป็ นเงินปั นผลที่จ่ายรวมทังสิ
้ ้นจานวน 396,000,000 บาท และอัตราเงินปั นผลที่จ่ายเทียบกับกาไรสุทธิหลัง
หักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล และการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย เท่ากับร้ อยละ 70 ซึง่ สอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายเงินปั น
ผลของบริ ษัท
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็น
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ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
ประธานฯ จึงได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.012
บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ
มติ ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทที่มีรายชื่อ
ปรากฏในสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ซึง่ เป็ นวันที่คณะกรรมการกาหนดให้ เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือ
หุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปั นผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็ นเงินจานวนทังสิ
้ ้น 132,000,000 บาท โดย
กาหนดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ทังนี
้ ้ อัตราเงินปั นผลที่จ่ายเทียบกับกาไรสุทธิหลังหัก
ภาษี เงินได้ นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายในแต่ละปี เท่ากับร้ อยละ 70 ซึ่งสอดคล้ องกับนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนี ้
คะแนน
ร้ อยละ*
เห็นด้ วยจานวน
8,034,536,400
เสียง
99.9999
ไม่เห็นด้ วยจานวน
5,200
เสียง
0.0001
งดออกเสียงจานวน
0
เสียง
0.0000
บัตรเสีย
0
เสียง
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัตกิ 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
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 18. กาหนดว่าในการประชุมสามัญ
ประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้ องออกจากตาแหน่งอย่างน้ อยจานวนหนึง่ ในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่ง
ออกให้ เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึง่ ในปี นี ้กรรมการซึง่ ต้ องออกจาก
ตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทตามกาหนดวาระมีดงั นี ้
1. นายแพทย์วิชิต ศิริทตั ธารง
2. นางสาวกรรณิกา พลัสสินทร์
3. นายมานิต เจียรดิฐ
4. นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ พิจารณาจากคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริ ษัทมหาชน
จากัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้ องกาหนด และคุณสมบัติของกรรมการในด้ านต่างๆ เป็ นรายบุคคลแล้ ว เห็นว่ากรรมการ 4 ท่าน
ซึ่ ง ต้ องออกจากต าแหน่ ง ตามวาระ เป็ นผู้ ที่ มี ค วามเหมาะสมด้ านคุ ณ วุ ฒิ ควา มรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
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และผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็ นประโยชน์กบั บริ ษัท และกรรมการทัง้ 4 ท่าน ไม่เป็ น
ผู้มีคณ
ุ สมบัติต้องห้ ามประการใด และไม่ได้ ประกอบกิจการใด ๆ หรื อถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดาเนินงาน
ของบริ ษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้ กรรมการทัง้ 4 ท่าน ได้ รับการพิจารณา
เลือกตังกลั
้ บเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท
แต่อย่างใด) ซึง่ รายละเอียดประวัติของกรรมการทัง้ 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ วพร้ อมหนังสือ
เชิญประชุม
ภายหลังการชี ้แจงได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาแต่งตังกรรมการดั
้
งมีรายชื่อดังกล่าวข้ างต้ นที่ต้องออกตามวาระกลับ
เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึง่
มติ ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการดั
้
งกล่าวข้ างต้ น ซึง่ เป็ นกรรมการที่ต้องออก
จากตาแหน่งตามวาระ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
1.

นายแพทย์วิชิต ศิริทตั ธารง
คะแนน
8,022,853,800
5,412,600
6,305,200
0

เห็นด้ วยจานวน
ไม่เห็นด้ วยจานวน
งดออกเสียงจานวน
บัตรเสีย
2.

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละ*
99.8542
0.0674
0.0785

นางสาวกรรณิกา พลัสสินทร์
คะแนน
6,034,403,400
5,412,600
1,994,755,600
0

เห็นด้ วยจานวน
ไม่เห็นด้ วยจานวน
งดออกเสียงจานวน
บัตรเสีย
3.

