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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) 

วัน พฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. 
ณ. ห้องประชุมชัน้ 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวิภาวด ี

51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
________________________________ 

 
เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
 
 กรรมการและเลขานกุาร (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) แถลงว่า มีผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ รับมอบ
ฉนัทะจ านวน 243 ราย รวมจ านวนหุ้นที่ถือรวมได้ 9,038,680,089 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.4908 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัท และเนื่องจากประธานกรรมการบริษัท (พลตรีสริุยะ  
ผลากรกลุ) ป่วย จึงได้มอบหมาย นายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่ประธานที่ประชมุในวนันี ้
 ประธานท่ีประชมุ กลา่วเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 และได้แนะน ากรรมการที่เข้าร่วมประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ดงันี ้

1. นายนิคม  ไวยรัชพานิช  รองประธานกรรมการบริษัท 
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

2. นายชยัสทิธ์ิ  วิริยะเมตตากลุ  กรรมการผู้จดัการ 
 3. นายสม  วรรณประภา  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  

4. นางเรวดี  ต.สวุรรณ   กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
5. พลโทหญิงส าอางค์ ทองปาน   กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
6. พลเอกบญุเลศิ  จนัทราภาส  กรรมการอิสระ 
7. นายสทิธิ  ภาณพุฒันพงศ์  กรรมการ 
8. นายแพทย์รัชช  สมบรูณสนิ  กรรมการ 
9. ทนัตแพทย์ช านาญ ชนะภยั   กรรมการ 
10. นายแพทย์พงษ์พฒัน์ ปธานวนิช  กรรมการ 
11. ดร. ฤกขจี  กาญจนพิทกัษ์  กรรมการ 
12. นายพิจิตต์  วิริยะเมตตากลุ  กรรมการรองผู้จดัการ 

 13. ดร. บวรพรรณ  รัฐประเสริฐ  กรรมการและเลขานกุาร 
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ประธานฯ แนะน าผู้บริหารโรงพยาบาลวิภาวดีที่มาร่วมประชมุในครัง้นี ้ได้แก่ 
1. นายแพทย์พร้อมพงษ์  พีระบลู  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล / กรรมการบริหาร 
2. นายแพทย์วีระยทุธ  เชาว์ปรีชา กรรมการบริหาร / รองผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
3. นายแพทย์ปิยะพนัธ์  ธาราณตัิ  กรรมการบริหาร 

 4. นางสาวญาดา   พฑัฒฆายน กรรมการบริหาร 
 5. นางศศิธร   นรไกร  กรรมการบริหาร/เลขานกุารบริษัท  
 6. นายยงยทุธ   โดมสริุยา  ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

แนะน า นายณฎัฐพล กลิน่ไชย ผู้สอบบญัชี จากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
 ประธานฯ ได้มอบหมายกรรมการและเลขานกุาร (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ชีแ้จงรายละเอียดของการออก
คะแนนเสยีงเพิ่มเติมดงันี ้
 1. ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีมีหรือได้รับมอบฉนัทะมา 
 2. ผู้ ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะตามแบบ ก. และแบบ ข. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่
ระเบียบวาระได้ การออกเสยีงที่ไมต่รงตามหลกัเกณฑ์ จะถือวา่การออกเสยีงเสยีไปและจะนบัเป็นการงดออกเสยีง 
 3. ในแตล่ะระเบียบวาระท่ีต้องมีการขออนมุตัิ ผู้ ถือหุ้นในห้องประชมุที่ยงัไมไ่ด้ออกเสยีงสามารถลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีง ได้ 
 4. หากผู้ ถือหุ้นไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงในระเบียบวาระใด กรุณายกมือให้เจ้าหน้าที่เดินไปรับใบลงคะแนน
เพื่อน ามาบนัทกึตอ่ไป 
 5. การนับคะแนนจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละ
ระเบียบวาระเท่านัน้ โดยน าคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดงักลา่วหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วม
ประชมุ และถือวา่คะแนนเสยีงสว่นท่ีเหลอืเป็นคะแนนเสยีงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอ 
 6. ในทกุระเบียบวาระ ถ้าผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอค าถาม ขอให้กลา่ว
แนะน าตวัโดยแจ้งช่ือ – ช่ือสกลุให้ที่ประชมุทราบด้วย 
 เมื่อแจ้งวิธีการออกเสียงแล้ว กรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) รายงานว่า บริษัทได้
ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองที่เห็นว่าส าคญั สมควรจะรวบรวมบรรจุเป็นระเบียบวาระในการ
ประชุมวนันี ้รวมถึงการเสนอช่ือผู้ที่มีคุณสมบตัิและสอดคล้องตามหลกัเกณฑ์ของบริษัท เพื่อรับ เลือกตัง้เป็นกรรมการ
ระหว่างวนัที่ 11 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2561 นัน้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอในเร่ืองดงักลา่ว และขอ
อาสาสมคัรจากผู้ ถือหุ้น 2 ทา่นร่วมในการนบัคะแนนเสยีง 
 ผู้ ถือหุ้น 2 ทา่น คือ นางสาวพิชยากร กาศสกลุ และนางสมใจ จนัใบเลก็ อาสาสมคัรร่วมในการนบัคะแนนเสยีง 
 ประธานฯ ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงันี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 

