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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี พ.ศ. 2559 
ของ  

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 
วัน เวลา และสถานที่ 
 
 ประชมุเม่ือวนัศกุร์ท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชมุขวญัเมือง อาคาร 1 ชัน้ 7 โรงพยาบาลวชิัย
เวช อินเตอร์เนชัน่แนล อ้อมน้อย เลขท่ี 74/5 หมูท่ี่ 4 ถนนเพชรเกษม ต าบลอ้อมน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมทุรสาคร  
 เม่ือมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 67 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทัง้สิน้ 425,847,181 
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.62 ของจ านวนหุ้นท่ีช าระแล้วทัง้สิน้ 570,665,433 หุ้น ถือว่าผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุม
ตามข้อบงัคบับริษัทฯ แล้ว ประธานฯ จึงเปิดการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี พ.ศ. 2559  

ประธานฯ กล่าวแนะน า นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ท่ีได้รับการแต่งตัง้แทน
นายแพทย์ปราชญ์ บณุยวงศ์วโิรจน์ ท่ีเสียชีวติเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 
 รศ.ดร.นพ.วชิยั วนดรุงค์วรรณ ประธานกรรมการบริษัทฯ ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชมุ 
 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมแล้วมอบหมายให้เลขานุการบริษัทแนะน า คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวฒัน์ 
จ ากดั (มหาชน) ท่ีเข้าร่วมการประชมุจ านวน 10 ท่านดงัตอ่ไปนี ้

1. รศ.ดร.นพ. วชิยั วนดรุงค์วรรณ ประธานกรรมการ 
2. ผศ.พญ.สายสณีุ วนดรุงค์วรรณ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
3. นายวริะ  มาวจิกัขณ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
4. นายวสิทุธ์ิ  มนตริวตั  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
5. นายสริุนทร์  เปรมอมรกิจ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
6. นพ.พรเทพ  ศริิวนารังสรรค์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
7. นพ.พงษ์ศกัดิ ์ วฒันา  กรรมการ  
8. นางสาววลิาวรรณ วนดรุงค์วรรณ กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และ 

ประธานคณะท างานวางแผนการเงินและการลงทนุ 
9. นางสาวนพพร  ตริวฒันกลุ กรรมการ 
10. นายทินวรรธน์   มหธราดล กรรมการ 
ทัง้นี ้กรรมการท่ีลาประชุม ได้แก่ นพ. มงคล วณิชภักดีเดชา กรรมการและผู้ อ านวยการโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ 

สมทุรสาคร เน่ืองจากตดิภารกิจการประชมุร่วมกบัทีมสาธารณสขุจงัหวดัสมทุรสาคร 
 
 โดยมีผู้เข้าร่วมประชมุ ประกอบด้วย 

1. ดร.ศกัดา    ตัง้จิตวฒันากร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน 
2. ดร.รัชฎา    ฟองธนกิจ  เลขานกุารบริษัท และรองผู้อ านวยการโรงพยาบาลวชิยัเวชฯ อ้อมน้อย 
3. นายเตมิพงษ์  โอปนพนัธุ์  ผู้สอบบญัชี บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
4. นายครุ  สขุเจริญ  ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จ ากดั 
5. นางสาวจิรยง  อนมุานราชธน ท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากดั   
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 ก่อนด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระ เพ่ือให้การตรวจนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส เลขานกุารบริษัทเชิญตวัแทน
จากผู้ ถือหุ้น จ านวน 3 ท่าน อาสาสมัครเพ่ือเป็นสกัขีพยานในการนับคะแนน ได้แก่ 1. คณุพรศิริ อุณอนันต์ 2. คณุธนวรรณ  
ศรีรัตนพทิกัษ์ และ 3. คณุชฎามาส นิลลออ 
 เลขานุการบริษัท ชีแ้จงถึง วธีิการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนบัคะแนนในแตล่ะวาระ
ดงันี ้ 
 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และหากผู้ ถือหุ้ นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดซึ่งท่ี
ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ ถือหุ้ นท่านนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากกรณีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้
กรรมการ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37. ส าหรับมติในวาระท่ี 6 เร่ืองพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ประจ าปี 2559 ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุตาม
มาตรา 90 วรรคสอง และวาระท่ี 8 เร่ืองพิจารณาอนมุตัิการเข้าซือ้หุ้นสามญัของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ ากดั จ านวน 
90,000 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนจากผู้ ถือหุ้ นเดิมของสามแยกไฟฉาย รวมเป็นมูลค่า 155,000,000 
บาท จากผู้ ถือหุ้นเดมิของสามแยกไฟฉาย ต้องได้คะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้ นซึ่ง
มาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 107 (2) แห่งพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และท่ีได้มี
การแก้ไขเพิม่เตมิ) 
 ในการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นใช้บตัรลงคะแนนท่ีบริษัทฯ จดัให้ โดยในแต่ละวาระขอให้ท่านผู้ ถือหุ้น
ท าเคร่ืองหมายลงในช่องเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บนบตัรลงคะแนนของแต่ละวาระ เม่ือลงคะแนนเรียบร้อย
แล้วให้จดัสง่ให้เจ้าหน้าท่ีเพ่ือรวบรวมคะแนน  
 การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงทัง้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจ านวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุม
 เลขานุการบริษัทได้รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองท่ีเห็นว่าสมควรบรรจุเป็น
วาระการประชุมผู้ ถือหุ้ นและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ  โดยได้เผยแพร่รายละเอียด หลักเกณฑ์ และ
วธีิการว่าด้วยการเสนอวาระการประชุมและการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทฯ ทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ แล้วตัง้แต่วนัท่ี 16 ตลุาคม พ.ศ. 2558 ถึงวนัท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็น
วาระหรือเสนอช่ือบคุคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ  
 เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นมีข้อซักถามในวธีิการออกเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนบัคะแนน ประธานฯ จึงเสนอ
ให้ท่ีประชมุพจิารณาตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 
 ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี พ.ศ. 2558 เม่ือวนัศกุร์ท่ี 24 
เมษายน พ.ศ. 2558 ซึ่งบนัทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นดงักล่าวได้น าส่งให้ท่านผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามท่ี
ปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุหน้า 5 ถึง หน้า 12  
 ประธานฯ สอบถามวา่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชมุดงักลา่วหรือไม ่
 ไมมี่ผู้ถือหุ้นขอแก้ไข 
 ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี พ.ศ. 2558 เม่ือวนัศกุร์ท่ี 24 
เมษายน พ.ศ. 2558  

