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รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 
บริษัท โรงพยาบาลวภิาวด ีจ ากดั (มหาชน) 
วนัจนัทร์ ที ่29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. 

ณ. ห้องประชุมช้ัน 9 อาคาร 4 โรงพยาบาลวภิาวด ี
51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

________________________________ 
 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
 
 กรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) แถลงวา่ มีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉนัทะ
จ านวน 231 ราย รวมจ านวนหุน้ท่ีถือ ณ เวลาเร่ิมประชุมรวมได ้8,979,269,299 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.028 ของจ านวนหุ้นท่ีมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั  
 ประธานกรรมการบริษทั กล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 และได้แนะน ากรรมการท่ีเขา้ร่วม
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ดงัน้ี 
 1. พลตรีสุริยะ  ผลากรกลุ  ประธานกรรมการบริษทั 

2. นายนิคม  ไวยรัชพานิช  รองประธานกรรมการบริษทั 
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

3. นายชยัสิทธ์ิ  วริิยะเมตตากลุ  กรรมการผูจ้ดัการ 
 4. นายสม  วรรณประภา  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  

5. นางเรวดี  ต.สุวรรณ  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
6. พลเอกบุญเลิศ  จนัทราภาส  กรรมการอิสระ 
7. นายสิทธิ  ภาณุพฒันพงศ ์  กรรมการ 
8. นายแพทยรั์ชช  สมบูรณสิน  กรรมการ 
9. ทนัตแพทยช์ านาญ ชนะภยั   กรรมการ 
10. นายแพทยพ์งษพ์ฒัน์ ปธานวนิช  กรรมการ 
11. นายแพทยว์รพนัธ์ อุณจกัร   กรรมการ 
12. ดร. ฤกขจี  กาญจนพิทกัษ ์ กรรมการ 
13. นายพิจิตต ์ วริิยะเมตตากลุ  กรรมการรองผูจ้ดัการ 

 14. ดร. บวรพรรณ  รัฐประเสริฐ  กรรมการและเลขานุการ 
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ประธานฯ แนะน าผูบ้ริหารโรงพยาบาลวภิาวดีท่ีมาร่วมประชุมในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
1. นายแพทยเ์อ้ือชาติ  กาญจนพิทกัษ ์ กรรมการบริหาร 
2. นายแพทยพ์ร้อมพงษ ์ พีระบูล  ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล / กรรมการบริหาร 
3. นายแพทยช์ยัสิทธ์ิ  คุปตว์วิฒัน์ กรรมการบริหาร 
4. นายแพทยว์รีะยทุธ  เชาวป์รีชา กรรมการบริหาร / รองผูอ้  านวยการโรงพยาบาล 

 5. นางสาวญาดา   พฑัฒฆายน กรรมการบริหาร 
 6. นางศศิธร   นรไกร  กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษทั  
 7. นายยงยทุธ   โดมสุริยา ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

แนะน า นายณฎัฐพล กล่ินไชย และ นางสาวสุนิษา หนูปาน ผูส้อบบญัชี จากบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
แนะน า นางพลูศิริ วโิรจนาภา ผูแ้ทนจากสมาคมส่งเสริมนกัลงทุนไทย 

