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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
ของ บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 

วนั เวลา และสถานที ่
ประชุมเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมของบริษทั เลขท่ี 88/8-9หมู่ท่ี 11 ต าบลบางปลา 

อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการเขา้ร่วมประชุมคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด)  
1. นายเกรียงศกัด์ิ พลสัสินทร์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
2. นายแพทยก์ าพล พลสัสินทร์ กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ  
3. นายแพทยวิ์ชิต ศิริทตัธ ารง กรรมการ  
4. นายอภิรุม ปัญญาพล กรรมการ และประธานกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง 
5. นายแพทยสุ์ชาย เหล่าวีรวฒัน์ กรรมการและกรรมการบริหาร และคณะกรรมการลงทุนและการบริหาร 
  ความเส่ียง 
6. นางสาวกรรณิกา พลสัสินทร์ กรรมการ และคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง    
7. นางกอบกุล ปัญญาพล กรรมการ 
8. นายยรรยง อมรพิทกัษก์ูล กรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ 
  คณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง 
9. นายมานิต เจียรดิฐ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา
  และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
10. นายสมยศ ญาณอุบล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา 
  และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   
  และคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง 
11. นายชยวฒัน์  พิเศษสิทธ์ิ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา 
  และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   
12. นายแพทยพิ์นิจ  กุลละวณิชย ์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา 
  และพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการบริษัทที่ลาการประชุม 
 -ไม่มี- 
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายแพทยย์ทุธนา  สงวนศกัด์ิโกศล รองกรรมการผูจ้ดัการและผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 ก่ิงแกว้ 
2. แพทยห์ญิงชุติมา  ป่ินเจริญ รองกรรมการผูจ้ดัการและผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ 
3. แพทยห์ญิงรุ่งอรุณ สนัทดักลการ  ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ 
4. คุณวนัดี  พิศนุวรรณเวช ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  และเลขานุการบริษทั 
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5. นายศุภโชค โรจน์ชีวิน   ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
6. นายศุภฤกษ ์ ศรียะพงศ ์ นิติกรและผูช่้วยเลขานุการบริษทั 
7. นางสาวศิรินภา  ละครชยั ผูช่้วยเลขานุการบริษทัจดทะเบียน  เลขานุการบริษทัยอ่ย 
ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ 
1. คุณอภิชญา ธนพฤฒิบดี ตวัแทนผูส้อบบญัชีจากบริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั 
2. คุณกรกช  บุญเกิด ตวัแทนผูส้อบบญัชีจากบริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั 
เร่ิมการประชุม 

นายเกรียงศกัด์ิ พลสัสินทร์ ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้น
ของบริษทัและผูรั้บมอบฉันทะมาเขา้ร่วมประชุมรวม 687 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้8,397,934,583 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั (หุ้นของบริษทัมีจ านวนทั้งส้ิน 11,000,000,000 หุ้น) ครบเป็นองคป์ระชุมตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้  

ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระการประชุมประธานฯ ไดม้อบหมายให้คุณศุภฤกษ์  ศรียะพงศ์  นิติกรและผูช่้วยเลขานุการ
บริษทั ไดช้ี้แจงเก่ียวกบัวิธีการด าเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นในแต่ละวาระดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไดรั้บมอบฉนัทะให้ออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม
แต่ละท่านจะไดรั้บแจกบตัรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม  

2. การประชุมจะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มูลในแต่ละ
วาระ และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามก่อนแลว้จึงจะให้มีการลงมติส าหรับวาระนั้น ๆ กรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ
ตอ้งการซกัถามหรือแสดงความเห็น จะตอ้งแจง้ช่ือและนามสกุล และในกรณีท่ีเป็นผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งแจ้งช่ือผูถื้อหุ้นท่ี
ตนรับมอบฉนัทะมาให้ท่ีประชุมทราบดว้ยทุกคร้ัง  

3. ภายหลงัท่ีผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแลว้ ยกเวน้วาระท่ี 2 และ 4 ซ่ึงเป็นวาระเสนอให้ท่ี
ประชุมรับทราบซ่ึงไม่ตอ้งลงคะแนน ผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบตัร
ลงคะแนนท่ีไดรั้บจากเจา้หนา้ท่ีตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กบัเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ทั้งน้ี เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วใน
การนับคะแนน เจ้าหน้าท่ีของบริษทัจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นท่ีลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วยบตัร
ลงคะแนนของผูถื้อหุ้นท่ีงดออกเสียง โดยผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงขอให้ยกมือข้ึนเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี
จดัเก็บตามล าดบั ทั้งน้ี ส าหรับวาระท่ี 6 เร่ืองการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ บริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนน
ทุกใบทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง เพ่ือนบัคะแนน และจะเก็บบตัรลงคะแนนตามรายช่ือกรรมการท่ีไดรั้บการ
เสนอช่ือเป็นรายบุคคล 

4. ผูถื้อหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น ผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใดจะ
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ 

5. ในการนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ยกเวน้วาระ 7 ตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุม โดยบริษทัจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงดงักล่าวนั้นหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วม
ประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ   
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ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไม่มีผูใ้ดแสดงความเห็นคดัคา้น หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ให้ถือว่าท่ีประชุมเห็นชอบ 
หรืออนุมติัเป็นเอกฉนัท ์ทั้งน้ี เพ่ือมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างท่ีรอการนบัคะแนนเสียงจะให้พิจารณาวาระถดัไป 