 ท่ีประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2558 ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 425,068,729 เสียง คดิเป็น  ร้อยละ 99.8172 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คดิเป็น  ร้อยละ 0.0000 
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งดออกเสียง 725,119 เสียง คดิเป็น  ร้อยละ 0.1703 
บตัรเสีย 53,333 เสียง คดิเป็น  ร้อยละ 0.0125 

 มตทิี่ประชุม รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี พ.ศ. 2558 เม่ือวนัศกุร์ท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2558 
ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
 ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2558 ตามท่ีปรากฏในรายงาน
ประจ าปี ท่ีได้จัดส่งเป็นแผ่นซีดี ให้กับผู้ ถือหุ้ นพร้อมหนังสือเชิญประชุม  และให้ ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ รองผู้ อ านวยการ
โรงพยาบาลวชิยัเวชฯ อ้อมน้อย รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของบริษัท ในรอบปี พ.ศ. 2558  
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคดิเห็น 
 ไมมี่ผู้ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคดิเห็น 
 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี พ.ศ. 2558 
 ท่ีประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี พ.ศ. 2558 
  
ระเบียบวาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ประจ าปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และให้ ดร.ศกัดา ตัง้จิตวฒันากร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน รายงานงบ
แสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้ผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบ
บญัชีของ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจ าปี 2558 หน้า 75 ถึงหน้า 113 ในหวัข้องบการเงินรวม ซึ่งได้จดัสง่ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ 
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคดิเห็น 
 คุณพนัส อัสสวโิรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามเร่ืองรายได้โรงพยาบาล โดยแยกเป็นแตล่ะโรงพยาบาล ดงันี ้ในช่วงปีท่ี
ผ่านมา โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย มีรายได้เติบโตขึน้แต่เหตใุดก าไรสุทธิจึงไม่ เติบโต โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม 
รายได้เตบิโตค่อนข้างมากในปีท่ีผา่นๆ มาเน่ืองจากสาเหตอุะไร และระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา โรงพยาบาลวชิัยเวชฯ สมทุรสาคร 
รายได้ไมเ่ตบิโตขึน้เพราะเหตใุด 
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน  ชีแ้จงดังนี ้โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย มีการเปิดอาคารใหม่ (อาคาร 3) 
ในช่วงปลายปีท่ีผ่านมาท าให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึน้ และคาดว่าจะสามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 2 -3 ปี ในส่วนของ
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม เม่ือปี พ.ศ. 2555 ได้มีการยกเลิกกลุ่มคนไข้ประกันสงัคม ท าให้รายได้ลดลงและขาดทุนมา
จนถึงปี พ.ศ. 2557 และเร่ิมมีก าไรใน ปี พ.ศ. 2558 หลงัจากโรงพยาบาลมีการเปิดศนูย์โรคหัวใจขึน้ท าให้โรงพยาบาลมีคนไข้
และรายได้เพิ่มมากขึน้ และการท่ีรายได้ของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร ไม่เติบโตขึน้นัน้ เน่ืองจากรายได้หลักของ
โรงพยาบาลมาจากการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว แต่ภาครัฐมีนโยบายให้แรงงานต่างด้าวเข้ารับบริการรักษาพยาบาลท่ี
โรงพยาบาลของรัฐ รวมถึงลดราคาเหมาจ่ายการตรวจร่างกายคนไข้ต่างด้าว จึงท าให้คนไข้ต่างด้าวและรายได้ของโรงพยาบาล
วชิยัเวชฯ สมทุรสาครลดลง ซึ่งในปีท่ีผ่านมาโรงพยาบาลวชิัยเวชฯ สมทุรสาคร ได้มีการปรับเปล่ียนกลยทุธ์การตลาด และขอให้ผู้
ถือหุ้นตดิตามผลประกอบการท่ีจะเปิดเผยภายในวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
 ไมมี่ผู้ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคดิเห็นเพิม่เตมิ 
 ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพจิารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

(ระหว่างพิจารณามีผูถื้อหุน้มาเพ่ิมอีก 4 ราย รวมเป็น 71 ราย นบัจ านวนหุน้ได้ รวม 425,869,780 หุน้) 

  ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปีสิน้สดุ 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
เห็นด้วย 425,733,247 เสียง คดิเป็น  ร้อยละ 99.9679 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คดิเป็น  ร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 136,533 เสียง คดิเป็น  ร้อยละ 0.0321 
บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็น  ร้อยละ 0.0000 

 มตทิี่ประชุม อนมุตังิบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ าปี สิน้สดุ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 

 
ระเบียบวาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตจัิดสรรก าไรและจ่ายเงนิปันผล พร้อมจัดสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  

ประธานฯ กลา่วให้ท่ีประชมุทราบวา่ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 
ของก าไรสทุธิหลังหักภาษีเงินได้และหักส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ตามท่ีได้ย่ืนไว้กับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้ ดร.ศกัดา ตัง้จิตวฒันากร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน
เสนอรายละเอียดการจดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผล พร้อมการจดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงนิ กลา่ววา่ คณะกรรมการพจิารณาแล้วเห็นวา่ผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมตักิารจดัสรรก าไร
สทุธิเพ่ือเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี พ.ศ. 2558 โดยให้จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) จ านวน 570,665,433 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลส าหรับงวดสิน้ปี พ.ศ. 2558 
จ านวน 57,066,543.30 บาท (ห้าสิบเจ็ดล้านหกหม่ืนหกพนัห้าร้อยส่ีสิบสามบาท สามสบิสตางค์) จากก าไรสทุธิเฉพาะกิจการ 
และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย เป็นเงินจ านวน 4,216,971.37 
บาท (ส่ีล้านสองแสนหนึ่งหม่ืนหกพนัเก้าร้อยเจ็ดสบิเอ็ดบาท สามสบิเจ็ดสตางค์) 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคดิเห็น 
 ไมมี่ผู้ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคดิเห็น 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล พร้อมจัดสรรเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย 

