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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
ของ 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
วัน เวลา และสถานที่ 

 ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 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 73 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 432,562,905 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 75.80 ของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทั้งสิ้น 570,665,433 หุ้น ถือว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับบริษัทฯ แล้ว ประธานฯ จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561  

 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 คุณปรีชา จินตนานนท์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่มาร่วมการประชุมในครั้งน้ี 
ก่อนด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เพ่ือให้การตรวจนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส เลขานุการบริษัทเชิญตัวแทน จากผู้ถือหุ้น 
จ านวน 2 ท่าน อาสาสมัครเพ่ือเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ได้แก่ 1.นายสมบุญ ต้ังกิตติวรากุล  ผู้รับมอบฉันทะ และ 2. นายสุธา  
เลิศรุจิพชรกุล ผู้ถือหุ้น  

 เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระดังน้ี  

ในการออกเสียงลงคะแนนจะถือเสียงข้างมาก โดยให้ถือว่าหุ้นหน่ึงมีหน่ึงเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษใน
เรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนน้ันไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน นอกจากการออกเสียงเลือกต้ังกรรมการตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 
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ส าหรับการลงมติในวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการต้องได้เสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 
และการลงมติในวาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมาย
มาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560) ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ (3/4) 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 24 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการ
สรรหาเป็นกรรมการ  

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในวิธีการออกเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน ประธานฯ จึงเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
ของบริษัท และแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ดังต่อไปน้ี 

 1. บริษัทฯ มีนโยบายด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มตามหลักนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยในปี 2560 บริษัทฯ จึงได้รับการ
ประเมินการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจ าปี 2560 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 
2017) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นบริษัทฯ ที่มีการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy: CGR) ในระดับดี
มาก (Very Good CG Scoring)  และบริษัทฯ ได้รับการประเมินผลการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการดีเด่น Top Quartile ใน
กลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 3,000 – 9,999 ล้านบาท  

 2. บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจ าปี 2560 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยด้วย
คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 3. คณะกรรมการบริษัทยังตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจให้มีการ
เจริญเติบโตที่ย่ังยืน เพ่ิมความโปร่งใส และขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและ
ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และบริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายฯ พร้อมก าหนดแนวทางการต่อต้านทุจริตคอรั ปชั่นส าหรับ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงมีการวางระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมตามความเสี่ยง
คอร์รัปชันของธุรกิจ ซึ่งขณะน้ีบริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือจัดท าแบบประเมินตนเองของโครงการ CAC เพ่ือย่ืนขอการ
รับรองต่อไป 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 
2560 ซึ่งบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้น าส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญ
ประชุมหน้า 9 ถึง หน้า 20  

 ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ 
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 ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไข 

 ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560  

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพ่ิมอีก 6 ราย รวมเป็น 79 ราย นับจ านวนหุ้นได้ รวม 432,866,971 หุ้น) 
 ทีป่ระชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ลงวันที่ 29 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็น

เอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
เห็นด้วย 432,866,971 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 

ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 

 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี ท่ีได้
จัดส่งเป็นแผ่นซีดี ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และให้ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ    อ้อม
น้อย รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของบริษัท ในรอบปี 2560  

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 

 มติที่ประชุม      รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ าปีสิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และให้ ดร.ศักดา ต้ังจิตวัฒนากร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน รายงานงบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 หน้า 
94 ถึงหน้า 126 ในหัวข้องบการเงินรวม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม  

โดยสรุปสาระส าคัญ ดังน้ี       หน่วย : ล้านบาท 
รายการ ปี 2560 ปี 2559 

สินทรัพย์รวม 1,814.94 1,754.88 
หน้ีสินรวม 751.70 748.68 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,063.24 1,006.20 
มูลค่าหุ้นที่เรียกช าระแล้ว 570.67 570.67 
รายได้จากการขายและบริการ 1,962.08 1,718.60 
ก าไรสุทธิ  125.68 153.46 
ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.22 0.27 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพ่ิมอีก 1 ราย รวมเป็น 80 ราย นับจ านวนหุ้นได้ รวม 432,867,506 หุ้น) 
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  ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปีสิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นด้วย 432,839,506 เสียง คิดเปน็  ร้อยละ 99.9935 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 28,000 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0065 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

