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หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน

ประจำป 2564

วันศุกรที่ 23 เมษายน 2564
เวลา 13.00 น.

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

และโปรดนำแบบพ�มพบารโคดลงทะเบียน
มาแสดงตอเจาหนาที่ลงทะเบียนในวันประชุม

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)

เร�่มลงทะเบียนตั้งแตเวลา 12.00 น.
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  วนัที่ 1 เมษายน  2564 เลขที่     CHG 005/2564 
เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

2. รายงานประจ าปี 2563 ซ่งึประกอบดว้ยงบการเงินรวมส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563
(QR Code)

3. ขอ้มลูของผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. นิยามกรรมการอิสระ
5. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชมุ
6. ขอ้บงัคบัของบรษิัทเก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้และการออกเสียงลงคะแนน
7. หนงัสือมอบฉนัทะ
8. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บรษิัทเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ
9. แผนที่สถานที่ประชมุ

ดว้ยบรษิัท โรงพยาบาลจฬุารตัน ์จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) จะจดัใหม้ีการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัศกุร์
ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารโรงพยาบาลจุฬารตัน์ 3 อินเตอร ์เลขที่ 88/8-9 หมู่ที่ 11 ถนน
เทพารกัษ์ กม.14.5 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล :  การประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ของบริษัทไดถู้กจดัขึน้เมื่อวนัที่   17 กรกฎาคม 
2563 โดยมีส าเนารายงานการประชุมซ่ึงไดบ้ันทึกถูกตอ้งตามความเป็นจริง (ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดับที่ 1) บริษัทได้
จดัส่งส าเนารายงานการประชุมใหแ้ก่ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที่
กฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท (www.chularat.com) 
เพื่อเปิดเผยแก่ผูถื้อหุน้และนกัลงทนุท่วัไปแลว้ และปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดขอแกไ้ขแต่อย่างใด 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 ซ่งึประชุมเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าไดม้ีการบันทึกถูกตอ้งตรง
ตามมติของที่ประชมุรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 1 

วาระที ่2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล :   
สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สินทรพัยห์มนุเวียน :  1,763,209,462.00  999,775,909.00 

สินทรพัยร์วม :  6,200,786,743.00  4,770,328,151.00 

หนีส้ินหมนุเวียน :  1,429,252,614.00  893,677,951.00 

หนีส้ินรวม :  2,007,605,377.00  961,609,091.00 

รายได ้ :  5,461,703,558.00  2,994,876,195.00 

ก าไรสทุธิส่วนของบริษัท :  876,616,460.00  961,255,869.00 
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 บริษัทไดส้รุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ดังปรากฏตามรายงานประจ าปี ซึ่งส่งมาพรอ้มกับ
หนงัสือเชิญประชมุ (ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงาน รายละเอียด
ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 

วาระที ่3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงนิรวมของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563  

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล :  คณะกรรมการบริษัทไดจ้ัดให้มีการท างบการเงินรวมส าหรบัรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่          
31 ธันวาคม 2563 และผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตไดต้รวจสอบรบัรองแลว้ เพื่อน าเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
อนมุตัิในการประชมุสามญัประจ าปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนด 
(ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2) 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงบการเงินรวมของบรษิัทส าหรบั
รอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแลว้ รายละเอียด
ปรากฏในรายงานประจ าปี ตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 

วาระที ่4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล :  ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บังคับของ
บริษัทขอ้ 49 ก าหนดว่า คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเห็น
ว่าบรษิัทมีก าไรพอที่จะท าเช่นนัน้ และรายงานใหท้ี่ประชมุทราบในการประชมุคราวต่อไป 

ในระหว่างปี 2563 ที่ผ่านมา ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 5/2563  ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 ได้
มีมติอนุมตัิใหจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.020 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 220 ลา้นบาท 
และไดด้  าเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เมื่อวนัท่ี 11 กนัยายน 2563 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลของบรษิัทตามรายละเอียดขา้งตน้ 

วาระที ่5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563  

ขอ้เท็จจรงิและเหตุผล :  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดใหบ้ริษัทจ่ายเงิน      
ปันผลจากเงินก าไรเท่านั้น และมาตรา 116 ก าหนดให้บริษัทตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  ส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุน
ส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี จนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน  

 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท 
หลงัจากหกัเงินส ารองตามกฎหมายและเงินส ารองอื่น ๆ แลว้ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลง
ไดต้ามความเหมาะสม โดยจะขึน้อยู่กับผลประกอบการ แผนการลงทุนขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง 
และความจ าเป็นอื่น ๆ ในอนาคต 
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 จากผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา บรษิัทมีรายไดจ้ านวน 
5,461,703,558 บาท และมีก าไรสทุธิประจ าปี 2563 จ านวน 876,616,460 บาท  

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุน้พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่      
ผูถื้อหุน้ของบริษัทท่ีมีรายชื่อปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 7 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นวนัท่ีคณะกรรมการ
ก าหนดใหเ้ป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีจะมสิีทธิรบัเงินปันผล (Record Date) ในอตัราหุน้ละ 0.030 บาท รวมเป็น
เงินจ านวนทัง้สิน้ 330,000,000 บาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564 ทัง้นี ้
อตัราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบุคคล และการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายในแต่
ละปี เท่ากบัรอ้ยละ 63 ซึ่งสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัท  

ขอ้มลูการเปรยีบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลประกอบการปี 2561 ถงึปี 2563 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
(ปีทีเ่สนอ) 

1. ก าไรสทุธิ (ลา้นบาท) 633.88 705.24 876.62 
2. จ านวนหุน้ 11,000,000,000 11,000,000,000 11,000,000,000 
3. เงินปันผลจ่ายอตัราต่อหุน้ 0.050 0.050 0.050 
4. รวมจ านวนเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 550,000,000 550,000,000 550,000,000 
5. สดัส่วนการจา่ยเงินปันผล รอ้ยละ 87 รอ้ยละ 78 รอ้ยละ 63 

 ทัง้นี ้สิทธิในการไดร้บัเงินปันผลดังกล่าวยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2564 

วาระที ่6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล :  ตามขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 18 ก าหนดว่าในการประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจ าปีทุกครัง้ 
กรรมการคิดเป็นจ านวนหนึ่งในสาม หรือจ านวนใกลท้ี่สดุกับส่วนหน่ึงในสาม จะตอ้งออกจากต าแหน่ง ซึ่งกรรมการ       
ที่ตอ้งออกจากต าแหน่งกรรมการของบรษิัทมีรายชื่อดงัต่อไปนี ้

1. นายแพทยว์ิชติ ศิรทิตัธ ารง กรรมการ 
2. นางสาวกรรณิกา พลสัสินทร ์ กรรมการ 
3. นายมานิต เจียรดฐิ  กรรมการอิสระ 
4. นายชยวฒัน ์พิเศษสิทธิ์  กรรมการอิสระ 
ความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ไดพ้ิจารณาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา ซึ่งปรากฏอยู่ใน
รายงานประจ าปี 2563 (ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 – คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)  โดยพิจารณา
จากคณุสมบตัิตามที่กฎหมายบรษิัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ      
ตลาดหลักทรัพย ์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ เก่ียวข้องก าหนด และคุณสมบัติของ
กรรมการในดา้นต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแลว้ เห็นว่ากรรมการ 4 ท่านซึ่งตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ เป็นผูท้ี่มี
ความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์และผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัท 
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชนก์บับรษิัท และกรรมการทัง้ 4 ท่าน ไม่เป็นผูม้ีคณุสมบตัิตอ้งหา้มประการใด  
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และกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื่น ทัง้ไม่ไดป้ระกอบกิจการ
ใดๆ หรือถือหุน้ในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการด าเนินงานของบริษัทและกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน ไดป้ฏิบัติ
หนา้ที่ในการตรวจสอบบรษิัทเพื่อรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้รายย่อย โดยแสดงความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งก าหนด  
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอใหก้รรมการทัง้ 4 ท่าน ไดร้บัการพิจารณา
เลือกตัง้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวตัิของกรรมการทัง้ 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่ง
ที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3(รายละเอียดภายใตห้วัขอ้เรื่องการจดัการและการก ากบัดแูลกิจการส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2)  
 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหนา้ตัง้แต่วนัท่ี 15 มกราคม 2564 ถึงวนัที่ 15 กมุภาพนัธ ์ 2564 ผ่าน
เว็บไซตข์องบรษิัท และปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการของบรษิัท 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  บคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อในครัง้นี ้ ไดผ่้านกระบวนการกลั่นกรอง  หรือการพิจารณา
อย่างรอบคอบระมดัระวงัของคณะกรรมการบรษิัทแลว้  จึงเห็นสมควรเสนอรายชื่อบคุคลดงัต่อไปนี ้เพื่อใหท้ี่ประชุม
ผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิัทแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ  

1. นายแพทยว์ิชติ ศิรทิตัธ ารง กรรมการ 
2. นางสาวกรรณิกา พลสัสินทร ์ กรรมการ 
3. นายมานิต เจียรดฐิ  กรรมการอิสระ 
4. นายชยวฒัน ์พิเศษสิทธิ์  กรรมการอิสระ 

 ขอ้มลูการถือหุน้ของกรรมการท่ีเสนอชื่อในครัง้นี ้ 
รายชือ่ผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จ านวนหุ้น สิทธิในการออกเสียง 

1. นายแพทยว์ิชติ ศิรทิตัธ ารง 5,450,000 5,450,000 
2. นางสาวกรรณิกา พลสัสินทร ์ 1,994,750,400  1,994,750,400  
3. นายมานิต เจียรด ิ 200,000  200,000  
 4.    นายชยวฒัน ์พิเศษสิทธิ ์ ไม่มี  ไม่มี  

วาระที ่7 พิจารณาและอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล :  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และขอ้บังคบัของบริษัท 
ขอ้ 34 ก าหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิัท ในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามขอ้บังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็น
จ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบรษิัท 

ความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ไดด้  าเนินการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรบัปี 2564 โดย
พิจารณาจากความรบัผิดชอบและผลการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษิัทฯ และขอ้มลูเปรียบเทียบอา้งอิงกับ
บริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกลเ้คียงกันกับบริษัท รวมทั้งผลส ารวจ
ค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แลว้ พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่
บรษิัทก าหนดนัน้อยู่ในอตัราใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียโดยรวมของตลาด 
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ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการส าหรบัปี 2564 ในรูปของเบีย้ประชมุและโบนสัประจ าปี ดงันี ้

