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เวลา 09.00 น.

ณ หองประชุมชั้น 7 อาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน 3 อินเตอร
เลขที่ 88/8-9 หมูที่ 11 ถนนเทพารักษ กม.14.5
ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เร�่มลงทะเบียนตั้งแตเวลา 08.00 น.
และโปรดนำแบบพิมพบารโคดลงทะเบียน
มาแสดงตอเจาหนาที่ลงทะเบียนในวันประชุม
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เลขที่ CHG 005/2563
วันที่ 1 เมษายน 2563
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
2. รายงานประจาปี 2562 ซึง่ ประกอบด้ วยงบการเงินรวมสาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(QR Code)

3.
4.
5.
6.
7.
8.

ข้ อมูลของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
เอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุม
ข้ อบังคับของบริ ษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
หนังสือมอบฉันทะ
รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
แผนที่สถานที่ประชุม

ด้ วยบริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน) (บริ ษัท) จะจัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันที่
27 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 7 อาคารโรงพยาบาลจุฬารั ตน์ 3 อินเตอร์ เลขที่ 88/8-9 หมู่ที่ 11 ถนน
เทพารักษ์ กม.14.5 ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2562
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ของบริ ษัทได้ ถูกจัดขึ ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน
2562 โดยมีสาเนารายงานการประชุมซึ่งได้ บนั ทึกถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 1) บริ ษัทได้
จัดส่งสาเนารายงานการประชุมให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายและประกาศที่เกี่ ยวข้ องกาหนด และมีการเผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ ของบริ ษัท (www.chularat.com)
เพื่อเปิ ดเผยแก่ผ้ ถู ือหุ้นและนักลงทุนทัว่ ไปแล้ ว และปรากฏว่าไม่มีผ้ ใู ดขอแก้ ไขแต่อย่างใด
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นรั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2562 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่าได้ มีการบันทึกถูกต้ องตรงตาม
มติของที่ประชุมรายละเอียดปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 1

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2562
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล :
สรุปผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผา่ นมา
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินรวม
รายได้
กาไรสุทธิส่วนของบริ ษัท

:
:
:
:
:
:

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

6,265,689,876.00

4,616,894,689.00

1,682,245,770.00

1,155,648,321.00

2,370,252,033.00

1,216,818,654.00

5,190,869,324.00

2,900,776,817.00

705,235,986.00

822,227,068.00

1,764,169,656.00

935,042,858.00
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บริ ษัทได้ สรุ ปผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2562 ดังปรากฏตามรายงานประจาปี ซึ่งส่งมาพร้ อมกับ
หนังสือเชิญประชุม (สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2)
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็น สมควรเสนอให้ ที่ประชุม ผู้ถือ หุ้นรั บทราบผลการด าเนิ นงาน รายละเอีย ด
ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2
วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สาหรับรอบปี บัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : คณะกรรมการบริ ษัทได้ จัดให้ มีการทางบการเงิน รวมสาหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ ตรวจสอบรับรองแล้ ว เพื่อนาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตั ิในการประชุมสามัญประจาปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนด
(สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2)
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินรวมของบริ ษัทสาหรับ
รอบปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ ได้ ผา่ นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว รายละเอียด
ปรากฏในรายงานประจาปี ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2

วาระที่ 4

พิจารณารับทราบการจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาล
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของ
บริ ษัทข้ อ 49 กาหนดว่า คณะกรรมการบริ ษัทอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราว เมื่อเห็ น
ว่าบริ ษัทมีกาไรพอที่จะทาเช่นนัน้ และรายงานให้ ที่ประชุมทราบในการประชุมคราวต่อไป
ในระหว่างปี 2562 ที่ผา่ นมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 4/2562 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ได้
มีมติอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.020 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 220,000,000
บาท และได้ ดาเนินการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาลของบริ ษัทตามรายละเอียดข้ างต้ น

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผล สาหรั บผลการดาเนินงานสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กาหนดให้ บริ ษัทจ่ายเงิน
ปั นผลจากเงินกาไรเท่านัน้ และมาตรา 116 กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุน
สารอง ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี จนกว่าทุนสารองจะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน
บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริ ษัท
หลังจากหักเงินสารองตามกฎหมายและเงินสารองอื่น ๆ แล้ ว ซึ่งการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได้ ตามความเหมาะสม โดยจะขึ ้นอยู่กบั ผลประกอบการ แผนการลงทุนขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง
และความจาเป็ นอื่น ๆ ในอนาคต
จากผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา บริ ษัทมีรายได้ จานวน
5,190,869,324 บาท และมีกาไรสุทธิประจาปี 2562 จานวน 705,235,986 บาท
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ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็ นวันที่คณะกรรมการ
กาหนดให้ เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสทิ ธิรับเงินปั นผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.030 บาท รวมเป็ น
เงินจานวนทังสิ
้ ้น 330,000,000 บาท โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ทังนี
้ ้
อัตราเงินปั นผลที่จ่ายเทียบกับกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล และการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายในแต่
ละปี เท่ากับร้ อยละ 78 ซึง่ สอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท
ข้ อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการปี 2560 ถึงปี 2562
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
1. กาไรสุทธิ (ล้ านบาท)
2. จานวนหุ้น
3. เงินปั นผลจ่ายอัตราต่อหุ้น
4. รวมจานวนเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล

ปี 2560

ปี 2561

565.44
11,000,000,000
0.036
396,000,000

633.88
11,000,000,000
0.050
550,000,000

ปี 2562
(ปี ที่เสนอ)
705.24
11,000,000,000
0.050
550,000,000

ร้ อยละ 70

ร้ อยละ 87

ร้ อยละ 78

ทังนี
้ ้ สิทธิในการได้ รับเงินปั นผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2563
วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมตั ิการแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 18 กาหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้
กรรมการคิดเป็ นจานวนหนึง่ ในสาม หรื อจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม จะต้ องออกจากตาแหน่ง ซึ่งกรรมการ
ที่ต้องออกจากตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี ้
1. นายเกรี ยงศักดิ์ พลัสสินทร์
กรรมการ
2. นายอภิรุม ปั ญญาพล
กรรมการ
3. นายแพทย์สชุ าย เหล่าวีรวัฒน์ กรรมการ
4. นางกอบกุล ปั ญญาพล
กรรมการ
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ซึ่งปรากฏอยู่ใน
รายงานประจาปี 2562 (สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2 – คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) โดยพิจารณา
จากคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ และประกาศของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทยที่ เกี่ ย วข้ อ งก าหนด และคุณ สมบัติ ข อง
กรรมการในด้ านต่าง ๆ เป็ นรายบุคคลแล้ ว เห็นว่ากรรมการ 4 ท่านซึ่งต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระ เป็ นผู้ที่มี
ความเหมาะสมด้ านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษัท
ในช่วงเวลาที่ผา่ นมาเป็ นประโยชน์กบั บริ ษัท และกรรมการทัง้ 4 ท่าน ไม่เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติต้องห้ ามประการใด และ
ไม่ได้ ประกอบกิจการ ใด ๆ หรื อถือหุ้นในกิจการใดที่มีสว่ นแข่งขันกับการดาเนินงานของบริ ษัทและกรรมการอิสระ
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ทัง้ 2 ท่าน ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ในการตรวจสอบบริ ษัทเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยแสดงความเห็น
ได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกาหนด
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้ กรรมการทัง้ 4 ท่าน ได้ รับการพิจารณา
เลือกตังกลั
้ บเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ ซึง่ รายละเอียดประวัติของกรรมการทัง้ 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่ง
ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3(รายละเอียดภายใต้ หวั ข้ อเรื่ องการจัดการและการกากับดูแลกิจการสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2)
บริ ษั ท ได้ เ ปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถื อ หุ้น เสนอชื่ อ บุค คลที่ มี คุณ สมบัติ เ หมาะสมเข้ า รั บ การพิ จ ารณาเลือ กตัง้ เป็ น
กรรมการ ตามกระบวนการสรรหาเป็ นการล่วงหน้ า ตังแต่
้ วนั ที่ 15 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท และปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัท
ความเห็นของคณะกรรมการ : บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อในครัง้ นี ้ ได้ ผา่ นกระบวนการกลัน่ กรอง หรื อการพิจารณา
อย่างรอบครอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว จึงเห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี ้ เพื่อให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
1. นายเกรี ยงศักดิ์ พลัสสินทร์
กรรมการ
2. นายอภิรุม ปั ญญาพล
กรรมการ
3. นายแพทย์สชุ าย เหล่าวีรวัฒน์ กรรมการ
4. นางกอบกุล ปั ญญาพล
กรรมการ
ข้ อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครัง้ นี ้
รายชื่อผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
1. นายเกรี ยงศักดิ์ พลัสสินทร์
2. นายอภิรุม ปั ญญาพลล

จานวนหุ้น
368,587,850
1,127,189,050

สิทธิในการออกเสียง
368,587,850
1,127,189,050

8,909,500
917,156,600

8,909,500
917,156,600

3. นายแพทย์สชุ าย เหล่าวีรวัฒน์
4. นางกอบกุล ปั ญญาพล
วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมตั ิการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้ อบังคับของบริ ษัท
ข้ อ 34 กาหนดให้ กรรมการมีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัท ในรู ปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อ
ผลประโยชน์ ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้ อบังคับ หรื อตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกาหนดเป็ น
จานวนแน่นอน หรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้ เป็ นคราวๆ ไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลีย่ นแปลงก็ได้ และนอกจากนันให้
้ ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริ ษัท
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ ดาเนินการสารวจค่าตอบแทนกรรมการ สาหรับปี 2563 โดย
พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทฯ และข้ อมูลเปรี ยบเทียบอ้ างอิงกับ
บริ ษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้ เคียงกัน กับบริ ษัท รวมทัง้ ผลสารวจ
ค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) แล้ ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่
บริ ษัทกาหนดนันอยู
้ ใ่ นอัตราใกล้ เคียงกับค่าเฉลีย่ โดยรวมของตลาด
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ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสาหรับปี 2563 ในรูปของเบี ้ยประชุมและโบนัสประจาปี ดังนี ้
1.

2.

