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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
ของ  

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 
วัน เวลา และสถานที ่

 ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญเมือง อาคาร 1 ช้ัน 7 โรงพยาบาลวิชัยเวช 
อินเตอร์เนช่ันแนล อ้อมน้อย เลขที่ 74/5 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ต าบลอ้อมน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  

 เมื่อมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จ านวน 70 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 441,844,243 
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.43 ของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทั้งสิ้น 570,665,433 หุ้น ถือว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับบริษัทฯ แล้ว ประธานฯ จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560  

 รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธานกรรมการบริษัทฯ ท าหน้าท่ีประธานในที่ประชุม 

 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมแล้วมอบหมายให้เลขานุการบริษัทแนะน า คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด 
(มหาชน) ที่เข้าร่วมการประชุมจ านวน 12 ท่านดังต่อไปน้ี 

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

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
4. นายวิสุทธ์ิ  มนตริวัต  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
5. นายสุรินทร์  เปรมอมรกิจ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
6. นพ.พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
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. ดร.ศักดา    ต้ังจิตวัฒนากร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน 
2. ดร.รัชฎา    ฟองธนกิจ  เลขานุการบริษัท และรองผู้อ านวยการโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย 
3. นายเติมพงษ์  โอปนพันธ์ุ  ผู้สอบบัญชี บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
4. นายอ านาจ  คงศักด์ิดา  ที่ปรึกษาทางกฎหมาย  

 และขอขอบคุณ คุณปรีชา จินตนานนท์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่มาร่วมการประชุมใน
คร้ังน้ี ก่อนด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เพ่ือให้การตรวจนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส เลขานุการบริษัทเชิญตัวแทนจากผู้
ถือหุ้น จ านวน 3 ท่าน อาสาสมัครเพ่ือเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ได้แก่ 1. คุณธัญวลัย แคล้วโรคา ผู้ รับมอบฉันทะ              
2. คุณภควดี มหาวงศ์ตระกูล ผู้ถือหุ้น และ 3. คุณวิเศษ นครชัย ผู้รับมอบฉันทะ 
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 เลขานุการบริษัท ช้ีแจงถึง วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ
ดังน้ี  

 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดซึ่งที่ประชุม
จะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นท่านน้ันไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน นอกจากกรณีการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ ซึ่งเป็นไป
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37. ส าหรับมติในวาระที่ 7 เร่ืองพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 ต้อง
ได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมตามมาตรา 90 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 

 ในการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ โดยในแต่ละวาระขอให้ท่านผู้ถือหุ้นท า
เคร่ืองหมายลงในช่องเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บนบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ เมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้วให้
จัดส่งให้เจ้าหน้าท่ีเพ่ือรวบรวมคะแนน  

 การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจ านวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม
 เลขานุการบริษัทได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองที่เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระ
การประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่รายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการว่าด้วย
การเสนอวาระการประชุมและการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังกรรมการบริษัทฯ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วต้ังแต่
วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระหรือเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการ
สรรหาเป็นกรรมการ  

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในวิธีการออกเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน ประธานฯ จึงเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2560 ของบริษัท และแจ้งเร่ืองให้ที่ประชุมทราบ ดังต่อไปน้ี 

 1. บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ตามหลักนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัท โดยบริษัทฯ ได้สมัครเข้าร่วมโครงการแนว
ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และลงนามในใบค าประกาศเจตนารมณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 
19 ธันวาคม 2559   

 2. คณะกรรมการบริษัทยังตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจให้มีการ
เจริญเติบโตที่ย่ังยืน เพ่ิมความโปร่งใส ขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการและสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ เพ่ือการก ากับดูแลและส่งเสริมให้บริษัทฯ ด าเนินกิจการตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และพัฒนาระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้มีธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
รวมถึงมอบหมายให้คณะกรรมการชุดน้ีก ากับดูแลเร่ืองนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ และ
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 

 3.บริษัทได้มีการออกประกาศนโยบายการป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภาย ใน เพ่ือป้องกันการซื้อขาย
หลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) อันเป็นสาระส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ และเข้ามาท าการซื้อ
หรือขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ก่อนที่ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเปิดเผยต่อประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน 