1. เบีย้ประชมุ 
- ประธานคณะกรรมการ 35,000 บาทต่อครัง้ที่เขา้ประชมุคณะกรรมการ 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 35,000 บาทต่อครัง้ที่เขา้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ 

25,000 บาทต่อครัง้ที่เขา้ประชมุคณะกรรมการ  
- ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี ,   ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการลงทนุและการบริหารความเส่ียง 25,000 บาทต่อครัง้ที่เขา้
ประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี,  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการลงทนุและการบรหิารความเส่ียง(แลว้แต่กรณี) 

- กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อครัง้ท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ (แลว้แต่กรณี) 

 - กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการลงทนุ 
  และการบรหิารความเส่ียง 15,000 บาทต่อครัง้ที่เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูล 
  กิจการท่ีดี, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการลงทนุและการ 
  บรหิารความเส่ียง (แลว้แต่กรณี) 

2. โบนสัประจ าปี  
บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินโบนัสประจ าปีตามผลประกอบการ ในจ านวนวงเงินรวมทั้งสิน้ไม่เกิน 
5,000,000 บาทต่อปี และใหค้  านวณจ่ายตามระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 

 ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการในครัง้นี ้ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ได้
ผลประโยชนอ์ื่นนอกจากไดร้บัค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่ก าหนดขา้งตน้  

 ส่วนรายละเอียดขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ 
ปรากฏตามรายงานประจ าปี ภายใตห้วัขอ้เรื่องการก ากบัดแูลกิจการ 

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563 และปี 2564 
หน่วย:บาท  

คณะกรรมการ คณะกรรมการ

ก ากับดแูล ก ากับดแูล

กิจการทีด่ี กิจการทีด่ี

1. คา่ตอบแทนประจ าปี 2,745,000 - - - -  รอพิจารณา  รอพิจารณา  รอพิจารณา  รอพิจารณา  รอพิจารณา

2. คา่เบีย้ประชมุ* 1,430,000 395,000 70,000 145,000 130,000 1,860,000 425,000 70,000 170,000 130,000

(จ านวนครัง้)  (7ครัง้)  (5 ครัง้) (1ครัง้) (2ครัง้) (1ครัง้)  (6ครัง้)  (5 ครัง้) (1ครัง้) (2ครัง้) (1ครัง้)

คณะกรรมการ
บรษัิท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา
คา่ตอบแทน

คณะกรรมการ
ลงทนุและการ

บรหิารความเสี่ยง

องคป์ระกอบคา่ตอบแทน

ปี 2563 ปี 2564 (ปีที่เสนอ)

คณะกรรมการ
บรษัิท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา
คา่ตอบแทน

คณะกรรมการ
ลงทนุและการ

บรหิารความเสี่ยง

 
 หมายเหต ุ *ค่าเบีย้ประชมุเป็นยอดประมาณการของการประชมุทัง้ปี และเป็นยอดรวมของทัง้องคค์ณะ 
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23 24 25 26 27
ที่ รายช่ือผู้สอบบัญชี เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวมปีทีส่อบบัญชีตดิต่อกนั
1 นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ เลขท่ี   5313 3(รับรองงบ) 4 5 6 7 7 ปี
2 นางสาวโกสุมภ   ชะเอม เลขท่ี  6011 1(รับรองงบ) 2(รับรองงบ) 3 (รับรองงบ) 4 (รับรองงบ) 4 ปี
3 นายกฤษดา   เลิศวนา เลขท่ี  4958 2 3 4 5 6 6 ปี

3 3 3 3 3
หมายเหตุ : รับรองงบการเงิน

รวมผู้สอบบัญชี (คน)

บริษทั อวีาย เป็นบริษทัผู้สอบบัญชีให้กบับริษทัมาแล้วเป็นเวลา (ปี)

วาระที ่8  พิจารณาและอนุมัตกิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 และก าหนดค่าตอบแทน 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล :  ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดใหท้ี่ประชุม   
ผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี
คนเดิมได ้

 นอกจากนี ้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ที่  ทจ. 44/2556 เรื่อง
หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบรษิัทที่
ออกหลกัทรพัย ์ก าหนดใหบ้รษิัทจดัใหม้ีการหมนุเวียนผูส้อบบัญชี หากผูส้อบบญัชีดงักล่าวปฏิบตัิหนา้ที่มาแลว้ 7 
รอบปีบญัชีติดต่อกนัโดยการหมนุเวียนไม่จ าเป็นตอ้งเปล่ียนบรษิัทผูส้อบบญัชีแห่งใหม่ บรษิัทสามารถแต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชีรายอื่น ๆ ในส านักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผูส้อบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชีรายที่พน้จากการปฏิบตัิหนา้ที่จากการหมนุเวียนผูส้อบบญัชีไดเ้มื่อพน้ระยะเวลาอย่างนอ้ยหา้รอบปีบญัชีนบั
แต่วนัท่ีพน้จากการปฏิบตัิหนา้ที่ 
 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทไดม้ีความเห็นวา่สมควรแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ดงันี ้

 

 

 

แห่งบรษิัทส านกังาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทประจ าปี 2564 แต่บรษิัทส านกังาน  อีวาย จ ากดั เป็น
บรษิัทผูส้อบบญัชีใหก้บับรษิัทและบรษิัทย่อยมาแลว้เป็นเวลา 27 รอบปีบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบรษิัท
และบรษิัทย่อย เป็นจ านวนไม่เกนิ 4,200,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใชจ้่ายอืน่ ๆ 

ตารางเปรียบเทียบคา่สอบบญัชี  

ค่าสอบบัญช ี รอบปีบัญชี 2563 รอบปีบัญชี 2564 
1. คา่สอบบญัช ี 4,820,000 4,200,000 
2. ค่าบรกิารอื่น ๆ - - 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวมณี           
รตันบรรณกิจ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 หรือนางสาวโกสุมภ์ ชะเอม  ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 6011  หรือนายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 แห่งบริษัทส านกังาน     
อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2564 ทั้งนีผู้ ้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผูส้อบบัญชีของ
บริษัทในปีนีเ้ป็นการปฏิบัติหนา้ที่ผูส้อบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่ ส่ี ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีดังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถ
ปฏิบตัิหนา้ที่ไดใ้หบ้รษิัทส านกังาน อีวาย จ ากัด จดัหาผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตอื่นของส านกังานท าหนา้ที่ตรวจสอบ
บัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผูส้อบบัญชีดังกล่าวได ้และก าหนดค่าตอบแทนการสอบ
บญัชีของบริษัทและบรษิัทย่อย เป็นจ านวนไม่เกิน 4,200,000 บาทต่อปี ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอขา้งตน้
ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนไดเ้สียกับบริษัท ผูบ้ริหารผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าวแต่
อย่างใด  พรอ้มทัง้ผูส้อบบญัชีสามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตามก าหนด 

 ผูส้อบบญัชีย่อยเป็นผูส้อบบญัรบัอนญุาตจากบรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เช่นเดียวกบัผู้สอบบญัชีของบรษิัท 
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วาระที ่9 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคท์ี่จะ
แต่งตัง้บคุคลอื่นมาเขา้รว่มประชมุ และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี ้โปรดมอบฉนัทะตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก 
หรือ แบบ ข แบบใดแบบหน่ึง และยื่นต่อบรษิัทก่อนเขา้รว่มประชุมดว้ย ส่วนผูถื้อหุน้ต่างชาติซึ่งแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) 
ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ โปรดใชห้นงัสือมอบฉนัทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหน่ึง 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ
ของบรษิัท ตามรายละเอียดแนบกบัหนงัสือมอบฉนัทะ เพื่อเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในนามของผูถื้อหุน้ได ้ 

บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นรายย่อยใชสิ้ทธิของตนเสนอวาระการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  
ได ้ในช่วงระหว่างวนัท่ี 15 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ ์2564 โดยบรษิัทไดเ้ผยแพรห่ลกัเกณฑบ์นเวปไซตข์องบรษิัทและ
แจง้ข่าวผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุแต่อย่างใด 

อนึ่ง บริษัทไดก้ าหนดใหว้นัท่ี 15 มีนาคม 2564 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่จะมีสิทธิเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 
 ขอแสดงความนับถือ 
   บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน ์จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 (นายเกรียงศักดิ ์พลัสสินทร)์ 

                    ประธานคณะกรรมการบริษัท 
 

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

▪ เวลารับ  12.00 – 13.00 น.    
▪ เวลาส่ง  17.00 น. 

 

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

 โทร 02-0332900 ต่อ 3317 
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เเนวทางปฏบิัตตินส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม 

กรณีการเเพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 

 
 ตามท่ีมีการเเพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยต่อ
สถานการณ์ดงักล่าว จึงขอเเจง้ใหท้ราบถึงเเนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

 1. ผูถื้อหุ้นท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียง เช่น เพิ่งเดินทางไป-กลบัจากประเทศกลุ่มเส่ียง หรือมีอาการเก่ียวกบัทางเดิน
หายใจ สามารถมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นหรือกรรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุม โดยส่งมาท่ีฝ่ายส านักเลขานุการ
บริษทั ตามท่ีอยูข่องบริษทั (ดา้นบนของหนงัสือเชิญประชุม) 
 2. บริษทัจะจดัตั้งจุดคดักรองพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณดา้นหนา้ห้องประชุม กรณีท่ีพบผูมี้ความเส่ียง
ตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการเขา้ไปในหอ้งประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นหรือกรรมการอิสระของบริษทั
เขา้ร่วมประชุมเเทนได ้

 จึงเรียนมาเพื่อทราบเเละขอความร่วมมือในการปฏิบติัตามมาตรการดงักล่าวอยา่งเคร่งครัด 

 
 

ส ำนกัเลขำนุกำรบรษิทั โทร. 02-033-2900 ต่อ 3325 หรอื mail : companycecretary@chularat.com   
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
ของ บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