 มติที่ประชุม อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ าปี สิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผล พร้อมจัดสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  

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
เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2561 โดยให้ จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ใน
อัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลส าหรับงวดสิ้นปี 2560 จ านวน 68,479,851.96 บาท จากก าไรสุทธิเฉพาะ
กิจการ และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 และจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย เป็นเงินจ านวน 5,255,592.79 
บาท และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฎรายชื่อ ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
รับเงินปันผล ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 

สรุปรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังน้ี 
งบการเงินเฉพาะกิจการ หน่วย ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

1.ก าไรสุทธิ ล้านบาท 105.11 92.35 84.34 
2.จ านวนหุ้น ล้านหุ้น 570.67 570.67 570.67 
3.เงินปันผล บาท/หุ้น 0.12 0.11 0.10 
4.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น ล้านบาท 68.48 62.77 57.07 
5.อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (payout ratio) % 65.15% 67.97% 67.66% 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคุณที่ปีน้ีบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงข้ึน และสอบถามว่าการจ่าย
ปันผลน้ันจ่ายจากก าไรในปีใด อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่าไหร่ และสอบถามว่าบริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือ
หุ้นหลังจากการประชุมอีกหรือไม ่

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า การจ่ายเงินปันผลจ่ายจากก าไรสุทธิของปี 2560 โดยมีอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
อยู่ที่ร้อยละ 20  

 เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า บริษัทฯ ได้ก าหนดดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 จึง
ไม่มีการปิดสมุดทะเบียนอีกหลังจากการประชุม 

 คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น เสนอว่า อยากให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลประโยชน์จากการจ่ายเงินปันผลให้มากที่สุด และได้สิทธิ
จากก าไรปีก่อนๆ ที่มีอัตราภาษีที่สูงกว่าร้อยละ 20 น่าจะน ามาจ่ายเป็นเงินปันผลทั้งหมด 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า เน่ืองจากโรงพยาบาลของเรา มีการลงทุนตลอดเวลา ถ้าบริษัทฯ น าก าไรสะสม
มาจ่ายเงินปันผลจะท าให้ไม่มีเงินสดใช้จ่ายในการลงทุน และอาจต้องกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ท าให้มีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพ่ิมข้ึน 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล พร้อมจัดสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
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(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพ่ิมอีก 1 ราย รวมเป็น 81 ราย นับจ านวนหุ้นได้ รวม 432,867,507 หุ้น) 

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล โดยให้จ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลส าหรับปี 2560 จ านวน จ านวน 
68,479,851.96 บาท จากก าไรสุทธิเฉพาะกิจการ และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 และจัดสรรเงินส ารองตาม
กฎหมาย เป็นเงินจ านวน 5,255,592.79 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นด้วย 432,839,507 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 99.9935 
ไม่เห็นด้วย 28,000 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0065 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

 มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล โดยให้จ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลส าหรับปี 2560 จ านวน จ านวน 
68,479,851.96 บาท จากก าไรสุทธิเฉพาะกิจการ และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 และจัดสรรเงินส ารองตาม
กฎหมาย เป็นเงินจ านวน 5,255,592.79 บาท 

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  

 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และให้ ผศ.พญ.สายสุณี         วน
ดุรงค์วรรณ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. ที่ก าหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) เป็นอัตราซึ่งในการประชุมครั้งน้ีมีกรรมการครบก าหนดต้อง
ออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน ได้แก่ 1.รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ 2.นพ.พงษ์ศักด์ิ วัฒนา 3.นายวิระ มาวิจักขณ์ และ 
4.นายวิสุทธ์ิ มนตริวัต 

เน่ืองจากในวาระน้ีมีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงขอเรียนเชิญทั้ง 4 ท่าน ออกจาก
ห้องประชุมชั่วคราว เพ่ือให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการออกเสียงอย่างเต็มที่  

ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพ่ือรับการ
พิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต้ังแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 
2560 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย  จึงได้พิจารณาถึงความ
เหมาะสมและคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด รวมถึงความเหมาะสมที่จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มี
ความหลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการทั้ง 4 ท่านข้างต้น กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ
หน่ึง  

