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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 

บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จ ากัด (มหาชน) 

 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

   ประชมุเมื่อวนัศกุร ์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส  ์(“e-AGM”) 

เพียงรูปแบบเดียว ภายใตชื้่อหอ้งประชุมทางอิเล็กทรอนิกสว์่า “การประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 โรงพยาบาล

พระรามเกา้” ซึ่งมีการถ่ายทอดสดบรรยากาศการประชุมจาก หอ้งประชมุพระรามเกา้แกรนดฮ์อลล ์ชัน้ 5 อาคารโรงพยาบาล

พระรามเกา้ ตกึ A (อาคารเดิม) เลขที่ 99 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

 

เร่ิมการประชุม 

นายบรรณพจน ์ดามาพงศ ์ประธานกรรมการบรษัิท เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้ 

ผูร้บัมอบฉนัทะ รวมทัง้ผูม้ีเกียรติทัง้หลายเขา้สูก่ารประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 (“ที่ประชุม”) ของบริษัท โรงพยาบาล

พระรามเกา้ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “โรงพยาบาล”) และมอบหมายให ้นางภชัฎา หมื่นทอง ที่ปรึกษากฎหมาย       

ท าหนา้ที่ผูด้  าเนินรายการประชมุ (“ผู้ด าเนินรายการ”) เป็นผูแ้จง้เรือ่งองคป์ระชมุ 

ผูด้  าเนินรายการแจง้ตอ่ที่ประชมุวา่ ปัจจบุนับรษัิทมีทนุจดทะเบียนจ านวน 800,000,000 บาท เป็นทนุช าระแลว้

จ านวน 786,300,000 บาท โดยมีมลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท มีผูถื้อหุน้ ณ วนัก าหนดสิทธิผูเ้ขา้รว่มประชุม (Record Date) 

วนัท่ี 7 มีนาคม 2565 จ านวน 4,485 ราย ในขณะท่ีเริม่การประชมุมีผูถื้อหุน้ลงทะเบียนแบบเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์จ านวน 6 ราย และผูร้บัมอบฉนัทะจ านวน 215 ราย รวมกนัทัง้สิน้เป็นจ านวน 221 ราย ถือหุน้รวมกนัทัง้หมด

เป็นจ านวน 487,083,773 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 61.9463 ครบเป็นองคป์ระชุมตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัท ทัง้นี ้ใน

ระหวา่งการประชมุมีผูถื้อหุน้ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองผา่นสือ่อิเล็กทรอนิกสอ์ีกจ านวน 2 ราย จึงท าใหก้ารประชุม

ครัง้นีม้ีผูถื้อหุน้ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์และรบัมอบฉนัทะรวมทัง้สิน้ 223 ราย ถือหุน้รวมกนั

ทัง้หมดเป็นจ านวน 487,518,274 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 62.0016 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท จ านวน 

786,300,000 หุน้  

ประธานจึงเปิดการประชุม และมอบหมายใหผู้ด้  าเนินรายการแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษา

กฎหมาย และผูต้รวจสอบการนบัคะแนน พรอ้มทัง้ขอ้ปฏิบตัิส  าหรบัการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนบัคะแนน 

และการสง่ค าถาม  
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 ผูด้  าเนินรายการแนะน ากรรมการ ผูบ้รหิาร และที่ปรกึษาที่เขา้รว่มประชุม ณ สถานที่ถ่ายทอดสด และผ่านสื่อ

อิเลก็ทรอนิกส ์ดงันี ้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1)  นายบรรณพจน ์ดามาพงศ ์ ประธานกรรมการบรษัิท  

2)  นายแพทยเ์สถียร ภูป่ระเสรฐิ  รองประธานกรรมการ กรรมการบรหิาร  
และกรรมการผูอ้  านวยการ  

3)  นายอรรถพล สฤษฎิพนัธาวาทย ์ กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร  

4)  นายแพทยป์ระเสรฐิ ไตรรตันว์รกลุ กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการก ากบัดแูลกิจการและการ
พฒันาธุรกิจอยา่งยั่งยืน 

5)  นายคณิต แพทยส์มาน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการและการพฒันาธุรกิจอยา่งยั่งยืน 

6)  นายพิเศษ จียาศกัดิ ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการและการ
พฒันาธุรกิจอยา่งยั่งยืน ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 

7)  นายแพทยว์ิรุฬห ์มาวิจกัขณ ์ กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

8)  ศาสตราจารย ์นาวาอากาศโทหญิง  
แพทยห์ญิงศิรนิธรา สงิหรา ณ อยธุยา 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 

9) นางวิลาสนิี พทุธิการนัต ์ กรรมการ และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

รวมเป็น 9 ทา่น ไดเ้ขา้รว่มประชมุในวนันี ้คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 

1) นายเจรญิ นดัพบสขุ รองกรรมการผูอ้  านวยการ ฝ่ายบรหิาร 

2) นายธีรพนัธ ์ดษิยบตุร รองกรรมการผูอ้  านวยการ ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
(ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีการเงิน) 

3) นายแพทยว์ิทยา วนัเพ็ญ ผูช้่วยผูอ้  านวยการ ส านกัแผนยทุธศาสตร ์  

4) นางสาวนชุณี อูท่อง ผูช้่วยผูอ้  านวยการ ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

5) นางสาวมารสิรา ธนะศกัดิศ์ิร ิ เลขานกุารบรษัิท 

ผู้สอบบัญชี และตัวแทนจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

1) นางสาวโกสมุภ ์ชะเอม   
2) นางสาวมณี รตันบรรณกิจ 
3) นายชวพนัธุ ์สรุยิจนัทร ์
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ที่ปรึกษากฎหมาย / ผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนน จากส านักงานเอเบิล แอนด ์พริมพต์ัน 

1) นางภทัรสภุางค ์เฉลมินนท ์  
2)    นางสาวจนัทรจิ์รา เป่ียมสขุสมบรูณ ์

  นอกจากนี ้มีจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย จ านวน 1 ทา่น คือ นายปิยพล อนพุทุธางกรู 

ล าดบัตอ่ไป ผูด้  าเนินรายการเชิญใหท้ี่ประชุมรบัฟังการอธิบายเก่ียวกบัวิธีการปฏิบตัิในการลงคะแนนและการ

นบัคะแนน และการถามค าถาม สรุปดงันี ้

1. ที่ประชุมจะพิจารณาตามล าดบัระเบียบวาระในหนงัสือนดัประชุมที่ไดส้่งใหท้่านผูถื้อหุน้ทุกท่านลว่งหนา้ก่อน