วัน เวลา และสถานที่ 
ประชุมเมื่อวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมของบริษทั เลขท่ี 88/8-9หมู่ท่ี 11 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม (กรรมการเขา้ร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 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. นางกอบกุล ปัญญาพล กรรมการ 
8. นายยรรยง อมรพิทกัษกู์ล กรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ  
 คณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง 
9. นายมานิต เจียรดิฐ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา 
 และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
10. นายสมยศ ญาณอุบล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา 
  และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี   
  และคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง 
11. นายชยวฒัน์  พิเศษสิทธ์ิ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา 
  และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี   
12. นายแพทยพ์ินิจ  กุลละวณิชย ์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา 
  และพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการบริษทัท่ีลาการประชุม 
 -ไม่มี- 
ผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม 
1. นายแพทยย์ทุธนา  สงวนศกัด์ิโกศล รองกรรมการผูจ้ดัการและผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต 
2. แพทยห์ญิงชุติมา  ป่ินเจริญ รองกรรมการผูจ้ดัการและผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ 
3. แพทยห์ญิงรุ่งอรุณ สันทดักลการ  ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ 
4. คุณวนัดี  พศินุวรรณเวช ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  และเลขานุการบริษทั 
5. นายศุภโชค โรจน์ชีวิน   ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
6. นายศุภฤกษ ์ ศรียะพงศ ์ นิติกรและผูช่้วยเลขานุการบริษทั 
7. นางสาวศิรินภา  ละครชยั ผูช่้วยเลขานุการบริษทัจดทะเบียน  เลขานุการบริษทัยอ่ย 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมอื่นๆ 
1. คุณโกสุมภ ์ชะเอม ตวัแทนผูส้อบบญัชีจากบริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั 
2. คุณสุเมธา เบญจประยรูศกัด์ิ ตวัแทนผูส้อบบญัชีจากบริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั 
3. คุณปนดัดา ธนวงศากุล ตวัแทนผูส้อบบญัชีจากบริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั 
4. คุณณัฐณิชา จินะเสนา ตวัแทนผูส้อบบญัชีจากบริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั 
เร่ิมการประชุม 

นายเกรียงศกัด์ิ พลสัสินทร์ ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นของบริษทัและผูรั้บมอบฉนัทะมาเขา้ร่วม
ประชุมรวม 812 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 8,345,428,734 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้ งหมดของบริษทั (หุ้นของบริษัทมีจ านวนทั้ งส้ิน 
11,000,000,000 หุ้น) ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้  

ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระการประชุมประธานฯ ไดม้อบหมายให้คุณศุภฤกษ ์ ศรียะพงศ ์ นิติกรและผูช่้วยเลขานุการบริษทั ไดช้ี้แจงเก่ียวกบัวิธีการด าเนินการ
ประชุมและขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นในแต่ละวาระดงัน้ี 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัที่ 1 
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1. ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเองและผูรั้บมอบฉันทะท่ีได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมแต่ละท่านจะได้รับแจกบตัร
ลงคะแนนตอนลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม  

2. การประชุมจะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอขอ้มูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
ซักถามก่อนแลว้จึงจะให้มีการลงมติส าหรับวาระนั้น ๆ กรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะตอ้งการซักถามหรือแสดงความเห็น จะตอ้งแจง้ช่ือและนามสกุล และใน
กรณีท่ีเป็นผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งแจง้ช่ือผูถื้อหุ้นท่ีตนรับมอบฉนัทะมาให้ท่ีประชุมทราบดว้ยทุกคร้ัง  

3. ภายหลังท่ีผูถื้อหุ้นได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเวน้วาระท่ี 2 และ 4 ซ่ึงเป็นวาระเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบซ่ึงไม่ต้อง
ลงคะแนน ผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีไดรั้บจากเจา้หนา้ท่ีตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กบัเจา้หนา้ท่ี
ของบริษทั ทั้งน้ี เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจา้หน้าท่ีของบริษทัจะจดัเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุ้นท่ีลงคะแนนไม่เห็นดว้ย และตามดว้ยบตัร
ลงคะแนนของผูถื้อหุ้นท่ีงดออกเสียง โดยผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บตามล าดบั ทั้งน้ี ส าหรับวาระท่ี 5 เร่ืองการ
แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ บริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง เพื่อนับคะแนน และจะเก็บบตัรลงคะแนน
ตามรายช่ือกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นรายบุคคล กรณีดงัต่อไปน้ีจะถือว่าเป็นบตัรเสีย 

 (1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายมากกว่า 1 ช่อง 
 (2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือก ากบั 
 (3) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกว่าคะแนนเสียงท่ีมีอยู ่
 หากผูถื้อหุ้นตอ้งการแกไ้ขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือช่ือก ากบัทุกคร้ัง 
4. ผูถื้อหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น ผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนใน

วาระนั้นๆ 
5. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเวน้วาระ 6 ตอ้ง

ไดรั้บอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม โดยบริษทัจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงดงักล่าว
นั้นหกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ   

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไม่มีผูใ้ดแสดงความเห็นคดัคา้น หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอยา่งอ่ืน ให้ถือว่าท่ีประชุมเห็นชอบ หรืออนุมตัิเป็นเอกฉนัท ์ทั้งน้ี เพื่อมิให้เป็น
การเสียเวลาระหว่างท่ีรอการนบัคะแนนเสียงจะให้พิจารณาวาระถดัไป 

6. เพื่อให้การเก็บบตัรลงคะแนน เป็นไปอยา่งโปร่งใสสอดคลอ้งกบัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ บริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุ้นท่ีเห็น
ดว้ยเพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานต่อไปในคราวเดียว โดยขอให้ผูถื้อหุ้นสามารถส่งคืนให้เจ้าหนา้ท่ีหลงัเลิกประชุมฯ  แลว้กรณีผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะกลบัก่อนขอให้ส่งบตัร
ลงคะแนนคืนให้กบัเจา้หนา้ท่ีดว้ยเช่นกนั 

นอกจากน้ี  บริษทัได้น าระบบการลงทะเบียนและตรวจนับคะแนนเสียงของ บริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั มาใช้ในการประชุมเพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้น 

ภายหลงัการแจง้วิธีการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ไดแ้ถลงเปิดการประชุมและขอเชิญตวัแทนผูถื้อหุ้น  1 ท่าน  เพื่อเป็นสักขีพยานการตรวจนบัคะแนน
ของบริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส ธรรมาภิบาลท่ีดี  มีผูถื้อหุ้นแสดงความจ านงเขา้ร่วมเป็นตวัแทนและเป็นสักขีพยาน 1 
ท่านคือคุณอญัชลี  อมรพิทกัษกู์ล ผูถื้อหุ้น  จากนั้นประธานด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 ซ่ึงประชุมเมื่อว ันท่ี 26 เมษายน 2562 ซ่ึง
คณะกรรมการบริษทัเห็นว่าไดม้ีการบนัทึกถูกตอ้งตรงตามมติของท่ีประชุม รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมท่ีน าส่งให้กบัผู ้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุม 

ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยขอให้ผูถื้อหุ้นแจง้ช่ือ – นามสกุล ก่อนท่ีจะ
สอบถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น  

ไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถาม  
ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 
มติ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 ตามท่ีประธานเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู ้

ถือหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 
 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 - 

 
วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2562 
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ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายแพทยก์ าพล  พลสัสินทร์ กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ และแพทยห์ญิง  ชุติมา  ป่ินเจริญ  รองกรรมการผูจ้ดัการ
และผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ เป็นผูก้ล่าวสรุปผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ให้ท่ีประชุมทราบ 

แพทยห์ญิงชุติมา  ป่ินเจริญ  รองกรรมการผูจ้ดัการและผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบผลการ
ด าเนินการเร่ืองศกัยภาพการให้บริการของกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ดงัน้ี 

• ศกัยภาพการให้บริการ รายละเอียดดงัน้ี 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ 

▪   ศูนยห์วัใจครบวงจร    
▪   ศูนยศ์ลัยกรรมมือและกระดูก 
▪   ศูนยรั์กษาโรคหลอดเลือดสมอง   
▪   ศูนยเ์วชศาสตร์ฟ้ืนฟู และกายภาพบ าบดั  
▪   ศูนยรั์กษามะเร็งต่อมลูกหมากโดยการฝังแร่    
▪   ศูนยบ์ริการผูป่้วยชาวต่างชาติ   

 

▪ บริการใหม่ :   Home Delivery หรือ Home CARE  
▪ ช่วง Covid-19 :  โครงการอยูบ่า้นหยดุเช้ือเพื่อชาติ  
▪ โครงการปรับปรุงพื้นท่ี :   เพื่อยกศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาล เช่น แผนกอายุรกร

รม, ศูนยห์ัวใจและหลอดเลือดศูนยต์าหูคอจมูก, ศูนย ์GI International Center, Medical Food, 
อาคารประกันสังคม, ห้ อง SUPER V.I.P, ห้อง V.I.P. ROOM, ห้อง SUPERIOR, ห้อง 
SUPER V.I.P. (ส าหรับเด็ก) 

  
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต : 

▪ ศูนยรั์กษาโรคมะเร็ง 
▪    ศูนยผ์่าตดัผ่านกลอ้ง บริการ     
   ผ่าตดัผ่านกลอ้ง แผลเล็ก เจ็บ นอ้ย ฟ้ืนตวัเร็ว 

▪    ศูนยรั์กษากระดูกและขอ้ดว้ย Growth factor    
   เป็นการรักษากระดูกและขอ้ดว้ยพลาสมา 

▪ เวชศาสตร์ชะลอวยั (Anti-Aging)  
▪ ศูนยด์ูแลสุขภาพและความงาม การลดน ้าหนกัดว้ยบอลลูน  
▪ ศูนยต์รวจและวิเคราะห์คุณภาพการนอนหลบั 

  
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์: 

▪ ศูนยรั์กษาผูม้ีบุตรยาก (IVF Center)   
▪ ศูนยฟ้ื์นฟหูลอดเลือดโดยการท าคีเลชัน่ 
▪ ห้องปฏิบตัิการสวนหวัใจ (CATHLAB) 

▪     หออภิบาลผูป่้วยวิกฤตทางดา้นหวัใจ (C.C.U.) 
▪     ศูนยผ์่าตดัผ่านกลอ้ง แผลเล็ก เจ็บนอ้ย 

 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ : 

▪ ศูนยเ์ลสิกสุวรรณภูมิ (SUVARNABHUM EYE CENTER) บริการท าเลสิค (Lasik) ส าหรับผูท่ี้มีสายตาส้ัน ยาว เอียง โดยทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ 

 
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์: 

▪ ศูนยรั์กษาน่ิวในไต 
▪ คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม 
▪ คลินิกทนัตกรรม 

▪ คลินิกกุมารเวชกรรม 
▪ คลินิกท่ีเปิดให้บริการ เช่น กระดูกและขอ้, สูติ-นรีเวชกรรม, กุมารเวชกรรม, อายรุกรรม, ศลัยกรรม, ตา หู คอ จมูก, ตรวจ

สุขภาพทัว่ไป, อุบตัิเหตุฉุกเฉิน และกายภาพบ าบดั 

 
โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา : 

