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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2557 

ของ  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 

วัน เวลา และสถานท่ี 
 

 ประชุมเม่ือวันศุกร์ท่ี  17 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญเมือง อาคาร 1 ช้ัน 7 โรงพยาบาลวิชัยเวช 

อินเตอร์เนช่ันแนล อ้อมน้อย เลขท่ี 74/5 หมู่ท่ี 4 ถนนเพชรเกษม ต าบลอ้อมน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

 รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธานกรรมการบริษัทฯ ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม  

 เม่ือมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยมอบฉันทะ  จ านวน 60 ท่าน ถือหุ้นรวมกันท้ังสิ้น 333,608,189 หุ้น คิดเป็น

ร้อยละ 62.36 ของจ านวนหุ้นท่ีช าระแล้วท้ังสิ้น 535 ล้านหุ้น ถือว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทแล้ว 

ประธานฯ จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ.2557  

 ดร.รัชฎา  ฟองธนกิจ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะน า คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) ดังต่อไปนี้ 

1. รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ  ประธานกรรมการ 

2. ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ  รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

3. นายวิระ  มาวิจักขณ์  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ   

5. นายวิสุทธิ์ มนตริวัต   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ   

6. นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ   

7. นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ  กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

8. นายพงษ์ศักดิ์ วัฒนา   กรรมการ /ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย 

9. นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา  กรรมการ/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร 

 และมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 

1. คุณน้ าทิพย ์ ภู่ประเสริฐ  ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

2. คุณจิรยง   อนุมานราชธน  ท่ีปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากัด 

3. คุณพิรหัชฐ์ อู่ทรัพย์สิน  ท่ีปรึกษากฎหมาย 

4. นายศักดา   ตั้งจิตวัฒนากร  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน 

5. ดร.รัชฎา   ฟองธนกิจ   ผู้อ านวยการส านักพัฒนาธุรกิจและเลขานุการบริษัท 

 ก่อนด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เพ่ือให้การตรวจนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส เลขานุการบริษัทเชิญตัวแทน       

จากผู้ถือหุ้น จ านวน 3 ท่าน  เพ่ือเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนได้แก่ 1 . คุณอโณทัย  ปานทอง ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น                      

2. คุณชูชัย วัธยาโกศลสุนทร ผู้ถือหุ้น และ 3. คุณวนิดา จงไมตรีพร ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
 

 เลขานุการบริษัท ช้ีแจงถึง วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผล  การนับคะแนนในแต่ละวาระดังน้ี  

 ในการออกเสียงลงคะแนนถือเสียงข้างมาก ยกเว้นการพิจารณาเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระท่ี 5  ซึ่งต้องได้เสียงไม่

น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 48  

 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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(2)  นอกจากนั้นการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระท่ี 7 ต้องได้เสียงสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน ตามมาตรา 90 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535   

 การนับเสียงลงคะแนนให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านน้ันไม่มี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน  

 ในการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงขอให้ใช้บัตรลงคะแนนท่ีบริษัทจัดให้ โดยในแต่ละวาระขอให้ท่านผู้ถือหุ้นท าเครื่องหมายลงใน

ช่องเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสี ยง บนบัตรคะแนนของแต่ละวาระ เม่ือลงคะแนนเรียบร้อยแล้วให้ จัดส่ ง                             

ให้เจ้าหน้าท่ีเพ่ือรวบรวมคะแนน  

 การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นท่ีลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และจะน าคะแนนเสียงไม่

เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าว หักออกจากจ านวนเสียงท้ังหมดท่ีเข้าร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยใน     

วาระนั้นๆ  

 เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในวิธีการออกเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน ประธานจึงเสนอให้ท่ี

ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ืองท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 

 1. การซื้อหุ้นบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นอื่น 

 จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์  จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 10/2557 เม่ือวันจันทร์ท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2557 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติซื้อหุ้นในบริษัทย่อยเพ่ิม คือ บริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด และบริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จ ากัด เพ่ือให้มี