การลงมติในระเบียบวาระน้ี ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวขอบคุณและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่
ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จ านวน 4 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการสืบต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยลงมติเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังน้ี 

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพ่ิมอีก 5 ราย รวมเป็น 86 ราย นับจ านวนหุ้นได้ รวม 434,976,493 หุ้น) 
6.1 รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ดังน้ี 
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เห็นด้วย 434,965,793 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 

6.2 นพ.พงษ์ศักด์ิ วัฒนา ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
เห็นด้วย 434,965,793 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 

6.3 นายวิระ มาวิจักขณ์ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
เห็นด้วย 434,965,793 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 

6.4 นายวิสุทธ์ิ มนตริวัต ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
เห็นด้วย 434,965,793 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.รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ 2.นพ.พงษ์ศักด์ิ วัฒนา 3.นายวิระ มาวิจักขณ์  และ            
4.นายวิสุทธ์ิ มนตริวัต กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 และให้ นายวิระ มาวิจักขณ์ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งก าหนดให้
กรรมการได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท  ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม บ าเหน็จ เงินรางวัล เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการหรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนด และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการ
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจ าปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อย เริ่มต้ังแต่ 1 มกราคม 2561  เป็นต้นไป จนกว่าท่ีประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น  

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยผ่านการพิจารณา
ข้ันแรกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ และ
บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทน กรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม  
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ส าหรับปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเสนอให้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ ในรูปแบบของเบี้ย
ประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ส่วนที่เหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุมประจ าปี 
2561 รวมกันแล้วไม่เกินวงเงิน 7,000,000 บาท ขออ านาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ 

การลงมติในระเบียบวาระน้ี ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม ตามมาตรา 90 วรรคสอง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม)  

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561  

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพ่ิมอีก 1 ราย รวมเป็น 87 ราย นับจ านวนหุ้นได้ รวม 434,982,993 หุ้น) 
  ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจ าปี 2561 ในรูปแบบของเบี้ย
ประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยเริ่มต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ส่วนที่เหลือหลังหักค่า
เบี้ยประชุมประจ าปี 2561 รวมกันแล้วไม่เกินวงเงิน 7,000,000 บาท และขอให้ที่ประชุมพิจารณาการมอบอ านาจให้ประธานกรรมการ
บริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม ดังน้ี 

เห็นด้วย 434,982,993 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 100.000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

 มติที่ประชุม อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจ าปี 2561 ในรูปแบบของ
เบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ และค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท เริ่มต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 
2561 และมอบอ านาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่กรรมการในส่วนที่เหลือหลังจากหักค่า
เบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ แล้ว แต่ไม่เกินวงเงิน 7,000,000 บาทตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระที่ 8        พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 

 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 และให้      
นายวิสุทธ์ิ มนตริวัต ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด 2535 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในปี 
2560 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งต้ัง นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรื อ 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 ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2561 จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังน้ี 

1. นางสาววิสสุตา จริยธนากร  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853   หรือ 

    จ านวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา : -ไม่ม-ี  

 2. นายกฤษดา เลิศวนา  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958   หรือ 

     จ านวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา : 1 ปี (2560)  

3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 

    จ านวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา : -ไม่ม-ี   
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ทั้งน้ีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ซึ่งมีความเป็นอิสระ  ไม่มีความสัมพันธ์ 
หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคล  ดังกล่าวแต่อย่างใด โดยบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่ส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด 

ในนามบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษั ทฯ ประจ าปี 2561 โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ท าการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ 
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด แทนไ ด้ และสมควรอนุมัติค่า
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 1,470,000 บาท (หน่ึงล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาท) ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอ 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

 คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ ได้ใช้บริการส านักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีที่ลงรายมือชื่อมากี่ปี
แล้ว และสอบถามรายละเอียดเรื่องค่าสอบทานค่าความนิยม 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  เรื่อง 
ก าหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทาน  และ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว  5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ซึ่งนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 
ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2560 หรือ 1 ปี ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 5 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า ค่าสอบทานค่าความนิยมน้ันเกิดข้ึนจากการที่บริษัทฯ ซื้อบริษัท สามแยกไฟฉาย
โพลีคลินิค จ ากัด มาเป็นบริษัทย่อยเมื่อปี 2559  ท่ีได้ผ่านการประเมินจากที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) และต้องมีการสอบทานค่าความ
นิยมทุกปีจากผู้สอบบัญชี  

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพ่ิมอีก 2 ราย รวมเป็น 89 ราย นับจ านวนหุ้นได้ รวม 435,983,093 หุ้น) 

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการแต่งต้ังนางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ นายกฤษดา เลิศวนา 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 ในนามบริษัท ส านักงาน อีวาย 
จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 
2561 เป็นจ านวนเงิน 1,470,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นด้วย 435,168,193 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 99.8131 
ไม่เห็นด้วย 814,900 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.1869 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

 มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งต้ังนางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 หรือ นายกฤษดา     เลิศ
วนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 ในนามบริษัท ส านักงาน อี
วาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 และอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 
1,470,000 บาทถ้วน 

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมายมาตรา 
100 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560) 

 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไข
กฎหมายมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560) และให้ ดร.รัชฎา 
ฟองธนกิจ เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ 
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 เลขานุการบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 ซึ่งได้แก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 มาตรา 100 เก่ียวกับการจัดประชุมโดยผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรน าเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท หมวดการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 31 เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมาย
มาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560) ดังน้ี 

ข้อความเดิม 

ข้อ 31. ผู้ถือหุ้นรวมซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้น้อยกว่า หน่ึงในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่
น้อยกว่า ย่ีสิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า หน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท า
หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้
ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหน่ึง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ข้อความใหม่ 

ข้อ 31. ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด 
จะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่
ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น  

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือ
หุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามท่ีบังคับไว้น้ันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตาม
วรรคหน่ึง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุม ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่
เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้
มีการประชุมในครั้งน้ันให้แก่บริษัท 

การลงมติในระเบียบวาระน้ี ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมาย
มาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพ่ิมอีก 2 ราย รวมเป็น 91 ราย นับจ านวนหุ้นได้ รวม 447,440,493 หุ้น) 

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมายมาตรา 100 แห่ง 
พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560) เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับการจัดประชุมโดยผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุม ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นด้วย 447,440,493 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 100.000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

มติที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมายมาตรา 100 
แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560) 
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ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ  

- ไม่มี –  

 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องต่างๆ  

คุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ ได้มีการลงทุนเก่ียวกับระบบไอทีหรือไม่ และเรื่องค่าสอบทานความ
นิยมของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ ากัด ว่าท าไมผู้สอบบัญชีถึงเป็นผู้ประเมินค่าความนิยมเองและยังมีการรายงานเป็นเรื่อง
ส าคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) เพราะเหตุใด รวมถึงผลประกอบการของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ ากัด เป็น
อย่างไร  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า ขณะน้ีบริษัทฯ อยู่ระหว่างการลงทุนในระบบสารสนเทศ แต่เน่ืองจากยังไม่มีการ
ตรวจรับงาน จึงยังไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน แต่จะบันทึกอยู่ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ตามมาตรฐานการท าบัญชี ส่วนผล
ประกอบของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ ากัด ตามที่ท่านได้เห็นในรายงานประจ าปีน้ัน หลังจากท่ีบริษัทฯ ท าการเข้าซื้อมาในปี 
2559 ท าให้บริษัทฯ ต้องปรับปรุงอาคารต่างๆ ของแยกไฟฉาย ท าให้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 

ผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่า ค่าสอบทานค่าความนิยมน้ัน บริษัทฯ เป็นผู้จัดท าการประเมินการด้วยค่า ในส่วนของผู้สอบบัญชีมี
หน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องว่าท่ีบริษัทฯ ประเมินการด้วยค่าน้ันถูกต้องหรือไม่ และ ยังคงค่าความนิยมอยู่หรือไม่ ซึ่งไม่ได้หมายความ
ว่าผู้สอบบัญชีเป็นผู้ประเมิน และในการท าการประเมินการด้วยค่าผู้บริหารจะต้องใช้ดุลยพินิจค่อนข้างสูง ดังน้ันในค่าสอบทานค่าความ
นิยมน้ันจึงเป็น Key Audit Matters ที่รายงานไว้ใน Auditor’s report  

