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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
ของ บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 

วนั เวลา และสถานที่ 
ประชุมเม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมของบริษทั เลขท่ี 88/8-9หมู่ท่ี 11 ต าบลบางปลา 

อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการเขา้ร่วมประชุมคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด)  
1. นายเกรียงศกัด์ิ พลสัสินทร์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
2. นายแพทยก์ าพล พลสัสินทร์ กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ  
3. 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 แอร์พอร์ต 
2. แพทยห์ญิงชุติมา  ป่ินเจริญ รองกรรมการผูจ้ดัการและผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ 
3. แพทยห์ญิงรุ่งอรุณ สนัทดักลการ  ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน ์3 อินเตอร์ 
4. คุณวนัดี  พิศนุวรรณเวช ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  และเลขานุการบริษทั 
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5. นายศุภโชค โรจนชี์วิน   ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
6. นายศุภฤกษ ์ ศรียะพงศ ์ นิติกรและผูช่้วยเลขานุการบริษทั 
7. นางสาวศิรินภา  ละครชยั ผูช่้วยเลขานุการบริษทัจดทะเบียน  เลขานุการบริษทัยอ่ย 
ผู้เข้าร่วมประชุมอืน่ๆ 
1. คุณโกสุมภ ์ชะเอม ตวัแทนผูส้อบบญัชีจากบริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั 
2. คุณสุเมธา เบญจประยรูศกัด์ิ ตวัแทนผูส้อบบญัชีจากบริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั 
3. คุณปนดัดา ธนวงศากลุ ตวัแทนผูส้อบบญัชีจากบริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั 
4. คุณณฐัณิชา จินะเสนา ตวัแทนผูส้อบบญัชีจากบริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั 
เร่ิมการประชุม 

นายเกรียงศกัด์ิ พลสัสินทร์ ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้น
ของบริษทัและผูรั้บมอบฉนัทะมาเขา้ร่วมประชุมรวม 812 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้8,345,428,734 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 76 ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั (หุน้ของบริษทัมีจ านวนทั้งส้ิน 11,000,000,000 หุน้) ครบเป็นองคป์ระชุมตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้  

ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระการประชุมประธานฯ ไดม้อบหมายให้คุณศุภฤกษ ์ ศรียะพงศ์  นิติกรและผูช่้วยเลขานุการ
บริษทั ไดช้ี้แจงเก่ียวกบัวิธีการด าเนินการประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไดรั้บมอบฉนัทะใหอ้อกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม
แต่ละท่านจะไดรั้บแจกบตัรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม  

2. การประชุมจะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มูลในแต่ละ
วาระ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามก่อนแลว้จึงจะใหมี้การลงมติส าหรับวาระนั้น ๆ กรณีท่ีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ
ตอ้งการซกัถามหรือแสดงความเห็น จะตอ้งแจง้ช่ือและนามสกุล และในกรณีท่ีเป็นผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งแจง้ช่ือผูถื้อหุน้ท่ี
ตนรับมอบฉนัทะมาใหท่ี้ประชุมทราบดว้ยทุกคร้ัง  

3. ภายหลงัท่ีผูถื้อหุน้ไดรั้บทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแลว้ ยกเวน้วาระท่ี 2 และ 4 ซ่ึงเป็นวาระเสนอใหท่ี้
ประชุมรับทราบซ่ึงไม่ตอ้งลงคะแนน ผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบตัร
ลงคะแนนท่ีไดรั้บจากเจา้หนา้ท่ีตอนลงทะเบียน และส่งคืนใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของบริษทั ทั้งน้ี เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วใน
การนับคะแนน เจ้าหน้าท่ีของบริษทัจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผูถื้อหุ้นท่ีลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วยบัตร
ลงคะแนนของผูถื้อหุ้นท่ีงดออกเสียง โดยผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงขอให้ยกมือข้ึนเพ่ือให้เจา้หน้าท่ี
จดัเกบ็ตามล าดบั ทั้งน้ี ส าหรับวาระท่ี 5 เร่ืองการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ บริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนน
ทุกใบทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง เพ่ือนบัคะแนน และจะเก็บบตัรลงคะแนนตามรายช่ือกรรมการท่ีไดรั้บการ
เสนอช่ือเป็นรายบุคคล กรณีดงัต่อไปน้ีจะถือวา่เป็นบตัรเสีย 

