
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน

ประจำป 2563
วันจันทรที่ 27 เมษายน 2563

เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมชั้น 7 อาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน 3 อินเตอร

เลขที่ 88/8-9 หมูที่ 11 ถนนเทพารักษ กม.14.5

ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

และโปรดนำแบบพิมพบารโคดลงทะเบียน
มาแสดงตอเจาหนาที่ลงทะเบียนในวันประชุม

เร�่มลงทะเบียนตั้งแตเวลา 08.00 น.
โรงพยาบาลจ�ฬารัตน 9 แอรพอรต

(Chularat 9 Airport hospital)
90/5 หมู� 13 ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร : 02-115-2111

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 11 อินเตอร
(Chularat 11 International hospital)

185/1 หมู� 1 ตําบลบางวัว อําเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทร : 038-500-300-99

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

หมายเหตุ : สำนักเลขานุการบริษัทโทร 02-033 2900 ตอ 3325
บริษัทฯ จัดใหมีรถรับ-สง สำหรับผูถือหุนที่จะเขารวมประชุม
(รายละเอียดตาม www.chularat.com)
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เลขที่     CHG 005/2563                  วนัท่ี 1 เมษายน 2563 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น 
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 

2. รายงานประจ าปี 2562 ซึง่ประกอบด้วยงบการเงินรวมส าหรับปี  สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  
(QR Code) 
3. ข้อมลูของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
4. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุ 
5. ข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและการออกเสยีงลงคะแนน 
6. หนงัสอืมอบฉนัทะ 
7. รายละเอียดกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
8. แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 

ด้วยบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) จะจดัให้มีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2563 ในวนัที่ 
27 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 7 อาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เลขที่ 88/8-9 หมู่ที่ 11 ถนน
เทพารักษ์ กม.14.5 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ของบริษัทได้ถูกจัดขึน้เมื่อวนัที่   26 เมษายน 
2562  โดยมีส าเนารายงานการประชุมซึ่งได้บนัทึกถกูต้องตามความเป็นจริง (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 1) บริษัทได้
จดัสง่ส าเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.chularat.com)     
เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไปแล้ว และปรากฏวา่ไมม่ีผู้ใดขอแก้ไขแตอ่ยา่งใด 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี 2562 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2562 ซึง่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบนัทึกถกูต้องตรงตาม
มติของที่ประชมุรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 1 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล :   
สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ที่ผา่นมา  

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สินทรัพย์หมนุเวียน :  1,764,169,656.00  935,042,858.00 
สินทรัพย์รวม :  6,265,689,876.00   4,616,894,689.00  
หนีส้ินหมนุเวียน :  1,682,245,770.00   1,155,648,321.00  
หนีส้ินรวม : 2,370,252,033.00  1,216,818,654.00  
รายได้ :  5,190,869,324.00   2,900,776,817.00  
ก าไรสทุธิส่วนของบริษัท :  705,235,986.00  822,227,068.00 
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 บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ดงัปรากฏตามรายงานประจ าปี ซึ่งสง่มาพร้อมกับ
หนงัสอืเชิญประชมุ (สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงาน รายละเอียด
ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงนิรวมของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการท างบการเงินรวมส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สดุ ณ วนัที่          
31 ธันวาคม 2562 และผู้สอบบญัชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิในการประชมุสามญัประจ าปี ตามที่มาตรา 112 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนด 
(สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินรวมของบริษัทส าหรับ
รอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว รายละเอียด
ปรากฏในรายงานประจ าปี ตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล :  ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของ
บริษัทข้อ 49 ก าหนดวา่ คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เมื่อเห็น
วา่บริษัทมีก าไรพอที่จะท าเช่นนัน้ และรายงานให้ที่ประชมุทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

ในระหวา่งปี 2562 ที่ผา่นมา ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2562  ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 13 สงิหาคม 2562 ได้
มีมติอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.020  บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 220,000,000 
บาท และได้ด าเนินการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี 12 กนัยายน 2562  

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น 

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล  ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล :  ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดให้บริษัทจ่ายเงิน      
ปันผลจากเงินก าไรเท่านัน้ และมาตรา 116 ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปี  ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุน
ส ารอง    ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี จนกวา่ทนุส ารองจะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจด
ทะเบียน  

 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมของบริษัท 
หลงัจากหกัเงินส ารองตามกฎหมายและเงินส ารองอื่น ๆ แล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได้ตามความเหมาะสม โดยจะขึน้อยู่กบัผลประกอบการ แผนการลงทนุขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน สภาพคลอ่ง 
และความจ าเป็นอื่น ๆ ในอนาคต 

 จากผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จ านวน 
5,190,869,324 บาท และมีก าไรสทุธิประจ าปี 2562 จ านวน 705,235,986 บาท  
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 บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ดงัปรากฏตามรายงานประจ าปี ซึ่งสง่มาพร้อมกับ
หนงัสอืเชิญประชมุ (สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงาน รายละเอียด
ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงนิรวมของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการท างบการเงินรวมส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สดุ ณ วนัที่          
31 ธันวาคม 2562 และผู้สอบบญัชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิในการประชมุสามญัประจ าปี ตามที่มาตรา 112 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนด 
(สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินรวมของบริษัทส าหรับ
รอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว รายละเอียด
ปรากฏในรายงานประจ าปี ตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล :  ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของ
บริษัทข้อ 49 ก าหนดวา่ คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เมื่อเห็น
วา่บริษัทมีก าไรพอที่จะท าเช่นนัน้ และรายงานให้ที่ประชมุทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

ในระหวา่งปี 2562 ที่ผา่นมา ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2562  ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 13 สงิหาคม 2562 ได้
มีมติอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.020  บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 220,000,000 
บาท และได้ด าเนินการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี 12 กนัยายน 2562  

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น 

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล  ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล :  ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดให้บริษัทจ่ายเงิน      
ปันผลจากเงินก าไรเท่านัน้ และมาตรา 116 ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปี  ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุน
ส ารอง    ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี จนกวา่ทนุส ารองจะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจด
ทะเบียน  

 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมของบริษัท 
หลงัจากหกัเงินส ารองตามกฎหมายและเงินส ารองอื่น ๆ แล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได้ตามความเหมาะสม โดยจะขึน้อยู่กบัผลประกอบการ แผนการลงทนุขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน สภาพคลอ่ง 
และความจ าเป็นอื่น ๆ ในอนาคต 

 จากผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จ านวน 
5,190,869,324 บาท และมีก าไรสทุธิประจ าปี 2562 จ านวน 705,235,986 บาท  

 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลให้แก่       
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวนัที่คณะกรรมการ
ก าหนดให้เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีจะมสีทิธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอตัราหุ้นละ 0.030 บาท รวมเป็น
เงินจ านวนทัง้สิน้ 330,000,000 บาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2563 ทัง้นี ้
อตัราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกบัก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล และการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายในแต่
ละปี เทา่กบัร้อยละ 78 ซึง่สอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  

ข้อมลูการเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2560 ถงึปี 2562 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
(ปีที่เสนอ) 

1. ก าไรสทุธิ (ล้านบาท) 565.44 633.88 705.24 
2. จ านวนหุ้น 11,000,000,000 11,000,000,000 11,000,000,000 
3. เงินปันผลจ่ายอตัราตอ่หุ้น 0.036 0.050 0.050 
4. รวมจ านวนเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 396,000,000 550,000,000 550,000,000 
5. สดัสว่นการจา่ยเงินปันผล ร้อยละ 70 ร้อยละ 87 ร้อยละ 78 

 ทัง้นี ้สทิธิในการได้รับเงินปันผลดงักลา่วยงัมีความไมแ่นน่อนจนกวา่จะได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล :  ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 18 ก าหนดว่าในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ 
กรรมการคิดเป็นจ านวนหนึง่ในสาม หรือจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม จะต้องออกจากต าแหน่ง ซึ่งกรรมการ        
ที่ต้องออกจากต าแหนง่กรรมการของบริษัทมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

1. นายเกรียงศกัดิ์  พลสัสนิทร์ กรรมการ 
2. นายอภิรุม  ปัญญาพล  กรรมการ 
3. นายแพทย์สชุาย  เหลา่วีรวฒัน์ กรรมการ 
4. นางกอบกลุ  ปัญญาพล  กรรมการ 
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ได้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา ซึ่งปรากฏอยู่ใน
รายงานประจ าปี 2562 (สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 – คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน)  โดยพิจารณา
จากคณุสมบตัิตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ      
ตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวข้องก าหนด และคุณสมบัติของ
กรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการ 4 ท่านซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มี
ความเหมาะสมด้านคณุวฒุิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัท 
ในช่วงเวลาที่ผา่นมาเป็นประโยชน์กบับริษัท และกรรมการทัง้ 4 ทา่น ไมเ่ป็นผู้มีคณุสมบตัิต้องห้ามประการใด และ
ไมไ่ด้ประกอบกิจการ   ใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีสว่นแขง่ขนักบัการด าเนินงานของบริษัทและกรรมการอิสระ
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ทัง้ 2 ทา่น ได้ปฏิบตัิหน้าที่ในการตรวจสอบบริษัทเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายย่อย โดยแสดงความเห็น
ได้อยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องก าหนด  
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทัง้ 4 ท่าน ได้รับการพิจารณา
เลอืกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ ซึง่รายละเอียดประวตัิของกรรมการทัง้ 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่ง
ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 3(รายละเอียดภายใต้หวัข้อเร่ืองการจดัการและการก ากบัดแูลกิจการสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2)  
 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการ   ตามกระบวนการสรรหาเป็นการลว่งหน้า ตัง้แต่วนัที่ 15 มกราคม 2563 ถึงวนัที่ 15 กุมภาพนัธ์  2563 
ผา่นเว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือในครัง้นี ้ ได้ผา่นกระบวนการกลัน่กรอง  หรือการพิจารณา
อย่างรอบครอบ  ระมดัระวงัของคณะกรรมการบริษัทแล้ว  จึงเห็นสมควรเสนอรายช่ือบคุคลดงัต่อไปนี ้เพื่อให้ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ  

1. นายเกรียงศกัดิ์  พลสัสนิทร์ กรรมการ 
2. นายอภิรุม  ปัญญาพล  กรรมการ 
3. นายแพทย์สชุาย  เหลา่วีรวฒัน์ กรรมการ 
4. นางกอบกลุ  ปัญญาพล  กรรมการ 

ข้อมลูการถือหุ้นของกรรมการท่ีเสนอช่ือในครัง้นี ้ 
รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จ านวนหุ้น สิทธิในการออกเสียง 

1. นายเกรียงศกัดิ์  พลสัสนิทร์ 368,587,850 368,587,850 
2. นายอภิรุม  ปัญญาพลล 1,127,189,050  1,127,189,050  
3. นายแพทย์สชุาย  เหลา่วีรวฒัน์ 8,909,500  8,909,500  
 4.    นางกอบกลุ  ปัญญาพล  917,156,600  917,156,600  

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล :  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบงัคบัของบริษัท 
ข้อ 34 ก าหนดให้กรรมการมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามข้อบังคบั หรือตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็น
จ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลีย่นแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ได้ด าเนินการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2563 โดย
พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และข้อมลูเปรียบเทียบอ้างอิงกบั
บริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลกัษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกันกับบริษัท รวมทัง้ผลส ารวจ
ค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่
บริษัทก าหนดนัน้อยูใ่นอตัราใกล้เคียงกบัคา่เฉลีย่โดยรวมของตลาด 
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ทัง้ 2 ทา่น ได้ปฏิบตัิหน้าที่ในการตรวจสอบบริษัทเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายย่อย โดยแสดงความเห็น
ได้อยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องก าหนด  
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทัง้ 4 ท่าน ได้รับการพิจารณา
เลอืกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ ซึง่รายละเอียดประวตัิของกรรมการทัง้ 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่ง
ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 3(รายละเอียดภายใต้หวัข้อเร่ืองการจดัการและการก ากบัดแูลกิจการสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2)  
 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการ   ตามกระบวนการสรรหาเป็นการลว่งหน้า ตัง้แต่วนัที่ 15 มกราคม 2563 ถึงวนัที่ 15 กุมภาพนัธ์  2563 
ผา่นเว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือในครัง้นี ้ ได้ผา่นกระบวนการกลัน่กรอง  หรือการพิจารณา
อย่างรอบครอบ  ระมดัระวงัของคณะกรรมการบริษัทแล้ว  จึงเห็นสมควรเสนอรายช่ือบุคคลดงัต่อไปนี ้เพื่อให้ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ  

1. นายเกรียงศกัดิ์  พลสัสนิทร์ กรรมการ 
2. นายอภิรุม  ปัญญาพล  กรรมการ 
3. นายแพทย์สชุาย  เหลา่วีรวฒัน์ กรรมการ 
4. นางกอบกลุ  ปัญญาพล  กรรมการ 

ข้อมลูการถือหุ้นของกรรมการท่ีเสนอช่ือในครัง้นี ้ 
รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จ านวนหุ้น สิทธิในการออกเสียง 

1. นายเกรียงศกัดิ์  พลสัสนิทร์ 368,587,850 368,587,850 
2. นายอภิรุม  ปัญญาพลล 1,127,189,050  1,127,189,050  
3. นายแพทย์สชุาย  เหลา่วีรวฒัน์ 8,909,500  8,909,500  
 4.    นางกอบกลุ  ปัญญาพล  917,156,600  917,156,600  

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล :  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบงัคบัของบริษัท 
ข้อ 34 ก าหนดให้กรรมการมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามข้อบังคบั หรือตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็น
จ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลีย่นแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ได้ด าเนินการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2563 โดย
พิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และข้อมลูเปรียบเทียบอ้างอิงกบั
บริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลกัษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกันกับบริษัท รวมทัง้ผลส ารวจ
ค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่
บริษัทก าหนดนัน้อยูใ่นอตัราใกล้เคียงกบัคา่เฉลีย่โดยรวมของตลาด 

 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการส าหรับปี 2563 ในรูปของเบีย้ประชมุและโบนสัประจ าปี ดงันี ้

1. เบีย้ประชมุ 
- ประธานคณะกรรมการ 35,000 บาทตอ่ครัง้ที่เข้าประชมุคณะกรรมการ 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 35,000 บาทต่อครัง้ที่เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ 

25,000 บาทตอ่ครัง้ที่เข้าประชมุคณะกรรมการ  
- ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี,  ประธานคณะกรรมการส รรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการลงทนุและการบริหารความเสี่ยง 25,000 บาทต่อครัง้ที่เข้า
ประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ดี,  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการลงทนุและการบริหารความเสีย่ง(แล้วแตก่รณี) 

- กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อครัง้ท่ีเข้าประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ (แล้วแตก่รณี) 

 - กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี, กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และกรรมการลงทนุ 
  และการบริหารความเสีย่ง 15,000 บาทตอ่ครัง้ที่เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูล 
  กิจการท่ีดี, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการลงทนุและการ 
  บริหารความเสีย่ง (แล้วแตก่รณี) 

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

 ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการในครัง้นี  ้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ได้
ผลประโยชน์อื่นนอกจากได้รับคา่ตอบแทนตามรายละเอียดที่ก าหนดข้างต้น  

 สว่นรายละเอียดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ปรากฏตามรายงานประจ าปี ภายใต้หวัข้อเร่ืองการก ากบัดแูลกิจการ 

ตารางเปรียบเทียบคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2562 และปี 2563 
หนว่ย:บาท  

คณะกรรมการ คณะกรรมการ

ก ากบัดูแล ก ากบัดูแล

กิจการที่ดี กิจการที่ดี

1. ค่าตอบแทนประจ าปี รอพิจารณา รอพิจารณา รอพิจารณา รอพิจารณา รอพิจารณา         3,050,000 - - - -

2. คา่เบีย้ประชุม* 1,860,000 425,000 70,000 170,000 115,000 1,500,000 350,000 50,000 120,000 160,000

(จ านวนครัง้)  (6ครัง้)  (5 ครัง้) (1ครัง้) (2ครัง้) (1ครัง้)  (6ครัง้)  (5 ครัง้) (1ครัง้) (2ครัง้) (2ครัง้)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ลงทนุและการ

บริหารความเสีย่ง

องค์ประกอบค่าตอบแทน

ปี 2562

คณะกรรมการ
บริษัท

ปี 2563 (ปีที่เสนอ)

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ลงทนุและการ

บริหารความเสีย่ง

 
 หมายเหต ุ *คา่เบีย้ประชมุเป็นยอดประมาณการของการประชมุทัง้ปี และเป็นยอดรวมของทัง้องค์คณะ 
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วาระที่ 8  พิจารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 และก าหนดค่าตอบแทน 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล :  ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ที่ประชุม    
ผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีทกุปี ในการแต่งตัง้สามารถแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี
คนเดิมได้ 