 ประธานฯ ได้มอบหมายกรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ช้ีแจงรายละเอียดของการออก
คะแนนเสียงเพ่ิมเติมดงัน้ี 
 1. ผูถื้อหุน้รายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีมีหรือไดรั้บมอบฉนัทะมา 
 2. ผูถื้อหุ้นท่ีมาด้วยตนเองและผูรั้บมอบฉันทะตามแบบ ก. และแบบ ข. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่
ระเบียบวาระได ้การออกเสียงท่ีไม่ตรงตามหลกัเกณฑ ์จะถือวา่การออกเสียงเสียไปและจะนบัเป็นการงดออกเสียง 
 3. ในแต่ละระเบียบวาระท่ีตอ้งมีการขออนุมติั ผูถื้อหุ้นในห้องประชุมท่ียงัไม่ไดอ้อกเสียงสามารถลงคะแนนเสียง
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ได ้
 4. หากผูถื้อหุน้ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด กรุณายกมือใหเ้จา้หนา้ท่ีเดินไปรับใบลงคะแนนเพื่อ
น ามาบนัทึกต่อไป 
 5. การนบัคะแนนจะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุ้นท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบ
วาระเท่านั้น โดยน าคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงดงักล่าวหกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม และถือ
วา่คะแนนเสียงส่วนท่ีเหลือเป็นคะแนนเสียงท่ีลงมติเห็นดว้ยตามท่ีเสนอ 
 6. ในทุกระเบียบวาระ ถา้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะตอ้งการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอค าถาม ขอให้กล่าว
แนะน าตวัโดยแจง้ช่ือ – ช่ือสกลุใหท่ี้ประชุมทราบดว้ย 
 เม่ือแจง้วธีิการออกเสียงแลว้ กรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) รายงานวา่ บริษทัไดป้ระกาศบน
เวบ็ไซตข์องบริษทั เชิญให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองท่ีเห็นว่าส าคญั สมควรจะรวบรวมบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมวนัน้ี 
รวมถึงการเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัและสอดคลอ้งตามหลกัเกณฑ์ของบริษัท เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวนัท่ี 16 
ตุลาคม 2561 ถึงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 นั้น ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอในเร่ืองดงักล่าว และขออาสาสมคัรจากผูถื้อหุ้น 2 
ท่านร่วมในการนบัคะแนนเสียง 
 ผูถื้อหุน้ 2 ท่าน คือ นางสาวพิชยากร กาศสกลุ และนางนงนภสั เสมรสุต อาสาสมคัรร่วมในการนบัคะแนนเสียง 
 ประธานฯ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัน้ี 
 
 
 
 
 



ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดบัที ่1 

3/13 
 

ระเบียบวาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
 

 ประธานมอบหมายกรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) แจง้วา่ บริษทัไดจ้ดัส่งรายงานการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม โดยรายงานมีทั้งหมด 14 หนา้ รวมทั้งไดเ้ผยแพร่รายงานการ
ประชุมดงักล่าวไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัแลว้ จึงขอใหท่ี้ประชุมไดพิ้จารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าวดว้ย 

เม่ือไม่มีขอ้สอบถามอ่ืน ประธาน ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ ทั้ งน้ี ไดมี้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิออกเสียงในวาระน้ี
รวมกนัทั้งส้ิน 8,995,982,239 เสียง 

กรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ไดแ้ถลงคะแนนเสียงดงัน้ี 
เห็นดว้ย  จ านวน  8,995,850,239 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9985% 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน             132,000    เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0015% 
งดออกเสียง จ านวน               - เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000% 
 
กรรมการและเลขานุการ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดงัน้ี 
มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมโดยเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดทีม่สิีทธิออกเสียงลงคะแนน 
  มมีตรัิบรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

เมือ่วนัที ่26 เมษายน 2561 ตามทีเ่สนอ 
 

ระเบียบวาระที ่2  พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2561 
 
 ประธานฯ กล่าวเชิญท่านผูถื้อหุ้นรับทราบการสรุปผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2561 โดยมอบหมาย        
นายพิจิตต ์วริิยะเมตตากลุ กรรมการรองผูจ้ดัการ เป็นผูบ้รรยายสรุป มีสาระท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 1. เหตุการณ์ส าคญัท่ีผา่นมาของบริษทัตั้งแต่เร่ิมด าเนินกิจการ 
  1.1 การลงทุนในโรงพยาบาลวภิาราม 
  1.2 การลงทุนในบริษทั ปร๊ินส์ตั้น พาร์ค สวที จ ากดั 
  1.3 การลงทุนในบริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จ ากดั (มหาชน) 
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2. โครงสร้างของบริษทัในปี 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การเขา้ลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) (RAM) 
 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ลงทุนในบริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) (RAM) โดยการซ้ือหุ้นจ านวน 500,000 หุ้น 
ราคาหุน้ละ 2,800 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,400,000,000 บาท (หน่ึงพนัส่ีร้อยลา้นบาทถว้น) จากบริษทั กรุงเทพดุสิต จ ากดั 
(มหาชน) คิดเป็น 4.17% ของหุ้นสามญัทั้งหมดของ RAM และเม่ือรวมกบัหุ้นสามญัท่ีถือโดยบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมแลว้ 
ท าใหบ้ริษทัมีสดัส่วนการถือหุน้ใน RAM 13.07% 