 (1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายมากกวา่ 1 ช่อง 
 (2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือก ากบั 
 (3) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกวา่คะแนนเสียงท่ีมีอยู ่
 หากผูถื้อหุน้ตอ้งการแกไ้ขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือช่ือก ากบัทุกคร้ัง 
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4. ผูถื้อหุน้ทุกท่านมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ ผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใดจะ
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ 

5. ในการนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ยกเวน้วาระ 6 ตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุม โดยบริษทัจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงดงักล่าวนั้นหกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วม
ประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ   

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไม่มีผูใ้ดแสดงความเห็นคดัคา้น หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ให้ถือว่าท่ีประชุมเห็นชอบ 
หรืออนุมติัเป็นเอกฉนัท ์ทั้งน้ี เพ่ือมิใหเ้ป็นการเสียเวลาระหวา่งท่ีรอการนบัคะแนนเสียงจะใหพิ้จารณาวาระถดัไป 

6. เพ่ือใหก้ารเกบ็บตัรลงคะแนน เป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคลอ้งกบัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ บริษทัจะ
เก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุ้นท่ีเห็นดว้ยเพ่ือเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไปในคราวเดียว โดยขอให้ผูถื้อหุ้นสามารถส่งคืนให้
เจา้หนา้ท่ีหลงัเลิกประชุมฯ  แลว้กรณีผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะกลบัก่อนขอใหส่้งบตัรลงคะแนนคืนใหก้บัเจา้หนา้ท่ีดว้ยเช่นกนั 

นอกจากน้ี  บริษทัไดน้ าระบบการลงทะเบียนและตรวจนบัคะแนนเสียงของ บริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
มาใชใ้นการประชุมเพ่ืออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

ภายหลงัการแจง้วิธีการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ไดแ้ถลงเปิดการประชุมและขอเชิญตวัแทนผูถื้อหุน้  1 ท่าน  
เพ่ือเป็นสักขีพยานการตรวจนบัคะแนนของบริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส 
ธรรมาภิบาลท่ีดี  มีผูถื้อหุน้แสดงความจ านงเขา้ร่วมเป็นตวัแทนและเป็นสักขีพยาน 1 ท่านคือคุณอญัชลี  อมรพิทกัษก์ลู ผูถื้อ
หุน้  จากนั้นประธานด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือ
วนัท่ี 26 เมษายน 2562 ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัเห็นวา่ไดมี้การบนัทึกถกูตอ้งตรงตามมติของท่ีประชุม รายละเอียดปรากฏตาม
ส าเนารายงานการประชุมท่ีน าส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง  โดย
ขอใหผู้ถื้อหุน้แจง้ช่ือ – นามสกลุ ก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น  

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม  
ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 
มต ิ ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 ตามท่ีประธาน

เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 
 คะแนน   ร้อยละ* 

เห็นดว้ยจ านวน 8,209,261,545  เสียง 98.3684 
ไม่เห็นดว้ยจ านวน 0  เสียง 0.0000 
งดออกเสียงจ านวน 136,167,200  เสียง 1.6316 
บตัรเสีย 0  เสียง - 
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วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2562 
ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายแพทยก์ าพล  พลสัสินทร์ กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ และแพทยห์ญิง     

ชุติมา  ป่ินเจริญ  รองกรรมการผูจ้ดัการและผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ เป็นผูก้ล่าวสรุปผลการด าเนินงาน
ของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ใหท่ี้ประชุมทราบ 

แพทยห์ญิงชุติมา  ป่ินเจริญ  รองกรรมการผูจ้ดัการและผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ไดเ้สนอ
ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบผลการด าเนินการเร่ืองศกัยภาพการใหบ้ริการของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน ์ดงัน้ี 

 ศักยภาพการให้บริการ รายละเอยีดดงันี ้
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อนิเตอร์ 

