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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
ของ บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 

วัน เวลา และสถานที่ 
ประชมุเมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชมุของบริษัท เลขท่ี 88/8-9หมูท่ี่ 11 ต าบลบางปลา 

อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการเข้าร่วมประชมุคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด)  

1. นายเกรียงศกัด์ิ พลสัสนิทร์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
2. นายแพทย์ก าพล พลสัสนิทร์ กรรมการและกรรมการผู้จดัการ  
3. นายแพทย์วิชิต ศิริทตัธ ารง กรรมการ  
4. นายอภิรุม ปัญญาพล กรรมการ 
5. นายแพทย์สชุาย เหลา่วีรวฒัน์ กรรมการและกรรมการบริหาร และคณะกรรมการลงทนุและการบริหาร 
  ความเสี่ยง 
6. นางสาวกรรณิกา พลสัสนิทร์ กรรมการ และคณะกรรมการลงทนุและการบริหารความเสี่ยง    
7. นางกอบกลุ ปัญญาพล กรรมการ 
8. นายยรรยง อมรพิทกัษ์กลู กรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และ 
  คณะกรรมการลงทนุและการบริหารความเสี่ยง 
9. นายมานิต เจียรดิฐ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา
  และพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
10. นายสมยศ ญาณอบุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา 
  และพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี  
  และคณะกรรมการลงทนุและการบริหารความเสี่ยง 
11. นายชยวฒัน์  พิเศษสิทธ์ิ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา 
  และพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ด ี  
12. นายแพทย์พินิจ  กลุละวณิชย์  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา 
  และพิจารณาคา่ตอบแทน 

กรรมการบริษัทที่ลาการประชุม 
 -ไมม่ ี

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายแพทย์ยทุธนา  สงวนศกัด์ิโกศล รองกรรมการผู้จดัการและผู้อ านวยการโรงพยาบาลจฬุารัตน์ 9 ก่ิงแก้ว 
2. แพทย์หญิงชตุิมา  ป่ินเจริญ รองกรรมการผู้จดัการและผู้อ านวยการโรงพยาบาลจฬุารัตน์ 11 อินเตอร์ 
3. แพทย์หญิงรุ่งอรุณ สนัทดักลการ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจฬุารัตน์ 3 อินเตอร์ 
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4. นายแพทย์พลสนัต์  พลสัสนิทร์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจฬุารัตน์ชลเวช และผู้อ านวยการนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
5. แพทย์หญิงรวินท์  ปัทมสิงห์ ณ อยธุยา ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมาย 
6. คณุวนัดี  พิศนวุรรณเวช ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  และเลขานกุารบริษัท 

7. นายศภุโชค โรจน์ชีวิน   ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
8. นายศภุฤกษ์  ศรียะพงศ์ นิติกรและผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท 
9. นางสาวศิรินภา  ละครชยั ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัทจดทะเบียน เลขานกุารบริษัทย่อย 

ผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืนๆ 
1. นางสาวโกสมุภ์ ชะเอม ตวัแทนผู้สอบบญัชีจากบริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั 
2. คณุอภิชญา ธนพฤฒิบด ี ตวัแทนผู้สอบบญัชีจากบริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั 

3. คณุธนวรรณ  ชลายนนาวิน    ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท ท่ีปรึกษากฎหมายซีเอม็ที จ ากดั 
4. นายพายพุดั มหาผล    ท่ีปรึกษาด้านการเงินจากบริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
5. คณุนชุฎา  เริงฤทยัร่ืน   ท่ีปรึกษาด้านการเงินจากบริษัทหลกัทรัพย์ ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

เร่ิมการประชุม 

นายเกรียงศกัด์ิ พลสัสินทร์ ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทและผู้ รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวม 227 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 8,028,282,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
72.9844 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทมีจ านวนทัง้สิน้ 11,000,000,000 หุ้น) ครบเป็น
องค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว  

ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระการประชุมประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณศุภฤกษ์ศรียะพงศ์  นิติกรและผู้ช่วยเลขานุการ
บริษัท ได้ชีแ้จงเก่ียวกบัวิธีการด าเนินการประชมุและขัน้ตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในแตล่ะวาระดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉันทะท่ีได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม
แตล่ะท่านจะได้รับแจกบตัรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ  

2. การประชมุจะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชมุ โดยจะน าเสนอข้อมลูในแต่ละ
วาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติส าหรับวาระนัน้ ๆ กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ
ต้องการซกัถามหรือแสดงความเห็น จะต้องแจ้งช่ือและนามสกุล และในกรณีท่ีเป็นผู้ รับมอบฉันทะจะต้องแจ้งช่ือผู้ ถือหุ้นท่ี
ตนรับมอบฉนัทะมาให้ท่ีประชมุทราบด้วยทกุครัง้  