6. เพ่ือให้การเก็บบตัรลงคะแนน เป็นไปอยา่งโปร่งใสสอดคลอ้งกบัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ บริษทัจะ
เก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุ้นท่ีเห็นดว้ยเพ่ือเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไปในคราวเดียว โดยขอให้ผูถื้อหุ้นสามารถส่งคืนให้
เจา้หนา้ท่ีหลงัเลิกประชุมฯ  แลว้กรณีผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะกลบัก่อนขอให้ส่งบตัรลงคะแนนคืนให้กบัเจา้หนา้ท่ีดว้ยเช่นกนั 

นอกจากน้ี  บริษทัไดน้ าระบบการลงทะเบียนและตรวจนบัคะแนนเสียงของ บริษทั โอเจอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
มาใชใ้นการประชุมเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้น 

ภายหลงัการแจง้วิธีการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ไดแ้ถลงเปิดการประชุมและขอเชิญตวัแทนผูถื้อหุ้น  1 ท่าน  
เพ่ือเป็นสกัขีพยานการตรวจนบัคะแนนของบริษทั โอ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส 
ธรรมาภิบาลท่ีดี  มีผูถื้อหุ้นแสดงความจ านงเขา้ร่วมเป็นตวัแทนและเป็นสกัขีพยาน 1 ท่านคือคุณพิญญกสิฐ  ภสุชชา ผูถื้อหุ้น  
จากนั้นประธานด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 ซ่ึงประชุมเม่ือ
วนัท่ี 25 เมษายน 2561 ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัเห็นว่าไดมี้การบนัทึกถูกตอ้งตรงตามมติของท่ีประชุม รายละเอียดปรากฏตาม
ส าเนารายงานการประชุมท่ีน าส่งให้กบัผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง  โดย
ขอให้ผูถื้อหุ้นแจง้ช่ือ – นามสกุล ก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น  

ไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถาม  
ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 
มต ิ ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 ตามท่ีประธาน

เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 
 คะแนน   ร้อยละ* 

เห็นดว้ยจ านวน 8,390,193,883  เสียง 99.8995 
ไม่เห็นดว้ยจ านวน 0  เสียง 0.0000 
งดออกเสียงจ านวน 8,440,000  เสียง 0.1005 
บตัรเสีย 0  เสียง  

วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2561 
ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายแพทยก์ าพล  พลสัสินทร์ กรรมการและกรรมการผูจ้ ัดการ  และแพทย์หญิง     

ชุติมา  ป่ินเจริญ  รองกรรมการผูจ้ดัการและผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ เป็นผูก้ล่าวสรุปผลการด าเนินงาน
ของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561 ให้ท่ีประชุมทราบ 

แพทยห์ญิงชุติมา  ป่ินเจริญ  รองกรรมการผูจ้ดัการและผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์  ไดเ้สนอ
ให้ท่ีประชุม  ผูถื้อหุ้นรับทราบผลการด าเนินการเร่ืองศกัยภาพการให้บริการ ดงัน้ี 
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ในปี 2561 กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์มีสาขาทั้ งหมด 13 แห่ง  ประกอบด้วย 9 โรงพยาบาล 4 คลินิก                   
มีโรงพยาบาลใหม่ 2 แห่งท่ีเปิดในปี 2561 ไดแ้ก่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ จงัหวดัปราจีนบุรี  เปิดในเดือนกรกฎาคม  
และโรงพยาบาลจุฬารัตน์รวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา เปิดในเดือนพฤศจิกายน 

ทั้งน้ีในกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 4 แห่งท่ีเปิดก่อนปี 2561 ไดแ้ก่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โรงพยาบาล
จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ  และอีก 2 แห่งท่ีเปิดใหม่ใน
ปี 2561 ไดแ้ก่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์  และโรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา  รวมเป็น 6 แห่งมียุทธศาสตร์ใน
เร่ืองศูนยค์วามเป็นเลิศทางการแพทย ์ สรุปไดด้งัน้ี 

 ศักยภาพการให้บริการ 
 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์  มีศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ดังนี้ 
 -ศูนยห์วัใจครบวงจร  ดูแลผูป่้วยโรคหวัใจ อนัไดแ้ก่การใส่สายสวนหวัใจ  การเปล่ียนล้ินหัวใจ  รวมเฉล่ีย 

425  รายต่อเดือน หรือ 14 รายต่อวนั  การผา่ตดับายพาสหวัใจ รวมเฉล่ี 25 รายต่อเดือน 
 -ศูนยศ์ลัยกรรมมือและกระดูก  ดูแลรักษาผูป่้วย และเป็นศูนยฝึ์กแพทยต่์อยอดเฉพาะทางศลัยกรรมทางมือ  

ภาควิชาออร์โธปดิกส์ ให้กบันกัศึกษาแพทยม์หาวิทยาลยัต่างๆ 
 -ศูนยรั์กษาโรคหลอดเลือดสมอง  การบริการตรวจวินิจฉยัโรคหลอดเลือดสมองโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ และ

เคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์ทนัสมยั ครบครัน พร้อมดว้ยหออภิบาลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง ท่ีไดรั้บการรับรองโดย สถาบนั
ประสาทวิทยา 

 -ศูนยเ์วชศาสตร์ฟ้ืนฟูและกายภาพบ าบดั ให้บริการฟ้ืนฟูและท ากายภาพบ าบดั 
 -ศูนยรั์กษามะเร็งต่อมลูกหมากโดยการฝังแร่   โดยนพ.วิรุณ โทณะวณิก  รังสีแพทยอ์าวุโสดา้นการฝังแร่

รักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก (MD.FACR) ศูนยรั์งสีของคริสเตียน่า มลรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา  ต าแหน่งแพทย์
อาวุโสด้านการฝังแร่รักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ปัจจุบันได้รับการยกย่องใน
สหรัฐอเมริกาว่าเป็นหน่ึงในแพทยท่ี์มีประสบการณ์มากท่ีสุดในการฝังแร่รักษามะเร็งต่อมลูกหมาก โดยไม่ตอ้งผ่าตดั ฟ้ืนตวั
เร็ว มีประสบการณ์การท างานกว่า 30 ปี ไดท้  าการรักษาดา้นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากโดยการฝังแร่ร่วมกบัการฉายแสง ท่ีผ่าน
มามีคนไขจ้ากการฝังแร่โรคมะเร็งต่อมลูกหมากกว่า 4,000 ราย 

 -ศูนยบ์ริการผูป่้วยชาวต่างชาติ  ให้บริการผูรั้บบริการชาวต่างชาติ 
 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต มีศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ดังนี้ 
 -ศูนยรั์กษาโรคมะเร็ง บูรณาการการป้องกนัตรวจวิเคราะห์และรักษามะเร็งลงลึกถึงระดบัพนัธุกรรมท่ี

 แตกต่างในแต่ละบุคคล  
 -เวชศาสตร์ชะลอวยั (Anti-Aging) บริการช่วยฟ้ืนฟูสุขภาพและชะลอวยั 
 -ศูนยผ์า่ตดัผา่นกลอ้ง บริการผา่ตดัผา่นกลอ้ง แผลเลก็ เจ็บนอ้ย ฟ้ืนตวัเร็ว 
 -คลินิกครอบครัวสุขสนัต ์(สมรรถภาพทางเพศ)  
 -ศูนยรั์กษากระดูกและขอ้ดว้ย Growth factor เป็นการรักษากระดูกและขอ้ดว้ยพลาสมา  
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 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ มีศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ดังนี้ 
 -ศูนยรั์กษาผูมี้บุตรยาก (IVF Center)   
 -ศูนยฟ้ื์นฟูหลอดเลือดโดยการท าคีเลชัน่ 
 -ห้องปฏิบติัการสวนหวัใจ (CATHLAB) 
 -หออภิบาลผูป่้วยวิกฤตทางดา้นหวัใจ (C.C.U.) 
 -ศูนยผ์่าตดัผอ่นกลอ้ง แผลเลก็ เจบ็นอ้ย 
 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ มีศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ดังนี้ 
 -ศูนยต์า สุวรรณภูมิ (SUVARNABHUM EYE CENTER) บริการท าเลสิค (Lasik) ส าหรับผูท่ี้มีสายตาสั้น 

  ยาว เอียง โดยทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ 
 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์   
 -เปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคม 2561 ให้บริการการดูแลรักษาผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน เฉพาะสิทธิเงินสด
และประกนัชีวิตและลูกคา้คู่สญัญา  ไม่ไดรั้บดูแลผูป่้วยสิทธิประกนัสังคม พร้อมดว้ยเคร่ืองมือแพทยแ์ละทีม
แพทย์ผูเ้ช่ียวชาญ สาขาท่ีเปิดให้บริการ ดงัน้ี  อายุรกรรม  กุมารเวชกรรม สูติ-นรีเวชกรรม กระดูกและข้อ  
ศลัยกรรม  ตา หู คอ จมูก  ตรวจสุขภาพทัว่ไป  อุบติัเหตุฉุกเฉิน และกายภาพบ าบดั เป็นตน้ 
 โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา 
 -เปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2561 ให้บริการการดูแลรักษาผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน เฉพาะสิทธิเงิน
สดและประกนัชีวิตและลูกคา้คู่สญัญา  ไม่ไดรั้บดูแลผูป่้วยสิทธิประกนัสังคม พร้อมดว้ยเคร่ืองมือแพทยแ์ละ
ทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ สาขาท่ีเปิดให้บริการ ดงัน้ี  อายุรกรรม  กุมารเวชกรรม สูติ-นรีเวชกรรม กระดูกและขอ้  
ศลัยกรรม  ตา หู คอ จมูก  ตรวจสุขภาพทัว่ไป  อุบติัเหตุฉุกเฉิน และกายภาพบ าบดั เป็นตน้ 