(ระหว่างพิจารณามีผูถื้อหุน้มาเพ่ิมอีก 2 ราย รวมเป็น 73 ราย นบัจ านวนหุน้ได้ รวม 430,861,373 หุน้) 

ท่ีประชมุฯ มีมตอินมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิเพ่ือเป็นทนุส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี พ.ศ. 2558 

โดยให้จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2558 ในอัตราหุ้ นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) รวมเป็นเงินปันผล
ส าหรับงวดสิน้ปี พ.ศ. 2558 จ านวน 57,066,543.30 บาท จากก าไรสทุธิเฉพาะกิจการ และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 19 
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย เป็นเงินจ านวน 4,216,971.37 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 430,724,840 เสียง คดิเป็น  ร้อยละ 99.9683 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คดิเป็น  ร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 136,533 เสียง คดิเป็น  ร้อยละ 0.0317 
บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็น  ร้อยละ 0.0000 

 
 มตทิี่ประชุม อนุมตัิการจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผล พร้อมจัดสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ประจ าปี พ.ศ. 
2558 โดยให้จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท (สบิสตางค์) รวมเป็นเงินปัน
ผลส าหรับงวดสิน้ปี พ.ศ. 2558 จ านวน 57,066,543.30 บาท จากก าไรสทุธิเฉพาะกิจการ และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 19 
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย เป็นเงินจ านวน 4,216,971.37 บาท 
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 หมายเหตุ  บริษัทฯ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่าเน่ืองจากมีความผิดพลาดคลาดเคล่ือนในการจัดพิมพ์จ านวนเงินปันผล
ส าหรับงวดสิน้ปี พ.ศ. 2558 ท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชุม เป็นจ านวน 57,006,543.30 บาท นัน้ ท่ีถูกต้องแล้วต้องเป็น 
57,066,543.30 บาท ตามมตท่ีิประชมุข้างต้น บริษัทฯ จึงขอเรียนชีแ้จงท่านผู้ถือหุ้นทราบ ทัง้นี ้ไมก่ระทบตอ่อตัราการจ่ายเงินปัน
ผลตอ่หุ้น (0.10 บาท (สบิสตางค์)) แตอ่ย่างใด 
 
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ ต้องออกตามวาระ และแต่งตัง้กรรมการ
ใหม่เพิ่มเตมิ 
 ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ และให้ นายวริะ มาวิจกัขณ์ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนเป็นผู้รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  กลา่วว่าตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17. ท่ีก าหนดให้
ในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ซึ่งในการประชุม
ครัง้นีมี้กรรมการครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน ได้แก่ 1.นายสริุนทร์ เปรมอมรกิจ 2.นายวิสทุธ์ิ มนตริ
วตั 3.นางสาววลิาวรรณ วนดรุงค์วรรณ และ 4. นพ. มงคล วณิชภกัดีเดชา 

เน่ืองจากในวาระนีมี้กรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนจึงขอเรียนเชิญทัง้ 
4 ท่าน ออกจากห้องประชมุชัว่คราว เพ่ือให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในการออกเสียงอย่างเตม็ท่ี  

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสมและไม่มีลกัษณะต้องห้าม เพ่ือรับ
การพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์ท่ีได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แต่วนัท่ี 16 ตลุาคม พ.ศ. 2558 ถึง
วนัท่ี 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 แตไ่มมี่ผู้ใดเสนอรายช่ือเข้ามายงับริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ซึ่งไมร่วม
กรรมการท่ีมีสว่นได้เสีย จึงได้พจิารณาถึงความเหมาะสมและคณุสมบตัติามท่ีกฎหมายก าหนด ประกอบกบัประสบการณ์ ความ
เช่ียวชาญ รวมถึงผลการประเมินการปฏิบตังิานตามกระบวนการสรรหาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการทัง้ 4 ท่านข้างต้น กลบั
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

นอกจากนัน้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาเห็นสมควรให้ท่ีประชุมพิจา รณาอนุมัติการ
แต่งตัง้กรรมการบริษัทเพิ่มเติม จ านวน 1 ท่าน ได้แก่ นายพฤทธ์ิ โรจน์มหามงคล ซึ่งเป็นผู้ ท่ีมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ 
ความสามารถหลากหลาย เป็นกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด ประวตั ิผลงาน และข้อมลูตามท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชุม 
หน้าท่ี 14 ถึง 18 จึงขอเสนอให้ท่ีประชมุพจิารณา 

 
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคดิเห็น 
 ไมมี่ผู้ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคดิเห็น 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุและเสนอให้ท่ีประชมุ พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ จ านวน 4 ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการสืบตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง โดยลงมตเิลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

5.1 นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ ท่ีประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 430,724,840 เสียง คดิเป็น  ร้อยละ 99.9683 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คดิเป็น  ร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 136,533 เสียง คดิเป็น  ร้อยละ 0.0317 
บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็น  ร้อยละ 0.0000 
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5.2 นายวิสทุธ์ิ มนตริวตั ท่ีประชุมได้มีมตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ดงันี ้
เห็นด้วย 430,724,840 เสียง คดิเป็น  ร้อยละ 99.9683 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คดิเป็น  ร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 136,533 เสียง คดิเป็น  ร้อยละ 0.0317 
บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็น  ร้อยละ 0.0000 

5.3 นางสาววิลาวรรณ วนดรุงค์วรรณ ท่ีประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 430,514,067 เสียง คดิเป็น  ร้อยละ 99.9194 
ไมเ่ห็นด้วย 210,773 เสียง คดิเป็น  ร้อยละ 0.0489 
งดออกเสียง 136,533 เสียง คดิเป็น  ร้อยละ 0.0317 
บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็น  ร้อยละ 0.0000 

 

(ระหว่างพิจารณามีผูถื้อหุน้มาเพ่ิมอีก 2 ราย รวมเป็น 73 ราย นบัจ านวนหุน้ได้ รวม 431,161,373 หุน้) 

5.4 นพ. มงคล วณิชภักดีเดชา ท่ีประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 430,814,067 เสียง คดิเป็น  ร้อยละ 99.9194 
ไมเ่ห็นด้วย 210,773 เสียง คดิเป็น  ร้อยละ 0.0489 
งดออกเสียง 136,533 เสียง คดิเป็น  ร้อยละ 0.0317 
บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็น  ร้อยละ 0.0000 