เบี ้ยประชุม
- ประธานคณะกรรมการ 35,000 บาทต่อครัง้ ที่เข้ าประชุมคณะกรรมการ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 35,000 บาทต่อครัง้ ที่เข้ าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ
25,000 บาทต่อครัง้ ที่เข้ าประชุมคณะกรรมการ
- ประธานคณะกรรมการก ากั บ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี , ประธานคณะกรรมการส รรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการลงทุนและการบริ หารความเสี่ยง 25,000 บาทต่อครัง้ ที่เข้ า
ประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการลงทุนและการบริ หารความเสีย่ ง(แล้ วแต่กรณี)
- กรรมการบริ ษัท และกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อครัง้ ที่เข้ าประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ
คณะกรรมการตรวจสอบ (แล้ วแต่กรณี)
- กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการลงทุน
และการบริ หารความเสีย่ ง 15,000 บาทต่อครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการกากับดูแล
กิจการที่ดี, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการลงทุนและการ
บริ หารความเสีย่ ง (แล้ วแต่กรณี)
โบนัสประจาปี
บริ ษั ท จะพิ จ ารณาจ่ า ยเงิ น โบนัส ประจ าปี ตามผลประกอบการ ในจ านวนวงเงิ น รวมทัง้ สิ น้ ไม่ เ กิ น
5,000,000 บาทต่อปี และให้ คานวณจ่ายตามระยะเวลาการดารงตาแหน่ง

ในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการในครัง้ นี ้ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัทไม่ได้
ผลประโยชน์อื่นนอกจากได้ รับค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่กาหนดข้ างต้ น
ส่วนรายละเอียดขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ปรากฏตามรายงานประจาปี ภายใต้ หวั ข้ อเรื่ องการกากับดูแลกิจการ
ตารางเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562 และปี 2563

หน่วย:บาท

ปี 2563 (ปี ที่เสนอ)
องค์ ประกอบค่าตอบแทน

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

บริ ษัท

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
กากับดูแล

ปี 2562

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

กิจการที่ดี

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ลงทุนและการ
บริ หารความเสีย่ ง

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

บริ ษัท

ตรวจสอบ

กากับดูแล

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

คณะกรรมการ
ลงทุนและการ
บริ หารความเสีย่ ง

กิจการที่ดี

ค่าตอบแทน

-

-

-

-

1. ค่าตอบแทนประจาปี

รอพิจารณา

รอพิจารณา

รอพิจารณา

รอพิจารณา

รอพิจารณา

2. ค่าเบี ้ยประชุม *

1,860,000

425,000

70,000

170,000

115,000

1,500,000

350,000

50,000

120,000

160,000

(6ครัง้ )

(5 ครัง้ )

(1ครัง้ )

(2ครัง้ )

(1ครัง้ )

(6ครัง้ )

(5 ครัง้ )

(1ครัง้ )

(2ครัง้ )

(2ครัง้ )

(จานวนครัง้ )

หมายเหตุ

3,050,000

คณะกรรมการ

*ค่าเบี ้ยประชุมเป็ นยอดประมาณการของการประชุมทังปี
้ และเป็ นยอดรวมของทังองค์
้ คณะ
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พิจารณาและอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีประจาปี 2563 และกาหนดค่ าตอบแทน
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้ ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีทกุ ปี ในการแต่งตังสามารถแต่
้
งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
คนเดิมได้
นอกจากนี ้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลัก ทรั พย์ และตลาดหลักทรั พ ย์ ที่ ทจ. 44/2556 เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทที่
ออกหลักทรัพย์ กาหนดให้ บริ ษัทจัดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดงั กล่าวปฏิบตั ิหน้ าที่มาแล้ ว 7
รอบปี บัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จาเป็ นต้ องเปลีย่ นบริ ษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริ ษัทสามารถแต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชีรายอื่น ๆ ในสานักงานตรวจสอบบัญชีนนแทนผู
ั้
้ สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจะแต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบตั ิหน้ าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้ เมื่อพ้ นระยะเวลาอย่างน้ อยห้ ารอบปี บัญชีนบั
แต่วนั ที่พ้นจากการปฏิบตั ิหน้ าที่
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทได้ มีความเห็นว่าสมควรแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรับอนุญาต นางสาวมณี
รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 หรื อนางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 6011 หรื อนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 แห่งบริ ษัทสานักงาน
อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2563 เป็ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ สู อบบัญชีปีที่ หก แต่บริ ษัทสานักงาน
อีวาย จากัด เป็ นบริ ษัทผู้สอบบัญชีให้ กบั บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมาแล้ วเป็ นเวลา 26 รอบปี บัญชีและกาหนดค่าสอบ
บัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เป็ นจานวนไม่เกิน 4,820,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ
ตารางเปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชี
ค่ าสอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชี
2. ค่าบริ การอื่น ๆ

รอบปี บัญชี 2562
4,820,000
-

รอบปี บัญชี 2563
4,820,000
-

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตัง้ นางสาวมณี
รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 หรื อนางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 6011 หรื อนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 แห่งบริ ษัทสานักงาน
อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2563 ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตังให้
้ เป็ นผู้สอบบัญชี ของ
บริ ษัทในปี นี ้ เป็ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทเป็ นปี ที่หก ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีดงั กล่าวข้ างต้ นไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ บริ ษัทสานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสานักงานทาหน้ าที่ตรวจสอบ
บัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทแทนผู้สอบบัญชีดงั กล่าวได้ และกาหนดค่าตอบแทนการสอบ
บัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เป็ นจานวนไม่เกิน 4,820,000 บาทต่อปี ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้ างต้ น
ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท ผู้บริ หารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกั บบุคคลดังกล่าวแต่
อย่างใด พร้ อมทังผู
้ ้ สอบบัญชีสามารถจัดทางบการเงินได้ ทนั ตามกาหนด
ผู้สอบบัญชียอ่ ยเป็ นผู้สอบบัญรับอนุญาตจากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
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พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
จึงเรี ยนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะ
แต่งตังบุ
้ คคลอื่นมาเข้ าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครัง้ นี ้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
หรื อ แบบ ข แบบใดแบบหนึง่ และยื่นต่อบริ ษัทก่อนเข้ าร่วมประชุมด้ วย ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้ หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรื อแบบ ข หรื อ แบบ ค แบบใดแบบหนึง่
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
ของบริ ษัท ตามรายละเอียดแนบกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้
บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยใช้ สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
ได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 โดยบริ ษัทได้ เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเวปไซต์ของบริ ษัทและ
แจ้ งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด
อนึง่ บริ ษัทได้ กาหนดให้ วนั ที่ 13 มีนาคม 2563 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี และวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสทิ ธิในการรับเงินปั นผล (Record Date)
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)
(นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์ )
ประธานคณะกรรมการบริษัท
หมายเหตุ : บริษัทฯจัดให้ มีรถ รับ-ส่ ง สาหรั บผู้ถือหุ้นที่จะเข้ าประชุม (รายละเอียดตาม www.chularat.com)

 เวลารั บ 07.30 – 08.30 น.
 เวลาส่ ง 11.30 – 12.00 น.
1.โฮมโปร สุวรรณภูมิ (ศูนย์ การค้ ามาร์ เก็ตวิลเลจ บริเวณด้ านนอกร้ าน KFC)
2. BTS สถานีแบริ่ง (บริเวณหน้ า 7-11 ปากซอยลาซาล)
โทร 02-0332900 ต่ อ 3317
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เเนวทางปฏิบัตติ นสาหรับผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
กรณีการเเพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
ตามที่มีการเเพร่ ระบาดของไวรั สโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ 2019 (COVID-19) บริ ษทั มี ความห่ วงใยต่อ
สถานการณ์ดงั กล่าว จึงขอเเจ้งให้ทราบถึงเเนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ผูถ้ ือหุ ้นที่อยูใ่ นกลุ่มเสี่ ยง เช่น เพิ่งเดินทางไป-กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ ยง หรื อมีอาการเกี่ยวกับทางเดิน
หายใจ สามารถมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นหรื อกรรมการอิสระของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุ ม โดยส่ งมาที่ฝ่ายสานักเลขานุการ
บริ ษทั ตามที่อยูข่ องบริ ษทั (ด้านบนของหนังสื อเชิญประชุม)
2. บริ ษทั จะจัดตั้งจุดคัดกรองพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ บริ เวณด้านหน้าห้องประชุม กรณี ที่พบผูม้ ีความเสี่ ยง
ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเข้าไปในห้องประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นหรื อกรรมการอิสระของบริ ษทั
เข้าร่ วมประชุมเเทนได้
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบเเละขอความร่ วมมือในการปฏิบตั ิตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่ งครัด