3. ภายหลงัท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดในแตล่ะวาระแล้ว ยกเว้นวาระท่ี 2 และ 4 ซึง่เป็นวาระเสนอให้
ท่ีประชุมรับทราบซึ่งไม่ต้องลงคะแนน ผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตร
ลงคะแนนท่ีได้รับจากเจ้าหน้าท่ีตอนลงทะเบียน และสง่คืนให้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัท ทัง้นี ้เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วใน
การนับคะแนน เจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้ นท่ีลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วยบัตร
ลงคะแนนของผู้ ถือหุ้ นท่ีงดออกเสียง โดยผู้ ถือหุ้ นท่านใดท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้ยกมือขึน้เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี
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จัดเก็บตามล าดับ ทัง้นี ้ส าหรับวาระท่ี 6 เร่ืองการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตร
ลงคะแนนทกุใบทัง้เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียง เพ่ือนบัคะแนน และจะเก็บบตัรลงคะแนนตามรายช่ือกรรมการท่ี
ได้รับการเสนอช่ือเป็นรายบคุคล 

4. ผู้ ถือหุ้นทกุท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะ
ไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ 

5. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระ 7 ต้องได้รับอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชุม และวาระท่ี 9 ต้องได้รับอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดงักล่าวนัน้หกัออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุ สว่นท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ   

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีไมม่ีผู้ ใดแสดงความเห็นคดัค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ให้ถือวา่ท่ีประชมุเห็นชอบ หรือ
อนมุตัิเป็นเอกฉนัท์ ทัง้นี ้เพ่ือมิให้เป็นการเสียเวลาระหวา่งท่ีรอการนบัคะแนนเสียงจะให้พิจารณาวาระถดัไป 

6. เพ่ือให้การเก็บบตัรลงคะแนน เป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องกบัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ บริษัทจะ
เก็บบัตรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ีเห็นด้วยเพ่ือเก็บไว้เป็นหลกัฐานต่อไปในคราวเดียว โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งคืนให้
เจ้าหน้าท่ีหลงัเลิกประชมุฯ  แล้วกรณีผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะกลบัก่อนขอให้สง่บตัรลงคะแนนคืนให้กบัเจ้าหน้าท่ีด้วยเช่นกนั 

นอกจากนี ้ บริษัทได้น าระบบการลงทะเบียนและตรวจนบัคะแนนเสียงของ บริษัท โอเจอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
มาใช้ในการประชมุเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

ภายหลงัการแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ ได้แถลงเปิดการประชุมและขอให้ผู้ ถือหุ้น  1 ท่านคือนาย
ณฐักิต์  สนุทรบุระ เป็นตวัแทนและเป็นสกัขีพยานการตรวจนบัคะแนนของบริษัท โอ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  เพ่ือเป็น
การแสดงออกถึงความโปร่งใส ธรรมาภิบาลท่ีดี  มีผู้ ถือหุ้นแสดงความจ านงเข้าร่วมเป็นตวัแทนและเป็นสกัขีพยาน 1 ท่าน 
จากนัน้ประธานด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึง่ประชุม
เมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของท่ีประชุม รายละเอียด
ปรากฏตามส าเนารายงานการประชมุท่ีน าสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ 

ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมในประเดน็ท่ีเก่ียวข้อง  โดยขอให้
ผู้ ถือหุ้นแจ้งช่ือ – นามสกลุ ก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น  
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ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถาม  

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

มต ิ ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว จงึมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ตามท่ีประธาน
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

 คะแนน   ร้อยละ* 

เห็นด้วยจ านวน 8,025,737,950  เสียง 99.9277 
ไมเ่ห็นด้วยจ านวน 0  เสียง 0.0000 
งดออกเสียงจ านวน 5,810,400  เสียง 0.0723 
บตัรเสีย 0  เสียง  

วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายแพทย์ก าพล  พลสัสินทร์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ  และแพทย์หญิง     
ชุติมา  ป่ินเจริญ  รองกรรมการผู้ จัดการและผู้ อ านวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์  เป็นผู้ กล่าวสรุปผลการ
ด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560 ให้ท่ีประชมุทราบ 

นายแพทย์ก าพล  พลสัสินทร์ กรรมการและกรรมการผู้จดัการ  ได้เสนอให้ท่ีประชุม  ผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการ
ด าเนินการเร่ืองศกัยภาพการให้บริการ ดงันี ้

 ศักยภาพการให้บริการ 
 กลุม่บริษัทมี 2 โครงการท่ีก าลงัเปิดใหม ่ พร้อมให้บริการเตม็ศกัยภาพ คือโครงการโรงพยาบาลรวมแพทย์

ฉะเชิงเทรา ตัง้อยู่จงัหวดัฉะเชิงเทรา และโครงการโรงพยาบาลจุฬารัตน์  304 อินเตอร์  Phase 2  ตัง้อยู่จงัหวดัปราจีนบุรี  
โดยกลุม่โรงพยาบาลจฬุารัตน์มียทุธศาสตร์ชดัเจนคือ  ศนูย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ตา่งๆ  เช่น   

