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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ คร้ังที่ 45 ประจ าปี 2564 
ของ 

บริษัท สมิตเิวช จ ากดั (มหาชน)  
เม่ือวนัศุกรท์ี่ 2 เมษายน 2564 

ณ ห้องประชุมบัญชา ล ่าซ า ชัน้ 6 อาคาร 2 โรงพยาบาลสมติิเวช สุขุมวทิ 
เลขที่ 133 สุขุมวิท 49 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
เริม่ประชมุเวลา  13.30 นาฬิกา 

ศาสตราจารย ์(พิเศษ) ดร.สมชยั  ฤชพุนัธุ ์ประธานกรรมการ  ท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชมุ  กลา่วตอ้นรบั
ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม  และแจ้งว่า เนื่องในวันนีต้รงกับโอกาสวันคลา้ยวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี   จึงเชิญชวนทุกท่านพรอ้มกันยืนเพื่อนอ้มแสดงความ
จงรกัภกัดีถวายพระพรชยัมงคล  ขอพระองคท์รงมีพระพลานามยัแข็งแรงสมบรูณ์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นมิ่งขวญั
ของปวงชนชาวไทยสบืไป   

จากนั้น  ประธานฯ  แถลงว่า วันนี ้มีผู้ถือหุ้นและผู้ร ับมอบฉันทะมาประชุมแทนผู้ถือหุ้น รวม  44 ราย  
นบัจ านวนหุน้รวมได ้95,962,181 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 95.9621 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด ซึง่ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบั
ของบรษัิทฯ ขอ้ที่ 33. จึงเปิดการประชมุ  และแนะน าคณะกรรมการพรอ้มดว้ยผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 
และที่ปรกึษากฎหมาย ซึง่เขา้รว่มการประชมุ ดงันี ้ 
 
คณะกรรมการผู้เข้าประชุม: 

1. ศาสตราจารย ์(พิเศษ) ดร.สมชยั  ฤชพุนัธุ ์ ประธานกรรมการ   
2. นายสมชาต  อินทรทตู   กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. นายไกรทิพย ์ ไกรฤกษ์   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
4. ดร. สภุคั  ศิวะรกัษ์    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. นายประดิษฐ์  ทีฆกลุ    กรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 

คา่ตอบแทน 
6. นางนฤมล  นอ้ยอ ่า    กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
7. นายแพทยช์ยัรตัน ์ ปัณฑรุอมัพร  กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการสรรหาและพิจารณา 

คา่ตอบแทน และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
8. แพทยห์ญิงสรุางคณา  เตชะไพฑรูย ์  กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ที่ผูบ้รหิาร 

 
ผู้บริหารที่เข้าประชุม: 

         นายจิรฐั  จกัรพ์ิทกัษ์สตัย ์   ประธานเจา้หนา้ที่ดา้นการเงิน 
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ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต:     ผูส้อบบญัชีจาก บรษัิท ส านกังาน อี วาย จ ากดั 

1. นายวิชาติ  โลเกศกระวี 
2. นางสาวสภุาพร  ศิรดลธนเกษม 

   
ที่ปรึกษากฎหมาย: 

นายเกษมส ี สกลุชยัสริวิิช       บรษัิท  อาร ์แอล เคานเ์ซิล จ ากดั 
 

ล าดบัแรก ประธานฯ กลา่ววา่  บริษัทฯ มีความห่วงใยในความปลอดภยัของผูถื้อหุน้  จึงไดจ้ดัหอ้งประชมุใหม้ี
การนั่งหา่งกนัเพื่อปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้  และขอความรว่มมือจากผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุทา่นสวมใสห่นา้กาก
อนามยัตลอดระยะเวลาการประชุมดว้ย  จากนัน้ มอบหมายใหน้ายเกษมสี  สกุลชัยสิริวิช  ที่ปรึกษากฎหมายใหข้อ้มลู
เก่ียวกบัขัน้ตอนการด าเนินการประชมุ และวิธีการออกเสยีงลงคะแนนใหผู้ถื้อหุน้ทราบ   

นายเกษมสีฯ ชีแ้จงว่า  การประชุมจะด าเนินไปตามล าดบัระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนงัสือนัด
ประชุม  โดยบริษัทฯ ไดแ้จง้สิทธิของผูถื้อหุน้ในการประชมุผูถื้อหุน้ไวใ้นเอกสารประกอบหนงัสือนดัประชมุล าดบัที่ 4 ที่ได้
จดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ลว่งหนา้แลว้ โดยสรุปแนวทางการลงคะแนนเสยีง ดงันี ้

1. ผูถื้อหุน้ทกุทา่นจะมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีทา่นถืออยู ่โดยนบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 
2. การลงมติในการประชุมครัง้นี ้เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลบั แต่มีการเก็บบตัรลงคะแนน

ของผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้หมดเพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใสในการนบัคะแนน 
3. การลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้จะถือเป็น “โมฆะ” ไดแ้ก่ 

1) บตัรลงคะแนนที่มีการท าเครือ่งหมายเกินกวา่หนึง่ช่อง 
2) บตัรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั 
3) บตัรลงคะแนนที่มีการขีดฆา่และไมม่ีลายมือช่ือก ากบั 
4) บตัรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสยีงเกินกวา่เสยีงที่มีอยู่ 
ดงันัน้ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ตอ้งการแกไ้ขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆา่ของเดิมและลงช่ือก ากบัดว้ยทกุครัง้ 

4. เนื่องจากมีการทยอยเขา้หอ้งประชุมของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะในแต่ละวาระ   ท าใหจ้ านวนผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน อนัเป็นผลใหฐ้านคะแนนเสียงและจ านวนผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระอาจไม่
เทา่กนัดว้ย 

5. ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด ผูถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิของท่านได ้
โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหนา้ใหก้บัเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ ก่อนออกจากหอ้งประชมุ 

6. เพื่อใหก้ารประชมุเป็นไปโดยสะดวกและรวดเรว็ ในการลงคะแนนเสยีงแตล่ะวาระทกุวาระ ทา่นประธานฯ 
จะสอบถามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง  จากนัน้  ขอใหท้า่นผูถื้อหุน้ท่ีไมเ่ห็น
ดว้ย หรืองดออกเสียง ยกมือเพื่อแสดงตัวใหเ้จา้หนา้ที่ไปรบับตัรลงคะแนนพรอ้มกบัลงลายมือช่ือในบตัร 
เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่รวบรวมตรวจนบัคะแนนต่อไป  ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่เห็นดว้ยไม่จ าเป็นตอ้งยกมือขึน้เพื่อ
แสดงตวัและเก็บบตัรลงคะแนน  โดยจะถือวา่ทา่นผูถื้อหุน้ท่ีไมย่กมือขึน้นัน้ ไดอ้อกเสยีงเห็นดว้ย 

7. ในกรณีที่ไมม่ีผูถื้อหุน้ยกมือไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ใหถื้อวา่ที่ประชมุมีมตเิป็นเอกฉนัทเ์ห็นดว้ยตามที่
ทา่นประธานฯ เสนอใหท้า่นผูถื้อหุน้พิจารณาในวาระนัน้ๆ 
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8. ในการรวมคะแนนแต่ละวาระ  บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง หักออกจาก
คะแนนเสียงทัง้หมด  และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย  เวน้แต่กรณีที่เป็นมติพิเศษที่
กฎหมายก าหนดใหน้บัคะแนนของผูง้ดออกเสียงเป็นฐาน  บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ยมาหกั
ออกเทา่นัน้ 

9. เพื่อความโปรง่ใส บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนของท่านที่ออกเสียงเห็นดว้ยในวาระต่างๆ โดยขอท่าน
โปรดเก็บบตัรลงคะแนนไวก้่อน  และสง่คืนแก่เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ หลงัเสรจ็สิน้การประชมุ 

10. ขอแจง้มติที่จะตอ้งไดร้บัคะแนนในแตล่ะวาระดงันี ้
1) วาระที่ 1, วาระที่ 3, วาระที่ 4 และวาระที่ 7 ตอ้งไดร้บัมติเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ

หุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด ทัง้นี ้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ จะนบั
เฉพาะคะแนนเสียง “เห็นดว้ย” และ “ไม่เห็นดว้ย” ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เทา่นัน้ โดยในกรณีการลงคะแนน “งดออกเสยีง” บรษัิทฯ จะไมน่บัการออกเสยีงดงักลา่วเป็นฐานของ
คะแนนเสยีง 

2) วาระท่ี 2 เป็นการแจง้เพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงมติ 
3) ส าหรบัวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ ตอ้งไดร้บัมติ

เห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก  โดยบริษัทฯ จะใหม้ีการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็น
รายบคุคล  ซึง่บรษัิทฯ จะนบัคะแนนเสยีงโดยใชว้ิธีหกัคะแนนเสยีงที่ไมเ่ห็นดว้ยและงดออกเสยีงออก
จากจ านวนเสยีงทัง้หมด และสว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่เห็นดว้ย  

4) วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 จะตอ้งไดค้ะแนนเสียงไม่นอ้ย
กวา่ 2 ใน 3 หรอืรอ้ยละ 66.66 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

11. เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพรร่ะบาดของเชือ้ COVID-19 ขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุทกุท่านสวมใสห่นา้กาก
อนามยัตลอดระยะเวลา นอกจากนี ้บรษัิทฯ มิไดจ้ดัเตรยีมไมโครโฟนส าหรบัการสอบถาม ดงันัน้ ผูเ้ขา้รว่ม
ประชมุที่ประสงคจ์ะสอบถามในแตล่ะวาระ ขอใหเ้ขียนค าถามลงในกระดาษที่บรษัิทจดัเตรยีมไวใ้ห ้พรอ้ม
กบัระบ ุช่ือ-สกลุ และสถานะความเป็นผูถื้อหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ และสง่ใหแ้ก่เจา้หนา้ที่เพื่อรวบรวมสง่
ค าถามแก่ประธานท่ีประชมุตอ่ไป 