การบริหารจัดการแบบองค์รวม ซึ่งจะท าให้การเคลื่อนย้ายบุคลากรทางการแพทย์ระหว่างโรงพยาบาลในกลุ่มท้ัง 3 โรงพยาบาล มีความ

คล่องกันตัวมากยิ่งขึ้น และไม่ต้องกังวลเรื่องรายการระหว่างกัน มีผลให้ขณะน้ีบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยท้ังสองแห่ง ดังน้ี 

 1.1 ถือหุ้นในบริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด ร้อยละ 99.43 

 1.2 ถือหุ้นในบริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จ ากัด ร้อยละ 99.56 
 

 2. จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์  จ ากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 11/2557เม่ือวันพุธท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติซื้อหุ้นในบริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จ ากัด ซึ่งประกอบกิจการโรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์

เนช่ันแนล ในสัดส่วนร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนท้ังหมด คิดเป็นจ านวน 6 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 5 บาท (ราคาตามมูลค่าหุ้น) รวมเป็น

เงิน  30 ล้านบาท เพ่ือเตรียมการรับกับการเปิดการค้าเสรีท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต และเป็นการสร้างพันธมิตรและโอกาสในการท าธุรกิจ

ร่วมกัน เม่ือวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2557 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

 ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความเห็น 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ืองพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ.2557 

 ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ.2557 ประชุมเม่ือวันศุกร์ท่ี 25 

เมษายน พ.ศ.2557  ซึ่งบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้น าส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามท่ีปรากฏ

อยู่ในหนังสือเชิญประชุมหน้า  5 ถึงหน้า 12  
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 ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานดังกล่าวหรือไม่ 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุม 

 ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ.2557 ซึ่งประชุมเม่ือวันศุกร์ท่ี      

25 เมษายน พ.ศ.2557  

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพ่ิมอีก 16 ราย รวมเป็น 76 ราย นับจ านวนหุ้นได้ รวม 360,413,700 หุ้น) 

 ท่ีประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นด้วย 360,413,299 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999* 

ไม่เห็นด้วย 300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001* 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000* 

บัตรเสีย 101 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000* 

 *ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย  และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ

ด าเนินงานงวด 6 เดือน ส้ินสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2557 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ส าหรับผลการด าเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2557โดยท่ีผลการด าเนินงานของบริษัทฯ งวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันท่ี 

30 มิถุนายน 2557 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 54.49 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอต่อท่ีประชุม

ผู้ถือหุ้นให้จ่ายปันผลระหว่างกาลจากก าไรสุทธิเฉพาะกิจการ ดังน้ี 

3.1 จัดสรรเป็นส ารองตามกฎหมายและตามข้อบังคับบริษัทฯ จ านวน 2,809,635.37 บาท 

3.2  จ่ายปันผลเป็นเงินสดเพ่ือช าระภาษีหัก  ณ ท่ีจ่าย ในอัตราหุ้นละ 0.00740741 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินไม่ เกิน 3.963 ล้าน

บาท 

3.3  จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 35,666,666 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ในอัตรา 15 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าท้ังสิ้นไม่เกิน 35.67 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.06666667 บาทต่อหุ้น กรณีมี

เศษหุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นตัวเงินแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.06666667 บาท 

 รวมเป็นการจ่ายปันผลท้ังในรูปของเงินปันผลและหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ  0.07407408 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมท้ังสิ้น 39.63 

ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลท้ังหมดจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอัตราท่ีกฎหมายก าหนด  

 ท้ังนี ้ก าหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลท้ังท่ีจ่ายเป็นเงินสดและหุ้นสามัญของบริษัทฯ  ในวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2557 โดยบริษัทฯ 

ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับปันผล  (Record Date) ในวันท่ี 28 ตุลาคม 2557 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่ง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันท่ี 29 ตุลาคม 2557 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

 คุณอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม เรื่องวัตถุประสงค์ของการจ่ายปันผลเป็นหุ้น และการจ่ายปันผลระหว่างกาลในครั้งนี้