 โดยก าหนดช่วงระยะเวลาท่ีจะไม่ท าการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ “Black Out Period”  คือ ช่วงเวลา 3 วัน ก่อนมีการ
เปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี  และภายใน 24 ช่ัวโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าวต่อสาธารณะ และ
ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะไม่ได้ก าหนดว่าเป็น “Black Out Period” พนักงานที่ล่วงรู้ถึงผลการประกอบการของบริษัทฯ ไม่ว่าโดยตรงหรือ
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โดยอ้อม ต้องตระหนักว่าตนได้ครอบครองข้อมูลภายในของบริษัทฯ อยู่ และห้ามซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ จนกว่าบริษัท จะได้
เปิดเผยผลประกอบการแก่สาธารณชนแล้ว 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 
2559 ซึ่งบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้น าส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญ
ประชุมหน้า 8 ถึง หน้า 20  

 ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไข 

 ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559  

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพ่ิมอีก 5 ราย รวมเป็น 75 ราย นับจ านวนหุ้นได้ รวม 442,502,244 หุ้น) 

 ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ลงวันที่ 22 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉันทข์องผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นด้วย 442,502,244 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 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 

ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 

 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ตามท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี ที่ได้
จัดส่งเป็นแผ่นซีดี ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม  และให้ ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ    
อ้อมน้อย รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของบริษัท ในรอบปี 2559  

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 

 มติที่ประชุม  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ าปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และให้ ดร.ศักดา ต้ังจิตวัฒนากร ประธานเจ้าหน้าที่บ ริหารการเงิน รายงานงบแสดง
ฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ 
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บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 
2559 หน้า 92 ถึงหน้า 129 ในหัวข้องบการเงินรวม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม  

โดยสรุปสาระส าคัญ ดังน้ี       หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ปี 2559 ปี 2558 

สินทรัพย์รวม 1,752.97 1,445.56 

หน้ีสินรวม 746.77 535.68 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,006.20 909.88 
มูลค่าหุ้นที่เรียกช าระแล้ว 570.67 570.67 

รายได้จากการขายและบริการ 1,718.60 1,344.34 

ก าไรสุทธิ  153.46 101.64 
ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.27 0.18 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

 คุณธนากร เล็กวิจิตรธาดา ผู้ถือหุ้น สอบถามสาเหตุที่ค่าใช้จ่ายในไตรมาสที่ 4 ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ช้ีแจงว่า สาเหตุที่ค่าใช้จ่ายในไตรมาสที่ 4 สูงข้ึน เกิดจากค่าใช้จ่ายของกลุ่มลูกค้าเหมา
จ่ายทีเ่พ่ิมข้ึน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการท าการตลาดของศูนย์หัวใจวิชัยเวช และการท าการตลาดต่างประเทศ 

 คุณคเชนทร์ เบญจกุล ผู้ถือหุ้น สอบถาม เร่ืองการเติบโตของรายได้ในโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม เกิดจากสาเหตุใด 
และคนไข้ส่วนใหญ่ของศูนย์หัวใจวิชัยเวช ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าท่ัวไป หรือกลุ่มลูกค้าเหมาจ่าย 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ช้ีแจงว่า สาเหตุหลักของการเติบโตของรายได้น้ันมาจากรายได้จากศูนย์หัวใจวิชัยเวช 
ซึ่งคนไข้ส่วนใหญ่ของศูนย์หัวใจวิชัยเวช เป็นกลุ่มลุกค้าเหมาจ่าย และรายได้จากการใช้บริการต่างๆ ของคนไข้ทั่วไปที่เพ่ิมมากข้ึน 

 คุณคเชนทร์ เบญจกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเพ่ิมเติมว่า โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร มีแนวโน้มที่จะเพ่ิมจ านวนคนไข้
ต่างด้าวหรือไม่  

 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร ช้ีแจงว่า การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการประกันสุขภาพต่าง
ด้าว และการตรวจสุขภาพต่างด้าวน้ันข้ึนอยู่กับนโยบายภาครัฐ ซึ่งถือว่าเป็นหน่ึงในปัจจัยความเสี่ยงของโ รงพยาบาล โดยทาง
โรงพยาบาลได้มีการพิจารณา ศึกษาการตลาด รวมถึงกลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือรอบรับความเสี่ยงน้ี 