จากนัน้ ประธานฯ สอบถามว่า  ผูถื้อหุน้ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่  เมื่อไม่มีผูใ้ดคดัคา้นหรือมี
ความเห็นเป็นอย่างอื่น  ประธานฯ จึงกล่าวสรุปว่า  ที่ประชุมเห็นชอบใหด้ าเนินการตามที่ที่ปรึกษากฎหมายไดแ้จง้แลว้
ขา้งตน้  และด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 44 ประจ าปี 2563  

ประธานฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 44 
ประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 3 สิงหาคม 2563 โดยบริษัทฯ ไดส้่งส าเนารายงานการประชุมดงักลา่ว
ใหก้บัทา่นผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุแลว้ 

เมื่อไม่มีผูใ้ดเสนอใหแ้ก้ไขรายงานการประชุมหรือมีขอ้สงสยัใด  ประธานฯ จึงขอที่ประชุมพิจารณา  
ลงมติ 
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มติที่ประชุม : 
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันทร์บัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 44 ประจ าปี 2563 ซึ่ง

ประชมุเมื่อวนัท่ี 3 สงิหาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้
 คะแนน ร้อยละ 

เหน็ดว้ย 96,085,480  เสยีง 100 
ไม่เหน็ดว้ย 0  เสยีง 0 
งดออกเสยีง 0  เสยีง 0 
บตัรเสยี 0  เสยีง 0 

รวม 96,085,480  เสยีง 100 
 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2563 

ประธานฯ มอบหมายใหแ้พทยห์ญิงสรุางคณา เตชะไพฑรูย ์ กรรมการ  และรองประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร  เป็นผูเ้สนอวาระนี ้ แพทยห์ญิงสรุางคณาฯ  ไดร้ายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 
2563  โดยมีรายละเอียดแสดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2563  ที่บรษัิทฯ ไดน้ าสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืนดั
ประชมุ  สรุปไดด้งันี ้

1. ผลประกอบการปี 2563 
 บริษัทฯ มีรายไดร้วมเท่ากับ 10,476.- ลา้นบาท  ลดลง 18% จากปีก่อน  มีก าไรก่อน

ค านวณรวมดอกเบีย้ ภาษีเงินได ้ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย หรือ Earning 
Before calculated interest, Tax, Depreciation, and Amortization (EBITDA) เท่ ากับ 
2,586.- ลา้นบาท  ลดลง 20.4% จากปีก่อน  และมีก าไรสุทธิเท่ากับ 1,541.- ลา้นบาท 
ลดลง 27.2% จากปีก่อน 

 รายงานสถิติการสรา้งรายไดแ้ละผลก าไรในรอบ 6 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งตัง้แต่ปี 2558 ถึงปี 
2562 บริษัทฯ สามารถสรา้งรายไดเ้พิ่มขึน้เป็นล าดบั  แต่ดว้ยเหตุการณภ์าวะวิกฤตโรค
ไวรสั COVID-19 ระบาดอย่างรุนแรงในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก  สง่ผลใหร้ายได้
รวมและก าไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2563 มีปริมาณลดลง  แต่เมื่อเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ กบับริษัทอื่นในภาคอตุสาหกรรมเดียวกนัซึง่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น  บริษัทฯ มีอัตราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) อยู่ที่ 
13.8%  ในขณะที่อัตราเฉลี่ยของภาคอุตสาหกรรมเดียวกันอยู่ที่ 9.8% ของยอดขาย  
นอกจากนี ้ บรษัิทฯ มีอตัราสว่นผลตอบแทนตอ่สนิทรพัย ์หรอื Return On Assets (ROA) 
อยู่ที่ 10.6% ในขณะที่อตัราคา่เฉลีย่ของภาคอตุสาหกรรมเดียวกนัอยูท่ี่ 9.8%  และอตัรา
ผลตอบแทนต่อสว่นของเจา้ของหรอื Return On Equity (ROE) ของบริษัทฯ อยู่ที่ 15.2%  
ในขณะท่ีอตัราคา่เฉลีย่ของภาคอตุสาหกรรมเดียวกนัอยูท่ี่ 8.1% 

 รายงานสถิติผูม้ารบับริการในรอบ 6 ปีที่ผ่านมา  ซึ่งตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558 ถึง 2562 มีผูม้า
รบับริการเพิ่มขึน้เป็นล าดบั  ส  าหรบัในปี 2563 ปริมาณผูม้ารบับริการลดลง  เนื่องจาก
ผลกระทบวิกฤติโรคไวรสั COVID-19  โดยปริมาณผูม้ารบับริการที่แผนกผูป่้วยนอกในปี 
2563  มีจ านวนเฉลี่ยวันละ 3,407 ราย ลดลง 15.5% จากปีก่อน  และแผนกผูป่้วยใน
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เฉลีย่วนัละ 346 รายตอ่วนั  ลดลง 25% จากปีก่อน  ทัง้นี ้เนื่องจากกลุม่ชาวตา่งชาติทีเ่ดนิ
ทางเขา้มารบับรกิารกบับรษัิทฯ ลดลง   

 ในสว่นของสถิติผูป่้วยจ าแนกตามสญัชาติ สดัสว่นของผูม้ารบับริการชาวไทยเพิ่มขึน้ทุก
แหง่  โดยโรงพยาบาลสมิติเวช สขุมุวิท  ผูร้บับรกิารชาวไทยมีสดัสว่นเพิ่มขึน้จาก 55% ใน
ปีก่อน เป็น 59% ในปี 2563  ชาวญ่ีปุ่ นเพิ่มขึน้จาก 16% ในปีก่อน เป็น 17% ในปี 2563 
และชาวต่างชาติอื่นลดลงจาก 29% เป็น 24% ในปี 2563  ส  าหรบัโรงพยาบาลสมิติเวช 
ศรีนครินทร์  ผู้ร ับบริการชาวไทยเพิ่มขึน้จาก  70% ในปีก่อน  เป็น 83% ในปี 2563   
นอกจากนี ้ชาวอาหรบัซึ่งเป็นกลุ่มหลกัลดลงจาก 15% ในปีก่อน เหลือ 4% ในปี 2563 
และชาวตา่งชาติอื่นลดลงจาก 15% ในปีก่อนเหลอื 13%  ในปี 2563  

2. การด าเนินงานทั่วไปและกิจกรรมที่ส  าคญัปี 2563 
 ในปี 2563  เป็นที่ทราบกันดีว่า เกิดไวรสั COVID-19 อุบตัิใหม่ที่มีความรุนแรงและแพร่

ระบาดอยา่งรวดเรว็   โรงพยาบาลสมิติเวช ไดส้รา้งความมั่นใจใหก้บัผูม้าใชบ้รกิารรวมถงึ
แพทยแ์ละเจา้หนา้ที่  โดยโรงพยาบาลฯ ไดอ้อกมาตรการป้องกนัโรค  การตรวจคดักรอง
โรคและการท าความสะอาดอปุกรณแ์ละสถานท่ีอยา่งทั่วถึง 

 ในช่วงเหตกุารณแ์พรร่ะบาดของโรคอบุตัิใหม ่ โรงพยาบาลฯ ไดเ้พิ่มการใหบ้รกิารอ านวย
ความสะดวกใหก้ับผูป่้วย  อาทิ การตรวจวิเคราะหก์ารติดเชือ้ COVID-19 แบบ Fast 
Track และแบบ Drive Thru   การใหบ้ริการ Acute Respiratory Infection (ARI) Clinic   
กา รบ าบัด รักษาผู้ ป่ วย  COVID-19    การให้บริ การ ไปตรวจผู้ ป่ วยที่ บ้านหรือ 
Samitivej@Home    การบริการจดัสง่ยาและเวชภณัฑใ์หผู้ป่้วยที่บา้น  และใหบ้ริการฉีด
วคัซีนปอ้งกนัไขห้วดัใหญ่ที่บา้นรวมถึงที่หมูบ่า้น คอนโดมิเนียม เป็นตน้ 

 ใหบ้ริการพบแพทยท์างไกลดว้ยระบบ Tele Medicine อย่างกวา้งขวางดว้ยระบบงาน 
Samitivej Virtual Hospital  ซึง่มีปรมิาณเพิ่มขึน้เป็นล าดบั  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในช่วงการ
แพรร่ะบาดของ COVID-19 อ านวยความสะดวกใหผู้ป่้วยไดพ้บแพทยแ์ละตรวจติดตาม
โรค  ลดความกงัวลที่จะตอ้งเขา้มาในโรงพยาบาล  และในขณะท่ีตา่งประเทศเกิดการแพร่
ระบาดเช่นกนั  โรงพยาบาลฯ ไดป้ระสานงานกบักระทรวงการต่างประเทศ  สามารถให้
การดแูลและใหค้  าปรกึษาแก่ชาวไทยที่อยูใ่นตา่งประเทศอีกดว้ย 