การประชมุในวนันี ้ 

2. ผูถื้อหุน้ทกุรายมีคะแนนเสียง 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง ในกรณีผูถื้อหุน้รายใดมีสว่นไดเ้สียในเรื่องใดเป็นพิเศษจะไม่มี

สทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ๆ  

3. ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ ไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได ้ยกเวน้กรณีผูร้บัมอบฉันทะจาก    

ผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ ซึ่งใช้

หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. จึงสามารถแบง่คะแนนเสยีงในแตล่ะวาระได ้

4. กรณีผูถื้อหุน้มอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมแทน ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน    

ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะไดทุ้กประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนนจะใชว้ิธีเดียวกับผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วม

ประชมุดว้ยตวัเอง 

5. หากผูถื้อหุน้ไดก้ าหนดใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไวล้่วงหนา้ในหนงัสือมอบฉันทะแลว้ 

ตอ้งไม่ลงคะแนนเสียงในขณะประชุมอีก โดยบริษัทจะลงคะแนนเสียงใหต้ามที่ผูถื้อหุน้ก าหนดไวใ้นหนงัสือ   

มอบฉนัทะนัน้ 

6. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผูด้  าเนินรายการจะเปิดช่วงเวลาโหวตใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมลงคะแนนเสียง  

“เห็นดว้ย” “ไมเ่ห็นดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” การลงคะแนนเสียงจะตอ้งท าในเวลาที่ก าหนด คือวาระละ 1 นาที 

และจะท าการปิดช่วงการโหวต ซึง่หากผูเ้ขา้รว่มประชมุไมไ่ดล้งคะแนนเสยีงภายในระยะเวลาที่ก าหนดจะถือว่า

ผูเ้ขา้รว่มประชมุมีมติเห็นดว้ย 

7. ทัง้นี ้ส  าหรบักรณีวาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระ 

บรษัิทจะเสนอใหพ้ิจารณาลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ผูท้ี่ไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมการเป็นรายบคุคล 

8. ส าหรบัมติของที่ประชมุจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีง ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) วาระที่ 3, 4, 5 และ 7 จะตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  
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(2) วาระท่ี 6 จะตอ้งผา่นมติดว้ยคะแนนเสยีง 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

(3) หากคะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชีข้าดตาม

ขอ้บงัคบัของบรษัิท และ พรบ.บรษัิทมหาชนจ ากดั 

9. บริษัทจะท าการนับคะแนนเสียงและแจ้งผลคะแนนใหท้ี่ประชุมทราบหลังจากสิน้สุดเวลาลงคะแนนเสียง          

ในแตล่ะวาระ 

10. การถามค าถาม บรษัิทจะเปิดช่วงเวลาถามตอบเพื่อใหผู้ถื้อหุน้สง่ค าถามได ้2 ช่องทาง คือ 

• ผูเ้ขา้รว่มประชมุสามารถสง่ค าถามได ้โดยกดปุ่ ม “สง่ค าถาม” และเลือกวาระการประชุมที่ตอ้งการจะถาม

ค าถาม และพิมพค์ าถามที่จะสอบถามลว่งหนา้ เสรจ็แลว้กดปุ่ ม “สง่ค าถาม” หรอื 

• ผูเ้ขา้รว่มประชมุสามารถแสดงความประสงคท์ี่จะถามค าถามแบบถามดว้ยตนเองในแต่ละวาระโดยกดปุ่ ม 

“สง่ค าถาม” แลว้เลอืกวาระการประชุมที่ตอ้งการจะถามค าถาม และพิมพเ์ขา้คิวเพื่อถามค าถามเสร็จแลว้

กดปุ่ ม “ส่งค าถาม” เมื่อถึงคิวการถามค าถาม บริษัทจะเรียกช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุม และขอใหเ้ปิดไมคแ์ละ  

เปิดกลอ้ง เพื่อถามค าถามดว้ยตนเอง  

 11. ขอความรว่มมือใหผู้ถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะใชช่ื้อ-นามสกลุจรงิ ในการเขา้ระบบหรอืมิเช่นนัน้ก่อนถามค าถาม

ขอใหแ้ถลงวา่เป็นผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะพรอ้มช่ือ - นามสกลุ ก่อนทกุครัง้ 

 12. ในการเสนอความคิดเห็นหรือค าถาม ขอใหเ้สนอในประเด็นซึ่งเก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ๆ และกระชับ เพื่อใหก้าร

ประชมุมีประสทิธิภาพและไมเ่สยีเวลาการประชมุของสว่นรวม  

13. ค าถามลว่งหนา้ที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะไดส้อบถามมาก่อนการประชุมบริษัทจะตอบในที่ประชุมเฉพาะที่

เก่ียวขอ้งกบัวาระการประชมุ หากเป็นค าถามที่ไม่เก่ียวขอ้งหรือขอ้เสนอแนะต่างๆ จะชีแ้จงไวแ้นบทา้ยรายงาน

การประชมุผูถื้อหุน้  

14.  เพ่ือใหบ้รรยากาศการประชมุเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ยบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาจดัการค าถาม หรือ

ด าเนินการใดๆ ที่เหมาะสม และค าถามใดที่นอกเหนือจากที่ไดต้อบในท่ีประชมุ บรษัิทจะน าไปตอบไวใ้นรายงาน

การประชมุ 

 15. โดยในการประชุมผูถื้อหุ้นครัง้นี ้บริษัทจัดใหม้ีการถ่ายทอดสดการประชุมและบันทึกภาพการประชุมตลอด

ระยะเวลา โดยจะเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบริษัทท่ี www.praram9.com หมวดนกัลงทนุสมัพนัธ ์เพื่อใหบ้ริการแก่ 

ผูถื้อหุน้ที่สนใจ และไมม่ีโอกาสเขา้รว่มประชมุ 
 

จากนัน้ประธาน เริม่ด  าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
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วาระที่ 1  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ประธานแจง้ต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการสง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุราย

อยา่งเท่าเทียมกนั บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้สามารถเสนอวาระการประชุม ในช่วงระหว่างวนัที่ 1 ตลุาคม 2564 ถึงวนัที่     

31 ธนัวาคม 2564 แตป่รากฏวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้เสนอเพิ่มวาระการประชมุ  