 

และท่ีประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการเพิ่มเติมจ านวน 1 ท่าน โดยแต่งตัง้ นายพฤทธ์ิ โรจน์มหามงคล เป็น
กรรมการบริษัทฯ คนใหม ่ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 429,591,867 เสียง คดิเป็น  ร้อยละ 99.6360 
ไมเ่ห็นด้วย 210,773 เสียง คดิเป็น  ร้อยละ 0.0489 
งดออกเสียง 1,358,733 เสียง คดิเป็น  ร้อยละ 0.3151 
บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็น  ร้อยละ 0.0000 

 

ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีจ านวน 12 ท่าน ประกอบด้วย 
 1. รศ.ดร.นพ. วชิยั  วนดรุงค์วรรณ  2. ผศ.พญ.สายสณีุ วนดรุงค์วรรณ  
 3. นายวริะ  มาวจิกัขณ์  4. นายวสิทุธ์ิ  มนตริวตั   
 5. นพ.พรเทพ  ศริิวนารังสรรค์  6. นายสริุนทร์  เปรมอมรกิจ  
 7. นายพงษ์ศกัดิ ์  วฒันา   8. นางสาววลิาวรรณ วนดรุงค์วรรณ  
 9. นางสาวนพพร  ตริวฒันกลุ  10.นายทินวรรธน์  มหธราดล  
 11. นพ.มงคล  วณิชภกัดีเดชา   12. นายพฤทธ์ิ  โรจน์มหามงคล 
 มตทิี่ประชุม อนุมัติให้ 1. นายสริุนทร์ เปรมอมรกิจ 2. นายวิสุทธ์ิ มนตริวตั 3. นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ 
และ 4. นพ. มงคล วณิชภักดีเดชา กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และอนุมตัิการแต่งตัง้ นายพฤทธ์ิ โรจน์
มหามงคล เป็นกรรมการบริษัทฯ เพิม่เตมิอีก 1 ท่าน 
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ระเบียบวาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 
ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี พ.ศ. 2559 และให้ นายวิระ 

มาวจิกัขณ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนเป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  กล่าวว่าเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบับริษัท ข้อ 22 ซึ่ง

ก าหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเบีย้ประชุม บ าเหน็จ เงินรางวัล เบีย้เลีย้ง และสวัสดิการ หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืนตามท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นก าหนด และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหาร ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจ าปี พ.ศ. 2559 ในรูปแบบของ
เบีย้ประชุมและค่าตอบแทนอ่ืนๆ เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยเร่ิมตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 
สว่นท่ีเหลือหลงัหกัคา่เบีย้ประชมุประจ าปี พ.ศ. 2559 รวมกนัแล้วไมเ่กินวงเงิน 7,000,000 บาท และขอให้ท่ีประชมุพิจารณาการ
มอบอ านาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนๆ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 
19 

การลงมติในระเบียบวาระนี ้ต้องใช้คะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม ตามมาตรา 90 วรรคสอง ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเพ่ือให้
เกิดความโปร่งใส กรรมการผู้มีสว่นได้เสียในวาระนีจ้ะไมร่่วมออกคะแนนเสียง 
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคดิเห็น 
 ไมมี่ผู้ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคดิเห็น 
 ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุ พจิารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี พ.ศ. 2559  
  ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจ าปี พ.ศ. 2559 ใน
รูปแบบของเบีย้ประชุมและค่าตอบแทนอ่ืนๆ เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยเร่ิมตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 
2559 ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ ดงันี ้

เห็นด้วย 412,692,245 เสียง คดิเป็น  ร้อยละ 99.9669 
ไมเ่ห็นด้วย 136,533 เสียง คดิเป็น  ร้อยละ 0.0331 
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็น  ร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็น  ร้อยละ 0.0000 

 

 มตทิี่ประชุม อนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจ าปี พ.ศ. 2559 ใน
รูปแบบของเบีย้ประชมุของคณะกรรมการชุดตา่งๆ และค่าตอบแทนอ่ืนๆ เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท เร่ิมตัง้แต่
วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 และมอบอ านาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พจิารณาจ่ายคา่ตอบแทนอ่ืนๆ ให้แก่กรรมการใน
สว่นท่ีเหลือหลงัจากหกัคา่เบีย้ประชมุของคณะกรรมการชดุตา่งๆ แล้ว แตไ่มเ่กินวงเงิน 7,000,000 บาทตามท่ีเสนอ 
 

ระเบียบวาระที่ 7 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 
2559 
 ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ประจ าปี พ.ศ. 2559 และให้ นายวริะ มาวจิกัขณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติเอกฉันท์ เห็นสมควร
เสนอแต่งตัง้ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจ าปี พ.ศ. 2559 เน่ืองจากเป็นบริษัทท่ีมีความน่าเช่ือถือ มี
ผลงานดี มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ และขออนมุตัิค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี พ.ศ. 
2559 เป็นจ านวนเงิน 2,495,000 บาท (สองล้านส่ีแสนเก้าหม่ืนห้าพนับาทถ้วน) เพิม่ขึน้จากปีท่ีแล้ว 125,000 บาท คิดเป็นร้อย
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ละ 5.27 โดยมีรายละเอียด ช่ือผู้สอบบัญชีผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
รวมถึงคา่สอบบญัชี ปรากฏตามหนงัสือเชิญประชมุ หน้า 20 ดงันี ้
  1. นายเตมิพงษ์  โอปนพนัธุ์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4501 
  2. นายกฤษดา  เลศิวนา   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4958 
  3. นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5313 

ในนามบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี พ.ศ. 2559 โดยให้คนใด
คนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
ดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตังิานได้ ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของบริษัท ส านกังาน 
อีวาย จ ากดั แทนได้  
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคดิเห็น 
 คุณพนัส อัสสวโิรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามวา่ เหตใุดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 
พ.ศ. 2559 จึงเพิม่ขึน้จากปีท่ีผา่นมา 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงว่า เน่ืองจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นบริษัทท่ีมีผลงานดี และตลอด
ระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมายงัไมเ่คยมีการปรับราคาแตอ่ย่างใด ราคาท่ีปรับเพิม่ขึน้นัน้ก็สมเหตสุมผล 