ปันผลจากก าไรสุทธิ หรือก าไรสะสม  

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน  ช้ีแจงว่า การจ่ายปันผลระหว่างกาลครั้งนี้จ่ายจากก าไรสุทธิเฉพาะกิจการส าหรับผลการ

ด าเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2557 
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 ท่ีปรึกษาทางการเงิน ตอบเรื่องวัตถุประสงค์ของการจ่ายปันผลเป็นหุ้น เนื่องจากคณะกรรมการมีแผนการขยายกิจการ และเข้า

ซื้อหุ้นของบริษัทย่อย ตามท่ีท่านประธานฯ ได้แจ้งให้ทราบในวาระท่ี 1 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เลือกท่ีจะจ่ายปันผลเป็นหุ้น ซึ่งเป็น

อีกหนึ่งทางเลือกในการจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ท าให้บริษัทสามารถเก็บเงินสดไว้ลงทุนหรือขยายธุรกิจตามแผนการ

ลงทุนของกิจการได้โดยไม่ต้องจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนภายนอก อีกท้ังยังเป็นการรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E 

Ratio) ของบริษัทให้คงเดิม  

 คุณอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม เรื่อง Earning per shares 

 ท่ีปรึกษาทางการเงิน ช้ีแจงว่า การจ่ายหุ้นปันผลจะไม่ส่งผลกระทบต่ออ านาจควบคุม (Control dilution) ของผู้ถือหุ้นของ

บริษัท เนื่องจากเป็นการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในขณะท่ีจะส่งผลกระทบต่อก าไรต่อหุ้นและราคาหุ้น

ของบริษัท (Earnings dilution และ Price Dilution) ท่ีจะลดลงจากจ านวนหุ้นท่ีเพ่ิมขึ้น โดยลดลงประมาณร้อยละ 6.25  

 นายธนภูมิ ภูมิบรรเจิด (ผู้ถือหุ้น) สอบถาม เรื่องการปันผลในครั้งน้ีคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลต่อก าไรสุทธิในสัดส่วนเท่าใด 

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน ช้ีแจงว่าการปันผลในครั้งนี้คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลต่อก าไรสุทธิในสัดส่วนร้อยละ72 –73 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพ่ิมเติม 

 ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ส าหรับผลการด าเนินงานงวด 6 เดอืน สิ้นสุด ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2557 

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพ่ิมอีก 3 ราย รวมเป็น 79 ราย นับจ านวนหุ้นได้ รวม 360,419,900 หุ้น) 

ท่ีประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นด้วย 360,414,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9986* 

ไม่เห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000* 

งดออกเสียง 5,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0014* 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000* 

  *ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

 ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล  สืบเนื่องจากการ

เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จ านวน 35,666,666 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือ

รองรับการจ่ายหุ้นปันผล  

 นอกจากนี้  เพ่ือให้การด าเนินการในรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องสามารถด าเนินการได้โดยสะดวก และบรรลุผลส าเร็จ 

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดสรร เงื่ อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ท่ี

เกี่ยวข้องกับการจัดสรรการออกหุ้นสามัญเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามท่ีจ าเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพ่ิมเติม 

 ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
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(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพ่ิมอีก 6 ราย รวมเป็น 85 ราย นับจ านวนหุ้นได้ รวม 360,857,200 หุ้น) 

 ท่ีประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

เห็นด้วย 360,852,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9986* 

ไม่เห็นด้วย 5,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0014* 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000* 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000* 

  *ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

  ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน คณะกรรมการ  

บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน  35,666,666 บาท            

จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 535,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 570,666,666 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน  

จ านวน 35,666,666 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และเพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ข้างต้น 

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4      

เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทนดังนี้ 
  

 ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน    570,666,666 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านหกแสนหกหม่ืนหกพันหกร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) 