▪ คลินิกกุมารเวชกรรม ▪ คลินิกท่ีเปิดให้บริการ เช่น กระดูกและขอ้, สูติ-นรีเวชกรรม, กุมารเวชกรรม, อายุรกรรม, ศลัยกรรม, ตา หู คอ จมูก, 
ตรวจสุขภาพทัว่ไป, อุบตัิเหตุฉุกเฉิน และกายภาพบ าบดั 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม :  

▪ โครงการเสวนาเร่ือง “อยูก่บัมะเร็งให้มีความสุข” 
▪ โครงการคดักรองโรคหวัใจและตรวจสุขภาพตา 
▪ โครงการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ ์ในโครงการหน่วยแพทยอ์าสา 
▪ โครงการเปล่ียนจากผูรั้บเป็นผูใ้ห้ 
▪ โครงการท าดีเพื่อนอ้งบา้นเด็กพิการทางปัญญานุกูล 
▪ ร่วมกิจกรรม WE CHEER งานวิ่ง BANGSAEN42    ปี 2561 
▪ ร่วมงาน Chonburi senior invitation 2018 
▪ โครงการธนาคารขยะ ช่วยเหลือสัตวป่์วยและพิการ 

▪ โครงการปลูกป่า เพื่อความยัง่ยืนของทรัพยากร 
▪ งานประชุมสมาคมศลัยแพทยต์กแต่งแห่งประเทศไทย 
▪ งานสัมมนาวิชาการกระจกไร้เงา รวมพลงัสร้างอนาคต 
▪ กิจกรรม CPR TRAINING 
▪ กิจกรรม Mother Class “รอบรู้...คู่ครรภ”์ 
▪ กิจกรรม Nation TV Fan Day 2019 เนชัน่มาเจอน่ี 
▪ โครงการคิดก่อนท้ิง รักษโ์ลก ลดขยะ 
▪ ร่วมกิจกรรมงานเดินวิ่งการกุศล โครงการ“Run to School  ปี 4” 

 

   
รางวลัคุณภาพท่ีไดรั้บ : 

▪ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ไดรั้บการต่ออายกุารรับรองมาตรฐานสากลระดบัโลก (JCI Accreditation Standards for Hospital) 
▪ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช  ไดรั้บรางวลัการใช้ระบบสินไหมอตัโนมตัิดีเด่น อนัดบั 1 ประจ าปี 2560 เคลมถูกตอ้ง เค

ลมไว ภายใน 48 ชัว่โมง 

  
ดา้นตลาดหลกัทรัพย ์: 

▪ ไดรั้บรางวลัเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brand 2019 Healthcare Service 
▪ ไดรั้บมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการสถานพยาบาลในดวงใจ ประจ าปี 2562 
▪ การด าเนินการดา้นต่อตา้นทุจริตคอรัปชัน่ บริษทัไดป้ระกาศเขา้ร่วม CAC ตามโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Thai CAC) 

ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
▪ โครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2562 บริษทัอยูใ่นระดบั 4 ดาว 

      
 สรุปผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีผ่านมา บริษทัมีรายได ้จ านวน  5,190,869,324 บาท และมีก าไรสุทธิจ านวน 
705,235,986 บาท 

ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็น 
 
• คุณอนุ ว่องสารกิจ  ผูถื้อหุ้น ไดส้อบถามดงัน้ี 

 1. ให้อธิบายถึงผลการด าเนินงานและจุดคุม้ทุนของโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ , โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา  และโรงพยาบาลรวมแพทยแ์ม่
สอดอินเตอร์เนชัน่แนลจ ากดั 
  คุณวนัดี  ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงินและเลขานุการบริษทั ได้ช้ีแจงดังน้ี  โดยภาพรวมของการด าเนินงานในการเปิดของสาขาใหม่   อย่างเช่น
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์เปิดให้บริการเพียง 2 ปี และโรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทราเปิดให้บริการเพียง 1 ปี  ซ่ึงในธุรกิจโรงพยาบาลมีการลงทุนในตวั
อาคารอุปกรณ์ต่างๆมากมาย  และหน่ึงโรงพยาบาลใช้งบลงทุนประมาณ 700 - 750 ลา้นบาท  ตอบค าถามว่าถึงจุดคุม้ทุนแลว้หรือยงั  ตอบว่ายงัเพราะคงไม่ไดเ้ร็วขนาด
นั้น  และตามท่ีบริษทัท าจุดคุม้ทุนการสร้างโรงพยาบาลแต่ละแห่งคือประมาณ 4-5 ปี แต่ทั้งน้ีแนวโน้มของคนไขปั้จจุบนัดีมาก  ยอดขายและคนท่ีมาใช้บริการมีการ
เติบโตและเป็นการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองเป็นไปตามแผนทั้งสองโรงพยาบาล 
 ส่วนของโรงพยาบาลจุฬารัตน์แม่สอดอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นโครงการน้องใหม่ท่ีบริษทัประกาศออกไปว่าจะมีโครงการท่ีจะไปด าเนินการท่ีนั่นซ่ึงอยู่
ระหว่างด าเนินการ 

 
 2. การเติบโตของรายไดสิ้ทธิประกนัสังคมจากปีท่ีแลว้จนถึงปัจจุบนัเป็นอยา่งไร  การแพร่ระบาดของ Covid-19 ส่งผลกระทบหรือไม่อยา่งไร 
 นายแพทยก์ าพล  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงดงัน้ี  การเติบโตของรายไดสิ้ทธิประกนัสังคมมาจากหลายปัจจยัคือ 
  1) มีโรงพยาบาลเอกชนทัว่ประเทศประมาณ 80 แห่งท่ีร่วมรับโครงการประกนัสังคม  และกลุ่มจุฬารัตน์มี ผูป้ระกนัตนท่ีถือบตัรกลุ่มจุฬารัตน์
ทั้งหมดประมาณ 450,000 คน 
  2) กองทุนประกนัสังคมมีการปรับเพิ่มค่าเหมาจ่ายต่อหวัตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ก่อนท่ี Covid-19 จะระบาด   โดยปรับค่าเหมาจ่ายต่อหัว
จากเดิม 1,500 บาท/คน/ปี  เป็น 1,640 บาท/คน/ปี   
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3) กองทุนประกันสังคมมีการปรับเพิ่มงบประมาณส าหรับการดูแลผูป่้วยด้วยโรคท่ีซับซ้อนหรือโรคท่ีรักษายาก กลุ่มจุฬารัตน์จึงได้รับ
ประโยชน์จากนโยบายการปรับเพิ่มงบประมาณของส านักงานประกันสังคม และรายได้ปีน้ีคาดว่าจะได้มากขึ้น  เพราะจากเหตุการณ์ข้างต้น  รวมทั้ งกองทุน
ประกนัสังคมมีการพฒันาระบบการจ่ายเงินท่ีรวดเร็วขึ้น   
 
 3. บริษทัสามารถรองรับผูป้ระกนัตนสิทธิประกนัสังคมไดเ้พิ่มมากขึ้นกว่าน้ีหรือไม่ 
 นายแพทยก์ าพล  กรรมการและกรรมการผูจ้ัดการ ได้ช้ีแจงดังน้ี  โรงพยาบาลสามารถรองรับผูป้ระกันตนสิทธิประกันสังคมเพิ่มได้อีก ซ่ึงท่ีผ่านมามี
แนวโนม้ท่ีดีคือมีผูป้ระกนัตนเลือกใชสิ้ทธิประกนัสังคมกบักลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์เพิ่มมากขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 
 ประธานฯ จึงไดเ้สนอให้ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2562 

มต ิ ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2562 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ  
วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมตัิงบการเงินรวมของบริษทั ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้คุณศุภโชค  โรจน์ชีวิน ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูก้ล่าวสรุปผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ให้ท่ีประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 

 

 
ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็น 
• คุณอนุ ว่องสารกิจ  ผูถื้อหุ้นไดส้อบถามดงัน้ี 

 1. สัดส่วนรายไดข้องคนไขน้อก OPD และคนไขใ้น IPD เป็นอยา่งไร และการให้บริการของโรงพยาบาลเต็มศกัยภาพแลว้หรือยงั 
 คุณศุภโชค ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน ไดช้ี้แจงดงัน้ี รายไดข้องโรงพยาบาลยงัคงเติบโตอย่างต่อเน่ืองโดยสัดส่วนเฉพาะรายได ้A-Class แบ่งเป็น 
OPD:IPD ประมาณ 50:50 ทั้งน้ีการให้บริการของทางโรงพยาบาลยงัไม่เต็มศกัยภาพ สามารถเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง จากการขยายพื้นท่ีการให้บริการและเพิ่มศกัยภาพ
ในการรักษา 
 
 2. สภาพคล่องของการด าเนินการเป็นอยา่งไร   
  คุณศุภโชค  ผูจ้ัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  ได้ช้ีแจงดังน้ี  ท่ีผ่านมาทางโรงพยาบาลมีสภาพคล่องอยู่ในระดับท่ีดี  หากพิจารณาจาก D/E ratio 
(อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น) ยงัอยูใ่นระดบักลางของตลาด และยงัมีศกัยภาพในการก่อหน้ีเพิ่มขึ้นเพื่อน ามาใช้ในการด าเนินธุรกิจ ทั้งน้ีพิจารณาแลว้ว่าเร่ือง
ดงักล่าวไม่เป็นปัญหาส าหรับโรงพยาบาล 
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ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัท่ี     31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัแลว้ และคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาสอบทานแลว้ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปีท่ีไดจ้ดัส่งไปยงัผู ้
ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ก่อนการประชุม 

มต ิ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ จึงมมีติอนุมตังิบการเงินรวมของบริษทั ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

 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 - 

วาระท่ี 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายแพทยสุ์ชาย  เหล่าวีรวฒัน์ กรรมการและกรรมการบริหาร และกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง เป็นผูก้ล่าว

สรุปการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้ท่ีประชุมทราบ 
นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวฒัน์  กรรมการและกรรมการบริหารและกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตาม

พระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 49 ซ่ึงไดก้ าหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้น
ไดเ้ป็นคร้ังคราวเมื่อเห็นว่า บริษทัมีก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนั้น และเมื่อไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ให้รายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

บริษทัขอเรียนให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบว่า คณะกรรมการของบริษทัไดม้ีมติอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้น รวม 2 คร้ัง เป็นอตัรา
รวมหุ้นละ 0.050 บาท รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน 550,000,000 บาทและได้ด าเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นเมื่อวนัท่ี 12 กันยายน 2562 และวนัท่ี 15 
พฤษภาคม 2563 

และเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้บริษทัไม่สามารถจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่ออนุมตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
คณะกรรมการจึงไดอ้นุมตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทน 

 ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็น 
ไม่มผีูถื้อหุ้นซกัถาม  
ประธานฯ จึงไดเ้สนอให้ท่ีประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
มต ิ ท่ีประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษทั ตามรายละเอียดที่เสนอ  

 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมตัิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายแพทยพ์ินิจ  กุลละวณิชย ์กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูก้ล่าวสรุป
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระให้ท่ีประชุมทราบ 

ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระน้ี เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิท่ีดีของนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ประธานฯ ได้เชิญกรรมการท่ีต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่านออกจากห้องประชุมและจะเรียนเชิญกลบัเขา้ห้องประชุมอีกคร้ังภายหลงัจากท่ีประชุมไดล้งมติในวาระน้ีเรียบร้อยแลว้ 

นายแพทยพ์ินิจ  กุลละวณิชย ์กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามขอ้บงัคบัของ
บริษทั ขอ้ 18. ก าหนดว่าในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะ
แบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) ซ่ึงในปีน้ีกรรมการซ่ึงต้องออกจากต าแหน่งกรรมการของบริษทัตาม
ก าหนดวาระมีดงัน้ี 

1. นายเกรียงศกัด์ิ  พลสัสินทร์ กรรมการ 
2. นายอภิรุม  ปัญญาพล  กรรมการ 
3. นายแพทยสุ์ชาย  เหล่าวีรวฒัน์ กรรมการ 
4. นางกอบกุล  ปัญญาพล กรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.  2535  และประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด และคุณสมบตัิของกรรมการในดา้นต่างๆ 
เป็นรายบุคคลแลว้ เห็นว่ากรรมการ 4 ท่านซ่ึงต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ เป็นผูท่ี้มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการ
ปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษทั ในช่วงเวลาท่ีผ่านมาเป็นประโยชน์กบับริษทั และกรรมการทั้ง 4 ท่านไม่เป็นผูม้ีคุณสมบตัิตอ้งห้ามประการใด และไม่ไดป้ระกอบ
กิจการใดๆ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีก
วาระหน่ึง ซ่ึงรายละเอียดประวตัิของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม   

บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสมเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาเป็นการ
ล่วงหน้า ตั้งแต่วนัท่ี 15 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์  2563 ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั และปรากฏว่า ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการของบริษทั 
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 ภายหลงัการช้ีแจงไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็น 
ไม่มผีูถื้อหุ้นซกัถาม 
ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการดงัมีรายช่ือดงักล่าวขา้งตน้ท่ีตอ้งออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีก

วาระหน่ึง  
มติ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ จึงมีมติอนุมตัิการแต่งตั้งกรรมการดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ด ารง

ต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 
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.  นางกอบกุล  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 - 

วาระท่ี 6        พิจารณาและอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ประธานฯ ไดม้อบหมายให้คุณสมยศ  ญาณอุบล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง  เป็นผูก้ล่าวสรุปให้ท่ีประชุมทราบเก่ียวกบัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษทัให้ท่ีประชุมทราบ  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดด้ าเนินการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผล
การปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ และขอ้มูลเปรียบเทียบอา้งอิงกบับริษทัอื่นท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนั มีขนาดและลกัษณะของธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนักับ
บริษทั รวมทั้งผลส ารวจค่าตอบแทน-กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) แลว้ พบว่าค่าตอบแทนกรรมการท่ีบริษทัก าหนดนั้นอยูใ่นอตัรา
ใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียโดยรวมของตลาด 
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 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการส าหรับปี 2563 ในรูป
ของเบ้ียประชุมและโบนสัประจ าปี ดงัน้ี 
 1. เบ้ียประชุม 

- ประธานคณะกรรมการ 35,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการ 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 35,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ 25,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุม

คณะกรรมการ  
- กรรมการบริษทัและกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 

(แลว้แต่กรณี) 
- ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี,ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการ

ลงทุนและการบริหารความเส่ียง 25,000 บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี, คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง(แลว้แต่กรณี) 

  -  กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง 15,000   
     บาทต่อคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ  
   คณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง (แลว้แต่กรณี) 

2. โบนสัประจ าปี  
บริษทัจะพิจารณาจ่ายเงินโบนัสประจ าปีตามผลประกอบการ ในจ านวนวงเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี และให้ค  านวณจ่าย
ตามระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็น 
ไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถาม         

ประธานฯ ไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามท่ีเสนอตอ่ท่ีประชุม  
มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ จึงมีมติอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่เสนอขา้งตน้ทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่าสองใน

สามของผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ร่วมประชุมทั้งหมดดงัน้ี 
 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 - 

 
วาระท่ี 7 พิจารณาและอนุมตัิการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 และก าหนดค่าตอบแทน 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้คุณมานิต เจียรดิฐ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นผูก้ล่าวสรุปให้ท่ีประชุมทราบว่าตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2553 ก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
สามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีทุกปี  ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมได ้

นอกจากน้ี ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ ทจ. 44/556 เร่ืองหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผย
ขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ก าหนดให้บริษทัจดัให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชี หากผูส้อบบญัชีดงักล่าวปฏิบตัิหนา้ท่ี
มาแลว้ 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนัโดยการหมุนเวียนไม่จ าเป็นตอ้งเปล่ียนบริษทัผูส้อบบญัชีแห่งใหม่ บริษทัสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายอ่ืน ๆ ในส านักงานตรวจสอบ
บญัชีนั้นแทนผูส้อบบญัชีรายเดิมได ้

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณาและอนุมตัิการแต่งตั้ง นางสาวมณี  
รัตนบรรณกิจ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5313 ปีท่ีเร่ิมสอบปี 2558 หรือนางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6011 ปีท่ีเร่ิมสอบปี 
2561 หรือนายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4958 ปีท่ีเร่ิมสอบปี 2559 แห่งบริษทัส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 
2563  ทั้งน้ี  บริษทัส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นบริษทัผูส้อบบญัชีให้กบับริษทัและบริษทัย่อยมาแลว้เป็นเวลา 25 รอบปีบญัชี  และก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัเป็น
จ านวน 1,620,000 บาทต่อปี  โดยไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 
 ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ให้บริษทัส านักงาน อีวาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอื่นของส านักงานท า
หน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้ไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มี
ส่วนไดเ้สียกบับริษทั ผูบ้ริหารผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็น 
 ไม่มผีูถื้อหุ้นซกัถาม  
 ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมตัิแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ ตามท่ี
เสนอต่อท่ีประชุม  
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 มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ จึงมีมติอนุมตัิการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ 
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

 คะแนน   ร้อยละ* 

เห็นดว้ยจ านวน 8,309,422,905  เสียง 99.5670 
ไมเ่ห็นดว้ยจ านวน 36,140,140  เสียง 0.4330 
งดออกเสียงจ านวน 0  เสียง 0.0000 
บตัรเสีย 0  เสียง - 

วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 
ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็น 

• คุณมานิตย ์เลิศสาครศิริ ผูถื้อหุ้น ไดส้อบถามดงัน้ี 
 1. สถานการณ์ Covid-19 มีผลกระทบต่อการด าเนินงานในปี 2563 และปีต่อๆไปเป็นอยา่งไร 
 นายแพทยก์ าพล กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการไดช้ี้แจงดงัน้ี จากสถานการณ์ Covid-19 ทุกธุรกิจไดรั้บผลกระทบหมดไม่เวน้แมแ้ต่ธุรกิจโรงพยาบาล แต่
ในทุกวิกฤตยอ่มมีโอกาส รายไดจ้ากกองทุนประกนัสังคมและหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าเป็นรายไดท่ี้แน่นอนเมื่อเทียบกบัรายไดค้นไขเ้งินสด  รายไดค้นไขเ้งินสด
ลดลงจ าเป็นตอ้งเนน้เร่ืองการบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ร   
 ส่วนในเร่ืองคนไข้เงินสดท่ีลดลงไปบางส่วนนั้น  แน่นอนท่ีสุดโรงพยาบาลท่ีรับคนไข้ต่างชาติจะโดนผลกระทบหนัก แต่คนไข้ต่างชาติของกลุ่ม
โรงพยาบาลท่ีไดรั้บผลกระทบคิดเป็นสัดส่วนเพียง 3% ของรายไดร้วมเท่านั้น เดิมเร่ิมพฒันารายไดข้องคนไขต้่างชาติขึ้นมาและก าลงัจะเติบโต การแพร่ระบาดของ 
Covid-19 ก็มาก่อน  ทั้งน้ีก็คงตอ้งรอนโยบายของรัฐบาลในการเปิดประเทศ พร้อมทั้งรอวคัซีนในการป้องกนั Covid-19 กนัต่อไป 
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่าไดพ้ิจารณาวาระต่างๆ ตามระเบียบการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ครบถว้นแลว้  และไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถาม
เพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ทุกท่านและกล่าวปิดประชุม ณ เวลา 15.30 น. 