 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อนิเตอร์  มีศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ดังนี ้
 -ศนูย์หัวใจครบวงจร  ดูแลผู้ ป่วยโรคหัวใจทัง้สายสวนหวัใจ  เปลี่ยนลิน้หวัใจ ผ่าตดัเส้นเลือกหัวใจรวม

มากกวา่ 17,070 ราย 
 -ศูนย์ศัลยกรรมมือและกระดูก  ทัง้ดูแลรักษาผู้ ป่วย และเป็นทัง้ศูนย์ฝึกนักศึกษาแพทย์ ภาควิชาออร์

โธปดิกส์ ให้กบันกัศกึษาแพทย์มหาวิทยาลยัตา่งๆ 
 -ศูนย์ ICU ทารกแรกเกิด มีทีมแพทย์พยาบาลท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการดูแลทารก

คลอดก่อนก าหนดและน า้หนกัตวัน้อย โดยทารกน า้หนกัน้อยท่ีสดุของปี 2560 น า้หนกัอยู่ท่ี 575 กรับ ปัจจบุนัอาย ุ6 เดือนมี
พฒันาการท่ีดีคว ่าได้ คืบได้  ทัง้นีโ้รงพยาบาลเป็นท่ียอมรับและไว้วางใจจากหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ ให้เป็นศนูย์ส่งต่อ
เดก็ทารกแรกเกิดน า้หนกัน้อยทางภาคตะวนัออกอีกด้วย 

 -ศนูย์รักษาโรคหลอดเลือดสมอง  บริการตรวจโรคหลอดเลือดสมองโดยแพทย์ผู้ เช่ียวชาญ  และเคร่ืองมือ
แพทย์ท่ีทนัสมยัครบครัน  พร้อมด้วยหออภิบาลผู้ ป่วยหลอดเลือดสมอง ท่ีได้รับการรับรองโดยสถาบนัประสาทวิทยา 
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 -ศนูย์รักษามะเร็งตอ่มลกูหมากโดยการฝังแร่  บริการรักษาโรคมะเร็งต่อมลกูหมากด้วยการฝังแร่ไอโอดีน 
125 จากแพทย์ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางรังสีรักษา  ท่ีมีช่ือเสียงจากประเทศสหรัฐสอเมริกา  เป็นอีกหนึ่งทางเลือกท่ีให้
ผลการรักษาดีโดยไมต้่องผ่าตดั และไมเ่กิดภาวะแทรกซ้อน 

 -ศนูย์บริการผู้ ป่วยชาวตา่งชาติ  ให้บริการผู้ รับบริการชาวตา่งชาติ 

 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต มีศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ดังนี ้
 -ศูนย์รักษาโรคมะเร็ง บูรณาการการป้องกันตรวจวิเคราะห์และรักษามะเร็งลงลึกถึงระดับพันธุกรรม        

ท่ีแตกตา่งในแตล่ะบคุคล เป็นศนูย์รักษาโรคมะเร็งแบบตรงเป้า 
 -เวชศาสตร์ชะลอวยั (Anti-Aging) บริการช่วยฟืน้ฟสูขุภาพและชะลอวยั 
 -ศนูย์ผ่าตดัผ่านกล้อง บริการผ่าตดัผ่านกล้อง แผลเลก็ เจ็บน้อย ฟืน้ตวัเร็ว 
 -คลินิกครอบครัวสขุสนัต์ (สมรรถภาพทางเพศ)  

 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อนิเตอร์ มีศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ดังนี ้
 -ศนูย์รักษาผู้มีบตุรยาก (IVF Center)  
 -ศนูย์ฟืน้ฟหูลอดเลือดโดยการท าคีเลชัน่ 
 -ห้องปฏิบตัิการสวนหวัใจ (CATHLAB) 
 -หออภิบาลผู้ ป่วยวิกฤตทางด้านหวัใจ (C.C.U.) 

 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ มีศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ดังนี ้
 -ศนูย์ตา สวุรรณภมูิ (SUVARNABHUM EYE CENTER) บริการท าเลสิค (Lasik) ส าหรับผู้ ท่ีมีสายตาสัน้ 

ยาว เอียง โดยทีมแพทย์ผู้ เช่ียวชาญด้ายตา 

แพทย์หญิงชตุิมา  ป่ินเจริญ รองกรรมการผู้จดัการและผู้อ านวยการโรงพยาบาลจฬุารัตน์ 11 อินเตอร์ ได้เสนอ
ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบความคืบหน้าของโครงการและการบริการด้านสงัคม ดงันี ้