 
 ประธานมอบหมายกรรมการและเลขานกุาร (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) แจ้งว่า บริษัทได้จดัสง่รายงานการ
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม โดยรายงานมีทัง้หมด 12 หน้า รวมทัง้ได้เผยแพร่
รายงานการประชมุดงักลา่วไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักลา่ว
ด้วย 
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เมื่อไม่มีข้อสอบถามอื่น ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ  ทัง้นี ้ได้มีผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี ้
รวมกนัทัง้สิน้ 9,062,625,453 เสยีง 

กรรมการและเลขานกุาร (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ได้แถลงคะแนนเสยีงดงันี ้
เห็นด้วย  จ านวน  9,062,625,453 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000% 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน    -      เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   - 
งดออกเสยีง จ านวน               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 
 
กรรมการและเลขานกุาร จึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ตามที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  รับทราบผลการด าเนินกิจการประจ าปี 2560 
 
 ประธานฯ กล่าวเชิญท่านผู้ ถือหุ้ นรับทราบการสรุปผลการด าเนินกิจการ ประจ าปี 2560 โดยมอบหมาย        
นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากลุ กรรมการรองผู้จดัการ เป็นผู้บรรยายสรุป มีสาระที่ส าคญั ดงันี ้

1. เหตกุารณ์ส าคญัที่ผา่นมาของบริษัท 
เพื่อให้ที่ประชมุทราบถึงควมเป็นมาของบริษัทฯ นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากลุ ได้สรุปถึงการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญั

ของบริษัท ดงันี ้
บริษัทได้เปิดด าเนินการโรงพยาบาลวิภาวดี ในปี 2529 ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ในปี 2535 ได้เข้าร่วมลงทนุกบับริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) ในโรงพยาบาลวิภาราม ในปี 
2546 ได้มีการซือ้กิจการโรงแรม ปร๊ินส์ตัน้ ปาร์ค สวีท ในปี 2552 และได้มีการเข้าซือ้หุ้ น บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจ
การแพทย์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 83.75% ในปี 2554  

2. การเปลีย่นแปลงโครงสร้างของบริษัทในปี 2560 
ในปี 2560 บริษัทได้เข้าลงทนุในหุ้นของโรงพยาบาลศิครินทร์ คิดเป็นสดัสว่น 12.07% และโรงพยาบาลไทย

นครินทร์ คิดเป็นสดัสว่น 2.4% นอกจากนัน้ ยงัได้มีการเข้าไปถือหุ้นในโรงพยาบาลบางโพในสดัสว่น 28.57% ในสว่นของ
โรงพยาบาลวิภาราม ได้เข้าไปถือหุ้นในโรงพยาบาลมเหสกัข์ ในสัดส่วน 50% และมีการลดสดัส่วนการลงทุนใน
โรงพยาบาลที่ขาดทุน โดยการขายเงินลงทนุให้โรงพยาบาลสินแพทย์ และจะมีการเปิดโรงพยาบาลวิภารามนวมินทร์ 
ประมาณปลายปี 2561 ในสว่นของบริษัท เชียงใหมร่ามธุรกิจการแพทย์ จ ากดั (มหาชน) ได้มีการเปลี่ยนช่ือโรงพยาบาล
พะวอเป็นโรงพยาบาลแมส่อดราม และได้มีการซือ้ที่ดินเพิ่มเพื่อขยายกิจการก่อสร้างโรงพยาบาลลานนา 3 และเพิ่มพืน้ที่
จอดรถ 

3. ด้านผลประกอบการ 
ในปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการรักษาพยาบาลเฉพาะบริษัท 2,214.97 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2559 ร้อยละ 

9.79 รายได้จากการรักษาพยาบาลรวม 5,983.22 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2559 ร้อยละ 6.81 บริษัทมีก าไรสทุธิรวม 868.55 
ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 27.98 จากก าไรสุทธิรวม 678.64 ล้านบาท ในปี 2559 โดยก าไรสุทธิรวมที่เพิ่มขึน้จ านวน 
189.91 ล้านบาท เป็นก าไรสทุธิเฉพาะของบริษัทที่เพิ่มขึน้ จ านวน  155.22 ล้านบาท (เป็นสว่นแบ่งก าไรที่ได้จากบริษัท
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ร่วมซึ่งเพิ่มขึน้มากจากการขายเงินลงุทน จ านวน 143.18 ล้านบาท) และเป็นก าไรสทุธิของบริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจ
การแพทย์ จ ากดั (มหาชน) ที่เพิ่มขึน้ 52.80 ล้านบาท 

4. แผนการขยายงานของบริษัทในปี 2561 
4.1 การขยายงานของบริษัท 
ได้มีแผนการขยายพืน้ท่ีให้บริการของโรงพยาบาลวิภาวดี ดงัตอ่ไปนี ้ขยายแผนกผู้ ป่วยวิกฤติ ((ICU) และผู้ ป่วย