 ความรับผดิชอบต่อสังคม ดังนี้ 
 -โครงการ 10,000 Heart Hero ปีท่ี 3 เร่ิมปี 2560 ถึงปัจจุบนั พฒันาชุมชนและสังคมด้วยความรู้ทาง
การแพทย ์ ซ่ึงก่อนหนา้เร่ิมตน้มาจากโครงการ 10,000 ดวงใจถวายพ่อหลวงตั้งแต่ปี 2557 , 2558 และ2559  
 -โครงการพฒันาชุมชนและสงัคมดว้ยความรู้ทางการแพทย ์เสวนาเร่ือง “อยูก่บัมะเร็งให้มีความสุข” 
 -โครงการพฒันาชุมชนและสงัคมดว้ยการตรวจสุขภาพประชาชน  คดักรองโรคหวัใจและตรวจสุขภาพตา 
 -โครงการพฒันาชุมชนและสังคมด้วยการตรวจสุขภาพประชาชน  ตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์  ใน
โครงการหน่วยแพทยอ์าสา 
 -โครงการพฒันาชุมชนและสงัคมดว้ยการให้และการแบ่งปัน  เปล่ียนจากผูรั้บเป็นผูใ้ห้ 
 -โครงการพฒันาชุมชนและสงัคมดว้ยการให้และการแบ่งปัน ท าดีเพ่ือนอ้งบา้นเดก็พิการทางปัญญานุกูล 
 -โครงการสร้างเสริมสัมพนัธ์ในชุมชนด้วยบริการด้านสุขภาพ ร่วมกิจกรรม WE CHEER งานว่ิง 
BANGSAEN42 ปี 2561 
 -โครงการสร้างเสริมสมัพนัธ์ในชุมชนดว้ยบริการดา้นสุขภาพ ร่วมงาน Chonburi senior invitation 2018 
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 -โครงการพฒันาชุมชนและสงัคมให้น่าอยูด่ว้ยการรักษาส่ิงแวดลอ้ม เช่น  โครงการธนาคารขยะ  ช่วยเหลือ
สตัวป่์วยและพิการ 
 -โครงการพฒันาชุมชนและสงัคมให้น่าอยูด่ว้ยการรักษาส่ิงแวดลอ้ม  เช่น โครงการปลูกป่า เพ่ือความย ัง่ยืน
ของทรัพยากร 
 -การเผยแพร่ความรู้และนวตักรรมโดยการบรรยาย งานประชุมสมาคมศลัยแพทยต์กแต่งแห่งประเทศไทย 
 ดว้ยความตั้งใจของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ในการตอบแทนและช่วยเหลือสังคมผ่านความเช่ียวชาญใน
การประกอบธุรกิจ  ทางโรงพยาบาลจึงไดส้ร้างสรรค์โครงการดา้นสุขภาพร่วมกบัชุมชนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือ
พฒันาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในชุมชนรอบพ้ืนท่ีการให้บริการของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ทั้ง 13 แห่ง มี
ความรู้ ความเขา้ใจในการดูแลสุขภาพ และป้องกนัโรค ท่ีสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริงในการด าเนินชีวิต 

 รางวลัคุณภาพที่ได้รับ  ดังนี้ 
 -โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ไดรั้บการต่ออายกุารรับรองมาตรฐานสากลระดบัโลก (JCI Accreditation 
Standards for Hospital) 
 -โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ไดผ้่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ขั้น
ท่ี 2 จากสถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) 
 -โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ไดผ้า่นการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ขั้นท่ี 
3 จากสถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) 
 -โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช  ไดรั้บรางวลัการใชร้ะบบสินไหม
อตัโนมติัดีเด่น อนัดบั 1 ประจ าปี 2560 เคลมถูกตอ้ง เคลมไว ภายใน 48 ชัว่โมง 

 ด้านตลาดหลักทรัพย์ 
 -บริษทั FIRST TRADING DAY เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2556 ( 5 ปี 11 เดือน) 
 -ดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ตามโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย ตั้งแต่ปี 
2559 ถึงปี 2561 อยูใ่นระดบั 4 ดาวคือดีมาก 
 -การด าเนินการดา้นต่อตา้นทุจริตคอรัปชัน่ บริษทัไดป้ระกาศเขา้ร่วม CAC ตามโครงการแนวร่วมปฏิบติั
ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 และสรุปผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีผา่นมา บริษทัมีรายได้

 จ านวน  4,430,841,923 บาท และมีก าไรสุทธิจ านวน 633,879,435 บาท 
ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถาม  
  ประธานฯ จึงไดเ้สนอให้ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี             

31 ธนัวาคม  2561 
มต ิ ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2561 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ  
 



 

7/15 
 

วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัตงิบการเงนิรวมของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณศุภโชค  โรจน์ชีวิน ผูจ้ ัดการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูก้ล่าวสรุปผลการ

ด าเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ให้ท่ีประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 

 

 
ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถาม  
ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติังบการเงินของบริษทั ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี     

31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัแลว้ และคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณา
สอบทานแลว้ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปีท่ีไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ก่อนการประชุม 

มต ิ ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ จึงมีมติอนุมติังบการเงินรวมของบริษทั ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

 คะแนน   ร้อยละ* 

เห็นดว้ยจ านวน 8,395,947,983  เสียง 99.9666 
ไม่เห็นดว้ยจ านวน 0  เสียง 0.000 
งดออกเสียงจ านวน 2,801,700  เสียง 0.0334 
บตัรเสีย 0  เสียง  

วาระที่ 4 พจิารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายแพทยสุ์ชาย  เหล่าวีรวฒัน์ กรรมการและกรรมการบริหาร และกรรมการลงทุน

