
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2557 

บริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) 
                          ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

ประชุมเม่ือวันอังคารที่  29  เมษายน  2557   ณ  ห้องประชุมชั้น  2  อาคาร  B   โรงพยาบาลรามค าแหง    
เลขที่   436   ถนนรามค าแหง   แขวงหัวหมาก   เขตบางกะปิ   กรุงเทพ ฯ   10240 
 เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
 นายแพทย์รัชช    สมบูรณสิน    ประธานกรรมการ   เป็นประธานท่ีประชุม   ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า   
มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง    และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนรวมทั้งสิ้น  176  คน   
รวมเป็นจ านวนหุ้น   11,419,013.-   หุ้น คิดเป็นร้อยละ  95.16  ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งสิ้น   
12,000,000   หุ้น   ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท   ประธานกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  
2557  และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น   พร้อมทั้งแนะน าคณะกรรมการ  ผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
ให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วย 
 
 กรรมการบริษัทฯ  ที่เข้าร่วมประชุม   10  ท่าน   ดังน้ี 
 1.    นายแพทย์รัชช สมบูรณสิน   ประธานกรรมการ 
.     2.    นายแพทย์วิรัตน์ ชื่นอ่ิม    กรรมการบริหารและผู้อ านวยการ 
 3.    นายแพทย์เอ้ือชาติ กาญจนพิทักษ์   กรรมการผู้จัดการ 
 4.    ทันตแพทย์ช านาญ ชนะภัย    กรรมการบริหาร 
 5.    นายแพทย์ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล   กรรมการบริหาร 
 6.    ทันตแพทย์เจิมพล ภูมิตระกูล   กรรมการบริหาร 
 7.    นายแพทย์สุธี  ลีละเศรษฐกุล   กรรมการบริหาร  
 8.    นายพันภัทร  สุเภากิจ    กรรมการอิสระและกรรมการบริษัท 

9.    ร.อ. ขจิต  หัพนานนท ์           กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการบริษัทฯ  ที่ลาประชุม   3   ท่าน   ดังน้ี 
 1.    นายแพทย์บุญปรีดี ศิริวงศ์    กรรมการบริหาร  
 2.    นายประมล  อภิรัตน ์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 3.    นางสาวกิตติญารัตน์   จิโรจด ารงค์ชัย   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม     ประธานท่ีประชุมได้อธิบายวิธีปฏิบัติในการลงคะแนน      และการ
นับคะแนนเสียงในแต่ละวาระต่อท่ีประชุมว่า   ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ   ประธานจะเสนอให้ที่ 



ประชุมพิจารณาลงมติและจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดงดออกเสียงหรือคัดค้านกับที่ประธานเสนอ   
บริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่าน้ัน   โดยผู้
ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง   จะต้องกรอกใบลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ ก่อนเข้าร่วม
ประชุม  จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปรับใบลงคะแนนเสียงน้ัน ๆ  บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย  และงดออกเสียง
หักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม   ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยใน
วาระน้ัน ๆ  ทั้งน้ี   ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน   หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น  ให้ถือว่าที่
ประชุมเห็นชอบหรือมีมติอนุมัติตามที่ประธานเสนอ   จากน้ันประธานจึงได้ขอที่ประชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ   
ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปน้ี 

 
วาระที่  1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ครั้งที่   1/2557   

ประธานแจ้งว่า    บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี  2556 ไปพร้อมกับ 
หนังสือเชิญประชุม   รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว    จึงขอให้ที่ 
ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วย 
 
มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมตริับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2556  ตามท่ีประธานเสนอ  โดยไม่
มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน   หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น     
         เห็นชอบด้วย     11,419,013      เสียง       คิดเป็นร้อยละ   100    ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของ 
                             ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
  ไม่เห็นด้วย        -          เสียง 
  งดออกเสียง        -                เสียง 
 
วาระที่  2   เพื่อทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี   2556   และรายงานประจ าปี 

ประธาน ฯ  ได้เชิญนายแพทย์เอ้ือชาติ   กาญจนพิทักษ์     กรรมการผู้จัดการของบริษัท  เป็นผู้รายงาน 
ให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ   ในรอบปี   2556   และรายงานประจ าปี       ซึ่งได้จัดส่งไป 
ยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว 
          