 ส าหรบัการสง่ค าถามที่เก่ียวขอ้งกบัวาระการประชมุ บรษัิทเปิดรบัค าถามลว่งหนา้ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2564 

ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 มีผูถื้อหุน้ส่งค าถามมาล่วงหนา้จ านวน 2 ขอ้ ซึ่งบริษัทไดต้อบค าถามในวาระที่เก่ียวขอ้งกับ     

ค าถามนัน้ 

 โดยในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 บรษัิทไมบ่รรจวุาระรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปี 2564 อีก เนื่องจากบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าว เพื่อใหส้ิทธิผูถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาและแจ้งความ

ประสงคแ์กไ้ขเพิ่มเติมแลว้ และจะปฏิบตัิเช่นเดียวกนันี ้ในปีตอ่ๆ ไป 

  วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบจึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

  ที่ประชมุรบัทราบเรือ่งที่ประธานแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบ 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2564 

ในวาระนี ้ประธานมอบหมายให้นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการผู้อ  านวยการ (“กรรมการ

ผู้อ านวยการ”) เป็นผู้ชีแ้จงสรุปผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคัญที่เกิดขึน้ในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัท         

สรุปสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

กรรมการผูอ้  านวยการ รายงานตอ่ที่ประชมุวา่ ปี 2564 สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

(โควิด-19) ยงัคงแพรร่ะบาดอย่างต่อเนื่องมาตัง้แต่ปี 2563 ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้บริษัทจึงไดป้รบั    

กลยทุธใ์หส้อดคลอ้งกบัสถานการณท์ี่เกิดขึน้ โดยในช่วงไตรมาส 2 ที่มีการแพรร่ะบาดอย่างหนกั บริษัทไดป้รบัเปลี่ยนวิธีการ

ท างานของโรงพยาบาล โดยเปลีย่นหอ้งผูป่้วยที่รบัการรกัษาในโรงพยาบาล (IPD) บางสว่น เพื่อรองรบัผูป่้วยโควิด-19 และเปิด

พืน้ท่ีบางสว่นท่ีรบัรกัษาแบบไมต่อ้งนอนพกัในโรงพยาบาล (OPD) มารบัตรวจเฉพาะผูป่้วยโควิด-19 นอกจากนีส้  าหรบัผูป่้วยที่

ไม่ใช่ผูป่้วยโควิด-19 บริษัทไดจ้ดัท ากลยุทธ์เพิ่มเสริมสรา้งรายไดใ้นสภาวะที่มีการแข่งขนัมากขึน้ จึงท าใหภ้าพรวมของผล

ประกอบการมีการปรบัตวั ดงันี ้

  รายได้รวมและก าไร 

  บริษัทมีรายไดร้วม 3,025.97 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 14.9% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 และมีก าไรส าหรบัปี 

249.17 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 23.3% ซึง่คิดเป็นอตัราก าไร 8.2% ของรายไดร้วมในปี 2564 
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  การแบ่งประเภทรายได้จากการประกอบกิจการ 

  รายไดจ้ากผูป่้วยนอกเพิ่มขึน้ 10.9% ส  าหรบัรายไดจ้ากผูป่้วยในเพิ่มขึน้ 19.8% ในสว่นของรายไดจ้ากผูป่้วย

นอกและผูป่้วยในที่เพิ่มขึน้มาจากผูป่้วยที่ติดโควิด-19 ซึง่เขา้มารบัการตรวจเชือ้  
 

ข้อมูลสถติิในการด าเนินงานที่ส าคัญ 

ในดา้นปริมาณจ านวนผูป่้วยจะพบว่า จ านวนผูป่้วยนอกเพิ่มขึน้ 0.1% จ านวนผูป่้วยในนอนโรงพยาบาล 

ลดลง 6.7% ส่วนใหญ่เป็นเหตุมากจากผูป่้วยประจ าไม่เขา้รกัษานอนในโรงพยาบาลหรือกรณีผูป่้วยที่โรคสามารถเลื่อนการ

รกัษาได ้เลือกที่จะเลื่อนการรกัษาออกไปก่อนภายใต้สถานการณโ์ควิด-19 เมื่อโรงพยาบาลเปิดอาคารรกัษาผูป่้วยโควิด-19    

มีจ านวนของผูป่้วยในนอนโรงพยาบาลเพิ่มมากขึน้ จึงสง่ผลใหร้ายไดจ้ากผูป่้วยในตอ่ครัง้เพิ่มขึน้ 28.5%  

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อบริษัท 

1. กลุม่ผูป่้วย Medical Tourism ลดลงอยา่งมาก จากสถานการณ ์โควิด-19 ทั่วโลกที่ยืดเยือ้  

2. นโยบาย Lock-Down ท าใหม้ีขอ้จ ากดัการเดินทางโดยเฉพาะผูป่้วยจากตา่งประเทศ 

3. ภาวะเศรษฐกิจท าใหก้ าลงัซือ้ปรบัตวัลดลง ผูป่้วยที่เคยใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน อาจจะหนัไปใช้

บรกิารอื่นทดแทน 

4. ภาวะการแขง่ขนัท่ีรุนแรงขึน้ในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 

เพื่อรองรบักับปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบทางโรงพยาบาลจึงไดม้ีการปรบักลยุทธ์เพื่อรบัมือโดยใชก้ลยุทธ ์  

PRARAM 9 A-B-V-X เพื่อสะทอ้นการปรบัตวัที่สอดรบักบัสถานการณแ์ละไลฟ์สไตลท์ี่เปลีย่นไป ดงันี ้

 A : Advanced  การยกระดบัความเช่ียวชาญขัน้สงู ในการดแูลผูป่้วย  

 B : Better การพฒันาบรกิารใหม่ๆ ส าหรบักลุม่ลกูคา้ใหม่ๆ ใหค้นที่ไม่จ าเป็นตอ้งเจ็บป่วย แต่สามารถ

เขา้มารบับรกิารการเสรมิสรา้งสขุภาพและการปอ้งกนัได ้ 

  V : Virtual พฒันาการใหบ้ริการผ่านช่องทางใหม่ๆ อาทิเช่น ระบบ Telemedicine หรือการใหบ้ริการ

นอกสถานท่ีทกุรูปแบบ ซึง่ไดร้บัความสนใจอยา่งตอ่เนื่อง 

 X : Extra กิจกรรมใหม่ๆ  ที่จะสามารถเพิ่มรายไดน้อกจากกิจการโรงพยาบาล  
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รางวัลแห่งความภาคภมิูใจที่ส าคัญ 