ไมมี่ผู้ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคดิเห็นเพิม่เตมิ 
 ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี  และก าหนดค่าสอบบัญชี ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ประจ าปี พ.ศ. 2559 

(ระหว่างพิจารณามีผูถื้อหุน้มาเพ่ิมอีก 2 ราย รวมเป็น 75 ราย นบัจ านวนหุน้ได้ รวม 431,171,506 หุน้) 

ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมตัิการแต่งตัง้นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4501 และ/หรือ นายกฤษดา 
เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4958 และ/หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5313 ในนาม
บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี พ.ศ. 2559 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักล่าวข้างต้นไม่
สามารถปฏิบตังิานได้ ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั แทน
ได้ และอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี พ.ศ. 2559 เป็นจ านวนเงินรวม 2,495,000 บาท ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 429,812,773 เสียง คดิเป็น  ร้อยละ 99.6849 
ไมเ่ห็นด้วย 1,358,733 เสียง คดิเป็น  ร้อยละ 0.3151 
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็น  ร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็น  ร้อยละ 0.0000 

 

 มตทิี่ประชุม อนุมตักิารแตง่ตัง้นายเตมิพงษ์ โอปนพนัธุ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4501 และ/หรือ นายกฤษดา 
เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4958 และ/หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5313 ในนาม
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี พ.ศ. 2559 และอนุมตัิค่าตรวจสอบบญัชี
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี พ.ศ. 2559 เป็นจ านวนเงินรวม 2,495,000 บาท 
 
ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเข้าซือ้หุ้นสามัญของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ ากัด จ านวน 
90,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนจากผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทสามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค 
จ ากัด รวมเป็นมูลค่า 155,000,000 บาท จากผู้ถือหุ้นเดมิของ บริษัทสามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ ากัด 
  ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.ศกัดา ตัง้จิตวฒันากร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงินเป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ  
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  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า คณะกรรมการได้ให้ บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากัด ในฐานะท่ีปรึกษา
ทางการเงินของบริษัทฯ ประเมินมลูค่าหุ้นสามญัของ บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิค จ ากัด โดยวธีิมลูค่าปัจจุบนัของกระแส
เงินสด ซึ่งหากพิจารณาตามสภาวะปัจจุบนัของกิจการ ราคาประเมิน คือ 1,430.96 – 2,048.60 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมลูค่ารวม 
128.79 - 184.37 ล้านบาท และหากพิจารณาจากแผนงานของ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวฒัน์ จ ากัด(มหาชน) หลังเข้าท ารายการ 
ราคาประเมิน คือ 3,378.03 - 4,262.76 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมลูค่ารวม 304.02 – 383.65 ล้านบาท เน่ืองจากเป็นการลงทุนใน
ธรุกิจท่ีมีศกัยภาพการแข่งขนั และมีโอกาสเติบโต เพิ่มรายได้ และสร้างก าไรในอนาคต เพราะท าเลท่ีตัง้ของบริษัท สามแยกไฟ
ฉายโพลีคลนิิก จ ากดั อยู่ติดกบัสถานีรถไฟฟ้า และใกล้โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัแพทย์ ท าให้บริษัทฯ มีโอกาสท่ีจะมีแพทย์ท่ีมี
ช่ือเสียง และประสบการณ์สงู รวมทัง้สามารถจัดหาบุคลากรสายงานพยาบาล และทางการแพทย์อ่ืนๆ ได้ง่าย นอกจากนัน้
คณะกรรมการได้ให้บริษัท แอล เอส ฮอไรซัน จ ากดั ท่ีปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท ตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและการ
ด าเนินงานทางกฎหมายเพ่ือการเข้าท ารายการดงักลา่ว 
  บริษัทฯ ได้ด าเนินการเจรจาสญัญาซือ้หุ้นกบัผู้ขาย โดยผู้ขายตกลงขายหุ้นสามญัของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลนิิค 
จ ากดั จ านวน 90,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท ในราคา
ซือ้ขายเฉล่ียหุ้นละไมเ่กิน 1,722 บาท หรือคดิเป็นจ านวนรวมไมเ่กิน 155 ล้านบาท ซึ่งการเจรจาเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย ใน
ส่วนของวิธีการช าระราคาซือ้ขาย บริษัทฯ ได้เจรจาต่อรองเพิ่มเติมให้สามารถช าระเป็นงวดๆ ได้ จากเดิมท่ีต้องช าระครัง้เดียว 
ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นควรมีมตอินมุตักิารท ารายการดงักลา่วตามรายละเอียดท่ีได้แจ้งมาข้างต้น 
  พร้อมกันนี ้เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการท ารายการดงักล่าว ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาการ
มอบอ านาจให้แก่ บุคคลท่ีคณะกรรมการก าหนดเป็นผู้มีอ านาจในการเจรจา แก้ไข เพิม่เติม ลงนามเข้าท าสญัญา รวมถึงเอกสาร
และหลกัฐานใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงให้มีอ านาจด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการซือ้ขายหุ้นดงักลา่วได้ทกุประการ 
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคดิเห็น 