       นายแพทย์เอ้ือชาติ     กาญจนพิทักษ์     ได้รายงานว่า   ในปี   2556   โรงพยาบาลรามค าแหงมีการ 
ขยายตัวเล็กน้อยในช่วงต้นปี    กลางปี   และเริ่มชะลอตัวในช่วงปลายปี    เน่ืองจากปัจจัยภายในและภายนอก 
ประเทศ      ปัจจัยภายนอกมาจากปัญหาหน้ีสาธารณะในยุโรป    ปัญหาเศรษฐกิจสหรัฐที่ยังไม่ฟื้นตัว     ความ 
ผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน      และภัยทางธรรมชาติ     ส่วนปัจจัยภายในอยู่ท่ีเสถียรภาพทางการเมือง   โดย 
เฉพาะการออกมาชุมนุมประท้วง        และปัญหาต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นจากการปรับค่าแรงวันละ    300    บาทท่ัว 
ประเทศ    การปรับขึ้นของค่าพลังงาน   ทั้งน้ ามัน  ไฟฟ้า  ค่าขนส่ง   ปัญหาต่าง ๆ  ที่กล่าวมาส่งผลต่อก าลังซื้อ 
ของประชาชน      ก ารบริโภคในประเทศประชาชนมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น       สิ่งเหล่าน้ีจะมี 
      (2) 



ผลกระทบต่อธุรกิจโรงพยาบาลบ้างแต่ไม่มากนัก    อัตราการเจริญเติบโตของรายได้จะต่ ากว่าปีก่อนเล็กน้อย 
ซึ่งยังถือว่าอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ 
  ส าหรับทิศทางของโรงพยาบาลรามค าแหง  ในปี  2557  ยังคงมุ่งม่ันที่จะพัฒนาความสามารถ 
ในการแข่งขัน    โดยการขยายศูนย์แพทย์เฉพาะโรค    โดยเน้นรับแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะโรค      และลงทุนใน 
เครื่องมือแพทย์ท่ีทันสมัยและใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ  

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี  2556 และมีมติเป็นเอกฉันท์  รับรอง
รายงานประจ าปี   
    
วาระที่  3  พิจารณาอนุมัติงบดุล  งบก าไรขาดทุน  และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจ าปี  2556 ส้ินสุด              
ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2556       

ประธานฯ    ได้เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล  งบก าไรขาดทุน  และงบกระแสเงินสดของ
บริษัทฯ ประจ าปี  2556  สิ้นสุด  ณ   วันท่ี  31  ธันวาคม  2556     ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี    
ตามรายละเอียดในรายงานประจ าปี  2556  ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ว    และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัตใินงบดุลต่างๆ ดังกล่าว 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมติอนุมัติงบดุล  งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ 
ประจ าปี  2556   สิ้นสดุ  ณ  วันที่  31  ธันวาคม   2556   ตามท่ีเสนอ  โดยมีคะแนนเสียง  ดังน้ี 
  เห็นด้วย    11,419,013         เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100  ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 
               ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
  ไม่เห็นด้วย                           -           เสียง 
  งดออกเสียง                 -           เสียง 
           
วาระที่  4   พิจารณาจัดสรรก าไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี  2556 
  ประธานฯ    ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า       คณะกรรมการของบริษัทเม่ือวันที่    12   มีนาคม  2557    ได้มี 
มติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท (  จากผลด าเนินงาน    1    มกราคม    
2556   - 30   มิถุนายน   2556 )ซึ่งได้ด าเนินการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเม่ือวันที่   7 พฤศจิกายน   2556     และ
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ าปี    2556       ส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่   1   
มกราคม   2556    ถึง    31 ธันวาคม   2556    รวมจ่ายหุ้นละ    12    บาทซึ่งได้จ่ายส่วนหน่ึงเป็นเงินปันผลระหว่าง
กาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ    6.00    บาท  ตามที่ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบ   และจะจ่ายอีกครั้งในวันที่   26  
พฤษภาคม   2557    ในอัตราหุ้นละ     6.00   บาท  (   จากผลการด าเนินงาน   1   กรกฎาคม   2556  -   31  ธันวาคม   
2556  ) 
 
       (3) 



 บริษัทฯ   มีก าไรสุทธิรวมในปี  2556    เป็นเงิน  878,980,144 .-  บาท   คิดเป็นก าไรต่อหุ้น  73.68  
บาท,  มีก าไรสุทธิเฉพาะบริษัท   เป็นเงิน   751,178,919.-  บาท   คิดเป็นก าไรต่อหุ้น   62.60  บาท    และบริษัทฯ  มี
นโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ    30   ของก าไรสุทธิเฉพาะบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าว 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  และได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้ทาง
บริษัทฯ  ท าการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล   และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ าปี  2556  แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  
ตามท่ีประธานแถลง  
  เห็นด้วย       11,419,013        เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100  ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 
           ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
  ไม่เห็นด้วย               -         เสียง 
  งดออกเสียง               -         เสียง 
 
