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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
ของ  

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 

วัน เวลา และสถานที ่

 ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญเมือง อาคาร 1 ชั้น 7 โรงพยาบาลวิชัยเวช 
อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย เลขที่ 74/5 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ต าบลอ้อมน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  

 เมื่อมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จ านวน 50 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 422,969,085 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 74.12 ของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทั้งสิ้น 570,665,433 หุ้น ถือว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับบริษัทฯ แล้ว ประธานฯ จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562  

 รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธานกรรมการบริษัทฯ ท าหน้าท่ีประธานในที่ประชุม 

 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมแล้วมอบหมายให้เลขานุการบริษัทแนะน า คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด 
(มหาชน) ท่ีเข้าร่วมการประชุมจ านวน 12 ท่าน โดยสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่ง
มีรายนามดังต่อไปน้ี 

1. รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธานกรรมการ 
2. ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
3. นายวิระ  มาวิจักขณ์ กรรมการอิสระ และ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
4. นายวิสุทธ์ิ  มนตริวัต  กรรมการอิสระ และ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
5. นายสุรินทร์  เปรมอมรกิจ กรรมการอิสระ  
6. นพ.พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์ กรรมการอิสระ 
7. นพ.พงษ์ศักด์ิ  วัฒนา  กรรมการ  
8. นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ 

ประธานคณะท างานวางแผนการเงินและการลงทุน 
9. นางสาวนพพร  ติรวัฒนกุล กรรมการ 
10. นายทินวรรธน์   มหธราดล กรรมการ 
11. นพ. มงคล   วณิชภักดีเดชา กรรมการ 
12. นายพฤทธ์ิ  โรจน์มหามงคล กรรมการ 

 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 

1. นางสาวพัชรพรรณ วนดุรงค์วรรณ ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาการบริการ 
2. นายคมฤทธ์ิ  กวินอัครฐิติ ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 
3. ดร.ศักดา    ต้ังจิตวัฒนากร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน 
4. ดร.รัชฎา    ฟองธนกิจ  เลขานุการบริษัท และรองผู้อ านวยการโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย 
5. นายกฤษดา  เลิศวนา  ผู้สอบบัญชี บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
6. นายอ านาจ  คงศักด์ิดา ที่ปรึกษาทางกฎหมาย  

 และขอขอบคุณ คุณอัมพร อ่อนโพรัตน์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่มาร่วมการประชุมในครั้งน้ี 
ก่อนด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เพ่ือให้การตรวจนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส เลขานุการบริษัทเชิญตัวแทน จากผู้ถือหุ้น 
จ านวน 2 ท่าน อาสาสมัครเพ่ือเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ได้แก่ 1.คุณอาทิตย์ อรศรี และ 2. คุณจิตรา เสาวรส ผู้ถือหุ้น  

 เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระดังน้ี  
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ในการออกเสียงลงคะแนนจะถือเสียงข้างมาก โดยให้ถือว่าหุ้นหน่ึงมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ
ในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนน้ันไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน นอกจากการออกเสียงเลือกต้ังกรรมการตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 
ส าหรับการลงมติในวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการต้องได้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม  

 ในการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ โดยในแต่ละวาระขอให้ท่านผู้ถือหุ้นท า
เครื่องหมายลงในช่องเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บนบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ เมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้วให้
จัดส่งให้เจ้าหน้าท่ีเพ่ือรวบรวมคะแนน  

 การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจ านวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 

 เลขานุการบริษัทได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระ
การประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่รายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการว่าด้วย
การเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคล เพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังกรรมการบริษัทฯ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วต้ังแต่
วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการ
สรรหาเป็นกรรมการ  

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในวิธีการออกเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน ประธานฯ จึงเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
ของบริษัท และแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังต่อไปน้ี 

 1. บริษัทฯ มีนโยบายด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มตามหลักนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัท ในปี 2561 บริษัทฯ จึงได้รับการ
ประเมินการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR 2018) 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นบริษัทฯ ท่ีมีการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy: CGR) ในระดับดีเลิศ 
(excellent)  บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการดีเด่น Top Quartile ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาด 3,000 – 9,999 ล้านบาท  