สำนักเลขำนุกำรบริษัท โทร. 02-033-2900 ต่อ 3325 หรือ mail : companycecretary@chularat.com
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
ของ บริษทั โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมของบริ ษทั เลขที่ 88/8-9หมู่ที่ 11 ตาบลบางปลา อาเภอบาง
พลี จังหวัดสมุทรปราการ
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม (กรรมการเข้าร่ วมประชุมคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 100 ของจานวนกรรมการทั้งหมด)
1.
นายเกรี ยงศักดิ์ พลัสสิ นทร์
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
2.
นายแพทย์กาพล พลัสสิ นทร์
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
3.
นายแพทย์วิชิต ศิริทตั ธารง
กรรมการ
4.
นายอภิรุม ปัญญาพล
กรรมการ และประธานกรรมการลงทุนและการบริ หารความเสี่ ยง
5.
นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์
กรรมการและกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการลงทุนและการบริ หาร
ความเสี่ ยง
6.
นางสาวกรรณิ กา พลัสสิ นทร์
กรรมการ และคณะกรรมการลงทุนและการบริ หารความเสี่ ยง
7.
นางกอบกุล ปั ญญาพล
กรรมการ
8.
นายยรรยง อมรพิทกั ษ์กลู
กรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการลงทุนและการบริ หารความเสี่ ยง
9.
นายมานิต เจียรดิฐ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
10.
นายสมยศ ญาณอุบล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
และคณะกรรมการลงทุนและการบริ หารความเสี่ ยง
11.
นายชยวัฒน์ พิเศษสิ ทธิ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
12.
นายแพทย์พินิจ กุลละวณิ ชย์
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริษทั ที่ลาการประชุม
-ไม่มีผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1.
นายแพทย์ยทุ ธนา สงวนศักดิ์โกศล รองกรรมการผูจ้ ดั การและผูอ้ านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 กิ่งแก้ว
2.
แพทย์หญิงชุติมา ปิ่ นเจริ ญ รองกรรมการผูจ้ ดั การและผูอ้ านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์
3.
แพทย์หญิงรุ่ งอรุ ณ สันทัดกลการ ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
4.
คุณวันดี พิศนุวรรณเวช
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริ ษทั
5.
นายศุภโชค โรจน์ชีวิน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
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6.
นายศุภฤกษ์ ศรี ยะพงศ์
นิติกรและผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั
7.
นางสาวศิรินภา ละครชัย
ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั จดทะเบียน เลขานุการบริ ษทั ย่อย
ผู้เข้ าร่ วมประชุมอืน่ ๆ
1.
คุณอภิชญา ธนพฤฒิบดี
ตัวแทนผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
2.
คุณกรกช บุญเกิด
ตัวแทนผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
เริ่มการประชุม
นายเกรี ยงศักดิ์ พลัสสิ นทร์ ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ ประชุ ม ประธานฯ แถลงต่อที่ ประชุ มว่ามีผูถ้ ื อหุ ้นของ
บริ ษทั และผูร้ ับมอบฉันทะมาเข้าร่ วมประชุมรวม 687 ราย นับจานวนหุ ้นได้ 8,397,934,583 หุ ้น คิ ดเป็ นร้อยละ 76 ของ
จานวนหุ ้นที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั (หุ น้ ของบริ ษทั มีจานวนทั้งสิ้ น 11,000,000,000 หุ น้ ) ครบเป็ นองค์ประชุ ม
ตามข้อบังคับของบริ ษทั แล้ว
ก่อนเริ่ มพิจารณาวาระการประชุมประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณศุภฤกษ์ ศรี ยะพงศ์ นิ ติกรและผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั ได้
ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดาเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ในแต่ละวาระดังนี้
1.
ผูถ้ ื อหุ ้นที่ มาประชุ มด้วยตนเองและผูร้ ั บมอบฉันทะที่ ไ ด้รั บมอบฉันทะให้ออกเสี ยงลงคะแนนในที่
ประชุมแต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
2.
การประชุมจะพิจารณาเรื่ องตามลาดับระเบียบวาระในหนังสื อเชิ ญประชุม โดยจะนาเสนอข้อมูลในแต่
ละวาระ และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสาหรับวาระนั้น ๆ กรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ หรื อผูร้ ับมอบ
ฉันทะต้องการซักถามหรื อแสดงความเห็น จะต้องแจ้งชื่ อและนามสกุล และในกรณี ที่เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องแจ้งชื่ อผู ้
ถือหุน้ ที่ตนรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3.
ภายหลังที่ผถู ้ ือหุน้ ได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระที่ 2 และ 4 ซึ่ งเป็ นวาระเสนอให้
ที่ประชุมรับทราบซึ่ งไม่ตอ้ งลงคะแนน ผูถ้ ือหุ น้ ท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตร
ลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่ งคืนให้กบั เจ้าหน้าที่ ของบริ ษทั ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ ว
ในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่ ของบริ ษทั จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุ ้นที่ ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วยบัตร
ลงคะแนนของผูถ้ ือหุ น้ ที่ งดออกเสี ยง โดยผูถ้ ือหุ ้นท่านใดที่ ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงขอให้ยกมือขึ้ นเพื่อให้เจ้าหน้าที่
จัดเก็บตามลาดับ ทั้งนี้ สาหรั บวาระที่ 6 เรื่ องการแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ออกตามวาระ บริ ษทั จะเก็บบัต ร
ลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง เพื่อนับคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื่ อกรรมการที่
ได้รับการเสนอชื่อเป็ นรายบุคคล
4.
ผูถ้ ือหุ น้ ทุกท่านมีคะแนนเสี ยงหนึ่ งเสี ยงต่อหนึ่ งหุ น้ ผูถ้ ือหุ น้ ท่านใดที่ มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในวาระใด
จะไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
5.
ในการนับคะแนนเสี ยงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน ยกเว้นวาระ 7 ต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ที่มาประชุม โดยบริ ษทั จะนาคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยงดังกล่าวนั้นหักออกจากจานวนเสี ยงทั้งหมดที่เข้า
ร่ วมประชุม ส่ วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ไม่มีผใู ้ ดแสดงความเห็นคัดค้าน หรื อแสดงความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรื ออนุมตั ิ
เป็ นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็ นการเสี ยเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสี ยงจะให้พิจารณาวาระถัดไป
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6.
เพื่อให้การเก็บบัตรลงคะแนน เป็ นไปอย่างโปร่ งใสสอดคล้องกับตามหลักการกากับดูแลกิ จการ บริ ษทั
จะเก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุ น้ ที่เห็นด้วยเพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐานต่อไปในคราวเดียว โดยขอให้ผถู ้ ือหุ น้ สามารถส่ งคืน
ให้เจ้าหน้าที่ หลังเลิกประชุ มฯ แล้วกรณี ผถู ้ ือหุ น้ ที่ ประสงค์จะกลับก่อนขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคื นให้กบั เจ้าหน้าที่ ดว้ ย
เช่นกัน
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้นาระบบการลงทะเบียนและตรวจนับคะแนนเสี ยงของ บริ ษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด มาใช้ใน
การประชุมเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุน้
ภายหลังการแจ้งวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน ประธานฯ ได้แถลงเปิ ดการประชุ มและขอเชิ ญตัวแทนผูถ้ ือหุ น้ 1 ท่าน เพื่อ
เป็ นสักขีพยานการตรวจนับคะแนนของบริ ษทั โอเจ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เพื่อเป็ นการแสดงออกถึงความโปร่ งใส ธรร
มาภิบาลที่ ดี มีผถู ้ ือหุ น้ แสดงความจานงเข้าร่ วมเป็ นตัวแทนและเป็ นสักขีพยาน 1 ท่านคือคุณพิญญกสิ ฐ ภสุ ชชา ผูถ้ ือหุ ้น
จากนั้นประธานดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2561 ซึ่ งประชุ ม
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่าได้มีการบันทึ กถูกต้องตรงตามมติ ของที่ ประชุ ม รายละเอียด
ปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมที่นาส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุม
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นซักถามและแสดงข้อคิ ดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นที่ เกี่ยวข้อง โดย
ขอให้ผถู ้ ือหุน้ แจ้งชื่อ – นามสกุล ก่อนที่จะสอบถามหรื อแสดงข้อคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2561 ตามที่ประธาน
เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
คะแนน
ร้ อยละ*
เห็นด้วยจานวน
8,390,193,883
เสี ยง
99.8995
ไม่เห็นด้วยจานวน
0
เสี ยง
0.0000
งดออกเสี ยงจานวน
8,440,000
เสี ยง
0.1005
บัตรเสี ย
0
เสี ยง
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2561
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายแพทย์กาพล พลัสสิ นทร์ กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ และแพทย์หญิง
ชุ ติ มา ปิ่ นเจริ ญ รองกรรมการผูจ้ ัด การและผูอ้ านวยการโรงพยาบาลจุ ฬ ารั ต น์ 11 อิ นเตอร์ เป็ นผูก้ ล่ า วสรุ ปผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้ที่ประชุมทราบ
แพทย์หญิงชุติมา ปิ่ นเจริ ญ รองกรรมการผูจ้ ดั การและผูอ้ านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ได้
เสนอให้ที่ประชุม ผูถ้ ือหุน้ รับทราบผลการดาเนินการเรื่ องศักยภาพการให้บริ การ ดังนี้
ในปี 2561 กลุ่ ม โรงพยาบาลจุ ฬ ารั ต น์ มี ส าขาทั้ง หมด 13 แห่ ง ประกอบด้ว ย 9 โรงพยาบาล 4 คลิ นิ ก
มี โ รงพยาบาลใหม่ 2 แห่ งที่ เปิ ดในปี 2561 ได้แก่ โรงพยาบาลจุ ฬารั ต น์ 304 อิ นเตอร์ จังหวัด ปราจี นบุ รี เปิ ดในเดื อ น
กรกฎาคม และโรงพยาบาลจุฬารัตน์รวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิ ดในเดือนพฤศจิกายน
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ทั้งนี้ในกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 4 แห่ งที่เปิ ดก่อนปี 2561 ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9
แอร์ พอร์ ต โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุ วรรณภูมิ และอีก 2 แห่ งที่เปิ ดใหม่ในปี 2561
ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ และโรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา รวมเป็ น 6 แห่งมียทุ ธศาสตร์ ในเรื่ องศูนย์
ความเป็ นเลิศทางการแพทย์ สรุ ปได้ดงั นี้

ศักยภาพการให้ บริการ
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ มีศูนย์ การแพทย์ เฉพาะทาง ดังนี้
-ศูนย์หัวใจครบวงจร ดูแลผูป้ ่ วยโรคหัวใจ อันได้แก่การใส่ สายสวนหัวใจ การเปลี่ยนลิ้นหัวใจ รวมเฉลี่ย
425 รายต่อเดือน หรื อ 14 รายต่อวัน การผ่าตัดบายพาสหัวใจ รวมเฉลี่ย 25 รายต่อเดือน
-ศูนย์ศลั ยกรรมมือและกระดูก ดูแลรักษาผูป้ ่ วย และเป็ นศูนย์ฝึกแพทย์ต่อยอดเฉพาะทางศัลยกรรมทางมือ
ภาควิชาออร์โธปดิกส์ ให้กบั นักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยต่างๆ
-ศูนย์รักษาโรคหลอดเลือดสมอง การบริ การตรวจวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองโดยแพทย์ผเู ้ ชี่ ยวชาญ และ
เครื่ องมื อทางการแพทย์ที่ทนั สมัย ครบครั น พร้ อมด้วยหออภิ บาลผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อดสมอง ที่ ได้รับการรั บรองโดย
สถาบันประสาทวิทยา
-ศูนย์เวชศาสตร์ฟ้ื นฟูและกายภาพบาบัด ให้บริ การฟื้ นฟูและทากายภาพบาบัด
-ศูนย์รักษามะเร็ งต่ อมลูกหมากโดยการฝั งแร่ โดยนพ.วิรุณ โทณะวณิ ก รังสี แพทย์อาวุโสด้านการฝั งแร่
รักษาโรคมะเร็ งต่อมลูกหมาก (MD.FACR) ศูนย์รังสี ของคริ สเตียน่า มลรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา ตาแหน่งแพทย์
อาวุ โ สด้า นการฝั ง แร่ รั กษาโรคมะเร็ ง ต่ อ มลู ก หมาก โรงพยาบาลจุ ฬ ารั ต น์ 3 อิ น เตอร์ ปั จ จุ บัน ได้รั บ การยกย่ อ งใน
สหรัฐอเมริ กาว่าเป็ นหนึ่ งในแพทย์ที่มีประสบการณ์มากที่ สุดในการฝังแร่ รักษามะเร็ งต่อมลูกหมาก โดยไม่ตอ้ งผ่าตัด ฟื้ น
ตัวเร็ ว มีประสบการณ์การทางานกว่า 30 ปี ได้ทาการรักษาด้านโรคมะเร็ งต่อมลูกหมากโดยการฝังแร่ ร่วมกับการฉายแสง ที่
ผ่านมามีคนไข้จากการฝังแร่ โรคมะเร็ งต่อมลูกหมากกว่า 4,000 ราย
-ศูนย์บริ การผูป้ ่ วยชาวต่างชาติ ให้บริ การผูร้ ับบริ การชาวต่างชาติ
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์ พอร์ ต มีศูนย์ การแพทย์ เฉพาะทาง ดังนี้
-ศูนย์รักษาโรคมะเร็ ง บู รณาการการป้ องกันตรวจวิเ คราะห์และรั กษามะเร็ งลงลึ กถึ งระดับพันธุ กรรมที่
แตกต่างในแต่ละบุคคล
-เวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-Aging) บริ การช่วยฟื้ นฟูสุขภาพและชะลอวัย
-ศูนย์ผา่ ตัดผ่านกล้อง บริ การผ่าตัดผ่านกล้อง แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้ นตัวเร็ ว
-คลินิกครอบครัวสุ ขสันต์ (สมรรถภาพทางเพศ)
-ศูนย์รักษากระดูกและข้อด้วย Growth factor เป็ นการรักษากระดูกและข้อด้วยพลาสมา
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ มีศูนย์ การแพทย์ เฉพาะทาง ดังนี้
-ศูนย์รักษาผูม้ ีบุตรยาก (IVF Center)
-ศูนย์ฟ้ื นฟูหลอดเลือดโดยการทาคีเลชัน่
-ห้องปฏิบตั ิการสวนหัวใจ (CATHLAB)
-หออภิบาลผูป้ ่ วยวิกฤตทางด้านหัวใจ (C.C.U.)
-ศูนย์ผา่ ตัดผ่อนกล้อง แผลเล็ก เจ็บน้อย
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โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุ วรรณภูมิ มีศูนย์ การแพทย์ เฉพาะทาง ดังนี้
-ศูนย์ตา สุ วรรณภูมิ (SUVARNABHUM EYE CENTER) บริ การทาเลสิ ค (Lasik) สาหรับผูท้ ี่มีสายตาสั้น
ยาว เอียง โดยทีมแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์
-เปิ ดให้บริ การในเดื อนกรกฎาคม 2561 ให้บริ การการดูแลรักษาผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน เฉพาะสิ ทธิ เงิ นสด
และประกันชี วิตและลูกค้าคู่สัญญา ไม่ได้รับดูแลผูป้ ่ วยสิ ทธิ ประกันสังคม พร้ อมด้วยเครื่ องมื อแพทย์และที มแพทย์
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ สาขาที่เปิ ดให้บริ การ ดังนี้ อายุรกรรม กุมารเวชกรรม สู ติ-นรี เวชกรรม กระดูกและข้อ ศัลยกรรม ตา หู คอ
จมูก ตรวจสุ ขภาพทัว่ ไป อุบตั ิเหตุฉุกเฉิ น และกายภาพบาบัด เป็ นต้น
โรงพยาบาลรวมแพทย์ ฉะเชิงเทรา
-เปิ ดให้บริ การในเดือนพฤศจิกายน 2561 ให้บริ การการดูแลรั กษาผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน เฉพาะสิ ทธิ เงินสด
และประกันชี วิ ต และลูกค้าคู่ สัญญา ไม่ ไ ด้รับ ดู แ ลผูป้ ่ วยสิ ท ธิ ประกันสังคม พร้ อมด้วยเครื่ องมื อแพทย์และที มแพทย์
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ สาขาที่เปิ ดให้บริ การ ดังนี้ อายุรกรรม กุมารเวชกรรม สู ติ-นรี เวชกรรม กระดูกและข้อ ศัลยกรรม ตา หู คอ
จมูก ตรวจสุ ขภาพทัว่ ไป อุบตั ิเหตุฉุกเฉิ น และกายภาพบาบัด เป็ นต้น