วาระที่  5   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่   แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ  

ประธานแจ้งว่า    ในการประชุมครั้งน้ี  มีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ   ตามข้อบังคับและ
ตามกฎหมายของบริษัทฯ   จ านวน   4    ท่าน  ซึ่งมีรายนามดังต่อไปน้ี 

1.   นายแพทย์วิรัตน์ ชื่นอ่ิม       ต าแหน่ง      กรรมการบริหารและผู้อ านวยการ 
2.   นายแพทย์บุญปรีดี ศิริวงศ์              ,,                 กรรมการบริหาร         
3.   นายแพทย์ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล             ,,  กรรมการบริหาร 
4.   ทันตแพทย์เจิมพล ภูมิตระกูล              ,,                 กรรมการบริหาร 
บริษัทฯ  ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท  เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติ

เหมาะสม  เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท  แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อกรรมการเข้ามายังบริษัท 
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า     ควรเลือกกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง    4   ท่าน    เป็น 

กรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง  เน่ืองจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
บริษัทฯ   ทั้งน้ีได้จัดส่งประวัติการท างานและการด ารงต าแหน่งในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทของกรรมการที่
ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว  และในการพิจารณาลงมติในวาระน้ี  ขอให้ผู้ถือหุ้น
ลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล   
  ที่ประชุมได้ด าเนินการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  และกรรมการได้แถลงผลการนับ
คะแนนเสียงของกรรมการแต่ละท่านดังน้ี 

1.   นายแพทย์วิรัตน์    ชื่นอ่ิม   เป็นกรรมการ  ด้วยคะแนนเสียงดังน้ี 
  เห็นชอบด้ว     11,419,013    เสียง คิดเป็นร้อยละ  100  ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 
                 ที่เข้าร่วมประชุม  และออกเสียงลงคะแนน 
  ไม่เห็นด้วย                      -       เสียง 
      (4) 



  งดออกเสียง             -       เสียง           
 

2.   นายแพทย์บุญปรีดี   ศิริวงศ์   เป็นกรรมการ  ด้วยคะแนนเสียงดังน้ี 
  เห็นชอบด้ว     11,419,013    เสียง คิดเป็นร้อยละ  100  ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 
                 ที่เข้าร่วมประชุม  และออกเสียงลงคะแนน 
  ไม่เห็นด้วย                      -       เสียง 
  งดออกเสียง            -       เสียง          
  

3.   นายแพทย์ศิริพงศ์    เหลืองวารินกุล  เป็นกรรมการ  ด้วยคะแนนเสียงดังน้ี 
  เห็นชอบด้ว     11,419,013    เสียง คิดเป็นร้อยละ  100  ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 
                 ที่เข้าร่วมประชุม  และออกเสียงลงคะแนน 
  ไม่เหน็ด้วย                      -       เสียง 
  งดออกเสียง            -       เสียง          
  

4.   ทันตแพทย์เจิมพล   ภูมิตระกูล   เป็นกรรมการ  ด้วยคะแนนเสียงดังน้ี 
  เห็นชอบด้ว     11,419,013    เสียง คิดเป็นร้อยละ  100  ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 
                 ที่เข้าร่วมประชุม  และออกเสียงลงคะแนน 
  ไม่เห็นด้วย                      -       เสียง 
  งดออกเสียง            -       เสียง         
 คณะกรรมการจึงสรุปเป็นมติ  ดังน้ี 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว   เห็นว่ากรรมการทั้ง   4  ท่านมีคุณวุฒิและคุณสมบัติที่เหมาะสม  จึงมี
มติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการทั้ง   4   ท่าน  กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง   
      
ดังน้ัน   กรรมการของบริษัทฯ  ประจ าปี   2557   มีจ านวน   12   ท่านเท่าเดิม    ดังน้ี 
 1.   นายแพทย์รัชช สมบูรณสิน  ประธานกรรมการ 
 2.   นายแพทย์วิรัตน์ ชื่นอ่ิม   กรรมการบริหารและผู้อ านวยการ 
 3.  นายแพทย์เอ้ือชาติ กาญจนพิทักษ์  กรรมการผู้จัดการ 
 4.   นายแพทย์บุญปรีดี ศิริวงศ์   กรรมการบริหาร 
 5.    ทันตแพทย์ช านาญ ชนะภัย   กรรมการบริหาร 
 6.   นายแพทย์สุธี  ลีละเศรษฐกุล  กรรมการบริหาร 
 7.   นายแพทย์ศิริพงศ์ เหลืองวารินกุล  กรรมการบริหาร 
 8.   ทันตแพทย์เจิมพล ภูมิตระกูล  กรรมการบริหาร 
      (5) 