คุณฤทธิชัย  หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น เสนอว่า ในรายงานประจ าปีควรเปิดเผยรายได้ ก าไรของแต่ละศูนย์ไว้ด้วย เพ่ือให้ผู้ถือ
หุ้นเข้าใจได้ง่ายมากข้ึน และการเจริญเติบโตของรายได้ศูนย์หัวใจมาจากคนไข้กลุ่มใด  รวมถึงเสนอให้มีรายงานประจ าปีฉบับ
ภาษาอังกฤษ 

ประธานฯ ชี้แจงว่า รายงานประจ าปีฉบับภาษาอังกฤษน้ันได้บรรจุอยู่ในซีดีที่ได้แจกให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งเพ่ิมเติมว่า ศูนย์หัวใจของเราน้ัน เป็นศูนย์หัวใจที่รักษาครบวงจร รักษาตลอด 24 ชั่วโมง โดย
ลูกค้า ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนไข้ Capitation โดยรายละเอียดของศูนย์หัวใจตามเอกสารแจกให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว  

คุณพนัส  อัสสวิโรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า รายได้ของโรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉายปีที่ผ่านมามีการเติบโตข้ึนจากปี 
2559 เพราะอะไร และผลประกอบของโรงพยาบาลนครแม่สอดเป็นอย่างไรบ้าง รวมถึงข่าวฟ้องร้องโรงพยาบาลในปีที่ผ่าน 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า เหตุที่โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย (บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ ากัด) 
มีรายได้ในปี 2560 มากกว่าปี 2559 เกือบเท่าตัวน้ัน เน่ืองจากบริษัทฯ ได้ท าการเข้าซื้อบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ ากัด ในช่วง
ไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 งบการเงินจึงแสดงผลประกอบการเฉพาะไตรมาส 3และ 4 เท่าน้ัน ท าให้ในปี 2560 ซึ่งเป็นงบการเงินที่
แสดงผลประกอบการทั้งปีดูมีรายได้เพ่ิมข้ึน ส่วนผลประกอบของโรงพยาบาลนครแม่สอดน้ัน คาดว่าจะเริ่มมีก าไรในปี 2562  

คุณธเณศ  เฮงตระกูลสิน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สาเหตุที่โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย มีก าไรลดลง และบริษัทฯ มีข้อมูล 
Capacity ของแต่ละโรงพยาบาล ที่แยก IPD กับ OPD รวมทั้งเรื่องของ Utilization  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า เน่ืองจากโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย มีการขยายตลาดทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศ และการเพ่ิมบุคลากรเพ่ือรองรับการเติบโตของรายได้กลุ่มลูกค้าท่ัวไป ส่งผลให้ค่าตอบแทน
พนักงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขาย และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพ่ิมข้ึน ส่วนข้อมูล Capacity ของโรงพยาบาลค่อนข้าง
สูง เช่นเดียวกับที่ศูนย์หัวใจที่โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม 

คุณคเชนทร์ เบญจกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สาเหตุที่รายการระหว่างกันของปี 2560 เติบโตจากปี 2559 ค่อนข้างมากเพราะ
เหตุใด  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า สาเหตุที่รายการระหว่างกันของปี 2560 เติบโตจากปี 2559 น้ันเน่ืองจากปี 
2560 บริษัทย่อยมีการจ่ายเงินปันผลที่สูงเพ่ิมข้ึน  

คุณคเชนทร์ เบญจกุล ผู้ถือหุ้น เสนอว่า อยากให้ช่วยชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับอาคารที่ก าลังสร้างใหม่ และตามที่ท่าน
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงินได้แจ้งว่ามีการใช้ Capacity เกือบเต็มแล้วแต่ท าไมก าไรถึงไม่ดีข้ึน 
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ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า ขณะน้ีทางโรงพยาบาล ได้มีการขยายศักยภาพด้านบุคลากรแพทย์ และพยาบาล 
จึงท าให้ก าไรลดลง 