 โรงพยาบาลสมิติเวชและเครือข่ายบริษัท กรุงเทพดสุิตเวชการ จ ากดั (มหาชน) (BDMS) 
ได้มอบอุปกรณ์ TytoCare  ให้แก่ภาครัฐ จ านวน 200 ชุด เพื่อน าไปจัดสรรให้แก่
โรงพยาบาลต่างๆ ได้แก่  โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์ศูนยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช
กมุาร ีองครกัษ์  โรงพยาบาลธรรมศาสตร ์รวม 100 ชดุ  และอีกจ านวน 100 ชดุ เพื่อมอบ
ให้แก่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข    โรงพยาบาลราชวิถี  
โรงพยาบาลบางบัวทอง 2    สถาบันบ าราศนราดูร  โรงพยาบาลสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ทัง้นี ้อุปกรณ ์TytoCare เป็นอุปกรณใ์ชใ้นการตรวจสขุภาพลกัษณะ 
Teleconsultation  สามารถตรวจวัดไข ้ฟังเสียงปอด ดูการอักเสบที่ล  าคอ ลิน้ไก่ ต่อม
ทอนซิล ตรวจการอกัเสบ การติดเชือ้ภายในห ู วดัการเตน้ของหวัใจ รวมถึงดกูารอกัเสบ
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ของผื่นผิวหนงัดว้ย  โดยสามารถถ่ายภาพและวิดีโอเก็บไวไ้ด ้ ช่วยใหแ้พทยส์ามารถทราบ
อาการของผูป่้วยที่อยูห่า่งไกลไดอ้ยา่งทนัที ดว้ยระบบ Online แบบ Real time  ดงันัน้ จึง
เหมาะอยา่งยิ่งในการตรวจคดักรองและตรวจรกัษาโรคติดเชือ้ COVID-19  ที่ก าลงัระบาด
อยูใ่นขณะนี ้ สามารถลดความเสีย่งติดเชือ้ของบคุลากรทางการแพทยจ์ากการสมัผสัและ
ตรวจรกัษาผูป่้วยในระยะใกล ้ ช่วยแกปั้ญหาการขาดแคลนบคุลากรทางการแพทยร์วมถงึ
ลดปริมาณการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personnel Protection 
Equipment (PPE))  นอกจากนี ้ช่วยใหป้ระชาชนผูอ้ยูห่า่งไกลเขา้ถึงบรกิารทางการแพทย์
โดยไมต่อ้งเขา้มาโรงพยาบาลอีกดว้ย 

 โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช  ไดร้ว่มมือกบั Oregon Health & Science University (OHSU) 
ประเทศสหรฐัอเมริกาอย่างต่อเนื่อง  โดยในตน้ปี 2563 ก่อนเกิดเหตุการณ์วิกฤตโรค 
COVID-19  คณะแพทยแ์ละพยาบาลจาก OHSU ใหก้ารฝึกอบรมแก่แพทย ์พยาบาล 
และเจ้าหนา้ที่ของกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช ในการดูแลผูป่้วยเด็กฉุกเฉิน (Pediatric 
Emergency)  

 โรงพยาบาลสมิติเวช สขุมุวิท  รว่มมือกบัโรงพยาบาล Takatsuki แหง่ประเทศญ่ีปุ่ นในการ
พฒันาการบริการของ Samitivej Japanese Hospital  โดยโรงพยาบาล Takatsuki ไดส้ง่
แพทยแ์ละพยาบาลมาช่วยดแูลผูป่้วยชาวญ่ีปุ่ น  อีกทัง้ ไดจ้ดัสมัมนาใหค้วามรูแ้ก่แพทย์
และเจ้าหน้าที่  รวมถึงชาวญ่ีปุ่ นในหัวข้อเรื่องต่างๆ อีกด้วย  เมื่อเกิดเหตุวิกฤต โรค 
COVID-19 ก็ไม่ไดเ้ดินทางกลบัประเทศญ่ีปุ่ น  โดยไดช้่วยใหค้  าปรึกษาแก่ชาวญ่ีปุ่ นทัง้
เด็กและผูใ้หญ่ผา่นระบบ Tele-consultation และ E-mail อีกดว้ย 

 โรงพยาบาลสมิติ เวช ศรีนครินทร์  เ ปิดให้บริการ Samitivej Active Performance 
Medical Center (SMAP) & FitLAB  ซึ่งเป็นศูนยก์ารฟ้ืนฟูร่างกาย หรือกายภาพบ าบดั
เหมาะส าหรบัผูท้ี่ตอ้งการออกก าลงักาย  เพิ่มสมรรถภาพในการเล่นกีฬา  และส าหรบั
กลุม่อาชีพและบคุคลทั่วไป  รวมถึงผูท้ี่เคยไดร้บัการบาดเจ็บจากการกีฬา  ผูส้งูอาย ุ และ
ผูท้ี่มีความเสีย่งเป็นโรคหวัใจ 

 โรงพยาบาลสมิติเวช และบริษัท เอไอเอ ประเทศไทย ประกาศความร่วมมือพิเศษดา้น
การแพทยเ์ฉพาะทาง ในโครงการ “AIA Special Cooperation”  โดยน าความเช่ียวชาญ
ของสมิติเวชในการดูแลรกัษาแก่ผูเ้อาประกันของ AIA ในการผ่าตดัส่องกลอ้งแก่ผูป่้วย
ผูใ้หญ่และเด็ก 

 กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช ไดร้บั 3 รางวลั  ประเภทโรงพยาบาลที่ใหบ้ริการดา้นประกนั
สุขภาพยอดเยี่ยมในโครงการ  Muang Thai Life Assurance Award Hospital 2019   
ซึ่งมอบใหก้บัโรงพยาบาลคู่สญัญาที่ใหบ้ริการดา้นการสขุภาพร่วมกบับริษัทดงักลา่วได้
อย่างยอดเยี่ยม โดยไดย้กระดบัการใหบ้ริการดา้นประกันสขุภาพ มีการบริการเป็นเลิศ 
ตอบสนองความตอ้งการของผูร้บับรกิารไดอ้ยา่งดี ไดแ้ก่ 
 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด้าน “ริเริ่ม เปิดรับ ตอบรับนวัตกรรมใหม่” มอบใหก้ับ

โรงพยาบาลสมิติเวช สขุมุวิท 
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 รางวลัชนะเลศิอนัดบั 1 ดา้น “ความรว่มมือระหวา่งองคก์ร” มอบใหก้บัโรงพยาบาล 
สมิติเวช ศรนีครนิทร ์

 รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ด้าน “การดูแลเอาใจใส่อย่างเป็นเลิศ ” มอบให้กับ
โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบรุ ี

 บริษัทฯ ไดร้บัรางวลั Thailand Digital Excellence Awards 2020  ในสาขา Thai Digital 
Champion for Business Model Innovation  ซึ่งมอบให้กับบริษัทที่พลิกแนวคิด สรา้ง
ความยั่งยืนในธุรกิจผ่านระบบดิจิทลั ในการบริหารจดัการ จากสมาคมการจดัการธุรกิจ
แหง่ประเทศไทย  

 บริษัทฯ รับรางวัล Hospital of the year – Thailand  จาก  Healthcare Asia Awards 
2020 เป็นองคก์รดีเลิศแห่งปีของเอเซียภายใตแ้นวคิด Organization of Value องคก์ร
แหง่คณุคา่ 

 โรงพยาบาลสมิติเวช สขุมุวิท ไดร้บัรางวลัจาก Global Health Award 2020 ระดบัเอเซีย
แปซิฟิก “Samitivej Hospital : Best Hospital of the Year in Thailand 2020” เป็นรางวลั
ชนะเลศิ โรงพยาบาลยอดเยี่ยมแหง่ปี 2020   

 โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท รับรางวัลโรงพยาบาลตน้แบบภาคเอกชนท ากิจกรรม
วิชาการ สงูสดุอนัดบั 1 แสดงใหเ้ห็นถึงความวิรยิะ อตุสาหะ และเสยีสละ ในงานครบรอบ 
20 ปี ศนูยก์ารศกึษาตอ่เนื่องของแพทย ์(ศ.น.พ.)  กระทรวงสาธารณสขุ  

 โรงพยาบาลสมิติเวช  ไดด้  าเนินการโครงการ “กองทุนเพื่อชีวิตใหม่” หรือ “New Life 
Foundation” ให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง   ซึ่งประกอบด้วย 3 
โครงการย่อยไดแ้ก่  “กองทนุสมิติเวช เพื่อชีวิตใหมห่วัใจเด็ก”  “กองทนุสมิติเวช เพื่อชีวิต
ใหม่ไขกระดกูเด็ก”  และ “กองทนุสมิติเวช เพื่อชีวิตใหม่แกไ้ขกระดกูคด”  โดยในปี 2563 
มีผูใ้จบญุบริจาคเงินใหก้องทนุรวม 5.3 ลา้นบาท  ซึ่งสนบัสนนุกองทนุฯ สามารถใหก้าร
ผา่ตดัหวัใจเด็กรวม 20 ราย และผา่ตดักระดกูสนัหลงัคดอีก 11 ราย  โดยไมค่ิดคา่ใชจ้่าย 

 เมื่อตน้ปีนี ้ โรงพยาบาลสมิติเวช สขุุมวิท ไดผ้่านการต่ออายุการรบัรองมาตรฐานตาม
มาตรฐานการรกัษาพยาบาล หรือ Healthcare Accreditation (HA)  จาก สถาบนัรบัรอง
คณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) หรอื สรพ. โดย หวัหนา้คณะผูเ้ยี่ยมส ารวจของ 
สรพ. ซึ่งเป็นผูท้รงคุณวุฒิและมีประสบการณด์า้นคุณภาพของประเทศ  ไดก้ล่าวไวว้่า 
“ผลงานของสมิติเวช สขุมุวิท คือผลของโรงพยาบาลที่คนไทยภาคภมูิใจ”  น ามาซึ่งขวญั
และก าลงัใจใหช้าวสมิติเวช พฒันางานเพื่อดแูลผูป่้วยใหด้ียิ่งขึน้ตอ่ไป 

จากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามขอ้มลู  โดยมอบหมายให้
นายจิรฐั  จกัรพ์ิทกัษ์สตัย ์ ประธานเจา้หนา้ที่ดา้นการเงิน  เป็นผูร้วบรวมค าถามของผูถื้อหุน้เพื่ออา่นค าถาม
หรือความเห็นของผูถื้อหุน้ใหท้ี่ประชุมไดท้ราบ  และประธานฯ ไดม้อบหมายใหก้รรมการและ/หรือผูบ้ริหาร
ชีแ้จงค าถามของผูถื้อหุน้ตามล าดบั ดงันี ้

นายสธีุระ  มีอินเกิด  ผูถื้อหุน้จ านวน 10,200 หุน้  มีค  าถาม 12 ค าถาม ดงันี ้ ค  าถามที่ 1:  ขอทราบ
สถานการณห์รอืปรมิาณผูม้าใชบ้รกิารของโรงพยาบาลทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาติ  รวมถึงกลุม่ชาวตา่งชาติ
ที่บินเขา้ใชบ้ริการของโรงพยาบาล (Fly In) ดว้ย  นายแพทยช์ัยรตัน ์ ปัณฑุรอมัพร กรรมการผูจ้ัดการและ
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ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  ชีแ้จงวา่  กลุม่ผูใ้ชบ้รกิารชาวไทยไดม้าใชบ้รกิารมากขึน้เกือบเทา่กบัช่วงเหตกุารณ์
ปกติ  ในส่วนปริมาณของกลุ่ม Fly In ยังติดลบประมาณ 70-80% จากปกติ  เนื่องจากสายการบินต่างๆ 
ยงัคงระงบัการบินระหว่างประเทศ  ส าหรบัชาวตา่งชาติที่อาศยัอยูใ่นประเทศมาใชบ้ริการมากขึน้เป็นล าดบั
แต่ยงัคงต ่ากวา่ปกติเล็กนอ้ย  ซึ่งในภาพรวมนัน้ บริษัทฯ สามารถใหบ้รกิารตอ่เนื่องดว้ยดี  เนื่องจากบรษัิทฯ 
ไดเ้ตรียมการรองรบัสถานการณต์า่งๆ ไวล้ว่งหนา้และสามารถปรบัตวัไดท้นักาล  ค าถามที่ 2:  สถานการณ์
การเมืองในสาธารณรฐัแห่งสหภาพพม่า  ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของคลินิกสมิติเวชที่เมืองย่างกุง้
อยา่งไร  นายแพทยช์ยัรตันฯ์  ชีแ้จงวา่  เหตกุารณค์วามไมส่งบในพมา่เป็นสิง่ที่บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ 
ทัง้นี ้Samitivej International Clinic ใหบ้รกิารเฉพาะผูป่้วยนอก (Out Patient) เทา่นัน้  และตัง้อยูใ่นต าแหนง่
ที่ปลอดภยั  จึงมีผูม้าใชบ้ริการตามปกติแต่มีปริมาณลดลง  นบัไดว้่าไม่ไดร้บัผลกระทบแบบที่มีนยัส าคญั  
ค าถามที่ 3:  บริษัทฯ มีแผนการน าเขา้วคัซีนป้องกนัโรคไวรสั COVID-19 อย่างไร  นายแพทยช์ยัรตันฯ์ ชีแ้จง
วา่  การน าเขา้วคัซีนปอ้งกนั COVID-19 อยูใ่นความรบัผิดชอบของรฐับาลซึง่เป็นเรือ่งละเอียดออ่น ในขณะนี ้
เป็นการประสานงานระหว่างรฐับาลกับรฐับาลเพื่อน าเขา้วคัซีนในกรณี Emergency Used เท่านัน้  ทัง้นี ้
บริษัทฯ อยู่ในฐานะภาคเอกชนไดป้ฏิบตัิตามนโยบายของภาครฐั  รวมถึงการกระจายของวคัซีนชนิดต่างๆ  
เช่น  Sinovac และ AstraZeneca ตามล าดบั  ซึ่งรฐับาลเริ่มกระจายการฉีดวคัซีนใหแ้ก่แพทยแ์ละบคุลากร
ทางการการแพทยท์ั่วประเทศ  ในสว่นของโรงพยาบาลสมิติเวช แพทยแ์ละบคุลากรทางการแพทยเ์ริ่มไดร้บั
การฉีดวคัซีนเช่นกนั  ทัง้นี ้วคัซีนส าหรบัประชาชนทั่วไปอยูใ่นความดแูลของรฐับาล  ค าถามที่ 4:  ในปี 2563 
ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีอตัราการครองเตียง (Occupancy Rate) ที่ 62% ของจ านวนเตียงผูป่้วย  จึงขอถามว่า 
ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2564 นี ้ มี Occupancy Rate ที่อตัราเท่าไร    นายแพทยช์ัยรตันฯ์ ชีแ้จงว่า  ใน
เบือ้งตน้อตัราการครองเตียงของบริษัทฯ มีอตัราเฉลี่ยดีขึน้เป็นล าดบั  หากค านึงอตัรา Return On Asset 
(ROA)  บริษัทฯ สามารถใชส้ินทรพัยใ์หเ้กิดประโยชน ์(Asset Utilization) ไดใ้กลเ้คียงเป้าหมาย  นอกจากนี ้
จะเห็นไดว้า่โรคไวรสั COVID-19 เริ่มระบาดรุนแรงในเดือนมีนาคมปีที่แลว้  จากนัน้ สถานการณเ์ริ่มดีขึน้แต่
กลบัมาระบาดระลอกใหมใ่นช่วงปลายปี  หากพิจารณาขอ้มลูปัจจบุนัเปรียบเทียบกบัปีก่อนนบัไดว้า่มีอตัรา 
Occupancy Rate ดีขึน้จากปีก่อน  ค าถามที่ 5: บริษัท ดิจิทัล เฮลท ์เวนเจอร ์จ ากัด  (DHV) เป็น Health 
Tech Company  คาดวา่จะมีการเจรญิเติบโตของรายได ้(Revenue Growth)  แตไ่มม่ีก าไรสทุธิ (Net Profit)  
ในระยะสัน้  ทัง้นี ้บริษัทฯ มีแผนในการน าบริษัท DHV เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
หรือไม่  เพื่อระดมทุนและสรา้งนวัตกรรมอย่างคล่องตัว  นายแพทย์ชัยรัตน์ฯ ชีแ้จงว่า  DHV เพิ่งเริ่ม
ประกอบการซึ่งท าหนา้ที่เหมือน Startup Company  ในการคน้ควา้นวตักรรมใหม่ๆ   โดยมีโอกาสไม่ประสบ
ความส าเรจ็ดว้ย  ส  าหรบัโอกาสทีจ่ะประสบความส าเรจ็คาดวา่มีประมาณ 10-20%  ส  าหรบัการสรา้งรายได้
และผลก าไรอาจใชเ้วลาประมาณ 2-3 ปี  ที่ผ่านมา DHV ไดพ้ฒันา Product ออกใชง้านแลว้ค่อนขา้งเยอะ  
และมีความโดดเด่นในอุตสาหกรรม Healthcare  อาทิ  Virtual Hospital, TytoCare, Engage Care, 
Samitivej Plus, Samitivej Prompt และ Samitivej True Eye เป็นตน้  นอกจากนี ้นบัวา่ เป็นเรือ่งที่ดีที่เป็นสิง่
เหนี่ยวน าใหผู้ค้นสนใจในเรื่อง Innovation และพฒันางานดา้นนีม้ากขึน้   ค าถามที่ 6:  ปัจจุบนัมีผูใ้ชง้าน
ระบบ Samitivej Virtual Hospital เป็นจ านวนเท่าไรต่อวัน  นายแพทยช์ัยรตันฯ์ ชีแ้จงว่า  ในระยะแรกมี
ผูใ้ชง้านประมาณ 500 รายต่อเดือน  แต่เมื่อเกิดเหตุวิกฤต COVID-19  มีผูใ้ชง้านเพิ่มเป็น 3,000 – 4,000 
ราย  หลงัจากนัน้ลดลงมาเหลือประมาณ 2,000 ราย  โดยคาดว่า  ในอนาคตจะมีปริมาณเพิ่มขึน้  อย่างไร 
ก็ตาม ขึน้อยู่กบัเหตุและปัจจยัต่างๆ เช่น  จ านวนคนไขท้ี่ไม่อยากเขา้มาในโรงพยาบาลมีเพิ่มมากขึน้  และ
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จ านวนของ New Generation ที่นิยมใช้ Technology มีมากขึน้  ทั้งนี  ้หากการระบาดของ COVID-19  
สงบลง  และสถานการณ์กลับเป็นปกติจะตอ้งติดตามสถิติต่อไป   ค าถามที่ 7:  ปัจจุบัน SkinX  มียอด
ผู้ใช้บริการเท่าไรต่อวัน  และมีจ านวนแพทย์ใน Platform เพิ่มขึน้เท่าไร  นายแพทย์ชัยรัตน์ฯ ชีแ้จงว่า  
เนื่องจากระบบงานดงักลา่วอยู่ในระหว่างเริ่มใหบ้ริการ  โดยมีการติดตามอย่างใกลชิ้ดเพื่อพฒันาปรบัปรุง
ระบบงานใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  จึงยงัไม่มีขอ้มลูสถิติที่แน่นอน  ค าถามที่ 8:  เมื่อรฐับาลปรบันโยบายลด
จ านวนวันการกักตัวนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางเข้าประเทศที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วเหลือ 7 วัน นั้น   
โรงพยาบาลฯ ได้รับการติดต่อจากผู้ป่วยชาวต่างชาติเพิ่มขึน้หรือไม่  นายแพทย์ชัยรัตน์ฯ ชี ้แจงว่า   
โรงพยาบาลฯ ไดต้ิดต่อกบัชาวตา่งชาติที่เป็นผูป่้วยเก่าของโรงพยาบาลอยา่งต่อเนื่อง  และใหบ้ริการ  Virtual 
Hospital ตามความเหมาะสม  เช่น  การใหบ้รกิาร Tele Rehabilitation แก่ชาว Middle East เป็นตน้  ส  าหรบั
ช่องทางการดแูลผูป่้วยที่ประสงคเ์ดินทางเขา้ประเทศและผ่านการ Quarantine นัน้มีจ านวนไมม่าก  คงตอ้ง
รอจนกว่าสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายหรือกลบัเป็นปกติ  ค าถามที่ 9:  การร่วมมือของบริษัทฯ กับ
บรษัิท ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั (มหาชน)  ในการพฒันาโครงการ Wellness Residence นัน้  บรษัิทฯ จะ
ไดผ้ลประโยชนท์างดา้นใด  นายแพทยช์ัยรตันฯ์ ชีแ้จงว่า  การร่วมมือระหว่างสองบริษัทดังกล่าวไดร้บั
ผลประโยชน์ในลักษณะ Win Win Situation ทั้งคู่  บริษัท ออริจิ ้นฯ มีฐานลูกค้าหรือสมาชิกโครงการ
อสงัหาริมทรพัยต์่างๆ  ซึ่งโรงพยาบาลฯ จะไดด้แูลสขุภาพลกูคา้หรือเป็นคนไขข้องโรงพยาบาล  ในสว่นของ
บริษัท ออริจิน้ฯ ก็จะไดร้บัองคค์วามรู ้หรือ Know How ดา้นสุขภาพในการพัฒนาที่พักอาศัยที่ค  านึงถึง
สุขภาพของผู้อยู่อาศัยอย่างครบวงจร   ค าถามที่ 10:  เมื่อประเทศจีนเปิดประเทศ นั้น  ตามที่ทางกลุ่ม
เครือข่ายไดร้ว่มมือกบั Ping An Health Insurance  คาดว่าจะมีชาวจีนเขา้มารบับริการทางการแพทยเ์พิ่ม
มากขึน้ในช่วงครึ่งปีหลงันีห้รือไม่    นางนฤมล นอ้ยอ ่า กรรมการ ชีแ้จงว่า  เครือข่าย BDMS ไดท้ าสญัญา
ความรว่มมือกบั Ping An Health ตัง้แตม่กราคมปีก่อน  เมื่อเกิดเหตกุารณว์ิกฤติ COVID-19 ไดป้ระสานงาน
อย่างต่อเนื่อง  โดยในหลกัการนัน้ Ping An จะจัดกลุ่มผูท้  าประกันสขุภาพกับ Ping An เดินทางมารบัการ
ดูแลรกัษาพยาบาลที่ประเทศไทย  ซึ่งเดิมกลุ่มนีเ้ดินทางไปประเทศยุโรปหรือประเทศสิงคโปร ์ นอกจากนี ้
Ping An เล็งเห็นว่า  กลุม่ BDMS ใหก้ารดแูลผูป่้วย COVID-19 เป็นอย่างดี  รวมถึงการดแูลผูป่้วยโรคอื่นๆ 
ไดอ้ย่างดีอีกดว้ย  Ping An ไดม้ีแนวความคิดจะส่งผูถื้อกรมธรรมม์ารบัการดูแลทัง้ในดา้น Medical Care 
และ Preventive Care อีกดว้ย  โดยสรุปโครงการนีย้งัด าเนินการตอ่และเช่ือมั่นวา่  ชาวจีนจะเดินทางเขา้มา
รบัการบริการดา้นสุขภาพหลงัเหตุการณ์โรคระบาดสงบลง  ค าถามที่ 11:  บริษัทฯ มีกลยุทธ์ (Strategy) 
อย่างไรที่จะช่วยสรา้งการเติบโตของรายได ้(Revenue Growth) กลบัมาเป็นเช่นเดิม  นายแพทยช์ัยรตันฯ์ 
ชีแ้จงว่า  ประการแรก:  โรงพยาบาลไดใ้หก้ารช่วยเหลือชุมชน เช่น การออกหน่วยสขุภาพรวมถึงการดแูล
บริษัทคู่คา้ต่างๆ ในช่วงวิกฤตโรคระบาด  เป็นการสรา้งคุณค่าทางจิตใจเป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งชุมชนจะเห็น
โรงพยาบาลเป็นพนัธมิตรและนกึถึงโรงพยาบาลฯ ในยามเหตกุารณป์กติดว้ย  ประการท่ีสอง:  การรว่มมือกบั
พนัธมิตรทางธุรกิจ (Business Collaboration)  โดยรว่มมือกนัน าจดุแข็งของแตล่ะฝ่ายมาพฒันางานรว่มกนั
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งท่ามกลางภาวะวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนนัน้  การด าเนินธุรกิจโดย
ล าพงัมีความยากล าบากมาก  และประการสดุทา้ย:  การน า Technology มาพฒันางานใหเ้ทา่ทนัพฤติกรรม
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงท่ามกลาง Information Technology ที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน   
ค าถามที่ 12:  ถ้าพิจารณาจ าแนกตามแผนกที่เป็น COE ในแผนกเด็กมีปริมาณผูป่้วยลดลงก่ีเปอรเ์ซ็นต ์
อบุตัิเหตลุดลงก่ีเปอรเ์ซ็นต ์ และโรคระบบทางเดินอาหารและตบัลดลงก่ีเปอรเ์ซ็นต ์ แพทยห์ญิงสรุางคณาฯ  
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ชีแ้จงวา่  ในปีที่ผ่านมา แผนกเด็กมีจ านวนผูป่้วยเด็กลดลงประมาณ 30%  แผนกฉกุเฉินและอบุตัิเหตใุนเด็ก
ลดลงไม่มากมีจ านวนใกลเ้คียงเดิม  ส  าหรบัโรคระบาดทางเดินอาหารและตบัมีจ านวนลดลงประมาณ 10%  
เนื่องจากสว่นใหญ่เป็นผูป่้วยที่ Fly In ส าหรบัผูป่้วยในประเทศมีจ านวนใกลเ้คียงเดิม  นอกจากนี ้มีจ านวน
ผูป่้วยโรคกระดกูและขอ้ลดลงประมาณ 10% 