 คุณธนพล หวังธีระประเสริฐ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในปีน้ีโรงพยาบาลมีแผนการเปิดศูนย์การแพทย์เฉพาะทางอีกหรือไม่ 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงว่า ทางโรงพยาบาลมีแผนการเปิดศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านสมองและหลอดเลือด 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ าปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพ่ิมอีก 4 ราย รวมเป็น 79 ราย นับจ านวนหุ้นได้ รวม 442,576,744 หุ้น) 

  ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปีสิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
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เห็นด้วย 442,576,744 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 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ าปี สิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผล พร้อมจัดสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  

ประธานฯ กล่าวให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายก าหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ตามที่ได้ย่ืนไว้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้ ดร.ศักดา ต้ังจิตวัฒนากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินเสนอ
รายละเอียดการจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผล พร้อมการจัดสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ
เพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2560 โดยให้ จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 
2559 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท (สิบเอ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลส าหรับงวดสิ้นปี 2559 จ านวน 62,773,197.63 บาท จากก าไร
สุทธิเฉพาะกิจการ และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 และจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย เป็นเงินจ านวน 
4,617,740.37 บาท 

ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฎรายช่ือ ณ วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2560 

สรุปรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังน้ี 

งบการเงินเฉพาะกิจการ หน่วย ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

1.ก าไรสุทธิ ล้านบาท 92.35 84.34 86.58 58.83 

2.จ านวนหุ้น ล้านหุ้น 570.67 570.67 570.67 535.00 
3.เงินปันผล บาท/หุ้น 0.11 0.10 0.09 0.06 

4.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น ล้านบาท 62.77 57.07 53.70 32.10 

5.อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (payout ratio) % 67.97% 67.66% 62.02% 54.56% 
  หมายเหตุ : อัตราการจ่ายปันผล ปี 2557 มีการจ่ายปันผลระหว่างกาล 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล พร้อมจัดสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพ่ิมอีก 3 ราย รวมเป็น 82 ราย นับจ านวนหุ้นได้ รวม 447,390,951 หุ้น) 

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล โดยให้จ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท (สิบเอ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลส าหรับงวดสิ้นปี 2559 
จ านวน 62,773,197.63 บาท จากก าไรสุทธิเฉพาะกิจการ และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 และจัดสรรเงิน
ส ารองตามกฎหมาย เป็นเงินจ านวน 4,617,740.37 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ดังน้ี 
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เห็นด้วย 447,186,151 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 99.9542 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 204,800 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0458 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

 มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล โดยให้จ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท (สิบเอ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลส าหรับงวดสิ้นปี 2559 
จ านวน 62,773,197.63 บาท จากก าไรสุทธิเฉพาะกิจการ และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 และจัดสรรเงิน
ส ารองตามกฎหมาย เป็นเงินจ านวน 4,617,740.37 บาท 

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  

 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และให้ นายวิระ มาวิจักขณ์ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. ที่ก าหนดให้ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) เป็นอัตรา ซึ่งในการประชุมคร้ังน้ีมี
กรรมการครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน ได้แก่ 1.ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ 2.นางสาวนพพร  
ติรวัฒนกุล 3.นายทินวรรธน์ มหธราดล และ 4. นพ. พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ 

เน่ืองจากในวาระน้ีมีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงขอเรียนเชิญทั้ง 4 
ท่าน ออกจากห้องประชุมช่ัวคราว เพ่ือให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการออกเสียงอย่างเต็มที่  

ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพ่ือรับการ
พิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต้ังแต่วันที่ 21 ตุ ลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 
ธันวาคม 2559 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายช่ือเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย  จึงได้พิจารณาถึง
ความเหมาะสมและคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด รวมถึงความเหมาะสมที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรร
หาให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ 
และความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการทั้ง  4 ท่านข้างต้น กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหน่ึง  

การลงมติในระเบียบวาระน้ี ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเพ่ือให้
เกิดความโปร่งใส กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระน้ีจะงดออกคะแนนเสียง 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