เด็กวิกฤติ (NICU) ปรับปรุงพืน้ท่ีศนูย์สขุภาพให้สวยงามและจดัให้เป็นระบบ one stop service ก่อสร้างอาคารหลงัใหม่
ในท่ีดินติดถนนงามวงศ์วาน และถนนวิภาวดีรังสิต เป็นอาคาร 10 ชัน้ มีชัน้ใต้ดิน 1 ชัน้ โดยชัน้ 1 – 3 ของอาคารจะเป็น
ศนูย์การค้า ชัน้ 4 – 7 เป็นท่ีจอดรถ จ านวน 365 คนั ชัน้ 8 – 9 เป็นศนูย์ความงาม ศนูย์ชะลอวยัและคลินิกที่จะเกิดขึน้ใน
อนาคต  

ส าหรับการขยายงานผู้ ป่วยตา่งประเทศ ได้มีการเปิดส านกังานตวัแทนที่ประเทศพมา่ 
4.2 การขยายงานของโรงพยาบาลวิภาราม 
มีแผนการที่จะเพิ่มจ านวนเตียงจาก 250 เตียง เป็น 331 เตียง และจะเปิดให้บริการโรงพยาบาลวิภาราม    นวมิ

นทร์ในปลายปี 2561 
4.3 การขยายงานของกลุม่โรงพยาบาล CMR 
มีแผนการในการก่อสร้างโรงพยาบาลลานนา 3 เพื่อรองรับจ านวน ผู้ ป่วยที่เพิ่มขึน้เป็นอย่างมาก โดยได้มีการ

จดัซือ้ที่ดินขนาด 29 ไร่ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง 
5. มาตรการตอ่ต้านคอรัปชัน่ 

 ตามที่บริษัทฯ ได้ลงนามเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ได้มีความ
คืบหน้าในการด าเนินการดงันี ้ในปี 2560 บริษัทได้มีการก าหนดนโยบายการต่อต้านคอรับชัน่ และได้มีการเผยแพร่ จัด
อบรมและประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน และผู้ ที่ เ ก่ียวข้องทราบ รวมทัง้ได้ด าเนินการตอบแบบประเมินตนเองส่ง
คณะกรรมการสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย เพื่อขอรับประกาศนียบตัรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิ 
จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิในการตอ่ต้านการทจุริตในภาคเอกชนไทย ซึ่งได้ให้ค าแนะน าในการจดัท า และขณะนี ้
อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการดงักลา่ว 

6. ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 
 ในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการจดักิจกรรมเพื่อสงัคมอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความส าคญักบักิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ
ธุรกิจหลกัของโรงพยาบาล คือ การให้ความรู้ด้านสขุภาพและการสนบัสนนุหนว่ยงานและองค์กรสาธารณกศุลท่ีเก่ียวข้อง
กบัการรักษาพยาบาล อาทิ การจดักิจกรรมให้ความรู้เก่ียวกบัโรคที่ก าลงัระบาดอยู่ในช่วงเวลานัน้ๆ การจัดอบรมปฐม
พยาบาลเบือ้งต้นและการกู้ ชีพขัน้พืน้ฐาน ซึง่เป็นกิจกรรมที่โรงพยาบาลวิภาวดีจดัมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับความสนใจ
จากประชาชนทัว่ไปเป็นอยา่งมาก กิจกรรมการรับบริจาคโลหิตร่วมกบัสภากาชาดไทย การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ใน
ท้องถ่ินหา่งไกล ในด้านสิง่แวดล้อม โรงพยาบาลวิภาวดีได้จดัให้มีการจดัสปัดาห์ความปลอดภยั เพื่อให้ความรู้พนกังาน
ในการดแูลความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้แทนองค์กรและชุมชนในเขตพืน้ที่โรงพยาบาล 
เพื่อสอบถามความต้องการด้านสขุภาพ และผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมที่มีตอ่ชมุชน เพื่อน ามาพฒันาและแก้ไขตอ่ไป 
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 เมื่อจบการรายงาน มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม ดงันี ้
 นายวิทยา สุมิตรเหมาะ สอบถามว่า เนื่องจากขณะนีไ้ด้มีการโรงพยาบาลคู่แข่งเข้ามาตัง้ในพืน้ที่ของ
โรงพยาบาล แมส่อดราม (โรงพยาบาลพะวอ) ท าให้มีผู้ ไปใช้โรงพยาบาลคูแ่ขง่มากขึน้ ผู้บริหารจะมีการสง่ทีมไปช่วยวาง
กลยทุธ์ให้กบัโรงพยาบาลแมส่อดรามหรือไม่ 
 นายพิจิตต์ วิรยะเมตตากลุ ชีแ้จงวา่ ทีมผู้บริหารของบริษัท เชียงใหมร่ามธุรกิจการแพทย์ จ ากดั (มหาชน) มีการ
ติดตามการด าเนินงานของโรงพยาบาลในเครืออยูต่ลอดเวลา 
 เมื่อไมม่ีค าถามเพิ่มเติม ประธาน มอบหมายกรรมการและเลขานกุาร กลา่วสรุป ดงันี ้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินกิจการประจ าปี 2560 
 
ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิส าหรับปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 
 ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ชีแ้จง ต่อที่ประชุม โดยสรุปว่า งบ
การเงินของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการอนุมตัิโดยคณะกรรมการบริษัทว่าถูกต้อง และได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นทราบและ
พิจารณาลว่งหน้าพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว โดยมีตวัเลขที่ส าคญัสรุป ได้ดงันี ้

รายการ งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินบริษัท (บาท) 
สนิทรัพย์รวม (บาท) 15,446,299,639 7,057,739,638 
หนีส้นิรวม (บาท) 6,078,846,168 2,395,788,500 

สว่นของผู้ ถือหุ้น (บาท) 9,367,453,471 4,661,951,138 

รายได้รวม (บาท) 6,271,261,307 2,499,187,535 
ก าไรสทุธิ (บาท) 868,549,707 524,061,581 
ก าไรตอ่หุ้น ขัน้พืน้ฐาน (บาท / หุ้น) 0.0660 0.0398 
 
  หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อสงสยั ขอเรียนเชิญสอบถามรายละเอียด 
 เมื่อปรากฏวา่ไมม่ีค าถามใดเพิ่มเติม ประธานขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติ ทัง้นี ้ได้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม
และใช้สทิธิออกเสยีงในวาระนีร้วมกนัทัง้สิน้ 9,083,997,393 เสยีง 

กรรมการและเลขานกุาร แถลงผลการนบัคะแนนเสยีงดงันี ้
เห็นด้วย  จ านวน  9,083,997,393 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   100.0000% 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน    -      เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   - 
งดออกเสยีง จ านวน               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 
 

 กรรมการและเลขานกุาร จึงกลา่วสรุปเป็นมติ ดงันี ้
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

อนุมัติงบการเงนิส าหรับปี สิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญช ี
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ระเบียบวาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีเป็นทุนส ารอง และอนุมัติจ่ายเงนิปันผล 
   ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 

 
 ประธาน ฯ มอบหมายกรรมการและเลขานกุาร (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ชีแ้จงนโยบายการจ่ายปันผลของ
บริษัท ฯ ซึ่งก าหนดไว้ว่า บริษัท จะจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของก าไรสทุธิของงบการเงินในแต่ละปี 
หลงัหกัเงินส ารองตา่งๆ ทกุประเภทที่กฎหมายก าหนดและบริษัทได้ก าหนดไว้ อยา่งไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะ
น าปัจจยัตา่งๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น กระแสเงินสด สภาพคลอ่งของบริษัท เง่ือนไข และข้อก าหนดในสญัญาที่บริษัท
ผกูพนัอยู ่ตลอดจนแผนการลงทนุของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต 

ผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 บริษัทมีก าไรสทุธิของงบการเงินของบริษัทหลังหกัภาษีเงินได้ 524,061,581 
บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทข้างต้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่า บริษัท สมควรจ่ายเงิน
ปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.036 บาท 
 โดยมีข้อมลูเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผา่นมา ดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2560 ปี 2559 
1. ก าไรสทุธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการ (บาท) 524,061,581.00 บาท 543,618,736.00 บาท 
2. หกั เงินส ารองตามกฎหมาย 332,979.00 บาท 636,360.00 บาท 
3. ก าไรสทุธิหลงัหกัเงินส ารองตามกฎหมาย 523,728,602.00 บาท 542,982,376.00 บาท 
4. เงินปันผลจากผลการด าเนินงาน 0.036 บาท 0.035 บาท 
5. จ านวนเงินจ่ายปันผล (บาท) 475,089,618.60 บาท 460,727,261.00 บาท 
6. อตัราร้อยละของเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ 90.66% 84.75% 
7. มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ (พาร์) 0.10 บาท 0.10 บาท 
 

บริษัท ได้จดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายจากก าไรสทุธิในปี 2560 จ านวน 332,979.00 บาท (สามแสนสามหมื่น
สองพนัเก้าร้อยเจ็ดสบิเก้าบาทถ้วน)  

บริษัท ก าหนดรายช่ือ ผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวนัที่ 10 พฤษภาคม 2561 และก าหนดจ่ายเงินปันผล
ในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561  
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถามเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560  
 นายวิทยา สมุิตรเหมาะ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ ท าไมบริษัทไมจ่่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิของงบการเงินรวม 
 กรรมการและเลขานกุาร (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ชีแ้จงว่า ตามกฎหมายก าหนดว่า บริษัทต้องจ่ายเงินปัน
ผลจากก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทเทา่นัน้ 
 กรรมการผู้จัดการ (นายชัยสิทธ์ิ วิริยะเมตตากุล) ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้มีการ
จ่ายเงินปันผลสงูขึน้ตลอดมาทกุปีอยูแ่ล้ว ส าหรับปี 2560 บริษัทได้ใช้งบประมาณในการปันผลจ านวน 475.08 ล้านบาท 
ซึง่สว่นหนึง่มาจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 
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ประธาน ฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงมติ ทัง้นี ้ได้มีผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนีท้ัง้สิน้ 9,083,997,393 
เสยีง 
 กรรมการและเลขานกุาร แถลงผลการนบัคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย  จ านวน  9,083,807,393 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   99.9979%  
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน             190,000   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ     0.0021% 
งดออกเสยีง จ านวน               - เสยีง คิดเป็นร้อยละ   - 
 