   แบ่งออกเป็น          570,666,666 หุ้น (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านหกแสนหกหม่ืนหกพันหกร้อยหกสิบหกหุ้น) 

   มูลค่าหุ้นละ 1.00  บาท (หนึ่งบาทถ้วน) 

   โดยแบ่งออกเป็น   

   หุ้นสามัญ 570,666,666 หุ้น (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านหกแสนหกหม่ืนหกพันหกร้อยหกสิบหกหุ้น) 

   หุ้นบุริมสิทธิ์  ไม่มี  
 

  ท้ังนี้ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพ่ิมเติม 

 ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพ่ิมอีก 3 ราย รวมเป็น 88 ราย นับจ านวนหุ้นได้ รวม 361,038,200 หุ้น) 

 ท่ีประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นด้วย 361,033,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9986* 

ไม่เห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000* 
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งดออกเสียง 5,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0014* 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000* 

  *ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 

  ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมเติม  สืบเนื่องจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ

เห็นสมควรน าเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมเติมจากบริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จ ากัด ซึ่งถือหุ้นบริษัทฯ 20.02%        

จึงขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมเติม ตามมติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังรายช่ือต่อไปนี้ 
 

  1. นางสาวนพพร  ติรวัฒนกุล   และ 2. นายทินวรรธน์  มหธราดล 
 

  ซึ่งท้ังสองท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงานในบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่หลายบริษัท 

ตามท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2557 เอกสารแนบหมายเลข 3 หน้าท่ี 16 และ 17 

  ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

  คุณสุริยนต์ จิตราภัณฑ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเรื่องกรรมการใหม่ ซึ่งเป็นบุคคลท่ีเสนอช่ือโดยบริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จ ากัด 

จ านวน 2 ท่านน้ัน บริษัทฯ ได้เคยเจรจาเรื่องโควตาท่ีนั่งกรรมการกับบริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จ ากัด มาก่อนหรือไม่ เนื่องจากบริษัท บีบี

ทีวี เอ็คควิตี้ จ ากัด ถือหุ้นในสัดส่วนค่อนข้างมาก 

  ประธานฯ ช้ีแจงว่า บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิตี้ จ ากัด ได้แจ้งความประสงค์เสนอช่ือกรรมการจ านวน 2 ท่านเท่านั้น 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพ่ิมเติม 

  ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมเติม โดยก่อนลงมติประธานฯ เชิญนางสาวนพพร      

ติรวัฒนกุล และ นายทินวรรธน์  มหธราดล ออกจากห้องประชุม เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลงมติในวาระนี้ 

 ท่ีประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังน้ี 

 1. แต่งตั้งนางสาวนพพร  ติรวัฒนกุล 

เห็นด้วย 361,032,099 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9983* 

ไม่เห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000* 

งดออกเสียง 6,001 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0017* 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000* 

 *ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพ่ิมอีก 3 ราย รวมเป็น 91 ราย นับจ านวนหุ้นได้ รวม 365,668,400 หุ้น) 

 2. แต่งตั้งนายทินวรรธน์  มหธราดล 

เห็นด้วย 365,662,299 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9983* 

ไม่เห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000* 

งดออกเสียง 6,001 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0017* 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000* 

 *ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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 ดังน้ัน  คณะกรรมการบริษัทฯ มีจ านวน 11 ท่าน ประกอบด้วย 

 1. รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ  2. ผศ.พญ.สายสุณี  วนดุรงค์วรรณ  

3. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วัฒนา   4. นายแพทย์มงคล  วณิชภักดีเดชา   

5. นางสาววิลาวรรณ  วนดุรงค์วรรณ  6. นายวิระ  มาวิจักขณ์  

7. นายสุรินทร์   เปรมอมรกิจ  8. นายวิสุทธิ์  มนตริวัต   

9. นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์  10. นางสาวนพพร   ติรวัฒนกุล 

11. นายทินวรรธน์   มหธราดล 
 

หมายเหตุ: ในวาระน้ี คุณสุริยนต์ จิตราภัณฑ์ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่าการเพ่ิมกรรมการนั้น จ าเป็นจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