ความรับผิดชอบต่ อสั งคม ดังนี้
-โครงการ 10,000 Heart Hero ปี ที่ 3 เริ่ มปี 2560 ถึงปั จจุบนั พัฒนาชุมชนและสังคมด้วยความรู ้ทางการแพทย์
ซึ่ งก่อนหน้าเริ่ มต้นมาจากโครงการ 10,000 ดวงใจถวายพ่อหลวงตั้งแต่ปี 2557 , 2558 และ2559
-โครงการพัฒนาชุมชนและสังคมด้วยความรู ้ทางการแพทย์ เสวนาเรื่ อง “อยูก่ บั มะเร็ งให้มีความสุ ข”
-โครงการพัฒนาชุมชนและสังคมด้วยการตรวจสุ ขภาพประชาชน คัดกรองโรคหัวใจและตรวจสุ ขภาพตา
-โครงการพัฒนาชุมชนและสังคมด้วยการตรวจสุ ขภาพประชาชน ตรวจสุ ขภาพพระภิกษุสงฆ์ ในโครงการ
หน่วยแพทย์อาสา
-โครงการพัฒนาชุมชนและสังคมด้วยการให้และการแบ่งปัน เปลี่ยนจากผูร้ ับเป็ นผูใ้ ห้
-โครงการพัฒนาชุมชนและสังคมด้วยการให้และการแบ่งปัน ทาดีเพื่อน้องบ้านเด็กพิการทางปัญญานุกลู
-โครงการสร้ า งเสริ มสั มพันธ์ ใ นชุ ม ชนด้วยบริ ก ารด้า นสุ ข ภาพ ร่ ว มกิ จ กรรม WE CHEER งานวิ่ ง
BANGSAEN42 ปี 2561
-โครงการสร้างเสริ มสัมพันธ์ในชุมชนด้วยบริ การด้านสุ ขภาพ ร่ วมงาน Chonburi senior invitation 2018
-โครงการพัฒนาชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ดว้ ยการรักษาสิ่ งแวดล้อม เช่น โครงการธนาคารขยะ ช่วยเหลือ
สัตว์ป่วยและพิการ
-โครงการพัฒนาชุมชนและสังคมให้น่าอยู่ดว้ ยการรักษาสิ่ งแวดล้อม เช่น โครงการปลูกป่ า เพื่อความยัง่ ยืน
ของทรัพยากร
-การเผยแพร่ ความรู ้และนวัตกรรมโดยการบรรยาย งานประชุมสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
ด้วยความตั้งใจของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ในการตอบแทนและช่วยเหลือสังคมผ่านความเชี่ ยวชาญในการ
ประกอบธุรกิจ ทางโรงพยาบาลจึงได้สร้างสรรค์โครงการด้านสุ ขภาพร่ วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่ อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชี วิต
ให้ประชาชนในชุมชนรอบพื้นที่การให้บริ การของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ท้ งั 13 แห่ ง มีความรู ้ ความเข้าใจในการดูแล
สุ ขภาพ และป้ องกันโรค ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริ งในการดาเนินชีวิต
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
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รางวัลคุณภาพที่ได้ รับ ดังนี้
-โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้รับการต่ออายุการรับรองมาตรฐานสากลระดับโลก (JCI Accreditation
Standards for Hospital)
-โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ได้ผา่ นการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ขั้นที่ 2
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)
-โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ได้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ขั้นที่ 3
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)
-โรงพยาบาลจุ ฬารั ตน์ 11 อินเตอร์ และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช ได้รับรางวัลการใช้ระบบสิ นไหม
อัตโนมัติดีเด่น อันดับ 1 ประจาปี 2560 เคลมถูกต้อง เคลมไว ภายใน 48 ชัว่ โมง