 ความคืบหน้าของโครงการ ดังนี ้

โครงการท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดด าเนินการแล้ว คือ  
 -โครงการขยายพืน้ท่ีอาคารโรงพยาบาล และอาคารจอดรถโรงพยาบาลจฬุารัตน์ 3 อินเตอร์ 
 -โครงการขยายพืน้ท่ีอาคารจอดรถโรงพยาบาลจฬุารัตน์ 9 แอร์พอร์ต 
 -โครงการขยายพืน้ท่ีอาคารโรงพยาบาล และอาคารจอดรถโรงพยาบาลจฬุารัตน์ 11อินเตอร์ 
 -โครงการขยายพืน้ท่ีอาคารโรงพยาบาลจฬุารัตน์ชลเวช  
 -โครงการขยายพืน้ท่ีอาคารโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์  Phase 1 : คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ 304 
 - โครงการขยายพืน้ท่ีอาคารโรงพยาบาลจฬุารัตน์ระยอง 
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โครงการใหมร่ะหวา่งก่อสร้าง คือ  
 -โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา พร้อมเปิดให้บริการภายในเดือนกนัยายน 2561 
 -โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ Phase 2  อยู่ระหว่างก่อสร้างพร้อมเปิดให้บริการภายในเดือน
มิถนุายน 2561 

 ความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี ้
 -โครงการ 10,000 Heart Hero ปีท่ี 2 พฒันาชมุชนและสงัคมด้วยความรู้ทางการแพทย์ 
 -โครงการตรวจสุขภาพและให้ความรู้สถานประกอบการ  พฒันาชุมชนและสงัคมด้วยการตรวจสุขภาพ
ของประชาชน 
 -โครงการดแูลสขุภาพให้กบัทีมฟตุบอลจงัหวดัสมทุรปราการ สร้างเสริมความสมัพนัธ์ในชมุชนด้วยบริการ
ด้านสขุภาพ 
 -โครงการฉีดวคัซีนไข้หวดัใหญ่แก่พระสงค์ในบริเวณชุมชน สร้างเสริมความสมัพนัธ์ในชุมชนด้วยบริการ
ด้านสขุภาพ 
 -โครงการสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง และโครงการท าดีเพ่ือน้องโรงเรียน
ฉะเชิงเทราปัญญานกุลู  พฒันาชมุชนและสงัคมด้วยการให้และแบ่งปัน 
 -โครงการปลกูป่า  เพ่ือความยัง่ยืนของทรัพยากร และโครงการธนาคารขยะ และทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล
กบัชมุชน  พฒันาชมุชนและสงัคมให้น่าอยู่ด้วยการรักษาสิ่งแวดล้อม 
 -Fingers Reconstruction in Mutilated Hand  การเผยแพร่ความรู้และนวตักรรมโดยการบรรยาย โดย
ชมรมศลัแพทย์ทางมือแห่งประเทศไทย 2560  

 รางวัลคุณภาพที่ได้รับ  ดังนี ้
 -บริษัทได้รับการต่ออายุการรับรองมาตรฐานสากลระดังโลก (JCI Accreditation Standards for 
Hospital) 
 -บริษัทได้รับรางวลั Hospital Service Awards 2016 โดย Ayudhya Allianz C.P. 
 -โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ได้ผ่านการรับรองคณุภาพมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) 
ขัน้ท่ี 2 จากสถาบนัรับรองคณุภาพสถานพยาบาล (สรพ.) 
 -โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ได้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) 
ขัน้ท่ี 3 จากสถาบนัรับรองคณุภาพสถานพยาบาล (สรพ.) 
 -โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช  ได้รับรางวลัการใช้ระบบสินไหม
อตัโนมตัิดีเดน่ อนัดบั 1 ประจ าปี 2559 เคลมถกูต้อง เคลมไว ภายใน 48 ชัว่โมง 
 - โรงพยาบาลจฬุารัตน์ 11 อินเตอร์ ได้รับรางวลัอาคารอนรัุกษ์พลงังาน  จากกรมพฒันาพลงังานทดแทน 
และอนรัุกษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน วนัท่ี 2 พฤศจิกายน  2560 
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 ด้านตลาดหลักทรัพย์ 
 -บริษัท FIRST TRADING DAY เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2556 ( 4 ปี 11 เดือน) 
 -บริษัทได้รับรางวลั ESG100 ของสถาบนัไทยพฒัน์ แห่งตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 -ด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ตามโครงการส ารวจการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ าปี 
2560 อยู่ในระดบั 4 ดาวคือดีมากเป็นท่ี 2 ตอ่เน่ือง 
 -การด าเนินการด้านต่อต้านทุจริตคอรัปชัน่ บริษัทได้ประกาศเข้าร่วม CAC ตามโครงการแนวร่วมปฏิบตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต (Thai CAC) ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

และสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ท่ีผ่านมา บริษัทมีรายได้
จ านวน  3,896,423,913 บาท และมีก าไรสทุธิจ านวน 565,782,149 บาท 

ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น 

  นายนพรัตน์  ย้อยสวสัด์ิ ผู้ ถือหุ้น สอบถามดงันี ้
1. อยากทราบแผนยทุธศาสตร์เก่ียวกบัสงัคมสงูอายุ 

นายแพทย์ก าพล พลสัสินทร์ กรรมการและกรรมการผู้จดัการ ได้ชีแ้จงว่าโครงการท่ีเก่ียวกบัการ
ดแูลผู้สงูอายเุป็นโครงการท่ีมีอยู่ในแผนยทุธศาสตร์ของบริษัทในอนาคต 

