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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 
ของ 

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
วัน เวลา และสถานที่ 

ประชมุเมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชมุของบริษัท เลขท่ี 88/8-9 หมูท่ี่ 11 ต าบล 
บางปลา อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายเกรียงศกัด์ิ พลสัสนิทร์ ประธานกรรมการ 
2. นายแพทย์ก าพล พลสัสนิทร์ กรรมการผู้จดัการ และประธานกรรมการบริหาร 
3. นายอภิรุม ปัญญาพล กรรมการ 
4. นายแพทย์สชุาย เหลา่วีรวฒัน์ กรรมการและกรรมการบริหาร 
5. นางกอบกลุ ปัญญาพล กรรมการ 
6. นายยรรยง อมรพิทกัษ์กลู กรรมการ 
7. นางสาวกรรณิกา พลสัสนิทร์ กรรมการ 
8. นายมานิต เจียรดิฐ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
9. นายสมยศ ญาณอบุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
10. นายชยวฒัน์  พิเศษสิทธ์ิ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
11. นายแพทย์พินิจ  กลุละวณิชย์  กรรมการอิสระ  
กรรมการบริษัทฯ ที่ลาการประชุมเน่ืองจากตดิภารกิจ 
1. นายแพทย์วิชิต ศิริทตัธ ารง  กรรมการบริษัท    
ผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืนๆ  
1. นายแพทย์ยทุธนา  สงวนศกัด์ิโกศล รองกรรมการผู้จดัการและผู้อ านวยการโรงพยาบาลจฬุารัตน์ 9  

ก่ิงแก้ว 
2. แพทย์หญิงชตุิมา  ป่ินเจริญ รองกรรมการผู้จดัการและผู้อ านวยการโรงพยาบาลจฬุารัตน์ 11  
  บางปะกง 
3. แพทย์หญิงรุ่งอรุณ สนัทดักลการ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจฬุารัตน์ 3 อินเตอร์เนชัน่แนล 
4. นายแพทย์พลสนัต์  พลสัสนิทร์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจฬุารัตน์ชลเวช และนกัลงทนุสมัพนัธ์

(Investor relations) 
5. นางวนัดี  พิศนวุรรณเวช รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและเลขานกุารบริษัท 

6. นายศภุโชค โรจน์ชีวิน   ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
7. นายศภุฤกษ์  ศรียะพงศ์ นิติกรและผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท 
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8. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ตวัแทนผู้สอบบญัชีจากบริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั 
9. นางสาวโกสมุภ์ ชะเอม ตวัแทนผู้สอบบญัชีจากบริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั 
10. นางสาวมนญัญา ฐิตินนัทวรรณ   ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท  นกักฎหมายกรุงเทพ จ ากดั  
11. นายพายพุดั มหาผล     ท่ีปรึกษาด้านการเงินจากบริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

เร่ิมการประชุม 

นายเกรียงศักด์ิ พลัสสินทร์ ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า        
มีผู้ ถือหุ้นของบริษัทและผู้ รับมอบฉนัทะมาเข้าร่วมประชมุรวม 685 คน นบัจ านวนหุ้นได้ 8,653,792,833 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 78.6708 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทมีจ านวนทัง้สิน้ 11,000,000,000 
หุ้น) ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว  

ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระการประชุมประธานฯ  ได้มอบหมายให้คุณศุภฤกษ์ศรียะพงส์  นิติกรและ
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้ชีแ้จงเก่ียวกบัวิธีการด าเนินการประชุมและขัน้ตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในแต่
ละวาระดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉันทะท่ีได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในท่ี
ประชมุแตล่ะท่านจะได้รับแจกบตัรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ  

2. การประชุมจะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุม โดยจะน าเสนอข้อมูล
ในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติส าหรับวาระนัน้ ๆ กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหรือ
ผู้ รับมอบฉันทะต้องการซกัถามหรือแสดงความเห็น จะต้องแจ้งช่ือและนามสกุล และในกรณีท่ีเป็นผู้ รับมอบฉันทะ
จะต้องแจ้งช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีตนรับมอบฉนัทะมาให้ท่ีประชมุทราบด้วยทกุครัง้  