นายสถาพร ผงันิรนัดร ์ผูถื้อหุน้จ านวน 100 หุน้  แสดงความขอบคุณคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
บุคลากรทุกท่านส าหรบัผลประกอบการในปี 2563 ภายใตส้ถานการณ์ที่วิกฤตโรคไวรสั COVID-19 และ
ระบาดรุนแรง 

ผูถื้อหุน้ไม่ระบช่ืุอ  สอบถามว่า  กรณีผูป่้วยชาวอาหรบัไม่กลบัมาใชบ้ริการ  โดยทางประเทศอาหรบั
ไดจ้ดัตัง้ Medical Hub เพื่อดแูลประชาชน  ซึ่งในระยะยาวอาจสง่ผลกระทบตอ่ฐานลกูคา้ของโรงพยาบาลฯ  
ในการนี ้ โรงพยาบาลมีแนวทางแกปั้ญหานีอ้ยา่งไร  นายแพทยช์ยัรตันฯ์ ชีแ้จงว่า  ก่อนหนา้นี ้โรงพยาบาล
สมิติเวช ศรีนครินทร ์ มีฐานลกูคา้ชาวอาหรบัประมาณ 10%  ปัจจุบนัลดลงเหลือประมาณ 5%  โดยในช่วง
วิกฤต COVID-19 ที่ผ่านมา  โรงพยาบาลฯ ไดต้ิดต่อกบัลกูคา้อย่างต่อเนื่อง  และใหบ้ริการ Telemedicine 
หรือ Remote Health  นอกจากนี ้หากพิจารณากลุ่มประเทศอื่นๆ ใน Middle East นั้น  ระบบ Remote 
Health ยังไม่เป็นที่นิยมมากนักในประเทศดงักล่าว  ส  าหรบัอนาคตอีก 4-5 ปี ขา้งหนา้  Remote Health 
รว่มกบัการใช ้Robotic Surgery นา่จะเป็นท่ีนิยม   ซึง่อาจสง่ผลกระทบกบัฐานลกูคา้ของโรงพยาบาล  ดงันัน้ 
โรงพยาบาลไดค้  านงึถึงการปรบัแผนกลยทุธร์องรบัเหตกุารณด์งักลา่วดว้ย 

เมื่อไมม่ีผูใ้ดแสดงความคิดเห็นหรอืสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม  ประธานฯ กลา่ววา่  เนื่องจากวาระนีเ้ป็น
เรือ่งรายงานเพื่อผูถื้อหุน้ทราบ  จึงไมม่ีการลงมติและสรุปวา่ 

ที่ประชมุรบัทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานในรอบปี 2563 
   

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2563 

ประธานฯ  มอบหมายใหน้ายจิรฐั  จกัรพ์ิทกัษ์สตัย ์ ประธานเจา้หนา้ที่ดา้นการเงิน  เป็นผูเ้สนอวาระนี ้  
นายจิรฐัฯ  เสนอที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย  ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่แสดงไวใ้นรายงานประจ าปีหน้าที่ 67 ถึงหน้าที่ 126  โดยได้น าส่งใหท้่าน 
ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุแลว้ 

งบการเงินของบริษัทฯ ดังกล่าวประกอบดว้ย งบดุล หรืองบแสดงฐานะการเงิน  งบก าไรขาดทุน   
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผูถื้อหุน้  และงบกระแสเงินสด  ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทั่วไป  สามารถสะทอ้นถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และ
บรษัิทยอ่ยไดอ้ยา่งถกูตอ้งและครบถว้น  รวมถึงไดเ้ปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพียงพอส าหรบัผูใ้ชง้บการเงิน  ในการ
นี ้ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตโดย นายวิชาติ  โลเกศกระวี จากบริษัท  ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไดต้รวจสอบและ
รบัรองงบการเงินของบรษัิทฯและบรษัิทยอ่ยดงักลา่ว  และแสดงความเห็นแบบไมม่ีเง่ือนไขไวใ้นหนา้ที่ 67 ถึง 
70 ของรายงานประจ าปี 2563  ซึง่ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานรวมของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย สิน้สดุ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สรุปยอ่ไดด้งันี ้
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งบการเงนิ 
หนว่ย : ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
งบแสดงฐานะการเงิน   
สนิทรพัยร์วม 13,729 11,889 
หนีส้นิรวม 3,245 4,056 
สว่นของผูถื้อหุน้รวม 10,485 7,834 