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

นายมานิต เจียรดิฐ
คะแนน

เห็นด้ วยจานวน
ไม่เห็นด้ วยจานวน
งดออกเสียงจานวน
บัตรเสีย

ร้ อยละ*
75.1055
0.0674
24.8272

8,033,866,400
0
705,200
0
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ร้ อยละ*
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

99.9912
0.0000
0.0088

4.นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ
เห็นด้ วยจานวน
ไม่เห็นด้ วยจานวน
งดออกเสียงจานวน
บัตรเสีย
วาระที่ 7

คะแนน
8,034,566,400
0
5,200
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละ*
99.9999
0.0000
0.0001

พิจารณาและอนุมัตกิ ารกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คณ
ุ สมยศ ญาณอุบล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการลงทุนและการบริ หารความเสี่ยง เป็ นผู้กล่าว
สรุ ปให้ ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ ดาเนินการสารวจค่าตอบแทนกรรมการ สาหรับปี 2561
โดยพิ จารณาจากความรั บผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้ าที่ ของคณะกรรมการบริ ษัทฯ และข้ อมูลเปรี ยบเทียบอ้ างอิงกับ
บริ ษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้ เคียงกันกับบริ ษัท รวมทังผลส
้ ารวจค่ าตอบแทน
กรรมการของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) แล้ ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริ ษัทกาหนดนันอยู
้ ่ใน
อัตราใกล้ เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน ได้ เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาและอนุมัติ ก ารก าหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสาหรับปี 2561 ในรู ปของเบี ้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)
-

ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิ จ การที่ ดี, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการลงทุนและการบริ หารความเสี่ยง 20,000 บาทต่อครั ง้ ที่
เข้ าประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และคณะกรรมการลงทุนและการบริ หารความเสี่ยง(แล้ วแต่กรณี)
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-

2.

กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการลงทุน
และการบริ หารความเสี่ยง 10,000 บาทต่อครัง้ ที่เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการกากับดูแล
กิจการที่ดี, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการลงทุนและการ
บริ หารความเสี่ยง (แล้ วแต่กรณี)

โบนัสประจาปี
บริ ษัทจะพิ จารณาจ่ายเงิ นโบนัส ประจาปี ตามผลประกอบการ ในจานวนวงเงิ น รวมทัง้ สิน้ ไม่เกิ น
5,000,000 บาทต่อปี และให้ คานวณจ่ายตามระยะเวลาการดารงตาแหน่ง

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิ จารณาและอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่เสนอต่อที่
ประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว จึงมีมติอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่เสนอข้ างต้ น
ทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึง่ เข้ าร่ วมประชุมทังหมดดั
้
งนี ้
คะแนน
ร้ อยละ*
เห็นด้ วยจานวน
8,032,864,300
เสียง
99.9779
ไม่เห็นด้ วยจานวน
1,762,300
เสียง
0.0219
งดออกเสียงจานวน
10,000
เสียง
0.0001
บัตรเสีย
0
เสียง
วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี ประจาปี 2561 และกาหนดค่ าตอบแทน
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คณ
ุ มานิต เจียรดิฐ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
กากับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผู้กล่าวสรุ ปให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120
แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และ
กาหนดค่าสอบบัญชีทกุ ปี ในการแต่งตังสามารถแต่
้
งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมได้
นอกจากนี ้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 44/2556 เรื่ องหลักเกณฑ์
เงื่ อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทที่ ออกหลักทรั พย์
กาหนดให้ บริ ษัทจัดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดงั กล่าวปฏิบตั ิหน้ าที่มาแล้ ว 5 รอบปี บัญชีติดต่อกันโดย
การหมุนเวียนไม่จาเป็ นต้ องเปลี่ยนบริ ษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริ ษัทสามารถแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสานักงาน
ตรวจสอบบัญชีนนแทนผู
ั้
้ สอบบัญชีรายเดิมได้
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ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็ น ว่า สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุมสามัญ ผู้ ถื อหุ้น ประจ าปี 2561
พิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตัง้ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 หรื อนางสาวโกสุมภ์
ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 หรื อนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958
แห่งบริ ษัทสานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2561 ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตังให้
้ เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในปี นี ้ เป็ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ สู อบบัญชีปีที่ ห้า แต่บริ ษัทสานักงาน อีวาย จากัด เป็ นบริ ษัท
ผู้สอบบัญชีให้ กบั บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมาแล้ วเป็ นเวลา 24 รอบปี บัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย
เป็ นจานวน 4,500,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ
ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีดงั กล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ บริ ษัทสานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตอื่นของสานักงานทาหน้ าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทแทนผู้สอบบัญชี
ดังกล่าวได้ ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท ผู้บริ หารผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น ตามที่เสนอต่อที่ประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี ประจาปี 2561 และกาหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนนดังนี ้
คะแนน
ร้ อยละ*
เห็นด้ วยจานวน
8,029,834,900
เสียง
99.9402
ไม่เห็นด้ วยจานวน
4,794,700
เสียง
0.0597
งดออกเสียงจานวน
10,000
เสียง
0.0001
บัตรเสีย
0
เสียง
วาระที่ 9