   ศูนยห์วัใจครบวงจร    
   ศูนยศ์ลัยกรรมมือและกระดูก 
   ศูนยรั์กษาโรคหลอดเลือดสมอง   
   ศูนยเ์วชศาสตร์ฟ้ืนฟ ูและกายภาพบ าบดั  
   ศูนยรั์กษามะเร็งต่อมลกูหมากโดยการฝังแร่    
   ศูนยบ์ริการผูป่้วยชาวต่างชาติ   

 

 บริการใหม่ :   Home Delivery หรือ Home CARE  
 ช่วง Covid-19 :  โครงการอยูบ่า้นหยดุเช้ือเพ่ือชาติ  
 โครงการปรับปรุงพื้นที่ :   เพ่ือยกศักยภาพการให้บริการของ

โรงพยาบาล เช่น แผนกอายุรกรรม, ศูนยห์วัใจและหลอดเลือดศูนย์
ตาหูคอจมูก, ศูนย ์GI International Center, Medical Food, อาคาร
ประกนัสังคม, ห้อง SUPER V.I.P, ห้อง V.I.P. ROOM, ห้อง 
SUPERIOR, หอ้ง SUPER V.I.P. (ส าหรับเดก็) 

  

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต : 

 ศูนยรั์กษาโรคมะเร็ง 
    ศูนยผ์า่ตดัผา่นกลอ้ง บริการ     
   ผา่ตดัผา่นกลอ้ง แผลเลก็ เจบ็ นอ้ย ฟ้ืนตวัเร็ว 
    ศูนยรั์กษากระดูกและขอ้ดว้ย Growth factor    
   เป็นการรักษากระดูกและขอ้ดว้ยพลาสมา 

 เวชศาสตร์ชะลอวยั (Anti-Aging)  
 ศูนยด์ูแลสุขภาพและความงาม การลดน ้าหนกัดว้ยบอลลนู  
 ศูนยต์รวจและวิเคราะห์คุณภาพการนอนหลบั 

  

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อนิเตอร์: 
 ศูนยรั์กษาผูมี้บุตรยาก (IVF Center)   
 ศูนยฟ้ื์นฟหูลอดเลือดโดยการท าคีเลชัน่ 
 หอ้งปฏิบติัการสวนหวัใจ (CATHLAB) 

     หออภิบาลผูป่้วยวิกฤตทางดา้นหวัใจ (C.C.U.) 
     ศูนยผ์า่ตดัผา่นกลอ้ง แผลเลก็ เจบ็นอ้ย 

 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูม ิ: 
 ศูนยเ์ลสิกสุวรรณภูมิ (SUVARNABHUM EYE CENTER) บริการท าเลสิค (Lasik) ส าหรับผูท่ี้มีสายตาสั้น ยาว เอียง โดย

ทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ 
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โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อนิเตอร์: 

 ศูนยรั์กษาน่ิวในไต 
 คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม 
 คลินิกทนัตกรรม 

 คลินิกกมุารเวชกรรม 
 คลินิกท่ีเปิดใหบ้ริการ เช่น กระดูกและขอ้, สูติ-นรีเวชกรรม, กุมารเวชกรรม, อายุรกรรม, 

ศลัยกรรม, ตา หู คอ จมกู, ตรวจสุขภาพทัว่ไป, อุบติัเหตุฉุกเฉิน และกายภาพบ าบดั 
  

โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา : 

 คลินิกกมุารเวชกรรม  คลินิกท่ีเปิดใหบ้ริการ เช่น กระดูกและขอ้, สูติ-นรีเวชกรรม, กมุารเวชกรรม, อายุรกรรม, 
ศลัยกรรม, ตา หู คอ จมกู, ตรวจสุขภาพทัว่ไป, อุบติัเหตุฉุกเฉิน และกายภาพบ าบดั 

 

ความรับผดิชอบต่อสังคม :  

 โครงการเสวนาเร่ือง “อยูก่บัมะเร็งใหมี้ความสุข” 
 โครงการคดักรองโรคหวัใจและตรวจสุขภาพตา 
 โครงการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ ในโครงการ

หน่วยแพทยอ์าสา 
 โครงการเปล่ียนจากผูรั้บเป็นผูใ้ห ้
 โครงการท าดีเพ่ือนอ้งบา้นเดก็พิการทางปัญญานุกลู 
 ร่วมกิจกรรม WE CHEER งานว่ิง BANGSAEN42    