 นอกจากนี ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่ ทจ. 44/2556 เร่ือง
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่
ออกหลกัทรัพย์ ก าหนดให้บริษัทจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชีดงักลา่วปฏิบตัิหน้าที่มาแล้ว 7 
รอบปีบญัชีติดตอ่กนัโดยการหมนุเวียนไมจ่ าเป็นต้องเปลีย่นบริษัทผู้สอบบญัชีแหง่ใหม ่บริษัทสามารถแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีรายอื่น ๆ ในส านกังานตรวจสอบบญัชีนัน้แทนผู้สอบบญัชีรายเดิมได้  อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีรายที่พ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่จากการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบญัชีนบั
แตว่นัท่ีพ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้มีความเห็นว่าสมควรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต นางสาวมณี        
รัตนบรรณกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5313 หรือนางสาวโกสมุภ์ ชะเอม  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
ทะเบียนเลขที่ 6011 หรือนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4958  แห่งบริษัทส านกังาน     
อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2563 เป็นการปฏิบตัิหน้าที่ผู้สอบบญัชีปีที่หก แต่บริษัทส านกังาน  
อีวาย จ ากดั เป็นบริษัทผู้สอบบญัชีให้กบับริษัทและบริษัทย่อยมาแล้วเป็นเวลา 26 รอบปีบญัชีและก าหนดค่าสอบ
บญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย เป็นจ านวนไมเ่กิน 4,820,000 บาทตอ่ปี  โดยไมร่วมคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ 

ตารางเปรียบเทียบคา่สอบบญัชี  

ค่าสอบบัญช ี รอบปีบัญชี 2562 รอบปีบัญชี 2563 
1. คา่สอบบญัชี 4,820,000 4,820,000 
2. คา่บริการอื่น ๆ - - 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตัิการแต่งตัง้นางสาวมณี           
รัตนบรรณกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5313 หรือนางสาวโกสมุภ์ ชะเอม  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
ทะเบียนเลขที่ 6011  หรือนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4958  แห่งบริษัทส านกังาน     
อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2563 ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีที่เสนอช่ือแต่งตัง้ให้เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทในปีนี ้เป็นการปฏิบตัิหน้าที่ผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นปีที่หก ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถ
ปฏิบตัิหน้าที่ได้ให้บริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของส านกังานท าหน้าที่ตรวจสอบ
บญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบญัชีดงักล่าวได้ และก าหนดค่าตอบแทนการสอบ
บญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย เป็นจ านวนไมเ่กิน 4,820,000 บาทตอ่ปี ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอข้างต้น
ไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีส่วนได้เสียกบับริษัท ผู้บริหารผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดงักลา่วแต่
อยา่งใด  พร้อมทัง้ผู้สอบบญัชีสามารถจดัท างบการเงินได้ทนัตามก าหนด 

 ผู้สอบบญัชียอ่ยเป็นผู้สอบบญัรับอนญุาตจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เช่นเดียวกบัผู้สอบบญัชีของบริษัท 
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วาระที่ 8  พิจารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 และก าหนดค่าตอบแทน 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล :  ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ท่ีประชุม    
ผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีทกุปี ในการแต่งตัง้สามารถแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี
คนเดิมได้ 

 นอกจากนี ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่ ทจ. 44/2556 เร่ือง
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่
ออกหลกัทรัพย์ ก าหนดให้บริษัทจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชีดงักลา่วปฏิบติัหน้าท่ีมาแล้ว 7 
รอบปีบญัชีติดตอ่กนัโดยการหมนุเวียนไมจ่ าเป็นต้องเปลีย่นบริษัทผู้สอบบญัชีแหง่ใหม ่บริษัทสามารถแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีรายอื่น ๆ ในส านกังานตรวจสอบบญัชีนัน้แทนผู้สอบบญัชีรายเดิมได้  อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีรายที่พ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่จากการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบญัชีนบั
แตว่นัท่ีพ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้มีความเห็นว่าสมควรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต นางสาวมณี        
รัตนบรรณกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5313 หรือนางสาวโกสมุภ์ ชะเอม  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
ทะเบียนเลขที่ 6011 หรือนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4958  แห่งบริษัทส านกังาน     
อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2563 เป็นการปฏิบตัิหน้าที่ผู้สอบบญัชีปีที่หก แต่บริษัทส านกังาน  
อีวาย จ ากดั เป็นบริษัทผู้สอบบญัชีให้กบับริษัทและบริษัทย่อยมาแล้วเป็นเวลา 26 รอบปีบญัชีและก าหนดค่าสอบ
บญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย เป็นจ านวนไมเ่กิน 4,820,000 บาทตอ่ปี  โดยไมร่วมคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ 

ตารางเปรียบเทียบคา่สอบบญัชี  

ค่าสอบบัญช ี รอบปีบัญชี 2562 รอบปีบัญชี 2563 
1. คา่สอบบญัชี 4,820,000 4,820,000 
2. คา่บริการอื่น ๆ - - 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตัิการแต่งตัง้นางสาวมณี           
รัตนบรรณกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5313 หรือนางสาวโกสมุภ์ ชะเอม  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
ทะเบียนเลขที่ 6011  หรือนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4958  แห่งบริษัทส านกังาน     
อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2563 ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีที่เสนอช่ือแต่งตัง้ให้เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทในปีนี ้เป็นการปฏิบตัิหน้าที่ผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นปีที่หก ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถ
ปฏิบตัิหน้าที่ได้ให้บริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของส านกังานท าหน้าท่ีตรวจสอบ
บญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบญัชีดงักล่าวได้ และก าหนดค่าตอบแทนการสอบ
บญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย เป็นจ านวนไมเ่กิน 4,820,000 บาทตอ่ปี ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้น
ไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีส่วนได้เสียกบับริษัท ผู้บริหารผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดงักลา่วแต่
อยา่งใด  พร้อมทัง้ผู้สอบบญัชีสามารถจดัท างบการเงินได้ทนัตามก าหนด 

 ผู้สอบบญัชียอ่ยเป็นผู้สอบบญัรับอนญุาตจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เช่นเดียวกบัผู้สอบบญัชีของบริษัท 

 

 

 

 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดงักล่าว ผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะ

แตง่ตัง้บคุคลอื่นมาเข้าร่วมประชมุ และออกเสยีงแทนตนในการประชมุครัง้นี ้โปรดมอบฉนัทะตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก 
หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึง่ และยื่นตอ่บริษัทก่อนเข้าร่วมประชมุด้วย สว่นผู้ ถือหุ้นตา่งชาติซึ่งแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) 
ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น โปรดใช้หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึง่ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัท ตามรายละเอียดแนบกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ เพื่อเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้นได้  

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
ได้ ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 15 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2563 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลกัเกณฑ์บนเวปไซต์ของบริษัทและ
แจ้งขา่วผา่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแล้ว อยา่งไรก็ตาม ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุแตอ่ยา่งใด 

อนึง่ บริษัทได้ก าหนดให้วนัท่ี 13 มีนาคม 2563 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี และวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสทิธิในการรับเงินปันผล (Record Date)  

 
 ขอแสดงความนับถือ 
   บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 (นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์) 

                    ประธานคณะกรรมการบริษัท 
 

หมายเหตุ : บริษัทฯจัดให้มีรถ รับ-ส่ง ส าหรับผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุม (รายละเอียดตาม www.chularat.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เวลารับ  07.30 – 08.30 น.    
 เวลาส่ง  11.30 – 12.00 น. 

 

 1.โฮมโปร สุวรรณภูมิ (ศูนย์การค้ามาร์เกต็วิลเลจ บริเวณด้านนอกร้าน KFC) 
 2. BTS สถานีแบร่ิง (บริเวณหน้า 7-11 ปากซอยลาซาล) 
 

 โทร 02-0332900 ต่อ 3317 
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เเนวทางปฏิบัตตินส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม 

กรณกีารเเพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 

 
 ตามท่ีมีการเเพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) บริษทัมีความห่วงใยต่อ
สถานการณ์ดงักล่าว จึงขอเเจง้ใหท้ราบถึงเเนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

 1. ผูถื้อหุ้นท่ีอยูใ่นกลุ่มเส่ียง เช่น เพิ่งเดินทางไป-กลบัจากประเทศกลุ่มเส่ียง หรือมีอาการเก่ียวกบัทางเดิน
หายใจ สามารถมอบฉนัทะให้ผูอ่ื้นหรือกรรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุม โดยส่งมาท่ีฝ่ายส านกัเลขานุการ
บริษทั ตามท่ีอยูข่องบริษทั (ดา้นบนของหนงัสือเชิญประชุม) 
 2. บริษทัจะจดัตั้งจุดคดักรองพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณดา้นหนา้ห้องประชุม กรณีท่ีพบผูมี้ความเส่ียง
ตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการเขา้ไปในห้องประชุม โดยท่านสามารถมอบฉนัทะให้ผูอ่ื้นหรือกรรมการอิสระของบริษทั
เขา้ร่วมประชุมเเทนได ้

 จึงเรียนมาเพื่อทราบเเละขอความร่วมมือในการปฏิบติัตามมาตรการดงักล่าวอยา่งเคร่งครัด 

 
 

ส ำนักเลขำนุกำรบริษัท โทร. 02-033-2900 ต่อ 3325 หรือ mail : companycecretary@chularat.com   
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เเนวทางปฏิบัตตินส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม 

กรณกีารเเพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 

 
 ตามท่ีมีการเเพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) บริษทัมีความห่วงใยต่อ
สถานการณ์ดงักล่าว จึงขอเเจง้ใหท้ราบถึงเเนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

 1. ผูถื้อหุ้นท่ีอยูใ่นกลุ่มเส่ียง เช่น เพิ่งเดินทางไป-กลบัจากประเทศกลุ่มเส่ียง หรือมีอาการเก่ียวกบัทางเดิน
หายใจ สามารถมอบฉนัทะให้ผูอ่ื้นหรือกรรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุม โดยส่งมาท่ีฝ่ายส านกัเลขานุการ
บริษทั ตามท่ีอยูข่องบริษทั (ดา้นบนของหนงัสือเชิญประชุม) 
 2. บริษทัจะจดัตั้งจุดคดักรองพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณดา้นหนา้ห้องประชุม กรณีท่ีพบผูมี้ความเส่ียง
ตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการเขา้ไปในห้องประชุม โดยท่านสามารถมอบฉนัทะให้ผูอ่ื้นหรือกรรมการอิสระของบริษทั
เขา้ร่วมประชุมเเทนได ้

 จึงเรียนมาเพื่อทราบเเละขอความร่วมมือในการปฏิบติัตามมาตรการดงักล่าวอยา่งเคร่งครัด 

 
 

ส ำนักเลขำนุกำรบริษัท โทร. 02-033-2900 ต่อ 3325 หรือ mail : companycecretary@chularat.com   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
ของ บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 

วนั เวลา และสถานที่ 
ประชุมเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมของบริษทั เลขท่ี 88/8-9หมู่ท่ี 11 ต าบลบางปลา อ าเภอบาง
พลี จงัหวดัสมุทรปราการ 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการเขา้ร่วมประชุมคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด)  
1. นายเกรียงศกัด์ิ พลสัสินทร์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
2. นายแพทยก์ าพล พลสัสินทร์ กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ  
3. นายแพทยว์ิชิต ศิริทตัธ ารง กรรมการ  
4. นายอภิรุม ปัญญาพล กรรมการ และประธานกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง 
5. นายแพทยสุ์ชาย เหล่าวีรวฒัน ์ กรรมการและกรรมการบริหาร และคณะกรรมการลงทุนและการบริหาร 
  ความเส่ียง 
6. นางสาวกรรณิกา พลสัสินทร์ กรรมการ และคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง    
7. นางกอบกลุ ปัญญาพล กรรมการ 
8. นายยรรยง อมรพิทกัษก์ลู กรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ 
  คณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง 
9. นายมานิต เจียรดิฐ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา
  และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
10. นายสมยศ ญาณอุบล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา 
  และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี   
  และคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง 
11. นายชยวฒัน ์ พิเศษสิทธ์ิ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา 
  และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี   
12. นายแพทยพิ์นิจ  กลุละวณิชย ์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา 
  และพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการบริษทัที่ลาการประชุม 
 -ไม่มี- 
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายแพทยย์ทุธนา  สงวนศกัด์ิโกศล รองกรรมการผูจ้ดัการและผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน ์9 ก่ิงแกว้ 
2. แพทยห์ญิงชุติมา  ป่ินเจริญ รองกรรมการผูจ้ดัการและผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ 
3. แพทยห์ญิงรุ่งอรุณ สนัทดักลการ  ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน ์3 อินเตอร์ 
4. คุณวนัดี  พิศนุวรรณเวช ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  และเลขานุการบริษทั 
5. นายศุภโชค โรจนชี์วิน   ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 
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6. นายศุภฤกษ ์ ศรียะพงศ ์ นิติกรและผูช่้วยเลขานุการบริษทั 
7. นางสาวศิรินภา  ละครชยั ผูช่้วยเลขานุการบริษทัจดทะเบียน  เลขานุการบริษทัยอ่ย 
ผู้เข้าร่วมประชุมอืน่ๆ 
1. คุณอภิชญา ธนพฤฒิบดี ตวัแทนผูส้อบบญัชีจากบริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั 
2. คุณกรกช  บุญเกิด ตวัแทนผูส้อบบญัชีจากบริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั 
เร่ิมการประชุม 
นายเกรียงศกัด์ิ พลสัสินทร์ ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นของ
บริษทัและผูรั้บมอบฉันทะมาเขา้ร่วมประชุมรวม 687 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้8,397,934,583 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั (หุน้ของบริษทัมีจ านวนทั้งส้ิน 11,000,000,000 หุน้) ครบเป็นองคป์ระชุม
ตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้  
ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระการประชุมประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณศุภฤกษ ์ ศรียะพงศ ์ นิติกรและผูช่้วยเลขานุการบริษทั ได้
ช้ีแจงเก่ียวกบัวิธีการด าเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระดงัน้ี 
 1. ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเองและผูรั้บมอบฉันทะท่ีไดรั้บมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในท่ี
ประชุมแต่ละท่านจะไดรั้บแจกบตัรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม  
 2. การประชุมจะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มูลในแต่
ละวาระ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นซักถามก่อนแลว้จึงจะใหมี้การลงมติส าหรับวาระนั้น ๆ กรณีท่ีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบ
ฉนัทะตอ้งการซกัถามหรือแสดงความเห็น จะตอ้งแจง้ช่ือและนามสกุล และในกรณีท่ีเป็นผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งแจง้ช่ือผู ้
ถือหุน้ท่ีตนรับมอบฉนัทะมาใหท่ี้ประชุมทราบดว้ยทุกคร้ัง  
 3. ภายหลงัท่ีผูถื้อหุน้ไดรั้บทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแลว้ ยกเวน้วาระท่ี 2 และ 4 ซ่ึงเป็นวาระเสนอให้
ท่ีประชุมรับทราบซ่ึงไม่ตอ้งลงคะแนน ผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอใหล้งคะแนนในบตัร
ลงคะแนนท่ีไดรั้บจากเจา้หนา้ท่ีตอนลงทะเบียน และส่งคืนใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ทั้งน้ี เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว
ในการนบัคะแนน เจา้หนา้ท่ีของบริษทัจะจดัเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุ้นท่ีลงคะแนนไม่เห็นดว้ย และตามดว้ยบตัร
ลงคะแนนของผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียง โดยผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงขอให้ยกมือข้ึนเพ่ือให้เจา้หนา้ท่ี
จดัเก็บตามล าดบั ทั้งน้ี ส าหรับวาระท่ี 6 เร่ืองการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ บริษทัจะเก็บบตัร
ลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง เพ่ือนบัคะแนน และจะเกบ็บตัรลงคะแนนตามรายช่ือกรรมการท่ี
ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นรายบุคคล 
 4. ผูถื้อหุน้ทุกท่านมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ ผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใด
จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ 
 5. ในการนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ยกเวน้วาระ 7 ตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุม โดยบริษทัจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงดงักล่าวนั้นหกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้
ร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ   
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไม่มีผูใ้ดแสดงความเห็นคดัคา้น หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอยา่งอ่ืน ใหถื้อว่าท่ีประชุมเห็นชอบ หรืออนุมติั
เป็นเอกฉนัท ์ทั้งน้ี เพ่ือมิใหเ้ป็นการเสียเวลาระหวา่งท่ีรอการนบัคะแนนเสียงจะใหพิ้จารณาวาระถดัไป 
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6. นายศุภฤกษ ์ ศรียะพงศ ์ นิติกรและผูช่้วยเลขานุการบริษทั 
7. นางสาวศิรินภา  ละครชยั ผูช่้วยเลขานุการบริษทัจดทะเบียน  เลขานุการบริษทัยอ่ย 
ผู้เข้าร่วมประชุมอืน่ๆ 
1. คุณอภิชญา ธนพฤฒิบดี ตวัแทนผูส้อบบญัชีจากบริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั 
2. คุณกรกช  บุญเกิด ตวัแทนผูส้อบบญัชีจากบริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั 
เร่ิมการประชุม 
นายเกรียงศกัด์ิ พลสัสินทร์ ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นของ
บริษทัและผูรั้บมอบฉันทะมาเขา้ร่วมประชุมรวม 687 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้8,397,934,583 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76 ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั (หุน้ของบริษทัมีจ านวนทั้งส้ิน 11,000,000,000 หุน้) ครบเป็นองคป์ระชุม
ตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้  
ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระการประชุมประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณศุภฤกษ ์ ศรียะพงศ ์ นิติกรและผูช่้วยเลขานุการบริษทั ได้
ช้ีแจงเก่ียวกบัวิธีการด าเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระดงัน้ี 
 1. ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเองและผูรั้บมอบฉันทะท่ีไดรั้บมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในท่ี
ประชุมแต่ละท่านจะไดรั้บแจกบตัรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม  
 2. การประชุมจะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มูลในแต่
ละวาระ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นซักถามก่อนแลว้จึงจะใหมี้การลงมติส าหรับวาระนั้น ๆ กรณีท่ีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบ
ฉนัทะตอ้งการซกัถามหรือแสดงความเห็น จะตอ้งแจง้ช่ือและนามสกุล และในกรณีท่ีเป็นผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งแจง้ช่ือผู ้
ถือหุน้ท่ีตนรับมอบฉนัทะมาใหท่ี้ประชุมทราบดว้ยทุกคร้ัง  
 3. ภายหลงัท่ีผูถื้อหุน้ไดรั้บทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแลว้ ยกเวน้วาระท่ี 2 และ 4 ซ่ึงเป็นวาระเสนอให้
ท่ีประชุมรับทราบซ่ึงไม่ตอ้งลงคะแนน ผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอใหล้งคะแนนในบตัร
ลงคะแนนท่ีไดรั้บจากเจา้หนา้ท่ีตอนลงทะเบียน และส่งคืนใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ทั้งน้ี เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว
ในการนบัคะแนน เจา้หนา้ท่ีของบริษทัจะจดัเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุ้นท่ีลงคะแนนไม่เห็นดว้ย และตามดว้ยบตัร
ลงคะแนนของผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียง โดยผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงขอให้ยกมือข้ึนเพ่ือให้เจา้หนา้ท่ี
จดัเก็บตามล าดบั ทั้งน้ี ส าหรับวาระท่ี 6 เร่ืองการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ บริษทัจะเก็บบตัร
ลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง เพ่ือนบัคะแนน และจะเกบ็บตัรลงคะแนนตามรายช่ือกรรมการท่ี
ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นรายบุคคล 
 4. ผูถื้อหุน้ทุกท่านมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ ผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใด
จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ 
 5. ในการนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ยกเวน้วาระ 7 ตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุม โดยบริษทัจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงดงักล่าวนั้นหกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้
ร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ   
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไม่มีผูใ้ดแสดงความเห็นคดัคา้น หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอยา่งอ่ืน ใหถื้อว่าท่ีประชุมเห็นชอบ หรืออนุมติั
เป็นเอกฉนัท ์ทั้งน้ี เพ่ือมิใหเ้ป็นการเสียเวลาระหวา่งท่ีรอการนบัคะแนนเสียงจะใหพิ้จารณาวาระถดัไป 

