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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ คร้ังที ่46 ประจ าปี 2565 
ของ 

บริษัท สมิตเิวช จ ากดั (มหาชน) 
เม่ือวนัจันทรท์ี ่11 เมษายน 2565 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
เริ่มประชมุเวลา  13.30 นาฬิกา 
 ศาสตราจารย ์(พิเศษ) ดร.สมชัย  ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการ  ซึ่งท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชุม แถลงว่า 
วนันีม้ีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะมาประชมุแทนผูถื้อหุน้ รวม 50 ราย และนบัจ านวนหุน้รวมได ้95,979,314 หุน้ คิดเป็น
รอ้ยละ 95.9793 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด ซึ่งครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ที่ 33. จึงเปิดการประชมุ  และ
กล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัแนะน าคณะกรรมการ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต และที่ปรกึษากฎหมาย  ดงันี ้ 
 
คณะกรรมการผู้เข้าประชุม: 

1. ศาสตราจารย ์(พิเศษ) ดร.สมชยั  ฤชพุนัธุ ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2. นายสมชาต  อินทรทตู   กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. นายไกรทิพย ์ ไกรฤกษ์   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
4. ดร. สภุคั  ศิวะรกัษ์    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. นางนฤมล  นอ้ยอ ่า    กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
6. นายแพทยช์ยัรตัน ์ ปัณฑรุอมัพร  กรรมการผูจ้ดัการ  กรรมการสรรหาและพิจารณา 

ค่าตอบแทน และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
7. แพทยห์ญิงสรุางคณา  เตชะไพฑรูย ์  กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ที่ผูบ้รหิาร 

 
กรรมการและผู้บริหารทีล่าประชุม: 

1. นายประดษิฐ์  ทีฆกลุ    กรรมการ  และประธานกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน 

2. นายจิรฐั  จกัรพ์ิทกัษ์สตัย ์   ประธานเจา้หนา้ที่ดา้นการเงิน 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต: 
 คณะผูส้อบบญัชีจาก บรษิัท ส านกังาน อี วาย จ ากดั ไดแ้ก่ : 

1. นายวิชาติ  โลเกศกระวี 
2. นายธนาวฒุิ  ลีรตันขจร 
3. นางสาวฑิมพิกา  อินต๊ะสาร 
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ทีป่รึกษากฎหมาย: 
นายเกษมสี  สกลุชยัสิรวิิช     บรษิัท  อาร ์แอล เคานเ์ซิล จ ากดั 

 
ล าดบัแรก  ประธานฯ มอบหมายใหน้ายเกษมสี  สกลุชยัสิรวิิช  ที่ปรกึษากฎหมายใหข้อ้มลูแก่ผูถื้อหุน้ไดท้ราบ

เก่ียวกบัการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุ  จากนัน้  นายเกษมสีฯ กล่าวว่า  การประชมุจะด าเนินไปตามล าดบัระเบยีบ
วาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุม  โดยบริษัทฯ ได้แจ้งสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้ในเอกสารประกอบหนังสือ  
นดัประชมุล าดบัท่ี 4  ที่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้แลว้  ทัง้นี ้จะเนน้เฉพาะแนวทางที่ส  าคญั ดงันี ้

1. วาระที่ 1, วาระที่ 3, วาระที่ 4 และวาระที่ 7 ตอ้งไดร้บัมติเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  โดยบริษัทฯ จะนับเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นดว้ย” และ “ไม่เห็น
ดว้ย” ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น  ส าหรบัการลงคะแนน “งดออกเสียง” 
บรษิัทฯ จะไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง  ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้
อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

2. วาระท่ี 2 เป็นการแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ 
3. ส าหรบัวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ ตอ้งไดร้บัมติเห็นชอบ

ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก  โดยบรษิัทฯ จะใหม้ีการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
4. วาระท่ี 6 เรื่อง พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 จะตอ้งไดค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 

ใน 3 หรือรอ้ยละ 66.66 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
5. ในการประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปีตัง้แต่ปีหนา้เป็นตน้ไป  บริษัทฯ จะไม่บรรจุวาระเรื่องการพิจารณารบัรอง

รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ไวใ้นระเบียบวาระการประชุม  โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่บันทึกรายงานการ
ประชุมแสดงไวบ้น Website ของบริษัทฯ  เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ถัดไป 
หากผูถื้อหุน้มีขอ้สงสัยเก่ียวกับรายงานดังกล่าว สามารถส่งค าถามหรือขอ้สงสัยมายงับริษัทฯ ได ้ ซึ่ง
แนวทางการปฏิบัตินีส้อดคลอ้งกับการปฏิบัติในปัจจุบนัของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยหลายแห่ง 

อนึ่ง  เพื่อลดความเส่ียงจากการแพรร่ะบาดของเชือ้ COVID-19  ขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุทกุท่านสวม
ใส่หนา้กากอนามัยตลอดระยะเวลา นอกจากนี ้บริษัทฯ มิไดจ้ัดเตรียมไมโครโฟนส าหรบัการสอบถาม  
ดังนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงคจ์ะสอบถามในแต่ละวาระนั้น  ขอให้เขียนค าถามลงในกระดาษที่ 
บริษัทฯ จดัเตรียมไวใ้ห ้พรอ้มกับระบุ ชื่อ-สกุล และสถานะความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉันทะ และ 
ส่งใหแ้ก่เจา้หนา้ที่เพื่อรวบรวมส่งค าถามแก่ประธานท่ีประชมุต่อไป 

จากนั้น ประธานฯ สอบถามว่า  ผูถื้อหุน้ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่  เมื่อไม่มีผูใ้ดคัดคา้นหรือมี
ความเห็นเป็นอย่างอื่น  ประธานฯ จึงกล่าวสรุปว่า  ที่ประชุมเห็นชอบใหด้ าเนินการตามที่ที่ปรึกษากฎหมายไดแ้จง้แลว้
ขา้งตน้  และด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี ้ 
 
วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่45 ประจ าปี 2564  

ประธานฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  45 
ประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 โดยบริษัทฯ ไดส่้งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าว
ใหก้บัท่านผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 
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เมื่อไม่มีผูใ้ดเสนอใหแ้กไ้ขรายงานการประชมุหรือมีขอ้สงสยัใด  ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณา
ลงมติ  และมอบหมายใหน้างนาฏสภุา  ไชยะกลุ  เลขานกุารบรษิัทฯ แจง้คะแนนเสียงใหท้ี่ประชมุทราบ 

มติทีป่ระชุม : 
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ครัง้ที่ 45 ประจ าปี 2564 ซึ่ง

ประชมุเมื่อวนัท่ี 2 เมษายน 2564 ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
 คะแนน ร้อยละ 

เห็นดว้ย 95,979,314  เสยีง 100 
ไม่เห็นดว้ย 0  เสยีง 0 
งดออกเสยีง 0  เสยีง 0 
บตัรเสยี 0  เสยีง 0 

รวม 95,979,314  เสยีง  
 
วาระที ่2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายใหแ้พทยห์ญิงสุรางคณา เตชะไพฑูรย ์ กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร  เป็นผูเ้สนอวาระนี ้ แพทยห์ญิงสรุางคณาฯ  ไดร้ายงานว่า  ผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ในปี 2564  
มีความเจรญิเติบโตท่ามกลางการระบาดของโรคติดเชือ้ COVID-19 เป็นปีที่ 2 อย่างต่อเนื่อง  โดยบรษิัทฯ ได้
จดัท ารายงานผลการด าเนินงานอย่างรายละเอียดแสดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2564  พรอ้มกบัจดัท ารายงาน
การวิเคราะหก์ารด าเนินงานดา้นต่างๆ ไวใ้นรายงานดงักล่าวดว้ย   ซึ่งบริษัทฯ ไดน้ าส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกับ
หนงัสือนดัประชมุแลว้  สรุปไดด้งันี ้

1. ผลประกอบการปี 2564 
• บริษัทฯ มีรายไดร้วมเท่ากับ 11,010.- ลา้นบาท  เพิ่มขึน้ 5.1% จากปีก่อน  มีก าไรก่อน

ค านวณรวมดอกเบีย้ ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา และค่าใชจ้่ายตัดจ่าย หรือ Earning 
Before calculated Interest, Tax, Depreciation, and Amortization (EBITDA) เท่ากบั 
2,613.- ลา้นบาท  เพิ่มขึน้ 1% จากปีก่อน  และมีก าไรสุทธิเท่ากับ 1,574.- ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้ 2.1% จากปีก่อน 