ปี 2561 
 ร่วมงาน Chonburi senior invitation 2018 
 โครงการธนาคารขยะ ช่วยเหลือสตัวป่์วยและพิการ 

 โครงการปลกูป่า เพ่ือความยัง่ยืนของทรัพยากร 
 งานประชุมสมาคมศลัยแพทยต์กแต่งแห่งประเทศไทย 
 งานสมัมนาวิชาการกระจกไร้เงา รวมพลงัสร้างอนาคต 
 กิจกรรม CPR TRAINING 
 กิจกรรม Mother Class “รอบรู้...คู่ครรภ”์ 
 กิจกรรม Nation TV Fan Day 2019 เนชัน่มาเจอน่ี 
 โครงการคิดก่อนท้ิง รักษโ์ลก ลดขยะ 
 ร่วมกิจกรรมงานเดินว่ิงการกุศล โครงการ“Run to School  

ปี 4” 
 

   

รางวลัคุณภาพที่ได้รับ : 

 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ไดรั้บการต่ออายุการรับรองมาตรฐานสากลระดับโลก (JCI Accreditation 
Standards for Hospital) 

 โรงพยาบาลจุฬารัตน ์11 อินเตอร์ และโรงพยาบาลจุฬารัตนช์ลเวช  ไดรั้บรางวลัการใชร้ะบบสินไหมอตัโนมติัดีเด่น 
อนัดบั 1 ประจ าปี 2560 เคลมถกูตอ้ง เคลมไว ภายใน 48 ชัว่โมง 

  

ด้านตลาดหลกัทรัพย์ : 
 ไดรั้บรางวลัเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brand 2019 Healthcare Service 
 ไดรั้บมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการสถานพยาบาลในดวงใจ ประจ าปี 2562 
 การด าเนินการดา้นต่อตา้นทุจริตคอรัปชั่น บริษทัไดป้ระกาศเขา้ร่วม CAC ตามโครงการแนวร่วมปฏิบติัของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 โครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2562 บริษทัอยูใ่นระดบั 4 ดาว 
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 สรุปผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีผา่นมา บริษทัมีรายได ้
จ านวน  5,190,869,324 บาท และมีก าไรสุทธิจ านวน 705,235,986 บาท 
 ประธานฯ  เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็น 

 คุณอนุ วอ่งสารกิจ  ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามดงัน้ี 
 1. ให้อธิบายถึงผลการด าเนินงานและจุดคุม้ทุนของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ , โรงพยาบาลรวมแพทย์
ฉะเชิงเทรา  และโรงพยาบาลรวมแพทยแ์ม่สอดอินเตอร์เนชัน่แนลจ ากดั 
  คุณวนัดี  ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงินและเลขานุการบริษทั ไดช้ี้แจงดงัน้ี  โดยภาพรวมของการด าเนินงานใน
การเปิดของสาขาใหม่  อย่างเช่นโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์เปิดให้บริการเพียง 2 ปี และโรงพยาบาลรวมแพทย์
ฉะเชิงเทราเปิดให้บริการเพียง 1 ปี  ซ่ึงในธุรกิจโรงพยาบาลมีการลงทุนในตัวอาคารอุปกรณ์ต่างๆมากมาย  และหน่ึง
โรงพยาบาลใชง้บลงทุนประมาณ 700 - 750 ลา้นบาท  ตอบค าถามว่าถึงจุดคุม้ทุนแลว้หรือยงั  ตอบว่ายงัเพราะคงไม่ไดเ้ร็ว
ขนาดนั้น  และตามท่ีบริษทัท าจุดคุม้ทุนการสร้างโรงพยาบาลแต่ละแห่งคือประมาณ 4-5 ปี แต่ทั้งน้ีแนวโน้มของคนไข้
ปัจจุบันดีมาก  ยอดขายและคนท่ีมาใช้บริการมีการเติบโตและเป็นการเติบโตอย่างต่อเน่ืองเป็นไปตามแผนทั้ งสอง
โรงพยาบาล 
 ส่วนของโรงพยาบาลจุฬารัตน์แม่สอดอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นโครงการน้องใหม่ท่ีบริษทัประกาศออกไปว่าจะมี
โครงการท่ีจะไปด าเนินการท่ีนัน่ซ่ึงอยูร่ะหวา่งด าเนินการ 
 