 

 

 6. เพ่ือใหก้ารเก็บบตัรลงคะแนน เป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคลอ้งกบัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ บริษทั
จะเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ยเพ่ือเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไปในคราวเดียว โดยขอใหผู้ถื้อหุน้สามารถส่งคืน
ให้เจา้หนา้ท่ีหลงัเลิกประชุมฯ  แลว้กรณีผูถื้อหุน้ท่ีประสงค์จะกลบัก่อนขอให้ส่งบตัรลงคะแนนคืนให้กบัเจา้หนา้ท่ีดว้ย
เช่นกนั 
นอกจากน้ี  บริษทัไดน้ าระบบการลงทะเบียนและตรวจนบัคะแนนเสียงของ บริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั มาใชใ้น
การประชุมเพ่ืออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
ภายหลงัการแจง้วิธีการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ไดแ้ถลงเปิดการประชุมและขอเชิญตวัแทนผูถื้อหุน้  1 ท่าน  เพ่ือ
เป็นสกัขีพยานการตรวจนบัคะแนนของบริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส ธรร
มาภิบาลท่ีดี  มีผูถื้อหุน้แสดงความจ านงเขา้ร่วมเป็นตวัแทนและเป็นสักขีพยาน 1 ท่านคือคุณพิญญกสิฐ  ภสุชชา ผูถื้อหุ้น  
จากนั้นประธานด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
 ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 ซ่ึงประชุม
เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัเห็นว่าไดมี้การบนัทึกถูกตอ้งตรงตามมติของท่ีประชุม รายละเอียด
ปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมท่ีน าส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 
 ประธานฯ  เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง  โดย
ขอใหผู้ถื้อหุน้แจง้ช่ือ – นามสกลุ ก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น  
 ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม  
 ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 
 มต ิ ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 ตามท่ีประธาน
เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

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

วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2561 
 ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายแพทย์ก าพล  พลสัสินทร์ กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ  และแพทยห์ญิง     
ชุติมา  ป่ินเจริญ  รองกรรมการผูจ้ ัดการและผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ เป็นผูก้ล่าวสรุปผลการ
ด าเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561 ใหท่ี้ประชุมทราบ 
 แพทยห์ญิงชุติมา  ป่ินเจริญ  รองกรรมการผูจ้ดัการและผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์  ได้
เสนอใหท่ี้ประชุม  ผูถื้อหุน้รับทราบผลการด าเนินการเร่ืองศกัยภาพการใหบ้ริการ ดงัน้ี 
 ในปี 2561 กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์มีสาขาทั้ งหมด 13 แห่ง  ประกอบด้วย 9 โรงพยาบาล 4 คลินิก                   
มีโรงพยาบาลใหม่ 2 แห่งท่ีเปิดในปี 2561 ได้แก่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ จังหวดัปราจีนบุรี  เปิดในเดือน
กรกฎาคม  และโรงพยาบาลจุฬารัตนร์วมแพทยฉ์ะเชิงเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา เปิดในเดือนพฤศจิกายน 
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ทั้งน้ีในกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 4 แห่งท่ีเปิดก่อนปี 2561 ไดแ้ก่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 
แอร์พอร์ต โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ  และอีก 2 แห่งท่ีเปิดใหม่ในปี 2561 
ไดแ้ก่ โรงพยาบาลจุฬารัตน ์304 อินเตอร์  และโรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา  รวมเป็น 6 แห่งมียทุธศาสตร์ในเร่ืองศูนย์
ความเป็นเลิศทางการแพทย ์ สรุปไดด้งัน้ี 

 ศักยภาพการให้บริการ 
 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อนิเตอร์  มศูีนย์การแพทย์เฉพาะทาง ดงันี ้
 -ศูนยห์ัวใจครบวงจร  ดูแลผูป่้วยโรคหัวใจ อนัไดแ้ก่การใส่สายสวนหัวใจ  การเปล่ียนล้ินหัวใจ  รวมเฉล่ีย 
425  รายต่อเดือน หรือ 14 รายต่อวนั  การผา่ตดับายพาสหวัใจ รวมเฉล่ีย 25 รายต่อเดือน 
 -ศูนยศ์ลัยกรรมมือและกระดูก  ดูแลรักษาผูป่้วย และเป็นศูนยฝึ์กแพทยต่์อยอดเฉพาะทางศลัยกรรมทางมือ  
ภาควิชาออร์โธปดิกส์ ใหก้บันกัศึกษาแพทยม์หาวิทยาลยัต่างๆ 
 -ศูนยรั์กษาโรคหลอดเลือดสมอง  การบริการตรวจวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ และ
เคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์ทนัสมยั ครบครัน พร้อมดว้ยหออภิบาลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง ท่ีไดรั้บการรับรองโดย 
สถาบนัประสาทวิทยา 
 -ศูนยเ์วชศาสตร์ฟ้ืนฟแูละกายภาพบ าบดั ใหบ้ริการฟ้ืนฟแูละท ากายภาพบ าบดั 
 -ศูนยรั์กษามะเร็งต่อมลูกหมากโดยการฝังแร่   โดยนพ.วิรุณ โทณะวณิก  รังสีแพทยอ์าวุโสดา้นการฝังแร่
รักษาโรคมะเร็งต่อมลกูหมาก (MD.FACR) ศูนยรั์งสีของคริสเตียน่า มลรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา  ต าแหน่งแพทย์
อาวุโสด้านการฝังแร่รักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ปัจจุบันได้รับการยกย่องใน
สหรัฐอเมริกาว่าเป็นหน่ึงในแพทยท่ี์มีประสบการณ์มากท่ีสุดในการฝังแร่รักษามะเร็งต่อมลูกหมาก โดยไม่ตอ้งผ่าตดั ฟ้ืน
ตวัเร็ว มีประสบการณ์การท างานกวา่ 30 ปี ไดท้ าการรักษาดา้นโรคมะเร็งต่อมลกูหมากโดยการฝังแร่ร่วมกบัการฉายแสง ท่ี
ผา่นมามีคนไขจ้ากการฝังแร่โรคมะเร็งต่อมลกูหมากกวา่ 4,000 ราย 
 -ศูนยบ์ริการผูป่้วยชาวต่างชาติ  ใหบ้ริการผูรั้บบริการชาวต่างชาติ 
 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต มศูีนย์การแพทย์เฉพาะทาง ดงันี ้
 -ศูนย์รักษาโรคมะเร็ง บูรณาการการป้องกันตรวจวิเคราะห์และรักษามะเร็งลงลึกถึงระดับพนัธุกรรมท่ี
 แตกต่างในแต่ละบุคคล  
 -เวชศาสตร์ชะลอวยั (Anti-Aging) บริการช่วยฟ้ืนฟสุูขภาพและชะลอวยั 
 -ศูนยผ์า่ตดัผา่นกลอ้ง บริการผา่ตดัผา่นกลอ้ง แผลเลก็ เจบ็นอ้ย ฟ้ืนตวัเร็ว 
 -คลินิกครอบครัวสุขสนัต ์(สมรรถภาพทางเพศ)  
 -ศูนยรั์กษากระดูกและขอ้ดว้ย Growth factor เป็นการรักษากระดูกและขอ้ดว้ยพลาสมา  
 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อนิเตอร์ มศูีนย์การแพทย์เฉพาะทาง ดงันี ้
 -ศูนยรั์กษาผูมี้บุตรยาก (IVF Center)   
 -ศูนยฟ้ื์นฟูหลอดเลือดโดยการท าคีเลชัน่ 
 -หอ้งปฏิบติัการสวนหวัใจ (CATHLAB) 
 -หออภิบาลผูป่้วยวิกฤตทางดา้นหวัใจ (C.C.U.) 
 -ศูนยผ์า่ตดัผอ่นกลอ้ง แผลเลก็ เจบ็นอ้ย 
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ทั้งน้ีในกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 4 แห่งท่ีเปิดก่อนปี 2561 ไดแ้ก่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 
แอร์พอร์ต โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ  และอีก 2 แห่งท่ีเปิดใหม่ในปี 2561 
ไดแ้ก่ โรงพยาบาลจุฬารัตน ์304 อินเตอร์  และโรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา  รวมเป็น 6 แห่งมียทุธศาสตร์ในเร่ืองศูนย์
ความเป็นเลิศทางการแพทย ์ สรุปไดด้งัน้ี 

 ศักยภาพการให้บริการ 
 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อนิเตอร์  มศูีนย์การแพทย์เฉพาะทาง ดงันี ้
 -ศูนยห์ัวใจครบวงจร  ดูแลผูป่้วยโรคหัวใจ อนัไดแ้ก่การใส่สายสวนหัวใจ  การเปล่ียนล้ินหัวใจ  รวมเฉล่ีย 
425  รายต่อเดือน หรือ 14 รายต่อวนั  การผา่ตดับายพาสหวัใจ รวมเฉล่ีย 25 รายต่อเดือน 
 -ศูนยศ์ลัยกรรมมือและกระดูก  ดูแลรักษาผูป่้วย และเป็นศูนยฝึ์กแพทยต่์อยอดเฉพาะทางศลัยกรรมทางมือ  
ภาควิชาออร์โธปดิกส์ ใหก้บันกัศึกษาแพทยม์หาวิทยาลยัต่างๆ 
 -ศูนยรั์กษาโรคหลอดเลือดสมอง  การบริการตรวจวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมองโดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ และ
เคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์ทนัสมยั ครบครัน พร้อมดว้ยหออภิบาลผูป่้วยโรคหลอดเลือดสมอง ท่ีไดรั้บการรับรองโดย 
สถาบนัประสาทวิทยา 
 -ศูนยเ์วชศาสตร์ฟ้ืนฟแูละกายภาพบ าบดั ใหบ้ริการฟ้ืนฟแูละท ากายภาพบ าบดั 
 -ศูนยรั์กษามะเร็งต่อมลูกหมากโดยการฝังแร่   โดยนพ.วิรุณ โทณะวณิก  รังสีแพทยอ์าวุโสดา้นการฝังแร่
รักษาโรคมะเร็งต่อมลกูหมาก (MD.FACR) ศูนยรั์งสีของคริสเตียน่า มลรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา  ต าแหน่งแพทย์
อาวุโสด้านการฝังแร่รักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ปัจจุบันได้รับการยกย่องใน
สหรัฐอเมริกาว่าเป็นหน่ึงในแพทยท่ี์มีประสบการณ์มากท่ีสุดในการฝังแร่รักษามะเร็งต่อมลูกหมาก โดยไม่ตอ้งผ่าตดั ฟ้ืน
ตวัเร็ว มีประสบการณ์การท างานกวา่ 30 ปี ไดท้ าการรักษาดา้นโรคมะเร็งต่อมลกูหมากโดยการฝังแร่ร่วมกบัการฉายแสง ท่ี
ผา่นมามีคนไขจ้ากการฝังแร่โรคมะเร็งต่อมลกูหมากกวา่ 4,000 ราย 
 -ศูนยบ์ริการผูป่้วยชาวต่างชาติ  ใหบ้ริการผูรั้บบริการชาวต่างชาติ 
 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต มศูีนย์การแพทย์เฉพาะทาง ดงันี ้
 -ศูนย์รักษาโรคมะเร็ง บูรณาการการป้องกันตรวจวิเคราะห์และรักษามะเร็งลงลึกถึงระดับพนัธุกรรมท่ี
 แตกต่างในแต่ละบุคคล  
 -เวชศาสตร์ชะลอวยั (Anti-Aging) บริการช่วยฟ้ืนฟสุูขภาพและชะลอวยั 
 -ศูนยผ์า่ตดัผา่นกลอ้ง บริการผา่ตดัผา่นกลอ้ง แผลเลก็ เจบ็นอ้ย ฟ้ืนตวัเร็ว 
 -คลินิกครอบครัวสุขสนัต ์(สมรรถภาพทางเพศ)  
 -ศูนยรั์กษากระดูกและขอ้ดว้ย Growth factor เป็นการรักษากระดูกและขอ้ดว้ยพลาสมา  
 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อนิเตอร์ มศูีนย์การแพทย์เฉพาะทาง ดงันี ้
 -ศูนยรั์กษาผูมี้บุตรยาก (IVF Center)   
 -ศูนยฟ้ื์นฟูหลอดเลือดโดยการท าคีเลชัน่ 
 -หอ้งปฏิบติัการสวนหวัใจ (CATHLAB) 
 -หออภิบาลผูป่้วยวิกฤตทางดา้นหวัใจ (C.C.U.) 
 -ศูนยผ์า่ตดัผอ่นกลอ้ง แผลเลก็ เจบ็นอ้ย 
 

 

 

 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูม ิมศูีนย์การแพทย์เฉพาะทาง ดงันี ้
 -ศูนยต์า สุวรรณภูมิ (SUVARNABHUM EYE CENTER) บริการท าเลสิค (Lasik) ส าหรับผูท่ี้มีสายตาสั้น  
 ยาว เอียง โดยทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ 
 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อนิเตอร์   
 -เปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคม 2561 ใหบ้ริการการดูแลรักษาผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน เฉพาะสิทธิเงินสด
และประกนัชีวิตและลูกคา้คู่สัญญา  ไม่ไดรั้บดูแลผูป่้วยสิทธิประกนัสังคม พร้อมดว้ยเคร่ืองมือแพทยแ์ละทีมแพทย์
ผูเ้ช่ียวชาญ สาขาท่ีเปิดใหบ้ริการ ดงัน้ี  อายุรกรรม  กุมารเวชกรรม สูติ-นรีเวชกรรม กระดูกและขอ้  ศลัยกรรม  ตา หู คอ 
จมกู  ตรวจสุขภาพทัว่ไป  อุบติัเหตุฉุกเฉิน และกายภาพบ าบดั เป็นตน้ 
 โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา 
 -เปิดใหบ้ริการในเดือนพฤศจิกายน 2561 ใหบ้ริการการดูแลรักษาผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน เฉพาะสิทธิเงินสด
และประกันชีวิตและลูกค้าคู่สัญญา  ไม่ได้รับดูแลผูป่้วยสิทธิประกันสังคม พร้อมดว้ยเคร่ืองมือแพทยแ์ละทีมแพทย์
ผูเ้ช่ียวชาญ สาขาท่ีเปิดใหบ้ริการ ดงัน้ี  อายุรกรรม  กุมารเวชกรรม สูติ-นรีเวชกรรม กระดูกและขอ้  ศลัยกรรม  ตา หู คอ 
จมกู  ตรวจสุขภาพทัว่ไป  อุบติัเหตุฉุกเฉิน และกายภาพบ าบดั เป็นตน้ 