 9.   ร.อ. ขจิต  หัพนานนท ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 10.  นายประมล  อภิรัตน ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 11.  นางสาวกิตติญารัตน์ จิโรจด ารงค์ชัย  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 12.  นายพันภัทร สุเภากิจ                         กรรมการอิสระและกรรมการบริษัท 
 
วาระที่ 6       พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี  2557 

-   ประธานแถลงว่า    คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบ    ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ 
พิจารณาแล้ว     เห็นสมควรให้แต่งตั้งให้    นายพิชัย    ดัชณาภิรมย์    เลขทะเบียน 2421,  หรือ  นายธนะวุฒิ 
พิบูลย์สวัสดิ์   เลขทะเบียน   6699, หรือ  นายพจน์   อัศวสันติชัย    เลขทะเบียน  4891,หรือ นางสาววันนิสา 
งามบัวทอง     เลขทะเบียน  6838     แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ  จ ากัด    ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมของ 
บริษัทและบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม   ประจ าปี  2556   และ   ปี   2557    โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ท าการ 
ตรวจสอบ    และรับรองงบการเงินของบริษัทประจ าปี   2557    หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที ่ ก.ล.ต.  ให้ความ 
เห็นชอบ      ซึ่งบริษัท ฯ    มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบงบการเงิน   ของ     บริษัท  โรงพยาบาล 
รามค าแหง   จ ากัด  (  มหาชน  )   โดยก าหนดค่าตอบแทน    ประจ าปี   2557    เท่ากับ     1,050,000.-    บาท 
( โดยแบ่งเป็นค่าตรวจสอบ  3  ไตรมาส   เท่ากับ  510,000   บาท,  และงบประจ าปีเท่ากับ   540,000  บาท ) 
 ค่าสอบบญัชี ( บาท )            ปี  2556                       ปี  2557 
 -   งบประจ าป ี            505,000        540,000 
 -   รายไตรมาส 3 ไตรมาส       ( ไตรมาสละ 160,000 )480,000       ( ไตรมาสละ 170,000) 510,000 
รวมค่าตรวจสอบประจ าปี                           985,000     1,050,000 
         
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว   มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชีตามท่ีประธานเสนอ โดยมีคะแนนเสียง ดังน้ี 
 
 เห็นชอบดว้ย    11,419,013        เสียง         คิดเป็นร้อยละ  100  ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 
           ที่เข้าร่วมประชุม   และออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นด้วย                       -            เสียง 
 งดออกเสียง                      -           เสียง  
วาระที่   7   พิจารณาก าหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ฯ   ประจ าปี  2557  
  ประธานฯ  ชี้แจงว่า  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ   โดย
ค านึงถึงผลประกอบการและความรับผิดชอบที่ได้รับ  และเสนอการให้ค่าตอบแทน กรรมการบริษัท  ประจ าปี  
2557  ดังน้ี 
       ปี  2557   ปี   2556 
-  ค่าตอบแทนกรรมการบริหารเป็นเงินทั้งสิ้น                           30,000,000.-                         28,000,000.-         บาท 
          (6) 



ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด 
เม่ือไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม  ประธานขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ   ด้วยคะแนนเสียงดังน้ี 

เห็นชอบด้วย    11,419,013        เสียง         คิดเป็นร้อยละ  100  ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 
           ที่เข้าร่วมประชุม   และออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นด้วย                       -           เสียง 
 งดออกเสียง                      -           เสียง  
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว   มีมติเป็นเอกฉันท์  อนุมัติให้บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  
ประจ าปี  2557  ตามท่ีประธานได้ชี้แจง  โดยมีคะแนนเสียง ดังน้ี 

เห็นชอบด้วย    11,419,013        เสียง         คิดเป็นร้อยละ  100  ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 
           ที่เข้าร่วมประชุม   และออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นด้วย                       -           เสียง 
 งดออกเสียง                      -           เสียง  
 
วาระที่   8   เรื่องอื่น ๆ ( ถ้ามี )  

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือเสนอเรื่องอื่นใด  ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น 
และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุม    และกล่าวปิดการประชุม 
    
ปิดประชุมเวลา     10.10   น. 
 

        ลงชื่อ........................................................กรรมการบริหาร 
                                    (  ทันตแพทย์ช านาญ   ชนะภัย  )  
 
 
                        ลงชื่อ..........................................................ผู้บันทึกการประชุม 
                                          (   นางวรัดดา     ตันทนะเทวินทร์   ) 
 
       
 
 
 
 
 
      (7) 