และการบริหารความเส่ียง เป็นผูก้ล่าวสรุปการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้ท่ีประชุมทราบ 
นายแพทยสุ์ชาย เหล่าวีรวฒัน์  กรรมการและกรรมการบริหารและกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง 

ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 49 ซ่ึงได้
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ก าหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราวเม่ือเห็นว่า บริษทัมีก าไรสมควร
พอท่ีจะท าเช่นนั้น และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

บริษทัขอเรียนให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบว่า คณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลให้แก่ผูถื้อหุ้น รวม 1 คร้ัง เป็นอตัรารวมหุ้นละ 0.020 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 220,000,000 บาทและไดด้ าเนินการจ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2561 

ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถาม  
ประธานฯ จึงไดเ้สนอให้ท่ีประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
มต ิ ท่ีประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทั ตามรายละเอียดท่ีเสนอ  

วาระที่ 5 พจิารณาและอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล และการจดัสรรเงนิก าไร เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการ
ด าเนินงานส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
ประธานฯประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายแพทยสุ์ชาย  เหล่าวีรวฒัน์ กรรมการและกรรมการบริหาร และ

กรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง เป็นผูก้ล่าวสรุปการจ่ายเงินปันให้ท่ีประชุมทราบ 
 ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดให้บริษทัจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไร

เท่านั้น และมาตรา 116 ก าหนดให้บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
ก าไรสุทธิประจ าปี จนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษทั 
หลงัจากหักเงินส ารองตามกฎหมายและเงินส ารองอ่ืน ๆ แล้ว ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้าม
ความเหมาะสม โดยจะข้ึนอยูก่บัผลประกอบการ แผนการลงทุนขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจ าเป็น
อ่ืน ๆ ในอนาคต 

จากผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ท่ีผ่านมา บริษทัมีรายได ้
4,430,841,923 บาท และมีก าไรสุทธิประจ าปี 2561 จ านวน 633,879,435 บาท และบริษทัไดจ้ดัสรรเงินก าไร เพ่ือเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้  จึงไม่ตอ้งมีการจดัสรรอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุม
พิ จ า รณ า แ ล ะ อ นุ มั ติ ก า ร จ่ า ย เ งิ น ปั นผล ใ ห้ แ ก่ ผู ้ ถื อ หุ้ น ข อ ง บ ริ ษัท ท่ี มี ร า ย ช่ื อ ป ร าก ฏ ในส มุ ดท ะ เ บี ย น 
ผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 ซ่ึงเป็นวนัท่ีคณะกรรมการก าหนดให้เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีจะมีสิทธิรับเงินปัน
ผล (Record Date) ในอตัราหุ้นละ 0.030 บาท รวมเป็นเงินจ านวนทั้งส้ิน 330,000,000 บาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้
ถือหุ้นภายในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 ทั้งน้ี เม่ือรวมอตัราเงินปันผลระหว่างกาล บริษทัจ่ายเงินปันผลรวมเป็นอตัรา 0.050 
บาท คิดเป็นเงินปันผลท่ีจ่ายรวมทั้งส้ินจ านวน 550,000,000 บาท และอตัราเงินปันผลท่ีจ่ายเทียบกบัก าไรสุทธิหลงัหักภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคล และการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย เท่ากบัร้อยละ 87 ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษทั 

ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถาม  
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ประธานฯ จึงไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.030 
บาท ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 

มต ิ ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ จึงมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีมีรายช่ือ
ปรากฏในสมุดทะเบียน ผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 ซ่ึงเป็นวนัท่ีคณะกรรมการก าหนดให้เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อ
หุ้นท่ีจะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอตัราหุ้นละ 0.030 บาท รวมเป็นเงินจ านวนทั้งส้ิน 330,000,000 บาท โดย
ก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นภายในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 ทั้งน้ี อตัราเงินปันผลท่ีจ่ายเทียบกบัก าไรสุทธิหลงัหัก
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี เท่ากับร้อยละ 87 ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษทั ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดงัน้ี 

 คะแนน   ร้อยละ* 

เห็นดว้ยจ านวน 8,398,749,683  เสียง 100.0000 
ไม่เห็นดว้ยจ านวน 0  เสียง 0.0000 
งดออกเสียงจ านวน 0  เสียง 0.0000 
บตัรเสีย 0  เสียง  

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายแพทยพิ์นิจ  กุลละวณิชย์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูก้ล่าวสรุปการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระให้ท่ีประชุมทราบ แต่เน่ืองจาก
นายแพทยพิ์นิจ  กุลละวณิชย ์กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นกรรมการท่ีตอ้ง
ออกตามวาระ  จึงขอมอบหมายให้ประธานฯ ท าหนา้ท่ีแทนในวาระน้ี 

ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบติัท่ีดีของนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ประธานฯ 
ไดเ้ชิญกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่านออกจากห้องประชุมและจะเรียนเชิญกลบัเขา้ห้องประชุมอีก
คร้ังภายหลงัจากท่ีประชุมไดล้งมติในวาระน้ีเรียบร้อยแลว้ 

ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 18. ก าหนดว่าในการประชุมสามญัประจ าปี
ทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้
เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) ซ่ึงในปีน้ีกรรมการซ่ึงตอ้งออกจากต าแหน่ง
กรรมการของบริษทัตามก าหนดวาระมีดงัน้ี 