 2. การเติบโตของรายไดสิ้ทธิประกนัสังคมจากปีท่ีแลว้จนถึงปัจจุบนัเป็นอย่างไร  การแพร่ระบาดของ Covid-19 
ส่งผลกระทบหรือไม่อยา่งไร 
 นายแพทยก์ าพล  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงดงัน้ี  การเติบโตของรายไดสิ้ทธิประกนัสังคมมาจาก
หลายปัจจยัคือ 
  1) มีโรงพยาบาลเอกชนทัว่ประเทศประมาณ 80 แห่งท่ีร่วมรับโครงการประกนัสังคม  และกลุ่มจุฬารัตน์มี 
 ผูป้ระกนัตนท่ีถือบตัรกลุ่มจุฬารัตนท์ั้งหมดประมาณ 450,000 คน 
  2) กองทุนประกนัสงัคมมีการปรับเพ่ิมค่าเหมาจ่ายต่อหวัตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ก่อนท่ี Covid-19 จะระบาด  
 โดยปรับค่าเหมาจ่ายต่อหวัจากเดิม 1,500 บาท/คน/ปี  เป็น 1,640 บาท/คน/ปี   

3) กองทุนประกนัสังคมมีการปรับเพ่ิมงบประมาณส าหรับการดูแลผูป่้วยดว้ยโรคท่ีซับซ้อนหรือโรคท่ี
รักษายาก กลุ่มจุฬารัตน์จึงไดรั้บประโยชน์จากนโยบายการปรับเพ่ิมงบประมาณของส านกังานประกนัสังคม และ
รายไดปี้น้ีคาดว่าจะไดม้ากข้ึน  เพราะจากเหตุการณ์ขา้งตน้ รวมทั้งกองทุนประกนัสังคมมีการพฒันาระบบการ
จ่ายเงินท่ีรวดเร็วข้ึน   

 

 3. บริษทัสามารถรองรับผูป้ระกนัตนสิทธิประกนัสงัคมไดเ้พ่ิมมากข้ึนกวา่น้ีหรือไม่ 
 นายแพทยก์ าพล  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงดงัน้ี  โรงพยาบาลสามารถรองรับผูป้ระกนัตนสิทธิ
ประกนัสังคมเพ่ิมไดอี้ก ซ่ึงท่ีผ่านมามีแนวโนม้ท่ีดีคือมีผูป้ระกนัตนเลือกใชสิ้ทธิประกนัสังคมกบักลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์
เพ่ิมมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
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 ประธานฯ จึงไดเ้สนอให้ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม  2562 

มติ ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2562 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ  
วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมตังิบการเงนิรวมของบริษทั ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้คุณศุภโชค  โรจน์ชีวิน ผูจ้ ัดการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูก้ล่าวสรุปผลการ
ด าเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ใหท่ี้ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 

 

 
ประธานฯ  เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็น 

 คุณอนุ วอ่งสารกิจ  ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามดงัน้ี 
 1. สัดส่วนรายไดข้องคนไขน้อก OPD และคนไขใ้น IPD เป็นอย่างไร และการใหบ้ริการของโรงพยาบาลเต็ม
ศกัยภาพแลว้หรือยงั 
 คุณศุภโชค ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน ไดช้ี้แจงดงัน้ี รายไดข้องโรงพยาบาลยงัคงเติบโตอย่างต่อเน่ืองโดย
สดัส่วนเฉพาะรายได ้A-Class แบ่งเป็น OPD:IPD ประมาณ 50:50 ทั้งน้ีการใหบ้ริการของทางโรงพยาบาลยงัไม่เต็มศกัยภาพ 
สามารถเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง จากการขยายพ้ืนท่ีการใหบ้ริการและเพ่ิมศกัยภาพในการรักษา 
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 2. สภาพคล่องของการด าเนินการเป็นอยา่งไร   
  คุณศุภโชค  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน ไดช้ี้แจงดงัน้ี  ท่ีผา่นมาทางโรงพยาบาลมีสภาพคล่องอยู่ในระดบัท่ีดี 
หากพิจารณาจาก D/E ratio (อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้) ยงัอยูใ่นระดบักลางของตลาด และยงัมีศกัยภาพในการก่อ
หน้ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือน ามาใชใ้นการด าเนินธุรกิจ ทั้งน้ีพิจารณาแลว้วา่เร่ืองดงักล่าวไม่เป็นปัญหาส าหรับโรงพยาบาล 