 2. บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2561 ด้วยคะแนน 100 คะแนนเต็ม จากสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการประเมินให้อยู่ในระดับดีเย่ียมเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน 

 3. คณะกรรมการบริษัทยังตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจให้มีการ
เจริญเติบโตที่ย่ังยืน เพ่ิมความโปร่งใส และขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
(Collective Action Coalition) และบริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายฯ พร้อมก าหนดแนวทางการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นส า หรับ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงมีการวางระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมตามความเสี่ยง 
โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลต้ังแต่
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 – 4 กุมภาพันธ์ 2565 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 
2561 ซึ่งบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้น าส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญ
ประชุมหน้า 7 ถึง หน้า 17  

 ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไข 

 ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561  

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพ่ิมอีก 6 ราย รวมเป็น 56 ราย นับจ านวนหุ้นได้ รวม 435,525,518 หุ้น) 

 ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ลงวันที่ 21 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นด้วย 435,512,318 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 99.9970 
ไม่เห็นด้วย 10,700 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0025 
งดออกเสียง 2,500 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0006 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 

ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 

 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี ท่ีได้
จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR code และให้นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา ผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของบริษัทฯ ในรอบปี 2561  

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

คุณคเชนทร์ เบญจกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับอาคารอาชีวเวชศาสตร์ถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการก่อสร้าง
อาคารแห่งน้ี 

นายแพทย์มงคล  วณิชภักดีเดชา ชี้แจงว่า อาชีวเวชศาสตร์คือการดูแลสุขภาพของคนท างานในสถานประกอบการ ซึ่ง
ครอบคลุมต้ังแต่การป้องกันโรค การรักษาโรค และการฟ้ืนฟูสุขภาพของคนท างาน  เพ่ือลดความเสี่ยงในการท างานในสถานที่ที่ไม่
เหมาะสม เป็นการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก อีกทั้งจังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีโรงงานเป็นจ านวนมาก มีคนงานที่ท างานในสถาน
ประกอบการเป็นจ านวนมากกว่า 1 แสนคน ซึ่งโรงพยาบาลของเราเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกๆ ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาครที่มุ่งเน้นเรื่อง
อาชีวเวชศาสตร์ 

 คุณอัมพร อ่อนโพรัตน์ ผู้ถือหุ้น กล่าวเพ่ิมเติมว่า ขอกล่าวชื่นชมแนวคิดเรื่องอาชีวเวชศาสตร์ในการดูแลสุขภาพของ
คนท างาน ซึ่งเป็นการลดภาระด้านสาธารณสุขโดยรวม แต่ในเชิงธุรกิจ โรงพยาบาลมีแนวทางอย่างไรในการสร้างก าไร 

 นายแพทย์มงคล  วณิชภักดีเดชา ชี้แจงว่า เน่ืองจากปัจจุบันภาครัฐได้มีการรณรงค์ให้ผู้ประกันตนตรวจสุขภาพ โดยการ
ตรวจสุขภาพผู้ประกันตนน้ันถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของงานอาชีวเวชศาสตร์ ซึ่งโครงการน้ีสามารถต่อยอดทางธุรกิจได้  

 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2561 

 มติที่ประชุม รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 
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ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ าปีสิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และให้ ดร.ศักดา ต้ังจิตวัฒนากร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน รายงานงบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 หน้า 
97 ถึงหน้า 104 ในหัวข้องบการเงินรวม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมจดหมายเชิญประชุม โดยสแกน QR code 

โดยสรุปสาระส าคัญ ดังต่อไปน้ี 

งบแสดงฐานะการเงิน บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

ล าดับ รายการ 
งบการเงินรวม  

ปี 2561 ปี 2560 เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 

1 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน       492.07         398.64          93.43          23.44  

2 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    1,496.63      1,416.30          80.33            5.67  

3 รวมสินทรัพย์    1,988.70      1,814.94         173.76            9.57  

4 รวมหน้ีสินหมุนเวียน       551.14         452.34          98.80          21.84  

5 รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน       265.93         299.36  (33.43) (11.17) 

6 รวมหน้ีสิน       817.07         751.70          65.37            8.70  

7 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น    1,171.63      1,063.24         108.39          10.19  

8 รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น    1,988.70      1,814.94         173.76            9.57  
 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