ของบริษัทด้วยหรือไม่ หากต้องแก้ไข ท่ีประชุมต้องท าการเสนอระเบียบวาระเพ่ิมเติม มิฉะนั้น บริษัทฯ จะไม่สามารถจดทะเบียน

เพ่ิมเติมกรรมการกับกระทรวงพาณิชย์ได้ตามกฎหมาย เนื่องจากการแต่งตั้งกรรมการในคราวนี้เป็นการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพ่ิมเติมจาก

กรรมการท่ีมีอยู่เดิม มิใช่การแต่งตั้งแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ ซึ่งคุณพิรหัชฐ์ อู่ทรัพย์สิน (ท่ีปรึกษากฎหมาย) ได้ช้ีแจงว่า 

เนื่องจากในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ไม่มีข้อความส่วนใดท่ีก าหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการหรือจ านวนกรรมการท่ีบริษัทจะ

มีได้ การแต่งตั้งกรรมการใหม่จึงไม่ต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทแต่อย่างใด ส่วนข้อบังคับของบริษัทนั้น มีเพียงข้อบังคับฯ 

ข้อ 14 ท่ีก าหนดว่า คณะกรรมการของบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน สุดแต่ท่ีประชุมใหญ่จะก าหนด กล่าวคือ 

ข้อบังคับไม่ได้จ ากัดไว้ว่าบริษัทจะมีกรรมการได้กี่คน ดังนั้น การท่ีบริษัทฯ จะแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมเติม จึงสามารถท าได้โดยการ

พิจารณาอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น โดยไม่จ าเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ จึงสรุปได้ว่า การแต่งตั้งกรรมการบริษัทในการ

ประชุมครั้งนี้สามารถกระท าได้โดยมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ต้องมีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท ดังน้ัน จึง

ไม่มีความจ าเป็นต้องเสนอระเบียบวาระเพ่ิมเติมใด ๆ   
 

ระเบียบวาระท่ี 7  พิจารณาและอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 

  ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ     

มีมติเห็นสมควรน าเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ใหม่ เนื่องจากปัจจุบันค่าตอบแทนกรรมการ

ของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ า เม่ือเทียบกับบริษัทอื่นๆ ในขนาดเดียวกัน โดยเสนอให้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ เป็นราย

เดือนและตามจ านวนครั้งท่ีเข้าร่วมประชุม ภายในวงเงินของค่าตอบแทนทุกประเภทไม่เกิน 7 ล้านบาท ตามท่ีได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น  

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 แล้ว โดยเริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เป็นต้นไป ดังน้ี 

   1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ รายเดือน        เดือนละ  10,000 บาท 

   2. ค่าตอบแทนตามจ านวนครั้งของการประชุม ตามอัตราเดิม คือ 

    ประธานกรรมการ   12,000 บาท 

    รองประธานกรรมการ  10,000 บาท 

    กรรมการ        9,000 บาท 

    กรรมการ(ท่ีเป็นผู้บริหาร)      7,000 บาท 
   

  ท้ังนี้ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและ            

ออกเสียงลงคะแนน 
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 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

 คุณวีนา  กิจเวคิน (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่ากรณีท่ีกรรมการท่านใดไม่ได้เข้าร่วมประชุมในเดือนใด มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนราย

เดือนส าหรับเดือนน้ันๆหรอืไม่ 

 นายวิสุทธิ์ มนตริวัต ช้ีแจงว่าค่าตอบแทนกรรมการนั้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ค่าตอบแทนท่ีจ่ายเป็นรายเดือนและ

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายเป็นรายครั้งของการประชุม หากกรรมการท่านใดไม่ได้เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งใด ก็จะไม่มีสิทธิได้รับ

ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับการประชุมครั้งนั้นๆ แต่ยังคงมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการท่ีจ่ายเป็นรายเดือน 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพ่ิมเติม 

 ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ใหม่  

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพ่ิมอีก 3 ราย รวมเป็น 94 ราย นับจ านวนหุ้นได้ รวม 367,109,000 หุ้น) 

 ท่ีประชุมได้อนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นด้วย 279,240,276 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7817* 

ไม่เห็นด้วย 604,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2160* 

งดออกเสียง 6,301 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0023* 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000* 

 *ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

หมายเหตุ: เน่ืองจากมีกรรมการของบริษัทฯ ได้แก่ 1. รศ.ดร.นพ. วิชัย  วนดุรงค์วรรณ   2. ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ และ 3.นพ.พงษ์

ศักดิ์  วัฒนา ถือหุ้นรวมกันจ านวน 87,257,822 หุ้น กรรมการทั้ง 3 ท่านน้ีถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน

วาระน้ี ท าให้จ านวนคะแนนเสียงรวมในวาระน้ีลดลง 
 

ระเบียบวาระท่ี 8   เร่ืองอื่น ๆ  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องต่างๆ 

นายสมชาย หงส์สมาทิพย์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเรื่องดังนี้ 1. จ านวนเตียงในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนช่ันแนล และจะ

มีการเพ่ิมจ านวนเตียงหรือไม่  2.จ านวนเตียงของโรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนช่ันแนล 3. จะมีการเปิดคลินิกเฉพาะทาง เช่น 

คลินิกด้านศัลยกรรมความงาม หรือไม่ 

ผู้อ านวยการส านักพัฒนาธุรกิจ ช้ีแจงว่าขณะน้ีกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนช่ันแนล มีจ านวนเตียงท้ังหมด 550  เตียง  

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย 200 เตียง  โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม 200 เตียง โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร 150 เตียง 

ส าหรับการเปิดคลินิกเฉพาะทาง บริษัทฯมีแนวทางในการเพ่ิมผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงามเกี่ยวกับแพทย์ทางเลือกในเรื่องการ

เสริมสร้างสุขภาพ โดยเตรียมการเปิดแพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน การท าสปา และการท าคีเลช่ัน  

 ประธานฯ  ช้ีแจงว่าในอนาคตกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนช่ันแนล มีแผนการท่ีจะเพ่ิมจ านวนเตียงประมาณ 40 เตียง 

ส าหรับห้องพิเศษ  และจะพัฒนาให้มีจ านวนเตียงในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนช่ันแนล ประมาณ 600 เตียง เพ่ือรองรับกับ

จ านวนผู้ป่วยท่ีเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งทางกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนช่ันแนลมีพ้ืนท่ีท่ีจะรองรับในการขยายตัวดังกล่าวอยู่แล้ว และ

ส าหรับโรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนช่ันแนล บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนเนื่องจากอ าเภอแม่สอดเป็นอ าเภอท่ีติดชายแดน มีจ านวน

ประชากรท่ีมากพอสมควร มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอ าเภอแม่สอดอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก บริษัทฯ จึงเข้าร่วมลงทุนกับบริษัท         
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. 

มหานครแม่สอดเวชการ จ ากัด โดยการซื้อหุ้นสามัญในอัตราร้อยละ 15 เป็นจ านวนเงิน 30  ล้านบาท และโรงพยาบาลนครแม่สอด 

อินเตอร์เนช่ันแนล มีจ านวนเตียงประมาณ 100 เตียง 

 คุณสุริยนต์ จิตราภัณฑ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า คลินิกเสริมความงาม iSKY ท่ีมีสาขาอยู่ท่ีสาขาบางนา เป็นคลินิกเสริมความ

งามเดียวกันกับท่ีโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนช่ันแนล หนองแขมหรือไม่ บริษัท ฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นของคลินิก iSKY จ านวน

เท่าใด และในส่วนของโรงพยาบาลศรีวิชัยท่ีสามแยกไฟฉาย มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนช่ันแนล หรือไม่ 

 รองประธานฯ ช้ีแจงว่า คลินิกเสริมความงาม iSKY ท่ีมีสาขาอยู่ในโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนช่ันแนล หนองแขม เป็น