2. นโยบายเก่ียวกบัคนไข้ประกนัสงัคม 
นายแพทย์ก าพล พลสัสินทร์ กรรมการและกรรมการผู้จดัการ ได้ชีแ้จงดงันี ้บริษัทได้รายได้จาก
คนไข้ประกนัสงัคมคงท่ีแบบคา่เหมาจ่าย บริษัทไมม่ีนโยบายเพ่ิมโควต้าคนไข้ประกนัสงัคม รายได้
ในอนาคตจากส านักงานประกันสังคมอาจจะเพ่ิมได้จากการท านวัตกรรมใหม่ๆท่ีทันสมัยขึน้ 
กระบวนการรักษายากขึน้ 

3. แผนการขยายตวัไปในจงัหวดัอ่ืนๆ 
นายแพทย์ก าพล พลสัสินทร์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชีแ้จงดงันี  ้ในปี 2560 โครงการ
เปิดตามแผนปี 2561 คือโรงพยาบาลจฬุารัตน์ 304 อินเตอร์ และโรงพยาบาลจุฬารัตน์รวมแพทย์
ฉะเชิงเทรา  ซึง่ทัง้สองโครงการยงัเดินหน้าตามแผนในปี 2561 ขณะนีบ้ริษัทยงัไม่มีแผนเปิดขยาย
เพ่ิมแตอ่ย่างใด 

ประธานฯ จงึได้เสนอให้ท่ีประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี             
31 ธนัวาคม  2560 

มต ิ ท่ีประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ  
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วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัตงิบการเงนิรวมของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณศุภโชค  โรจน์ชีวิน ผู้ จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ กล่าวสรุปผลการ
ด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ให้ท่ีประชมุทราบ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้

 

 

ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น 

 นายมรกต  ฉายทองค า ผู้ ถือหุ้น สอบถามดงันี ้
 1.โครงการแห่งใหมโ่รงพยาบาลจฬุารัตน์ 304 อินเตอร์ และโรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา EBITDA 
เป็นบวกใช้เวลาก่ีปี จดุคุ้มทนุใช้เวลาก่ีปี 
 คณุวนัดี  พิศนวุรรณเวช ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน และเลขานกุารบริษัท ได้ชีแ้จงดงันี ้โดยปกติ
โครงการใหมท่ี่เป็นการสร้างโรงพยาบาลใหม ่ และกลุม่ลกูค้าในพืน้ท่ีใหม ่ จะใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ
อยู่ระหวา่ง 4 – 5 ปี 

 2.ศนูย์ไตเทียมของ CHG ท าเองหรือเป็น Outsource  
 นายแพทย์ก าพล พลสัสนิทร์ กรรมการและกรรมการผู้จดัการ ได้ชีแ้จงวา่ เป็น Outsource 

 3.ระยะเวลาในการ Refer คนไข้ระหวา่งสาขาเป็นอปุสรรคหรือไม่ 
 แพทย์หญิงชตุิมา ป่ินเจริญ รองกรรมการผู้จดัการ และผู้อ านวยการโรงพยาบาลจฬุารัตน์ 11 อินเตอร์ ได้
ชีแ้จงวา่ไมเ่ป็นอปุสรรค์แตอ่ย่างใด  เพราะบริษัทมีนโยบายในการด าเนินการท่ีชดัเจน 
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 4.การท่ีโรงพยาบาลจฬุารัตน์ 3 อินเตอร์ มี JCI จงึท าให้อตัราคา่บริการสงูกวา่สาขาอื่นหรือไม่ 
คุณวันดี  พิศนุวรรณเวช ผู้ อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท ได้ชีแ้จ งดังนี ้การท่ี

โรงพยาบาลใดๆ จะมีอตัราคิดคา่บริการท่ีแตกตา่งกนั  เกิดจากศกัยภาพของแตล่ะโรงพยาบาล 

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาและอนุมตัิงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2560 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
สอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปีท่ีได้จัดส่งไปยังผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่ อนการ
ประชมุ 

มต ิ ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว จงึมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

 คะแนน   ร้อยละ* 

เห็นด้วยจ านวน 8,031,739,900  เสียง 99.9651 
ไมเ่ห็นด้วยจ านวน 0  เสียง 0.000 
งดออกเสียงจ านวน 2,801,700  เสียง 0.0349 
บตัรเสีย 0  เสียง  

วาระที่ 4 พจิารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายแพทย์สชุาย  เหลา่วีรวฒัน์ กรรมการและกรรมการบริหาร และกรรมการลงทุน
และการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้กลา่วสรุปการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ให้ท่ีประชมุทราบ 

นายแพทย์สชุาย เหล่าวีรวฒัน์  กรรมการและกรรมการบริหารและกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง 
ได้แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 49 ซึง่
ได้ก าหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราวเมื่อเห็นว่า บริษัทมีก าไรสมควร
พอท่ีจะท าเช่นนัน้ และเม่ือได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