ล าดับ รายการ 
งบการเงินรวม 

ปี2561 ปี2560 เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 

1 รายได้จากกิจการโรงพยาบาล    2,246.69    1,962.08       284.61         14.51  

2 รายได้อื่น        12.56         12.40          0.16          1.29  

3 รวมรายได้    2,259.25    1,974.48       284.77         14.42  

4 รวมค่าใช้จ่าย    2,021.96    1,805.72       216.24         11.98  

5 ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้      237.29       168.76         68.53         40.61  

6 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน        (20.67)         (18.97)          1.70          8.96  

7 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้        (39.49)         (24.11)         15.38         63.79  

8 ก าไรส าหรับป ี      177.13       125.68         51.45         40.94  
 
 
 
 
 

หน่วย : ล้านบาท 

หน่วย : ล้านบาท 
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งบกระแสเงินสด บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

ล าดับ รายการ 
งบการเงินรวม 

ปี2561 ปี2560 เปลี่ยนแปลง ร้อยละ 

1 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน       277.79        246.33         31.46         12.77  

2 เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน (245.46) (210.01) 35.45        16.88  

3 เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน (4.43) (130.25) (125.82)  (96.60) 

4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ         27.90  (93.93) 121.83  129.70 

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี         83.66        177.59  (93.93) (52.89) 

6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี       111.56         83.66  27.90  33.35  
  

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

 คุณคเชนทร์ เบญจกุล ผู้ถือหุ้น กล่าวชื่อชมท่านกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน เรื่องการเติบโตของรายได้และก าไรและ
สอบถามเรื่องการชะลอตัวของรายได้และก าไรของบริษัทฯ ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2561 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า เน่ืองจากในธุรกิจโรงพยาบาลน้ันรายได้ในไตรมาสที่ 4 จะน้อยกว่าไตรมาสที่ 3 
เป็นปกติอยู่แล้ว ประกอบกับนโยบายของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่ไม่ให้ส่งคนไข้โรคหัวใจข้ามเขตกัน (ปกติ
โรงพยาบาลสามารถรับคนไข้จากต่างจังหวัดได้) ท าให้รายได้ศูนย์หัวใจวิชัยเวชลดน้อยลง และอี กสาเหตุมาจากคนไข้ประกันสังคม 
(capitation) มาใช้บริการในโรงพยาบาลเพ่ิมข้ึน  

คุณคเชนทร์ เบญจกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเพ่ิมเติมว่า ในแบบฟอร์ม 56-1 หน้า 13 น้ัน จะเห็นได้ว่า รายได้และก าไรของ
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขมและสมุทรสาคร เติบโตได้อย่างดี แต่โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อยไม่เติบโตเมื่อเทียบกับ 2 
โรงพยาบาล 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า สาเหตุที่ก าไรของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อยไม่เติบโตเท่าท่ีควรน้ัน มาจาก 
2 ปัจจัย คือ 1. เงินปันผลรับลดลงจากปี 2559 และ 2. ในปี 2561 โรงพยาบาลมีการลงทุนเรื่อง เครื่องมื อแพทย์ และการจ้าง
บุคลากรเพ่ิมข้ึน รวมถึงมีต้นทุนค่ายาของคนไข้ประกันสังคมที่สูงข้ึน 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพ่ิมอีก 4 ราย รวมเป็น 60 ราย นับจ านวนหุ้นได้ รวม 436,070,717 หุ้น) 

  ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปีสิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นด้วย 436,060,017 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 99.9975 
ไม่เห็นด้วย 10,700 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0025 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

 มติที่ประชุม อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ าปี สิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

หน่วย : ล้านบาท 
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ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน 
ประจ าปี 2561  

ประธานฯ กล่าวให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
ก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามท่ีได้
ย่ืนไว้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้ ดร.ศักดา ต้ังจิตวัฒนากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินเสนอรายละเอียดการ
จัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผล พร้อมการจัดสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพ่ือ
เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) 
รวมเป็นเงินปันผลส าหรับงวดสิ้นปี 2561 จ านวน 68,479,851.96 บาท จากก าไรสุทธิเฉพาะกิจการ และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 
17 พฤษภาคม 2562 และจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย เป็นเงินจ านวน 5,266,468.29 บาท และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่าย
แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามท่ีปรากฎรายชื่อ ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 

สรุปรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังน้ี 

งบการเงินเฉพาะกิจการ หน่วย ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

1.ก าไรสุทธิ ล้านบาท 105.33 105.11 92.35 
2.จ านวนหุ้น ล้านหุ้น 570.67 570.67 570.67 
3.เงินปันผล บาท/หุ้น 0.12 0.12 0.11 
4.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น ล้านบาท 68.48 68.48 62.77 
5.อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ  % 65.01 65.15 67.97 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

คุณคเชนทร์ เบญจกุล ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่า หากในปีต่อๆ ไปทางบริษัทฯ สามารถเพ่ิมเงินปันผลโดยคิดจากร้อยละ
ของก าไรจากงบการเงินรวมจะเป็นเรื่องที่ดี รวมถึงใช้วิธีการกู้เงินจากธนาคารที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ า 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ น้ัน บริษัทฯ จะพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการ หากบริษัทย่อยมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลเพ่ิมข้ึน ทางบริษัทฯ ก็จะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพ่ิมข้ึน 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล พร้อมจัดสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพ่ิมอีก 2 ราย รวมเป็น 62 ราย นับจ านวนหุ้นได้ รวม 436,071,917 หุ้น) 

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล โดยให้จ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลส าหรับปี 2561 จ านวน 
68,479,851.96 บาท จากก าไรสุทธิเฉพาะกิจการ และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 และจัดสรรเงินส ารองตาม
กฎหมาย เป็นเงินจ านวน 5,266,468.29 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นด้วย 423,503,784 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 97.1179 
ไม่เห็นด้วย 158,233 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0363 
งดออกเสียง 12,409,900 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 2.8458 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 
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 มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล โดยให้จ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลส าหรับปี 2561 จ านวน 
68,479,851.96 บาท จากก าไรสุทธิเฉพาะกิจการ และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 และจัดสรรเงินส ารองตาม
กฎหมาย เป็นเงินจ านวน 5,266,468.29 บาท 

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  

 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และให้ นายวิระ มาวิจักขณ์ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. ที่ก าหนดให้ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) เป็นอัตราซึ่งในการประชุมครั้งน้ีมีกรรมการครบ
ก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน ได้แก่ 1.นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ 2.นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ          
3.นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา และ 4.นายพฤทธ์ิ โรจน์มหามงคล 

เน่ืองจากในวาระน้ีมีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงขอเรียนเชิญทั้ง 4 ท่าน ออกจาก
ห้องประชุมชั่วคราว เพ่ือให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการออกเสียงอย่างเต็มที่  

ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพ่ือรับการ
พิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต้ังแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่  31 ธันวาคม 
2561 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย  จึงได้พิจารณาถึงความ
เหมาะสมและคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด รวมถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความ
หลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการทั้ง 4 ท่านข้างต้น กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง  

การลงมติในระเบียบวาระน้ี ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวขอบคุณและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทน
กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จ านวน 4 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการสืบต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยลงมติเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังน้ี 

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพ่ิมอีก 2 ราย รวมเป็น 64 ราย นับจ านวนหุ้นได้ รวม 436,084,001 หุ้น) 

6.1 นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นด้วย 436,061,301 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 99.9948 
ไม่เห็นด้วย 10,700 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0025 
งดออกเสียง 12,000 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0028 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพ่ิมอีก 1 ราย รวมเป็น 65 ราย นับจ านวนหุ้นได้ รวม 436,334,001 หุ้น) 
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6.2 นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นด้วย 436,311,301 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 99.9948 
ไม่เห็นด้วย 10,700 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0025 
งดออกเสียง 12,000 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0028 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

 

6.3 นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นด้วย 436,073,301 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 99.9403 
ไม่เห็นด้วย 10,700 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0025 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย 250,000 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0573 

 

6.4 นายพฤทธ์ิ โรจน์มหามงคล ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ดังน้ี 

เห็นด้วย 436,323,301 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 99.9975 
ไม่เห็นด้วย 10,700 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0025 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