4. ผลการด าเนินงานของบริษทั (VIBHA) 
 ในปี 2561 รายไดข้องบริษทัมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง โดยสดัส่วนของรายได ้60.04% มาจาก CMR และ 37.1% มา
จากผลประกอบการของโรงพยาบาลวิภาวดี และเงินปันผลท่ี VIBHA เขา้ไปลงทุน และ 2.05% มาจากธุรกิจอ่ืน ในดา้นผล
ก าไรของงบการเงินรวมบริษทั ในปี 2561 มีจ านวน 723.67 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560  70.78 ลา้นบาท สาเหตุมาจาก 
 (1) โรงพยาบาลวิภาราม และโรงพยาบาลในเครือ CMR (โรงพยาบาลเทพปัญญา และโรงพยาบาลหริภุญไชย) ถูก
เรียกคืนเงินจากส านกังานประกนัสงัคม เป็นเงิน 17.6 ลา้นบาท และ 85.41 ลา้นบาทตามล าดบั 
 (2) บริษทั ทิพยบดินทร์ จ ากดั ท่ี VIBHA เขา้ไปลุงทนมีผลขาดทุนและมีการบนัทึกค่าใชจ่้ายค่าสินคา้ลา้สมยั (สต๊อค
ผา้) รวมจ านวน 143 ลา้นบาท ส่งผลต่องบการเงินรวมของบริษทั 67.05 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทั ทิพยบดินทร์ จ ากดั มีการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุน้ โดยบริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) ไดเ้ขา้มาถือหุน้ในสดัส่วน 33.33% 
 (3) ในปี 2560 โรงพยาบาลวิภาราม มีก าไรพิเศษ 300 ล้านบาทจากการขายทรัพย์สิน ซ่ึงเป็นก าไรพิเศษ
นอกเหนือจากการด าเนินงานปกติ ส่งผลใหผ้ลก าไรในปี 2560 สูงกวา่ปกติ 
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5. แผนการขยายงานของบริษทั / บริษทัยอ่ย (CMR) และบริษทัร่วมในปี 2562 
 5.1 บริษทั โรงพยาบาลวภิาวดี จ ากดั (มหาชน) (VIBHA) 
 ในปี 2562 บริษทัมีแผนงานท่ีจะเพ่ิมจ านวนเตียงรับผูป่้วยใน (WARD 17) ผูป่้วยหนกัเด็ก (NICU) และ ผูป่้วยหนกั
ทัว่ไป (CCU) เพ่ือรองรับจ านวนผูป่้วยท่ีสูงข้ึน ขณะน้ีอยู่ระหว่างการขออนุญาตต่อกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการเพ่ิม
เคร่ืองมือแพทยท่ี์ทนัสมยั อาทิ Digital Mammogram, TMS, CATH-LAB, Deep Laser เป็นตน้ ในส่วนการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การรักษาพยาบาลและการบริการไดมี้การน าระบบ Smart Ward, Med Iden, Payment Kiosk, Robot Medical Dispenser และ 
Line@ เขา้มาใช ้และขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านไดส้นบัสนุนการใช ้Line : @ vibhavadi hospital ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น
ทุกท่านในการเขา้ถึงการใหบ้ริการของโรงพยาบาลวภิาวดีไดง่้าย สะดวกและรวดเร็ว 
 นอกจากนั้น โครงการ Viplaza อาคารศูนยก์ารคา้ของโรงพยาบาลวิภาวดี มีก าหนดท่ีจะเปิดให้บริการในวนัท่ี 28 
กรกฏาคม 2562 น้ี โดยในอาคารดงักล่าว ประกอบดว้ย ร้านคา้ ร้านอาหาร ท่ีมีช่ือเสียง ศูนยอ์าหาร และ Co-working Space ท่ี
จะอ านวยความสะดวกใหผู้ม้าใชบ้ริการโรงพยาบาลวภิาวดี รวมถึงประชาชนในละแวกบางเขนและใกลเ้คียง 
 5.2 บริษทั เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย ์จ ากดั (CMR) 
  5.2.1 มีการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลรามค าแหงเชียงใหม่ ในสดัส่วน 81% คิดเป็นเงิน 400 ลา้นบาท 
  5.2.2 โรงพยาบาลลานนา มีโครงการโรงพยาบาลลานนา 3 บนเน้ือท่ี 29 ไร่ ขนาด 220 เตียง ใชเ้งินลงทุน 
900 ลา้นบาท คาดวา่จะเปิดใหบ้ริการในปี 2564 
  5.2.3 โรงพยาบาลเทพปัญญา มีการจดัซ้ือท่ีดิน 5 ไร่ วงเงิน 400 ลา้นบาท เพื่อขยายงานของโรงพยาบาล 
 5.3 บริษทั โรงพยาบาลวภิาราม จ ากดั 
  5.3.1 มีการก่อสร้างโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง ท่ีโรงพยาบาลวิภารามอมตะนคร คาดวา่จะสามารถเปิด
ใหบ้ริการไดใ้นเดือนสิงหาคม 2562 
  5.3.2 มีการจดัซ้ือท่ีดินซอยอ่อนนุช 78 จ านวน 12 ไร่ วงเงิน 514 ลา้นบาท เพ่ือก่อสร้างโรงพยาบาลวิภา
ราม 2 ขนาด 59 เตียง 
  5.3.3 โรงพยาบาลวภิาราม นวมินทร์ จะเปิดใหบ้ริการในปี 2562 