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

6.1 ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นด้วย 443,549,327 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 99.1413 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 3,841,624 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.8587 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

*ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ เป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระน้ี ได้แสดงความจ านงขอใช้สิทธิงดออกเสียง จ านวน 
3,841,624 เสียง 

6.2 นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ดังน้ี 

เห็นด้วย 447,389,585 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 99.9997 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 1,366 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0003 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

6.3 นายทินวรรธน์ มหธราดล ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ดังน้ี 

เห็นด้วย 447,389,585 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 99.9997 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 1,366 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0003 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพ่ิมอีก 1 ราย รวมเป็น 83 ราย นับจ านวนหุ้นได้ รวม 447,391,051 หุ้น) 

6.4 นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นด้วย 447,389,685 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 99.9997 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 1,366 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0003 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัทฯ มจี 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.ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ 2.นางสาวนพพร  ติรวัฒนกุล 3.นายทินวรรธน์ มหธราดล 
และ 4. นพ. พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  
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ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 และให้ นายวิระ มาวิจักขณ์ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  กล่าวว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่ง
ก าหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท    ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม บ าเหน็จ เงินรางวัล เบี้ยเลี้ยงและ
สวัสดิการหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นก าหนด และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจ าปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้
พิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทน
ส าหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เร่ิมต้ังแต่  1 มกราคม 2560  เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุม ผู้ ถือหุ้นจะมีมติ
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น  

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยผ่านการ
พิจารณาข้ันแรกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและความรับผิด ชอบของ
กรรมการ และบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทน กรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่
เหมาะสม  

ส าหรับปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเสนอให้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ ในรูปแบบของเบี้ย
ประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ส่วนที่เหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุม
ประจ าปี 2560 รวมกันแล้วไม่เกินวงเงิน 7,000,000 บาท ขออ านาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทน
อื่นๆ 

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

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560  

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพ่ิมอีก 3 ราย รวมเป็น 86 ราย นับจ านวนหุ้นได้ รวม 449,326,551 หุ้น) 

  ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจ าปี 2560 ในรูปแบบของ
เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยเร่ิมต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ส่วนที่เหลือหลัง
หักค่าเบี้ยประชุมประจ าปี 2560 รวมกันแล้วไม่เกินวงเงิน 7,000,000 บาท และขอให้ที่ประชุมพิจารณาการมอบอ านาจให้ประธาน
กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังน้ี 

เห็นด้วย 448,662,285 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 99.8522 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 601,366 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.1338 

บัตรเสีย 62,900 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0140 

 มติที่ประชุม อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจ าปี 2560 ในรูปแบบของ
เบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ และค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท เร่ิมต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 
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2560 และมอบอ านาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่กรรมการในส่วนที่เหลือหลังจากหักค่า
เบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ แล้ว แต่ไม่เกินวงเงิน 7,000,000 บาทตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2560 

 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 
2560 และให้ นายวิระ มาวิจักขณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด 2535 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในปี 
2559 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งต้ัง นายเติมพงษ์  โอปนพันธ์ุ และ/หรือ นายกฤษดา  เลิศวนา และ/หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ 
ในนามบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย   

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เร่ือง “หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ รายงานการเปิดเผย
ข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์” ก าหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor 
Rotation) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว    
5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทฯ สามารถแต่งต้ังผู้สอบ บัญชีรายใหม่ที่สังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ 
หรือบริษัทฯ จะแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรายเดิม ที่ท าหน้าท่ีครบ 5 รอบบัญชีติดต่อกัน ได้ต่อเมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีซึ่ง 
นายเติมพงษ์  โอปนพันธ์ุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501 ได้เป็นผู้ลงลายมือช่ือรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ต้ังแต่ปี 
2555 ถึงปี 2559 ครบ 5 รอบปีบัญชีตามเง่ือนไขในประกาศฉบับดังกล่าว 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีมีความรู้ 
ความสามารถ มีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2560 จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด โดยมีรายช่ือผู้สอบบัญชีดังน้ี 

1. นางสาววิสสุตา   จริยธนากร   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853   และ/หรือ 
 2. นายกฤษดา  เลิศวนา   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958   และ/หรือ 

3. นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313  

โดยทั้ง 3 ท่าน ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ 

ทั้งน้ีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ซึ่งมีความเป็นอิสระ  ไม่มีความสัมพันธ์ 
หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคล  ดังกล่าวแต่อย่างใด โดยบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่ส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกับ
ผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด 

ในนามบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2560 โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็น
ผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด แทนได้ 
และสมควรอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,160,000 บาท (สามล้าน
หน่ึงแสนหกหมื่นบาท) และค่าสอบทานค่าความนิยม อีกจ านวน 100,000 บาทถ้วน (หน่ึงแสนบาทถ้วน)  ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอ 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 
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คุณวราภรณ์  ตันติธนวัฒน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้มีการต่อรองกับผู้สอบบัญชีแล้วหรือไม่ 
เน่ืองจากเห็นว่ามีค่าตรวจสอบบัญชีที่สูงข้ึน และแตกต่างจากบริษัทอื่นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์มากน้อยเพียงใด 

คุณเติมพงษ์  โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชี ช้ีแจงว่า การก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด น้ัน ทางบริษัท
ฯ ได้ก าหนดตามปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึน มาตรฐานการบัญชีมีการเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการเพ่ิมข้ึนด้วย  
รวมถึงมาตรฐานการสอบบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยสังเกตได้จากรายงานการสอบบัญชีของปี 2559 มีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็น
ผลท าให้บริษัทฯ มีปริมาณงานที่ต้องตรวจเพ่ิมข้ึนด้วย นอกจากน้ีกลุ่มโรงพยาบาลฯ ได้มีการซื้อบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค 
จ ากัด ในช่วงกลางปี 2559 จึงท าให้มีปริมาณงานเพ่ิมข้ึนจึงต้องมีการก าหนดค่าสอบบัญชีเพ่ิมเติม ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ มีการ
ก าหนดค่าตอบแทนไว้ในระดับที่เหมาะสมแล้ว ค่าสอบบัญชีที่ก าหนดข้ึนน้ันเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้ว 
ไม่มีความแตกต่างอย่างมีสาระส าคัญแต่อย่างใด 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2560 

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพ่ิมอีก 1 ราย รวมเป็น 87 ราย นับจ านวนหุ้นได้ รวม 449,416,551 หุ้น) 

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการแต่งต้ังนางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือ นายกฤษดา     
เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 ในนามบริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2560 โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ท าการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่า
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,160,000 บาท และค่าสอบทานค่าความนิยม 
อีกจ านวน 100,000 บาทถ้วน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นด้วย 448,816,551 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 99.8665 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 600,000 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.1335 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

 มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งต้ังนางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือ นายกฤษดา     
เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 ในนามบริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2560 และอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,160,000 บาท และค่าสอบทานค่าความนิยม อีกจ านวน 100,000 บาทถ้วน 

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเร่ืองต่างๆ  

คุณพนัส  อัสสวิโรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า รายได้กลุ่มลูกค้าเหมาจ่าย และกลุ่มลูกค้าท่ัวไปของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ 
สมุทรสาคร ในปี 2559 มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับ 2-3 ปีที่ผ่านมา 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ช้ีแจงว่า ในส่วนรายได้กลุ่มลูกค้าเหมาจ่ายที่เพ่ิมข้ึน เน่ืองมาจากนโยบายของภาครัฐที่
เก่ียวกับการตรวจสุขภาพของแรงงานต่างด้าวจึงท าให้มีจ านวนผู้ป่วยเพ่ิมข้ึน ส่วนรายได้จากกลุ่มลูกค้าท่ัวไปที่เพ่ิมข้ึนน้ัน มาจากการ
ออกหน่วยตรวจสุขภาพภายนอก 
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คุณพนัส  อัสสวิโรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามเพ่ิมเติมว่า ในปีอนาคต บริษัทฯ คาดว่าแนวโน้มรายได้จะมีการเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองหรือไม่  และ สอบถามถึงคลินิกของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร ซึ่งต้ังอยู่ที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีผล
ประกอบการเป็นอย่างไร 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ช้ีแจงว่า รายได้จากกลุ่มลูกค้าเหมาจ่ายอาจจะไม่เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากเป็นนโยบายของ
ภาครัฐ ในส่วนรายได้ของกลุ่มลูกค้าทั่วไปโรงพยาบาลมีเป้าหมายที่จะเร่งให้เกิดรายได้ที่เพ่ิมข้ึนอยู่แล้ว จึงคาดว่ารายได้กลุ่มลูกค้ า
ทั่วไปในปีถัดไปน่าจะเพ่ิมข้ึนด้วย ส่วนเร่ืองผลประกอบการของคลินิกที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ และได้
น ารายได้จากการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวของคลินิกดังกล่าว มารวมอยู่ในรายได้ของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาครแล้ว 