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

                                                                         (นายเกรียงศักดิ์  พลัสสินทร์) 
 

           (ลงช่ือ)......................................................เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม 
                          (คุณวันดี พศินุวรรณเวช)
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รายละเอียดกรรมการทีเ่สนอให้แต่งต้ังในคร้ังนี้ 
ช่ือ : นายแพทยว์ิชิต ศิริทตัธ ารง 

อาย ุ : 62 ปี  
สัญชาติ : ไทย 
ท่ีอยู ่ : 230/95 หมู่ท่ี 12 ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 
วุฒิการศึกษา : แพทยศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล  วุฒิบตัรศลัยศาสตร์ออโธปิดิกส์ 
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) Class 2011 Thai Institute of Directors  
ประวติัการท างาน 2547 – ปัจจุบนั 

2562 – ปัจจุบนั 
2562 – ปัจจุบนั 
2562 – ปัจจุบนั 
2562 – ปัจจุบนั 
2557 – ปัจจุบนั 
2556 – ปัจจุบนั 
2555 – ปัจจุบนั 
2547- ปัจจุบนั 
2547- ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั สัตยบุตรอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลชีวารัตน์ จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์จ ากดั 
บริษทั ไทย แอมดอน จ ากดั 
บริษทั คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั 
บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั 

 

ต าแหน่งงานในปัจจุบนั :  ปัจจุบนักรรมการบริษทั  บริษทั  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั(มหาชน) 
กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน : บริษทั  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั(มหาชน)  CHG 
กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : บริษทั สัตยบุตรอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั, บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา จ ากดั, บริษทั    

  โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา จ ากดั, บริษทั โรงพยาบาลชีวารัตน์ จ ากดั, บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั,   
   บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย ์จ ากดั, บริษทั ไทย แอมดอน จ ากดั, บริษทั คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั  
   บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

: -ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื่น- 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

:  16 ปี 
: 25 มิถุนายน 2547 

การถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั : ร้อยละ 0.05 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีออกจ าหน่าย 
ส่วนไดเ้สียทั้งทางตรงและทางออ้มในกิจการใดๆท่ีบริษทั
หรือบริษทัยอ่ยเป็นคู่สัญญา 

-ไม่มี- 

ประวตัิการเขา้ร่วมประชุมปี 2563 : ประชุมคณะกรรมการบริษทัจ านวน 7 คร้ังต่อการประชุมทั้งหมด 7 คร้ัง (100%) 
ส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุมคร้ังน้ี : เป็นผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในวะระท่ี 6 
(ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือน้ีไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6 
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รายละเอียดกรรมการทีเ่สนอให้แต่งต้ังในคร้ังนี ้ 

ช่ือ : นางสาวกรรณิกา พลสัสินทร์ 

อายุ :  66 ปี 

สัญชาติ 
ท่ีอยู่ 

: ไทย 
: 37 เสรีวิลล่า  แยก 7 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบตัรวิชาชีพ โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา 
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ :  Director Accreditation Program (DAP) Class 2011 Thai Institute of Directors หลกัสูตร

ประกาศนียบตัร  ธรรมาภิบาลทางการ แพทยส์ าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 3 
หลกัสูตรการบริหารจดัการดา้นความมัน่คงขั้นสูง รุ่นท่ี 7 

ประวติัการท างานต าแหน่งงานในปัจจุบนั 2547- ปัจจุบนั 
2562 – ปัจจุบนั 
2562 – ปัจจุบนั 
2562 – ปัจจุบนั 
2562 – ปัจจุบนั 
2562 – ปัจจุบนั 
2562- ปัจจุบนั 
2562 – ปัจจุบนั 
2562 – ปัจจุบนั 
2562 – ปัจจุบนั 
2559 – ปัจจุบนั 
 
2527- ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั 
กรรมการลงทุนและการ
บริหารความเส่ียง 
กรรมการบริษทั 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั 
บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน ์อาคเนย ์จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั 
บริษทั สัตยบุตรอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลชีวารัตน์ จ ากดั 
บริษทั ไทยแอมดอน จ ากดั 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษทั เอสโก-้ไทย จ ากดั 

 
ต าแหน่งงานในปัจจุบนั :  กรรมการบริษทั และกรรมการลงทุนและการบริหารความเส่ียง 

  บริษทั  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั(มหาชน) 
กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน : บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั(มหาชน)  CHG 
กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : บริษทั คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จ ากดั, บริษทั บางปะกงเวชชกิจ จ ากดั, บริษทั โรงพยาบาล     

  จุฬารัตน์ อาคเนย ์จ ากดั, บริษทั โรงพยาบาลชลเวช จ ากดั, บริษทั สัตยบุตรอินเตอร์เนชัน่แนล  
  จ ากดั, บริษทั โรงพยาบาลรวมแพทยฉ์ะเชิงเทรา จ ากดั, บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์แพรกษา  
  จ ากดั, บริษทั โรงพยาบาลชีวารัตน์ จ ากดั, บริษทั ไทยแอมดอน จ ากดั, บริษทั เอสโก-้ไทย จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

: -ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน- 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

: 16 ปี 
: 25 มิถุนายน 2547 

การถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั : ร้อยละ 18.13 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีออกจ าหน่าย 
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆท่ี
บริษทัหรือบริษทัยอ่ยเป็นคู่สัญญา 

: -ไม่มี- 

ประวติัการเขา้ร่วมประชุมปี 2563 : ประชุมคณะกรรมการบริษทัจ านวน 7 คร้ังต่อการประชุมทั้งหมด 7 คร้ัง (100%) 
ส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุมคร้ังน้ี : เป็นผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในวาระท่ี 6 
(ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือน้ีไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6 
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รายละเอียดกรรมการทีเ่สนอให้แต่งต้ังในคร้ังนี ้ 

ช่ือ : นายมานิต เจียรดิฐ 
อายุ : 72 ปี 
สัญชาติ : ไทย 
ท่ีอยู่ : 38/84 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  
วุฒิการศึกษา : B.A (Economics and Accounting) Claremont Men’s College (ปัจจุบนั Claremont McKenna 

College)  
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ : 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. 

ประวติัการท างาน 2555- ปัจจุบนั 
 
 
 
2559 – ปัจจุบนั 
 
 
 
2558 – ปัจจุบนั 
 
2558 – ปัจจุบนั 

3255 – ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั 
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการก ากบัดูแล
กิจการ 
ประธานกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการบริษทั 
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
บริษทั มุ่งพฒันาอินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทัไลเซนส์ทูคิว จ ากดั 
บริษทั มุ่งพฒันาอินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั 
(มหาชน) 

 

ต าแหน่งงานในปัจจุบนั :  กรรมการบริษทั, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี     
   และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 

กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน : บริษทั  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั(มหาชน)  CHG 
  บริษทั มุ่งพฒันาอินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : บริษทัไลเซนส์ทูคิว จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

: -ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน- 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

: 8 ปี 4 เดือน 16 วนั 
: 15 สิงหาคม 2555 

การถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั : ร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีออกจ าหน่าย 
ส่วนไดเ้สียทั้งทางตรงและทางออ้มในกิจการใดๆท่ี
บริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สัญญา 

: -ไม่มี- 

ประวติัการเขา้ร่วมประชุมปี 2563 : ประชุมคณะกรรมการบริษทัจ านวน 7 คร้ังต่อการประชุมทั้งหมด 7 คร้ัง (100%) 
  ประชุมกรรมการตรวจสอบจ านวน 5 คร้ังต่อการประชุมทั้งหมด 5 คร้ัง (100%)  

ส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุมคร้ังน้ี : เป็นผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในวาระท่ี 6 
(ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือน้ีไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัที่ 3 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6 
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รายละเอียดกรรมการทีเ่สนอให้แต่งต้ังในคร้ังนี้ 

 

ช่ือ : นายชยวฒัน์ พิเศษสิทธ์ิ 

อายุ :  69 ปี 

สัญชาติ 
ท่ีอยู่ 

: ไทย 
: 122/4 ถ.กรุงเทพกรีฑา  แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม 10250  

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วท.บ.วิทยาศาสตร์การแพทยจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ : Audit Committee Program (ACP) Class 41/2012 Thai Institute of Directors 

- Director Accreditation Program (DAP) Class 97/2012 Thai Institute of Directors 
- Role of the Chairman Program (RCP) Class 37/2015 Thai Institute of Directors 

ประวติัการท างานต าแหน่งงานในปัจจุบนั 2554 – ปัจจุบนั 
 
2560 - ปัจจุบนั 
 
 
2560 – ปัจจุบนั 
2563 – 2564 
 
2561 – ปัจจุบนั 
2558 - ปัจจุบนั  
2557 – ปัจจุบนั 

กรรมการอิสระ,  กรรมการ
ตรวจสอบ  
กรรมการก ากบักิจการท่ีดี,  
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
ท่ีปรึกษา 
ประธานกรรมแผนกกีฬา
บริดจ์ 
นายทะเบียน 
นายกสมาคม 
ประธานกรรมการ 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั  
(มหาชน) 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั  
(มหาชน) 
 
สมาคมผูส่ื้อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย 
ราชกรีฑาสโมสร (RBSC)  
 
สมาคมสร้างสรรคไ์ทย (ตาวิเศษ) 
สมาคมกีฬาบริดจแ์ห่งประเทศไทย 
บริษทั คิงส์เมน ซี.เอม็.ที.ไอ. จ ากดั   
(มหาชน)  

ต าแหน่งงานในปัจจุบนั :  ปัจจุบนั  กรรมการบริษทั, กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ,กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี     
   และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั(มหาชน) 

กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน : บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั(มหาชน)  CHG 
   บริษทั คิงส์เมน ซี.เอม็.ที.ไอ. จ ากดั (มหาชน) 

กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : -ไม่มี- 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

 
:-ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน- 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

: 8 ปี 4 เดือน 16 วนั 
: 15 สิงหาคม 2555 

การถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั : ร้อยละ -ไมมี (-%) ของจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีออกจ าหน่าย 
ส่วนไดเ้สียทั้งทางตรงและทางออ้มในกิจการใดๆท่ี
บริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สัญญา 

: -ไม่มี- 

ประวติัการเขา้ร่วมประชุมปี 2563 : ประชุมคณะกรรมการบริษทัจ านวน 7 คร้ังต่อการประชุมทั้งหมด 7 คร้ัง (100%) 
  ประชุมกรรมการตรวจสอบจ านวน 5 คร้ังต่อการประชุมทั้งหมด 5 คร้ัง (100%) 

ส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุมคร้ังน้ี : เป็นผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในวาระท่ี 6 
(ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือน้ีไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั)  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6 
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นิยามกรรมการอิสระ 
บริษัทไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับขอ้ก าหนดขั้นต ่าของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรพัยฯ์ ในเรื่อง

การถือหุน้ในบริษัท การไม่เป็นลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท รวมถึงไม่มี
ความสมัพนัธท์างธุรกิจ 

กรรมการอิสระหมายถึง กรรมการจากภายนอกท่ีสามารถท าหนา้ท่ีคุม้ครอง ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่า
เทียมกัน และสามารถช่วยดูแลไม่ใหเ้กิดรายการที่มีความขัดแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างบริษัทกับบุคคลที่เก่ียวขอ้งกันและมี
คณุสมบตัิครบตามเกณฑต์่อไปนี ้
1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้

รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผู้มีอ  านาจ

ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านักงาน ทั้งนี ้ลักษณะตอ้งห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วน
ราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ 

3. ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส 
พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือบุคคลที่
จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธท์างธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษิัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้
ถือหุน้ท่ีมีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัทฯ บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อน
วนัท่ียื่นค าขออนญุาตต่อส านกังาน 
ความสัมพันธท์างธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการการเช่า 
หรือใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบรกิาร หรือการให ้หรือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการ
รบัหรือให้กูย้ืม ค า้ประกัน การให้สินทรพัยเ์ป็นหลักประกันหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผล ให้
บรษิัทฯ หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสามของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือ
ตัง้แต่ยี่สิบลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าว ใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณ
มลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียว
โยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี ้ที่ เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มี
ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุม
ของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที่มีนัย ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูส้อบบัญชีของ
บรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตต่อส านกังาน 
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6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษากฎหมาย หรือที่ปรกึษาทางการเงิน 
ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุมหรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนั้นดว้ย 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตต่อส านกังาน 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบรษิัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุน้ส่วนที่มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุ้นเกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัทฯ 
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุน้หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีมี่สทิธิเข้าร่วมประชุม 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง ขอ้พึงปฏิบัติส าหรบัการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของบรษิัท
จดทะเบียน ลงวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ ์2542 โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหบ้ริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบตัิที่ดี ซึ่งจะเป็นการสรา้ง
ความเชื่อมั่นใหเ้กิดขึน้แก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ และผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัทกุฝ่าย และเพื่อใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทจดทะเบียนเป็นไป
ดว้ยความโปรง่ใส ชอบธรรม และเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้ บรษิัทจึงเห็นควรก าหนดใหม้ีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลกัฐานแสดง
ความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูแ้ทนของผู้ถือหุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชุม เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ยึดถือปฏิบตัิต่อไป ทัง้นี ้ เนื่องจากผูถื้อหุน้บางราย
อาจยงัไม่คุน้เคยกบัขอ้พึงปฏิบตัิที่น ามาใชใ้นการประชมุผูถื้อหุน้ 

 บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผนัการยื่นเอกสาร หรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผู้แทนของผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิ
เขา้รว่มประชมุแต่ละรายตามที่บรษิัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
1. บุคคลธรรมดา 
1.1 ผู้ถือหุ้นทีมี่สัญชาติไทย 

(ก) บตัรประจ าตวัของผูถื้อหุน้ (บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ) 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ ส าเนาบตัรประจ าตวัของผูม้อบฉนัทะ และบตัรประจ าตวัหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 

(ก) หนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูม้อบฉันทะ และบัตรประจ าตวัหรือหนังสือเดินทาง  (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 
2. นิติบคุคล 
2.1 นิติบคุคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) หนงัสือรบัรองนิติบคุคล ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจที่ไดล้งนามใน

หนงัสือมอบฉนัทะพรอ้มบตัรประจ าตวั หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 
2.2 นิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ 

(ก) หนงัสือรบัรองนิติบคุคล 
(ข) ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจที่ไดล้งนามใน

หนงัสือมอบฉนัทะพรอ้มบตัรประจ าตวั หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 
 ในกรณีของส าเนาเอกสารจะตอ้งมีการรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และหากเป็นเอกสารที่จัดท าขึน้ในต่างประเทศควรมีการ
รบัรองลายมือชื่อโดยโนตารีพบับลิคไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
 ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุมได้
ตัง้แต่เวลา 12.00 น. ของวนัศกุรท์ี่ 23 เมษายน 2564 เป็นตน้ไป 
หมายเหตุ  
 ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้ที่ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัท เพื่อเขา้รว่ม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนนในนามของผูถ้ือหุน้ โดยจดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะที่ระบขุอ้ความครบถว้นสมบรูณแ์ลว้มายงับริษัท โรงพยาบาลจฬุารตัน ์
จ ากดั (มหาชน) เลขที่ หอ้งประชมุชัน้ 7 อาคารโรงพยาบาลจฬุารตัน ์3 อินเตอร ์เลขที่  88/8-9 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารกัษ์ กม.14.5 ต าบลบางปลา อ าเภอ
บางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 
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ข้อบังคับบริษทัเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสยีงลงคะแนน 
1. การมอบฉันทะ 
หมวด 4 ขอ้ 39 

ในการประชุมผู้ถือหุน้ ผูถื้อหุ้นจะมอบฉันทะให้ผูอ้ื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้การมอบฉันทะ
จะตอ้งท าเป็นหนงัสือลงลายมอืชื่อผูม้อบฉนัทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนบรษิทัมหาชนจ ากดัก าหนด โดยใหม้อบแก่ประธาน
กรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไว ้ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูร้บัมอบฉันทะเขา้ประชมุ และอย่างนอ้ยใหม้ีรายการ
ดงัต่อไปนี ้

ก. จ านวนหุน้ที่ผูม้อบฉนัทะนัน้ถืออยู่ 
ข. ชื่อผูร้บัมอบฉนัทะ 
ค.  ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

2. การด าเนินการประชุม 
หมวดที่ 4 ขอ้ 40 

การประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ที่ประชุมจะมีมติใหเ้ปล่ียน
ล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรือ่งตามระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมครบถว้นแลว้ ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกันได้
ไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไวใ้น
หนงัสือนดัประชมุได ้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนังสือนดัประชุม หรือเรื่องที่ผูถื้อหุน้เสนอเพิ่มเติมไม่
เสร็จ และจ าเป็นตอ้งเล่ือนการพิจารณา ใหท้ี่ประชุมก าหนดสถานที่ วนั และเวลาที่จะประชุมครัง้ต่อไป และใหค้ณะกรรมการส่ง
หนงัสือนดัประชุมระบุสถานที่ วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนการประชุม ทัง้นีใ้ห้
โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชมุดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม 
(3) วนัติดต่อกนั 
หมวดที่ 4 ขอ้ 41 

ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุ หรือไม่อาจปฏิบตัิหนา้ที่ได ้
ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้
ใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 
3. องคป์ระชุม 
หมวดที่ 4 ขอ้ 38 

ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีจ านวนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ 
(25) คนหรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้
ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้นัน้ไดเ้รียกนดัเพราะผู้ถือหุน้รอ้งขอการประชุมเป็นอัน
ระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดัประชมุไป
ยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า เจ็ด (7) วนัก่อน วนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่จ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชมุ 
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4. การลงคะแนนเสียง 
หมวด 4 ขอ้ 42 

ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทกุคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหนึ่งหุน้ 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุน้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออก

เสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 
หมวด 4 ขอ้ 43 

การออกเสียงลงมตใิด ๆ หรือการอนมุตัิกิจการใด ๆ ในท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งไดร้ับความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอื่นในขอ้บงัคบันี ้หรือกรณีอื่นตามที่
กฎหมายจะก าหนดไว ้หรือในกรณีดงัต่อไปนีจ้ะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้ซึ่งมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบรษิทัทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
ข. การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทมหาชนอื่นหรือบรษิัทเอกชนมาเป็นของบรษิัท 
ค. การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัการมอบหมาย

ใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบรษิัทหรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 
ง. การแกไ้ขเพิม่เติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท 
จ. การเพิม่ทนุ และการลดทนุ 
ฉ. การออกหุน้กู ้
ช. การควบบรษิัท หรือการเลิกบรษิทั 

5. การแต่งตั้งกรรมการ 
หมวด 3 ขอ้ 15 

บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างนอ้ย หา้ (5) คน และใหค้ณะกรรมการเลือกตัง้กรรมการ
ดว้ยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และต าแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมดว้ยก็ได ้และกรรมการไม่
นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 
หมวด 3 ขอ้ 17 

ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้
1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 
2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีที่

เลือกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้ 
3) บคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจ านวนกรรมการที่

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั
เกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

หมวด 3 ขอ้ 18 
ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัราถา้

จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงที่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 
กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษิัทนัน้ ใหจ้บัสลากว่า ผูใ้ดจะออก ส่วน

ปี หลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนัน้อาจจะเลือกเขา้รบั
ต าแหน่งอีกก็ได ้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบทีง่่ายไม่ซับซ้อน)  
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 

เขียนที่        
วนัท่ี       เดือน              พ.ศ.      

(1) ขา้พเจา้          สญัชาติ          อยู่
บา้นเลขท่ี      ถนน      ต าบล/แขวง       อ าเภอ/
เขต       จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท โรงพยาบาลจฬุารตัน ์จ ากดั (มหาชน)  
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม     หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง ดงันี ้

หุน้สามญั     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 
หุน้บรุมิสิทธิ     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
(1)       อาย ุ   ปี อยู่บา้นเลขท่ี     

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

(2)       อาย ุ   ปี อยู่บา้นเลขท่ี     
ถนน      ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต      
จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    หรือ 

(3)       อาย ุ   ปี อยู่บา้นเลขท่ี     
ถนน      ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต      
จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์     
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2564 ในวนัศกุรท์ี่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งประชุมชัน้ 7 อาคารโรงพยาบาลจุฬารตัน ์3 อินเตอร ์
เลขที่ 88/8-9 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารกัษ์ กม.14.5 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั 
เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
ลงชื่อ      ผูม้อบฉนัทะ 

(  ) 
ลงชื่อ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(  ) 
ลงชื่อ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(  ) 
ลงชื่อ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(  ) 
หมายเหต ุ
ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบทีก่ าหนดรายการต่าง ๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชัดเจนตายตัว) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 

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

เขียนที่        
วนัท่ี       เดือน      พ.ศ.    