 กรรมการและเลขานกุาร จึงสรุปเป็นมติดงันี ้
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานตัง้แต่วันที่  1 มกราคม 2560 ถึง
วันที่  31 ธันวาคม 2560 อัตราหุ้นละ 0.036 บาท (หุ้นราคา PAR 0.10 บาท) ตามที่
เสนอ ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ มีสิทธิได้รับเงินปันผล
ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันก าหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับ
เงนิปันผล วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 และก าหนดจ่ายเงนิปันผลวันที่ 25 พฤษภาคม 
2561 

 
ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
  

ประธาน (นายนิคม ไวยรัชพานิช) แจ้งวา่ เนื่องจากประธานที่ประชุมและกรรมการและเลขานกุารมีส่วนได้สว่น
เสียในการประชุมวาระนี ้เนื่องจากเป็นผู้มีรายช่ือเป็นกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ จึงขอมอบหมายให้
กรรมการผู้จดัการ (นายชยัสทิธ์ิ วิริยะเมตตากลุ) ท าหน้าที่ประธานในวาระนี ้

กรรมการผู้จดัการ (นายชยัสทิธ์ิ วิริยะเมตตากลุ แจ้งวา่ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 มีกรรมการ
ทีต้่องออกจากต าแหนง่ตามวาระ รวม 5 คน ประกอบด้วย 

1. ทนัตแพทย์ช านาญ ชนะภยั กรรมการ 

2. นายนิคม ไวยรัชพานิช  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

3. ดร. บวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการ 

4. นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากลุ กรรมการรองผู้จดัการ 

5. ดร. ฤกขจี กาญจนพิทกัษ์  กรรมการ 

 บริษัท ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลที่เห็นวา่มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื่อรับ
การเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทระหว่างวนัที่ 11 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2561 แต่ไม่มีผู้ ใดเสนอรายช่ือ
กรรมการเข้ามายงับริษัท 
 กรรมการผู้จัดการ (นายชัยสิทธ์ิ วิริยะเมตตากุล) แจ้งว่า คณะกรรมการมีความเห็นตามข้อเสนอของคณะ
กรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนวา่ควรเลอืกกรรมการท่ีครบวาระล าดบัท่ี 1 -5  เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง 
เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับประวตัิการท างานและ
การด ารงต าแหน่งในธุรกิจที่มีลกัษณะเดียวกับบริษัทของกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ได้ส่งให้ผู้ ถือหุ้น



8/14 
 

ทราบลว่งหน้าแล้ว และในการพิจารณาลงมติในวาระนี ้ขอให้ผู้ ถือหุ้ นลงมติเลือกกรรมการเป็นรายบคุคล ทัง้นีก้รรมการ
ล าดบัท่ี 2 มีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ 

นางวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทได้มีการก าหนดอายุส าหรับการเป็นกรรมการบริษัทไว้
หรือไม ่บริษัทควรจะพิจารณาให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีอายนุ้อยมาช่วยในการบริหาร 
 กรรมการผู้จดัการ (นายชยัสทิธ์ิ วิริยะเมตตากุล) ชีแ้จงว่า บริษัทไม่ได้มีการก าหนดเร่ืองอายขุองบคุคลที่จะมา
เป็นกรรมการ แตจ่ะพิจารณาถึงความรู้และประสบการณ์ของแต่ละท่าน ที่สามารถจะมาช่วยงานของบริษัทได้ อย่างไรก็
ตาม บริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลที่เข้ารับเลือกให้เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทไว้แล้ว หากท่านผู้ ถือ
หุ้นเห็นวา่บคุคลใดมีความรู้ ความสามารถ สามารถเสนอช่ือเข้าสูก่ระบวนการพิจารณาของบริษัทได้ ในขณะนี ้บริษัทได้มี
การสร้างทีมผู้ บริหารรุ่นใหม่ให้เข้ามาช่วยบริหารงานโรงพยาบาล ประกอบด้วย แพทย์ และบุคลากรรุ่นใหม่ที่มี
ความสามารถด้านตา่งๆ โดยมีคณะกรรมการบริษัทคอยติดตามและก ากบัดแูลอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นก าลงัส าคญัในการ
บริหารงานของบริษัทในอนาคต 
 เมื่อไม่มีค าถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมได้ด าเนินการเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลและ
กรรมการและเลขานกุารได้แถลงผลการนบัคะแนนเสยีงของกรรมการแตล่ะทา่นดงันี ้
 1. ทนัตแพทย์ช านาญ ชนะภยั มีผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิออกเสียงในวาระนีท้ัง้สิน้ 9,084,149,393 เสยีง 