คุณพนัส  อัสสวิโรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงผลประกอบการของโรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนช่ันแนล
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ช้ีแจงว่า การลงทุนในโรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนช่ันแนล ช่วง 3 ปีแรก จะยังไม่
สามารถคืนทุนได้ แต่จากการวิเคราะห์ผลประกอบการของโรงพยาบาลนครแม่สอดฯ ในปี 2559 เทียบกับปี 2558 น้ัน โรงพยาบาล
นครแม่สอดฯ มีผลประกอบการที่ดีข้ึน และในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 ผลประกอบการก็เป็นที่น่าพอใจ  

คุณพนัส  อัสสวิโรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า รายได้ของทุกโรงพยาบาลมีการเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีน่าพอใจ จึงอยากทราบ
ว่ามาจากรายได้กลุ่ม IPD (ผู้ป่วยใน) หรือ OPD (ผู้ป่วยนอก) โดยเพ่ิมข้ึนมากน้อยอย่างไร และ Utilization ของแต่ละโรงพยาบาลใน
ขณะน้ีเป็นอย่างไร และทางฝ่ายบริหารได้มีการบันทึกข้อมูลรายได้จากผู้ป่วยที่มาใช้บริการของหรือไม่ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ช้ีแจงว่า  โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม มีการเปิดศูนย์หัวใจวิชัยเวช ซึ่งมีรายได้ที่
ค่อนข้างเติบโตโดยเฉพาะในกลุ่มของ IPD (ผู้ป่วยใน) เน่ืองจากผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษามีความจ าเป็นต้องนอนค้างที่โรงพยาบาล จึง
ท าให้รายได้จาก IPD (ผู้ป่วยใน) เพ่ิมข้ึน ด้านโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย มีการเปิดอาคารใหม่เพ่ือรองรับผู้ป่วยที่เพ่ิมข้ึน ทั้ง IPD 
(ผู้ป่วยใน) และ OPD (ผู้ป่วยนอก) นอกจากน้ียังมีการเปิด ICU 2 (หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต) จึงท าให้โรงพยาบาลฯมีรายได้เพ่ิมข้ึน  
และในด้านโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร มีรายได้ที่เพ่ิมข้ึนจากกลุ่มลูกค้า เหมาจ่าย และโรงพยาบาลมีการออกหน่วยตรวจ
สุขภาพภายนอกที่เพ่ิมข้ึน  โดยรายได้จากผู้ป่วยที่เพ่ิมข้ึนในปี 2559 เน่ืองมาจากโรงพยาบาลฯ ได้มีการขยายตลาดไปยังจังหวัด
นครปฐม และมีผู้ป่วยจากจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี เข้ามาใช้บริการเพ่ิมข้ึน โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยที่มาใช้บริการจะเป็นลูกค้า
ของตัวแทนประกันชีวิตที่ได้เข้ามาเย่ียมชมกิจการของโรงพยาบาล 

คุณพนัส  อัสสวิโรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิต้ี จ ากัด ได้มีส่วนในการช่วยเหลือบริษัทฯ อย่างไร
บ้าง 

คุณทินวรรธน์  มหธราดล กรรมการ แจ้งว่า ขณะน้ี บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิต้ี จ ากัด มีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานของ
กลุ่มบีบีทีวี เอ็คควิต้ี ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ เข้ามาใช้บริการ และให้ค าปรึกษาในด้านการลงทุน ใน
โครงการต่างๆ   