งบก าไรขาดทนุ   

รายไดร้วม 10,476 8,407 
คา่ใชจ้่ายรวม 8,601 6,768 
ก าไรสทุธิส าหรบัปี 1,541 1,336 

จึงเสนอท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินดงักลา่ว 
จากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามขอ้มูล   ซึ่งมีผูถื้อหุน้ไม ่

แจง้ช่ือสอบถามจ านวนก าไรสะสมของบริษัทฯ  นายจิรฐัฯ ชีแ้จงว่า ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มี
ก าไรสะสมยงัไม่จัดสรรรวมจ านวน 5,887.7 ลา้นบาท  ส าหรบัก าไรสะสมเฉพาะกิจการมีจ านวน 4,025.2  
ลา้นบาท เมื่อไมม่ีผูใ้ดแสดงความคิดเห็นหรอืสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม  ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติ 

มติที่ประชุม : 
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิงบการเงิน และรายงานผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรบัรอบปีบญัชี

สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้  

 คะแนน ร้อยละ 

เหน็ดว้ย 96,085,480  เสยีง 100 
ไม่เหน็ดว้ย 0  เสยีง 0 
งดออกเสยีง 0  เสยีง 0 
บตัรเสยี 0  เสยีง 0 

รวม 96,085,480  เสยีง 100 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรประจ าปี 2563 

ประธานฯ มอบหมายใหน้ายจิรฐั  จักร์พิทักษ์สตัย ์ ประธานเจ้าหนา้ที่ดา้นการเงิน  เป็นผูเ้สนอ
รายละเอียดวาระนี ้ นายจิรัฐฯ  กล่าวว่า  ด้วยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ได้ก าหนดไวว้่า 
โดยทั่วไปบริษัทฯ จะจ่ายปันผลไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิเฉพาะกิจการ ยกเวน้ในกรณีที่บริษัทฯ มี
แผนการขยายธุรกิจหรือบริษัทฯ มีความตอ้งการใชเ้งินทุน  หรือกรณีบริษัทฯ มีก าไรนอ้ยจนไม่คุม้ค่าที่จะ
จ่ายเงินปันผล ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ มีผลก าไรสุทธิเฉพาะกิจการ เป็นจ านวน 1,335,794,599.- บาท  
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรใหจ้ดัสรรก าไรประจ าปี 2563  ดงันัน้  จึงเสนอที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2563 ในอัตราหุน้ละ 13.- บาท  ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  
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นับจ านวนหุ้นรวม 100 ลา้นหุ้น  เป็นจ านวนเงินทั้งสิน้ 1,300.- ลา้นบาท  โดยให้จ่ายจากก าไรของผล
ประกอบการประจ าปี  และก าหนดจ่ายในวนัท่ี 23 เมษายน ศกนี ้  

การจ่ายเงินปันผล เป็นจ านวนเงินรวม 1,300.- ลา้นบาท ที่กล่าวขา้งตน้ นัน้  คิดเป็นรอ้ยละ 97.32 
ของก าไรสทุธิเฉพาะกิจการ  จึงสอดคลอ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ  และการจ่ายเงินปันผล
คราวนีเ้ป็นการจ่ายจากก าไรสทุธิที่บรษัิทฯ เสยีภาษีเงินไดใ้นอตัรารอ้ยละ 20   

ในการนี ้เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินทุนส ารองจ านวน 100,000,000.- บาท ซึ่งครบถว้นตามจ านวนที่
กฎหมายก าหนดไวใ้หม้ีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 10% ของทุนจดทะเบียนในบริษัทฯ หรือคิดเป็นจ านวนเท่ากบั 
100,000,000.- บาท  บริษัทฯ จึงไม่ตอ้งจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายเพิ่มอีก  จึงเสนอท่านผูถื้อหุน้เพื่อ
อนมุตัิ 

จากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามขอ้มลู เมื่อไม่มีผูใ้ดแสดง
ความคิดเห็นหรอืสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม  จึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติ 

มติที่ประชุม : 
ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิจดัสรรเงินก าไรประจ าปี 2563 ดงันี ้
1. ใหจ้่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 13.- บาท แก่ผูถื้อหุน้  ถือหุน้รวม 100,000,000 

หุ้น เป็นจ านวนเงินรวม 1,300,000,000.- บาท  โดยจัดสรรจากก าไรของผลประกอบการ
ประจ าปี 2563 และก าหนดจ่ายในวนัศกุรท์ี่ 23 เมษายน 2564 

2. ใหง้ดจัดสรรเงินทุนส ารอง   เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินทุนส ารอง จ านวน 100,000,000.- บาท  
ครบตามจ านวนขัน้ต ่าตามที่กฎหมายก าหนดใหม้ีอัตราเท่ากับ 10% ของทุนจดทะเบียนใน
บรษัิทฯ หรอืคิดเป็นจ านวนเทา่กบั 100,000,000.- บาท 

ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

  คะแนน ร้อยละ 

เหน็ดว้ย 96,085,480  เสยีง 100 
ไม่เหน็ดว้ย 0  เสยีง 0 
งดออกเสยีง 0  เสยีง 0 
บตัรเสยี 0  เสยีง 0 

รวม 96,085,480  เสยีง 100 
 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายให้นายประดิษฐ์ ทีฆกุล  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เป็นผูเ้สนอวาระนี ้ นายประดิษฐ์ฯ  กลา่วว่า  เพื่อปฏิบตัิตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดให้
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  ตอ้งมีกรรมการพน้จากต าแหน่งตามวาระเป็นอตัรา 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด  ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจ านวนรวม 8 ท่าน ส าหรบัปี 2564 จะมี
กรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหนง่ตามวาระ 3 ทา่น ไดแ้ก่ 

1. นายไกรทิพย ์ ไกรฤกษ์   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
2. นางนฤมล  นอ้ยอ ่า    กรรมการ 
3. แพทยห์ญิงสรุางคณา  เตชะไพฑรูย ์  กรรมการ 
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ในการนี ้คณะกรรมการไดพ้ิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ซึง่
ไดท้  าหนา้ที่พิจารณาสรรหาบุคคลผูม้ีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการที่ว่างลงดงักล่าว  
โดยค านงึถึงความเหมาะสมหลายประการ ไดแ้ก่  คณุวฒุิ  ความนา่เช่ือถือ  ความรูค้วามเขา้ใจในธุรกิจของ
บริษัทฯ  ประสบการณก์ารท างาน  ความเป็นอิสระ  ผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมา  และ
องคป์ระกอบความหลากหลายในวิชาชีพของคณะกรรมการ  เป็นตน้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ใหเ้สนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตัง้กรรมการ ที่ครบวาระทัง้ 3 ท่าน  กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
ตอ่ไปอีกวาระหนึง่  

นอกจากนี ้ คณะกรรมการมีความเห็นเช่นเดียวกบัคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนใน
กรณีของนายไกรทิพย ์ไกรฤกษ์ วา่ ถึงแมน้ายไกรทิพยฯ์ เคยด ารงต าแหนง่เป็นเวลา 4 วาระแลว้ก็ตาม  โดย
ที่ผ่านมานายไกรทิพยฯ์ ไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ครบถว้นและด ารงตนเป็นกรรมการอิสระไดอ้ย่างดี  ดงันัน้ การที่
นายไกรทิพยฯ์ จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระตอ่ไป  จะไม่มีผลตอ่ความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหนา้ที่อีก
วาระหนึง่  และนางนฤมล นอ้ยอ ่า ไดด้  ารงต าแหนง่กรรมการในบรษัิท กรุงเทพดสุติเวชการ จ ากดั (มหาชน)  
ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ และประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเช่นเดียวกนั แต่มิไดม้ีความขดัแยง้หรือมีการแข่งขนั
กบับริษัทฯ แต่ประการใด  ทัง้นี  ้ บริษัทฯ ไดจ้ดัท ารายละเอียดประวตัิของทัง้ 3 ท่าน ไวใ้นเอกสารประกอบ
หนงัสอืเชิญประชมุเพื่อใหท้า่นผูถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาลว่งหนา้แลว้ 

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา  และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามขอ้มูล
เพิ่มเติม  เมื่อไมม่ีผูใ้ดสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม  นายประดิษฐ์ ฯ จึงไดข้อใหท้ี่ประชมุลงมติเลอืกตัง้กรรมการ 
ทีละทา่นตามล าดบั 

มติที่ประชุม :  
ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากแต่งตัง้กรรมการที่ครบวาระ 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง

กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้
(1) นายไกรทิพย ์ ไกรฤกษ์ 

 คะแนน ร้อยละ 

เหน็ดว้ย 96,085,379  เสยีง 99.9998 
ไม่เหน็ดว้ย 101  เสยีง 0.0001 
งดออกเสยีง 0  เสยีง 0 
บตัรเสยี 0  เสยีง 0 

รวม 96,085,480  เสยีง 100 
 

(2) นางนฤมล  นอ้ยอ ่า 
 คะแนน ร้อยละ 

เหน็ดว้ย 96,085,380  เสยีง 99.9998 
ไม่เหน็ดว้ย 100  เสยีง 0.0001 
งดออกเสยีง 0  เสยีง 0 
บตัรเสยี 0  เสยีง 0 