เหน็ด้วย  จ านวน  8,812,870,240 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 97.0137% 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน     270,950,153   เสยีง คิดเป็นร้อยละ    2.9827%  
งดออกเสยีง จ านวน             329,000  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    0.0036% 
2. นายนิคม ไวยรัชพานิช มีผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิออกเสยีงในวาระนีท้ัง้สิน้ 9,082,299,393 เสยีง 
เห็นด้วย  จ านวน  8,800,830,140 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 96.9009% 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน     281,140,253  เสยีง คิดเป็นร้อยละ    3.0955%     
งดออกเสยีง จ านวน             329,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.0036% 
3. ดร. บวรพรรณ รัฐประเสริฐ มีผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิออกเสยีงในวาระนีท้ัง้สิน้ 9,065,757,310 เสยีง 
เห็นด้วย  จ านวน  8,794,696,957 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 97.0101% 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน     270,731,353 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    2.9863% 
งดออกเสยีง จ านวน             329,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.0036% 
4. นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากลุ มีผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิออกเสยีงในวาระนีท้ัง้สิน้ 8,707,749,393 เสยีง 
เห็นด้วย  จ านวน  8,437,169,840 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 96.8926% 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน     270,250,553 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    3.1036% 
งดออกเสยีง จ านวน             329,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.0038% 
5. ดร. ฤกขจี กาญจนพิทกัษ์ มีผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิออกเสยีงในวาระนีท้ัง้สิน้ 9,084,149,393 เสยีง 
เห็นด้วย  จ านวน  8,806,831,240 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 96.9472% 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน     276,988,953 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    3.0492% 
งดออกเสยีง จ านวน             329,200 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   0.0036% 
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 กรรมการและเลขานกุาร จึงสรุปเป็นมติดงันี ้
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดที่มีสิทธิลงคะแนน เลือกตัง้ 

กรรมการที่ครบก าหนดตามวาระตามรายนาม ดังต่อไปนี ้กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมอีกวาระหน่ึง 

 1. ทันตแพทย์ช านาญ ชนะภยั กรรมการ 

2. นายนิคม ไวยรัชพานิช  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

3. ดร. บวรพรรณ รัฐประเสริฐ กรรมการ 

4. นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล กรรมการรองผู้จัดการ 

5. ดร. ฤกขจี กาญจนพิทักษ์ กรรมการ 

 
 ทัง้นี ้กรรมการที่ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทล าดับที่ 2 มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ  
 
ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและโบนัสส าหรับกรรมการบริษัท 

และกรรมการตรวจสอบ 
 
 ประธานฯ มอบหมายกรรมการผู้จดัการ (นายชยัสทิธ์ิ วิริยะเมตตากลุ) ในฐานะเลขานกุารคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทนชีแ้จงรายละเอียดตอ่ผู้ ถือหุ้น 
 กรรมการผู้จดัการ (นายชยัสิทธ์ิ วิริยะเมตตากุล) ชีแ้จงว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้
พิจารณาค่าตอบแทนส าหรับกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยค านึงถึงผลประกอบการ ความ
สอดคล้องกบัสภาวะของอตุสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกนั และความรับผิดชอบที่ได้รับ และเสนอการให้ค่าตอบแทน
ดงันี ้

รายการ ปี 2561 ปี 2560 หมายเหตุ 
1. โบนสักรรมการบริษัท (บาท) 4,950,000.00 4,800,000.00 เพิ่มขึน้ 3.12% 
2. คา่ตอบแทนประธานกรรมการบริษัท (บาท) 3,204,000.00 3,204,000.00 เทา่เดิม 
3. เบีย้ประชมุกรรมการบริษัท (บาท) 
(ขออนมุตังิบประมาณส าหรับการประชมุ 8 ครัง้ 
เบีย้ประชมุ 11,000 / คน / ครัง้) 

1,320,000.00 1,200,000.00 เพิ่มขึน้ 10.00% 

4. คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (บาท) 1,080,000.00 1,080,000.00 เทา่เดิม 
รวม 10,554,000.00 10,284,000.00 เพิ่มขึน้ 2.63% 

% ตอ่รายได้รวม (งบการเงินรวม) 0.17% 0.17% เทา่เดิม 
 

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า สมควรอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ได้พิจารณากลัน่กรองให้สอดคล้องกับผลประกอบการและสภาวะ
อตุสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกนัและคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบด้วยแล้ว 
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 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด 
 นางพรทิพย์ ว่องสืบข่าว ผู้ ถือหุ้น เสนอว่า การปรียบเทียบสดัส่วน % ของเงินปันผล และอตัราค่าตอบแทน
กรรมการท่ีน าเสนอตอ่ที่ประชมุ ควรใช้การเปลีย่นเทียบจากตวัเลขฐานเดียวกนั (ในการน าเสนอเงินปันผลเปรียบเทียบกบั
ก าไรสทุธิ คา่ตอบแทนเปรียบเทียบกบัรายได้รวม 
 กรรมการผู้จัดการ (นายชัยสิทธ์ิ วิริยะเมตตากุล) ชีแ้จงว่า ผลงานของกรรมการบริษัทมองจากภาพรวมของ
กิจการทัง้หมด จึงเปรียบเทียบกบัรายได้รวม แต่การจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะต้องปฏิบตัิตามกฏหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจ ากดั โดยจะต้องจ่ายจากก าไรสทุธิ ซึง่เกิดจากผลประกอบการจากงบการเงินเฉพาะบริษัทเทา่นัน้ 
 เมื่อไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม ประธานขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงมติ ทัง้นี ้ได้มีผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในวาระนี ้
รวมกนัทัง้สิน้ 9,086,329,893 เสยีง 
 กรรมการและเลขานกุาร แถลงผลการนบัคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย  จ านวน  8,815,269,340 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 97.0168% 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน     270,731,353 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    2.9796% 
งดออกเสยีง จ านวน             329,200 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    0.0036% 
กรรมการและเลขานกุาร จึงสรุปเป็นมติดงันี ้
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