3. ภายหลงัท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระท่ี 2 และ 4 ซึง่เป็นวาระ
เสนอให้ท่ีประชุมรับทราบซึ่งไม่ต้องลงคะแนน ผู้ ถือหุ้ นท่านใดท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนท่ีได้รับจากเจ้าหน้าท่ีตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ทัง้นี ้เพ่ือ
ความสะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนน เจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะจดัเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนนไม่
เห็นด้วย และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ีงดออกเสียง โดยผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
ขอให้ยกมือขึน้เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีจดัเก็บตามล าดบั ทัง้นี ้ส าหรับวาระท่ี 6 เร่ืองการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ี
ออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนทกุใบทัง้เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียง เพ่ือนบัคะแนน และจะเก็บ
บตัรลงคะแนนตามรายช่ือกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นรายบคุคล 

4. ผู้ ถือหุ้นทกุท่านมีคะแนนเสียงหนึง่เสียงตอ่หนึง่หุ้น ผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระ
ใดจะไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ 
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5. ในการนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระ 7 ต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ โดยบริษัทจะน าคะแนนเสียงท่ีไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียงดงักล่าวนัน้หกัออกจากจ านวนเสียง
ทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุ สว่นท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ   

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีไม่มีผู้ ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าท่ีประชุม
เห็นชอบ หรืออนมุตัิเป็นเอกฉนัท์ ทัง้นี ้เพ่ือมิให้เป็นการเสียเวลาระหวา่งท่ีรอการนบัคะแนนเสียงจะให้พิจารณาวาระ
ถดัไป 

6. เพ่ือให้การเก็บบัตรลงคะแนน เป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องกับตามหลกัการก ากับดูแลกิจการ 
บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้ นท่ีเห็นด้วยเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไปในคราวเดียว โดยขอให้ผู้ ถือหุ้ น
สามารถส่งคืนให้เจ้าหน้าท่ีหลังเลิกประชุมฯ  แล้วกรณีผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะกลบัก่อนขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืน
ให้กบัเจ้าหน้าท่ีด้วยเช่นกนั 

นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้น าระบบการลงทะเบียนและตรวจนบัคะแนนเสยีงของ บริษัท โอเจอินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั มาใช้ในการประชมุเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่กรรมการ 1 ท่าน คือ นายแพทย์วิชิต ศิริทตัธ ารง ไมส่ามารถเข้าร่วม
ประชมุได้เน่ืองจากติดภารกิจ 

ภายหลงัการแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้แถลงเปิดการประชุมและขอให้ผู้ ถือหุ้น  1 ท่าน
เป็นตวัแทนและเป็นสกัขีพยานการตรวจนบัคะแนนของบริษัท โอ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เพ่ือเป็นการแสดงออก
ถงึความโปร่งใส ธรรมาภิบาลท่ีดี  มีผู้ ถือหุ้นแสดงความจ านงเข้าร่วมเป็นตวัแทนและเป็นสกัขีพยาน 1 ท่าน จากนัน้
ประธานด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2558 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบนัทึกถูกต้องตรงตามมติของท่ีประชุม 
รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชมุท่ีน าสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ 

ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง  
โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นแจ้งช่ือ – นามสกลุ และสถานะก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น  

ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถาม ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2558 
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มต ิ ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว จงึมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ตามท่ี
ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย จ านวน  9,102,244,533 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9795 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จ านวน        1,866,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0205 
บตัรเสีย  จ านวน                     0 เสียง 

วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2558 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายแพทย์ก าพล พลสัสินทร์ กรรมการผู้จดัการและประธานกรรมการบริหาร 
เป็นผู้กลา่วสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ให้ท่ีประชมุทราบ 

นายแพทย์ก าพล  พลสัสินทร์ กรรมการผู้ จัดการและประธานกรรมการบริหาร ได้เสนอให้ท่ีประชุม       
ผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินการเร่ืองศกัยภาพการให้บริการและผลงานแยกเป็นศนูย์เฉพาะทาง และคลินิกเฉพาะ
ทาง ดงันี ้

-ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางหัวใจ รวมถึงโครงการ 10,000 ดวงใจถวายพ่อหลวง และการมอบ
เคร่ืองกระตุ้นหวัใจไฟฟ้าอตัโนมตัิ (AED) จากนัน้พดูถงึความภมูิใจที่กลุม่โรงพยาบาลจฬุารัตน์เป็นสว่นหนึ่งท่ีช่วยลด
อัตราการตายของโรคกล้ามเนือ้หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โดยแสดงกราฟเปรียบเทียบการลดลงของอัตราการ
เสียชีวิตของผู้ ป่วยโรคกล้ามเนือ้หวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั และเน้นใน 4 จงัหวดัได้แก่ จงัหวดัสมทุรปราการ, จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา, จงัหวดัปราจีนบรีุ และจงัหวดัสระแก้ว  

 
-คลินิกศลัยกรรมมือและกระดกู (Hand Microsurgery) 
-ศนูย์ผู้ ป่วยวิกฤติทารกแรกเกิดน า้หนกัน้อย (I.C.U ทารกแรกเกิด) 
-ศนูย์หลอดเลือดสมอง (Stroke Center) 
-ศนูย์รักษามะเร็งครบวงจร 
-ศนูย์รักษามะเร็งตอ่มลกูหมากโดยวิธีฝังแร่ 
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จากนัน้รายงานเก่ียวกบั การร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคม(CSR) และรายงานเก่ียวกบัรางวลัคณุภาพ
ของโรงพยาบาลในกลุม่จฬุารัตน์  รวมถงึรายงานความคืบหน้าของโครงการท่ีมีการขยายอาคารโรงพยาบาลในแตล่ะ
สาขา และสรุปจ านวนสาขาของกลุม่โรงพยาบาลจฬุารัตน์ในปี 2558 มทีัง้หมด 13 สาขา และมีเตียงรองรับผู้ ป่วย
จ านวน 392 เตียงตามท่ีเสนอในท่ีประชมุ   และในปี 2559 ณ วนัท่ี 22 เมษายน 2559 มีทัง้หมด 14 สาขา และมี
เตียงรองรับผู้ ป่วยทัง้หมด 442 เตียง โดยเพ่ิมโรงพยาบาลจฬุารัตน์รวมแพทย์ระยอง  

และกรรมการผู้จดัการได้กลา่วสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้

สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ท่ีผ่านมา บริษัทมีรายได้
จ านวน 3,178,828,261 บาท และมีก าไรสทุธิ 538,329,045 บาท รายละเอียดผลการด าเนินงานของบริษัท ปรากฏ
ตามงบการเงินของบริษัทท่ีจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ 

ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น 

 คณุศรินทร์  อรุณเลิศพิทกัษ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามข้อมลูดงันี ้
ขอทราบประมาณการรายได้ หลงัจากท่ีสว่นขยายแตแ่ละโครงการเปิดบริการครบในปี 2559 

 นายแพทย์ก าพล พลสัสนิทร์ กรรมการผู้จดัการ และประธานกรรมการบริหาร ได้ชีแ้จงดงันี ้
จากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา  กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์มีการเติบโตทุกปีโดยท่ีการขยาย
อาคารโรงพยาบาลยงัไมแ่ล้วเสร็จในปี 2559  ก็คาดวา่จะเติบโตต่อเน่ืองแต่ไม่สามารถบอกได้
วา่จะเป็นเท่าไหร่ 

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วนัท่ี    
31 ธนัวาคม  2558 

มต ิ ท่ีประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2558 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ  

วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัตงิบการเงนิรวมของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางวนัดี พิศนุวรรณเวช รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและเลขานุการบริษัท 
เป็นผู้กลา่วสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ให้ท่ีประชมุทราบ โดยมี
รายละเอียดสรุปได้ดงันี ้
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ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถาม  

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมตัิงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชี รับอนุญาตของบริษัทแล้ว และคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปีท่ีได้จัดส่งไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือ
เชิญประชมุแล้วก่อนการประชมุ 

มต ิ ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว จงึมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชี
สิน้สดุ ณ วนัท่ี     31 ธนัวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย จ านวน  9,297,333,565 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน                     0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
งดออกเสียง จ านวน                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000  
บตัรเสีย  จ านวน                     0 เสียง 
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วาระที่ 4 พจิารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายแพทย์สชุาย  เหล่าวีรวฒัน์ กรรมการและกรรมการบริหาร เป็นผู้กล่าว
สรุปการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ให้ท่ีประชมุทราบ 

นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์  กรรมการและกรรมการบริหาร ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 ซึ่งได้ก าหนดว่า 
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราวเม่ือเห็นวา่ บริษัทมีก าไรสมควรพอท่ีจะท า
เช่นนัน้ และเม่ือได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

นายแพทย์สุชาย  เหล่าวีรวฒัน์ กรรมการและกรรมการบริหาร ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่า ในระหว่างปี 
2558 ท่ีผ่านมา บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการด าเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดดงันี  ้

(1) ท่ีประชุมคณะกรรมการ ครัง้ท่ี 4/2558  ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 10 สิงหาคม 2558 ได้มีมติอนุมตัิ
ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในอัตราหุ้ นละ 0.012  บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 
132,000,000 บาท และได้ด าเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี  10 
กนัยายน 2558 

(2) ท่ีประชมุคณะกรรมการซึง่ประชมุ ครัง้ท่ี 5/2558 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 ได้
มีมติอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็นเงิน
ทัง้สิน้ 132,000,000 บาทและได้ด าเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี  
9 ธนัวาคม 2558 

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้ผู้ ถือหุ้นไปแล้วรวม 2 ครัง้ เป็นอตัราหุ้นละ 0.024 บาท รวมเป็น
เงินทัง้สิน้ 264,000,000 บาท 

ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถาม  

ประธานฯ จงึได้เสนอให้ท่ีประชมุรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

มต ิ ท่ีประชมุรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลของบริษัท ตามรายละเอียดท่ีเสนอ  
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วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินก าไร เพื่อเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 
ก าหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่านัน้ และมาตรา 116 ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี จนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10 ของทนุจดทะเบียน  

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมของ
บริษัท หลังจากหักเงินส ารองตามกฎหมายและเงินส ารองอื่น ๆ แล้ว ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมี                
การเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะขึน้อยู่กับผลประกอบการ แผนการลงทุนขยายธุรกิจ ฐานะทาง
การเงิน สภาพคลอ่ง และความจ าเป็นอื่น ๆ ในอนาคต 

จากผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ท่ีผ่านมา บริษัทมีรายได้
3,178,828,261 บาท และมีก าไรสทุธิประจ าปี 2558 จ านวน 538,329,045 บาท และบริษัทฯ ได้จดัสรรเงินก าไร เพ่ือ
เป็นทนุส ารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว  จึงไม่ต้องมีการจดัสรรอีก ประธานฯ จึงขอเสนอ
ให้ท่ีประชมุพิจารณาและอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 ซึง่เป็นวนัท่ีคณะกรรมการก าหนดให้เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสิทธิรับเงินปัน
ผล (Record Date) ในอตัราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 132,000,000 บาท และให้รวบรวมรายช่ือ
ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 
2559 โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2559 ทัง้นี ้อตัราเงินปันผลท่ีจ่ายเทียบกบั
ก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย เท่ากับร้อยละ 74 ซึง่สอดคล้องกับ
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถาม  

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมตัิการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 
0.012 บาท ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 

มต ิ ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว จงึมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีมี
รายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียน ผู้ ถือหุ้ น ณ วนัท่ี3 พฤษภาคม2559 ซึ่งเป็นวันท่ีคณะกรรมการก าหนดให้เป็นวัน
ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)  
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ในอตัราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 132,000,000 บาท และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559  โดยก าหนด
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2559 ทัง้นี ้อตัราเงินปันผลท่ีจ่ายเทียบกบัก าไรสทุธิหลงัหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี เท่ากบัร้อยละ 74 ซึง่สอดคล้องกบันโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบริษัท ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย จ านวน  9,297,435,565 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน                     0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง จ านวน                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
บตัรเสีย  จ านวน                     0 เสียง 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระนี ้เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติท่ีดีของนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
ประธานฯ ได้เชิญกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่านออกจากห้องประชมุและจะเรียนเชิญกลบั
เข้าห้องประชมุอีกครัง้ภายหลงัจากท่ีประชมุได้ลงมติในวาระนีเ้รียบร้อยแล้ว 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายแพทย์สชุาย เหลา่วีรวฒัน์ กรรมการและกรรมการบริหาร เป็นผู้แจ้งให้ท่ี
ประชุมทราบว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 18. ก าหนดว่าในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้อง
ออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึง่ในสาม (1/3) โดยอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ 
ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) ซึง่ในปีนีก้รรมการซึง่ต้องออกจากต าแหน่งกรรมการของ
บริษัทตามก าหนดวาระมีดงันี ้