 ความรับผดิชอบต่อสังคม ดงันี้ 
 -โครงการ 10,000 Heart Hero ปีท่ี 3 เร่ิมปี 2560 ถึงปัจจุบนั พฒันาชุมชนและสงัคมดว้ยความรู้ทางการแพทย์  
ซ่ึงก่อนหนา้เร่ิมตน้มาจากโครงการ 10,000 ดวงใจถวายพ่อหลวงตั้งแต่ปี 2557 , 2558 และ2559  
 -โครงการพฒันาชุมชนและสงัคมดว้ยความรู้ทางการแพทย ์เสวนาเร่ือง “อยูก่บัมะเร็งใหมี้ความสุข” 
 -โครงการพฒันาชุมชนและสงัคมดว้ยการตรวจสุขภาพประชาชน  คดักรองโรคหวัใจและตรวจสุขภาพตา 
 -โครงการพฒันาชุมชนและสังคมดว้ยการตรวจสุขภาพประชาชน  ตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ ์ ในโครงการ
หน่วยแพทยอ์าสา 
 -โครงการพฒันาชุมชนและสงัคมดว้ยการใหแ้ละการแบ่งปัน  เปล่ียนจากผูรั้บเป็นผูใ้ห ้
 -โครงการพฒันาชุมชนและสงัคมดว้ยการใหแ้ละการแบ่งปัน ท าดีเพ่ือนอ้งบา้นเดก็พิการทางปัญญานุกลู 
 -โครงการสร้างเสริมสัมพันธ์ในชุมชนด้วยบริการด้านสุขภาพ ร่วมกิจกรรม WE CHEER งานว่ิง 
BANGSAEN42 ปี 2561 
 -โครงการสร้างเสริมสมัพนัธ์ในชุมชนดว้ยบริการดา้นสุขภาพ ร่วมงาน Chonburi senior invitation 2018 
 -โครงการพฒันาชุมชนและสังคมใหน่้าอยู่ดว้ยการรักษาส่ิงแวดลอ้ม เช่น  โครงการธนาคารขยะ  ช่วยเหลือ
สตัวป่์วยและพิการ 
 -โครงการพฒันาชุมชนและสังคมใหน่้าอยู่ดว้ยการรักษาส่ิงแวดลอ้ม  เช่น โครงการปลูกป่า เพ่ือความยัง่ยืน
ของทรัพยากร 
 -การเผยแพร่ความรู้และนวตักรรมโดยการบรรยาย งานประชุมสมาคมศลัยแพทยต์กแต่งแห่งประเทศไทย 
 ดว้ยความตั้งใจของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ในการตอบแทนและช่วยเหลือสังคมผ่านความเช่ียวชาญในการ
ประกอบธุรกิจ  ทางโรงพยาบาลจึงไดส้ร้างสรรคโ์ครงการดา้นสุขภาพร่วมกบัชุมชนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิต
ใหป้ระชาชนในชุมชนรอบพ้ืนท่ีการใหบ้ริการของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ทั้ง 13 แห่ง มีความรู้ ความเขา้ใจในการดูแล
สุขภาพ และป้องกนัโรค ท่ีสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้ริงในการด าเนินชีวิต 
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 รางวลัคุณภาพที่ได้รับ  ดงันี ้
 -โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ไดรั้บการต่ออายุการรับรองมาตรฐานสากลระดบัโลก (JCI Accreditation 
Standards for Hospital) 
 -โรงพยาบาลจุฬารัตน ์9 แอร์พอร์ต ไดผ้า่นการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ขั้นท่ี 2 
จากสถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) 
 -โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ไดผ้่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ขั้นท่ี 3 
จากสถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) 
 -โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช  ไดรั้บรางวลัการใชร้ะบบสินไหม
อตัโนมติัดีเด่น อนัดบั 1 ประจ าปี 2560 เคลมถกูตอ้ง เคลมไว ภายใน 48 ชัว่โมง 

 ด้านตลาดหลกัทรัพย์ 
 -บริษทั FIRST TRADING DAY เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2556 ( 5 ปี 11 เดือน) 
 -ดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ตามโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย ตั้งแต่ปี 2559 
ถึงปี 2561 อยูใ่นระดบั 4 ดาวคือดีมาก 
 -การด าเนินการดา้นต่อตา้นทุจริตคอรัปชัน่ บริษทัไดป้ระกาศเขา้ร่วม CAC ตามโครงการแนวร่วมปฏิบติัของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 และสรุปผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีผ่านมา บริษทัมีรายได้
 จ านวน  4,430,841,923 บาท และมีก าไรสุทธิจ านวน 633,879,435 บาท 
ประธานฯ  เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม  
  ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี             

31 ธนัวาคม  2561 
มติ ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2561 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ  
 
วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมตังิบการเงนิรวมของบริษทั ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
ประธานฯ ไดม้อบหมายให้คุณศุภโชค  โรจน์ชีวิน ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูก้ล่าวสรุปผลการด าเนินงานของ
บริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ใหท่ี้ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 
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 รางวลัคุณภาพที่ได้รับ  ดงันี ้
 -โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ไดรั้บการต่ออายุการรับรองมาตรฐานสากลระดบัโลก (JCI Accreditation 
Standards for Hospital) 
 -โรงพยาบาลจุฬารัตน ์9 แอร์พอร์ต ไดผ้า่นการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ขั้นท่ี 2 
จากสถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) 
 -โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ไดผ้่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ขั้นท่ี 3 
จากสถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) 
 -โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช  ไดรั้บรางวลัการใชร้ะบบสินไหม
อตัโนมติัดีเด่น อนัดบั 1 ประจ าปี 2560 เคลมถกูตอ้ง เคลมไว ภายใน 48 ชัว่โมง 

 ด้านตลาดหลกัทรัพย์ 
 -บริษทั FIRST TRADING DAY เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2556 ( 5 ปี 11 เดือน) 
 -ดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ตามโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย ตั้งแต่ปี 2559 
ถึงปี 2561 อยูใ่นระดบั 4 ดาวคือดีมาก 
 -การด าเนินการดา้นต่อตา้นทุจริตคอรัปชัน่ บริษทัไดป้ระกาศเขา้ร่วม CAC ตามโครงการแนวร่วมปฏิบติัของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 และสรุปผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีผ่านมา บริษทัมีรายได้
 จ านวน  4,430,841,923 บาท และมีก าไรสุทธิจ านวน 633,879,435 บาท 
ประธานฯ  เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็น 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม  
  ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี             

31 ธนัวาคม  2561 
มติ ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2561 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ  
 
วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมตังิบการเงนิรวมของบริษทั ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
ประธานฯ ไดม้อบหมายให้คุณศุภโชค  โรจน์ชีวิน ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูก้ล่าวสรุปผลการด าเนินงานของ
บริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ใหท่ี้ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 

 

 

 

 
 ประธานฯ  เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็น 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม  
 ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติังบการเงินของบริษทั ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี     
31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของบริษทัแลว้ และคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาสอบทานแลว้ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปีท่ีไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ก่อน
การประชุม 
 มติ ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ จึงมีมติอนุมติังบการเงินรวมของบริษทั ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

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

วาระที่ 4 พจิารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
 ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายแพทยสุ์ชาย  เหล่าวีรวฒัน์ กรรมการและกรรมการบริหาร และกรรมการลงทุน
และการบริหารความเส่ียง เป็นผูก้ล่าวสรุปการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ใหท่ี้ประชุมทราบ 
 นายแพทยสุ์ชาย เหล่าวีรวฒัน์  กรรมการและกรรมการบริหารและกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง  ได้
แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 49 ซ่ึงได้
ก าหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราวเม่ือเห็นว่า บริษทัมีก าไรสมควร
พอท่ีจะท าเช่นนั้น และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 บริษทัขอเรียนใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบวา่ คณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหว่าง
กาลให้แก่ผูถื้อหุ้น รวม 1 คร้ัง เป็นอตัรารวมหุ้นละ 0.020 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 220,000,000 บาทและไดด้ าเนินการ
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2561 
 ประธานฯ  เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็น 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม  
ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
 มติ ท่ีประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลของบริษทั ตามรายละเอียดท่ีเสนอ  
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วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินก าไร เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายส าหรับผล
การด าเนินงานส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
 ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายแพทยสุ์ชาย  เหล่าวีรวฒัน์ กรรมการและกรรมการบริหาร และกรรมการลงทุน
และการบริหารความเส่ียง เป็นผูก้ล่าวสรุปการจ่ายเงินปันใหท่ี้ประชุมทราบ 
  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไร
เท่านั้น และมาตรา 116 ก าหนดใหบ้ริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของ
ก าไรสุทธิประจ าปี จนกวา่ทุนส ารองจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  
บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษทั หลงัจากหัก
เงินส ารองตามกฎหมายและเงินส ารองอ่ืน ๆ แลว้ ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยจะข้ึนอยูก่บัผลประกอบการ แผนการลงทุนขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจ าเป็นอ่ืน ๆ 
ในอนาคต 
 จากผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ท่ีผ่านมา บริษทัมีรายได ้
4,430,841,923 บาท และมีก าไรสุทธิประจ าปี 2561 จ านวน 633,879,435 บาท และบริษทัไดจ้ดัสรรเงินก าไร เพ่ือเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้  จึงไม่ตอ้งมีการจดัสรรอีก ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุม
พิ จ า รณ า และอ นุ มั ติ ก า ร จ่ า ย เ งิ น ปันผล ให้ แ ก่ ผู ้ ถื อ หุ้ น ข อ งบ ริ ษัท ท่ี มี ร า ย ช่ื อป ร า กฏ ในส มุ ดทะ เ บี ย น 
ผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 ซ่ึงเป็นวนัท่ีคณะกรรมการก าหนดให้เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีจะมีสิทธิรับเงิน
ปันผล (Record Date) ในอตัราหุน้ละ 0.030 บาท รวมเป็นเงินจ านวนทั้งส้ิน 330,000,000 บาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 ทั้งน้ี เม่ือรวมอตัราเงินปันผลระหวา่งกาล บริษทัจ่ายเงินปันผลรวมเป็นอตัรา 
0.050 บาท คิดเป็นเงินปันผลท่ีจ่ายรวมทั้งส้ินจ านวน 550,000,000 บาท และอตัราเงินปันผลท่ีจ่ายเทียบกบัก าไรสุทธิหลงั
หกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย เท่ากบัร้อยละ 87 ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปัน
ผลของบริษทั 
 ประธานฯ  เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็น 

        ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม  
 ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.030 
บาท ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
 มต ิ ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีมี
รายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียน ผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 ซ่ึงเป็นวนัท่ีคณะกรรมการก าหนดใหเ้ป็นวนัก าหนด
รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีจะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอตัราหุน้ละ 0.030 บาท รวมเป็นเงินจ านวนทั้งส้ิน 330,000,000 
บาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 ทั้งน้ี อตัราเงินปันผลท่ีจ่ายเทียบกบัก าไรสุทธิ
หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี เท่ากบัร้อยละ 87 ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบริษทั ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนดงัน้ี 
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วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินก าไร เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายส าหรับผล
การด าเนินงานส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
 ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายแพทยสุ์ชาย  เหล่าวีรวฒัน์ กรรมการและกรรมการบริหาร และกรรมการลงทุน
และการบริหารความเส่ียง เป็นผูก้ล่าวสรุปการจ่ายเงินปันใหท่ี้ประชุมทราบ 
  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไร
เท่านั้น และมาตรา 116 ก าหนดใหบ้ริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของ
ก าไรสุทธิประจ าปี จนกวา่ทุนส ารองจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  
บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษทั หลงัจากหัก
เงินส ารองตามกฎหมายและเงินส ารองอ่ืน ๆ แลว้ ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยจะข้ึนอยูก่บัผลประกอบการ แผนการลงทุนขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจ าเป็นอ่ืน ๆ 
ในอนาคต 
 จากผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ท่ีผ่านมา บริษทัมีรายได ้
4,430,841,923 บาท และมีก าไรสุทธิประจ าปี 2561 จ านวน 633,879,435 บาท และบริษทัไดจ้ดัสรรเงินก าไร เพ่ือเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้  จึงไม่ตอ้งมีการจดัสรรอีก ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุม
พิ จ า รณ า และอ นุ มั ติ ก า ร จ่ า ย เ งิ น ปันผล ให้ แ ก่ ผู ้ ถื อ หุ้ น ข อ งบ ริ ษัท ท่ี มี ร า ย ช่ื อป ร า กฏ ในส มุ ดทะ เ บี ย น 
ผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 ซ่ึงเป็นวนัท่ีคณะกรรมการก าหนดให้เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีจะมีสิทธิรับเงิน
ปันผล (Record Date) ในอตัราหุน้ละ 0.030 บาท รวมเป็นเงินจ านวนทั้งส้ิน 330,000,000 บาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 ทั้งน้ี เม่ือรวมอตัราเงินปันผลระหวา่งกาล บริษทัจ่ายเงินปันผลรวมเป็นอตัรา 
0.050 บาท คิดเป็นเงินปันผลท่ีจ่ายรวมทั้งส้ินจ านวน 550,000,000 บาท และอตัราเงินปันผลท่ีจ่ายเทียบกบัก าไรสุทธิหลงั
หกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย เท่ากบัร้อยละ 87 ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปัน
ผลของบริษทั 
 ประธานฯ  เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็น 

        ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม  
 ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.030 
บาท ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
 มต ิ ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัท่ีมี
รายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียน ผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 ซ่ึงเป็นวนัท่ีคณะกรรมการก าหนดใหเ้ป็นวนัก าหนด
รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีจะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอตัราหุน้ละ 0.030 บาท รวมเป็นเงินจ านวนทั้งส้ิน 330,000,000 
บาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 ทั้งน้ี อตัราเงินปันผลท่ีจ่ายเทียบกบัก าไรสุทธิ
หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี เท่ากบัร้อยละ 87 ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบริษทั ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนดงัน้ี 
 
 
 

 

 

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

 วาระที่ 6 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
 ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายแพทยพิ์นิจ  กุลละวณิชย ์กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูก้ล่าวสรุปการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระให้ท่ีประชุมทราบ แต่
เน่ืองจากนายแพทยพิ์นิจ  กุลละวณิชย ์กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็น
กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ  จึงขอมอบหมายใหป้ระธานฯ ท าหนา้ท่ีแทนในวาระน้ี 
 ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระน้ี เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแนวทางปฏิบติัท่ีดีของนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ประธาน
ฯ ไดเ้ชิญกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่านออกจากหอ้งประชุมและจะเรียนเชิญกลบัเขา้หอ้งประชุม
อีกคร้ังภายหลงัจากท่ีประชุมไดล้งมติในวาระน้ีเรียบร้อยแลว้ 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 18. ก าหนดว่าในการประชุมสามญั
ประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่งนอ้ยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่ง
ออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) ซ่ึงในปีน้ีกรรมการซ่ึงตอ้งออกจาก
ต าแหน่งกรรมการของบริษทัตามก าหนดวาระมีดงัน้ี 

1. นายแพทยก์ าพล  พลสัสินทร์ กรรมการ 
2. นายยรรยง  อมรพิทกัษก์ลู กรรมการ 
3. นายสมยศ  ญาณอุบล กรรมการอิสระ 
4. นายแพทยพิ์นิจ  กลุละวณิชย ์ กรรมการอิสระ 

 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ไดพิ้จารณาจากคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายบริษทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  และประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และประกาศของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด  และคุณสมบติัของกรรมการในดา้นต่างๆ  เป็นรายบุคคลแลว้ เห็นว่า
กรรมการ 4 ท่านซ่ึงตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ เป็นผูท่ี้มีความเหมาะสมดา้นคุณวฒิุ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์  
และผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทั ในช่วงเวลาท่ีผ่านมาเป็นประโยชน์กบับริษทั และกรรมการทั้ง 4 ท่าน ไม่
เป็นผูมี้คุณสมบติัตอ้งหา้มประการใด และไม่ไดป้ระกอบกิจการใด ๆ และกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในการ
ตรวจสอบบริษทัเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นรายย่อย โดยแสดงความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งก าหนด  หรือถือหุน้ในกิจการใดท่ีมีส่วนแข่งขนักบัการด าเนินงานของบริษทั คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน ไดรั้บการพิจารณาเลือกตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหน่ึง ซ่ึงรายละเอียดประวติัของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้
พร้อมหนงัสือเชิญประชุม   
 บริษทัได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ งเป็น
กรรมการ ตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วนัท่ี 11 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์  2562 ผ่าน
เวบ็ไซตข์องบริษทั และปรากฏวา่ ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั 
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ภายหลงัการช้ีแจงไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็น 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม 
 ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการดงัมีรายช่ือดงักล่าวขา้งตน้ท่ีตอ้งออกตามวาระกลบั
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง  
 มต ิ ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ จึงมีมติอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีตอ้งออก
จากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
1. นายแพทยก์ าพล  พลสัสินทร์ 