1. นายแพทยก์ าพล  พลสัสินทร์ กรรมการ 
2. นายยรรยง  อมรพิทกัษก์ูล กรรมการ 
3. นายสมยศ  ญาณอุบล กรรมการอิสระ 
4. นายแพทยพิ์นิจ  กุลละวณิชย ์ กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ไดพิ้จารณาจากคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายบริษทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535  และประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด  และคุณสมบติัของกรรมการในดา้นต่างๆ  เป็นรายบุคคลแลว้ เห็นว่ากรรมการ 4 ท่านซ่ึงตอ้ง
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ออกจากต าแหน่งตามวาระ เป็นผูท่ี้มีความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์  และผลการปฏิบติังาน
ในฐานะกรรมการบริษทั ในช่วงเวลาท่ีผา่นมาเป็นประโยชน์กบับริษทั และกรรมการทั้ง 4 ท่าน ไม่เป็นผูมี้คุณสมบติัตอ้งห้าม
ประการใด และไม่ไดป้ระกอบกิจการใด ๆ และกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน ไดป้ฏิบติัหน้าท่ีในการตรวจสอบบริษทัเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นรายยอ่ย โดยแสดงความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด  หรือ
ถือหุ้นในกิจการใดท่ีมีส่วนแข่งขันกับการด าเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึง
เห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ซ่ึง
รายละเอียดประวติัของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม   

บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
ตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหนา้ ตั้งแต่วนัท่ี 11 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์  2562 ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั 
และปรากฏว่า ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั 

ภายหลงัการช้ีแจงไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถาม 
ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการดงัมีรายช่ือดงักล่าวขา้งตน้ท่ีตอ้งออกตามวาระกลบั

เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง  
มต ิ ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ จึงมีมติอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีตอ้งออก

จากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
1. นายแพทยก์ าพล  พลสัสินทร์ 

 คะแนน   ร้อยละ* 

เห็นดว้ยจ านวน 8,123,212,683  เสียง 96.7193 
ไม่เห็นดว้ยจ านวน 11,766,800  เสียง 0.1401 
งดออกเสียงจ านวน 263,770,200  เสียง 3.1406 
บตัรเสีย 0  เสียง  

 
2.       นายยรรยง  อมรพิทกัษก์ลู 

 คะแนน   ร้อยละ* 

เห็นดว้ยจ านวน 8,335,797,833  เสียง 99.2505 
ไม่เห็นดว้ยจ านวน 13,349,700  เสียง 0.1589 
งดออกเสียงจ านวน 49,602,150  เสียง 0.5906 
บตัรเสีย 0  เสียง  
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3.  นายสมยศ  ญาณอุบล 
 คะแนน   ร้อยละ* 

เห็นดว้ยจ านวน 8,390,768,483  เสียง 99.9050 
ไม่เห็นดว้ยจ านวน 7,931,200  เสียง 0.0944 
งดออกเสียงจ านวน 50,000  เสียง 0.0006 
บตัรเสีย 0  เสียง  

4. นายแพทยพิ์นิจ  กุลละวณิชย ์
 คะแนน   ร้อยละ* 

เห็นดว้ยจ านวน 8,138,365,734  เสียง 96.8997 
ไม่เห็นดว้ยจ านวน 260,333,949  เสียง 3.0997 
งดออกเสียงจ านวน 50,000  เสียง 0.0006 
บตัรเสีย 0  เสียง  

วาระที่ 7 พจิารณาและอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ประธานฯ ไดม้อบหมายให้คุณสมยศ  ญาณอุบล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากบั

ดูแลกิจการท่ีดี และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง เป็นผูก้ล่าวสรุป
ให้ท่ีประชุมทราบเก่ียวกบัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัให้ท่ีประชุมทราบ  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ได้ด าเนินการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2562 
โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ และขอ้มูลเปรียบเทียบอา้งอิงกบับริษทั
อ่ืนท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลกัษณะของธุรกิจท่ีใกล้เคียงกันกับบริษทั รวมทั้งผลส ารวจค่าตอบแทน
กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) แลว้ พบว่าค่าตอบแทนกรรมการท่ีบริษทัก าหนดนั้นอยู่ใน
อตัราใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียโดยรวมของตลาด 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติการก าหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการส าหรับปี 2562 ในรูปของเบ้ียประชุมและโบนสัประจ าปี ดงัน้ี 
 1. เบ้ียประชุม 

- ประธานคณะกรรมการ 30,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการ 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ 

20,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการ  
- กรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการ และ/

หรือคณะกรรมการตรวจสอบ (แลว้แต่กรณี) 
- ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี,  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง 20,000 บาทต่อคร้ังท่ี
เขา้ประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี,  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง(แลว้แต่กรณี) 
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 -  กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการลงทุน
  และการบริหารความเส่ียง 10,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแล 
  กิจการท่ีดี, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการลงทุนและการ
  บริหารความเส่ียง (แลว้แต่กรณี) 

2. โบนสัประจ าปี  
บริษทัจะพิจารณาจ่ายเงินโบนัสประจ าปีตามผลประกอบการ ในจ านวนวงเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน 
5,000,000 บาทต่อปี และให้ค านวณจ่ายตามระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 

ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถาม         
ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามท่ีเสนอต่อท่ี

ประชุม  
มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ จึงมีมติอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามท่ีเสนอขา้งตน้ 

ทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ร่วมประชุมทั้งหมดดงัน้ี 
 คะแนน   ร้อยละ* 

เห็นดว้ยจ านวน 8,366,446,834  เสียง 99.6151 
ไม่เห็นดว้ยจ านวน 32,272,849  เสียง 0.3843 
งดออกเสียงจ านวน 50,000  เสียง 0.0006 
บตัรเสีย 0  เสียง  

วาระที่ 8 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 และก าหนดค่าตอบแทน 
ประธานฯ ไดม้อบหมายให้คุณมานิต เจียรดิฐ  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  เป็นผูก้ล่าวสรุปให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 
แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2553 ก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และ
ก าหนดค่าสอบบญัชีทุกปี  ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมได ้

นอกจากน้ี ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ ทจ. 44/556 เร่ืองหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
ก าหนดให้บริษทัจดัให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชี หากผูส้อบบญัชีดงักล่าวปฏิบติัหน้าท่ีมาแลว้ 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนัโดย
การหมุนเวียนไม่จ าเป็นตอ้งเปล่ียนบริษทัผูส้อบบญัชีแห่งใหม่ บริษทัสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายอ่ืน ๆ ในส านกังาน
ตรวจสอบบญัชีนั้นแทนผูส้อบบญัชีรายเดิมได ้

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 พิจารณา
และอนุมติัการแต่งตั้ง นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5313 ปีท่ีเร่ิมสอบปี 2558 หรือ
นางสาวโกสุมภ ์ชะเอม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6011 ปีท่ีเร่ิมสอบปี 2561 หรือนายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4958 ปีท่ีเร่ิมสอบปี 2559 แห่งบริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 
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2562  ทั้งน้ี  บริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นบริษทัผูส้อบบญัชีให้กบับริษทัและบริษทัย่อยมาแลว้เป็นเวลา 25 รอบปีบญัชี  
และก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัเป็นจ านวน 1,620,000 บาทต่อปี  โดยไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 

ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดใ้ห้บริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตอ่ืนของส านกังานท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชี
ดงักล่าวได ้ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้ไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั ผูบ้ริหารผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็น 

 ไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถาม  
 ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ ตามท่ีเสนอต่อท่ีประชุม  
 มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ จึงมีมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2562 และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบ
บญัชี ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดงัน้ี 

 คะแนน   ร้อยละ* 

เห็นดว้ยจ านวน 8,367,850,534  เสียง 99.6319 
ไม่เห็นดว้ยจ านวน 30,919,149  เสียง 0.3681 
งดออกเสียงจ านวน 0  เสียง 0.0000 
บตัรเสีย 0  เสียง  

วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 
ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็น 

 คุณกีรติ  ผูถื้อหุ้น  ไดส้อบถามดงัน้ี 
1. การท่ีรัฐบาลควบคุมราคายามีผลต่อการด าเนินกิจการของโรงพยาบาลหรือไม่ 
 นายแพทยก์ าพล  พลสัสินทร์  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ  ไดก้ล่าวช้ีแจงว่า  การควบคุม
ราคายาไม่ไดมี้ผลกระทบต่อโรงพยาบาล  เน่ืองจากโรงพยาบาลไม่ไดข้ายยาเพ่ือการคา้ แต่เป็นส่วน
หน่ึงของกระบวนการรักษาท่ีแพทยเ์ป็นผูส้ัง่ยาตามอาการของคนไข ้ อีกทั้งขณะน้ีการควบคุมราคายา
นั้นยงัไม่ไดมี้ขอ้ยติุ  อยูร่ะหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหาทางออกร่วมกนั 

2. สอบถามถึงความคืบหนา้ของโครงการลงทุนในประเทศกมัพูชา 
 นายแพทยก์ าพล  พลสัสินทร์  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ไดก้ล่าวช้ีแจงว่า  อยูร่ะหว่างศึกษา  
หากมีความชดัเจนจะแจง้ให้ทราบต่อไป 

3. ราคาหุ้นท่ีติดลบมาเป็นระยะเวลานานเกิดจากสาเหตุอะไร 
 นายแพทยก์ าพล  พลสัสินทร์  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ไดก้ล่าวช้ีแจงว่า ราคาหุ้นเป็นไป
ตามกลไกของตลาดไม่สามารถควบคุมได ้ ประกอบกบักระแสท่ีรัฐบาลมีมาตรการควบคุมราคายา 
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 คุณพะเนียง ผูถื้อหุ้น ไดส้อบถามถึงกลยทุธ์ของบริษทัในอีก 3-5 ปีขา้งหนา้ 
 นายแพทยก์ าพล  พลสัสินทร์  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ไดก้ล่าวช้ีแจงว่า โรงพยาบาลแห่ง
ใหม่ 2 แห่งจะไม่รับคนไขป้ระกนัสงัคม  แต่เนน้ดูแลคนไขก้ลุ่มท่ีมีประกนัชีวิตและคนไขก้ลุ่มเงินสด   
และการมีความหลากหลายของศูนยเ์ฉพาะทางโดยทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ  รวมทั้งการเป็นศูนยรั์บส่ง
ต่อผา่ตดัโรคหวัใจแห่งแรกแบบครบวงจรในภาคตะวนัออก 