คุณพนัส  อัสสวิโรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า  ศูนย์ความงาม iSky ในอนาคตมีแนวโน้มที่บริษัทฯ จะดึงเข้ามาเป็นส่วน
หน่ึงของโรงพยาบาลหรือไม่  

นายแพทย์มงคล  วณิชภักดีเดชา กรรมการ  แจ้งว่า  หน่วยงานที่มีศักยภาพในการสร้างความเติบโตให้กับกลุ่ม
โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ทางบริษัทฯ ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะให้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของโรงพยาบาล  แต่ต้องข้ึนอยู่กับ
ผู้ประกอบการของศูนย์ความงาม iSky ว่าจะให้โอกาสกับทางกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หรือไม่ 

คุณศราวดี  วิชญาโนทัย ผู้ถือหุ้น  สอบถามว่า  จากท่ีโรงพยาบาลใกล้เคียงมีการเปิดอาคารใหม่น้ัน จะท าให้มีผลกระทบ
ต่อรายได้ของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย หรือไม่ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ช้ีแจงว่า  โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย มีจุดแข็งในด้านของแพทย์ และมีกลุ่มลูกค้าที่
เหนียวแน่นซึ่งกลับเข้ามาใช้บริการของโรงพยาบาล รวมถึงกลยุทธ์ต่างๆ ซึ่งคาดว่าการเปิดอาคารใหม่ของโรงพยาบาลค้างเคียงน้ันไม่
มีผลกระทบต่อรายได้ของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย 
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คุณสิวินีย์ เบญจกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากที่มีการเปิดศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์ค่อนข้างสูง ใน
ส่วนน้ีโรงพยาบาลฯ มองว่าเป็นจุดเด่นที่จะมีการเติบโตในอนาคตหรือไม่  

ประธานฯ  ช้ีแจงว่า โรงพยาบาลฯ มองเห็นประโยชน์จากการเปิดศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา โดยเห็นว่าศูนย์เวชศาสตร์การ
กีฬาไม่ได้เป็นศูนย์เฉพาะในการรักษาเท่าน้ัน แต่เป็นศูนย์ในการฟ้ืนฟูโรคด้วย ซึ่งคิดว่าเป็นอีกตลาดที่มีกลุ่มลูกค้ากว้างขวาง 

คุณคเชนทร์  เบญจกุล ผู้ถือหุ้น  สอบถามว่า จากการที่กลุ่มโรงพยาบาลฯ ได้ซื้อบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ ากัด 
เข้ามาน้ันบริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนาอย่างไรบ้าง 

คุณพฤทธิ์  โรจน์มหามงคล กรรมการ  ช้ีแจงว่า  ในขณะน้ี บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงโรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย 
และมีการวางแผนที่จะเปิดคลินิกเฉพาะทางอีก 3 คลินิก คาดว่าประมาณไตรมาส 3 ของปี 2560 น่าจะเปิดให้ใช้บริการได้ 

คุณธนากร  เล็กวิจิตรธาดา ผู้ถือหุ้น  สอบถามว่า จ านวนของผู้ป่วยประกันสังคมในปี 2560 จะมีจ านวนเพ่ิมข้ึนหรือไม่ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน แจ้งว่า  จ านวนใกล้เคียงกับปี 2559  

คุณธนากร  เล็กวิจิตรธาดา ผู้ถือหุ้น สอบถามเพ่ิมเติมว่า ในส่วนประกันสังคมที่มีการเพ่ิมข้ึนคือ 1. การตรวจสุขภาพ และ 
2.การท าฟัน  อยากสอบถามรายได้เฉลี่ยของผู้มาใช้บริการต่อรายคิดเป็นเท่าไหร่ ในกรณีการท าฟัน ส่งผลต่อรายได้อย่างไรบ้าง 

นายแพทย์มงคล  วณิชภักดีเดชา กรรมการ  ช้ีแจงว่า  โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่เกิดข้ึนใหม่ซึ่งจัดข้ึนโดยส านักงาน
ประกันสังคม ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยในการค้นหาโรคเบื้องต้นและเร่ิมต้นในปี 2560 เป็นปีแรก โดยทางโรงพยาบาลฯ ยังไม่ได้คาดหวัง
กับการเติบโตของรายได้ที่จะเกิดข้ึน เน่ืองจากยังมีการจัดการที่ยังไม่เป็นระบบ และในส่วนการให้บริการทันตกรรมของโรงพยาบาลฯ 
เป็นสัดส่วนรายได้ไม่มาก จึงท าให้มีผลต่อรายได้รวมไม่มาก 