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

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

3.  นายสมยศ  ญาณอุบล 
 คะแนน   ร้อยละ* 
เห็นดว้ยจ านวน 8,390,768,483  เสียง 99.9050 
ไม่เห็นดว้ยจ านวน 7,931,200  เสียง 0.0944 
งดออกเสียงจ านวน 50,000  เสียง 0.0006 
บตัรเสีย 0  เสียง  

4. นายแพทยพิ์นิจ  กลุละวณิชย ์
 คะแนน   ร้อยละ* 
เห็นดว้ยจ านวน 8,138,365,734  เสียง 96.8997 
ไม่เห็นดว้ยจ านวน 260,333,949  เสียง 3.0997 
งดออกเสียงจ านวน 50,000  เสียง 0.0006 
บตัรเสีย 0  เสียง  

วาระที่ 7 พจิารณาและอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 ประธานฯ ไดม้อบหมายให้คุณสมยศ  ญาณอุบล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง เป็นผู ้
กล่าวสรุปใหท่ี้ประชุมทราบเก่ียวกบัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัใหท่ี้ประชุมทราบ  
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ภายหลงัการช้ีแจงไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็น 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม 
 ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการดงัมีรายช่ือดงักล่าวขา้งตน้ท่ีตอ้งออกตามวาระกลบั
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง  
 มต ิ ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ จึงมีมติอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีตอ้งออก
จากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
1. นายแพทยก์ าพล  พลสัสินทร์ 

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

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

3.  นายสมยศ  ญาณอุบล 
 คะแนน   ร้อยละ* 
เห็นดว้ยจ านวน 8,390,768,483  เสียง 99.9050 
ไม่เห็นดว้ยจ านวน 7,931,200  เสียง 0.0944 
งดออกเสียงจ านวน 50,000  เสียง 0.0006 
บตัรเสีย 0  เสียง  

4. นายแพทยพิ์นิจ  กลุละวณิชย ์
 คะแนน   ร้อยละ* 
เห็นดว้ยจ านวน 8,138,365,734  เสียง 96.8997 
ไม่เห็นดว้ยจ านวน 260,333,949  เสียง 3.0997 
งดออกเสียงจ านวน 50,000  เสียง 0.0006 
บตัรเสีย 0  เสียง  

วาระที่ 7 พจิารณาและอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 ประธานฯ ไดม้อบหมายให้คุณสมยศ  ญาณอุบล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง เป็นผู ้
กล่าวสรุปใหท่ี้ประชุมทราบเก่ียวกบัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัใหท่ี้ประชุมทราบ  

 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ไดด้ าเนินการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2562 โดยพิจารณา
จากความรับผิดชอบและผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ และขอ้มูลเปรียบเทียบอา้งอิงกบับริษทัอ่ืนท่ีอยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั มีขนาดและลกัษณะของธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนักบับริษทั รวมทั้งผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของ
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) แลว้ พบว่าค่าตอบแทนกรรมการท่ีบริษทัก าหนดนั้นอยู่ในอตัรา
ใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียโดยรวมของตลาด 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัการก าหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการส าหรับปี 2562 ในรูปของเบ้ียประชุมและโบนสัประจ าปี ดงัน้ี 
 1. เบ้ียประชุม 

- ประธานคณะกรรมการ 30,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการ 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ 
 20,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการ  
- กรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ
 คณะกรรมการตรวจสอบ (แลว้แต่กรณี) 
- ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี,  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
 ค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง 20,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้
 ประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี,  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
 คณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง(แลว้แต่กรณี) 

 -      กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการลงทุน 
       และการบริหารความเส่ียง 10,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแล  
       กิจการท่ีดี, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการลงทุนและการ 
      บริหารความเส่ียง (แลว้แต่กรณี) 
 2. โบนสัประจ าปี  
 บริษทัจะพิจารณาจ่ายเงินโบนสัประจ าปีตามผลประกอบการ ในจ านวนวงเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน 5,000,000 
บาทต่อปี และใหค้ านวณจ่ายตามระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
 ประธานฯ  เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็น 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม         
 ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามท่ีเสนอต่อท่ี
ประชุม  
 มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ จึงมีมติอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามท่ีเสนอขา้งตน้ 
ทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมทั้งหมดดงัน้ี 

 คะแนน   ร้อยละ* 
เห็นดว้ยจ านวน 8,366,446,834  เสียง 99.6151 
ไม่เห็นดว้ยจ านวน 32,272,849  เสียง 0.3843 
งดออกเสียงจ านวน 50,000  เสียง 0.0006 
บตัรเสีย 0  เสียง  
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วาระที่ 8 พจิารณาและอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 และก าหนดค่าตอบแทน 
 ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณมานิต เจียรดิฐ  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  เป็นผูก้ล่าวสรุปให้ท่ีประชุมทราบว่า ตาม
มาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2553 ก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีทุกปี  ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมได ้
 นอกจากน้ี ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ ทจ. 44/556 เร่ืองหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
ก าหนดใหบ้ริษทัจดัใหมี้การหมุนเวียนผูส้อบบญัชี หากผูส้อบบญัชีดงักล่าวปฏิบติัหนา้ท่ีมาแลว้ 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนัโดย
การหมุนเวียนไม่จ าเป็นตอ้งเปล่ียนบริษทัผูส้อบบญัชีแห่งใหม่ บริษทัสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายอ่ืน ๆ ในส านกังาน
ตรวจสอบบญัชีนั้นแทนผูส้อบบญัชีรายเดิมได ้
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 
พิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้ง นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5313 ปีท่ีเร่ิมสอบปี 2558 
หรือนางสาวโกสุมภ ์ชะเอม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6011 ปีท่ีเร่ิมสอบปี 2561 หรือนายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4958 ปีท่ีเร่ิมสอบปี 2559 แห่งบริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
ประจ าปี 2562  ทั้งน้ี  บริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นบริษทัผูส้อบบญัชีใหก้บับริษทัและบริษทัย่อยมาแลว้เป็นเวลา 25 
รอบปีบญัชี  และก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัเป็นจ านวน 1,620,000 บาทต่อปี  โดยไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 
 ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้หบ้ริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตอ่ืนของส านกังานท าหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชี
ดงักล่าวได ้ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้ไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั ผูบ้ริหารผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 
 ประธานฯ  เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็น 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม  
 ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ ตามท่ีเสนอต่อท่ีประชุม  
 มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ จึงมีมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2562 และก าหนดค่าตอบแทน
ผูส้อบบญัชี ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนดงัน้ี 
 

 คะแนน   ร้อยละ* 
เห็นดว้ยจ านวน 8,367,850,534  เสียง 99.6319 
ไม่เห็นดว้ยจ านวน 30,919,149  เสียง 0.3681 
งดออกเสียงจ านวน 0  เสียง 0.0000 
บตัรเสีย 0  เสียง  
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วาระที่ 8 พจิารณาและอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 และก าหนดค่าตอบแทน 
 ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณมานิต เจียรดิฐ  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  เป็นผูก้ล่าวสรุปให้ท่ีประชุมทราบว่า ตาม
มาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2553 ก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีทุกปี  ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมได ้
 นอกจากน้ี ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ ทจ. 44/556 เร่ืองหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
ก าหนดใหบ้ริษทัจดัใหมี้การหมุนเวียนผูส้อบบญัชี หากผูส้อบบญัชีดงักล่าวปฏิบติัหนา้ท่ีมาแลว้ 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนัโดย
การหมุนเวียนไม่จ าเป็นตอ้งเปล่ียนบริษทัผูส้อบบญัชีแห่งใหม่ บริษทัสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายอ่ืน ๆ ในส านกังาน
ตรวจสอบบญัชีนั้นแทนผูส้อบบญัชีรายเดิมได ้
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 
พิจารณาและอนุมติัการแต่งตั้ง นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5313 ปีท่ีเร่ิมสอบปี 2558 
หรือนางสาวโกสุมภ ์ชะเอม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6011 ปีท่ีเร่ิมสอบปี 2561 หรือนายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4958 ปีท่ีเร่ิมสอบปี 2559 แห่งบริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
ประจ าปี 2562  ทั้งน้ี  บริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นบริษทัผูส้อบบญัชีใหก้บับริษทัและบริษทัย่อยมาแลว้เป็นเวลา 25 
รอบปีบญัชี  และก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัเป็นจ านวน 1,620,000 บาทต่อปี  โดยไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 
 ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้หบ้ริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตอ่ืนของส านกังานท าหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชี
ดงักล่าวได ้ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้ไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั ผูบ้ริหารผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 
 ประธานฯ  เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็น 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม  
 ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ ตามท่ีเสนอต่อท่ีประชุม  
 มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ จึงมีมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2562 และก าหนดค่าตอบแทน
ผูส้อบบญัชี ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนดงัน้ี 
 

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

 

 

 
วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
 ประธานฯ  เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็น 

 คุณกีรติ  ผูถื้อหุน้  ไดส้อบถามดงัน้ี 
 1. การท่ีรัฐบาลควบคุมราคายามีผลต่อการด าเนินกิจการของโรงพยาบาลหรือไม่ 
 นายแพทยก์ าพล  พลสัสินทร์  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ  ไดก้ล่าวช้ีแจงว่า  การควบคุมราคายาไม่ไดมี้
ผลกระทบต่อโรงพยาบาล  เน่ืองจากโรงพยาบาลไม่ไดข้ายยาเพ่ือการคา้ แต่เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการรักษาท่ีแพทย์
เป็นผูส้ั่งยาตามอาการของคนไข ้ อีกทั้งขณะน้ีการควบคุมราคายานั้นยงัไม่ไดมี้ขอ้ยุติ  อยู่ระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหา
ทางออกร่วมกนั 

 2. สอบถามถึงความคืบหนา้ของโครงการลงทุนในประเทศกมัพชูา 
 นายแพทยก์ าพล  พลสัสินทร์  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ไดก้ล่าวช้ีแจงว่า  อยู่ระหว่างศึกษา  หากมี
ความชดัเจนจะแจง้ใหท้ราบต่อไป 

 3. ราคาหุน้ท่ีติดลบมาเป็นระยะเวลานานเกิดจากสาเหตุอะไร 
 นายแพทยก์ าพล  พลสัสินทร์  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ไดก้ล่าวช้ีแจงว่า ราคาหุ้นเป็นไปตามกลไก
ของตลาดไม่สามารถควบคุมได ้ ประกอบกบักระแสท่ีรัฐบาลมีมาตรการควบคุมราคายา 

 คุณพะเนียง ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามถึงกลยทุธ์ของบริษทัในอีก 3-5 ปีขา้งหนา้ 
 นายแพทยก์ าพล  พลสัสินทร์  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ไดก้ล่าวช้ีแจงวา่ โรงพยาบาลแห่งใหม่ 2 แห่ง
จะไม่รับคนไขป้ระกนัสงัคม  แต่เนน้ดูแลคนไขก้ลุ่มท่ีมีประกนัชีวิตและคนไขก้ลุ่มเงินสด   และการมีความหลากหลายของ
ศูนยเ์ฉพาะทางโดยทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ  รวมทั้งการเป็นศูนยรั์บส่งต่อผ่าตดัโรคหัวใจแห่งแรกแบบครบวงจรในภาค
ตะวนัออก 

 คุณประสิทธ์ิ  ผูถื้อหุน้  ไดส้อบถามดงัน้ี 
 1. อยากทราบแนวโนม้อตัราสดัส่วนคนไขป้ระกนัสงัคมของบริษทัจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 
 นายแพทยก์ าพล  พลสัสินทร์  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ไดก้ล่าวช้ีแจงวา่  ยงัไม่มีนโยบายเพ่ิมสัดส่วน
คนไขป้ระกนัสงัคม 
 2. อยากทราบผลกระทบเร่ืองกญัชา 
 นายแพทยก์ าพล  พลสัสินทร์  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ไดก้ล่าวช้ีแจงว่า  กญัชาไม่ไดมี้ผลกระทบต่อ
การด าเนินกิจการของโรงพยาบาล  แต่กญัชามีทั้งคุณและโทษ  คงตอ้งติดตามต่อไปว่ารัฐบาลจะออกนโยบายเร่ืองกญัชา
อยา่งไร  ปัจจุบนัยงัไม่มีความชดัเจน 

 คุณนพรัตน ์  ผูถื้อหุน้  ไดส้อบถามดงัน้ี 
 1. โรงพยาบาลศูนยม์ะเร็งจะก่อสร้างเสร็จเม่ือไหร่ 
 แพทยห์ญิงชุติมา  ป่ินเจริญ รองกรรมการผูจ้ดัการ และผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์  ได้
 กล่าวช้ีแจงวา่  คาดวา่โรงพยาบาลศูนยม์ะเร็งจะก่อสร้างแลว้เสร็จประมาณปี 2563 
 2. อยากทรายรายละเอียดสญัญาจา้งของศูนยห์วัใจท่ีโรงพยาบาลบางพลี 
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 คุณวนัดี  พิศนุวรรณเวช ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงินและเลขานุการบริษทั ไดช้ี้แจงดงัน้ี  โรงพยาบาล
 ไดเ้ซ็นสญัญาตั้งศูนยห์วัใจท่ีโรงพยาบาลบางพลี 1 ปี โดยการชนะการยื่นประมูล  เน่ืองจากโรงพยาบาลเป็น
 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นน้ี   อีกทั้งการส่งต่อผูป่้วยระหวา่งโรงพยาบาลเอกชนกบัรัฐยงัมีปัญหาจึงเป็นโอกาสดีท่ีจะเขา้
 ไปเปิดศูนยห์วัใจในโรงพยาบาลรัฐ  ส่วนเร่ืองรายไดย้งัไม่สามารถประเมินไดต้อ้งดูท่ีผลประกอบการท่ีท า
 ไดจ้ริง 
 3. อยากทราบคู่แข่งของโรงพยาบาลจุฬารัตน ์304  อินเตอร์ 
 แพทยห์ญิงชุติมา  ป่ินเจริญ รองกรรมการผูจ้ดัการ และผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์  ได้
 กล่าวช้ีแจงว่า  ณ ปัจจุบนัโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ยงัไม่มีคู่แข่ง  เน่ืองจากเป็นโรงพยาบาลเอกชน
 ขนาดใหญ่แห่งแรกท่ีจงัหวดัปราจีนบุรี   รวมทั้งจุดแขง็ของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์คือเป็นโรงพยาบาลท่ีมี
 เครือข่ายมีศกัยภาพดา้นการรับและส่งต่อคนไขใ้นพ้ืนท่ีภาคตะวนัออก   
 4. ขอใหอ้ธิบายสดัส่วนรายไดข้องคนไขต่้างชาติกบัคนไขไ้ทย 
 แพทยห์ญิงชุติมา  ป่ินเจริญ รองกรรมการผูจ้ดัการ และผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์  ได้
 กล่าวช้ีแจงวา่  สัดส่วนรายไดข้องคนไขต่้างชาติกบัคนไขไ้ทยในปีปัจจุบนัอยู่ท่ี 4% ของรายรับทั้งกลุ่ม และ
 ในอนาคตประมาณ 10% ใน 5 ปี 
 5. อยากทราบรายละเอียดเก่ียวกบัการไดรั้บการรับรองจากสถาบนัประสาท 
 แพทยห์ญิงชุติมา  ป่ินเจริญ รองกรรมการผูจ้ดัการ และผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์  ได้
 กล่าวช้ีแจงว่า  เน่ืองจากโรงพยาบาลไดย้ื่นสมคัรตามเกณฑศ์ูนยห์ลอดเลือดสมอง จึงไดรั้บการรับรองจาก
 สถาบนัประสาท 

  ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่าไดพิ้จารณาวาระต่างๆ ตามระเบียบการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 5262 ครบถว้นแลว้  และไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามเพ่ิมเติม  ประธานฯ กล่าวขอบคุณ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 5262 ทุกท่านและกล่าวปิดประชุม ณ เวลา 15.30 น. 