นายแพทย์สชุาย  เหล่าวีรวฒัน์ กรรมการและกรรมการบริหารและกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง 
ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่า ในระหว่างปี 2560 ท่ีผ่านมา บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานของ
บริษัท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) ท่ีประชุมคณะกรรมการ ครัง้ท่ี 4/2560  ซึง่ประชุมเมื่อวนัท่ี 10 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมตัิให้จ่ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.012  บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 132,000,000 บาท และได้
ด าเนินการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2560 
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(2) ท่ีประชุมคณะกรรมการซึง่ประชุม ครัง้ท่ี 5/2560 ซึง่ประชุมเมื่อวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติอนุมตัิ
ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 132,000,000 
บาทและได้ด าเนินการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2560 

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้ผู้ ถือหุ้นไปแล้วรวม 2 ครัง้ เป็นอตัราหุ้นละ 0.024 บาท รวมเป็นเงิน
ทัง้สิน้ 264,000,000 บาท 

ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถาม  

ประธานฯ จงึได้เสนอให้ท่ีประชมุรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

มต ิ ท่ีประชมุรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลของบริษัท ตามรายละเอียดท่ีเสนอ  

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินก าไร เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ. 2535 มาตรา 115 

ก าหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่านัน้ และมาตรา 116 ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่ง
ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี จนกวา่ทุนส ารองจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน  

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท 
หลงัจากหกัเงินส ารองตามกฎหมายและเงินส ารองอื่น ๆ แล้ว ซึง่การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม โดยจะขึน้อยู่กบัผลประกอบการ แผนการลงทนุขยายธุรกิจ ฐานะทางการเงิน สภาพคลอ่ง และความจ าเป็น
อื่น ๆ ในอนาคต 

จากผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ท่ีผ่านมา บริษัทมีรายได้ 
3,896,423,913 บาท และมีก าไรสทุธิประจ าปี 2560 จ านวน 565,782,149 บาท และบริษัทได้จดัสรรเงินก าไร เพ่ือเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว  จึงไม่ต้องมีการจัดสรรอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุม
พิ จ า รณาแล ะอนุ มั ติ ก า ร จ่ า ย เ งิ น ปั น ผล ใ ห้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ข อ งบ ริ ษั ท ท่ี มี ร า ย ช่ื อ ป ร า กฏ ในสมุ ด ท ะ เ บี ย น  
ผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2561 ซึง่เป็นวนัท่ีคณะกรรมการก าหนดให้เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสิทธิรับเงินปัน
ผล (Record Date) ในอตัราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 132,000,000 บาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 ทัง้นี ้เม่ือรวมอตัราเงินปันผลระหวา่งกาล บริษัทจ่ายเงินปันผลรวมเป็นอตัรา 
0.036 บาท คิดเป็นเงินปันผลท่ีจ่ายรวมทัง้สิน้จ านวน 396,000,000 บาท และอตัราเงินปันผลท่ีจ่ายเทียบกบัก าไรสทุธิหลงั
หกัภาษีเงินได้นิติบคุคล และการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย เท่ากบัร้อยละ 70 ซึง่สอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปัน
ผลของบริษัท 

ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น 
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ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถาม  

ประธานฯ จึงได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมตัิการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.012 
บาท ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 

มต ิ ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว จงึมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีมีรายช่ือ
ปรากฏในสมดุทะเบียน ผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2561 ซึง่เป็นวนัท่ีคณะกรรมการก าหนดให้เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือ
หุ้นท่ีจะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอตัราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 132,000,000 บาท โดย
ก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 ทัง้นี ้อตัราเงินปันผลท่ีจ่ายเทียบกบัก าไรสทุธิหลงัหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี เท่ากับร้อยละ 70 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัท ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดงันี ้

 คะแนน   ร้อยละ* 

เห็นด้วยจ านวน 8,034,536,400  เสียง 99.9999 
ไมเ่ห็นด้วยจ านวน 5,200  เสียง 0.0001 
งดออกเสียงจ านวน 0  เสียง 0.0000 
บตัรเสีย 0  เสียง  

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระนี ้เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบตัิท่ีดีของนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ประธานฯ 
ได้เชิญกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่านออกจากห้องประชุมและจะเรียนเชิญกลบัเข้าห้องประชุม
อีกครัง้ภายหลงัจากท่ีประชมุได้ลงมติในวาระนีเ้รียบร้อยแล้ว 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 . ก าหนดว่าในการประชุมสามัญ
ประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึง่ในสาม (1/3) โดยอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่ง
ออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงท่ีสดุกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึง่ในปีนีก้รรมการซึง่ต้องออกจาก
ต าแหน่งกรรมการของบริษัทตามก าหนดวาระมีดงันี ้