ดังน้ัน คณะกรรมการบรษิัทฯ มีจ านวน 12 ท่าน ประกอบด้วย 

1. รศ.ดร.นพ. วิชัย  วนดุรงค์วรรณ   
2. ผศ.พญ.สายสุณี  วนดุรงค์วรรณ  
3. นายวิระ  มาวิจักขณ์   
4. นายวิสุทธ์ิ  มนตริวัต   
5. นพ.พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์   
6. นายสุรินทร์  เปรมอมรกิจ  
7. นายพงษ์ศักด์ิ  วัฒนา    
8. นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ  
9. นางสาวนพพร  ติรวัฒนกุล   
10.นายทินวรรธน์  มหธราดล  
11. นพ.มงคล  วณิชภักดีเดชา    
12. นายพฤทธ์ิ  โรจน์มหามงคล 
 

 มติที่ประชุม อนุมัติให้ 1 .นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ 2.นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ 3.นายแพทย์มงคล    
วณิชภักดีเดชา และ 4.นายพฤทธ์ิ โรจน์มหามงคล กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  

ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 และให้นายวิระ มาวิจักขณ์ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ 
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ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งก าหนดให้
กรรมการได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท  ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม บ าเหน็จ เงินรางวัล เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการหรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนด และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการ
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจ าปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อย เริ่มต้ังแต่ 1 มกราคม 2562  เป็นต้นไป จนกว่าท่ีประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น  

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยผ่านการพิจารณา
ข้ันแรกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ และ
บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทน กรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม  

ส าหรับปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเสนอให้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ ในรูปแบบของเบี้ย
ประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ส่วนที่เหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุมประจ าปี 
2562 รวมกันแล้วไม่เกินวงเงิน 7,000,000 บาท ขออ านาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ  โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

ค่าเบี้ยประชุม ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
วงเงิน 7,000,000 7,000,000 7,000,000 

1. คณะกรรมการบริษัท 
          ประธานกรรมการ      
          รองประธานกรรมการ  
          กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
          กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  
         เลขานุการคณะกรรมการ 
รายเดือน (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร) 

 
15,000 บาท/ครั้ง 
12,000 บาท/ครั้ง 
  9,000 บาท/ครั้ง 
  7,000 บาท/ครั้ง 
  3,000 บาท/ครั้ง 
10,000   บาท/เดือน 

 
12,000 บาท/ครั้ง 
10,000 บาท/ครั้ง 
  9,000 บาท/ครั้ง 
  7,000 บาท/ครั้ง 
  3,000 บาท/ครั้ง 
10,000   บาท/เดือน 

 
12,000 บาท/ครั้ง 
10,000 บาท/ครั้ง 
  9,000 บาท/ครั้ง 
  7,000 บาท/ครั้ง 
  3,000 บาท/ครั้ง 
10,000   บาท/เดือน 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
          ประธาน 
          กรรมการ 

 
12,000 บาท/ครั้ง 
  9,000 บาท/ครั้ง 

 
12,000 บาท/ครั้ง 
  9,000 บาท/ครั้ง 

 
12,000 บาท/ครั้ง 
  9,000 บาท/ครั้ง 

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
          ประธาน 
          รองประธาน 
          กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
          กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

 
12,000 บาท/ครั้ง 
10,000 บาท/ครั้ง 
  9,000 บาท/ครั้ง 
  7,000 บาท/ครั้ง 

 
12,000 บาท/ครั้ง 
10,000 บาท/ครั้ง 
  9,000 บาท/ครั้ง 
  7,000 บาท/ครั้ง 

 
12,000 บาท/ครั้ง 
10,000 บาท/ครั้ง 
  9,000 บาท/ครั้ง 
  7,000 บาท/ครั้ง 

4. คณะท างานวางแผนการเงินและการลงทุน 
          ประธาน 
          กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
          กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

 
12,000 บาท/ครั้ง 
  9,000 บาท/ครั้ง 
  7,000 บาท/ครั้ง 

 
12,000 บาท/ครั้ง 
  9,000 บาท/ครั้ง 
  7,000 บาท/ครั้ง 

 
12,000 บาท/ครั้ง 
  9,000 บาท/ครั้ง 
  7,000 บาท/ครั้ง 

5. คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ  
         ประธาน 
         กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

 
12,000 บาท/ครั้ง 
  9,000 บาท/ครั้ง 

 
12,000    บาท/ครั้ง 

 
12,000    บาท/ครั้ง 

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
          ประธาน 
          กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
          กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