6. มาตรการการต่อตา้นคอรัปชัน่ 
 ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการแกไ้ขเอกสารตามขอ้แนะน าของคณะกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน 

7. ความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 ในปี 2561 โรงพยาบาลวิภาวดี ยงัคงมีการด าเนินกิจกรรมท่ีแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้มอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยถือเป็นกลยทุธ์เพ่ือความยัง่ยืนขององคก์ร 10 ประการ ตามรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2561 ส่งผลให้ในปี 
2561 จากการท างานดว้ยความรับผิดชอบต่อผูใ้ชบ้ริการ ท าให้โรงพยาบาลวิภาวดีไดรั้บรางวลัชนะเลิศอนัดบั 1 จ านวน 2 
รางวลั จากบริษทัไทยประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) ในดา้นการดูแลและใส่ใจอยา่งเป็นเลิศ และในดา้นความรวดเร็วมีคุณภาพ
และความเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ 
 ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม ประธาน มอบหมายกรรมการและ
เลขานุการ กล่าวสรุป ดงัน้ี 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2561 
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ระเบียบวาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ ประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 
 ประธานฯ ไดข้อใหก้รรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ช้ีแจง ต่อท่ีประชุม โดยสรุปวา่ งบการเงิน
ของบริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากัด (มหาชน) ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชี ผ่านการอนุมติัจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผา่นการอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทัวา่ถูกตอ้ง และไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทราบและพิจารณาล่วงหนา้พร้อม
กบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้ โดยมีตวัเลขท่ีส าคญัสรุป ไดด้งัน้ี 

รายการ งบการเงินรวม (บาท) งบการเงินบริษทั (บาท) 

สินทรัพยร์วม 15,547,381,190.00 7,437,524,575.00 

หน้ีสินรวม 6,171,894,814.00 2,563,079,331.00 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 9,375,486,376.00 4,874,445,244.00 

รายไดร้วม 6,655,236,482.00 2,749,765,918.00 

ก าไรสุทธิ 723,672,451.00 652,897,038.00 

ก าไรต่อหุน้ ขั้นพ้ืนฐาน (บาท / หุน้) 0.0548 0.0495 

 
  ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม 
 เม่ือปรากฏวา่ไม่มีค าถามเพ่ิมเติม ประธานขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ ทั้งน้ี ไดมี้ผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมและใช้
สิทธิออกเสียงในวาระน้ีรวมกนัทั้งส้ิน 9,002,314,509 เสียง 

กรรมการและเลขานุการ แถลงผลการนบัคะแนนเสียงดงัน้ี 
เห็นดว้ย  จ านวน  9,002,182,509 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9985% 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน             132,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0015% 
งดออกเสียง จ านวน               - เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000% 
 

 กรรมการและเลขานุการ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดงัน้ี 
มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบ

การเงนิ ประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 
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ระเบียบวาระที ่4  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรเพือ่เป็นเงนิส ารองตามกฎหมาย 
   และการจ่ายเงนิปันผลจากการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 

 
 ประธาน ฯ มอบหมายกรรมการและเลขานุการ (ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐ) ช้ีแจงนโยบายการจ่ายปันผลของบริษทั  
ซ่ึงก าหนดไวว้า่ บริษทั จะจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของก าไรสุทธิของงบการเงินในแต่ละปี หลงัหักเงิน
ส ารองต่างๆ ทุกประเภทท่ีกฎหมายก าหนดและบริษทัไดก้ าหนดไว ้อยา่งไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะน าปัจจยัต่างๆ 
มาพิจารณาประกอบ เช่น กระแสเงินสด สภาพคล่องของบริษทั เง่ือนไข และขอ้ก าหนดในสัญญาท่ีบริษทัผูกพนัอยู ่ตลอดจน
แผนการลงทุนของบริษทัและบริษทัในเครือ รวมถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต 

ผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 บริษทัมีก าไรสุทธิของงบการเงินของบริษทัหลงัหักภาษีเงินได ้652,897,038 บาท 
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัขา้งตน้ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้ เห็นว่า บริษทั สมควรจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.040 บาท 
 โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2561 (บาท) ปี 2560 (บาท) 

1. ก าไรสุทธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการ 652,897,038.00 524,061,581.00 

2. หกั เงินส ารองตามกฎหมาย 14,479,754.00 332,979.00 

3. ก าไรสุทธิหลงัหกัเงินส ารองตามกฎหมาย 638,417,284.00 523,728,602.00 

4. เงินปันผลจากผลการด าเนินงาน 0.040 0.036 

5. จ านวนเงินจ่ายปันผล 527,974,730.00 475,089,618.60 

6. อตัราร้อยละของเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ 80.87% 90.66% 

7. มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้(พาร์) 0.10 0.10 

 
บริษทั ไดจ้ดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายจากก าไรสุทธิในปี 2561 จ านวน 14,479,754.00 บาท (สิบส่ีลา้นส่ีแสนเจ็ด

หม่ืนเกา้พนัเจ็ดร้อยหา้สิบส่ีบาทถว้น)  
บริษทั ก าหนดรายช่ือ ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 

23 พฤษภาคม 2562  
 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมสอบถาม ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม  

ประธาน ฯ ขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงมติ ทั้งน้ี ไดมี้ผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิออกเสียงในวาระน้ีทั้งส้ิน 9,002,314,509 เสียง 
 กรรมการและเลขานุการ แถลงผลการนบัคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย  จ านวน  9,002,314,509 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000%  
ไม่เห็นดว้ย จ านวน              -    เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000% 
งดออกเสียง จ านวน               - เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000% 
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 กรรมการและเลขานุการ จึงสรุปเป็นมติดงัน้ี 
มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมโดยเสียงเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการ

จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
อัตราหุ้นละ 0.040 บาท (หุ้นราคา PAR 0.10 บาท) ตามที่เสนอ ทั้งนีก้ารจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายช่ือ ณ วันก าหนดสิทธิผู้ถือหุ้น 
(Record Date) เพือ่สิทธิในการรับเงนิปันผล วนัที ่9 พฤษภาคม 2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผล
วนัที ่23 พฤษภาคม 2562 

 
ระเบียบวาระที ่5  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 
 
 ประธาน มอบหมาย ประธานกรรมการตรวจสอบ (นายสม วรรณประภา) ช้ีแจงรายละเอียดต่อผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

(1.) ช่ือ และส านกังานสอบบญัชี เห็นควรเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี จาก บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั (มหาชน) 
โดย นางสาวสุลลิต อาดสวา่ง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7517 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศกัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 4752 หรือ นายพจน์ อศัวสันติชยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4891 หรือ นางสาววนันิสา งามบวัทอง ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 6838 หรือ นางสาวธญัพร ตั้งธโนปจยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9169 คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบ
และรับรองงบการเงินของบริษทั ประจ าปี 2562 จากการพิจารณาคุณสมบติัเห็นวา่ บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั (มหาชน) 
เป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และมี
ผลงานดี มีบุคลากรเพียงพอและมีความรู้ความสามารถ และค่าตอบแทนท่ีเสนอมามีความเหมาะสมกบัปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน 

(2.) ค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2562 เห็นควรเสนอค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2562 ดงัน้ี 
ค่าสอบบญัชี (รวมงบการเงินรายไตรมาสและงบประจ าปี) ปี 2562 ปี 2561 หมายเหต ุ

1. ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ ประจ าปี (บาท) 710,000.00 700,000.00 เพ่ิมข้ึน 1.43% 

2. ค่าสอบทานงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ 570,000.00 540,000.00 เพ่ิมข้ึน 5.56% 

3. ค่าตรวจสอบงบรวมเพ่ิม 4 ไตรมาส 80,000.00 80,000.00 เท่าเดิม 

รวม 1,360,000.00 1,320,000.00 เพ่ิมข้ึน 3.03% 

 
(3.) ความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ ผูส้อบบญัชีจาก บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั (มหาชน) ไม่มีความสัมพนัธ์และไม่

มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 

(4.) จ านวนปีท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั นบัเป็นรอบบญัชีปีท่ีแปด 
(5.) การให้บริการบริษทัอ่ืน ผูส้อบบญัชีจากบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั (มหาชน) เป็นผูใ้ห้บริการประจ าปี 

2561 ของบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีบริษทัฯ ถือหุน้อยู ่
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ประธานเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ประธานขอให้ผูถื้อหุ้น 
พิจารณาลงมติ ทั้งน้ี มีผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิออกเสียงในวาระน้ี 9,002,314,509 เสียง 
 กรรมการและเลขานุการ แถลงผลการนบัคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย  จ านวน  9,000,252,709 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9771% 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน         2,061,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0229% 
งดออกเสียง จ านวน         - เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000% 

 กรรมการและเลขานุการ จึงสรุปเป็นมติดงัน้ี 
มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการ

แต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด (มหาชน) โดย นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 7517 หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ 
นายพจน์ อัศวสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่6838 หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจยั ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่
9169 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2562และ
ก าหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงนิ 1,360,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมืน่บาทถ้วน) 

 
ระเบียบวาระที ่6  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการทีพ้่นต าแหน่งออกตามวาระ 
  

ประธาน มอบหมาย กรรมการและเลขานุการ แจง้วา่ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 มีกรรมการท่ีตอ้ง
ออกจากต าแหน่งตามวาระ รวม 5 คน ประกอบดว้ย 

1. พลตรีสุริยะ ผลากรกลุ  ประธานกรรมการ 

2. นายแพทยรั์ชช สมบูรณสิน กรรมการ 

3. นายแพทยพ์งษพ์ฒัน์ ปธานวนิช กรรมการ 

4. นายแพทยว์รพนัธ์ อุณจกัร  กรรมการ 

5. พลโทหญิงส าอางค ์ทองปาน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

ทั้งน้ี พลตรีสุริยะ ผลากรกลุ, นายวรพนัธ์ อุณจกัร และ พลโทหญิงส าอางค ์ทองปาน ไดแ้จง้ความประสงคไ์ม่ขอเขา้

รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีก  

 บริษทั ไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทั เชิญให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อรับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัระหวา่งวนัท่ี 16 ตุลาคม 2561 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 แต่ไม่มีผูใ้ดเสนอรายช่ือกรรมการ
เขา้มายงับริษทั 
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 กรรมการผูจ้ดัการ (นายชยัสิทธ์ิ วิริยะเมตตากุล) แจง้วา่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอช่ือ

บุคคลดงัต่อไปน้ีเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระในการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ไดแ้ก่ 

  1. นายแพทยรั์ชช สมบูรณสิน เสนอใหด้ ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง 

  2. นายแพทยพ์งษพ์ฒัน์ ปธานวนิช เสนอใหด้ ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง 

  3. นางญาดา พฑัฒฆายน  เสนอใหด้ ารงต าแหน่ง กรรมการบริษทั 

  4. นายแพทยป์ระมุข อุณจกัร  เสนอใหด้ ารงต าแหน่ง กรรมการบริษทั 

  5. นายชยันรินทร์ สายรังษี  เสนอใหด้ ารงต าแหน่ง กรรมการบริษทั/กรรมการอิสระ 

/กรรมการตรวจสอบ 

 โดยในล าดับท่ี 1 และ 2 เป็นกรรมการเดิมซ่ึงในขณะด ารงต าแหน่ง ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ

คณะกรรมการและบริษทัเป็นอย่างดีตลอดมา อีกทั้งมีประสบการณ์ในการบริหารโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ และไดน้ า

ความรู้และประสบการณ์มาให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ ส าหรับ ล าดบัท่ี 3 เป็นผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือใหม่แทน

กรรมการเดิมท่ีครบก าหนดออกตามวาระ มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ทางด้านการตลาดทั้ งในและนอก

ประเทศ อนัจะเป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยทุธ์และนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษทั ล าดบัท่ี 4 เป็นผูไ้ดรั้บการเสนอ

ช่ือใหม่แทนกรรมการเดิมท่ีครบก าหนดออกตามวาระ มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ดา้นการแพทย ์และมีประสบการณ์ดา้นการ

บริหารงานโรงพยาบาลเอกชน ล าดบัท่ี 5 เป็นผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือใหม่แทนกรรมการเดิมท่ีครบก าหนดตามวาระและมี

คุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษทั มีความรู้ ความเช่ียวชาญดา้นการเงิน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ

และใหข้อ้มูลและขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ ในกรอบของการก ากบักิจการท่ีดี และการก าหนดกลยทุธ์

ของบริษทั 

 ส าหรับประวติัและความเช่ียวชาญของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ระยะเวลาท่ีเคยด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ ขอ้มูล

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ / กรรมการชุดยอ่ยในรอบปีท่ีผ่านมา ขอ้มูลการถือหุ้นในบริษทั ขอ้มูลการด ารงต าแหน่ง

กรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนและบริษทั / กิจการอ่ืนๆ รวมทั้งขอ้มูลความสัมพนัธ์ของผูท่ี้ไดรั้บเสนอช่ือนั้น 

ปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 7 

 เม่ือไม่มีค าถามเพ่ิมเติม ประธานท่ีประชุม ขอให้ท่ีประชุมได้ด าเนินการเลือกตั้ งกรรมการเป็นรายบุคคลและ
กรรมการและเลขานุการไดแ้ถลงผลการนบัคะแนนเสียงของกรรมการแต่ละท่านดงัน้ี 
 1. นายแพทยรั์ชช สมบูรณสิน มีผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิออกเสียงในวาระน้ีทั้งส้ิน 9,002,314,509 เสียง 

เห็นดว้ย  จ านวน  8,850,910,677 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.3182% 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน     150,903,832   เสียง คิดเป็นร้อยละ    1.6763%  
งดออกเสียง จ านวน            500,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0055% 
2. นายแพทยพ์งษพ์ฒัน์ ปธานวนิช มีผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิออกเสียงในวาระน้ีทั้งส้ิน 9,002,314,509 เสียง 
เห็นดว้ย  จ านวน  8,854,396,177 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.3569% 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน     147,418,332  เสียง คิดเป็นร้อยละ   1.6376%     
งดออกเสียง จ านวน             500,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0055% 
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3. นางญาดา พฑัฒฆายน มีผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิออกเสียงในวาระน้ีทั้งส้ิน 9,002,314,509 เสียง 
เห็นดว้ย  จ านวน  8,854,896,177 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.3624% 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน    147,418,332  เสียง คิดเป็นร้อยละ  1.6376% 
งดออกเสียง จ านวน            - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000% 
4. นายประมุข อุณจกัร มีผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิออกเสียงในวาระน้ีทั้งส้ิน 9,002,314,509 เสียง 
เห็นดว้ย  จ านวน  8,854,896,177 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.3624% 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน     147,418,332 เสียง คิดเป็นร้อยละ    1.6376% 
งดออกเสียง จ านวน              - เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000% 
5. นายชยันรินทร์ สายรังษี มีผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิออกเสียงในวาระน้ีทั้งส้ิน 9,002,314,509 เสียง 
เห็นดว้ย  จ านวน  8,856,957,977 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.3853% 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน    145,356,532 เสียง คิดเป็นร้อยละ    1.6147% 
งดออกเสียง จ านวน           - เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000% 

 
 กรรมการและเลขานุการ จึงสรุปเป็นมติดงัน้ี 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมโดยเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิลงคะแนน เลือกตั้ง กรรมการที่ครบ
ก าหนดตามวาระ และกรรมการทีเ่สนอช่ือเข้าใหม่ตามรายนาม ดงัต่อไปนี ้เข้าด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการของบริษัท 

 1. นายแพทย์รัชช สมบูรณสิน  กรรมการ 

2. นายแพทย์พงษ์พฒัน์ ปธานวนิช  กรรมการ 

3. นางญาดา พฑัฒฆายน   กรรมการ 

4. นายแพทย์ประมุข อุณจกัร   กรรมการ 

5. นายชัยนรินทร์ สายรังษี   กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

 
 ทั้งนี ้กรรมการทีไ่ด้รับเลอืกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล าดบัที ่5 มคุีณสมบัตเิป็นกรรมการอสิระ  
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ระเบียบวาระที ่7   พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนและโบนัสกรรมการ 
และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2562 

 
 ประธานฯ มอบหมายกรรมการผูจ้ดัการ (นายชยัสิทธ์ิ วริิยะเมตตากลุ) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนช้ีแจงรายละเอียดต่อผูถื้อหุน้ 
 กรรมการผูจ้ดัการ (นายชยัสิทธ์ิ วริิยะเมตตากลุ) ช้ีแจงวา่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณา
ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบของบริษทั โดยค านึงถึงผลประกอบการ ความสอดคลอ้งกบั
สภาวะของอุตสาหกรรมท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั และความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ และเสนอการใหค้่าตอบแทนดงัน้ี 