คลินิกเสริมความงามเดียวกันกับท่ีสาขาบางนา และบริษัทฯ ไม่ได้ มีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ในคลินิกแห่งน้ี เป็นเพียงการให้เช่าพ้ืนท่ีใน

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนช่ันแนล หนองแขม เท่านั้น ส าหรับในส่วนของโรงพยาบาลศรีวิชัยท่ีสามแยกไฟฉาย ไม่มีความเกี่ยวข้อง

กับกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนช่ันแนล แต่อย่างใด 

 นายสมชาย หงส์สมาทิพย์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า 1. กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนช่ันแนล จะมีโอกาสในการขยาย

กิจการไปยังนิคมอุตสาหกรรมหรือไม่ 2. สัดส่วนรายได้ของแต่ละโรงพยาบาลมีอัตราส่วนเท่าใด 

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน ช้ีแจงว่า สัดส่วนรายได้ของกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนช่ันแนล มีดังน้ี  

 -โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนช่ันแนล อ้อมน้อย ร้อยละ 50 ของรายได้รวมท้ังกลุ่ม  

 -โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนช่ันแนล หนองแขม ร้อยละ 25 ของรายได้รวมท้ังกลุ่ม 

 -โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนช่ันแนล สมุทรสาคร  ร้อยละ 25 ของรายได้รวมท้ังกลุ่ม 

 ประธานฯ ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า ตลอดระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันแรกท่ีบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ 

กิจการของบริษัทฯ มีความก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด  ส าหรับการขยายกิจการไปยังนิคมอุตสาหกรรมหรือ

พ้ืนท่ีทางเศรษฐกิจท่ีส าคัญนั้น  หากบริษัทฯ จะด าเนินการในขั้นต่อไปจะต้องมีการศึกษาข้อมูลต่างๆ อย่างรอบคอบเพ่ือให้เกิดความ

ม่ันใจในการลงทุน ท้ังน้ีเพ่ือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อแนะน า บริษัทฯโดยคณะกรรมการบริษัท ฯ มี

ความยินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีจะรับฟังเพ่ือน ามาใช้ในการด าเนินงานของบริษัท 

 คุณสุริยนต์ จิตราภัณฑ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า 1.  ปัจจุบันกลุ่มลูกค้าของโรงพยาบาลแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ เงินสด 

ประกันสังคม และบัตรทอง จึงอยากทราบว่าสัดส่วนรายได้ของกลุ่มลูกค้าท้ัง 3 กลุ่ม ปัจจุบันเป็นอย่างไร และในอนาคตจะมีการเพ่ิม

ลูกค้าในกลุ่มลูกค้าเงินสด และลดกลุ่มลูกค้าบัตรทองหรือไม่  2. การควบรวมกิจการของโรงพยาบาล อยากทราบว่าในอนาคตจะมี

แนวโน้มการควบรวมกิจการโรงพยาบาลอื่นขนาดท่ีเล็กกว่าหรือไม่ 

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน  ช้ีแจงว่าปัจจุบันบริษัทฯ แบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มลูกค้าเงินสด และ กลุ่ม

ลูกค้าเหมาจ่าย ได้แก่ ประกันสังคม และ บัตร 30 บาท โดยแบ่งสัดส่วนรายได้ ดังน้ี  

 -ลูกค้าเงินสด  มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ    65 – 70 

 -ลูกค้าประกันสังคม มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ   30 – 35  

 -ลูกค้าบัตร 30 บาท ไม่คิดเป็นสัดส่วน เพราะลูกค้ากลุ่มนี้มีจ านวนไม่มากนัก  

 และในส่วนของการเพ่ิมลูกค้าในกลุ่มลูกค้าเงินสด บริษัทฯ มีแผนการด าเนินงานท่ีจะให้กลุ่มลูกค้า เงินสดมีจ านวนเพ่ิมขึ้น