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

                                                                         (นายเกรียงศักดิ์  พลสัสินทร์) 
 

           (ลงช่ือ)......................................................เลขานุการบริษทั/ผู้บันทึกการประชุม 
                          (คุณวนัด ีพศินุวรรณเวช)
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 คุณวนัดี  พิศนุวรรณเวช ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงินและเลขานุการบริษทั ไดช้ี้แจงดงัน้ี  โรงพยาบาล
 ไดเ้ซ็นสญัญาตั้งศูนยห์วัใจท่ีโรงพยาบาลบางพลี 1 ปี โดยการชนะการยื่นประมูล  เน่ืองจากโรงพยาบาลเป็น
 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นน้ี   อีกทั้งการส่งต่อผูป่้วยระหวา่งโรงพยาบาลเอกชนกบัรัฐยงัมีปัญหาจึงเป็นโอกาสดีท่ีจะเขา้
 ไปเปิดศูนยห์วัใจในโรงพยาบาลรัฐ  ส่วนเร่ืองรายไดย้งัไม่สามารถประเมินไดต้อ้งดูท่ีผลประกอบการท่ีท า
 ไดจ้ริง 
 3. อยากทราบคู่แข่งของโรงพยาบาลจุฬารัตน ์304  อินเตอร์ 
 แพทยห์ญิงชุติมา  ป่ินเจริญ รองกรรมการผูจ้ดัการ และผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์  ได้
 กล่าวช้ีแจงว่า  ณ ปัจจุบนัโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ยงัไม่มีคู่แข่ง  เน่ืองจากเป็นโรงพยาบาลเอกชน
 ขนาดใหญ่แห่งแรกท่ีจงัหวดัปราจีนบุรี   รวมทั้งจุดแขง็ของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์คือเป็นโรงพยาบาลท่ีมี
 เครือข่ายมีศกัยภาพดา้นการรับและส่งต่อคนไขใ้นพ้ืนท่ีภาคตะวนัออก   
 4. ขอใหอ้ธิบายสดัส่วนรายไดข้องคนไขต่้างชาติกบัคนไขไ้ทย 
 แพทยห์ญิงชุติมา  ป่ินเจริญ รองกรรมการผูจ้ดัการ และผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์  ได้
 กล่าวช้ีแจงวา่  สัดส่วนรายไดข้องคนไขต่้างชาติกบัคนไขไ้ทยในปีปัจจุบนัอยู่ท่ี 4% ของรายรับทั้งกลุ่ม และ
 ในอนาคตประมาณ 10% ใน 5 ปี 
 5. อยากทราบรายละเอียดเก่ียวกบัการไดรั้บการรับรองจากสถาบนัประสาท 
 แพทยห์ญิงชุติมา  ป่ินเจริญ รองกรรมการผูจ้ดัการ และผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์  ได้
 กล่าวช้ีแจงว่า  เน่ืองจากโรงพยาบาลไดย้ื่นสมคัรตามเกณฑศ์ูนยห์ลอดเลือดสมอง จึงไดรั้บการรับรองจาก
 สถาบนัประสาท 

  ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่าไดพิ้จารณาวาระต่างๆ ตามระเบียบการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 5262 ครบถว้นแลว้  และไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามเพ่ิมเติม  ประธานฯ กล่าวขอบคุณ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 5262 ทุกท่านและกล่าวปิดประชุม ณ เวลา 15.30 น. 

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

                                                                         (นายเกรียงศักดิ์  พลสัสินทร์) 
 

           (ลงช่ือ)......................................................เลขานุการบริษทั/ผู้บันทึกการประชุม 
                          (คุณวนัด ีพศินุวรรณเวช)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตัง้ในครัง้นี ้

ช่ือ : นายเกรียงศักดิ์  พลัสสินทร์ 

อายุ : 70 ปี  
สัญชาติ : ไทย 
ที่อยู่ : 342/48-49 ถนนเจริญกรุง  แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา : -Mini MBA in Health  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) Class 2011 Thai Institute of Directors  
ประวัตกิารท างาน 2547- ปัจจุบนั 

5265 –ปัจจุบนั 
5265 –ปัจจุบนั 
2559 – ปัจจุบนั 
2559 – ปัจจุบนั 
2559 – ปัจจุบนั 
2557 – ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 
2547- ปัจจุบนั 
2547- ปัจจุบนั 
2546- ปัจจุบนั 
5219 – ปัจจุบนั 

ประธานกรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน ์จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา จ ากดั 
บริษทั มะเร็ง สุวรรณภูมิ จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน ์จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั สตัยบุตรอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน ์แพรกษา จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน ์อาคเนย ์จ ากดั 
บริษทั คอนวีเนียนซ ์ฮอสพิทอล จ ากดั 
บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั 
บริษทั ไทยแอมดอน จ ากดั 
บริษทั อีลิคอน จ ากดั 

 

ต าแหน่งงานในปัจจุบัน :  ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัท  บริษัท  โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั(มหาชน) 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : บริษัท  โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั(มหาชน)  CHG 
กิจการที่ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบียน บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั, บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั, บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์

ฉะเชิงเทรา จ ากดั, บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์แพรกษา จ ากดั 
บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั, บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ อาคเนย์ จ ากดั, บริษัท ไทยแอมดอน จ ากดั, 
บริษัท มะเร็ง สวุรรณภมิู จ ากดั, บริษัท สตัยบตุรอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั และบริษัท อีลิคอน จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

-ไมมี่การด ารงต าแหน่ง- 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 

:  15 ปี 
: 25 มิถนุายน 2547 

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท : ร้อยละ 3.35 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ออกจ าหน่าย 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ
ใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา 

-ไมมี่- 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2562 : ประชมุคณะกรรมการบริษัทจ านวน 6 ครัง้ตอ่การประชมุทัง้หมด 6 ครัง้ (100%) 
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครัง้นี ้ : เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการในวะระที่ 6 
(ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือนีไ้ม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6 
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ายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตัง้ในครัง้นี ้  

ช่ือ : นายอภรุิม  ปัญญาพล 

อาย ุ :  68 ปี 
สญัชาต ิ
ที่อยู ่

: ไทย 
: 80/125 หมูท่ี่ 5 ต าบลบางเมืองใหม ่ 
อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 

วฒุิการศกึษา : อสัสมัชญัพาณิชย์, บ.ภ., บ.ว. 
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ :   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 

ประวตัิการท างานต าแหนง่งานในปัจจบุนั 2547- ปัจจบุนั 
2562 – ปัจจบุนั 
2562- ปัจจบุนั 
2562 – ปัจจบุนั 
2562 – ปัจจบุนั 
2561-ปัจจบุนั 
 
2557- ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2555 - ปัจจบุนั 
2547- ปัจจบุนั 
2547- ปัจจบุนั 
2541 – ปัจจบุนั 
2535 – ปัจจบุนั 
2531 – ปัจจบุนั 
2528 – ปัจจบุนั  

กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการลงทนุ
และการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท สตัยบตุรอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จ ากดั 
บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์แพรกษา จ ากดั 
บริษัท มะเร็ง สวุรรณภมูิ จ ากดั 
บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั 
บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ อาคเนย์ จ ากดั 
บริษัท ไทย แอมดอน จ ากดั 
บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั 
บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั 
บริษัท สตีล ลงิค์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
บริษัท ปัญญาพล อินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั 
บริษัท ศมลกิจ จ ากดั 
บริษัท ซีเม็ธ จ ากดั 

 

ต าแหนง่งานในปัจจบุนั :  กรรมการบริษัท  กรรมการลงทแุละการบริหารความเสีย่ง   
  บริษัท  โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั(มหาชน) 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน : บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั(มหาชน)  CHG 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน : บริษัท คอนวเีนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั, บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั, บริษัท 

โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั, บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ อาคเนย์ จ ากดั, บริษัท 
ไทย แอมดอน จ ากดั, บริษัท สตัยบตุรอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั, บริษัท 
โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จ ากดั, บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์แพรกษา จ า
กดั,บริษัท มะเร็ง สวุรรณภมูิ จ ากดั, บริษัท สตีล ลงิค์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
,บริษัท ปัญญาพล อินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั, บริษัท ศมลกิจ จ ากดั และบริษัท ซีเม็ธ 
จ ากดั 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6 
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ายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตัง้ในครัง้นี ้  

ช่ือ : นายอภรุิม  ปัญญาพล 

อาย ุ :  68 ปี 
สญัชาต ิ
ที่อยู ่

: ไทย 
: 80/125 หมูท่ี่ 5 ต าบลบางเมืองใหม ่ 
อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 

วฒุิการศกึษา : อสัสมัชญัพาณิชย์, บ.ภ., บ.ว. 
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ :   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 

ประวตัิการท างานต าแหนง่งานในปัจจบุนั 2547- ปัจจบุนั 
2562 – ปัจจบุนั 
2562- ปัจจบุนั 
2562 – ปัจจบุนั 
2562 – ปัจจบุนั 
2561-ปัจจบุนั 
 
2557- ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2555 - ปัจจบุนั 
2547- ปัจจบุนั 
2547- ปัจจบุนั 
2541 – ปัจจบุนั 
2535 – ปัจจบุนั 
2531 – ปัจจบุนั 
2528 – ปัจจบุนั  

กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการลงทนุ
และการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการผู้จดัการ 

บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท สตัยบตุรอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จ ากดั 
บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์แพรกษา จ ากดั 
บริษัท มะเร็ง สวุรรณภมูิ จ ากดั 
บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั 
บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ อาคเนย์ จ ากดั 
บริษัท ไทย แอมดอน จ ากดั 
บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั 
บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั 
บริษัท สตีล ลงิค์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
บริษัท ปัญญาพล อินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั 
บริษัท ศมลกิจ จ ากดั 
บริษัท ซีเม็ธ จ ากดั 

 

ต าแหนง่งานในปัจจบุนั :  กรรมการบริษัท  กรรมการลงทแุละการบริหารความเสีย่ง   
  บริษัท  โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั(มหาชน) 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน : บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั(มหาชน)  CHG 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน : บริษัท คอนวเีนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั, บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั, บริษัท 

โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั, บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ อาคเนย์ จ ากดั, บริษัท 
ไทย แอมดอน จ ากดั, บริษัท สตัยบตุรอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั, บริษัท 
โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จ ากดั, บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์แพรกษา จ า
กดั,บริษัท มะเร็ง สวุรรณภมูิ จ ากดั, บริษัท สตีล ลงิค์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
,บริษัท ปัญญาพล อินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั, บริษัท ศมลกิจ จ ากดั และบริษัท ซีเม็ธ 
จ ากดั 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6  

 

การด ารงต าแหนง่ในบริษัทอื่นที่อาจท าให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

 
-ไมม่ีการด ารงต าแหนง่- 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการ 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 

: 15 ปี 
: 25 มิถนุายน 2547 

การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท : ร้อยละ 10.25 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ออกจ าหนา่ย 
สว่นได้เสยีทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ
ใดๆที่บริษัทหรือบริษัทยอ่ยเป็นคูส่ญัญา 

-ไมม่ี- 

ประวตัิการเข้าร่วมประชมุปี 2562 : ประชมุคณะกรรมการบริษัทจ านวน 6 ครัง้ตอ่การประชมุทัง้หมด 6 ครัง้ (100%) 
สว่นได้เสยีในวาระท่ีเสนอในการประชมุครัง้นี ้ :เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการในวาระท่ี 6 

(ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือนีไ้มม่ีการด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ตอ่บริษัท) 
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รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตัง้ในครัง้นี ้  

ช่ือ : นายแพทย์สุชาย  เหล่าวีรวฒัน์ 
อาย ุ : 65 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย 
ที่อยู ่ : 12  ตรอกกนัมาตยุาราม (เจริญกรุง 19) แขวงป้อมปราบ  

เขตป้อมปราบศรัตรูพา่ย กรุงเทพมหานคร  
วฒุิการศกึษา : แพทยศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 - วฒุิบตัร ศลัยศาสตร์ยโูรวิทยาจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  -Mini MBA in Health คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  -หลกัสตูรการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
  -หลกัสตูรประกาศนยีบตัรธรรมาภิบาลทางการ แพทย์ส าหรับผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 
4 (ปธพ.) 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) Class 2011 Thai Institute of Directors 
ประวตัิการท างาน 2547 – ปัจจบุนั 

 
2562 -ปัจจบุนั 
2561-ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
 
2559 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2557 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 
2547- ปัจจบุนั 
2547- ปัจจบุนั 

กรรมการบริษัท, 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการลงทนุและการบริหาร
ความเสี่ยง 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจฬุา
รัตน์ 2,4,5 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 

บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์แพรกษา จ ากดั 
บริษัท มะเร็ง สวุรรณภมู ิจ ากดั 
บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท สตัยบตุรอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
 
บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จ ากดั 
บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั 
บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ อาคเนย์ จ ากดั 
บริษัท ไทย แอมดอน จ ากดั 
บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั 
บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั 

 

ต าแหนง่งานในปัจจบุนั :  ปัจจบุนั กรรมการบริษัท  กรรมการบริหาร และกรรมการลงทนุและการบริหาร
ความเสีย่ง  บริษัท  โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั(มหาชน) 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน : บริษัท  โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั(มหาชน)  CHG 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน บริษัท คอนวีเนยีนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั, บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั,  

บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์แพรกษา จ ากดั, บริษัท มะเร็ง สวุรรณภมูิ จ ากดั, 
บริษัท สตัยบตุรอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั, บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา 
จ ากดั, บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั, บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ อาคเนย์ จ ากดั 
และบริษัท ไทย แอมดอน จ ากดั 

การด ารงต าแหนง่ในบริษัทอื่นที่อาจท าให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

-ไมม่กีารด ารงต าแหนง่- 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6 
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รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตัง้ในครัง้นี ้  

ช่ือ : นายแพทย์สุชาย  เหล่าวีรวฒัน์ 
อาย ุ : 65 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย 
ที่อยู ่ : 12  ตรอกกนัมาตยุาราม (เจริญกรุง 19) แขวงป้อมปราบ  

เขตป้อมปราบศรัตรูพา่ย กรุงเทพมหานคร  
วฒุิการศกึษา : แพทยศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 - วฒุิบตัร ศลัยศาสตร์ยโูรวิทยาจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  -Mini MBA in Health คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  -หลกัสตูรการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
  -หลกัสตูรประกาศนยีบตัรธรรมาภิบาลทางการ แพทย์ส าหรับผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 
4 (ปธพ.) 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) Class 2011 Thai Institute of Directors 
ประวตัิการท างาน 2547 – ปัจจบุนั 

 
2562 -ปัจจบุนั 
2561-ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
 
2559 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 
 
2557 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 
2547- ปัจจบุนั 
2547- ปัจจบุนั 

กรรมการบริษัท, 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการลงทนุและการบริหาร
ความเสี่ยง 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจฬุา
รัตน์ 2,4,5 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 

บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์แพรกษา จ ากดั 
บริษัท มะเร็ง สวุรรณภมู ิจ ากดั 
บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท สตัยบตุรอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
 
บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จ ากดั 
บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั 
บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ อาคเนย์ จ ากดั 
บริษัท ไทย แอมดอน จ ากดั 
บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั 
บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั 

 

ต าแหนง่งานในปัจจบุนั :  ปัจจบุนั กรรมการบริษัท  กรรมการบริหาร และกรรมการลงทนุและการบริหาร
ความเสีย่ง  บริษัท  โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั(มหาชน) 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน : บริษัท  โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั(มหาชน)  CHG 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน บริษัท คอนวีเนยีนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั, บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั,  

บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์แพรกษา จ ากดั, บริษัท มะเร็ง สวุรรณภมูิ จ ากดั, 
บริษัท สตัยบตุรอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั, บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา 
จ ากดั, บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั, บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ อาคเนย์ จ ากดั 
และบริษัท ไทย แอมดอน จ ากดั 

การด ารงต าแหนง่ในบริษัทอื่นที่อาจท าให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

-ไมม่กีารด ารงต าแหนง่- 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6 

 

 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการ 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 

: 15 ปี 
: 25 มิถนุายน 2547 

การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท : ร้อยละ 0.08 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ออกจ าหนา่ย 
สว่นได้เสยีทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ
ใดๆที่บริษัทหรือบริษัทยอ่ยเป็นคูส่ญัญา 

-ไมม่ี- 

ประวตัิการเข้าร่วมประชมุปี 2562 : ประชมุคณะกรรมการบริษัทจ านวน 6 ครัง้ตอ่การประชมุทัง้หมด 6 ครัง้ (100%) 
สว่นได้เสยีในวาระทีเ่สนอในการประชมุครัง้นี ้ : เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการในวาระท่ี 6 
(ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือนีไ้มม่ีการด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่
บริษัท) 
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รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตัง้ในครัง้นี ้

ช่ือ : นางกอบกุล  ปัญญาพล  
อาย ุ :  69 ปี 
สญัชาต ิ
ที่อยู ่

: ไทย 
: 1510 หมูท่ี่ 7 ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ 
 จงัหวดัสมทุรปราการ 

วฒุิการศกึษา   :  ประกาศนยีบตัรวชิาชีพ โรงเรียนพระกมุารเยซูวิทยา 
 

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

ประวตัิการท างานต าแหนง่งานในปัจจบุนั 2547 – ปัจจบุนั 
2562 – ปัจจบุนั 
2562 – ปัจจบุนั 
2562 – ปัจจบุนั 
2562 – ปัจจบุนั 
2562 – ปัจจบุนั 
2562- ปัจจบุนั 
2562 – ปัจจบุนั 
2562  - ปัจจบุนั 
2562 – ปัจจบุนั 
2541 – ปัจจบุนั 
2535 – ปัจจบุนั 
2531 – ปัจจบุนั 
2528 – ปัจจบุนั 

กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 

บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั 
บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั 
บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ อาคเนย์ จ ากดั 
บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั 
บริษัท สตัยบตุรอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จ ากดั 
บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์แพรกษา จ ากดั 
บริษัท มะเร็ง สวุรรณภมูิ จ ากดั 
บริษัท ไทยแอมดอน จ ากดั 
บริษัท สตีล ลงิค์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
บริษัท ปัญญาพล อินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั 
บริษัท ศมลกิจ จ ากดั 
บริษัท ซีเม็ธ จ ากดั 

 
ต าแหนง่งานในปัจจบุนั :  ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท   บริษัท  โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั(มหาชน) 
กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน : บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั(มหาชน)  CHG 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน : บริษัท คอนวเีนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั, บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั 

บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ อาคเนย์ จ ากดั, บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั 
บริษัท สตัยบตุรอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั, บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์
ฉะเชิงเทรา จ ากดั, บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์แพรกษา จ ากดั 
บริษัท มะเร็ง สวุรรณภมูิ จ ากดั, บริษัท ไทยแอมดอน จ ากดั 
บริษัท สตีล ลงิค์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั, บริษัท ปัญญาพล อินเตอร์โฮลดิง้ 
จ ากดั, บริษัท ศมลกิจ จ ากดั, บริษัท ซีเมธ็ จ ากดั 

การด ารงต าแหนง่ในบริษัทอื่นที่อาจท าให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

 
-ไมม่ี- 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการ 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 

: : 15 ปี 
: 25 มิถนุายน 2547 
 

การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท : ร้อยละ 8.34 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ออกจ าหนา่ย 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6 
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รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตัง้ในครัง้นี ้

ช่ือ : นางกอบกุล  ปัญญาพล  
อาย ุ :  69 ปี 
สญัชาต ิ
ที่อยู ่

: ไทย 
: 1510 หมูท่ี่ 7 ต าบลเทพารักษ์ อ าเภอเมอืงสมทุรปราการ 
 จงัหวดัสมทุรปราการ 

วฒุิการศกึษา   :  ประกาศนยีบตัรวชิาชีพ โรงเรียนพระกมุารเยซูวิทยา 
 

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

ประวตัิการท างานต าแหนง่งานในปัจจบุนั 2547 – ปัจจบุนั 
2562 – ปัจจบุนั 
2562 – ปัจจบุนั 
2562 – ปัจจบุนั 
2562 – ปัจจบุนั 
2562 – ปัจจบุนั 
2562- ปัจจบุนั 
2562 – ปัจจบุนั 
2562  - ปัจจบุนั 
2562 – ปัจจบุนั 
2541 – ปัจจบุนั 
2535 – ปัจจบุนั 
2531 – ปัจจบุนั 
2528 – ปัจจบุนั 

กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัท 

บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั 
บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั 
บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ อาคเนย์ จ ากดั 
บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั 
บริษัท สตัยบตุรอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา จ ากดั 
บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์แพรกษา จ ากดั 
บริษัท มะเร็ง สวุรรณภมูิ จ ากดั 
บริษัท ไทยแอมดอน จ ากดั 
บริษัท สตีล ลงิค์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
บริษัท ปัญญาพล อินเตอร์โฮลดิง้ จ ากดั 
บริษัท ศมลกิจ จ ากดั 
บริษัท ซีเม็ธ จ ากดั 

 
ต าแหนง่งานในปัจจบุนั :  ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท   บริษัท  โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั(มหาชน) 
กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน : บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั(มหาชน)  CHG 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน : บริษัท คอนวเีนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั, บริษัท บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั 

บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ อาคเนย์ จ ากดั, บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั 
บริษัท สตัยบตุรอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั, บริษัท โรงพยาบาลรวมแพทย์
ฉะเชิงเทรา จ ากดั, บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์แพรกษา จ ากดั 
บริษัท มะเร็ง สวุรรณภมูิ จ ากดั, บริษัท ไทยแอมดอน จ ากดั 
บริษัท สตีล ลงิค์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั, บริษัท ปัญญาพล อินเตอร์โฮลดิง้ 
จ ากดั, บริษัท ศมลกิจ จ ากดั, บริษัท ซีเมธ็ จ ากดั 

การด ารงต าแหนง่ในบริษัทอื่นที่อาจท าให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

 
-ไมม่ี- 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหนง่กรรมการ 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 

: : 15 ปี 
: 25 มิถนุายน 2547 
 

การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท : ร้อยละ 8.34 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ออกจ าหนา่ย 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6  

 

 

สว่นได้เสยีทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ
ใดๆที่บริษัทหรือบริษัทยอ่ยเป็นคูส่ญัญา 

-ไมม่ี- 

สว่นได้เสยีในวาระท่ีเสนอในการประชมุครัง้นี ้ : เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการในวาระท่ี 6 
ประวตัิการเข้าร่วมประชมุปี 2562 : ประชมุคณะกรรมการบริษัทจ านวน 100 ครัง้ตอ่การประชมุทัง้หมด 6 ครัง้ 

(100%) 
(ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือนีไ้มม่ีการด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ตอ่บริษัท) 

6
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถอืหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถอืหุ้นที่มีสทิธิเข้าร่วมประชุม 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง ข้อพงึปฏิบตัิส าหรับการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท
จดทะเบยีน ลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิที่ดี ซึง่จะเป็นการสร้าง
ความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้องกบัทกุฝ่าย และเพื่อให้การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดง
ความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบตัิตอ่ไป ทัง้นี ้เนื่องจากผู้ ถือหุ้นบางราย
อาจยงัไมคุ่้นเคยกบัข้อพงึปฏิบตัทิี่น ามาใช้ในการประชมุผู้ ถือหุ้น  
 บริษัทจึงขอสงวนสทิธ์ิที่จะผอ่นผนัการยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิ
เข้าร่วมประชมุแตล่ะรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
1. บุคคลธรรมดา 
1.1 ผู้ถอืหุ้นที่มีสัญชาติไทย 

(ก) บตัรประจ าตวัของผู้ ถือหุ้น (บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ) 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ ส าเนาบตัรประจ าตวัของผู้มอบฉนัทะ และบตัรประจ าตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
1.2 ผู้ถอืหุ้นชาวต่างประเทศ 

(ก) หนงัสอืเดินทางของผู้ถือหุ้น 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ ส าเนาหนงัสอืเดินทางของผู้มอบฉนัทะ และบตัรประจ าตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
2. นิติบุคคล 
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนงัสอืรับรองนิติบคุคล ออกให้ไมเ่กิน 6 เดือน โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจทีไ่ด้ลงนามใน

หนงัสอืมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจ าตวั หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

(ก) หนงัสอืรับรองนิติบคุคล 
(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจทีไ่ด้ลงนามใน

หนงัสอืมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจ าตวั หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
 ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถกูต้อง และหากเป็นเอกสารที่จดัท าขึน้ในตา่งประเทศควรมีการ
รับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบับลคิไมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชมุได้
ตัง้แตเ่วลา 08.00 น. ของวนัท่ี 27 เมษายน 2563 เป็นต้นไป 
หมายเหตุ  
 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัท เพื่อเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้น โดยจดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะที่ระบขุ้อความครบถ้วนสมบรูณ์
แล้วมายงับริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ ห้องประชุมชัน้ 7 อาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เลขที่   
88/8-9 หมูท่ี่ 11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4 



2 5 6 3
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 31

 

 

 
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถอืหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถอืหุ้นที่มีสทิธิเข้าร่วมประชุม 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง ข้อพงึปฏิบตัิส าหรับการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท
จดทะเบยีน ลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2542 โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิที่ดี ซึง่จะเป็นการสร้าง
ความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้องกบัทกุฝ่าย และเพื่อให้การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดง
ความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบตัิตอ่ไป ทัง้นี ้เนื่องจากผู้ ถือหุ้นบางราย
อาจยงัไมคุ่้นเคยกบัข้อพงึปฏิบตัทิี่น ามาใช้ในการประชมุผู้ ถือหุ้น  
 บริษัทจึงขอสงวนสทิธ์ิที่จะผอ่นผนัการยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิ
เข้าร่วมประชมุแตล่ะรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
1. บุคคลธรรมดา 
1.1 ผู้ถอืหุ้นที่มีสัญชาติไทย 

(ก) บตัรประจ าตวัของผู้ ถือหุ้น (บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ) 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ ส าเนาบตัรประจ าตวัของผู้มอบฉนัทะ และบตัรประจ าตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
1.2 ผู้ถอืหุ้นชาวต่างประเทศ 

(ก) หนงัสอืเดินทางของผู้ถือหุ้น 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ ส าเนาหนงัสอืเดินทางของผู้มอบฉนัทะ และบตัรประจ าตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
2. นิติบุคคล 
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนงัสอืรับรองนิติบคุคล ออกให้ไมเ่กิน 6 เดือน โดยกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจทีไ่ด้ลงนามใน

หนงัสอืมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจ าตวั หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

(ก) หนงัสอืรับรองนิติบคุคล 
(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจทีไ่ด้ลงนามใน

หนงัสอืมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจ าตวั หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ 
 ในกรณีของส าเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองส าเนาถกูต้อง และหากเป็นเอกสารที่จดัท าขึน้ในตา่งประเทศควรมีการ
รับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบับลคิไมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
 ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชมุได้
ตัง้แตเ่วลา 08.00 น. ของวนัท่ี 27 เมษายน 2563 เป็นต้นไป 
หมายเหตุ  
 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัท เพื่อเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในนามของผู้ ถือหุ้น โดยจดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะที่ระบขุ้อความครบถ้วนสมบรูณ์
แล้วมายงับริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ ห้องประชุมชัน้ 7 อาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เลขที่   
88/8-9 หมูท่ี่ 11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 
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ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น และการออกเสยีงลงคะแนน 
1. การมอบฉันทะ 
หมวด 4 ข้อ 39 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตน ก็ได้ การมอบฉันทะ
จะต้องท าเป็นหนงัสอืลงลายมอืช่ือผู้มอบฉนัทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดัก าหนด โดยให้มอบแก่ประธาน
กรรมการ หรือบคุคลซึง่ประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการ
ดงัตอ่ไปนี ้

ก. จ านวนหุ้นทีผู่้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู ่
ข. ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 
ค.  ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

2. การด าเนินการประชุม 
หมวดที่ 4 ข้อ 40 

การประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยน
ล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

เมื่อที่ประชมุพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ใน
หนงัสอืนดัประชมุได้ 

ในกรณีท่ีที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุม หรือเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่
เสร็จ และจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่ วนั และเวลาที่จะประชุมครัง้ต่อไป และให้คณะกรรมการสง่
หนงัสอืนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนการประชุม ทัง้นีใ้ห้
โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ไมน้่อยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม 
(3) วนัติดตอ่กนั 
หมวดที่ 4 ข้อ 41 

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบตัิหน้าที่ได้ 
ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ 
ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 
3. องค์ประชุม 
หมวดที่ 4 ข้อ 38 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีจ านวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า 
(25) คนหรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้น
ที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอนั
ระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และให้สง่หนงัสือนดัประชุมไป
ยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ เจ็ด (7) วนัก่อน วนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มจ่ าเป็นต้องครบองค์ประชมุ 
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4. การลงคะแนนเสียง
หมวด 4 ข้อ 42 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสยีงหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุ้น 
ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออก

เสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 
หมวด 4 ข้อ 43 

การออกเสยีงลงมตใิด ๆ หรือการอนมุตัิกิจการใด ๆ ในท่ีประชมุผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสยีงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่นในข้อบงัคบันี ้หรือกรณีอื่นตามที่
กฎหมายจะก าหนดไว้ หรือในกรณีดงัตอ่ไปนีจ้ะต้องได้รับคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การท า แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัการมอบหมาย

ให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
ง. การแก้ไขเพิม่เติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 
จ. การเพิม่ทนุ และการลดทนุ 
ฉ. การออกหุ้นกู้  
ช. การควบบริษัท หรือการเลกิบริษัท 

5. การแต่งตัง้กรรมการ
หมวด 3 ข้อ 15 

บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตัง้กรรมการ
ด้วยกนัเป็นประธานกรรมการ และอาจเลอืกรองประธานกรรมการ และต าแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่
น้อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 
หมวด 3 ข้อ 17 

ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่จ านวนหุ้นท่ีตนถือ
2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่

เลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้
3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจ านวนกรรมการที่

จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนั
เกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด

หมวด 3 ข้อ 18 
ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหนง่อยา่งน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัราถ้า

จ านวนกรรมการจะแบง่ออกให้เป็นสามสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) 
กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากว่า ผู้ ใดจะออก สว่น

ปี หลงั ๆ ตอ่ไป ให้กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหนง่กรรมการผู้ออกจากต าแหนง่ไปนัน้อาจจะเลอืกเข้ารับ
ต าแหนง่อีกก็ได้ 
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4. การลงคะแนนเสียง
หมวด 4 ข้อ 42

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสยีงหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุ้น
ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออก

เสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ
หมวด 4 ข้อ 43

การออกเสยีงลงมตใิด ๆ หรือการอนมุตัิกิจการใด ๆ ในท่ีประชมุผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสยีงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน เว้นแต่จะก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่นในข้อบงัคบันี ้หรือกรณีอื่นตามที่
กฎหมายจะก าหนดไว้ หรือในกรณีดงัตอ่ไปนีจ้ะต้องได้รับคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น
ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
ค. การท า แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัการมอบหมาย

ให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั
ง. การแก้ไขเพิม่เติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท
จ. การเพิม่ทนุ และการลดทนุ
ฉ. การออกหุ้นกู้
ช. การควบบริษัท หรือการเลกิบริษัท

5. การแต่งตัง้กรรมการ
หมวด 3 ข้อ 15

บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตัง้กรรมการ
ด้วยกนัเป็นประธานกรรมการ และอาจเลอืกรองประธานกรรมการ และต าแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่
น้อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร
หมวด 3 ข้อ 17

ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่จ านวนหุ้นท่ีตนถือ
2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่

เลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้
3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจ านวนกรรมการที่

จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนั
เกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด

หมวด 3 ข้อ 18
ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหนง่อยา่งน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัราถ้า

จ านวนกรรมการจะแบง่ออกให้เป็นสามสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3)
กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากว่า ผู้ ใดจะออก สว่น

ปี หลงั ๆ ตอ่ไป ให้กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหนง่กรรมการผู้ออกจากต าแหนง่ไปนัน้อาจจะเลอืกเข้ารับ
ต าแหนง่อีกก็ได้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)  
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
เขียนที่  
วนัท่ี       เดือน  พ.ศ. 

(1) ข้าพเจ้า  สญัชาติ  อยู่
บ้านเลขท่ี    ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/
เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์ 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม  หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสยีง ดงันี ้

หุ้นสามญั   หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสยีง 
หุ้นบริุมสทิธิ  หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสยีง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
(1)  อาย ุ  ปี อยูบ้่านเลขท่ี 

ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  หรือ 

(2)  อาย ุ  ปี อยูบ้่านเลขท่ี 
ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  หรือ 

(3)  อาย ุ  ปี อยูบ้่านเลขท่ี 
ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์ 
คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชมุชัน้ 7 อาคารโรงพยาบาลจฬุารัตน์ 3 อินเตอร์ 
เลขที่ 88/8-9 หมูท่ี่ 11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั 
เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
ลงช่ือ  ผู้มอบฉนัทะ 

( ) 
ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 

( ) 
ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 

( ) 
ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 

( ) 
หมายเหตุ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถ
แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 6
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หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น34
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หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน 35

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

เขียนที่  
วนัท่ี  เดือน  พ.ศ. 

(1) ข้าพเจ้า  สญัชาติ  อยู่
บ้านเลขท่ี    ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/
เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์ 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม  หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสยีง ดงันี ้

หุ้นสามญั   หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสยีง 
หุ้นบริุมสทิธิ  หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสยีง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
(1)  อาย ุ  ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี   ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/
เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  หรือ 

(2)  อาย ุ  ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี   ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/
เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  หรือ 

(3)  อาย ุ  ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง  อ าเภอ/
เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์   
คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชมุชัน้ 7 อาคารโรงพยาบาลจฬุารัตน์ 3 อินเตอร์ 
เลขที่ 88/8-9 หมูท่ี่ 11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั 
เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 วาระท่ี 1 เร่ืองพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 6
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หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน36 .

 วาระท่ี 2 เร่ืองพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 

 วาระท่ี 3 เร่ืองพิจารณาและอนมุตัิงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 วาระท่ี 4 เร่ืองพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

 วาระท่ี 5 เร่ืองพิจารณาและอนมุตัิการจา่ยเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนนิงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 วาระท่ี 6 เร่ืองพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
ช่ือกรรมการ นายเกรียงศกัดิ์  พลสัสนิทร์ 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
ช่ือกรรมการ นายอภิรุม  ปัญญาพล 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
ช่ือกรรมการ นายแพทย์สชุาย  เหลา่วีรวฒัน์ 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
ช่ือกรรมการ นางกอบกลุ ปัญญาพล 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 วาระท่ี 7 เร่ืองพิจารณาและอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
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2 5 6 3
หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน 37.