(1) ขา้พเจา้          สญัชาติ    อยู่
บา้นเลขท่ี      ถนน      ต าบล/แขวง     อ าเภอ/
เขต       จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท โรงพยาบาลจฬุารตัน ์จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม    หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง ดงันี ้

หุน้สามญั     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 
หุน้บรุมิสิทธิ     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
(1)           อาย ุ          ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง      อ าเภอ/
เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์          หรือ 

(2)           อาย ุ          ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง      อ าเภอ/
เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์          หรือ 

(3)           อาย ุ          ปี 
อยู่บา้นเลขที่     ถนน      ต าบล/แขวง      อ าเภอ/
เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์     
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2564 ในวนัศกุรท์ี่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งประชุมชัน้ 7 อาคารโรงพยาบาลจุฬารตัน ์3 อินเตอร ์
เลขที่ 88/8-9 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารกัษ์ กม.14.5 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั 
เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
  วาระท่ี 1 เรื่องพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 

 
 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 
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 วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2563 

 วาระท่ี 3 เรื่องพิจารณาและอนมุตัิงบการเงินรวมของบรษิัทส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี         
31 ธันวาคม 2563 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

 วาระท่ี 4 เรื่องพิจารณารบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล  

 วาระท่ี 5 พิจารณาและอนมุตัิการจา่ยเงินปันผลและการจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตาม
กฎหมาย ส าหรบัผลการด าเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

 วาระท่ี 6 เรื่องพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
ชื่อกรรมการ นายแพทยว์ิชติ ศิรทิตัธ ารง 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ นางสาวกรรณิกา พลสัสินทร ์
 เหน็ดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ นายมานิต เจียรดฐิ 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ นายชยวฒัน ์พเิศษสิทธิ์ 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

 วาระท่ี 7 เรื่องพิจารณาและอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
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 วาระท่ี 8  เรือ่งพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 และก าหนดค่าตอบแทน 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

 วาระท่ี 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้ม)ี 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ้ใหถื้อว่าการ

ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือใน

กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง
หรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 ลงชื่อ      ผูม้อบฉนัทะ 
    (  ) 

 ลงชื่อ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 
    (  ) 

 ลงชื่อ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 
    (  ) 

 ลงชื่อ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 
    (  ) 

หมายเหต ุ
1. ผูถื้อหุ้นที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่

สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ า

ต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท โรงพยาบาลจฬุารตัน ์จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันศุกรท์ี่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 
อาคารโรงพยาบาลจุฬารตัน ์3 อินเตอร ์เลขที่ 88/8-9 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารกัษ์ กม.14.5 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จงัหวดั
สมทุรปราการ หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 วาระท่ี    เรื่อง           
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 

 วาระท่ี    เรื่อง           
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 

 วาระท่ี    เรื่อง           
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 

 วาระท่ี    เรื่อง           
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
 

 วาระที่    เรื่อง           
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัที่ 7 
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 วาระท่ี    เรือ่ง เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 
ชื่อกรรมการ            
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ            
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ            
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ            
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ            
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ            
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ            
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ            
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ            
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ            
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ            
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ            
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ            
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ            
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ            
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั้งให ้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

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

เขียนที่         
วนัท่ี       เดือน       พ.ศ.    

(1) ขา้พเจา้             
ส านกังานตัง้อยู่เลขที่     ถนน      ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต       จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian)ใหก้บั        
ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท โรงพยาบาลจฬุารตัน ์จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม     หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั              เสียงดงันี ้

หุน้สามญั      หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 
หุน้บรุมิสิทธิ      หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้
(1)                       อาย ุ           ปี  

อยู่บา้นเลขที่     ถนน      ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์          หรือ 

(2)                        อาย ุ          ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง       
อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์            หรือ 

(3)                        อาย ุ          ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี     ถนน      ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์           
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2564 ในวนัศุกรท์ี่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งประชุมชัน้ 7 อาคารโรงพยาบาลจฬุารตัน ์3 อินเตอร ์
เลขที่ 88/8-9 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารกัษ์ กม.14.5 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั 
เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

    หุน้สามญั    หุน้และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้       เสียง 
    หุน้บรุมิสิทธิ   หุน้และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้       เสียง 
 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด    เสียง 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัที่ 7 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นีด้งันี ้
  วาระท่ี 1 เรื่อง พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย           เสียง  ไม่เห็นดว้ย           เสียง  งดออกเสียง        เสียง  

 วาระท่ี 2  เรือ่ง พจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2563 

 วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนมุตัิงบการเงินรวมของบรษิัท ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2563 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย           เสียง  ไม่เห็นดว้ย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

 วาระท่ี 4 เรือ่ง พิจารณารบัทราบการจา่ยเงินปันผลระหว่างกาล  

 วาระท่ี 5 พิจารณาและอนมุตัิการจา่ยเงินปันผล และการจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตาม
กฎหมาย ส าหรบัผลการด าเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

 วาระท่ี 6 เรื่อง พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 เหน็ดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
ชื่อกรรมการ นายแพทยว์ิชติ ศิรทิตัธ ารง 
 เหน็ดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ นางสาวกรรณิกา พลสัสินทร ์
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ นายมานิต เจียรดฐิ 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ นายชยวฒัน ์พิเศษสิทธิ์ 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

39 



2 5 6 4
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 37

 

 

 วาระท่ี 7 เรือ่ง พิจารณาและอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

 วาระท่ี 8     เรื่องพิจารณาอนมุตักิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 และก าหนดคา่ตอบแทน 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย           เสียง  ไม่เห็นดว้ย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  

 วาระท่ี 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้ม)ี 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย           เสียง  ไม่เห็นดว้ย           เสียง  งดออกเสียง           เสียง  
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ ใหถื้อว่าการ

ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 
(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือใน

กรณีที่ที่ประชมุมกีารพิจารณาหรือลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง
หรือเพิ่มเตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุน
หนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

ลงชื่อ      ผูม้อบฉนัทะ 
(  ) 

ลงชื่อ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงชื่อ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 
(  ) 

ลงชื่อ      ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 (  ) 
หมายเหตุ 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถ้ือหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้ัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
2. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
 (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 (2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
3. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบ

ฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท โรงพยาบาลจฬุารตัน ์จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันศุกรท์ี่  23 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 
อาคารโรงพยาบาลจุฬารตัน ์3 อินเตอร ์เลขที่ 88/8-9 หมู่ที่ 11 ถนนเทพารกัษ์ กม.14.5 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จงัหวดั
สมทุรปราการ หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

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

 
 วาระท่ี    เรื่อง          
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เหน็ดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
 

 วาระท่ี    เรื่อง          
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
 

 วาระท่ี    เรื่อง          
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
 

 วาระท่ี    เรื่อง          
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
 วาระท่ี    เรื่อง          
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัที่ 7 
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 วาระท่ี    เรื่อง เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 
ชื่อกรรมการ          

 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ชื่อกรรมการ          

 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ชื่อกรรมการ          

 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ชื่อกรรมการ          

 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ชื่อกรรมการ          

 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ชื่อกรรมการ          

 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ชื่อกรรมการ          

 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ชื่อกรรมการ          

 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ชื่อกรรมการ          

 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ชื่อกรรมการ          

 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ชื่อกรรมการ          

 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ชื่อกรรมการ          

 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ชื่อกรรมการ          

 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ชื่อกรรมการ          

 เห็นดว้ย             เสียง  ไม่เห็นดว้ย             เสียง  งดออกเสียง             เสียง  
ชื่อกรรมการ          

        เห็นดว้ย             เสียง       ไม่เห็นดว้ย             เสียง     งดออกเสียง             เสียง 
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รายละเอียดกรรมการอิสระทีบ่ริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 
ช่ือ : นายมานิต เจียรดิฐ 
อายุ : 72 ปี 
สัญชาติ : ไทย 
ท่ีอยู่ : 38/84 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  
วุฒิการศึกษา : B.A (Economics and Accounting) Claremont Men’s College (ปัจจุบนั Claremont McKenna 

College)  
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ : 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. 

ประวติัการท างาน 2555- ปัจจุบนั 
 
 
 
2559 – ปัจจุบนั 
 
 
 
2558 – ปัจจุบนั 
 
2558 – ปัจจุบนั 

3255 – ปัจจุบนั 

กรรมการบริษทั 
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการก ากบัดูแล
กิจการ 
ประธานกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการบริษทั 
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
บริษทั มุ่งพฒันาอินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั 
(มหาชน) 
บริษทัไลเซนส์ทูคิว จ ากดั 
บริษทั มุ่งพฒันาอินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั 
(มหาชน) 

 

กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน : บริษทั  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั(มหาชน)  CHG 
  บริษทั มุ่งพฒันาอินเตอร์แนชชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : บริษทัไลเซนส์ทูคิว จ ากดั 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

: -ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน- 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ 
วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

: 8 ปี 4 เดือน 16 วนั 
: 15 สิงหาคม 2555 

การถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั : ร้อยละ 0.00 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีออกจ าหน่าย 
ส่วนไดเ้สียทั้งทางตรงและทางออ้มในกิจการใดๆท่ี
บริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สัญญา 

: -ไม่มี- 

ประวติัการเขา้ร่วมประชุมปี 2563 : ประชุมคณะกรรมการบริษทัจ านวน 7 คร้ังต่อการประชุมทั้งหมด 7 คร้ัง (100%) 
  ประชุมกรรมการตรวจสอบจ านวน 5 คร้ังต่อการประชุมทั้งหมด 5 คร้ัง (100%)  

ส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุมคร้ังน้ี : เป็นผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในวาระท่ี 6 
(ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือน้ีไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั) 
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รายละเอียดกรรมการอิสระทีบ่ริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
ช่ือ :นายสมยศ  ญาณอุบล 
อายุ : 65 ปี 
สัญชาติ : ไทย 
ท่ีอยู่ : 57/267 หมู่ 9 ต าบลบางพูด  อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

: ปริญญาตรี วทบ.(บญัชี)  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
การอบรมบทบาทหน้าท่ีกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) สถาบนักรรมการบริษทัไทย(IOD) 

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

ประวติัการท างาน 2555-ปัจจุบนั 
 
2559-ปัจจุบนั 
 
 
 
 
2539 – 2557 
2548 – 2554 
2541 - 2547 
2539- 2541 

กรรมการบริษทั กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน, 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
กรรมการลงทุนและการบริหาร
ความเส่ียง 
กรรมการบริษทั 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี  
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี  
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี  

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

 

กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน : บริษทั  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากดั(มหาชน)  CHG 
กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : -ไม่ม-ี 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน 
ท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

: -ไม่ม-ี 

จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ :  8 ปี 4 เดือน  16 วนั (ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วนัท่ี 15 สิงหาคม 2555) 
การถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั : -ไม่ม-ี 
ส่วนไดเ้สียทั้งทางตรงและทางออ้มในกิจการใดๆท่ี
บริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สัญญา  

: -ไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน- 

ประวติัการเขา้ร่วมประชุมปี 2563 : ประชุมคณะกรรมการบริษทัจ านวน 7 คร้ังต่อการประชุมทั้งหมด 7 คร้ัง (100%) 
: ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 5 คร้ังต่อการประชุมทั้งหมด 5 คร้ัง (100%) 

ส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุม 
คร้ังน้ี 

: -ไม่ม-ี 

(ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือน้ีไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัและไม่มีส่วนได้
เสียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการอื่นๆ) 
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน

ประจำป 2564

วันศุกรที่ 23 เมษายน 2564
เวลา 13.00 น.

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

และโปรดนำแบบพ�มพบารโคดลงทะเบียน
มาแสดงตอเจาหนาที่ลงทะเบียนในวันประชุม

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)

เร�่มลงทะเบียนตั้งแตเวลา 12.00 น.
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