ประธานฯ กล่าวเพ่ิมเติมว่า ขณะน้ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารที่ก่อสร้างเพ่ิมเติมน้ันเป็นอาคาร 2 หลังที่ประกอบได้ด้วย 
OPD ประกันสังคม และศูนย์ MRI  

คุณคเชนทร์ เบญจกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เงินลงทุนในการก่อสร้างอาคารอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า ทั้งอาคารและเครื่องมือแพทย์ จะควบคุมไม่ให้เกิน 300 ล้านบาท 

คุณคเชนทร์ เบญจกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเพ่ิมเติมอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า อัตราเงินกู้เป็นราคาตลาดทั่วไป  

คุณคเชนทร์ เบญจกุล ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรต่อรองกับธนาคาร เน่ืองจากบางบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ที่มี
ขนาดและรายได้พอๆกับเรา ได้อัตราอัตราเงินกู้ MLR -2  

คุณคเชนทร์ เบญจกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพ่ิมเติมเรื่องอนาคตของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขมว่าจะมีการลงทุนหรือ
ก่อสร้างอะไรเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงว่า ในส่วนน้ียังคงไม่สามารถแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบได้  

คุณวีระพงษ์  ธัม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมของบุคคลากรของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า เน่ืองจากปีน้ีโรงพยาบาลได้ให้ความส าคัญกับ MMU หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
ซึ่ง MMU น้ันจ าเป็นต้องใช้คนจ านวนมาก  

คุณพนัส  อัสสวิโรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า MMU คืออะไร 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า MMU คือ Mobile Medical Service Unit หรือ หน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ที่
ให้บริการไปตรวจสุขภาพตามสถานประกอบการ หรือ โรงงานต่างๆ  

เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงเรื่องที่คุณคุณพนัส  อัสสวิโรจน์เรือง สอบถามเรื่องการฟ้องร้องคดีคนไข้ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่า โรงพยาบาลไม่มีคดีฟ้องร้องเรื่องคนไข้แต่อย่างใด แต่อาจเป็นกรณีที่เห็นในสื่อ ซึ่งเกิดจากความเข้าใจผิดและทางโรงพยาบาล
ได้มีการแถลงข่าวชี้แจงเป็นที่เข้าใจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา กรรมการ กล่าวเพ่ิมเติมว่า ในกรณีน้ีคือ ทางโรงพยาบาลได้รับผู้บาดเจ็บเข้ามาท าการดูแลรักษา
จากการประสบอุบัติเหตุ และได้ให้การดูแลตามกระบวนการทางการแพทย์ที่ถูกต้องทุกข้ันตอน ผู้บาดเจ็บมีอาการลมออกจากปอดข้ัน
รุนแรงที่ต้องรีบท าการรักษาก่อนจนพ้นขีดอันตราย และต่อมาก็พบว่าเส้นเลือดที่ขาขาด ก็ได้เรียกทางครอบครัวมาชี้แจงให้ฟัง และ
น าส่งผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลตามสิทธ์ิประกันสังคมต่อที่โรงพยาบาลมหาชัย 2 แต่ปรากฏว่าหลังจากส่งตัวไปแล้วทาง
โรงพยาบาลมหาชัย 2 ไม่สามารถรักษาได้จึงจ าเป็นตัดขาคนไข้ ท าให้คนไข้ไปร้องเรียนต่อสื่อว่าท าไมโรงพยาบาลไม่รักษาก่อนส่งตัวไป
ยังโรงพยาบาลมหาชัย ซึ่งในเรื่องน้ีทางโรงพยาบาลได้แถลงข่าว และได้รับการตรวจสอบจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วว่าทาง
โรงพยาบาลได้มีข้ันตอนการรักษาท่ีถูกต้องแล้วทุกข้ันตอน และทางคนไข้ก็เข้าใจ ท าให้ไม่มีการฟ้องร้องแต่อย่างใด 

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีค าถามและข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกล่าวปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา 11.05 น. 

 

 

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

(รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ) 

 

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

(ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ)         ผู้บันทึกรายงานการประชุม  