อนุมัติบ าเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี ้
1. โบนัสกรรมการบริษัทจากผลการด าเนินงาน ปี 2560 เป็นเงนิ  
   4,950,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

   2. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท ปี 2561 เป็นเงนิ 3,204,000 บาท 
      (สามล้านสองแสนสี่พันบาทถ้วน) 
   3. เบีย้ประชุมกรรมการบริษัท ปี 2561 เป็นเงนิ 1,320,000 บาท 

   (หน่ึงล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
4. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ปี 2560 เป็นเงนิ 1,080,000 บาท (หน่ึงล้านแปด    
   หมื่นบาทถ้วน) ต่อปี 

 
ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2561 
 
 ประธาน มอบหมาย ประธานกรรมการตรวจสอบ (นายสม วรรณประภา) ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

(1.) ช่ือ และส านกังานสอบบญัชี เห็นควรเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี จาก บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั โดย  
นางสาวสลุลิต อาดสว่าง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7517 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศกัดิ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
เลขที่ 4752 หรือ นายพจน์ อศัวสนัติชยั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4891 หรือ นางสาววนันิสา งามบวัทอง ผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตเลขที่ 6838 หรือ นางสาวธัญพร ตัง้ธโนปจัย ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการ
ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2561 จากการพิจารณาคณุสมบตัิเห็นว่า บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ 
จ ากดัเป็นผู้สอบบญัชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
และมีผลงานดี มีบคุลากรเพียงพอและมีความรู้ความสามารถ และค่าตอบแทนที่เสนอมามีความเหมาะสมกับปริมาณ
งานท่ีเพิ่มขึน้ 
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(2.) คา่สอบบญัชีประจ าปี 2561 เห็นควรเสนอคา่สอบบญัชีประจ าปี 2561 ดงันี ้
คา่สอบบญัชี (รวมงบการเงินรายไตรมาสและงบประจ าปี) ปี 2561 ปี 2560 หมายเหต ุ

1. คา่ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ ประจ าปี 
(บาท) 

700,000.00 640,000.00 เพิ่มขึน้ 9.38% 

2. คา่สอบทานงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ 540,000.00 510,000.00 เพิ่มขึน้ 5.88% 
3. คา่ตรวจสอบงบรวมเพิม่ 4 ไตรมาส 80,000.00 80,000.00 เทา่เดิม 

รวม 1,320,000.00 1,230,000.00 เพิ่มขึน้ 7.32% 
 

(3.) ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั ไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีสว่น
ได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท 

(4.) จ านวนปีที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท นบัเป็นรอบบญัชีปีที่เจ็ด 
(5.) การให้บริการบริษัทอื่น ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผู้ให้บริการประจ าปี 2560 ของ

บริษัทฯ บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู ่
ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด เมื่อไมม่ีข้อซกัถามเพิ่มเติม ประธานขอให้ผู้ ถือหุ้น พิจารณา

ลงมติ ทัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสยีงในวาระนี ้9,086,465,193 เสยีง 
 กรรมการและเลขานกุาร แถลงผลการนบัคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย  จ านวน  9,078,518,593 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9126% 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน         7,617,400 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    0.0838% 
งดออกเสยีง จ านวน             329,200 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    0.0036% 

 กรรมการและเลขานกุาร จึงสรุปเป็นมติดงันี ้
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

อนุมัติการแต่งตัง้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด โดย นางสาวสุลลิต อาดสว่าง 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  7517 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์  ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่  4752 หรือ นายพจน์ อัศวสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
4891 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  6838 หรือ 
นางสาวธัญพร ตัง้ธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  9169 คนใดคนหน่ึงเป็น
ผู้ท าการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2561และก าหนดค่า
สอบบัญชีเป็นเงนิ 1,080,000 บาท (หน่ึงล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) 
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ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับข้อที่ 32 หมวด 4 เร่ือง การประชุมผู้ถอืหุ้น 
 
ประธานมอบหมายกรรมการและเลขานกุาร (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ผู้ ถือหุ้น ดงันี ้ 
เนื่องจากค าสัง่ของหวัหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ที่ 21/2560 เมื่อวนัที่ 4 เมษายน 2560 เร่ืองการแก้ไข

เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกให้การประกอบธุรกิจ ให้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 100 แห่งพระราชบญัญัติบริษัท

มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเก่ียวกับสิทธิการเข้าช่ือของผู้ ถือหุ้น เพื่อขอให้กรรมการบริษัทเรียก

ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น รวมถึงการก าหนดคา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการจดัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นด้วย อนัเป็นเหตใุห้ข้อบงัคบั

ของบริษัทในข้อที่ 32 หมวด 4 เร่ืองการประชมุผู้ ถือหุ้นไมส่อดคล้องกบักฎหมายที่แก้ไขดงักลา่ว 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นชอบให้แก้ไขข้อบังคบับริษัทให้สอดคล้องกบักฎหมายที่มีการแก้ไข