1. ไดร้บัประกาศนียบตัรจากนิตยสาร Newsweek ในหวัขอ้ “World’s Best Hospitals 2022” อย่างต่อเนื่อง

เป็นปีที่สอง 

2. ผลการประเมินโครงการส ารวจเพื่อติดตามและวดัผลการพฒันาการก ากบัดแูลกิจการหรือบรรษัทภิบาล

ของบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ซึ่ง

ด าเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ด้วยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์       

แหง่ประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ อยู่ในระดบั “ดีเลิศ” 

ตอ่เนื่องเป็นปีที่ 3  

3. ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นหนึ่งในรายช่ือหุ้นยั่ งยืน  (Thailand 

Sustainability Investment : THSI) ในกลุม่บรกิารประจ าปี 2564  
 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 

1. การฉีดวคัซีนปอ้งกนัโรคติดเชือ้โควิด-19 รว่มกบักรุงเทพมหานคร ณ The Street (เดอะสตรที) รชัดาทกุวนั

เป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ในช่วงที่การเขา้ถึงวคัซีนป้องกันโรคโควิด-19 เป็นไปอย่างยากล าบาก 

นอกจากนีไ้ด้จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ให้แก่ประชาชน ณ โรงพยาบาลพระรามเก้า          

อีกเช่นกนั 

2. กิจกรรมช่วยเหลอืสงัคมและชมุชน เช่น การจดัตรวจสขุภาพเบือ้งตน้ใหแ้ก่คูส่ญัญาและชมุชน  

3. กิจกรรมการพฒันาความรูใ้หแ้ก่บริษัทคู่สญัญาและชุมชนเก่ียวกบัโควิด-19 เช่น การอบรมใหค้วามรูใ้น

หวัขอ้ “ความรูท้ั่วไปเก่ียวกบั COVID-19 และการใส-่ถอดอปุกรณป์้องกนัสว่นบคุคล” และ “การป้องกนั

และควบคมุการแพรก่ระจายเชือ้ใน Hospitel” เป็นตน้ 

4. กิจกรรมการพัฒนาความรูใ้หแ้ก่บุคคลภายนอกผ่านช่องทางต่างๆ ทัง้ช่องทางออนไลนแ์ละออฟไลน ์    

การออกสื่อตอบค าถามในเรื่องที่เก่ียวขอ้งสุขภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนและให้

ประชาชนไดร้บัขอ้มลูที่ถกูตอ้ง 
 

การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชั่น 

บรษัิทไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญักบัการปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั โดยมีพฒันาการ

จากปีที่ผา่นมา คือ ปัจจบุนับรษัิทไดผ้า่นการรบัรองเป็นสมาชิกโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ

ทจุรติแลว้ เมื่อไตรมาส 3/2564  
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ทัง้นี ้คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี  2564 และรายงานของคณะ 

กรรมการบรษัิทเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบรษัิท ประจ าปี 2564 ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบ 

  จากนัน้ผูด้  าเนินรายการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัเรื่อง

ดงักลา่ว โดยในวาระนี ้นายปิยพล อนพุทุธางกรู ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทยสง่ค าถามลว่งหนา้ ดงันี ้

สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย : ไดส้อบถามว่าในสื่อสงัคมออนไลนพ์บว่ามีหลายธุรกิจสนใจท า Metaverse ซึ่งรวมถึง

ธุรกิจโรงพยาบาล อยากทราบวา่ทางบรษัิทมีแนวคิดที่จะด าเนินการในลกัษณะนี ้เพิ่มเติม

จาก Telemedicine ที่ด  าเนินการอยูแ่ลว้ หรอืไม่ 

กรรมการผูอ้  านวยการ : โรงพยาบาลใหค้วามสนใจอย่างมากในการน าเทคโนโลยีต่างๆ มาใช ้โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งในเรื่องการน าเทคโนโลยี blockchain และ digital asset มาใชใ้นโรงพยาบาล 

รวมทัง้ Metaverse ก็เป็นหนึ่งในโครงการซึ่งบริษัทก าลงัศึกษาและพดูคยุกบั partner 

ทางธุรกิจหลายแหง่ เพื่อคดัเลอืกบรษัิทท่ีดีมาพฒันาระบบรว่มกนั 

  วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบจึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

  ที่ประชมุรบัทราบรายงานของคณะกรรมการบรษัิทเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบรษัิท ประจ าปี 2564 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษัท ส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

ในวาระนี ้ประธานมอบหมายให้ นายธีรพนัธ์ ดิษยบุตร รองกรรมการผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

(“รองกรรมการผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงนิ”) เป็นผูชี้แ้จง  

รองกรรมการผูอ้  านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติ 

บรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบรษัิท บรษัิทไดจ้ดัท างบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ

ของบริษัทส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่แสดงไวใ้นแบบ 56-1 One Report ปี 2564 (ใน

รูปแบบ QR Code) ที่ไดจ้ัดสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตของ

บริษัทผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 1 (QR Code) ของหนงัสือเชิญประชุมที่ไดจ้ดัสง่ใหก้ับผูถื้อหุ้นพรอ้มกบัหนงัสือเชิญ

ประชมุแลว้โดยสรุปสาระส าคญัได ้ดงันี ้
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สรุปสาระส าคัญจากงบการเงนิ 

 

 

  จากงบแสดงฐานะทางการเงิน บริษัทมีสินทรพัย ์จ านวน 5,136.94 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 339.93 ลา้นบาท    

คิดเป็น 7.1%  หนีส้ิน จ านวน 859.06 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 177.25 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 26.0% สว่นของผูถื้อหุน้ จ านวน 

4,277.88 ลา้นบาท โดยเปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้จากปี 2563 จ านวน 162.68 ลา้นบาท หรอืคิดเป็น 4.0%  
 

  ทัง้นี ้จากงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ รวมรายไดท้ัง้สิน้ จ านวน 3,025.97 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 393.08 ลา้นบาท 

หรอืคิดเป็น 14.9% คา่ใชจ้่าย จ านวน 2,729.44 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2563 จ านวน 321.34 ลา้นบาท หรอืคิดเป็น 13.3% 
 

  ก าไรส าหรบัปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ านวน 249.17 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2563 จ านวน 47.11       

ลา้นบาท หรือคิดเป็น 23.3 % ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน เมื่อค านวณดว้ยจ านวนหุน้สามญั มีจ านวนเฉลี่ย 786.30 ลา้นหุน้ หรือคิด