1. นายแพทย์วิชิต  ศิริทตัธ ารง 
2. นางสาวกรรณิกา  พลสัสินทร์ 
3. นายมานิต  เจียรดิฐ 
4. นายชยวฒัน์  พิเศษสิทธิ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ได้พิจารณาจากคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ.2535  และประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวข้องก าหนด  และคณุสมบตัิของกรรมการในด้านต่างๆ  เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการ 4 ท่าน
ซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ เป็นผู้ ท่ีมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์                  
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และผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาท่ีผ่านมาเป็นประโยชน์กบับริษัท และกรรมการทัง้ 4 ท่าน ไม่เป็น
ผู้มีคณุสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดท่ีมีส่วนแข่งขนักบัการด าเนินงาน
ของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทัง้ 4 ท่าน ได้รับการพิจารณา
เลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท
แต่อย่างใด) ซึง่รายละเอียดประวตัิของกรรมการทัง้ 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารท่ีได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วพร้อมหนงัสือ
เชิญประชมุ  

ภายหลงัการชีแ้จงได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น 
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถาม 
ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตัง้กรรมการดงัมีรายช่ือดงักล่าวข้างต้นท่ีต้องออกตามวาระกลบั

เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่  

มต ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการดงักล่าวข้างต้น ซึง่เป็นกรรมการท่ีต้องออก
จากต าแหน่งตามวาระ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสียงดงันี  ้

1. นายแพทย์วิชิต  ศิริทตัธ ารง 
 คะแนน   ร้อยละ* 

เห็นด้วยจ านวน 8,022,853,800  เสียง 99.8542 
ไมเ่ห็นด้วยจ านวน 5,412,600  เสียง 0.0674 
งดออกเสียงจ านวน 6,305,200  เสียง 0.0785 
บตัรเสีย 0  เสียง  

 
2.       นางสาวกรรณิกา  พลสัสินทร์ 

 คะแนน   ร้อยละ* 

เห็นด้วยจ านวน 6,034,403,400  เสียง 75.1055 
ไมเ่ห็นด้วยจ านวน 5,412,600  เสียง 0.0674 
งดออกเสียงจ านวน 1,994,755,600  เสียง 24.8272 
บตัรเสีย 0  เสียง  

 
3. นายมานิต  เจียรดิฐ 

 คะแนน   ร้อยละ* 

เห็นด้วยจ านวน 8,033,866,400  เสียง 99.9912 
ไมเ่ห็นด้วยจ านวน 0  เสียง 0.0000 
งดออกเสียงจ านวน 705,200  เสียง 0.0088 
บตัรเสีย 0  เสียง  



 

13/17 
 

 
4.นายชยวฒัน์  พิเศษสิทธิ 

 คะแนน   ร้อยละ* 

เห็นด้วยจ านวน 8,034,566,400  เสียง 99.9999 
ไมเ่ห็นด้วยจ านวน 0  เสียง 0.0000 
งดออกเสียงจ านวน 5,200  เสียง 0.0001 
บตัรเสีย 0  เสียง  

 
วาระที่ 7 พจิารณาและอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คณุสมยศ  ญาณอบุล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง  เป็นผู้กล่าว
สรุปให้ท่ีประชมุทราบเก่ียวกบัเกณฑ์ในการก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ได้ด าเนินการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2561 
โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับ
บริษัทอื่นท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนั มีขนาดและลกัษณะของธุรกิจท่ีใกล้เคียงกนักบับริษัท รวมทัง้ผลส ารวจค่าตอบแทน
กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว พบว่าค่าตอบแทนกรรมการท่ีบริษัทก าหนดนัน้อยู่ใน
อตัราใกล้เคียงกบัคา่เฉลี่ยโดยรวมของตลาด 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติการก าหนด
คา่ตอบแทนคณะกรรมการส าหรับปี 2561 ในรูปของเบีย้ประชมุและโบนสัประจ าปี ดงันี ้

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

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

หรือคณะกรรมการตรวจสอบ (แล้วแตก่รณี) 
 
- ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี,  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน และประธานคณะกรรมการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง 20,000 บาทต่อครัง้ท่ี
เข้าประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี,  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการลงทนุและการบริหารความเสี่ยง(แล้วแตก่รณี) 
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 -  กรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการลงทุน
  และการบริหารความเสี่ยง 10,000 บาทตอ่ครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูล 
  กิจการท่ีดี, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการลงทุนและการ
  บริหารความเสี่ยง (แล้วแตก่รณี) 

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

ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถาม         

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามท่ีเสนอต่อท่ี
ประชมุ  

มต ิ ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว จงึมีมติอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการตามท่ีเสนอข้างต้น 
ทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของผู้ ถือหุ้นซึง่เข้าร่วมประชมุทัง้หมดดงันี ้

 คะแนน   ร้อยละ* 

เห็นด้วยจ านวน 8,032,864,300  เสียง 99.9779 
ไมเ่ห็นด้วยจ านวน 1,762,300  เสียง 0.0219 
งดออกเสียงจ านวน 10,000  เสียง 0.0001 
บตัรเสีย 0  เสียง  

วาระที่ 8 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561 และก าหนดค่าตอบแทน 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้คณุมานิต เจียรดิฐ  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