 คุณพนัส อัสสวิโรจน์เรือง ผู้ถือหุ้ น  สอบถามเร่ืองความเก่ียวข้องกันระหว่างโรงพยาบาลศรีวิชัย 1 กับกลุ่ม
โรงพยาบาลวชิยัเวช อินเตอร์เนชัน่แนล วา่มีความเก่ียวข้อง หรือความสมัพนัธ์กนัหรือไม่ และใช้ทีมแพทย์เดียวกนัหรือไม ่
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงนิ ชีแ้จงวา่ โรงพยาบาลศรีวิชยั 1 กบักลุม่โรงพยาบาลวชิัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ไม่
มีความเก่ียวข้องกนั และทีมแพทย์ไมใ่ช่ทีมเดียวกนั 
 คุณพนัส อัสสวโิรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิม่เตมิวา่ โรงพยาบาลศรีวิชยั 1 มีศกัยภาพอย่างไร เหตใุดบริษัทฯ จึง
เลือกลงทุนในโรงพยาบาลศรีวชิัย 1 เพราะอย่างท่ีทราบโรงพยาบาลศรีวชิัย 1 นัน้มีขนาดคอ่นข้างเลก็และมีลกัษณะเป็นตึกแถว 
หรือทางบริษัทฯ มีแผนท่ีจะพฒันาโรงพยาบาลศรีวชิยั 1 อย่างไร 
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงนิ ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ มีแผนท่ีจะพฒันาโรงพยาบาลศรีวชิยั 1 แต่ยงัไมส่ามารถเปิดเผย
ข้อมลูได้ เน่ืองจากบริษัทฯ ยงัไมไ่ด้เข้าท ารายการซึ่งอาจจะขดัตอ่เกณฑ์การเปิดเผยข้อมลูท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนดไว้  
 คุณวินัย รุ่งทิวาสุวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามเร่ืองสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ ากัด 
คือ ท่ีดนิและอาคารทัง้ 3 อาคาร ของโรงพยาบาลศรีวิชัย 1 นัน้ เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ ากัด หรือ
เป็นการเช่า 
 ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ชีแ้จงว่า โดยรวมแล้วท่ีดินและอาคารของโรงพยาบาลศรีวิชัย 1 มีทัง้ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของ
บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ ากดั และเป็นท่ีดนิและอาคารตามสญัญาเช่า 
 คุณวินัย รุ่งทวิาสุวรรณ ผู้ถือหุ้น ขอให้ชีแ้จงรายละเอียดของแตล่ะอาคารวา่อาคารใดบ้างท่ีเป็นกรรมสทิธ์ิของบริษัท 
สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ ากดั และอาคารใดเป็นอาคารเช่า 
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชีแ้จงว่า อาคารของโรงพยาบาลศรีวชิัย 1 เป็นกรรมสทิธ์ิของบริษัท สามแยกไฟ
ฉายโพลีคลีนิค จ ากดั 4 ห้อง และอาคารท่ีเหลือเป็นไปตามสญัญาเช่า ซึ่งมีสญัญาเช่าหลายสญัญาตัง้แต ่3-12 ปี 
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คุณพนัส อัสสวิโรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า การซือ้โรงพยาบาลศรีวิชัย 1 จะสามารถช่วยเพิ่มรายได้
ให้กบัโรงพยาบาลวชิยัเวชฯ หนองแขมหรือไม ่และโรงพยาบาลศรีวชิยั 1 มีความเช่ียวชาญทางการแพทย์ด้านใด 

เลขานุการบริษัทฯ ชีแ้จงว่า โรงพยาบาลศรีวิชยั 1 มีท าเลใกล้กับโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัแพทย์ ท าให้มีโอกาสท่ีจะ
มีแพทย์ท่ีมีช่ือเสียง และประสบการณ์สงู รวมทัง้สามารถจดัหาบคุลากรสายงานพยาบาล และทางการแพทย์อ่ืนๆ ได้ง่าย รวมถึง
การให้โรงพยาบาลศรีวชิยั 1 เป็นศนูย์กลางในการสง่ตอ่คนไข้มาใช้บริการในกลุม่โรงพยาบาลวชิยัเวช อินเตอร์เนชัน่แนล 

ประธานฯ กลา่วเพิ่มเตมิวา่ โรงพยาบาลศรีวชิยั 1 ได้เปิดบริการมากวา่ 30 ปี และมีช่ือเสียง เพราะมีแพทย์ท่ีหมนุเวียน
มาจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งแพทย์เหล่านีจ้ะสามารถเข้ามาช่วยหมนุเวียนในกลุ่มโรงพยาบาล
วชิยัเวช อินเตอร์เนชัน่แนล ได้ ท าให้ลดความเส่ียงในการขาดแคลนแพทย์ 

คุณเจริญ ศรีสุวัฒน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเร่ือง การตอ่สญัญาเช่าอาคารของโรงพยาบาลศรีวชิยั 1  
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ชีแ้จงว่า สญัญาเช่าบางสว่นได้มีการท าสญัญาเช่าระยะยาวและมีการจดทะเบียนการเช่าเป็น

ท่ีเรียบร้อยแล้ว ในส่วนสญัญาระยะสัน้นัน้ทางบริษัทฯ ได้มีการเจรจากับคู่สญัญาและพยายามเจรจาให้ท าสญัญาเป็นสญัญา
เช่าระยะยาว 

คุณวราภรณ์ ตันตธินวัฒน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเร่ือง งบประมาณท่ีจะใช้ในการปรับปรุงโรงพยาบาลศรีวชิยั 1 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า โรงพยาบาลศรีวชิัย 1 มีงบกระแสเงินสดคงเหลืออยู่ค่อนข้างมาก โดย

สามารถใช้เงินในสว่นนีใ้นการปรับปรุงอาคาร 
 คุณวินัย รุ่งทิวาสุวรรณ ผู้ถือหุ้น ขอให้กรรมการชีแ้จงแผนของบริษัทฯ ท่ีจะเข้าไปปรับปรุงโรงพยาบาลศรีวิชัย 1 
หลงัจากท่ีบริษัทฯ ได้เข้าท ารายการ จะเร่ิมด าเนินการปรับปรุงเม่ือใด จะรับคนไข้ประกันสงัคมหรือไม่ และนโยบายต่างๆ ของ
โรงพยาบาลศรีวชิยั 1 จะมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างไร 
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชีแ้จงวา่ ขณะนีย้ังไม่สามารถเปิดเผยข้อมลูได้ เน่ืองจากบริษัทฯ ยังไม่ได้เข้าท า
รายการซึ่งอาจจะขดัตอ่การเปิดเผยข้อมลูท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ก าหนดไว้  
 คุณวินัย รุ่งทิวาสุวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ก่อนท่ีบริษัทฯ จะเข้าซือ้หุ้นของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค 
จ ากดั นัน้ บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ ากดั จะจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ถือหุ้นเดมิก่อนท่ีจะท าการขายหุ้นดงักลา่วหรือไม ่
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชีแ้จงว่า บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ ากัด ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับ 
ผู้ถือหุ้นเดมิก่อนการท ารายการ 