 คุณประสิทธ์ิ  ผูถื้อหุ้น  ไดส้อบถามดงัน้ี 
1. อยากทราบแนวโนม้อตัราสดัส่วนคนไขป้ระกนัสงัคมของบริษทัจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 
 นายแพทยก์ าพล  พลสัสินทร์  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ไดก้ล่าวช้ีแจงว่า  ยงัไม่มีนโยบาย
เพ่ิมสดัส่วนคนไขป้ระกนัสงัคม 
2. อยากทราบผลกระทบเร่ืองกญัชา 
 นายแพทยก์ าพล  พลสัสินทร์  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ไดก้ล่าวช้ีแจงว่า  กญัชาไม่ไดมี้
ผลกระทบต่อการด าเนินกิจการของโรงพยาบาล  แต่กญัชามีทั้งคุณและโทษ  คงตอ้งติดตามต่อไปว่า
รัฐบาลจะออกนโยบายเร่ืองกญัชาอยา่งไร  ปัจจุบนัยงัไม่มีความชดัเจน 

 คุณนพรัตน์   ผูถื้อหุ้น  ไดส้อบถามดงัน้ี 
1. โรงพยาบาลศูนยม์ะเร็งจะก่อสร้างเสร็จเม่ือไหร่ 
 แพทยห์ญิงชุติมา  ป่ินเจริญ รองกรรมการผูจ้ ัดการ และผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 
อินเตอร์  ไดก้ล่าวช้ีแจงว่า  คาดว่าโรงพยาบาลศูนยม์ะเร็งจะก่อสร้างแลว้เสร็จประมาณปี 2563 
2. อยากทรายรายละเอียดสญัญาจา้งของศูนยห์วัใจท่ีโรงพยาบาลบางพลี 
 คุณวนัดี  พิศนุวรรณเวช ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงินและเลขานุการบริษทั ไดช้ี้แจงดงัน้ี  
โรงพยาบาลได้เซ็นสัญญาตั้งศูนย์หัวใจท่ีโรงพยาบาลบางพลี 1 ปี โดยการชนะการยื่นประมูล  
เน่ืองจากโรงพยาบาลเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นน้ี   อีกทั้งการส่งต่อผูป่้วยระหว่างโรงพยาบาลเอกชนกบัรัฐ
ยงัมีปัญหาจึงเป็นโอกาสดีท่ีจะเขา้ไปเปิดศูนยห์วัใจในโรงพยาบาลรัฐ  ส่วนเร่ืองรายไดย้งัไม่สามารถ
ประเมินไดต้อ้งดูท่ีผลประกอบการท่ีท าไดจ้ริง 
3. อยากทราบคู่แข่งของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304  อินเตอร์ 
 แพทยห์ญิงชุติมา  ป่ินเจริญ รองกรรมการผูจ้ ัดการ และผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 
อินเตอร์  ไดก้ล่าวช้ีแจงว่า  ณ ปัจจุบนัโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ยงัไม่มีคู่แข่ง  เน่ืองจากเป็น
โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่แห่งแรกท่ีจงัหวดัปราจีนบุรี   รวมทั้งจุดแข็งของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬา
รัตน์คือเป็นโรงพยาบาลท่ีมีเครือข่ายมีศกัยภาพดา้นการรับและส่งต่อคนไขใ้นพ้ืนท่ีภาคตะวนัออก   
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4. ขอให้อธิบายสดัส่วนรายไดข้องคนไขต่้างชาติกบัคนไขไ้ทย 
 แพทยห์ญิงชุติมา  ป่ินเจริญ รองกรรมการผูจ้ ัดการ และผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 
อินเตอร์  ไดก้ล่าวช้ีแจงว่า  สดัส่วนรายไดข้องคนไขต่้างชาติกบัคนไขไ้ทยในปีปัจจุบนัอยู่ท่ี 4% ของ
รายรับทั้งกลุ่ม และในอนาคตประมาณ 10% ใน 5 ปี 
5. อยากทราบรายละเอียดเก่ียวกบัการไดรั้บการรับรองจากสถาบนัประสาท 
 แพทยห์ญิงชุติมา  ป่ินเจริญ รองกรรมการผูจ้ ัดการ และผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 
อินเตอร์  ไดก้ล่าวช้ีแจงว่า  เน่ืองจากโรงพยาบาลไดย้ื่นสมคัรตามเกณฑ์ศูนยห์ลอดเลือดสมอง จึง
ไดรั้บการรับรองจากสถาบนัประสาท 
 

  ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่าได้พิจารณาวาระต่างๆ ตามระเบียบการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 5262 ครบถ้วนแล้ว  และไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามเพ่ิมเติม  ประธานฯ กล่าวขอบคุณ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 5262 ทุกท่านและกล่าวปิดประชุม ณ เวลา 15.30 น. 

 
 (ลงช่ือ) ....................................................ประธานที่ประชุม 

                                             (นายเกรียงศักดิ์  พลัสสินทร์) 
 

(ลงช่ือ)......................................................เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม 
              (คุณวนัดี  พศินุวรรณเวช) 

 