อย่างต่อเนื่องโดยการขยายสัดส่วนของคนไข้ท่ัวไป 

 ประธานฯ    ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่าบริษัทฯจะขยายสัดส่วนของคนไข้ท่ัวไปให้มากขึ้นประกอบกับแนวโน้มก าลังบริโภคของ

ประชากรไทย ประมาณ 20 ล้านคน สามารถเข้ารับบริการการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนได้ รวมถึงการเปิดการค้าเสรีส่งผลให้
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ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเป็นจ านวนมาก และประชากรในอาเซียนประมาณ 650 ล้านคน คาดว่าร้อยละ 10 ของ

ประชากรอาเซียนจะเลือกการรักษาพยาบาลของกลุ่มอาเซียนด้วยกัน 3 ประเทศ คือ ไทย สิงค์โปร และมาเลเซีย โดยคาดว่าประเทศไทย

จะเป็นประเทศแรกท่ีกลุ่มผู้มีก าลังการซื้อสูงจะเข้ามาใช้บริการ บริษัทฯ จึงมีความม่ันใจท่ีจะพัฒนาเรื่องการขยายตัวของกิจการให้มาก

ขึ้น อีกท้ัง คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นมีความม่ันใจในบริษัทฯ ส าหรับการควบรวม

กิจการอื่นปัจจุบันยังไม่มีการควบรวมกิจการอื่นแต่อย่างใด 

 นายสมชาย หงส์สมาทิพย์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนช่ันแนล มีปัญหาเรื่องการจ่าย

ค่าตอบแทนให้กับแพทย์หรือไม่ และในส่วนของการขยายกิจการให้มีความก้าวหน้า โรงพยาบาลมีบุคลากรทางการแพทย์เพียงพอ

หรือไม่ 

 ประธานฯ ช้ีแจงว่า โรงพยาบาลมีแพทย์ผู้เช่ียวชาญในทุกสาขา  บริษัทฯ จึงไม่มีความกังวลในเรื่องการขาดบุคลากรทาง

การแพทย์ ขอให้ผู้ถือหุ้นมีความม่ันใจด้านบุคลากรซึ่งบริษัทมีความพร้อมอย่างมาก 

 นายสมชาย หงส์สมาทิพย์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเพ่ิมเติมว่า โรงพยาบาลจะมีการขยายตัวไปทางจังหวัดท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว

หรือไม่ และจะขยายตัวในด้านเวชภัณฑ์ท่ัวไป หรือ Health Care หรือไม่ 

 ประธานฯ ช้ีแจงว่า บริษัทฯ ก าลังศึกษาข้อมูลต่างๆ เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าบริษัทจะมีการขยายกิจการต่อไปในอนาคต

ปัจจุบันยังไม่มีการขยายตัวไปยังจุดดังกล่าวตามท่ีเสนอถามมา แต่อยู่ในแผนงานของการศึกษาข้อมูลต่างๆ อยู่แล้ว  

 นพ.ปราชญ์  บุณยวงศ์วิโรจน์ ช้ีแจงว่า การใช้เวชภัณฑ์สามารถแบ่งเป็น เวชภัณฑ์ท่ีใช้ประจ าเป็นจ านวนมาก และเวชภัณฑ์ท่ี

จ าเป็นต้องมีเพ่ือการเตรียมความพร้อม ในขณะเดียวกันกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนช่ันแนล มีกา รร่วมมือกันระหว่าง

โรงพยาบาลท้ัง 3 แห่ง สามารถม่ันใจได้ว่าจะไม่มีการขาดแคลนเวชภัณฑ์กับโรงพยาบาลในกลุ่มอย่างแน่นอน 

เม่ือผู้ถือหุ้นไม่มีค าถามและข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกล่าวปิดประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา 10.40 น. 

 
 
 
ลงช่ือ..................................................................ประธานท่ีประชุม 

( รศ.ดร.นพ.วิชัยวนดุรงค์วรรณ ) 
 
 
 

ลงช่ือ...................................................... เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
(ดร.รัชฎาฟองธนกิจ) ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
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