เป็นก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน จ านวน 0.32 บาท เปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้จากปี 2563 จ านวน 0.06 บาทตอ่หุน้ 

  จากนัน้ผูด้  าเนินรายการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัเรื่อง

ดงักลา่ว ปรากฏวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะแสดงความคิดเห็นหรอืซกัถามในวาระนี ้ผูด้  าเนินรายการจึงด าเนินการเพื่อการ

ลงคะแนนและเมื่อการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสรจ็สิน้ ผูด้  าเนินรายการสรุปมติที่ประชมุ ดงันี ้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท (งบดุลและงบก าไร

ขาดทนุ) ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้

ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน มีรายละเอียดการลงคะแนนเสยีง ดงันี ้ 

เห็นดว้ย 480,513,751 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 22 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 1 เสยีง (ไมน่บัเป็นฐานเสยีง) - 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
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วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2564 

ในวาระนี ้ประธานไดม้อบหมายให ้รองกรรมการผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูชี้แ้จงรายละเอียด

ในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ โดยสรุปสาระส าคญัได ้ดงันี ้

บรษัิทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคล 

และเงินส ารองตา่งๆ ทกุประเภท ตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิท ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงได ้ขึน้อยู่กับความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ และตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร การจ่ายเงินปันผล

ประจ าปีจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆ 

เพื่อผลประโยชนต์อ่ผูถื้อหุน้เป็นส าคญั 

จากผลการด าเนินงานในปี 2564 ที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลก าไรสุทธิ จ านวน 

249,168,996 บาท คณะกรรมการจึงมีความประสงคแ์ละเห็นสมควรท่ีจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทส าหรบั

ผลประกอบการปี 2564 ในอตัรา 0.14 บาทตอ่หุน้ รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 110,082,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 44.18 ของ

ก าไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บั

เงินปันผลตามที่ปรากฏช่ือ ณ วนัที่ก าหนดสิทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวนัที่ 6 พฤษภาคม 2565 (จะขึน้เครื่องหมาย XD 

หรือวนัที่ผูถื้อหุน้ไม่ไดร้บัสิทธิเงินปันผลในวนัที่ 5 พฤษภาคม 2565) และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 19 พฤษภาคม 2565 

และปัจจบุนับรษัิทมีเงินทนุส ารองสะสมตามกฎหมายรวมจ านวน 80,000,000 บาท ครบรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนแลว้ ดงันัน้ 

จึงไมต่อ้งจดัสรรทนุส ารองเพิ่มเติมอีก 

 จากนัน้ผูด้  าเนินรายการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัเรือ่ง

ดงักลา่ว ปรากฏวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะแสดงความคิดเห็นหรอืซกัถามในวาระนี  ้ผูด้  าเนินรายการจึงด าเนินการเพื่อ

การลงคะแนนและเมื่อการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสรจ็สิน้ ผูด้  าเนินรายการสรุปมติที่ประชมุ ดงันี ้
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน มีรายละเอียดการลงคะแนนเสยีง ดงันี ้ 

เห็นดว้ย 480,984,273 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 1 เสยีง (ไมน่บัเป็นฐานเสยีง) - 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
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วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

 ประธานแจง้ตอ่ที่ประชมุวา่ ส  าหรบัวาระนี ้มีกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญั 

ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 จ านวน 3 ท่าน คือ (1) นายเสถียร ภู่ประเสริฐ (2) นายประเสริฐ ไตรรตันว์รกุล และ (3) นายคณิต  

แพทยส์มาน ดงันัน้ กรรมการทัง้ 3 ทา่น จะขอออกจากหอ้งประชมุอิเลก็ทรอนิกสเ์ป็นการชั่วคราว เพื่อใหท้ี่ประชมุสอบถามและ

แสดงความคิดเห็นโดยอิสระ และเชิญนายพิเศษ จียาศกัดิ ์ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (“ประธาน

คณะกรรมการสรรหาฯ”) เป็นผูชี้แ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ตามมาตรา 71 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั 

พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 17 ก าหนดว่า “ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้

ใหก้รรมการออกจากต าแหนง่ 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวน

ที่ใกลท้ี่สดุกบัสว่น  1 ใน 3 กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกได ้กรรมการที่จะตอ้ง

ออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สอง ภายหลงัจดทะเบียนบรษัิทนัน้ใหจ้บัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ใน

ต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหนง่” 

โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 มีกรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 

ทา่น ดงันี ้

1. นายเสถียร  ภูป่ระเสรฐิ รองประธานกรรมการบรษัิท / กรรมการบรหิาร /                              
กรรมการผูอ้  านวยการ  

2. นายประเสรฐิ  ไตรรตันว์รกลุ  กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการก ากบัดแูลกิจการและ
การพฒันาธุรกิจอยา่งยั่งยืน / รองกรรมการผูอ้  านวยการ  

3. นายคณิต  แพทยส์มาน    กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการก ากบั
ดแูลกิจการและการพฒันาธุรกิจอยา่งยั่งยืน  

 ทัง้นี ้บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอช่ือบคุคลเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในระหว่าง

วนัท่ี 1 ตลุาคม 2564 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 แต่ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลอื่นเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ

แตอ่ยา่งใด 

 รายละเอียดเก่ียวกบัประวตัิ วฒุิการศกึษา ประสบการณท์ างาน สดัสว่นการถือหุน้ในบริษัท จ านวนปีที่ด  ารง

ต าแหนง่ จ านวนครัง้สดัสว่นการเขา้รว่มประชมุ การเป็นกรรมการในบรษัิทอื่นของกรรมการทัง้ 3 ทา่น ซึง่เป็นกรรมการท่ีจะตอ้ง

ออกจากต าแหนง่ตามวาระ และไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดปรากฏ

ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 2 ที่ไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้ทกุทา่นพรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุแลว้  
 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพน้จาก

ต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 แลว้ เห็นว่ากรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน      

มีคณุสมบตัิครบถว้น และกรรมการอิสระมีคณุสมบตัิเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ โดยสามารถใหค้วามเห็นได้

อยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนเป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ มีผลการปฏิบตัิหนา้ที่อยู่ในระดบั 
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“ดีมาก” มีผลงาน มีประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอันเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท มีจริยธรรมในการ