รวม 96,085,480  เสยีง 100 
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(3) แพทยห์ญิงสรุางคณา  เตชะไพฑรูย ์
 คะแนน ร้อยละ 

เหน็ดว้ย 96,085,380  เสยีง 99.9998 
ไม่เหน็ดว้ย 100  เสยีง 0.0001 
งดออกเสยีง 0  เสยีง 0 
บตัรเสยี 0  เสยีง 0 

รวม 96,085,480  เสยีง 100 
 
วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายให้นายประดิษฐ์ ทีฆกุล  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เป็นผูเ้สนอวาระนี ้ นายประดิษฐ์ฯ กลา่วว่า  เพื่อเป็นขวญัก าลงัใจใหค้ณะกรรมการที่ไดทุ้ม่เท
ปฏิบตัิหนา้ที่ดแูลบรหิารกิจการ ใหม้ีความเจรญิเติบโตและกา้วหนา้ ตามที่คณะกรรมการไดร้ายงานใหท้่าน
ผูถื้อหุน้ทราบในวาระตน้แลว้  คณะกรรมการบริษัทฯ  ไดพ้ิจารณาขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน  ที่ไดพ้ิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการในเรือ่ง
ต่างๆ อย่างละเอียด เช่น  หนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการ  ผลประกอบการของบริษัทฯ  จ านวน
คณะกรรมการของบรษัิทฯ   ภาวะเศรษฐกิจ  และผลส ารวจคา่ตอบแทนกรรมการในภาคธุรกิจเดียวกนั  เป็น
ตน้  คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ เห็นสมควรเสนอที่
ประชมุพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนใหค้ณะกรรมการประจ าปี 2564 ดงันี ้

1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิท 

(1) เงินบ าเหน็จ : ให้คณะกรรมการรับ เ งินบ า เหน็จ  เ ป็นจ านวนเ งินรวม 
14,000,000.- บาท ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 0.13 ของรายไดร้วมของ
บรษัิทฯ ในปี 2563 โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการน าไปจดัสรร
แบง่กนัเอง 

(2) คา่เบีย้ประชมุ : 
 

 

ใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ ไดร้บัคา่เบีย้ประชมุในอตัรา ดงันี ้
 ใหป้ระธาน    ไดร้บัเบีย้ประชมุครัง้ละ 52,500.- บาท 
 ใหก้รรมการ   ไดร้บัเบีย้ประชมุครัง้ละ 35,000.- บาท 

(3) สวสัดิการ
รกัษาพยาบาล : 

ก าหนดวงเงินค่ารกัษาพยาบาลของกรรมการ เฉพาะกรรมการ
จากภายนอกที่ไม่มีสถานภาพเป็นพนักงาน หรือผูบ้ริหารตาม
สัญญาจ้างของบริษัท  ในวงเงิน 3 ลา้นบาท/คน/ปี  โดยรับ
รักษาพยาบาลที่ โรงพยาบาลสมิติ เวช สุขุมวิท และ/หรือ
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรนีครนิทร ์การนบัระยะเวลารอบปี ใหน้บั
จากวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีถึงวนัประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปีครัง้ตอ่ไป 
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2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย :  ใหค้ณะกรรมการชุดย่อยไดร้บัเบีย้ประชุมเท่ากบัปีก่อน 
ดงันี ้
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ใหป้ระธาน    ไดร้บัเบีย้ประชมุครัง้ละ 30,000.- บาท 
 ใหก้รรมการ   ไดร้บัเบีย้ประชมุครัง้ละ 20,000.- บาท 

(2) คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการชดุอื่นๆ 
 ใหป้ระธาน    ไดร้บัเบีย้ประชมุครัง้ละ 30,000.- บาท 
 ใหก้รรมการ   ไดร้บัเบีย้ประชมุครัง้ละ 20,000.- บาท 

จากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรอืสอบถามขอ้มลู  มีผูถื้อหุน้ไมแ่จง้นาม
สอบถามว่า  คณะกรรมการชุดตา่งๆ มีการประชุมก่ีครัง้ในรอบปี  นายประดิษฐ์ฯ ชีแ้จงว่า  คณะกรรมการ
บริษัทฯ มีการประชุมเป็นประจ าทุก 2 เดือน หรือ 6 ครัง้ในรอบปี  คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม
อย่างนอ้ยไตรมาสละครัง้ หรือเฉลี่ย 4 ครัง้ในรอบปี  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนมีการ
ประชมุเฉลีย่ 1 ครัง้ในรอบปี  และหากมีเรือ่งที่ส  าคญัเรง่ดว่นหรอืฉกุเฉิน  คณะกรรมการจะเรยีกประชมุเป็น
คราวๆ ไป  เมื่อไมม่ีผูใ้ดแสดงความคิดเห็นหรอืสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม  จึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติ 

มติที่ประชุม :  
ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ดงันี ้
1.  คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิท 

(1) เงินบ าเหน็จ : อนมุตัิเงินบ าเหน็จ เป็นจ านวนเงินรวม 14,000,000.- บาท โดย
มอบหมายใหค้ณะกรรมการน าไปจดัสรรแบง่กนัเอง 

(2) คา่เบีย้ประชมุ : 
 
 

 

ใหค้ณะกรรมการไดร้บัคา่เบีย้ประชมุดงันี ้
ต าแหน่ง คณะกรรมการบริษัทฯ 

ประธาน 52,500 / ครัง้ 
กรรมการ 35,000 / ครัง้  

(3) สวสัดิการ
รกัษาพยาบาล : 

ก าหนดวงเงินค่ารกัษาพยาบาลของกรรมการ เฉพาะกรรมการ
จากภายนอกที่ไมม่ีสถานภาพเป็นพนกังาน/ผูบ้รหิารตามสญัญา
จา้งของบรษัิท ในวงเงิน 3 ลา้นบาท/คน/ปี  โดยรบัรกัษาพยาบาล
ที่โรงพยาบาลสมิติเวช สขุุมวิท และ/หรือโรงพยาบาลสมิติเวช  
ศรนีครนิทร ์การนบัระยะเวลารอบปี ใหน้บัจากวนัประชมุสามญั 
ผูถื้อหุน้ประจ าปีถึงวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีครัง้ตอ่ไป 

2. คา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ย :  ใหค้ณะกรรมการชดุยอ่ยไดร้บัเบีย้ประชมุในอตัราดงันี ้
ต าแหน่ง คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาฯ และ

คณะกรรมการชุดอื่นๆ 

ประธาน 30,000.- บาท / ครัง้ 30,000.- บาท / ครัง้ 
กรรมการ 20,000.- บาท / ครัง้ 20,000.- บาท / ครัง้ 
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ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้
 คะแนน ร้อยละ 

เหน็ดว้ย 96,085,480  เสยีง 100 
ไม่เหน็ดว้ย 0  เสยีง 0 
งดออกเสยีง 0  เสยีง 0 
บตัรเสยี 0  เสยีง 0 

รวม 96,085,480  เสยีง 100 
 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 

ประธานฯ  มอบหมายใหน้ายสมชาต  อินทรทตู  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูเ้สนอวาระนี ้   
นายสมชาตฯ  กลา่วว่า  ในการพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เพื่อท าหนา้ที่ตรวจสอบบญัชีของ
บริษัทฯ ส าหรบัรอบปีบญัชี 2564  คณะกรรมการตรวจสอบ ไดค้  านึงถึงขอ้เสนอและคณุสมบตัิของผูส้อบ
บญัชี  รวมทัง้คณุสมบตัิของส านกังานตรวจสอบดว้ย ในประเด็นหลกัๆ ไดแ้ก่  ความรู ้ความสามารถ และ
ประสบการณ ์ ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีและของส านกังานสอบบญัชี  เวลาการปฏิบตัิงานใหบ้ริษัทฯ 
และผลงานที่ผ่านมา  ความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอตัรา
ค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดบัเดียวกนั  ศกัยภาพในการใหบ้ริการแก่บริษัทฯ และบริษัท
เครือข่ายโดยรวม  และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีและของส านักงานสอบบัญชี โดยต้องไม่เป็นผู้ที่มี
ความสมัพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนไดส้่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่
เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว 

ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ไดเ้ห็นชอบกับมติของคณะกรรมการตรวจสอบ  ใหเ้สนอที่ประชุม  
ผูถื้อหุน้  พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตบรษัิทเดิมคือ บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ใหเ้ป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษัทฯ ส าหรบัรอบบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อไป  โดยมีรายนามผูส้อบบญัชีเป็น
ดงันี ้

1. นายวิชาติ  โลเกศกระวี    ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4451 และ/หรอื 
2. นางสาวกมลทิพย ์เลศิวิทยว์รเทพ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4377 และ/หรอื 
3. นายส าราญ  แตงฉ ่า   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 8021 

  โดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตไดเ้สนออตัราค่าตอบแทนในปี 2564  เป็นจ านวนรวม 1,582,000.- บาท  
ซึ่งเท่ากบัปีก่อน ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดน้ าเสนอขอ้มลูประวตัิอตัราคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชี 2 ปียอ้นหลงัไวใ้น
หนงัสอืเชิญประชมุแลว้   จึงเสนอท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิ 

จากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามขอ้มูล เมื่อไม่มีผูใ้ดแสดง
ความคิดเห็นหรอืสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม  จึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติ 

มติที่ประชุม :   
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันทแ์ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด  ไดแ้ก่  

นายวิชาติ  โลเกศกระวี  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4451 และ/หรือ   นางสาวกมลทิพย ์ เลิศวิทยว์รเทพ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นายส าราญ แตงฉ ่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8021  
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เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรบัรอบปีบญัชี 2564 โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงิน 1,582,000.- บาท  ดว้ย
คะแนนเสยีง ดงันี ้