คุณพนัส อัสสวิโรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามเร่ือง การรองรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย กรณีที่ ทาง
โรงพยาบาลไม่สามารถผ่าตัดผู้ป่วยได้น้ัน ทางโรงพยาบาลจะส่งต่อคนไข้ให้กับโรงพยาบาลใดกลุ่มโรงพยาบาล 

ประธานฯ ช้ีแจงว่า การพิจารณาส่งต่อคนไข้ผ่าตัดน้ันจะข้ึนอยู่กับการพิจารณาของแพทย์ผู้ที่รักษา 

คุณคเชนทร์ เบญจกุล ผู้ถือหุ้น กล่าวช่ืนชมทีมงาน Facebook ของโรงพยาบาล แต่ยังมีผู้ติดตามจ านวนน้อย จึงขอเสนอ
ให้โรงพยาบาลลงทุนในการลงสื่อโฆษณาบน Facebook เน่ืองจาก Facebook เป็นโซเชียลมีเดียที่มีเครือข่ายใหญ่ และมีผู้ใช้เป็น
จ านวนมาก ซึ่งจะท าให้การแพร่กระจายข่าวสารน้ันรวดเร็วและการกระจายข้อมูลข่าวสารออกไปในวงกว้างได้ง่ายมากข้ึน  และทาง
บริษัทฯ ควรจัดให้มีทีมนักลงทุนสัมพันธ์ (IR) เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของบริษัทฯ และเพ่ือรองรับนักวิเคราะห์จากสถาบัน
ต่างๆ รวมถึงการ Company visit 

ประธานฯ รับทราบและจะด าเนินการพิจารณาตามท่ีท่านผู้ถือหุ้นเสนอแนะ 

คุณพนัส อัสสวิโรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามเร่ือง คลินิกเฉพาะทางของโรงพยาบาลใกล้เคียงที่มีความเช่ียวชาญเร่ืองแม่
และเด็ก ไม่ทราบว่าทางโรงพยาบาลมีความสามารถในการแข่งขันเร่ืองน้ีหรือไม่ 

ประธานฯ ช้ีแจงว่า โรงพยาบาลของเราน้ันมีแพทย์เฉพาะทางที่หลากหลาย มีเอกลักษณ์ส่วนตัว และมีแพทย์เฉพาะทางที่
แตกต่างกับโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง จึงไม่เป็นปัญหาเร่ืองการแข่งขัน  

คุณธนากร เล็กวิจิตรธาดา ผู้ถือหุ้น สอบถามเร่ือง สถานที่ของโรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย ซึ่งมีขนาดเล็ก หากเปิด
คลินิกเฉพาะทาง การรองรับคนไข้ โดยเฉพาะที่จอดรถน้ันไม่เพียงพอ ทางโรงพยาบาลมีวิธีจัดการกับปัญหาน้ีอย่างไร 

ประธานฯ ช้ีแจงว่า ท าเลที่ต้ังของโรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย น้ันอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้า ในโครงการรถไฟฟ้าสายสี
น้ าเงิน ท าให้การเดินทางสะดวกสบายมากย่ิงข้ึน 

คุณบรรพต นิโครวนจ ารัส ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า กลุ่มโรงพยาบาลมีแผนการที่จะขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศอื่นในกลุ่ม
ประเทศ CLMV นอกจากประเทศพม่าหรือไม่ 
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ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงว่า กลุ่มโรงพยาบาลมีแผนที่จะขยายการตลาดไปยังประเทศจีน และประเทศอื่นๆใน
อาเซียน 

 

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีค าถามและข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกล่าวปิดประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา 10.45 น. 
 
 
ลงช่ือ..................................................................ประธานที่ประชุม 

( รศ.ดร.นพ.วิชัย  วนดุรงค์วรรณ ) 
 
 

ลงช่ือ...................................................... เลขานุการคณะกรรมการบริษัท  
(ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ)         ผู้บันทึกรายงานการประชุม  