เพิ่มเติม โดยให้ยกเลกิข้อความเดิมในข้อบงัคบัท่ี 32 ทัง้หมด และให้ใช้ข้อความใหมต่ามรายละเอียด ดงันี ้

ข้อความเดิม : 

 ข้อ 32.  คณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่เดือนนับ

แตว่นัสิน้สดุของรอบบญัชีของบริษัท 

 การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้

ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจ านวนได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของ

จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั

เมื่อใดก็ได้แตต้่องระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย คณะกรรมการต้องจดัให้มกีาร

ประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อความใหม่ : 

 “ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนั

สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

 การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั 

 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเป็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นคน

หนึง่หรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือ

ขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แตต้่องระบเุร่ืองและเหตผุลในการท่ีขอให้เรียก

ประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน 45 วนันบั

แตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

 ในกรณีที่คณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เข้าช่ือ

กัน หรือผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วัน นบัแต่วนัครบ

ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนีใ้ห้ถือวา่เป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทต้อง

รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
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 ในกรณีที่ปรากฎวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสีค่รัง้ใดจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่

มาร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบันี ้ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสีต้่องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้

คา่ใช้จา่ยทีเ่กิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท” 

นอกจากนัน้ใคร่ขออนุมตัิที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมอบอ านาจให้กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัท และ /หรือ บุคคลที่
กรรมการผู้มีอ านาจมอบหมาย มีอ านาจในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยค า ในข้อบงัคบัดงักล่าวได้ตามความ
จ าเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนบริษัทมหาชนในการจดทะเบียนข้อบงัคบักับกระทรวง
พาณิชย์ 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด เมื่อไมม่ีข้อซกัถามเพิ่มเติม ประธานขอให้ผู้ ถือหุ้น พิจารณา
ลงมติ ทัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นใช้สทิธิออกเสยีงในวาระนี ้9,086,554,233 เสยีง 
 กรรมการและเลขานกุาร แถลงผลการนบัคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย  จ านวน  8,807,038,680 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 96.9239% 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน     279,186,353 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    3.0725% 
งดออกเสยีง จ านวน             329,200 เสยีง คิดเป็นร้อยละ    0.0036% 

 กรรมการและเลขานกุาร จึงสรุปเป็นมติดงันี ้
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดที่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับข้อที่  32 หมวด 4 เร่ือง การประชุมผู้ถือหุ้น 
และการมอบอ านาจให้กรรมการบริษัท และหรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอ านาจ
มอบหมายตามที่เสนอข้างต้น 

 
ระเบียบวาระที่ 9  เร่ืองอื่นๆ 
 
 ประธานฯ สอบถามที่ประชมุวา่ มีเร่ืองอื่นใดจะเสนอหรือไม่ 

ผู้ ถือหุ้น ได้มีค าถามและค าแนะน าโดยสรุปดงันี ้
นายวิทยา สมุิตรเหมาะ ผู้ ถือหุ้น เสนอให้บริษัทจดัท าเอกสารการประชุมในรูปแบบ QR CODE เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น

สามารถน า Smart Phone มา Scan ข้อมลูได้ 
นายวิทยา สมุิตรเหมาะ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเร่ืองราคาหุ้น VIBHA ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
กรรมการผู้จัดการ (นายชยัสิทธ์ิ วิริยะเมตตากุล) ชีแ้จงว่า ในการบริหารงานคณะกรรมการบริษัทเน้นหลกั 3 

ประการ คือ รายได้ ก าไร และเงินปันผล มีความเจริญเติบโต สว่นเร่ืองราคาหุ้น VIBHA เป็นเร่ืองของกลไกตลาดที่บริษัทฯ 
ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

นางวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ ถือหุ้ น เสนอให้จัดการประชุมผู้ ถือหุ้ นในวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และแนะน าให้
โรงพยาบาลพิจารณาธุรกิจการดแูลผู้สงุอาย ุ

นายศภุกิจ ชมประยรู สอบถามเร่ืองเป้าหมายก าไรในปี 2561ของบริษัท 
กรรมการผู้จดัการ (นายชยัสิทธ์ิ วิริยะเมตตากุล) แจ้งว่า บริษัทตัง้เป้าหมายก าไรสงูกว่าปีทีผ่านมา 10% ทัง้นี ้

นายสม วรรณประภา ประธานกรรมการตรวจสอบ ขอให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาปัจจัยในการลทุน 2 ประเด็น คือ ความ
เจริญเติบโตและความมัน่คงของบริษัท มากกวา่การพิจารณาเร่ืองราคาหุ้น และเงินปันผล 
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เมื่อไมม่ีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติมแล้วประธานฯ กลา่วขอบคณุและกลา่วปิดการประชมุ 

 
ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 
 

(นายนิคม ไวยรัชพานิช)               
        รองประธานกรรมการบริษัท 

 
 

           (ดร.บวรพรรณ  รัฐประเสริฐ) 
                     กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้บนัทกึการประชมุ 
ศศิธร นรไกร 
เลขานกุารบริษัท 