พิจารณาและอนุมัตกิ ารการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับบริษัท

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คณ
ุ ศุภฤกษ์ ศรี ยะพงศ์ นิติกรและผู้ช่วยเลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้กล่าวสรุ ปให้ ที่
ประชุมทราบการพิ การแก้ ไขเพิ่ มเติมข้ อบังคับบริ ษัทว่า เนื่ องจากมีคาสั่งของหัวหน้ าคณะรั ก ษาความสงบแห่งชาติ ที่
21/2560 เรื่ องการแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ
วันที่ 4 เมษายน 2560 ซึ่งบริ ษัทต้ องแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับบริ ษัทเพื่ อให้ สอดคล้ องกับประกาศข้ างต้ นในหมวด 4 การ
ประชุมผู้ถือหุ้น ข้ อ 36. ของบริ ษัท ดังนี้
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ข้ อบังคับใหม่
“ข้ อ 36. คณะกรรมการบริ ษัทต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้ อยปี ละหนึ่งครัง้ การประชุมเช่นว่านี ้ให้
เรี ยกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้ จดั ให้ มีขึ ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ ้นสุดรอบปี
บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้ เรี ยกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่ง
มีห้ ุนนับ รวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของจานวนหุ้นที่ จาหน่ายได้ ทัง้ หมดเข้ าชื่อกันทาหนังสือ
ขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้ องระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุม
ไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้ า (45) วัน
นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายในสี่สิบห้ า (45) วันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือ
หุ้น ผู้ถือหุ้นทังหลายซึ
้
ง่ เข้ าชื่อกันหรื อผู้ถือหุ้นอื่นๆ รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนจะเรี
ั้
ยกประชุมเองก็
ได้ ภายในสี่สิบห้ า (45) วันนับแต่วัน ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคข้ างต้ น และให้ ถือว่าเป็ นการ
ประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็ นผู้เรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการ
จัดให้ มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร ทังนี
้ ้ หากจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ าร่ วมประชุมไม่ครบ
เป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ผู้ถือหุ้นทัง้ หลายซึง่ เป็ นผู้ร้องขอให้ เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นในครั ง้ นัน้ จะต้ อง
ร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ คา่ ใช่จ่ายที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริ ษัท ”
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิ การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับบริ ษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ
ข้ างต้ น
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว จึงมีมติอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับบริ ษัท ตามรายละเอียดที่ เสนอข้ างต้ น
ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
คะแนน
ร้ อยละ*
เห็นด้ วยจานวน
ไม่เห็นด้ วยจานวน
งดออกเสียงจานวน
บัตรเสีย

8,034,623,600
0
16,000
0
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เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

99.9998
0.0000
0.0002

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าได้ พิจารณาวาระต่างๆ ตามระเบียบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 5261
ครบถ้ วนแล้ ว และไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
5261 ทุกท่านและกล่าวปิ ดประชุม ณ เวลา 15.54 น.
(ลงชื่อ) …………………………………ประธานที่ประชุม
(นายเกรี ยงศักดิ์ พลัสสินทร์ )

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