 
12,000 บาท/ครั้ง 
  9,000 บาท/ครั้ง 
  7,000 บาท/ครั้ง 
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การลงมติในระเบียบวาระน้ี ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม ตามมาตรา 90 วรรคสอง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม)  

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

คุณคเชนทร์ เบญจกุล ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า ค่าตอบแทนน้ันมีความสมเหตุสมผล และเห็นสมควรปรับค่าตอบแทนของ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพ่ิมจาก 9,000 บาท/ครั้ง เป็น 10,000 บาท/ครั้ง 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวขอบคุณคุณคเชนทร์ และจะรับไว้พิจารณาเพ่ือเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2563  

 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562  

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพ่ิมอีก 1 ราย รวมเป็น 66 ราย นับจ านวนหุ้นได้ รวม 436,429,574 หุ้น) 

  ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจ าปี 2562 ในรูปแบบของเบี้ย
ประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยเริ่มต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ส่วนที่เหลือหลังหักค่า
เบี้ยประชุมประจ าปี 2562 รวมกันแล้วไม่เกินวงเงิน 7,000,000 บาท และขอให้ที่ประชุมพิจารณาการมอบอ านาจให้ประธานกรรมการ
บริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม ดังน้ี 

เห็นด้วย 436,184,268 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 99.9438 
ไม่เห็นด้วย 147,233 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0337 
งดออกเสียง 98,073 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0225 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

 มติที่ประชุม อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจ าปี 2562 ในรูปแบบของ
เบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ และค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท เริ่มต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 
2562 และมอบอ านาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่กรรมการในส่วนที่เหลือหลังจากหักค่า
เบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ แล้ว แต่ไม่เกินวงเงิน 7,000,000 บาทตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระที่ 8    พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 

 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 และให้นาย
วิสุทธ์ิ มนตริวัต ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด 2535 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในปี 
2561 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งต้ัง นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 ในนามบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย   

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีมีความรู้ 
ความสามารถ มีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลั กทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2562 จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังน้ี 
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1. นางสาววิสสุตา จริยธนากร  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853   หรือ 

    จ านวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปี ที่ผ่านมา : -ไม่ม-ี  

 2. นายกฤษดา เลิศวนา  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958   หรือ 

     จ านวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปี ที่ผ่านมา : 2 ปี (2560 - 2561)  

3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 

    จ านวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปี ที่ผ่านมา : -ไม่ม-ี   

ทั้งน้ีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ซึ่งมีความเป็นอิสระ  ไม่มีความสัมพันธ์ 
หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าวแต่อย่างใด โดยบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่ส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด 

ในนามบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ท าการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ 
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ส านั กงาน อีวาย จ ากัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่า
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 1,600,000 บาท ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ  

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

 คุณวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ประจ าปี 2562 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า ภาพรวมค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 อยู่ที่ประมาณ 3,500,000 บาท เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 4 จากปีที่ผ่านมา  

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการแต่งต้ังนางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ นายกฤษดา เลิศวนา 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 ในนามบริษัท ส านักงาน อีวาย 
จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 
2562 เป็นจ านวนเงิน 1,600,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นด้วย 436,186,768 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 99.9444 
ไม่เห็นด้วย 147,233 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0337 
งดออกเสียง 95,573 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0219 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

 มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งต้ังนางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ นายกฤษดา เลิศวนา 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 ในนามบริษัท ส านักงาน อีวาย 
จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 และอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 
1,600,000 บาทถ้วน 
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ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ  

- ไม่มี –  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องต่างๆ  

คุณคเชนทร์ เบญจกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเพ่ิมเติมแนวโน้มรายได้ของปี 2562 และทางผู้บริหารมีวิธีการอย่างไรที่จะท าให้
รายได้เติบโตอย่างต่อเน่ือง 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีนโยบายและกลยุทธ์ และมีความต้ังใจได้การสร้าง
รายได้เพ่ือให้มีก าไรเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี โดยยึดหลักเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย รวมถึงการพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศ  