1. นายแพทย์ก าพล พลสัสินทร์ 
2. นายยรรยง อมรพิทกัษ์กลู 
3. นายสมยศ  ญาณอบุล 
4. นายแพทย์พินิจ กลุละวณิชย์ 

รายละเอียดประวตัิโดยสงัเขปของบุคคลทัง้ 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนงัสือเชิญประชุม ท่ี
ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม (สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 4)  

เกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มิได้ผ่านขัน้ตอนของ
คณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากบริษัทไม่ได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกนั
ของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณาโดยการเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวข้องได้ก าหนด คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการ 



 

10/13 
 

ในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลเห็นว่า กรรมการทัง้ 4 ท่านซึง่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระเป็นผู้ ท่ีมีความเหมาะสม
ด้านคณุวฒิุ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาท่ีผ่าน
มาเป็นประโยชน์กบับริษัท และกรรมการทัง้ 4 ท่าน ไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้ นในกิจการใดท่ีมีส่วนแข่งขนั
กบัการด าเนินงานของบริษัท 

ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถาม 

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการดงัมีรายช่ือดงักลา่วข้างต้นท่ีต้องออกตามวาระ
กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่  

มต ิ ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว จงึมีมติอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการดงักลา่วข้างต้น ซึง่เป็นกรรมการที่ต้อง
ออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

1. นายแพทย์ก าพล  พลสัสนิทร์ 
เห็นด้วย จ านวน   9,019,727,278 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.0131 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน      23,988,087 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.2580 
งดออกเสียง จ านวน     253,720,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ   2.7289 

 บตัรเสีย  จ านวน          0 เสียง 
 2.       นายยรรยง  อมรพิทกัษ์กลู 

เห็นด้วย จ านวน   9,223,014,228 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.1995 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน      23,988,087 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.2580 
งดออกเสียง จ านวน        50,433,250 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.5424  
บตัรเสีย  จ านวน                            0 เสียง 

3. นายสมยศ   ญาณอบุล 
เห็นด้วย จ านวน   9,291,707,265 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9384 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน        5,728,300 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0616 
งดออกเสียง จ านวน                      0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000  
บตัรเสีย  จ านวน                      0 เสียง 

4. นายแพทย์พินิจ กลุละวณิชย์ 
เห็นด้วย จ านวน   9,291,707,265 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9384 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน        5,728,300 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0616 
งดออกเสียง จ านวน                       0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  
บตัรเสีย  จ านวน                       0 เสียง 
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วาระที่ 7 พจิารณาและอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางวนัดี  พิศนวุรรณเวช  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและเลขานุการบริษัท  
เป็นผู้กลา่วสรุปให้ท่ีประชุมทราบเก่ียวกบัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท บริษัทไม่ได้แต่งตัง้
คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน เพ่ือท าหน้าท่ีในการพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการโดยเฉพาะแต่ได้
ก าหนดโดยท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทซึง่ได้ร่วมกนัพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนโดยค านึงถึงผลประกอบการ
ของบริษัท และเปรียบเทียบอ้างอิงกบัธุรกิจในประเภทเดียวกนักบับริษัทหรือใกล้เคียงกบับริษัท 

 นางวันดี  พิศนุวรรณเวช รองผู้ อ านวยการฝ่ายบริหารและเลขานุการบริษัท  ได้เสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาและอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการส าหรับปี 2558 ในรูปของเบีย้ประชุมและโบนสัประจ าปี 
ดงันี ้

 1. เบีย้ประชมุ 
- ประธานคณะกรรมการ 30,000 บาทตอ่ครัง้ท่ีเข้าประชมุคณะกรรมการ 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาทตอ่ครัง้ท่ีเข้าประชมุคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และ 20,000 บาทตอ่ครัง้ท่ีเข้าประชมุคณะกรรมการ  
- กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทตอ่ครัง้ท่ีเข้าประชมุคณะกรรมการ 

และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ (แล้วแตก่รณี) 

2. โบนสัประจ าปี  
บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินโบนสัประจ าปีตามผลประกอบการ ในจ านวนวงเงินรวมทัง้สิน้ไม่
เกิน 5,000,000 บาทตอ่ปี และให้ค านวณจ่ายตามระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 

ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น 

 คณุหทยักาญจน์ นิกรพงษ์สิน ผู้ ถือหุ้น ให้ความเห็นไว้ดงันี ้

เสนอแนะให้กรรมการแต่ละท่านชีแ้จงถึงการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าท่ีโครงการท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทโรงพยาบาลจุฬารัตน์ เพ่ือทราบรายละเอียดและเห็นความสามารถ
ของกรรมการแตล่ะท่าน 

 นายแพทย์ก าพล  พลสัสินทร์ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร รับทราบ
ข้อเสนอแนะ และจะน าไปพิจารณา 

        ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามท่ีเสนอ
ตอ่ท่ีประชมุ  

มต ิ ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว จงึมีมติอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามท่ีเสนอข้างต้นทุก
ประการ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
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เห็นด้วย จ านวน  9,268,811,178 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6921 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน      27,735,487 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.2983 
งดออกเสียง จ านวน            893,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0096  
บตัรเสีย  จ านวน                      0 เสียง 
 

วาระที่ 8 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางวนัดี  พิศนวุรรณเวช  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและเลขานุการบริษัท  
เป็นผู้กลา่วสรุปให้ท่ีประชมุทราบวา่ ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดให้
ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตัง้สามารถแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีคนเดิมได้ 

นอกจากนี ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี ทจ. 44/2556 เร่ือง
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทท่ี
ออกหลกัทรัพย์ ก าหนดให้บริษัทจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชีดงักล่าวปฏิบัติหน้าท่ีมาแล้ว 5 
รอบปีบญัชีติดตอ่กนัโดยการหมนุเวียนไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้ สอบบญัชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีรายอื่น ๆ ในส านกังานตรวจสอบบญัชีนัน้แทนผู้สอบบญัชีรายเดิมได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2559 
พิจารณาและอนุมตัิการแต่งตัง้ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5313 และ/หรือ นางสาว
สมุาลี  รีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3970 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
4958 แห่งบริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2559  ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีท่ีเสนอช่ือแตง่ตัง้
ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปีนี ้เป็นการปฏิบตัิหน้าท่ีผู้สอบบัญชีปีท่ีสอง แต่บริษัทส านักงาน อี
วาย จ ากัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีให้กบับริษัทและบริษัทย่อยมาแล้วเป็นเวลา 22 รอบปีบัญชีและก าหนดค่าสอบ
บญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจ านวนไมเ่กิน 2,990,000 บาทตอ่ปี  โดยไมร่วมคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ให้บริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส านกังานท าหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน
ผู้สอบบัญชีดงักล่าวได้ ทัง้นี ้ผู้ สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท 
ผู้บริหารผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด 
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 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถาม  
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        ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บญัชี ตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น ตามท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุ  

 มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 
ตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 
เห็นด้วยจ านวน  9,292,824,665 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9504 
ไมเ่ห็นด้วยจ านวน       3,722,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0400 
งดออกเสียงจ านวน           893,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0096  
บตัรเสีย  จ านวน                     0 เสียง 

วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 ประธานฯได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุเพ่ือทราบ บริษัทฯอยู่ระหวา่งการพิจารณาเข้าร่วมโครงการกบัสถาบนั 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ในนโยบายเก่ียวกบัการตอ่ต้านการทจุริตคอรัปชัน่ซึง่อยู่ระหวา่งด าเนินการ และผลการ 
ด าเนินการจะแจ้งให้ท่ีประชมุทราบในครัง้ตอ่ไป 

ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น 

      ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถาม 

  หลงัจากเสร็จสิน้การพิจารณาวาระท่ี 9 ประธานฯแถลงต่อท่ีประชุมว่าได้พิจารณาวาระต่างๆ ตามระเบียบ
การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 5229 ครบถ้วนแล้ว  และไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม  ประธานฯกล่าว
ขอบคณุผู้ เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 5229 ทกุท่านและกลา่วปิดประชมุ ณ เวลา 15.00 น. 

 

(ลงชื่อ) …………………………………ประธานที่ประชุม 
                       (นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์)  

 
 (ลงช่ือ).............................................เลขานุการบริษัท/ผู้บันทกึการประชุม 
          (นางวันดี  พศินุวรรณเวช)   