• รายงานสถิติการสรา้งรายไดแ้ละผลก าไรในรอบ 7 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งตั้งแต่ปี 2558 ถึง 
ปี 2562 บริษัทฯ สามารถสรา้งรายไดแ้ละก าไรสุทธิเพิ่มขึน้เป็นล าดบั  ในปี 2563 เกิด
เหตุการณ์ภาวะวิกฤตโรคไวรัส COVID-19 ระบาดอย่างรุนแรงในประเทศและ
ต่างประเทศทั่วโลก  ส่งผลใหร้ายไดร้วมและก าไรสุทธิของบริษัทฯ ปี 2563 มีปริมาณ
ลดลง  แต่ในปี 2564 บรษิัทฯ มีผลประกอบการดีขึน้ดงัที่กล่าวขา้งตน้   

• รายงานสถิติผูม้ารบับรกิารในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา  ซึ่งตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558 ถึง 2562 มีผูม้า
รบับริการเพิ่มขึน้เป็นล าดบั  ส าหรบัในปี 2563 ปริมาณผูม้ารบับริการลดลงเนื่องจาก
ผลกระทบวิกฤติโรคไวรสั COVID-19  และในปี 2564 มีปริมาณเพิ่มขึน้เล็กนอ้ย โดยมี 
ผูม้าใชบ้ริการที่แผนกผูป่้วยนอกเฉล่ียวนัละ 3,466 ราย เพิ่มขึน้ 1.7% จากปีก่อน  และ
ที่แผนกผูป่้วยในเฉล่ียวนัละ 447 รายต่อวนั  เพิ่มขึน้ 29.1% จากปีก่อน     
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• ในส่วนของสถิติผูป่้วยจ าแนกตามสญัชาติที่โรงพยาบาลสมิติเวช สขุุมวิท มีสดัส่วนของ
ผู้มารับบริการชาวไทยเพิ่มขึน้จาก 59% ในปีก่อน เป็น 63% ในปี 2564  ชาวญ่ีปุ่ น
เท่ากบั 17% ซึ่งเท่ากบัปีก่อน และชาวต่างชาติอื่นลดลงจาก 24% เป็น 20% ในปี 2564  
ส าหรบัโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครนิทร ์ ผูร้บับรกิารชาวไทยเพิ่มขึน้จาก 83% ในปีก่อน 
เป็น 86% ในปี 2564   นอกจากนี ้ชาวอาหรบัซึ่งเป็นกลุ่มลกูคา้หลกัลดลงจาก 4% ใน 
ปีก่อน เหลือ 2% ในปี 2564 และชาวต่างชาติอื่นลดลงจาก 13% ในปีก่อนเหลือ 12%  
ในปี 2564 

2. การด าเนินงานทั่วไปและกิจกรรมที่ส  าคญัปี 2564 
2.1 กิจกรรมเก่ียวกบั COVID-19 

• กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช และโรงพยาบาลบีเอ็นเอช  ใหก้ารดูแลรกัษาผูป่้วยติด
เชือ้ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง  โดยใหบ้ริการตรวจวิเคราะห์การติดเชือ้ และให้
การรกัษาพยาบาลผูป่้วยติดเชือ้  รวมถึงการบริการกักตวัทางเลือก (Alternative 
Quarantine (AQ)), Alternative State Quarantine (ASQ) และ  Hospitel  เพื่ อ
ดแูลผูท้ี่เดินทางจากต่างประเทศดว้ย 

• กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช ร่วมกับเครือโรงพยาบาลกรุงเทพและกองทัพอากาศ  
จัดตัง้โรงพยาบาลสนามบีดีเอ็มเอส  ที่สนามกีฬาธูปะเตมีย์  เพื่อรองรบัในการ
ดูแลรกัษาผูป่้วย COVID-19 กลุ่มสีเหลืองหรือกลุ่มมีความรุนแรงของโรคระดับ
ปานกลางจ านวน 100 เตียง  เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาการเจ็บป่วยรุนแรงใหแ้ก่
ประชาชนทั่วไปและชมุชนในพืน้ท่ีใกลเ้คียง 