ประกอบธุรกิจ รวมทัง้สามารถอทุิศเวลาในการปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการไดอ้ย่างดีเยี่ยมและเพียงพอ นอกจากนีไ้ดพ้ิจารณาตาม

หลกัเกณฑแ์ละกระบวนการสรรหากรรมการของบรษัิทแลว้ เห็นวา่บคุคลทัง้ 3 ทา่น มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตาม

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์พ.ศ.2535  (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เก่ียวขอ้ง จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญั    

ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เลอืกตัง้กรรมการทัง้ 3 ทา่น ดงักลา่วกลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิทอีกวาระหนึง่ 

  จากนัน้ผูด้  าเนินรายการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัเรื่อง

ดงักลา่ว โดยในวาระนี ้นายปิยพล อนพุทุธางกรู ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทยสง่ค าถามลว่งหนา้ ดงันี ้

สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย : ไดส้อบถามวา่บรษัิทมีแนวทางในการคดัเลอืกกรรมการบริษัทอย่างไร เพื่อที่จะใหธุ้รกิจ

ยงัคงแขง่ขบัไดใ้นยคุ Next Normal ซึง่เปลีย่นแปลงไปมากจากยคุก่อนการแพรร่ะบาด

ของโควิด-19 

ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ : ไดต้อบว่าการคดัเลือกกรรมการยคุ Next Normal นัน้ นอกจากจะตอ้งไดก้รรมการที่มี

คณุสมบตัิครบถว้นตามประกาศของส านกังาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งแลว้ 

องค์ประกอบอื่นที่ส  าคัญคือ ความเหมาะสม ความรู้ที่หลากหลาย มีวิสัยทัศน์ที่

กวา้งไกล และมีแรงขบัเคลือ่น (passion) โดยคณะกรรมการบริษัททกุคนมีสว่นรว่มใน

การสนับสนุนใหโ้รงพยาบาลฯ เติบโตไปขา้งหนา้ไดอ้ย่างมั่นคง สามารถตอบโจทย์

ให้แก่ผู้ที่ไว้ใจและเลือกมารักษาที่ โรงพยาบาลพระรามเก้า และคาดหวังให้เป็น

ทางเลือกแรกของผูใ้ชบ้ริการหากนึกถึงการรกัษาพยาบาล ซึ่งสิ่งเหลา่นีจ้ะสะทอ้นให้

เกิดการเติบโตทัง้รายได ้และช่ือเสียง/ภาพลกัษณท์ี่มั่นคง และยั่งยืนตามเป้าหมายที่

วางไว ้

เมื่อไมม่ีผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะแสดงความเห็นหรอืซกัถามเพิ่มเติมอีกนี ้ผูด้  าเนินรายการจึงด าเนินการ

เพื่อการลงคะแนนเลือกตัง้บุคคลทัง้ 3 ท่านเป็นรายบุคคลตามวาระที่ 5.1-5.3 และเมื่อการลงคะแนนและการนบัคะแนน    

เสรจ็สิน้ ผูด้  าเนินรายการสรุปมติที่ประชมุ ดงันี ้

มติที่ประชุม  ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระ จ านวน 3 ทา่น ไดแ้ก่ 

1. นายเสถียร  ภูป่ระเสรฐิ กรรมการ  
2. นายประเสรฐิ  ไตรรตันว์รกลุ  กรรมการ  
3. นายคณิต  แพทยส์มาน    กรรมการอิสระ  

 ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน ส าหรบัการลงคะแนนเสยีงเป็นรายบคุคล มีรายละเอียดการลงคะแนนเสยีง ดงันี ้
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 1.  นายเสถยีร ภูป่ระเสริฐ  กรรมการ 

เห็นดว้ย 470,275,373 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9739 
ไมเ่ห็นดว้ย 122,901 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0261 
งดออกเสยีง 10,550,000 เสยีง (ไมน่บัเป็นฐานเสยีง) - 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 หมายเหต ุ นายเสถียร ภูป่ระเสรฐิ ถือหุน้จ  านวน 10,550,000 หุน้ และงดออกเสียงทัง้จ  านวน 

 

 2.  นายประเสริฐ ไตรรัตนว์รกุล กรรมการ 

เห็นดว้ย 470,861,373 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9709 
ไมเ่ห็นดว้ย 136,901 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0291 
งดออกเสยีง 9,950,000 เสยีง (ไมน่บัเป็นฐานเสยีง) - 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 หมายเหต ุ นายประเสรฐิ ไตรรตันว์รกลุ ถือหุน้จ  านวน  9,950,000 หุน้ และงดออกเสียงทัง้จ  านวน 

 

 3.  นายคณิต แพทยส์มาน    กรรมการอิสระ 

เห็นดว้ย 480,948,273 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 1 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง (ไมน่บัเป็นฐานเสยีง) - 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

     หมายเหต ุ นายคณิต แพทยส์มาน ไมมี่การถือหุน้ในบรษัิท 

 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

ประธานไดม้อบหมายให ้ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เป็นผูชี้แ้จงรายละเอียดใน

วาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการโดยผ่านการกลั่นกรองจาก

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนไดพ้ิจารณากลั่นกรองอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสมประการตา่งๆ โดยค านงึถงึ

ภาระหนา้ที่ของคณะกรรมการ ความรบัผิดชอบ ความทุ่มเท และคณุค่าที่คาดว่าจะไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการ 

โดยเทียบเคียงกบับริษัทที่อยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนัซึ่งมีขนาดใกลเ้คียงกนั รวมทัง้แผนการประชุมของคณะกรรมการแต่ละ

คณะในปี 2565 

ดงันัน้ คณะกรรมการจึงไดม้ีมติเห็นชอบใหเ้สนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทประจ าปี 2565 เป็นวงเงินรวม 3,200,000 บาท ประกอบดว้ยค่าเบีย้ประชุม และโบนสั (โดยไม่มีค่าตอบแทนและสิทธิ

ประโยชนอ์ื่น) ซึง่เทา่กบัปีที่ผา่นมา 
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ทัง้นี ้ภายหลงัจากที่มีการจ่ายคา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการชดุยอ่ยประจ าปี 2565 

เรียบรอ้ยแลว้ หากมีจ านวนเงินเหลืออยู่ขอมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีอ านาจพิจารณา

จดัสรรเป็นโบนสัส าหรบักรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร), กรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อยตามความ

เหมาะสมนบัจากวนัท่ีไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้จนกวา่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะมีมติเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดปรากฎ

ตามหนงัสอืเชิญประชมุที่ไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้ทกุทา่น 

จากนัน้ผูด้  าเนินรายการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัเรื่อง

ดงักลา่ว ปรากฏวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะแสดงความคิดเห็นหรอืซกัถามในวาระนี ้ผูด้  าเนินรายการจึงด าเนินการเพื่อการ

ลงคะแนนและเมื่อการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสรจ็สิน้ ผูด้  าเนินรายการสรุปมติที่ประชมุ ดงันี ้

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมตัิวงเงินและรายละเอียดการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของ

บรษัิท ประจ าปี 2565 เป็นวงเงินรวม 3,200,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1) วงเงินคา่ตอบแทนกรรมการ จ านวน 3,200,000 บาท ประกอบดว้ยคา่เบีย้ประชมุ และโบนสั (โดยไมม่ี

 คา่ตอบแทนและสทิธิประโยชนอ์ื่น)(1) 

2) คา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 มีรายละเอียดคา่ตอบแทน ดงันี ้

                  (หน่วย : บาท) 

 คณะกรรมการ / คณะกรรมการชุดยอ่ย ต าแหน่ง 
ค่าเบีย้ประชุม(2) โบนัส 

ปี 2565 ปี 2565 
คณะกรรมการบรษัิท 
 

ประธาน 
กรรมการ 

30,000 
20,000 

 
 
จ านวนทีเ่หลอืจากการ
จ่ายคา่เบีย้ประชมุ และ
กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร
ไมไ่ดร้บัโบนสัส าหรบั
กรรมการบรษัิท 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 
กรรมการ 

30,000 
20,000 

คณะกรรมการบรหิาร (3) ประธาน 12,000 
 กรรมการ 10,000 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

ประธาน 
กรรมการ 

30,000 
20,000 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการและการ
พฒันาธุรกิจอยา่งยั่งยืน  

ประธาน 
กรรมการ 

30,000 
20,000 

      หมายเหต:ุ (1)  กรรมการไดร้บัสวสัดกิารตา่งๆ ตามระเบียบบรษัิท ซึง่เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 22  
    (2)  คา่เบีย้ประชมุก าหนดตามต าแหน่งและขอบเขตความรบัผิดชอบ  

   (3)  กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารไมไ่ดร้บัคา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบรหิาร 
 

อีกทัง้ อนมุตัิใหก้ารจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการเป็นไปตามหลกัการดงักลา่วขา้งตน้ ภายหลงัจากที่ไดร้บัอนมุตัิ

จากที่ประชมุผูถื้อหุน้ตอ่ไป จนกวา่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะมีมติเป็นอย่างอื่น ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองใน

สามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ มีรายละเอียดการลงคะแนนเสยีง ดงันี ้
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เห็นดว้ย 479,448,251 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 23 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565  

ประธานได้มอบหมายให้ นายคณิต แพทย์สมาน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (“ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ”) เป็นผูชี้แ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบ 

แทนผูส้อบบัญชีจะต้องไดร้ับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุน้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี 

ประจ าปี 2565 และเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีแห่งบริษัท 

ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซึ่งเป็นส านักสอบบัญชีที่ไดร้ับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยแ์ละเป็นผูส้อบบญัชีรายเดิมของบริษัท เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2565 จ านวน 3 ราย โดยแต่ละคนมี

อ านาจกระท าการไดโ้ดยล าพงั ไดแ้ก่ 

(1)  นางสาวมณี   รตันบรรณกิจ    ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5313  หรอื 

(2)  นายเติมพงษ์    โอปนพนัธุ ์     ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4501  หรอื 

(3)  นางสาวโกสมุภ ์ ชะเอม   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6011 

  ทัง้นี ้ก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึง่ขา้งตน้ เป็นผูท้  าการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบ

การเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการมีอ านาจ

มอบหมายใหบ้รษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตที่มีคณุสมบตัิครบถว้นรายอื่นของส านกังานท าหนา้ที่

ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 

2565 ส  าหรบับรษัิทเป็นจ านวน 1,800,000 บาท (ไมร่วมคา่ใชจ้่าย) ซึง่เทา่กบัปีที่ผา่นมา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนงัสือ

เชิญประชมุที่ไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้ และมีขอ้มลูการเปรยีบเทียบจ านวนเงินคา่สอบบญัชีปีที่ผา่นมา ดงันี ้
 

                   (หน่วย : บาท) 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2564 
เปลี่ยนแปลง 

เพิม่ขึน้/ (ลดลง) 
ร้อยละ 

คา่สอบบญัชี 1,800,000 1,800,000 - - 

คา่บรกิารอ่ืน ไม่มี ไม่มี - - 
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  อนึ่ง ผูส้อบบญัชีทัง้ 3 ราย ไม่ไดเ้ป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ไม่มีความสมัพนัธก์ับบริษัท ไม่มีส่วนไดเ้สียกับบริษัท/

ผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว และไมไ่ดใ้หบ้ริการเป็นที่ปรกึษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็น

อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีรายละเอียดประวตัิเบือ้งตน้และค่าตอบแทนของผูส้อบ

บญัชี ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 3 ที่ไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้ทกุทา่นพรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุ 

ทัง้นี ้การปฏิบตัิหนา้ที่ของผูส้อบบญัชีดงักลา่วพบวา่ไมม่ีรายใดปฏิบตัิหนา้ที่เกิน 7 ปี ไมว่า่จะติดต่อกนัหรือไม ่

รวมทั้งการเสนอแต่งตั้งผูส้อบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2565 ดังกล่าว ไดผ้่านการ

กลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้เห็นวา่มีผลการปฏิบตัิงานอยูใ่นระดบัท่ีนา่พอใจ และคา่สอบบญัชีที่น าเสนอมีความ

เหมาะสมกบัความรู ้ความสามารถ และประสบการณ ์

จากนัน้ผูด้  าเนินรายการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะแสดงความคิดเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัเรื่อง

ดงักลา่ว ปรากฏวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะแสดงความคิดเห็นหรอืซกัถามในวาระนี ้ผูด้  าเนินรายการจึงด าเนินการเพื่อการ

ลงคะแนนและเมื่อการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสรจ็สิน้ ผูด้  าเนินรายการสรุปมติที่ประชมุ ดงันี ้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีบริษัท ส านกังานอีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ าปี 