ด้ านตลาดหลักทรัพย์
-บริ ษทั FIRST TRADING DAY เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ( 5 ปี 11 เดือน)
-ด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี ตามโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริ ษทั จดทะเบียนไทย ตั้งแต่ปี 2559
ถึงปี 2561 อยูใ่ นระดับ 4 ดาวคือดีมาก
-การดาเนินการด้านต่อต้านทุจริ ตคอรัปชัน่ บริ ษทั ได้ประกาศเข้าร่ วม CAC ตามโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต (Thai CAC) ของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
และสรุ ปผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี บัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา บริ ษทั มีรายได้
จานวน 4,430,841,923 บาท และมีกาไรสุ ทธิ จานวน 633,879,435 บาท
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
 ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี บัญชี สิ้นสุ ด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561
มติ
ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษทั ประจาปี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอ
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตั งิ บการเงินรวมของบริษทั สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณศุภโชค โรจน์ชีวิน ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี และการเงิ น เป็ นผูก้ ล่าวสรุ ปผลการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ในรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดสรุ ปได้ดงั นี้
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ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั สาหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุ ด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 ซึ่ งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี รั บอนุ ญาตของบริ ษทั แล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี ที่ได้จดั ส่ งไปยังผูถ้ ือหุ น้ พร้อมหนังสื อเชิ ญประชุมแล้วก่อน
การประชุม
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมตั ิงบการเงินรวมของบริ ษทั สาหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนดังนี้
คะแนน
ร้ อยละ*
เห็นด้วยจานวน
8,395,947,983
เสี ยง
99.9666
ไม่เห็นด้วยจานวน
0
เสี ยง
0.000
งดออกเสี ยงจานวน
2,801,700
เสี ยง
0.0334
บัตรเสี ย
0
เสี ยง
วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ ายเงินปันผลระหว่ างกาล
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริ หาร และกรรมการลงทุน
และการบริ หารความเสี่ ยง เป็ นผูก้ ล่าวสรุ ปการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้ที่ประชุมทราบ
นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริ หารและกรรมการลงทุนและการบริ หารความเสี่ ยง ได้
แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 49 ซึ่ งได้
กาหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นได้เป็ นครั้ งคราวเมื่อเห็นว่า บริ ษทั มีกาไรสมควร
พอที่จะทาเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
บริ ษทั ขอเรี ยนให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบว่า คณะกรรมการของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น รวม 1 ครั้ง เป็ นอัตรารวมหุ ้นละ 0.020 บาท รวมเป็ นเงิ นทั้งสิ้ น 220,000,000 บาทและได้ดาเนิ นการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
มติ ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลของบริ ษทั ตามรายละเอียดที่เสนอ
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วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผล และการจัดสรรเงินกาไร เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายสาหรั บผล
การดาเนินงานสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ กรรมการและกรรมการบริ หาร และกรรมการลงทุน
และการบริ หารความเสี่ ยง เป็ นผูก้ ล่าวสรุ ปการจ่ายเงินปันให้ที่ประชุมทราบ
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กาหนดให้บริ ษทั จ่ายเงินปั นผลจากเงินกาไร
เท่านั้น และมาตรา 116 กาหนดให้บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของ
กาไรสุ ทธิ ประจาปี จนกว่าทุนสารองจะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิ ตามงบการเงินรวมของบริ ษทั หลังจากหัก
เงิ นส ารองตามกฎหมายและเงิ นส ารองอื่ น ๆ แล้ว ซึ่ งการจ่ า ยเงิ นปั นผลดังกล่ า วอาจมี การเปลี่ ย นแปลงได้ต ามความ
เหมาะสม โดยจะขึ้นอยูก่ บั ผลประกอบการ แผนการลงทุนขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจาเป็ นอื่น ๆ
ในอนาคต
จากผลการด าเนิ นงานของบริ ษ ทั ในรอบปี บัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ ผ่า นมา บริ ษทั มี รายได้
4,430,841,923 บาท และมีกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2561 จานวน 633,879,435 บาท และบริ ษทั ได้จดั สรรเงินกาไร เพื่อเป็ นทุน
สารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว จึงไม่ตอ้ งมีการจัดสรรอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุ ม
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 ผู ้ ถื อ หุ ้ 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
ผูถ้ ือหุ น้ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ซึ่ งเป็ นวันที่คณะกรรมการกาหนดให้เป็ นวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่จะมีสิทธิ รับเงิ น
ปั นผล (Record Date) ในอัตราหุ น้ ละ 0.030 บาท รวมเป็ นเงินจานวนทั้งสิ้ น 330,000,000 บาท โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผล
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ เมื่อรวมอัตราเงินปันผลระหว่างกาล บริ ษทั จ่ายเงินปั นผลรวมเป็ นอัตรา
0.050 บาท คิดเป็ นเงิ นปั นผลที่จ่ายรวมทั้งสิ้ นจานวน 550,000,000 บาท และอัตราเงิ นปั นผลที่จ่ายเทียบกับกาไรสุ ทธิ หลัง
หักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย เท่ากับร้อยละ 87 ซึ่ งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปั น
ผลของบริ ษทั
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ซักถาม
ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในอัตราหุ น้ ละ 0.030
บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ
มติ ที่ ประชุ มได้พิจารณาแล้ว จึ งมี มติ เป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิ การจ่ า ยเงิ นปั นผลให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ที่ มี
รายชื่ อปรากฏในสมุดทะเบี ยน ผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ซึ่ งเป็ นวันที่คณะกรรมการกาหนดให้เป็ นวันกาหนด
รายชื่ อผูถ้ ือหุ น้ ที่จะมีสิทธิ รับเงินปั นผล (Record Date) ในอัตราหุ น้ ละ 0.030 บาท รวมเป็ นเงินจานวนทั้งสิ้ น 330,000,000
บาท โดยกาหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกาไรสุ ทธิ
หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายในแต่ละปี เท่ากับร้อยละ 87 ซึ่ งสอดคล้องกับนโยบาย
การจ่ ายเงิ นปั นผลของบริ ษทั ตามที่ เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นที่ เ ข้าร่ วมประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ย ง
ลงคะแนนดังนี้
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คะแนน
ร้ อยละ*
เห็นด้วยจานวน
8,398,749,683
เสี ยง
100.0000
ไม่เห็นด้วยจานวน
0
เสี ยง
0.0000
งดออกเสี ยงจานวน
0
เสี ยง
0.0000
บัตรเสี ย
0
เสี ยง
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายแพทย์พินิจ กุลละวณิ ชย์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่ าตอบแทน เป็ นผูก้ ล่าวสรุ ปการแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ตอ้ งออกตามวาระให้ที่ประชุ มทราบ แต่
เนื่ องจากนายแพทย์พินิจ กุลละวณิ ช ย์ กรรมการอิ สระ และประธานกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ าตอบแทน เป็ น
กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ จึงขอมอบหมายให้ประธานฯ ทาหน้าที่แทนในวาระนี้
ก่อนเริ่ มพิจารณาวาระนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางปฏิบตั ิที่ดีของนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ประธาน
ฯ ได้เชิญกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 4 ท่านออกจากห้องประชุมและจะเรี ยนเชิญกลับเข้าห้องประชุม
อีกครั้งภายหลังจากที่ประชุมได้ลงมติในวาระนี้เรี ยบร้อยแล้ว
ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 18. กาหนดว่าในการประชุ มสามัญ
ประจาปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่ง
ออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่ งในปี นี้ กรรมการซึ่ งต้องออกจาก
ตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ตามกาหนดวาระมีดงั นี้
1.
นายแพทย์กาพล พลัสสิ นทร์ กรรมการ
2.
นายยรรยง อมรพิทกั ษ์กลู
กรรมการ
3.
นายสมยศ ญาณอุบล กรรมการอิสระ
4.
นายแพทย์พินิจ กุลละวณิ ชย์ กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามที่ กฎหมายบริ ษทั
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาด
หลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยที่ เกี่ ยวข้องกาหนด และคุ ณสมบัติของกรรมการในด้านต่ างๆ เป็ นรายบุ คคลแล้ว เห็ นว่า
กรรมการ 4 ท่านซึ่ งต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ เป็ นผูท้ ี่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์
และผลการปฏิ บตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษทั ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั และกรรมการทั้ง 4 ท่าน ไม่
เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตอ้ งห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ และกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ในการ
ตรวจสอบบริ ษ ทั เพื่ อรั กษาผลประโยชน์ข องผูถ้ ื อหุ ้น รายย่อย โดยแสดงความเห็ นได้อย่า งเป็ นอิ ส ระและเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกาหนด หรื อถือหุ น้ ในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดาเนิ นงานของบริ ษทั คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนจึ งเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่ ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ ง ซึ่ งรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารที่ ได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นแล้ว
พร้อมหนังสื อเชิญประชุม
บริ ษ ทั ได้เ ปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อ หุ ้นเสนอชื่ อ บุ ค คลที่ มีคุ ณ สมบัติ เ หมาะสมเข้า รั บการพิ จารณาเลื อกตั้งเป็ น
กรรมการ ตามกระบวนการสรรหาเป็ นการล่วงหน้า ตั้งแต่ วนั ที่ 11 มกราคม 2562 ถึ งวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่า น
เว็บไซต์ของบริ ษทั และปรากฏว่า ไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั
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ภายหลังการชี้แจงได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการดังมีรายชื่ อดังกล่าวข้างต้นที่ตอ้ งออกตามวาระกลับ
เข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึ่ งเป็ นกรรมการที่ตอ้ งออก
จากตาแหน่งตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
1.
นายแพทย์กาพล พลัสสิ นทร์
คะแนน
ร้ อยละ*
เห็นด้วยจานวน
8,123,212,683
เสี ยง
96.7193
ไม่เห็นด้วยจานวน
11,766,800
เสี ยง
0.1401
งดออกเสี ยงจานวน
263,770,200
เสี ยง
3.1406
บัตรเสี ย
0
เสี ยง
2.
นายยรรยง อมรพิทกั ษ์กลู
คะแนน
ร้ อยละ*
เห็นด้วยจานวน
8,335,797,833
เสี ยง
99.2505
ไม่เห็นด้วยจานวน
13,349,700
เสี ยง
0.1589
งดออกเสี ยงจานวน
49,602,150
เสี ยง
0.5906
บัตรเสี ย
0
เสี ยง
3.
นายสมยศ ญาณอุบล
คะแนน
ร้ อยละ*
เห็นด้วยจานวน
8,390,768,483
เสี ยง
99.9050
ไม่เห็นด้วยจานวน
7,931,200
เสี ยง
0.0944
งดออกเสี ยงจานวน
50,000
เสี ยง
0.0006
บัตรเสี ย
0
เสี ยง
4.
นายแพทย์พินิจ กุลละวณิ ชย์
คะแนน
ร้ อยละ*
เห็นด้วยจานวน
8,138,365,734
เสี ยง
96.8997
ไม่เห็นด้วยจานวน
260,333,949
เสี ยง
3.0997
งดออกเสี ยงจานวน
50,000
เสี ยง
0.0006
บัตรเสี ย
0
เสี ยง
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมตั กิ ารกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสมยศ ญาณอุบล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
กากับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการลงทุนและการบริ หารความเสี่ ยง เป็ นผู ้
กล่าวสรุ ปให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ให้ที่ประชุมทราบ
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดาเนิ นการสารวจค่าตอบแทนกรรมการ สาหรับปี 2562 โดยพิจารณา
จากความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และข้อมูลเปรี ยบเทียบอ้างอิงกับบริ ษทั อื่นที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุ รกิจที่ใกล้เคียงกันกับบริ ษทั รวมทั้งผลสารวจค่าตอบแทนกรรมการของ
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่ าตอบแทนกรรมการที่ บริ ษทั กาหนดนั้นอยู่ในอัตรา
ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด
คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ า ตอบแทน ได้เ สนอให้ที่ป ระชุ ม พิ จ ารณาและอนุ มตั ิ การกาหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสาหรับปี 2562 ในรู ปของเบี้ยประชุมและโบนัสประจาปี ดังนี้
1.
เบี้ยประชุม
ประธานคณะกรรมการ 30,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ
20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ
กรรมการบริ ษทั และกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ
คณะกรรมการตรวจสอบ (แล้วแต่กรณี )
ประธานคณะกรรมการก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี , ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการลงทุนและการบริ หารความเสี่ ยง 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้า
ประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ ดี, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการลงทุนและการบริ หารความเสี่ ยง(แล้วแต่กรณี )
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการลงทุน
และการบริ หารความเสี่ ยง 10,000 บาทต่อครั้งที่เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการกากับดูแล
กิจการที่ดี, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการลงทุนและการ
บริ หารความเสี่ ยง (แล้วแต่กรณี )
2.
โบนัสประจาปี
บริ ษทั จะพิจารณาจ่ายเงินโบนัสประจาปี ตามผลประกอบการ ในจานวนวงเงิ นรวมทั้งสิ้ นไม่เกิ น 5,000,000
บาทต่อปี และให้คานวณจ่ายตามระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิ การกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่ เสนอต่อที่
ประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่เสนอข้างต้น
ทุกประการ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งเข้าร่ วมประชุมทั้งหมดดังนี้
คะแนน
ร้ อยละ*
เห็นด้วยจานวน
8,366,446,834
เสี ยง
99.6151
ไม่เห็นด้วยจานวน
32,272,849
เสี ยง
0.3843
งดออกเสี ยงจานวน
50,000
เสี ยง
0.0006
บัตรเสี ย
0
เสี ยง
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
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พิจารณาและอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี ประจาปี 2562 และกาหนดค่ าตอบแทน
ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุ ณ มานิ ต เจี ย รดิ ฐ กรรมการอิ ส ระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผูก้ ล่าวสรุ ปให้ที่ประชุมทราบว่า ตาม
มาตรา 120 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2553 กาหนดให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบ
บัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีคนเดิมได้
นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 44/556 เรื่ องหลักเกณฑ์
เงื่ อนไข และวิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ที่ ออกหลักทรั พย์
กาหนดให้บริ ษทั จัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี หากผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวปฏิบตั ิหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปี บัญชี ติดต่อกันโดย
การหมุนเวียนไม่จาเป็ นต้องเปลี่ยนบริ ษทั ผูส้ อบบัญชี แห่ งใหม่ บริ ษทั สามารถแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี รายอื่น ๆ ในสานักงาน
ตรวจสอบบัญชีน้ นั แทนผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็ นว่า สมควรเสนอให้ที่ป ระชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2562
พิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตั้ง นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 ปี ที่เริ่ มสอบปี 2558
หรื อนางสาวโกสุ มภ์ ชะเอม ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 ปี ที่เริ่ มสอบปี 2561 หรื อนายกฤษดา เลิศวนา ผูส้ อบ
บัญชี รับอนุ ญาตทะเบี ยนเลขที่ 4958 ปี ที่ เริ่ มสอบปี 2559 แห่ งบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั
ประจาปี 2562 ทั้งนี้ บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นบริ ษทั ผูส้ อบบัญชี ให้กบั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมาแล้วเป็ นเวลา 25
รอบปี บัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั เป็ นจานวน 1,620,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผูส้ อบ
บัญชี รับอนุญาตอื่นของสานักงานทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงิ นของบริ ษทั แทนผูส้ อบบัญชี
ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชี ตามรายชื่ อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หารผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็น
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุ มพิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ตามที่เสนอต่อที่ประชุม
มติ ที่ ประชุ มพิ จารณาแล้ว จึ งมี มติ อนุ มตั ิ การแต่ งตั้งผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2562 และกาหนดค่ าตอบแทน
ผูส้ อบบัญชี ตามรายละเอียดที่ เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่ เข้าร่ วมประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจานวน
ไม่เห็นด้วยจานวน
งดออกเสี ยงจานวน
บัตรเสี ย

20

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

2563

คะแนน
8,367,850,534
30,919,149
0
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

ร้ อยละ*
99.6319
0.3681
0.0000
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พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็น

คุณกีรติ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามดังนี้
1. การที่รัฐบาลควบคุมราคายามีผลต่อการดาเนินกิจการของโรงพยาบาลหรื อไม่
นายแพทย์กาพล พลัสสิ นทร์ กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ ได้กล่าวชี้ แจงว่า การควบคุมราคายาไม่ได้มี
ผลกระทบต่อโรงพยาบาล เนื่ องจากโรงพยาบาลไม่ได้ขายยาเพื่อการค้า แต่เป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการรักษาที่แพทย์
เป็ นผูส้ ั่งยาตามอาการของคนไข้ อีกทั้งขณะนี้ การควบคุมราคายานั้นยังไม่ได้มีขอ้ ยุติ อยู่ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหา
ทางออกร่ วมกัน
2. สอบถามถึงความคืบหน้าของโครงการลงทุนในประเทศกัมพูชา
นายแพทย์กาพล พลัสสิ นทร์ กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ ได้กล่าวชี้ แจงว่า อยู่ระหว่างศึ กษา หากมี
ความชัดเจนจะแจ้งให้ทราบต่อไป
3. ราคาหุน้ ที่ติดลบมาเป็ นระยะเวลานานเกิดจากสาเหตุอะไร
นายแพทย์กาพล พลัสสิ นทร์ กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ ได้กล่าวชี้ แจงว่า ราคาหุ ้นเป็ นไปตามกลไก
ของตลาดไม่สามารถควบคุมได้ ประกอบกับกระแสที่รัฐบาลมีมาตรการควบคุมราคายา

คุณพะเนียง ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามถึงกลยุทธ์ของบริ ษทั ในอีก 3-5 ปี ข้างหน้า
นายแพทย์กาพล พลัสสิ นทร์ กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ ได้กล่าวชี้แจงว่า โรงพยาบาลแห่ งใหม่ 2 แห่ ง
จะไม่รับคนไข้ประกันสังคม แต่เน้นดูแลคนไข้กลุ่มที่มีประกันชีวิตและคนไข้กลุ่มเงินสด และการมีความหลากหลายของ
ศูนย์เฉพาะทางโดยที มแพทย์ผูเ้ ชี่ ยวชาญ รวมทั้งการเป็ นศูนย์รับส่ งต่ อผ่าตัดโรคหัวใจแห่ งแรกแบบครบวงจรในภาค
ตะวันออก