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติังบการเงินของบริษทั ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี     
31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัแลว้ และคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณา
สอบทานแลว้ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปีท่ีไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ก่อนการประชุม 

มติ ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ จึงมีมติอนุมติังบการเงินรวมของบริษทั ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

 คะแนน   ร้อยละ* 
เห็นดว้ยจ านวน 8,338,863,045  เสียง 99.9197 
ไม่เห็นดว้ยจ านวน 0  เสียง 0.000 
งดออกเสียงจ านวน 6,700,000  เสียง 0.0803 
บตัรเสีย 0  เสียง - 

วาระที่ 4 พจิารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายแพทยสุ์ชาย  เหล่าวีรวฒัน ์กรรมการและกรรมการบริหาร และกรรมการลงทุน

และการบริหารความเส่ียง เป็นผูก้ล่าวสรุปการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ใหท่ี้ประชุมทราบ 
นายแพทยสุ์ชาย เหล่าวีรวฒัน์  กรรมการและกรรมการบริหารและกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง 

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

บริษทัขอเรียนใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นทราบว่า คณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ รวม 2 คร้ัง เป็นอตัรารวมหุน้ละ 0.050 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 550,000,000 บาทและไดด้ าเนินการจ่ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 

และเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าใหบ้ริษทัไม่สามารถจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือ
อนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี คณะกรรมการจึงไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแทน 

ประธานฯ  เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็น 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม  
ประธานฯ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
มติ ท่ีประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลของบริษทั ตามรายละเอียดท่ีเสนอ  
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วาระที่ 5 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายแพทยพิ์นิจ  กุลละวณิชย ์กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูก้ล่าวสรุปการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระใหท่ี้ประชุมทราบ 
ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระน้ี เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแนวทางปฏิบติัท่ีดีของนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ประธานฯ 

ไดเ้ชิญกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่านออกจากหอ้งประชุมและจะเรียนเชิญกลบัเขา้หอ้งประชุมอีก
คร้ังภายหลงัจากท่ีประชุมไดล้งมติในวาระน้ีเรียบร้อยแลว้ 

นายแพทยพิ์นิจ  กุลละวณิชย ์กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดแ้จง้
ใหท่ี้ประชุมทราบว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 18. ก าหนดว่าในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออก
จากต าแหน่งอย่างนอ้ยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อก
โดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) ซ่ึงในปีน้ีกรรมการซ่ึงตอ้งออกจากต าแหน่งกรรมการของบริษทัตาม
ก าหนดวาระมีดงัน้ี 

1. นายเกรียงศกัด์ิ  พลสัสินทร์ กรรมการ 
2. นายอภิรุม  ปัญญาพล  กรรมการ 
3. นายแพทยสุ์ชาย  เหล่าวีรวฒัน ์ กรรมการ 
4. นางกอบกลุ  ปัญญาพล กรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ไดพิ้จารณาจากคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายบริษทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535  และประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด  และคุณสมบติัของกรรมการในดา้นต่างๆ  เป็นรายบุคคลแลว้ เห็นว่ากรรมการ 4 ท่านซ่ึงตอ้ง
ออกจากต าแหน่งตามวาระ เป็นผูท่ี้มีความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์  และผลการปฏิบติังาน
ในฐานะกรรมการบริษทั ในช่วงเวลาท่ีผา่นมาเป็นประโยชนก์บับริษทั และกรรมการทั้ง 4 ท่าน ไม่เป็นผูมี้คุณสมบติัตอ้งหา้ม
ประการใด และไม่ไดป้ระกอบกิจการใด ๆ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอใหก้รรมการ
ทั้ง 4 ท่าน ไดรั้บการพิจารณาเลือกตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ซ่ึงรายละเอียดประวติัของกรรมการทั้ง 4 
ท่าน ปรากฏตามเอกสารท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม   

บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
ตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหนา้ ตั้งแต่วนัท่ี 15 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์  2563 ผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทั 
และปรากฏวา่ ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทั 

ภายหลงัการช้ีแจงไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็น 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม 
ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการดงัมีรายช่ือดงักล่าวขา้งตน้ท่ีตอ้งออกตามวาระกลบั

เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง  
มต ิ ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ จึงมีมติอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีตอ้งออก

จากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
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1. นายเกรียงศกัด์ิ  พลสัสินทร์ กรรมการ 
 คะแนน   ร้อยละ* 
เห็นดว้ยจ านวน 7,931,812,595  เสียง 95.0434 
ไม่เห็นดว้ยจ านวน 45,062,600  เสียง 0.5400 
งดออกเสียงจ านวน 368,587,850  เสียง 4.4166 
บตัรเสีย 100,000  เสียง - 

 
2.       นายอภิรุม  ปัญญาพล  กรรมการ 

 คะแนน   ร้อยละ* 

เห็นดว้ยจ านวน 7,173,211,395  เสียง 85.9534 
ไม่เห็นดว้ยจ านวน 45,062,600  เสียง 0.5400 
งดออกเสียงจ านวน 1,127,189,050  เสียง 13.5066 
บตัรเสีย 100,000  เสียง - 

3.  นายแพทยสุ์ชาย  เหล่าวีรวฒัน ์ กรรมการ 
 คะแนน   ร้อยละ* 
เห็นดว้ยจ านวน 8,325,503,645  เสียง 99.7608 
ไม่เห็นดว้ยจ านวน 4,849,900  เสียง 0.0581 
งดออกเสียงจ านวน 15,109,500  เสียง 0.1811 
บตัรเสีย 100,000  เสียง - 

4.  นางกอบกลุ  ปัญญาพล  กรรมการ 
 คะแนน   ร้อยละ* 
เห็นดว้ยจ านวน 7,414,336,545  เสียง 88.8427 
ไม่เห็นดว้ยจ านวน 13,969,900  เสียง 0.1674 
งดออกเสียงจ านวน 917,156,600  เสียง 10.9899 
บตัรเสีย 100,000  เสียง - 

วาระที่ 6        พจิารณาและอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณสมยศ  ญาณอุบล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากบั

ดูแลกิจการท่ีดี และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง เป็นผูก้ล่าวสรุป
ใหท่ี้ประชุมทราบเก่ียวกบัเกณฑใ์นการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัใหท่ี้ประชุมทราบ  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ไดด้ าเนินการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2563 
โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ และขอ้มูลเปรียบเทียบอา้งอิงกบับริษทั
อ่ืนท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนั มีขนาดและลกัษณะของธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกันกบับริษทั รวมทั้ งผลส ารวจค่าตอบแทน-
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กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) แลว้ พบว่าค่าตอบแทนกรรมการท่ีบริษทัก าหนดนั้นอยู่ใน
อตัราใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียโดยรวมของตลาด 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติการก าหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการส าหรับปี 2563 ในรูปของเบ้ียประชุมและโบนสัประจ าปี ดงัน้ี 
 1. เบ้ียประชุม 

- ประธานคณะกรรมการ 35,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการ 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 35,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ 

25,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการ  
- กรรมการบริษทัและกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการและ/หรือ

คณะกรรมการตรวจสอบ (แลว้แต่กรณี) 
- ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี,ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง 25,000 บาทต่อคร้ังท่ี
เขา้ประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี,  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง(แลว้แต่กรณี) 

 -  กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการลงทุน
  และการบริหารความเส่ียง 15,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแล 
  กิจการท่ีดี, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการลงทุนและการ
  บริหารความเส่ียง (แลว้แต่กรณี) 

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

ประธานฯ  เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็น 
ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม         
ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามท่ีเสนอต่อท่ี

ประชุม  
มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ จึงมีมติอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามท่ีเสนอขา้งตน้ 

ทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมทั้งหมดดงัน้ี 
 คะแนน   ร้อยละ* 