2565 ซึง่เป็นผูส้อบบญัชีรายเดิม จ านวน 3 คน และใหแ้ตล่ะคนมีอ านาจกระท าการไดโ้ดยล าพงั ดงันี ้

(1) นางสาวมณี   รตันบรรณกิจ    ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5313  หรอื 

(2) นายเติมพงษ์    โอปนพนัธุ ์     ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4501  หรอื 

(3) นางสาวโกสมุภ ์ ชะเอม   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 6011 

โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งขา้งตน้ เป็นผูท้  าการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบ

การเงินของบรษัิทไดแ้ละในกรณีที่ผูส้อบบญัชีทัง้ 3 ราย ดงักลา่วไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหค้ณะกรรมการ

มีอ านาจมอบหมายให้บริษัทส านกังาน อีวาย จ ากัด จัดหาผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตที่มีคุณสมบตัิครบถว้น   

รายอื่นของส านกังาน อีวาย จ ากัด ท าหนา้ที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท  

แทนผูส้อบบัญชีดังกล่าวได้ และอนุมัติก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 เป็นจ านวน 1,800,000 บาท        

(ไม่รวมค่าใชจ้่าย) ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียด 

การลงคะแนนเสยีง ดงันี ้

 

เห็นดว้ย 479,166,051 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9411 
ไมเ่ห็นดว้ย 282,201 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0589 
งดออกเสยีง 22 เสยีง (ไมน่บัเป็นฐานเสยีง) - 
บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
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วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้ม)ี 

ประธานแจง้ว่า บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบไุวใ้นหนงัสือเชิญประชุม และเปิดโอกาสให ้ 

ผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะแสดงความคิดเห็น หรอืซกัถามเพิ่มเติม ซึง่มีผูถื้อหุน้ไดส้อบถามเพิ่มเติมโดยสรุป ดงันี ้

นายธีรภทัร นิคมานนท ์ : ไดข้อบคณุคณะผูบ้รหิาร โรงพยาบาล และคณะแพทยท์ี่ช่วยชีวิตตนไวเ้มื่อประมาณ 10 ปี

ที่แลว้ โดยขอบคุณที่ท าโรงพยาบาลดีๆ ในราคา Reasonable Price และขอทราบถึง

สดัสว่นลกูคา้ผูป่้วยแตล่ะชาติของโรงพยาบาลวา่ ชาติใดเป็นสดัสว่นหลกั นอกจากนีท้  าเล

ที่ตัง้ของโรงพยาบาลอยู่ใกลส้ถานทูตจีนมาก และคนจีนมีก าลงัซือ้เพิ่มมากขึน้เรื่อยๆ     

ไม่ทราบว่าทางบริษัทมีการมองหาผูป่้วยต่างชาติโดย Agency หรือไม่ มมุมองในการหา

ผูป่้วยตา่งชาติอยา่งไร 

รองกรรมการผูอ้  านวยการ 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 

: ไดต้อบว่า สดัส่วนของผูป่้วยต่างชาติส  าหรบัปี 2564 อยู่ที่ประมาณ 10% ของรายได ้  

รวมของโรงพยาบาล โดยสดัสว่นหลกัอยู่ที่พม่า 12% และจีน 28.8% ซึ่งเป็นสองกลุม่ที่มี 

ผูป่้วยอย่างต่อเนื่อง (ในส่วนที่พ านักอยู่ที่ประเทศไทย) โดยในปีที่ผ่านมาโรงพยาบาล

ค่อนขา้งท าผลงานไดด้ีในกลุ่มเฉพาะชาวจีน ญ่ีปุ่ น และสหรฐัอเมริกา ซึ่งเติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง ในขณะที่กลุม่อื่นๆ โรงพยาบาลด าเนินการขยายกลุม่ลกูคา้ไปยงัสถานทตูต่างๆ 

เช่นกัน ส าหรบัท าเลของโรงพยาบาลที่อยู่ใกลส้ถานทูตจีน โรงพยาบาลไดต้ิดต่อกับทาง 

Agent ประเทศจีน และอยู่ในช่วงรอรฐับาลไทยเปิดประเทศ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2565     

ซึ่งจะมีการยกเวน้ Test & Go จะสง่ผลใหค้นไขก้ลุม่นีส้ามารถกลบัเขา้มาในประเทศไทย

ง่ายขึน้ โดยเฉพาะกลุม่การท าเด็กหลอดแกว้ (In-vitro Fertilization : IVF) ซึ่งโรงพยาบาลมี

ฐานลกูคา้อยู่ที่ประเทศจีนค่อนขา้งเยอะ และกลุม่ลกูคา้เป้าหมายในปี 2565 นอกจาก

ชาวจีนแลว้ ยังมีชาวต่างชาติอื่นๆ เช่น เกาหลี ซึ่ง เป็นกลุ่มต่างชาติที่มีก าลงัซือ้หรือ

ชาวตา่งชาติจากสถานทตูอื่นๆ ที่อยูบ่รเิวณใกลเ้คียง 

นายอนกุลู ปิยะธนานกุลู : สอบถามว่าทางโรงพยาบาลมีโครงการขยายกิจการในรูปแบบซือ้กิจการหรื อสร้าง

โรงพยาบาลแหง่ใหมห่รอืไม่ 

กรรมการผูอ้  านวยการ 

 

: ไดต้อบว่า ขณะนีท้างโรงพยาบาลก าลงัมุ่งพฒันา Capacity ที่มีอยู่ในอาคาร A และ

อาคาร B โดยโรงพยาบาลมีการขยายกิจการในรูปแบบการร่วมมือกับ Partner เป็นการ

ขยายกลุม่ลกูคา้ใหก้วา้งไกลขึน้ สว่นเรื่องการซือ้กิจการหรือการสรา้งโรงพยาบาลใหม่อยู่

ในแผนการศกึษาของโรงพยาบาลตลอดแตย่งัไมใ่ช่ตอนนี ้
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เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะแสดงความคิดเห็น หรือซกัถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคณุผูถื้อหุน้

และปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เมื่อเวลาประมาณ 16.25 น. 

 

 

          ลงช่ือ       _________________________         

               (นายบรรณพจน ์ดามาพงศ)์ 

                  ประธานกรรมการบรษัิทและประธานในที่ประชมุ 

 

 

              ลงช่ือ       _________________________         

              (นางสาวมารสิรา ธนะศกัดิศ์ิร)ิ 

                       ผูบ้นัทกึการประชมุ/เลขานกุารบรษัิท 