คุณประสิ ทธิ์ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามดังนี้
1. อยากทราบแนวโน้มอัตราสัดส่ วนคนไข้ประกันสังคมของบริ ษทั จะเพิ่มขึ้นหรื อลดลง
นายแพทย์กาพล พลัสสิ นทร์ กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ ได้กล่าวชี้แจงว่า ยังไม่มีนโยบายเพิ่มสัดส่ วน
คนไข้ประกันสังคม
2. อยากทราบผลกระทบเรื่ องกัญชา
นายแพทย์กาพล พลัสสิ นทร์ กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ ได้กล่าวชี้ แจงว่า กัญชาไม่ได้มีผลกระทบต่อ
ั ชามีท้ งั คุณและโทษ คงต้องติดตามต่อไปว่ารัฐบาลจะออกนโยบายเรื่ องกัญชา
การดาเนิ นกิจการของโรงพยาบาล แต่กญ
อย่างไร ปัจจุบนั ยังไม่มีความชัดเจน

คุณนพรัตน์ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามดังนี้
1. โรงพยาบาลศูนย์มะเร็ งจะก่อสร้างเสร็ จเมื่อไหร่
แพทย์หญิงชุติมา ปิ่ นเจริ ญ รองกรรมการผูจ้ ดั การ และผูอ้ านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ได้
กล่าวชี้แจงว่า คาดว่าโรงพยาบาลศูนย์มะเร็ งจะก่อสร้างแล้วเสร็ จประมาณปี 2563
2. อยากทรายรายละเอียดสัญญาจ้างของศูนย์หวั ใจที่โรงพยาบาลบางพลี
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
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คุณวันดี พิศนุวรรณเวช ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี และการเงินและเลขานุการบริ ษทั ได้ช้ ี แจงดังนี้ โรงพยาบาล
ได้เซ็นสัญญาตั้งศูนย์หวั ใจที่โรงพยาบาลบางพลี 1 ปี โดยการชนะการยื่นประมูล เนื่ องจากโรงพยาบาลเป็ น
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านนี้ อีกทั้งการส่ งต่อผูป้ ่ วยระหว่างโรงพยาบาลเอกชนกับรัฐยังมีปัญหาจึงเป็ นโอกาสดีที่จะเข้า
ไปเปิ ดศูนย์หวั ใจในโรงพยาบาลรัฐ ส่ วนเรื่ องรายได้ยงั ไม่สามารถประเมินได้ตอ้ งดูที่ผลประกอบการที่ทา
ได้จริ ง
3. อยากทราบคู่แข่งของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์
แพทย์หญิงชุติมา ปิ่ นเจริ ญ รองกรรมการผูจ้ ดั การ และผูอ้ านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ได้
กล่าวชี้แจงว่า ณ ปั จจุบนั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ ยงั ไม่มีคู่แข่ง เนื่ องจากเป็ นโรงพยาบาลเอกชน
ขนาดใหญ่แห่งแรกที่จงั หวัดปราจีนบุรี รวมทั้งจุดแข็งของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์คือเป็ นโรงพยาบาลที่มี
เครื อข่ายมีศกั ยภาพด้านการรับและส่ งต่อคนไข้ในพื้นที่ภาคตะวันออก
4. ขอให้อธิ บายสัดส่ วนรายได้ของคนไข้ต่างชาติกบั คนไข้ไทย
แพทย์หญิงชุติมา ปิ่ นเจริ ญ รองกรรมการผูจ้ ดั การ และผูอ้ านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ได้
กล่าวชี้แจงว่า สัดส่ วนรายได้ของคนไข้ต่างชาติกบั คนไข้ไทยในปี ปั จจุบนั อยู่ที่ 4% ของรายรับทั้งกลุ่ม และ
ในอนาคตประมาณ 10% ใน 5 ปี
5. อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการได้รับการรับรองจากสถาบันประสาท
แพทย์หญิงชุติมา ปิ่ นเจริ ญ รองกรรมการผูจ้ ดั การ และผูอ้ านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ได้
กล่าวชี้ แจงว่า เนื่ องจากโรงพยาบาลได้ยื่นสมัครตามเกณฑ์ศูนย์หลอดเลือดสมอง จึ งได้รับการรับรองจาก
สถาบันประสาท

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าได้พิจารณาวาระต่างๆ ตามระเบียบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี 5262 ครบถ้วนแล้ว และไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่ านใดซักถามเพิ่มเติ ม ประธานฯ กล่าวขอบคุ ณ
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 5262 ทุกท่านและกล่าวปิ ดประชุม ณ เวลา 15.30 น.
(ลงชื่อ) ....................................................ประธานที่ประชุม
(นายเกรียงศักดิ์ พลัสสิ นทร์ )
(ลงชื่อ)......................................................เลขานุการบริษทั /ผู้บันทึกการประชุม
(คุณวันดี พิศนุวรรณเวช)
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หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
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สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้ แต่ งตัง้ ในครั ง้ นี ้
ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษา

: นายเกรี ยงศักดิ์ พลัสสินทร์

: 70 ปี
: ไทย
: 342/48-49 ถนนเจริญกรุง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
: -Mini MBA in Health จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ
ประวัตกิ ารทางาน

: Director Accreditation Program (DAP) Class 2011 Thai Institute of Directors
2547- ปัจจุบนั
ประธานกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)
5265 –ปัจจุบนั
กรรมการบริ ษทั
บริ ษทั โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จากัด
5265 –ปัจจุบนั
กรรมการบริ ษทั
บริ ษทั มะเร็ ง สุ วรรณภูมิ จากัด
2559 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบนั
กรรมการบริ ษทั
บริ ษทั สัตยบุตรอินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
2559 – ปัจจุบนั
กรรมการบริ ษทั
บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ แพรกษา จากัด
2557 – ปัจจุบนั
กรรมการบริ ษทั
บริ ษทั โรงพยาบาลชลเวช จากัด
2556 – ปัจจุบนั
กรรมการบริ ษทั
บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จากัด
2547- ปัจจุบนั
กรรมการบริ ษทั
บริ ษทั คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จากัด
2547- ปัจจุบนั
กรรมการบริ ษทั
บริ ษทั บางปะกงเวชชกิจ จากัด
2546- ปัจจุบนั
กรรมการบริ ษทั
บริ ษทั ไทยแอมดอน จากัด
5219 – ปัจจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั อีลิคอน จากัด

ตาแหน่ งงานในปั จจุบัน
กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

: ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริ ษัท บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด(มหาชน)
: บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด(มหาชน) CHG
บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จากัด, บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จากัด, บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์
ฉะเชิงเทรา จากัด, บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา จากัด
บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จากัด, บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จากัด, บริษัท ไทยแอมดอน จากัด,
บริษัท มะเร็ง สุวรรณภูมิ จากัด, บริษัท สัตยบุตรอินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด และบริษัท อีลิคอน จากัด
-ไม่มีการดารงตาแหน่ง-

การดารงตาแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทาให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษัท
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
การถือครองหลักทรั พย์ ของบริ ษัท
ส่ วนได้ เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมในกิจการ
ใดๆที่บริษัทหรือบริ ษัทย่ อยเป็ นคู่สัญญา
ประวัติการเข้ าร่ วมประชุมปี 2562

: 15 ปี
: 25 มิถนุ ายน 2547
: ร้ อยละ 3.35 ของจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ออกจาหน่าย
-ไม่มี: ประชุมคณะกรรมการบริษัทจานวน 6 ครัง้ ต่อการประชุมทังหมด
้
6 ครัง้ (100%)

ส่ วนได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั ง้ นี ้
: เป็ นผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการในวะระที่ 6
(ผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อนีไ้ ม่ มีการดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริ ษัท)

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
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สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6

ายละเอียดกรรมการที่เสนอให้ แต่ งตัง้ ในครั ง้ นี ้
ชื่อ

: นายอภิรุม ปั ญญาพล

อายุ

: 68 ปี

สัญชาติ
ที่อยู่

: ไทย
: 80/125 หมูท่ ี่ 5 ตาบลบางเมืองใหม่
อาเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
: อัสสัมชัญพาณิชย์, บ.ภ., บ.ว.
: Director Accreditation Program (DAP) Class 2011 Thai Institute of
Directors
-RCL- Risk Management Program for Corporate Leaders Thai Program
16/2019 2-3/5/2019

วุฒิการศึกษา
การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ

ประวัติการทางานตาแหน่งงานในปั จจุบนั

2547- ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั
2562- ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั
2561-ปั จจุบนั
2557- ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2555 - ปั จจุบนั
2547- ปั จจุบนั
2547- ปั จจุบนั
2541 – ปั จจุบนั
2535 – ปั จจุบนั
2531 – ปั จจุบนั
2528 – ปั จจุบนั

ตาแหน่งงานในปั จจุบนั
กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

24

หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน
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กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
ประธานกรรมการลงทุน
และการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการผู้จดั การ

บริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท สัตยบุตรอินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
บริ ษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จากัด
บริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา จากัด
บริ ษัท มะเร็ ง สุวรรณภูมิ จากัด
บริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท โรงพยาบาลชลเวช จากัด
บริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จากัด
บริ ษัท ไทย แอมดอน จากัด
บริ ษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จากัด
บริ ษัท บางปะกงเวชชกิจ จากัด
บริ ษัท สตีล ลิงค์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
บริ ษัท ปั ญญาพล อินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด
บริ ษัท ศมลกิจ จากัด
บริ ษัท ซีเม็ธ จากัด

: กรรมการบริ ษัท กรรมการลงทุและการบริ หารความเสีย่ ง
บริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด(มหาชน)
: บริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด(มหาชน) CHG
: บริ ษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จากัด, บริ ษัท บางปะกงเวชชกิจ จากัด, บริ ษัท
โรงพยาบาลชลเวช จากัด, บริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จากัด, บริ ษัท
ไทย แอมดอน จากัด, บริ ษัท สัตยบุตรอินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด, บริ ษัท
โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จากัด, บริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา จา
กัด,บริ ษัท มะเร็ง สุวรรณภูมิ จากัด, บริ ษัท สตีล ลิงค์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
,บริ ษัท ปั ญญาพล อินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด, บริ ษัท ศมลกิจ จากัด และบริ ษัท ซีเม็ธ
จากัด

การดารงตาแหน่งในบริ ษัทอื่นที่อาจทาให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่งกรรมการ
วันที่ได้ รับการแต่งตัง้
การถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัท
ส่วนได้ เสียทังทางตรงและทางอ้
้
อมในกิจการ
ใดๆที่บริ ษัทหรื อบริษัทย่อยเป็ นคูส่ ญ
ั ญา
ประวัติการเข้ าร่วมประชุมปี 2562
ส่วนได้ เสียในวาระทีเ่ สนอในการประชุมครัง้ นี ้

-ไม่มีการดารงตาแหน่ง: 15 ปี
: 25 มิถนุ ายน 2547
: ร้ อยละ 10.25 ของจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ออกจาหน่าย
-ไม่มี: ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทจานวน 6 ครัง้ ต่อการประชุมทังหมด
้
6 ครัง้ (100%)
:เป็ นผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการในวาระที่ 6

(ผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อนี ้ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ต่อบริ ษัท)

หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน
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รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้ แต่ งตัง้ ในครั ง้ นี ้
ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษา

การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ
ประวัติการทางาน

: นายแพทย์ สุชาย เหล่ าวีรวัฒน์
: 65 ปี
: ไทย
: 12 ตรอกกันมาตุยาราม (เจริ ญกรุง 19) แขวงป้อมปราบ
เขตป้อมปราบศรัตรูพา่ ย กรุงเทพมหานคร
: แพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิบตั ร ศัลยศาสตร์ ยโู รวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-Mini MBA in Health คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-หลักสูตรการบริ หารงานโรงพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
-หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการ แพทย์สาหรับผู้บริ หารระดับสูง รุ่นที่
4 (ปธพ.)
: Director Accreditation Program (DAP) Class 2011 Thai Institute of Directors
2547 – ปั จจุบนั
2562 -ปั จจุบนั
2561-ปั จจุบนั
2559 – ปั จจุบนั
2559 – ปั จจุบนั
2559 – ปั จจุบนั
2558 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2547- ปั จจุบนั
2547- ปั จจุบนั

ตาแหน่งงานในปั จจุบนั
กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

การดารงตาแหน่งในบริ ษัทอื่นที่อาจทาให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
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สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6

กรรมการบริ ษัท,
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการลงทุนและการบริ หาร
ความเสี่ยง
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
ผู้อานวยการโรงพยาบาลจุฬา
รัตน์ 2,4,5
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท

บริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา จากัด
บริ ษัท มะเร็ ง สุวรรณภูมิ จากัด
บริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท สัตยบุตรอินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
บริ ษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จากัด
บริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท โรงพยาบาลชลเวช จากัด
บริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จากัด
บริ ษัท ไทย แอมดอน จากัด
บริ ษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จากัด
บริ ษัท บางปะกงเวชชกิจ จากัด

: ปั จจุบนั กรรมการบริ ษัท กรรมการบริ หาร และกรรมการลงทุนและการบริ หาร
ความเสีย่ ง บริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด(มหาชน)
: บริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด(มหาชน) CHG
บริ ษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จากัด, บริ ษัท บางปะกงเวชชกิจ จากัด,
บริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา จากัด, บริ ษัท มะเร็ง สุวรรณภูมิ จากัด,
บริ ษัท สัตยบุตรอินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด, บริ ษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา
จากัด, บริ ษัท โรงพยาบาลชลเวช จากัด, บริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จากัด
และบริ ษัท ไทย แอมดอน จากัด
-ไม่มกี ารดารงตาแหน่ง-

จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่งกรรมการ
วันที่ได้ รับการแต่งตัง้
การถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัท
ส่วนได้ เสียทังทางตรงและทางอ้
้
อมในกิจการ
ใดๆที่บริ ษัทหรื อบริษัทย่อยเป็ นคูส่ ญ
ั ญา
ประวัติการเข้ าร่วมประชุมปี 2562
ส่วนได้ เสียในวาระทีเ่ สนอในการประชุมครัง้ นี ้

: 15 ปี
: 25 มิถนุ ายน 2547
: ร้ อยละ 0.08 ของจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ออกจาหน่าย
-ไม่มี: ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทจานวน 6 ครัง้ ต่อการประชุมทังหมด
้
6 ครัง้ (100%)
: เป็ นผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการในวาระที่ 6

(ผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อนี ้ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ ง ทางผลประโยชน์ตอ่
บริ ษัท)
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รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้ แต่ งตัง้ ในครั ง้ นี ้

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6

ชื่อ
อายุ

: นางกอบกุล ปั ญญาพล

สัญชาติ
ที่อยู่
วุฒิการศึกษา

: ไทย
: 1510 หมูท่ ี่ 7 ตาบลเทพารักษ์ อาเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ
: ประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา

การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ

: Director Accreditation Program (DAP) Class 2011 Thai Institute of

: 69 ปี

ประวัติการทางานตาแหน่งงานในปั จจุบนั

ตาแหน่งงานในปั จจุบนั
กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

การดารงตาแหน่งในบริ ษัทอื่นที่อาจทาให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่งกรรมการ
วันที่ได้ รับการแต่งตัง้
การถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัท
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Directors

2547 – ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั
2562- ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั
2562 - ปั จจุบนั
2562 – ปั จจุบนั
2541 – ปั จจุบนั
2535 – ปั จจุบนั
2531 – ปั จจุบนั
2528 – ปั จจุบนั

กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท

บริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จากัด
บริ ษัท บางปะกงเวชชกิจ จากัด
บริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จากัด
บริ ษัท โรงพยาบาลชลเวช จากัด
บริ ษัท สัตยบุตรอินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
บริ ษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จากัด
บริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา จากัด
บริ ษัท มะเร็ ง สุวรรณภูมิ จากัด
บริ ษัท ไทยแอมดอน จากัด
บริ ษัท สตีล ลิงค์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
บริ ษัท ปั ญญาพล อินเตอร์ โฮลดิ ้ง จากัด
บริ ษัท ศมลกิจ จากัด
บริ ษัท ซีเม็ธ จากัด

: ปั จจุบนั กรรมการบริ ษัท บริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด(มหาชน)
: บริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด(มหาชน) CHG
: บริ ษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จากัด, บริ ษัท บางปะกงเวชชกิจ จากัด
บริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จากัด, บริ ษัท โรงพยาบาลชลเวช จากัด
บริ ษัท สัตยบุตรอินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด, บริ ษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์
ฉะเชิงเทรา จากัด, บริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา จากัด
บริ ษัท มะเร็ ง สุวรรณภูมิ จากัด, บริ ษัท ไทยแอมดอน จากัด
บริ ษัท สตีล ลิงค์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด, บริ ษัท ปั ญญาพล อินเตอร์ โฮลดิ ้ง
จากัด, บริ ษัท ศมลกิจ จากัด, บริ ษัท ซีเม็ธ จากัด
-ไม่มี: : 15 ปี
: 25 มิถนุ ายน 2547
: ร้ อยละ 8.34 ของจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ออกจาหน่าย

ส่วนได้ เสียทังทางตรงและทางอ้
้
อมในกิจการ
ใดๆที่บริ ษัทหรื อบริษัทย่อยเป็ นคูส่ ญ
ั ญา
ส่วนได้ เสียในวาระทีเ่ สนอในการประชุมครัง้ นี ้
ประวัติการเข้ าร่วมประชุมปี 2562

-ไม่มี: เป็ นผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการในวาระที่ 6
: ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทจานวน 100 ครัง้ ต่อการประชุมทังหมด
้
6 ครัง้
(100%)

(ผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อนี ้ไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ต่อบริ ษัท)
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สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถอื หุ้นหรือผู้แทนของผู้ถอื หุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่ วมประชุม
ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง ข้ อพึงปฏิบตั ิสาหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
จดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ บริ ษัทจดทะเบียนถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ดี ซึง่ จะเป็ นการสร้ าง
ความเชื่อมัน่ ให้ เกิดขึ ้นแก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับทุกฝ่ าย และเพื่อให้ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนเป็ นไป
ด้ วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้น บริ ษัทจึงเห็นควรกาหนดให้ มีการตรวจสอบเอกสาร หรื อหลักฐานแสดง
ความเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นยึดถือปฏิบตั ิตอ่ ไป ทังนี
้ ้ เนื่องจากผู้ถื อหุ้นบางราย
อาจยังไม่ค้ นุ เคยกับข้ อพึงปฏิบตั ทิ ี่นามาใช้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิ
เข้ าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริ ษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม
1.
บุคคลธรรมดา
1.1
ผู้ถอื หุ้นที่มีสัญชาติไทย
(ก)
บัตรประจาตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ หรื อบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
(ข)
ในกรณีมอบฉันทะ สาเนาบัตรประจาตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจาตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
1.2
ผู้ถอื หุ้นชาวต่ างประเทศ
(ก)
หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
(ข)
ในกรณีมอบฉันทะ สาเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจาตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ น
ชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
2.
นิติบุคคล
2.1
นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
(ก)
หนังสือรับรองนิติบคุ คล ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
(ข)
สาเนาบัตรประจาตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจทีไ่ ด้ ลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะพร้ อมบัตรประจาตัว หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
2.2
นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ างประเทศ
(ก)
หนังสือรับรองนิติบคุ คล
(ข)
สาเนาบัตรประจาตัวหรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอานาจทีไ่ ด้ ลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะพร้ อมบัตรประจาตัว หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
ในกรณีของสาเนาเอกสารจะต้ องมีการรับรองสาเนาถูกต้ อง และหากเป็ นเอกสารที่จดั ทาขึ ้นในต่างประเทศควรมีการ
รับรองลายมือชื่อโดยโนตารี พบั บลิคไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรื อหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้
ตังแต่
้ เวลา 08.00 น. ของวันที่ 27 เมษายน 2563 เป็ นต้ นไป
หมายเหตุ
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของ
บริ ษัท เพื่อเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้ วนสมบูรณ์
แล้ วมายังบริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน) เลขที่ ห้ องประชุมชัน้ 7 อาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เลขที่
88/8-9 หมูท่ ี่ 11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
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สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5
ข้ อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถอื หุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
1.
การมอบฉันทะ
หมวด 4 ข้ อ 39
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะ
จะต้ องทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทาตามแบบที่นายทะเบียนบริ ษัทมหาชนจากัดกาหนด โดยให้ มอบแก่ประธาน
กรรมการ หรื อบุคคลซึง่ ประธานกรรมการกาหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม และอย่างน้ อยให้ มีรายการ
ดังต่อไปนี ้
ก.
จานวนหุ้นทีผ่ ้ มู อบฉันทะนันถื
้ ออยู่
ข.
ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
ค.
ครัง้ ที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2.
การดาเนินการประชุม
หมวดที่ 4 ข้ อ 40
การประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้ เปลี่ยน
ลาดับระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม ครบถ้ วนแล้ ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
อาจขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่ นนอกจากที่กาหนดไว้ ใน
หนังสือนัดประชุมได้
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม หรื อเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่
เสร็ จ และจาเป็ นต้ องเลื่อนการพิจารณา ให้ ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครัง้ ต่อไป และให้ คณะกรรมการส่ง
หนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทังนี
้ ้ให้
โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้ วย โดยจะต้ องโฆษณาเป็ นระยะเวลาสาม
(3) วันติดต่อกัน
หมวดที่ 4 ข้ อ 41
ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
ถ้ ามีรองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
3.
องค์ ประชุม
หมวดที่ 4 ข้ อ 38
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีจานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) เข้ า ร่ วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า
(25) คนหรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสาม (1/3) ของจานวนหุ้น
ที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่ง (1) ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้ าร่ วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนันได้
้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอการประชุมเป็ นอัน
ระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไป
ยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่จาเป็ นต้ องครบองค์ประชุม
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สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5
4.
การลงคะแนนเสียง
หมวด 4 ข้ อ 42
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึง่ เสียงต่อหนึง่ หุ้น
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ นอกจากการออก
เสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
้
หมวด 4 ข้ อ 43
การออกเสียงลงมติใด ๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องได้ รับความเห็นชอบด้ วยคะแนนเสียงข้ าง
มากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน เว้ นแต่จะกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในข้ อบังคับนี ้ หรื อกรณีอื่นตามที่
กฎหมายจะกาหนดไว้ หรื อในกรณีดงั ต่อไปนี ้จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก.
การขายหรื อโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
ข.
การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทมหาชนอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
ค.
การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญการมอบหมาย
ให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ง.
การแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
จ.
การเพิม่ ทุน และการลดทุน
ฉ.
การออกหุ้นกู้
ช.
การควบบริ ษัท หรื อการเลิกบริ ษัท
5.
การแต่ งตัง้ กรรมการ
หมวด 3 ข้ อ 15
บริ ษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย ห้ า (5) คน และให้ คณะกรรมการเลือกตังกรรมการ
้
ด้ วยกันเป็ นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตาแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้ วยก็ได้ และกรรมการไม่
น้ อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
หมวด 3 ข้ อ 17
ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
1)
ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ้นที่ตนถือ
2)
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ ได้ ในกรณี ที่
เลือกตังบุ
้ คคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
3)
บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ เท่าจานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
หมวด 3 ข้ อ 18
ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้ องออกจากตาแหน่งอย่างน้ อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้ า
จานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3)
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จบั สลากว่า ผู้ใดจะออก ส่วน
ปี หลัง ๆ ต่อไป ให้ กรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่งกรรมการผู้ออกจากตาแหน่งไปนันอาจจะเลื
้
อกเข้ ารับ
ตาแหน่งอีกก็ได้

32

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

2563

17บที่ 6
สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดั

ปิ ดอากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ ซับซ้ อน)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
----------------เขียนที่
วันที่
เดือน
พ.ศ.
(1) ข้ าพเจ้ า
สัญชาติ
อยู่
บ้ านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/
เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี อยูบ่ ้ านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
(2)
อายุ
ปี อยูบ่ ้ านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
(3)
อายุ
ปี อยูบ่ ้ านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี 2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 7 อาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
เลขที่ 88/8-9 หมูท่ ี่ 11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรื อที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
ผู้มอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6
ปิ ดอากรแสตมป์
20 บาท

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

เดือน

พ.ศ.