 คะแนน ร้อยละ 

เหน็ดว้ย 96,085,480  เสยีง 100 
ไม่เหน็ดว้ย 0  เสยีง 0 
งดออกเสยีง 0  เสยีง 0 
บตัรเสยี 0  เสยีง 0 

รวม 96,085,480  เสยีง 100 
 

วาระที่ 8 เร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

ไมม่ีผูใ้ดเสนอเรือ่งอื่นเพื่อพิจารณา 
ประธานฯ แจง้ว่า  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาวาระต่างๆ ตามที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมครบถว้น

แลว้  จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หารือเป็นการทั่วไปหรือเสนอขอ้แนะน าเพิ่มเติม  โดยมอบหมายใหน้ายจิรฐั   
จกัรพ์ิทกัษ์สตัย ์ ประธานเจา้หนา้ที่ดา้นการเงิน  เป็นผู้รวบรวมค าถามของผูถื้อหุน้  จากนัน้ นายจิรฐัฯ อ่าน
ค าถามและหรือขอ้คิดเห็นตา่งๆ ของผูถื้อหุน้ใหท้ี่ประชมุรบัทราบ  ซึ่งประธานฯ ไดม้อบหมายกรรมการและ
หรอืผูบ้รหิาร ชีแ้จงค าถามของผูถื้อหุน้ตามล าดบัดงันี ้

นายธีรภทัร  นิคมานนท ์ ผูถื้อหุน้จ านวน 1 หุน้   ขอใหร้ายงานความคืบหนา้และผลตอบรบัเก่ียวกบั 
Tele Medicine และ TytoCare  และสอบถามว่ามีโอกาสใช้อุปกรณ์ดังกล่าวในเครือ BDMS หรือไม่  
นอกจากนี ้มีโอกาสพฒันาธุรกิจใหม่หรือไม่  อย่างเช่น Teledoc เป็นตน้  หรือเป็นการพฒันางานเพื่อใชใ้น
เครือข่ายเท่านั้น  นอกจากนี ้ได้ด  าเนินการจองสิทธิบัตรในอุปกรณ์ดังกล่าวหรือไม่  พรอ้มกับช่ืนชม
แนวความคิดในการน าอุปกรณด์งักล่าวมาใชใ้นการตรวจรกัษาผูป่้วยที่บา้น  นายแพทยช์ัยรตัน ์ปัณฑุร
อมัพร กรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  ชีแ้จงวา่  อปุกรณ ์TytoCare เป็นเทคโนโลยีที่พฒันา
โดยบริษัทในประเทศอิสราเอล  ซึ่งบริษัทฯ เป็นผูแ้ทนจ าหน่ายหรือ Sole Distributor เพียงแห่งเดียวใน
ประเทศไทย  ในการนี ้เครือข่าย BDMS ไดน้ าอปุกรณด์งักลา่วไปใชใ้นการรกัษาผูป่้วยดว้ย  อาทิ Mobile 
Clinic เพื่อใหบ้รกิารบรษัิทคูค่า้ที่จดัใหม้ีหอ้งพยาบาลโดยไมม่ีแพทยป์ระจ า  โดยใชอ้ปุกรณด์งักลา่วสือ่สาร
กบัแพทยข์องโรงพยาบาลในการดแูลรกัษาพนกังาน เป็นตน้  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตอ้งพฒันางานอยา่ง
ตอ่เนื่องใหเ้ทา่ทนัเทคโนโลยีที่กา้วหนา้และทนัสมยัรวมถึงแทนอปุกรณ ์TytoCare ซึง่จะตกรุน่ไปในอนาคต 

นายสุธีระ  มีอินเกิด  ผูถื้อหุน้จ านวน 10,200 หุน้  สอบถามว่า  ในปีนีโ้รงพยาบาลสมิติเวช และ
โรงพยาบาลในเครือข่ายมีความรว่มมือกบับริษัทประกนัเพิ่มขึน้หรือไม่  ทัง้นี ้ เพื่อลดผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจของชาวไทย  เนื่องจากผูใ้ชบ้ริการที่มีประกนัน่าจะมีความกงัวลเรื่องคา่ใชจ้่ายนอ้ยกวา่กลุม่ Self 
Pay  นางนฤมล นอ้ยอ ่า กรรมการ  ชีแ้จงว่า  ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กลุม่โรงพยาบาลในเครือข่าย BDMS  มี
การร่วมมือกับบริษัทประกันเพิ่มมากขึน้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจัดให้มีกรมธรรม์ที่เรียกว่า Exclusive 
Insurance  Policy เพื่อให้ผูเ้อาประกันใช้บริการรักษาพยาบาลที่กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ  ซึ่งรวมถึง
โรงพยาบาลสมิติเวช  โรงพยาบาลพญาไท  โรงพยาบาลเปาโล  และโรงพยาบาลกรุงเทพทุกแห่งรวม
ประมาณ 50 แห่ง  ซึ่ง Exclusive Insurance Policy  จะสนบัสนนุใหก้ลุม่ผูใ้ชบ้ริการชาวไทยเพิ่มขึน้ทัง้ใน
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สว่นแผนกผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน  ปัจจุบนัผูค้นหนัมาสนใจในการดแูลสขุภาพเพิ่มมากขึน้รวมถึงการท า
กรมธรรมส์ขุภาพหรือ Health Insurance อีกดว้ย   ดงันัน้ การรว่มมือกบับริษัทประกนัจดัเป็นลกัษณะเอือ้
ประโยชนใ์หก้ันและกัน  หรือ Win Win Situation ของทัง้สามฝ่าย ไดแ้ก่  ผูป่้วย  โรงพยาบาลและบริษัท
ประกัน  นอกจากนี ้ ในส่วนของโรงพยาบาล ได้จัดให้มี Package หรือการบริการแบบเหมาจ่ายที่มี
ประโยชน์และคุ้มค่า  ทั้งนี ้อยู่ระหว่างจัดท ากรมธรรมส์ุขภาพแบบใหม่ๆ ที่เพิ่มสิทธิประโยชน์ในการ
รกัษาพยาบาลมากขึน้อีกดว้ย  ซึ่งนบัไดว้า่ เป็นมาตรการหนึ่งในการกระตุน้ใหช้าวไทยสนใจในสขุภาพเพิ่ม
มากขึน้ 

นางกมลทิพย ์ เส็งพานิช  ผูถื้อหุน้จ านวน 399 หุน้  ใหค้  าแนะน าว่า  ตามที่บริษัทฯ มีจ านวนก าไร
สะสมสูงประมาณ 4,100 ลา้นบาท  จึงควรจ่ายเงินปันผลมากขึน้  ประธานฯ กล่าวขอบคุณโดยจะน า
ขอ้แนะน าไปพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป  และนางกมลทิพย์ฯ  สอบถามเพิ่มเติมว่า  
โรงพยาบาลฯ มีสถานท่ีกกักนัตวัเพื่อเฝา้ระวงัและควบคมุโรค COVID-19 เป็นคลนิิกแยกหรอืไม ่ นายแพทย์
ชยัรตันฯ์   ชีแ้จงวา่  โรงพยาบาลฯ ใหก้ารดแูลผูป่้วย COVID-19 เป็นไปตามนโยบายแนวทางและมาตรฐาน
ของกระทรวงสาธารณสขุ  เช่น  การจดัสถานที่แยกสถานที่ผูป่้วยติดเชือ้ออกจากผูป่้วยทั่วไป  ส าหรบัการ
บริการ Alternative State Quarantine (ASQ) นัน้  โรงพยาบาลฯ ร่วมมือกับโรงแรมหลายแห่งใหก้ารดแูล
เฝา้ระวงั ปอ้งกนั และควบคมุโรคเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั ตามหลกัเกณฑแ์ละแนวทางที่ภาครฐัก าหนด  
โดยภาครฐัไดม้ีการติดตามการปฏิบตัิงานของโรงพยาบาลและโรงแรมอีกดว้ย 

ค าถามสดุทา้ยจากนายสธีุระ มีอินเกิด ผูถื้อหุน้จ านวน 10,200 หุน้ สอบถามวา่ ในปีที่ผา่นมาบรษัิทฯ 
ไม่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  หากในปีนี ้สถานการณโ์รคระบาด COVID-19 ดีขึน้แลว้  บริษัทฯ จะ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไดด้งัเดิมหรือไม่  นางนฤมลฯ ชีแ้จงว่า  นโยบายการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณา
จากผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ในแตล่ะปี  และค านงึถึงแผนการขยายธุรกิจ หรอืความตอ้งการใชเ้งินทนุ
ของบรษัิทฯ ดว้ย  ส  าหรบัปีนี ้ตอ้งพิจารณาความเหมาะสมหลายประการรวมถึงผลกระทบของสถานการณ์
โรคระบาด  หากสถานการณก์ลบัมาเป็นปกติก็อาจน ามาพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได  ้

 

 เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม    ประธานฯ  จึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านที่
มาร่วมประชุม  และที่ได้สนับสนุนกิจการของบริษัทฯ ตลอดระยะที่ผ่านมาจนบริษัทฯ ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 42 ของการ
ด าเนินงานแล้ว   คณะกรรมการจะน ามติที่ประชุมและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไปพิจารณาด าเนินการให้บรรลุ
วตัถปุระสงคต์อ่ไป 
 

ปิดประชมุเวลา  14.40  น. 
 
  

 

   (นางนาฏสภุา ไชยะกลุ) 
    ผูจ้ดบนัทกึการประชมุ 
 
                    (ศาสตราจารย ์(พิเศษ) ดร.สมชยั ฤชพุนัธุ)์ 
                            ประธานท่ีประชมุ 