รายการ ปี 2562 (บาท) ปี 2561 (บาท) หมายเหตุ 
1. โบนสักรรมการบริษทั 5,400,000.00 4,950,000.00 เพ่ิมข้ึน 9.09% 
2. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษทั  1,200,000.00 3,204,000.00 ลดลง 62.55% 
3. ค่าตอบแทนรองประธานกรรมการบริษทั 600,000.00 - เพ่ิมข้ึน 100% 
4. เบ้ียประชุมกรรมการบริษทั 
(ขออนุมติังบประมาณส าหรับการประชุม 8 คร้ัง 
เบ้ียประชุม 15,000 / คน / คร้ัง) 

1,800,000.00 1,320,000.00 เพ่ิมข้ึน 36.36% 

5. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 1,080,000.00 1,080,000.00 เท่าเดิม 
รวม 10,080,000.00 10,554,000.00 ลดลง 4.49% 

% ต่อรายไดร้วม (งบการเงินรวม) 0.15% 0.17%  
 

โดยคณะกรรมการบริษทัเห็นว่า สมควรอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบตามขอ้เสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท่ีได้พิจารณากลั่นกรองให้สอดคล้องกับผลประกอบการและสภาวะ
อุตสาหกรรมท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนัและคณะกรรมการบริษทัเห็นชอบดว้ยแลว้ 
 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามไม่มีผูส้อบถามเพ่ิมเติม ประธานขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงมติ ทั้งน้ี ไดมี้ผู ้
ถือหุน้ใชสิ้ทธิออกเสียงในวาระน้ีรวมกนัทั้งส้ิน 9,003,340,009 เสียง 
 กรรมการและเลขานุการ แถลงผลการนบัคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย  จ านวน  9,001,607,209 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9808% 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน         1,732,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0192% 
งดออกเสียง จ านวน             - เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000% 
กรรมการและเลขานุการ จึงสรุปเป็นมติดงัน้ี 
มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมโดยเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติบ าเหน็จ

และค่าตอบแทนกรรมการ ดงันี ้
1. โบนัสกรรมการบริษัทจากผลการด าเนินงาน ปี 2561 เป็นเงนิ  
   5,400,000 บาท (ห้าล้านส่ีแสนบาทถ้วน) 

   2. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท เป็นเงนิ 1,200,000 บาท 
      (สามล้านสองแสนบาทถ้วน) 
   3. ค่าตอบแทนรองประธานกรรมการบริษัท 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) 
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   4. เบีย้ประชุมกรรมการบริษัท เป็นเงนิ 1,800,000 บาท 
   (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) 
5. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ เป็นเงนิ 1,080,000 บาท (หนึ่งล้านแปด    
   หมืน่บาทถ้วน) ต่อปี 

 
ระเบียบวาระที ่8  เร่ืองอืน่ๆ 
 
 ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมวา่ มีเร่ืองอ่ืนใดจะเสนอหรือไม่ 

กรรมการผูจ้ดัการ (นายชยัสิทธ์ิ วริิยะเมตตากลุ) กล่าวขอบคุณประธานกรรมการบริษทั (พลตรีสุริยะ ผลากรกุล) ใน
นามคณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุ้น ในฐานะท่ีท่านเป็นผูมี้คุณูปการต่อบริษทั โดยเป็นหน่ึงในผูก่้อตั้งโรงพยาบาลวิภาวดี 
และไดท้ าหนา้ท่ีกรรมการบริษทัมาอยา่งดียิง่ตลอดระยะเวลาของการด ารงต าแหน่ง รวมถึงกล่าวขอบคุณ พลโทหญิงส าอางค ์
ทองปาน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ท่ีไดแ้สดงความจ านงไม่ขอรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัแนวทางการก ากบักิจการท่ีดีท่ีกรรมการตรวจสอบควรอยูใ่นวาระไม่เกิน 3 วาระ 
  

เม่ือไม่มีผูเ้สนอเร่ืองอ่ืนใด ประธานฯ กล่าวขอบคุณและกล่าวปิดการประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 
 

(พลตรีสุริยะ ผลากรกลุ)               
               ประธานกรรมการบริษัท 

 
 
 

          (ดร.บวรพรรณ  รัฐประเสริฐ) 
                         กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
ผูบ้นัทึกการประชุม 
ศศิธร นรไกร 
เลขานุการบริษทั 