ไมมี่ผู้ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคดิเห็นเพิม่เตมิ 
 ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชมุ พิจารณาลงมตอินมุตักิารเข้าซือ้หุ้นสามญัของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ ากัด 
จ านวน 90,000 หุ้น คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียนจากผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ ากัด 
รวมเป็นมลูคา่ไมเ่กิน 155,000,000 บาท จากผู้ ถือหุ้นเดมิของ บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ ากัด ซึ่งจะต้องใช้คะแนนเสียง
ลงมตเิพ่ือการอนมุตัไิมน้่อยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

(ระหว่างพิจารณามีผูถื้อหุน้มาเพ่ิมอีก 1 ราย รวมเป็น 76 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้รวม 431,172,039 หุน้) 
 ท่ีประชุมฯ มีมตอินุมตัใิห้บริษัทฯ เข้าซือ้หุ้นสามญัของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ ากดั จ านวน 90,000 หุ้น คดิเป็น
สัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน  ในราคาซือ้ขายเฉล่ียหุ้ นละไม่เกิน 1,722 บาท  หรือคิดเป็นจ านวนรวมไม่เกิน 
155,000,000 บาท จากผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ ากัด  โดยให้สามารถช าระราคาได้งวดเดียว หรือ 
หลายงวดก็ได้ ตามท่ีจะได้ตกลงกับผู้ขาย พร้อมทัง้ อนุมตัิการมอบอ านาจให้ด าเนินการใดๆ ตามท่ีได้เสนอมาทุกประการ ด้วย
คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 431,035,506 เสียง คดิเป็น  ร้อยละ 99.9683 
ไมเ่ห็นด้วย 136,533 เสียง คดิเป็น  ร้อยละ 0.0317 
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็น  ร้อยละ 0.0000 
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บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็น  ร้อยละ 0.0000 
 

 มตทิี่ประชุม มีผู้ลงมตเิห็นชอบเกิน 3 ใน 4 ในการอนมุตัิการเข้าซือ้หุ้นสามญัของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค 
จ ากดั จ านวน 90,000 หุ้น คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบียน ในราคาซือ้ขายเฉล่ียหุ้นละไมเ่กิน 1,722 บาท หรือคิด
เป็นจ านวนรวมไม่เกิน 155,000,000 บาท จากผู้ ถือหุ้นเดิมของ บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ ากัด โดยให้สามารถช าระ
ราคาได้งวดเดียว หรือ หลายงวดก็ได้ ตามท่ีจะได้ตกลงกับผู้ขาย พร้อมทัง้ อนุมตัิการมอบอ านาจให้ด าเนินการใดๆ ตามท่ีได้
เสนอมาทกุประการ 
 
ระเบียบวาระที่ 9 เร่ืองอ่ืน ๆ  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นแสดงความคดิเห็นและเสนอแนะในเร่ืองตา่งๆ  
 คุณธีรชาต ิกิจรุ่งเรืองไพศาล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามด้านความคืบหน้าในการเข้าร่วม
โครงการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต 2 ข้อ คือ 1. ทางบริษัทฯ ยังไมไ่ด้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทุจริตหรือ CAC จึงอยากทราบว่าบริษัทฯ ได้มีการวางแผนให้ได้การรับรองจากโครงการแนว
ร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริตหรือ CAC เม่ือใด และ 2. บริษัทฯ จะมัน่ใจได้อย่างไรว่าบริษัทฯ จะไมเ่ข้าไป
เก่ียวข้องกบัการทจุริตในรูปแบบตา่งๆ หรือหากบริษัทฯ มีนโยบายอยู่แล้วมีหลกัฐานเชิงประจักษ์อย่างไรท่ีจะน าไปสูแ่นวทางการ
ปฏิบตัไิด้ 

เลขานุการบริษัทฯ ชีแ้จงว่า ขณะนีบ้ริษัทฯ ได้มีการประสานงานกับตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้วในการเข้าร่วมโครงการ
แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตหรือ CAC และอยู่ในระหวา่งการด าเนินการตามขัน้ตอน คาดว่าภายใน
สิน้ปี พ.ศ. 2559 จะได้เข้าร่วมกบัโครงการดงักลา่ว 

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีนโยบายเร่ืองการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นอยู่แล้ว 
อีกทัง้ในด้านการปฏิบัติการ บริษัทฯ มีการปฏิบตัิการอย่างเป็นขัน้ตอน บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องด้านการทุจริต ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  และในท่ีประชุมของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้มีนโยบายเร่ืองการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น รวมถึงได้มีการชีแ้จงให้กับพนักงานและ
เจ้าหน้าท่ีทุกระดบัทราบ ในส่วนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลเป็นส่วนใหญ่ จึงไม่มี
การซือ้ขายหรือติดต่อกับบุคคลใดๆ ท่ีจะเอือ้อ านวยต่อการทุจริตคอร์รัปชัน่ได้ ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกับ
การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่และพร้อมท่ีจะเข้าร่วมโครงการฯ อยู่แล้ว แตอ่ยู่ในระหวา่งการเตรียมความพร้อม 