คุณวารุณี  ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้น เสนอความคิดเห็นว่าอยากให้กรรมการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนของผู้บริหาร เน่ืองจากมี
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (6 คน) ท่ีสูงเกินไป หากลดค่าตอบแทนตรงน้ีได้ จะท าให้ก าไรเพ่ิมข้ึน และสอบถามเพ่ิมเติมเรื่องผลประกอบการ
ของโรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ผลประกอบการของโรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉายน้ัน ผลตอบแทนช่วงแรกนอาจจะ
ยังไม่ค่อยดี เน่ืองจากมีการลงทุนค่อนข้างเยอะ แต่ในอนาคตคาดว่าศูนย์ผู้มีบุตรยากจะสามารถสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดี 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลแล้ว 

คุณประวิทย์  วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทางบริษัทฯ มีการต้ังเป้าหมายในการเติบโตรายได้หรือไม่ และคิดเป็น
ร้อยละเท่าไร เป้าหมายในการเติบโตของก าไรเท่ากับร้อยละเท่าไร  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า ขณะน้ียังไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขได้ชัดเจนเน่ืองจากอาจจะขัดกับกฎระเบียบ
ในการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน แต่ทางบริษัทฯ มีแผนงานและมีการต้ังเป้าให้เติบโตอย่างต่อเน่ืองแน่นอน 

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ชี้แจงว่าให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ค าถามของท่านผู้ถือหุ้นบางค าถามเป็นค าถามที่ผู้บริหารต้องตอบเป็น
ตัวเลขเชิงปริมาณ ซึ่งยังคาดการณ์ไม่ได้ รวมทั้งเป็นข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจนหรือยังไม่แน่นอน ทางบริษัทฯ ขอปฏิเสธในการตอบค าถาม
ดังกล่าว เน่ืองจากมีผลกระทบต่อราคาหุ้น อีกทั้งผิดกฏเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯก าหนด 

คุณประวิทย์  วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามเพ่ิมเติม ว่าปัจจุบันโรงพยาบาลมีก าไรหรือยังขาดทุนจากรายได้คนไข้
ประกันสังคม และโควต้าจ านวนคนไข้ประกันสังคมของทั้งกลุ่มโรงพยาบาล 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า โรงพยาบาลมีก าไรจากคนไข้ประกันสังคม และปัจจุบันโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ 
อ้อมน้อย มีผู้มีประกันตนประมาณ 1 แสนคน และอยู่ระหว่างการขอขยายโควต้าเพ่ิมข้ึน ส่วนโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร มีผู้มี
ประกันตนประมาณ 5 หมื่นคน และอยู่ระหว่างการขอขยายโควต้าเช่นเดียวกัน  

คุณประวิทย์  วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องสัญญาเช่าพ้ืนที่ของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ปัจจุบันสัญญาเช่าพ้ืนที่ของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม เหลืออีก 16 ปี ซึ่งอยู่
ระหว่างการเจรจาขอต่อสัญญาเช่าพ้ืนที่ไปอีก 30 ปี 

คุณประวิทย์  วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีที่ผ่านมา ได้มีผู้ถือหุ้นเสนอให้
บริษัทฯ ต่อรองกับธนาคารเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR -2 จึงขอสอบถามความคืบหน้าว่าทางบริษัทฯ สามารถเจรจาต่อรองกับ
ธนาคารได้หรือไม่ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ปัจจุบันทางบริษัทใช้ต๋ัวสัญญาใช้เงิน (PN) เน่ืองจากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 และจะขอ
เจรจาเรื่องอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารอีกครั้ง 
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 คุณอัมพร อ่อนโพรัตน์ ผู้ถือหุ้น เสนอว่าในการประชุมครั้งต่อไป บริษัทฯ ควรน าเสนออัตราการพึงพอใจของผู้มารับบริการ
ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการอย่างย่ังยืนของบริษัทฯ  

ประธานฯ รับไว้พิจารณาเพ่ือด าเนินการต่อไป 

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีค าถามและข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกล่าวปิดประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา 11.00 น. 

 

ลงชื่อ..................................................................ประธานที่ประชุม 

( รศ.ดร.นพ.วิชัย  วนดุรงค์วรรณ ) 

 

ลงชื่อ...................................................... เลขานุการคณะกรรมการบริษัท  

(ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ)         ผู้บันทึกรายงานการประชุม  

 