ก ากบัดแูลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  เป็นผู้กล่าวสรุปให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามมาตรา 120 
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และ
ก าหนดคา่สอบบญัชีทกุปี ในการแตง่ตัง้สามารถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมได้ 

นอกจากนี ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี ทจ. 44/2556 เร่ืองหลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ 
ก าหนดให้บริษัทจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบัญชีดงักลา่วปฏิบตัิหน้าท่ีมาแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนัโดย
การหมุนเวียนไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในส านักงาน
ตรวจสอบบญัชีนัน้แทนผู้สอบบญัชีรายเดิมได้ 
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ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2561 
พิจารณาและอนมุตัิการแตง่ตัง้ นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5313 หรือนางสาวโกสมุภ์ 
ชะเอม ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6011 หรือนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4958 
แห่งบริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2561  ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีท่ีเสนอช่ือแตง่ตัง้ให้เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปีนี ้เป็นการปฏิบตัิหน้าท่ีผู้สอบบัญชีปีท่ีห้า แต่บริษัทส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นบริษัท
ผู้สอบบญัชีให้กบับริษัทและบริษัทย่อยมาแล้วเป็นเวลา 24 รอบปีบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย 
เป็นจ านวน 4,500,000 บาทตอ่ปี  โดยไมร่วมคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ให้บริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผู้สอบ
บญัชีรับอนุญาตอื่นของส านักงานท าหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชี
ดงักลา่วได้ ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นไมม่ีความสมัพนัธ์และไม่มีส่วนได้เสียกบับริษัท ผู้บริหารผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด 

ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น 

 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถาม  

 ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
ตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น ตามท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุ  

 มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561 และก าหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้

 คะแนน   ร้อยละ* 

เห็นด้วยจ านวน 8,029,834,900  เสียง 99.9402 
ไมเ่ห็นด้วยจ านวน 4,794,700  เสียง 0.0597 
งดออกเสียงจ านวน 10,000  เสียง 0.0001 
บตัรเสีย 0  เสียง  

วาระที่ 9 พจิารณาและอนุมัตกิารการแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับบริษัท 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คณุศุภฤกษ์  ศรียะพงศ์ นิติกรและผู้ช่วยเลขานุการบริษัท  เป็นผู้กล่าวสรุปให้ท่ี
ประชุมทราบการพิการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับบริษัทว่า  เน่ืองจากมีค าสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 
21/2560 เร่ืองการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ
วนัท่ี 4 เมษายน 2560  ซึ่งบริษัทต้องแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคบับริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศข้างต้นในหมวด 4 การ
ประชมุผู้ ถือหุ้น ข้อ 36. ของบริษัท  ดงัน้ี   
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ข้อบงัคบัใหม ่
“ข้อ 36. คณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้  การประชุมเช่นว่านีใ้ห้
เรียกวา่ “ประชมุสามญั” การประชมุสามญัดงักล่าวให้จดัให้มีขึน้ภายในสี่ (4) เดือนภายหลงัวนัสิน้สดุรอบปี
บญัชีของบริษัท 

  การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกวา่ “ประชมุวิสามญั”  
 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร  หรือผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่ง
 มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดเข้าช่ือกันท าหนังสือ
 ขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ โดยจะต้องระบเุร่ืองและเหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุ
 ไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วนั
 นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น  
  ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชมุภายในสี่สิบห้า (45) วนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือ
 หุ้น ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นอื่นๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็
 ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น  และให้ถือว่าเป็นการ
 ประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเป็นผู้ เรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการ
 จดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร ทัง้นี ้หากจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบ
 เป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เป็นผู้ ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้นัน้จะต้อง
 ร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช่จ่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท”   

  ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น 

 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถาม 

        ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบับริษัทตามรายละเอียดท่ีเสนอ
ข้างต้น  

 มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคบับริษัท ตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น 
ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

 คะแนน   ร้อยละ* 

เห็นด้วยจ านวน 8,034,623,600  เสียง 99.9998 
ไมเ่ห็นด้วยจ านวน 0  เสียง 0.0000 
งดออกเสียงจ านวน 16,000  เสียง 0.0002 
บตัรเสีย 0  เสียง  
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วาระที่ 10 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น 

 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถาม 

 ประธานฯ แถลงตอ่ท่ีประชมุว่าได้พิจารณาวาระต่างๆ ตามระเบียบการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 5261 
ครบถ้วนแล้ว  และไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม  ประธานฯ กล่าวขอบคณุผู้ เข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
5261 ทกุท่านและกลา่วปิดประชมุ ณ เวลา 15.54 น. 

 

(ลงชื่อ) …………………………………ประธานที่ประชุม 
                       (นายเกรียงศักดิ์ พลัสสินทร์)  
 
 
 (ลงช่ือ).............................................เลขานุการบริษัท/ผู้บันทกึการประชุม 
          (นางวันดี  พศินุวรรณเวช)   