เห็นดว้ยจ านวน 8,157,235,556  เสียง 97.7434 
ไม่เห็นดว้ยจ านวน 188,327,489  เสียง 2.2566 
งดออกเสียงจ านวน 0  เสียง 0.0000 
บตัรเสีย 0  เสียง - 
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วาระที่ 7 พจิารณาและอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 และก าหนดค่าตอบแทน 
ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณมานิต เจียรดิฐ  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  เป็นผูก้ล่าวสรุปใหท่ี้ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 
แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2553 ก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และ
ก าหนดค่าสอบบญัชีทุกปี  ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมได ้

นอกจากน้ี ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ ทจ. 44/556 เร่ืองหลกัเกณฑ ์
เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์
ก าหนดใหบ้ริษทัจดัใหมี้การหมุนเวียนผูส้อบบญัชี หากผูส้อบบญัชีดงักล่าวปฏิบติัหนา้ท่ีมาแลว้ 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนัโดย
การหมุนเวียนไม่จ าเป็นตอ้งเปล่ียนบริษทัผูส้อบบญัชีแห่งใหม่ บริษทัสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายอ่ืน ๆ ในส านักงาน
ตรวจสอบบญัชีนั้นแทนผูส้อบบญัชีรายเดิมได ้

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่สมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 พิจารณา
และอนุมติัการแต่งตั้ง นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5313 ปีท่ีเร่ิมสอบปี 2558 หรือ
นางสาวโกสุมภ ์ชะเอม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6011 ปีท่ีเร่ิมสอบปี 2561 หรือนายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4958 ปีท่ีเร่ิมสอบปี 2559 แห่งบริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 
2563  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 าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชี
ดงักล่าวได ้ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้ไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั ผูบ้ริหารผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

ประธานฯ  เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็น 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม  
 ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ ตามท่ีเสนอต่อท่ีประชุม  
 มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ จึงมีมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบ
บญัชี ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดงัน้ี 

 คะแนน   ร้อยละ* 

เห็นดว้ยจ านวน 8,309,422,905  เสียง 99.5670 
ไม่เห็นดว้ยจ านวน 36,140,140  เสียง 0.4330 
งดออกเสียงจ านวน 0  เสียง 0.0000 
บตัรเสีย 0  เสียง - 
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วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
ประธานฯ  เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็น 

 คุณมานิตย ์เลิศสาครศิริ ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามดงัน้ี 
 1. สถานการณ์ Covid-19 มีผลกระทบต่อการด าเนินงานในปี 2563 และปีต่อๆไปเป็นอยา่งไร 
 นายแพทยก์ าพล กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการไดช้ี้แจงดงัน้ี จากสถานการณ์ Covid-19 ทุกธุรกิจไดรั้บผลกระทบ
หมดไม่เวน้แมแ้ต่ธุรกิจโรงพยาบาล แต่ในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาส รายไดจ้ากกองทุนประกนัสังคมและหลกัประกนัสุขภาพ
ถว้นหนา้เป็นรายไดท่ี้แน่นอนเม่ือเทียบกบัรายไดค้นไขเ้งินสด  รายไดค้นไขเ้งินสดลดลงจ าเป็นตอ้งเนน้เร่ืองการบริหาร
เพ่ือใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่องคก์ร   
 ส่วนในเร่ืองคนไขเ้งินสดท่ีลดลงไปบางส่วนนั้น  แน่นอนท่ีสุดโรงพยาบาลท่ีรับคนไขต่้างชาติจะโดนผลกระทบ
หนกั แต่คนไขต่้างชาติของกลุ่มโรงพยาบาลท่ีไดรั้บผลกระทบคิดเป็นสัดส่วนเพียง 3% ของรายไดร้วมเท่านั้น เดิมเร่ิมพฒันา
รายไดข้องคนไขต่้างชาติข้ึนมาและก าลงัจะเติบโต การแพร่ระบาดของ Covid-19 ก็มาก่อน  ทั้งน้ีก็คงตอ้งรอนโยบายของ
รัฐบาลในการเปิดประเทศ พร้อมทั้งรอวคัซีนในการป้องกนั Covid-19 กนัต่อไป 
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่าได้พิจารณาวาระต่างๆ ตามระเบียบการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 5263 
ครบถว้นแลว้  และไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 5263 
ทุกท่านและกล่าวปิดประชุม ณ เวลา 15.30 น. 

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

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

 