คุณธนากร  เล็กวิจิตรธาดา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าการท าให้เกิดประโยชน์ (Utilization) ของ OPD และ IPD ของ
โรงพยาบาลเป็นอย่างไร ในขณะนีโ้รงพยาบาลมีการเปิดคลินิคเฉพาะทางด้านใดบ้าง และมีแผนท่ีจะเปิดให้บริการเพิม่ทางด้าน
ใด จ านวนคนไข้ประกนัสงัคมเป็นอย่างไร 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชีแ้จงวา่ ในสว่นของโรงพยาบาลวชิัยเวชฯ อ้อมน้อย เดมิตกึเก่าสามารถรับผู้ ป่วย
ในได้คอ่นข้างน้อย และผู้ ป่วยท่ีเข้ามาใช้บริการมีความต้องการท่ีจะเข้าพกัห้องผู้ ป่วยแบบเตียงเด่ียว แต่โรงพยาบาลไม่สามารถ
รองรับผู้ ป่วยได้อย่างเพียงพอ ซึ่งโดยปกติอัตราการครองเตียงห้องผู้ป่วยแบบเตียงเด่ียวสามารถรับผู้ ป่วยได้เพียงร้อยละ 70-80
จึงได้เปิดให้บริการห้องพกัเด่ียวในอาคาร 3 หลงัใหม่ แตก่ารเปิดอาคารใหมใ่นช่วงแรกจะยังไมส่ามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเตม็ท่ี
เน่ืองจากอัตราการครองเตียงยังไม่เต็ม จึงส่งผลกระทบต่อรายได้ แต่คาดว่าในอนาคตอัตราการครองเตียงของผู้ ป่วยจะมีการ
ปรับเพิ่มขึน้และจะได้รับผลประโยชน์มากขึน้ ส าหรับโรงพยาบาลวชิัยเวชฯ หนองแขม การท าให้เกิดประโยชน์หรือ Utilization ก็
ยังไม่เต็มท่ีเท่าท่ีควร เน่ืองจากมีการยกเลิกประกันสงัคมในปี พ.ศ.2555 ท าให้อัตราการครองเตียงลดลง แต่จากการเปิดศนูย์
หวัใจวิชัยเวชฯ ขึน้ จึงท าให้มีอัตราการครองเตียงสงูขึน้ รวมถึงการซือ้โรงพยาบาลศรีวิชยั 1 ก็จะท าให้ได้รับการส่งต่อผู้ ป่วยมา
เพิม่ คาดวา่จะท าให้โรงพยาบาลวชิยัเวชฯ หนองแขมมีรายได้เพิม่ขึน้ ส าหรับโรงพยาบาลวิชยัเวชฯ สมทุรสาคร เดิมจะยึดรายได้
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จากผู้ป่วยตา่งด้าวเป็นหลกั แต่นโยบายของรัฐบาลมีการปรับเปล่ียนให้ผู้ป่วยตา่งด้าวเข้ารับบริการรักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาล
ของรัฐแทน จึงท าให้โรงพยาบาลต้องปรับเปล่ียนเน้นผู้ป่วยทัว่ไปเป็นหลกั 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล มีศกัยภาพเพียงพอและ
สามารถรับผู้ ป่วยได้ทุกสาขา โรงพยาบาลมีความเช่ียวชาญทัง้ทางด้านกระดูกและข้อ ด้านโรคหัวใจ และความเช่ียวชาญ
ทางด้านศนูย์ศลัยกรรมความงามและเลเซอร์ ซึ่งมีความปลอดภัยอย่างเพียงพอ เน่ืองจากโรงพยาบาลมีทีมแพทย์และพยาบาลท่ี
มีความรู้และมีประสบการณ์สงู ในสว่นการเปิดให้บริการเพิม่เตมิบริษัทฯ จะต้องวเิคราะห์ถึงความต้องการทางการตลาดก่อน 

คุณวินัย รุ่งทวิาสุวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โรงพยาบาลวชิัยเวชฯ อ้อมน้อย มีพืน้ท่ีใช้สอยเป็นจ านวนมาก อยาก
ทราบวา่โรงพยาบาลมีแผนท่ีจะจดัการหรือขยายพืน้ท่ีบริการส าหรับพืน้ท่ีดงักลา่วอย่างไร 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชีแ้จงว่า โรงพยาบาลมีแผนการท่ีจะขยายพืน้ท่ีในอนาคต แต่ยังไม่สามารถ
เปิดเผยได้ในขณะนี ้

คุณธนากร  เล็กวจิิตรธาดา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทางบริษัทฯ มีโอกาสท่ีจะซือ้หุ้นของบริษัท มหานครแม่สอดเวช
การ จ ากดั เพิม่หรือไม ่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชีแ้จงว่า บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการศึกษางบการเงินและผลการด าเนินงานของ 
บริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จ ากัด และขณะนีผู้้ ถือหุ้นของบริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จ ากัด  ยังไม่มีความประสงค์ท่ีจะ
ขายหุ้นของตนท่ีถืออยู่ในบริษัทดงักลา่ว 

คุณพนัส อัสสวิโรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การท่ีบริษัท บีบีทีวี เอ็คควติี ้จ ากัด เข้ามาถือหุ้นของบริษัทฯ นัน้มี
ผลดีตอ่การด าเนินการของบริษัทฯ อย่างไรบ้าง 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชีแ้จงว่า บริษัท บีบีทีวี เอ็คควติี ้จ ากัด มีความเช่ียวชาญด้านการเงินและได้ช่วย
บริษัทฯ ในเร่ืองการวางแผนทางการเงินและการลงทนุ 

ประธานคณะท างานวางแผนการเงนิและการลงทุน ชีแ้จงวา่ บริษัท บีบีทีวี เอ็คควติี ้จ ากดั เป็นองค์กรท่ีมีช่ือเสียง 
มีความเช่ียวชาญด้านการตลาดและการประชาสมัพนัธ์ ซึ่งปัจจุบันทางโรงพยาบาลได้ มีการท ากิจกรรมร่วมกับบริษัท บีบีทีวี 
เอ็คควติี ้จ ากดัในหลายๆ กิจกรรม 

คุณวินัย รุ่งทิวาสุวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามเร่ืองคูแ่ข่งของโรงพยาบาลในปัจจบุนั เช่น โรงพยาบาลกระทุ่มแบน หรือ 
โรงพยาบาลมหาชยั ท่ีมีการเปิดอาคารใหม ่ทางโรงพยาบาลมีแผนการหรือวธีิการรับมือกบัคูแ่ขง่อย่างไร 

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงวา่ ค าถามท่ีผู้ถือหุ้นสอบถามนัน้ ข้อมลูบางอย่างยงัไมส่ามารถเปิดเผยได้ เพราะ
จะท าให้ขดัตอ่หลกัเกณฑ์การเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 

เม่ือผู้ถือหุ้นไมมี่ค าถามและข้อคดิเห็นเพิม่เตมิ ประธานฯ ได้กล่าวขอบคณุผู้ถือหุ้นและกลา่วปิดประชมุ 
 
ปิดประชมุเวลา 11.20 น. 
 
 
ลงช่ือ..................................................................ประธานท่ีประชมุ 

( รศ.ดร.นพ.วชิยั  วนดรุงค์วรรณ ) 
 
 

ลงช่ือ...................................................... เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท  
(ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ)         ผู้บนัทึกรายงานการประชมุ  