 วาระท่ี 2 เร่ืองพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562

 วาระท่ี 3 เร่ืองพิจารณาและอนมุตัิงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี
31 ธนัวาคม 2562

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง

 วาระท่ี 4 เร่ืองพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล

 วาระท่ี 5 เร่ืองพิจารณาและอนมุตัิการจา่ยเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนนิงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี
31 ธนัวาคม 2562

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง

 วาระท่ี 6 เร่ืองพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล
ช่ือกรรมการ นายเกรียงศกัดิ์ พลสัสนิทร์
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง
ช่ือกรรมการ นายอภิรุม ปัญญาพล
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง
ช่ือกรรมการ นายแพทย์สชุาย เหลา่วีรวฒัน์
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง
ช่ือกรรมการ นางกอบกลุ ปัญญาพล
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง

 วาระท่ี 7 เร่ืองพิจารณาและอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง
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 วาระท่ี 8 เร่ืองพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2563 และก าหนดคา่ตอบแทน 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 วาระท่ี 9 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชัดเจน  หรือใน

กรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 ลงช่ือ  ผู้มอบฉนัทะ 
    ( ) 

 ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 
    ( ) 

 ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 
    ( ) 

 ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 
    ( ) 

หมายเหตุ 
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่

สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้
2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล
3. ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ า

ตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 7 อาคาร
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ เลขท่ี 88/8-9 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัด
สมทุรปราการ หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

 วาระท่ี    เร่ือง   
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 วาระท่ี    เร่ือง   
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 วาระท่ี    เร่ือง   
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 วาระท่ี    เร่ือง   
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 วาระท่ี    เร่ือง   
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 6
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 วาระท่ี   เร่ือง เลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
ช่ือกรรมการ  
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
ช่ือกรรมการ  
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
ช่ือกรรมการ  
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
ช่ือกรรมการ  
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
ช่ือกรรมการ  
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
ช่ือกรรมการ  
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
ช่ือกรรมการ  
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
ช่ือกรรมการ  
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
ช่ือกรรมการ  
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
ช่ือกรรมการ  
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
ช่ือกรรมการ  
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
ช่ือกรรมการ  
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
ช่ือกรรมการ  
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
ช่ือกรรมการ  
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
ช่ือกรรมการ  
 เหน็ด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
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 วาระท่ี เร่ือง เลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่)
ช่ือกรรมการ 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง
ช่ือกรรมการ 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง
ช่ือกรรมการ 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง
ช่ือกรรมการ 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง
ช่ือกรรมการ 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง
ช่ือกรรมการ 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง
ช่ือกรรมการ 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง
ช่ือกรรมการ 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง
ช่ือกรรมการ 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง
ช่ือกรรมการ 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง
ช่ือกรรมการ 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง
ช่ือกรรมการ 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง
ช่ือกรรมการ 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง
ช่ือกรรมการ 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง
ช่ือกรรมการ 
 เหน็ด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ 
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

เขียนที่  
วนัท่ี  เดือน  พ.ศ. 

(1) ข้าพเจ้า 
ส านกังานตัง้อยูเ่ลขที่  ถนน  ต าบล/แขวง 
อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์ 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian)ให้กบั 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม  หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสยีงดงันี ้

หุ้นสามญั   หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสยีง 
หุ้นบริุมสทิธิ  หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสยีง 

(2) ขอมอบฉนัทะให้ 
(1)  อาย ุ   ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี   ถนน  ต าบล/แขวง 
อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์   หรือ 

(2)  อาย ุ  ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี   ถนน  ต าบล/แขวง 
อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย์  หรือ 

(3)  อาย ุ  ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง  
อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์ 
คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชมุชัน้ 7 อาคารโรงพยาบาลจฬุารัตน์ 3 อินเตอร์ เลขที่ 
88/8-9 หมูท่ี่ 11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา 
และสถานท่ีอื่นด้วย 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 
 มอบฉนัทะบางสว่น คือ 
 หุ้นสามญั  หุ้นและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้   เสยีง 
 หุ้นบริุมสทิธิ  หุ้นและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้   เสยีง 

รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ทัง้หมด  เสยีง 

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 6
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นีด้งันี ้
 วาระท่ี 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย           เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย           เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง 

 วาระท่ี 2  เร่ือง พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 

 วาระท่ี 3 เร่ือง พิจารณาและอนมุตังิบการเงินรวมของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี    31 
ธนัวาคม 2562 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย           เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย           เสยีง  งดออกเสยีง           เสยีง 

 วาระท่ี 4 เร่ือง พิจารณารับทราบการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล 

 วาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาและอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนนิงานสิน้สดุ ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2562 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย           เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย           เสยีง  งดออกเสยีง           เสยีง 

 วาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
ช่ือกรรมการ นายเกรียงศกัดิ์  พลสัสนิทร์ 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
ช่ือกรรมการ นายอภิรุม  ปัญญาพล 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
ช่ือกรรมการ นายแพทย์สชุาย  เหลา่วีรวฒัน์ 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
ช่ือกรรมการ นางกอบกลุ ปัญญาพล 
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นีด้งันี ้
 วาระท่ี 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจาปี 2562
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย           เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย           เสยีง  งดออกเสยีง        เสยีง 

 วาระท่ี 2 เร่ือง พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจาปี 2562

 วาระท่ี 3 เร่ือง พิจารณาและอนมุตังิบการเงินรวมของบริษัท สาหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี    31 
ธนัวาคม 2562

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย           เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย           เสยีง  งดออกเสยีง           เสยีง 

 วาระท่ี 4 เร่ือง พิจารณารับทราบการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล

 วาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาและอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล สาหรับผลการด าเนนิงานสิน้สดุ ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2562

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย           เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย           เสยีง  งดออกเสยีง           เสยีง 

 วาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล
ช่ือกรรมการ นายเกรียงศกัดิ์  พลสัสนิทร์
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
ช่ือกรรมการ นายอภิรุม  ปัญญาพล
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
ช่ือกรรมการ นายแพทย์สชุาย  เหลา่วีรวฒัน์
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
ช่ือกรรมการ นางกอบกลุ ปัญญาพล
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 
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 วาระท่ี 7 เร่ือง พิจารณาและอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 วาระท่ี 8     เร่ืองพิจารณาอนมุตักิารแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2563 และก าหนดคา่ตอบแทน 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย           เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย           เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 

 วาระท่ี 9 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย           เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย           เสยีง  งดออกเสยีง           เสยีง 
(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ ให้ถือวา่การ

ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือใน

กรณีที่ท่ีประชมุมกีารพิจารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลีย่นแปลง
หรือเพิ่มเตมิข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

ลงช่ือ  ผู้มอบฉนัทะ 
( ) 

ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 
( ) 

ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 
( ) 

ลงช่ือ  ผู้ รับมอบฉนัทะ 
( ) 

หมายเหตุ 
1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้
2. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน
(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian)

3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้น
ให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบ

ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชมุชัน้ 7 อาคาร
โรงพยาบาลจฬุารัตน์ 3 อินเตอร์ เลขที่ 88/8-9 หมูท่ี่ 11 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพล ี จงัหวดั
สมทุรปราการ หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

 วาระท่ี    เร่ือง   
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย             เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย             เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 

 วาระท่ี    เร่ือง   
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย             เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย             เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 

 วาระท่ี    เร่ือง   
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย             เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย             เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 

 วาระท่ี    เร่ือง   
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย             เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย             เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
 วาระท่ี    เร่ือง   
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย             เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย             เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 6
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26

 วาระท่ี   เร่ือง เลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
ช่ือกรรมการ 

 เห็นด้วย        เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
ช่ือกรรมการ 

 เห็นด้วย         เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
ช่ือกรรมการ 

 เห็นด้วย        เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
ช่ือกรรมการ 

 เห็นด้วย        เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
ช่ือกรรมการ 

 เห็นด้วย        เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
ช่ือกรรมการ 

 เห็นด้วย        เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
ช่ือกรรมการ 

 เห็นด้วย        เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
ช่ือกรรมการ 

 เห็นด้วย        เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
ช่ือกรรมการ 

 เห็นด้วย        เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
ช่ือกรรมการ 

 เห็นด้วย        เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
ช่ือกรรมการ 

 เห็นด้วย         เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
ช่ือกรรมการ 

 เห็นด้วย        เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
ช่ือกรรมการ 

 เห็นด้วย        เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
ช่ือกรรมการ 

 เห็นด้วย        เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
ช่ือกรรมการ 

 เห็นด้วย        เสยีง     ไม่เห็นด้วย  เสยีง     งดออกเสยีง  เสยีง
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26

 วาระท่ี   เร่ือง เลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
ช่ือกรรมการ  

 เห็นด้วย             เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
ช่ือกรรมการ 

 เห็นด้วย         เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
ช่ือกรรมการ 

 เห็นด้วย        เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
ช่ือกรรมการ 

 เห็นด้วย        เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
ช่ือกรรมการ 

 เห็นด้วย        เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
ช่ือกรรมการ 

 เห็นด้วย        เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
ช่ือกรรมการ 

 เห็นด้วย        เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
ช่ือกรรมการ 

 เห็นด้วย        เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
ช่ือกรรมการ 

 เห็นด้วย        เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
ช่ือกรรมการ 

 เห็นด้วย        เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
ช่ือกรรมการ 

 เห็นด้วย         เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
ช่ือกรรมการ 

 เห็นด้วย        เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
ช่ือกรรมการ 

 เห็นด้วย        เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
ช่ือกรรมการ 

 เห็นด้วย        เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
ช่ือกรรมการ 

 เห็นด้วย        เสยีง     ไม่เห็นด้วย  เสยีง     งดออกเสยีง  เสยีง

 

 

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 

 
 

ชื่อ : นายมานิต  เจียรดฐิ 
อาย ุ : 71 ปี 
สัญชาต ิ
ที่อยู่ 

: ไทย 
: 38/84 ซ.งามดพูล ีแขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

วุฒกิารศึกษา : B.A (Economics and Accounting) Claremont Men’s College (ปัจจบุนั 
Claremont McKenna College)  

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ : 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. 

ประวัติการท างาน 
ต าแหน่งงานในปัจจุบัน 

2555- ปัจจบุนั 
 
2559 –ปัจจบุนั 
 
2558 –ปัจจบุนั 
 
2558 –ปัจจบุนั 
2553 –ปัจจบุนั 
 

กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทนกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
 
กรรมการบริษัท 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 

บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท มุ่งพฒันาอินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษัทไลเซนส์ทคูวิ จ ากดั 
บริษัท มุ่งพฒันาอินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั 
(มหาชน) 

 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน : บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั(มหาชน)  CHG 
: บริษัท มุง่พฒันา อินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั ( )มหาชน  

กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน บริษัท ไลเซนส์ทคูิว จ ากดั 
การด ารงต าแหนง่ในบริษัทอื่นที่อาจท าให้
เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

-ไมม่ี- 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ : 7 ปี 4 เดือน 16 วนั (ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการตัง้แตว่นัท่ี 15 สงิหาคม 2555) 
การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัท : ร้อยละ 0 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ออกจ าหนา่ย 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น
คู่สัญญา 

-ไมม่ี- 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ
ประชุมครัง้นี ้

-ไมม่ี- 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2562 : ประชมุคณะกรรมการบริษัทจ านวน 6 ครัง้ตอ่การประชมุทัง้หมด 6 ครัง้ (100%) 
  ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน  5 ครัง้ตอ่การประชมุทัง้หมด 5 ครัง้(100%) 

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนีไ้ม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท และไม่มีส่วนได้เสียพเิศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่นๆ) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 7 
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รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ช่ือ :นายสมยศ  ญาณอุบล 
อาย ุ : 64 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย 
ที่อยู ่ : 57/267 หมู ่9 ต าบลบางพดู  อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 
วฒุิการศกึษา : ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

: ปริญญาตรี วทบ.(บญัชี)  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) สถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) 

: Advanced Audit Committee Program(AACP)สถาบนักรรมการบริษัทไทย
(IOD) 
: Audit Committee Program(ACP) 45/2013 สถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) 
: Ethical Leadership Program (ELP) 1/2017  Thai Institute of Directors 
: RCL- Risk Management Program for Corporate Leaders  Thai Program 16/2019  

ประวตัิการท างาน 2555-ปัจจุบนั 
 
2559-ปัจจุบนั 
 
 
5239 - 5227 
2548 - 2554 
2541 - 2547 
2539- 2541 

กรรมการบริษทั กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
กรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง 
กรรมการบริษทั 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี  
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี  
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี  

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษทั ภูผาช าทอง จ ากดั 
บริษทั โกลเดน้ ฟดูส์ สยาม จ ากดั 
บริษทั ไบเออร์ไทย จ ากดั  
บริษทั เฮิกซ์ไทย จ ากดั และบริษทัในเครือ 

 

ต าแหนง่งานในปัจจบุนั :  ปัจจบุนั กรรมการบริษัท  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรร
หาและพิจารณาคา่ตอบแทน, กรรมการก ากบัดแูลกิจการ, กรรมการลงทนุและ
การบริหารความเสีย่ง  บริษัท  โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั(มหาชน) 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน : บริษัท  โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั(มหาชน)  CHG 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน -ไมม่ี- 
การด ารงต าแหนง่ในบริษัทอื่น 
ที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่
บริษัท 

-ไมม่ี- 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ :  7 ปี 4 เดือน  16 วนั (ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการตัง้แตว่นัที่ 15 สงิหาคม 
2555) 

การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัท -ไมม่ี- 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น
คู่สัญญา 
 
 
 

-ไมม่ี- 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 7 
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รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ช่ือ :นายสมยศ  ญาณอุบล 
อาย ุ : 64 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย 
ที่อยู ่ : 57/267 หมู ่9 ต าบลบางพดู  อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 
วฒุิการศกึษา : ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

: ปริญญาตรี วทบ.(บญัชี)  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) สถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) 

: Advanced Audit Committee Program(AACP)สถาบนักรรมการบริษัทไทย
(IOD) 
: Audit Committee Program(ACP) 45/2013 สถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) 
: Ethical Leadership Program (ELP) 1/2017  Thai Institute of Directors 
: RCL- Risk Management Program for Corporate Leaders  Thai Program 16/2019  

ประวตัิการท างาน 2555-ปัจจุบนั 
 
2559-ปัจจุบนั 
 
 
5239 - 5227 
2548 - 2554 
2541 - 2547 
2539- 2541 

กรรมการบริษทั กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
กรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง 
กรรมการบริษทั 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี  
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี  
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี  

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษทั ภูผาช าทอง จ ากดั 
บริษทั โกลเดน้ ฟดูส์ สยาม จ ากดั 
บริษทั ไบเออร์ไทย จ ากดั  
บริษทั เฮิกซ์ไทย จ ากดั และบริษทัในเครือ 

 

ต าแหนง่งานในปัจจบุนั :  ปัจจบุนั กรรมการบริษัท  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรร
หาและพิจารณาคา่ตอบแทน, กรรมการก ากบัดแูลกิจการ, กรรมการลงทนุและ
การบริหารความเสีย่ง  บริษัท  โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั(มหาชน) 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีน : บริษัท  โรงพยาบาลจฬุารัตน์ จ ากดั(มหาชน)  CHG 
กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน -ไมม่ี- 
การด ารงต าแหนง่ในบริษัทอื่น 
ที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่
บริษัท 

-ไมม่ี- 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ :  7 ปี 4 เดือน  16 วนั (ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการตัง้แตว่นัที่ 15 สงิหาคม 
2555) 

การถอืครองหลักทรัพย์ของบริษัท -ไมม่ี- 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น
คู่สัญญา 
 
 
 

-ไมม่ี- 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 7 
 

 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2562 : ประชมุคณะกรรมการบริษัทจ านวน 6 ครัง้ตอ่การประชมุทัง้หมด 6 ครัง้ (100%) 
: ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 5 ครัง้ตอ่การประชมุทัง้หมด 5 ครัง้ 
(100%) 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม 
ครัง้นี ้

: -ไมม่ี- 

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนีไ้ม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทและไม่มีส่วนได้เสียพเิศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่นๆ) 
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน

ประจำป 2563
วันจันทรที่ 27 เมษายน 2563

เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมชั้น 7 อาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน 3 อินเตอร

เลขที่ 88/8-9 หมูที่ 11 ถนนเทพารักษ กม.14.5

ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

และโปรดนำแบบพิมพบารโคดลงทะเบียน
มาแสดงตอเจาหนาที่ลงทะเบียนในวันประชุม

เร�่มลงทะเบียนตั้งแตเวลา 08.00 น.
โรงพยาบาลจ�ฬารัตน 9 แอรพอรต

(Chularat 9 Airport hospital)
90/5 หมู� 13 ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร : 02-115-2111

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 11 อินเตอร
(Chularat 11 International hospital)

185/1 หมู� 1 ตําบลบางวัว อําเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
โทร : 038-500-300-99

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

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