(1) ข้ าพเจ้ า
สัญชาติ
อยู่
บ้ านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/
เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/
เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
(2)
อายุ
ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/
เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
(3)
อายุ
ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/
เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี 2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 7 อาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
เลขที่ 88/8-9 หมูท่ ี่ 11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรื อที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
 วาระที่ 1
เรื่ องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
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 วาระที่ 2

เรื่ องพิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2562

 วาระที่ 3
เรื่ องพิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินรวมของบริ ษัท สาหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุด
31 ธันวาคม 2562
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 4

วันที่

เรื่ องพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล

 วาระที่ 5
เรื่ องพิจารณาและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานสิ ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 6
เรื่ องพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ นายเกรี ยงศักดิ์ พลัสสินทร์
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ นายอภิรุม ปั ญญาพล
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ นายแพทย์สชุ าย เหล่าวีรวัฒน์
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ นางกอบกุล ปั ญญาพล
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 7
เรื่ องพิจารณาและอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
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 วาระที่ 8 เรื่ องพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีประจาปี 2563 และกาหนดค่าตอบแทน
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 9
เรื่ อง พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชัดเจน หรื อใน
กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลง
หรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
ผู้มอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุ มและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจา
ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6
ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 7 อาคาร
โรงพยาบาลจุฬารั ตน์ 3 อินเตอร์ เลขที่ 88/8-9 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารั กษ์ กม.14.5 ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ หรื อที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
---------------- วาระที่
เรื่ อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วาระที่
เรื่ อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วาระที่
เรื่ อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วาระที่
เรื่ อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วาระที่
เรื่ อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
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 วาระที่
เรื่ อง เลือกตังกรรมการ
้
(ต่อ)
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
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 งดออกเสียง
 งดออกเสียง
 งดออกเสียง
 งดออกเสียง
 งดออกเสียง
 งดออกเสียง
 งดออกเสียง
 งดออกเสียง
 งดออกเสียง
 งดออกเสียง
 งดออกเสียง
 งดออกเสียง
 งดออกเสียง
 งดออกเสียง
 งดออกเสียง

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6
ปิ ดอากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ูถอื หุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
----------------เขียนที่
วันที่
เดือน
พ.ศ.
(1) ข้ าพเจ้ า
สานักงานตังอยู
้ เ่ ลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian)ให้ กบั
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียงดังนี ้
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
(2)
อายุ
ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
(3)
อายุ
ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี 2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 7 อาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เลขที่
88/8-9 หมูท่ ี่ 11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้ วย
(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
 มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
 หุ้นสามัญ
หุ้นและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ทงหมด
ั้
เสียง
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(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ดังนี ้
 วาระที่ 1
เรื่ อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง เสียง
 วาระที่ 2

เรื่ อง พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2562

 วาระที่ 3
เรื่ อง พิจารณาและอนุมตั งิ บการเงินรวมของบริ ษัท สาหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุด วันที่ 31
ธันวาคม 2562
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
เสียง
 ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่ 4

เรื่ อง พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล

 วาระที่ 5
เรื่ อง พิจารณาและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานสิ ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
เสียง
 ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่ 6
เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ นายเกรี ยงศักดิ์ พลัสสินทร์
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ นายอภิรุม ปั ญญาพล
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ นายแพทย์สชุ าย เหล่าวีรวัฒน์
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ นางกอบกุล ปั ญญาพล
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
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 วาระที่ 7
เรื่ อง พิจารณาและอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 8 เรื่ องพิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีประจาปี 2563 และกาหนดค่าตอบแทน
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
เสียง
 ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
 วาระที่ 9
เรื่ อง พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
เสียง
 ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อใน
กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลีย่ นแปลง
หรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริงประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
ผู้มอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้ เฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้น
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรือเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน
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สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6

ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 7 อาคาร
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เลขที่ 88/8-9 หมูท่ ี่ 11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ หรื อที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
---------------- วาระที่
เรื่ อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง

เสียง

 วาระที่
เรื่ อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง

เสียง

 วาระที่
เรื่ อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง

เสียง

 วาระที่
เรื่ อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
 วาระที่
เรื่ อง
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง

เสียง

เสียง

หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน
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 วาระที่















เรื่ อง เลือกตังกรรมการ
้
(ต่อ)
ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ
เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
ชื่อกรรมการ

 เห็นด้ วย
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เสียง  ไม่เห็นด้ วย

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

เสียง

 งดออกเสียง

เสียง

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

26

สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 7
รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ

: นายมานิต เจียรดิฐ

อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่

: 71 ปี
: ไทย
: 38/84 ซ.งามดูพลี แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
: B.A (Economics and Accounting) Claremont Men’s College (ปั จจุบนั
Claremont McKenna College)
: Audit Committee Program (ACP) Class 36/2011 Thai Institute of Directors
: Director Accreditation Program (DAP) Class 87/2011 Thai Institute of
Directors
:Director Certification Program (DCP) 187/2014 Thai. Institute of Directors.

วุฒกิ ารศึกษา
การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ

ประวัติการทางาน
ตาแหน่ งงานในปั จจุบัน

กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่งในบริ ษัทอื่นที่อาจทาให้
เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษัท
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
การถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัท
ส่ วนได้ เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมใน
กิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่ อยเป็ น
คู่สัญญา
ส่ วนได้ เสียในวาระที่เสนอในการ
ประชุมครัง้ นี ้
ประวัติการเข้ าร่ วมประชุมปี 2562

2555- ปั จจุบนั

2558 –ปั จจุบนั

กรรมการบริ ษัท กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการกากับดูแลกิจการ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

2558 –ปั จจุบนั
2553 –ปั จจุบนั

กรรมการบริ ษัท
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

2559 –ปั จจุบนั

บริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)

บริ ษัท มุ่งพัฒนาอินเตอร์ แนชชัน่ แนล จากัด
(มหาชน)
บริ ษัทไลเซนส์ทคู วิ จากัด
บริ ษัท มุ่งพัฒนาอินเตอร์ แนชชัน่ แนล จากัด
(มหาชน)

: บริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด(มหาชน) CHG
: บริ ษัท มุง่ พัฒนา อินเตอร์ แนชชัน่ แนล จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไลเซนส์ทคู ิว จากัด
-ไม่มี: 7 ปี 4 เดือน 16 วัน (ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการตังแต่
้ วนั ที่ 15 สิงหาคม 2555)
: ร้ อยละ 0 ของจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ออกจาหน่าย
-ไม่มี-ไม่มี-

: ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทจานวน 6 ครัง้ ต่อการประชุมทังหมด
้
6 ครัง้ (100%)
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจานวน 5 ครัง้ ต่อการประชุมทังหมด
้
5 ครัง้ (100%)
(ผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อนีไ้ ม่ มกี ารดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท และไม่ มีส่วนได้ เสียพิเศษที่แตกต่ างจากกรรมการอื่นๆ)
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สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 7
รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
:นายสมยศ ญาณอุบล
ชื่อ
อายุ
: 64 ปี
สัญชาติ
: ไทย
ที่อยู่
: 57/267 หมู่ 9 ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
วุฒิการศึกษา
: ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
: ปริ ญญาตรี วทบ.(บัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ
: Director Accreditation Program (DAP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
: Advanced Audit Committee Program(AACP)สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)
: Audit Committee Program(ACP) 45/2013 สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย(IOD)
: Ethical Leadership Program (ELP) 1/2017 Thai Institute of Directors
ประวัติการทางาน

ตาแหน่งงานในปั จจุบนั

: RCL- Risk Management Program for Corporate Leaders
2555-ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
2559-ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการลงทุนและการบริ หารความเสี่ ยง
5239 - 5227 กรรมการบริ ษทั
2548 - 2554 ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
2541 - 2547 ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
2539- 2541
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี

Thai Program 16/2019
บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)

บริ ษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด (มหาชน)

บริ ษทั ภูผาชาทอง จากัด
บริ ษทั โกลเด้น ฟูดส์ สยาม จากัด
บริ ษทั ไบเออร์ ไทย จากัด
บริ ษทั เฮิกซ์ไทย จากัด และบริ ษทั ในเครื อ

: ปั จจุบนั กรรมการบริ ษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการกากับดูแลกิจการ, กรรมการลงทุนและ
การบริ หารความเสีย่ ง บริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด(มหาชน)
: บริ ษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จากัด(มหาชน) CHG
-ไม่มี-ไม่มี-

กิจการที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
การดารงตาแหน่งในบริ ษัทอื่น
ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่
บริ ษัท
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
: 7 ปี 4 เดือน 16 วัน (ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการตังแต่
้ วนั ที่ 15 สิงหาคม
2555)
การถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัท
-ไม่มีส่ วนได้ เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมใน
-ไม่มีกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่ อยเป็ น
คู่สัญญา
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ประวัติการเข้ าร่ วมประชุมปี 2562

: ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทจานวน 6 ครัง้ ต่อการประชุมทังหมด
้
6 ครัง้ (100%)
: ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจานวน 5 ครัง้ ต่อการประชุมทังหมด
้
5 ครัง้
(100%)
: -ไม่มี-

ส่ วนได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุม
ครัง้ นี ้
(ผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อนีไ้ ม่ มกี ารดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัทและไม่ มีส่วนได้ เสียพิเศษที่แตกต่ างจากกรรมการอื่นๆ)

)

)
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หมายเหตุ : สำนักเลขานุการบริษัทโทร 02-033 2900 ตอ 3325
บริษัทฯ จัดใหมีรถรับ-สง สำหรับผูถือหุนที่จะเขารวมประชุม
(รายละเอียดตาม www.chularat.com)

โรงพยาบาลจ�ฬารัตน 3 อินเตอร
(Chularat 3 International hospital)
88/8-9 ถนนเทพารักษ กม.14.5
ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร : 02-033-2900

โรงพยาบาลจ�ฬารัตน 9 แอรพอรต
(Chularat 9 Airport hospital)
90/5 หมู 13 ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร : 02-115-2111

www.chularat.com
www.facebook.com/chularathospitalgroup

โรงพยาบาลจ�ฬารัตน 11 อินเตอร
(Chularat 11 International hospital)
185/1 หมู 1 ตําบลบางวัว อําเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทร : 038-500-300-99