• โรงพยาบาลสมิติเวช  ใหบ้ริการตรวจคัดกรองโรค COVID-19 แบบ ATK ตลอด 
24 ชั่วโมง ท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ 

• กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวชใหบ้ริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 แก่ประชาชนที่
โรงพยาบาลทุกแห่ง  อีกทั้งร่วมมือกับกรุงเทพมหานครและหอการค้าไทย
ใหบ้ริการฉีดวคัซีนแก่ประชาชนที่ศนูยก์ารคา้ Emporium  นอกจากนี ้ ร่วมมือกบั
การกีฬาแห่งประเทศไทยใหก้ารฉีดวคัซีนแก่นกักีฬาที่อินดอรส์เตเดีย้มหวัหมาก 

• สถานเอกอัครราชทูตญ่ีปุ่ นประจ าประเทศไทย ไดส่้งมอบวัคซีน Astra Zeneca 
ป้องกันโรค COVID-19 ใหป้ระเทศไทยเพื่อบรรเทาสถานการณก์ารแพร่ระบาด
ของโรคดงักล่าว  โดยโรงพยาบาลสมิติเวชเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ใหบ้ริการฉีด
วคัซีนใหแ้ก่บคุคลทกุสญัชาติที่อยู่ในประเทศไทย 

2.2 กิจกรรมทั่วไป 
สมิติเวชร่วมมือกบัโรบินฮูด้ แอปปิเคชั่น ส่งแคมเปญ Kitchen More หรือ คิดเช่น

หมอ เพื่อใหบ้ริการส าหรบักลุ่มคนรกัสขุภาพ  เสริฟเมนูอาหารที่ใส่ใจในโภชนาการโดย
แพทยข์องสมิติเวช  ซึ่งรวบรวมอาหารจากรา้นดัง 20 รา้น  ซึ่งไดร้ับการคัดสรรและ
ประเมินจากแพทย์และโภชนากรผู้ เชี่ยวชาญของสมิติเวชมาไว้บน Robinhood 
Platform พรอ้มเสริฟเมนูอาหารที่เหมาะกับคนที่มีปัญหาสุขภาพรวมตลอดจนสายรกั
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สุขภาพ  เช่น  เมนูมังสวิรตัิ  เมนูเสริมภูมิคุม้กัน  เมนูส าหรบัควบคุมดา้นความหวาน-
เค็ม-มนั  และเมนสู าหรบัคณุแม่ตัง้ครรภแ์ละใหน้มบตุร  เป็นตน้ 

2.3 กิจกรรมดา้น Environment Social และ Governance (ESG): 
• Solar Rooftop Energy Saving: 

ในปี 2564 โรงพยาบาลสมิติเวช สขุุมวิท ติดตัง้ Solar Rooftop ซึ่งสามารถ
ผลิตกระแสไฟฟ้าไดเ้ฉล่ีย 45 กิโลวตัตช์ั่วโมงต่อเดือน คิดเป็นเงิน 189,000.- บาท
ต่อเดือน หรือเท่ากับ 2,268,000.- บาทต่อปี  ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าไดโ้ดยไม่ตอ้ง
ซือ้กระแสไฟฟ้าจนถึงปัจจุบัน  คิดเป็นหน่วยไฟฟ้าเท่ากับ 1,904,513 กิโลวัตต์
ชั่วโมง  หรือเป็นเงินเท่ากับ 7,144,086.- บาท ช่วยลดคารบ์อนไดออกไซคไ์ด้ 
667,533 Kg Co2 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่ากับการปลกูตน้ไม้
ไดเ้ท่ากบั 2,200 ตน้ 

• สมิติเวช มีความมุ่งมั่นสู่ความยั่งยืนขององคก์รและเป็นผูน้  าองคก์รดา้นองคก์รสี
เขียว  จึงไดร้ณรงคโ์ครงการ “Samitivej Go Green”  และท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อให้
บรรลเุป้าหมายดงักล่าว  เช่น  การลดปรมิาณขยะ  การแยกขยะขวด PET ลดการ
ใชห้ลอดพลาสติก  รณรงคก์ารลดรบัถุงกระดาษ  การใชภ้าชนะใส่อาหารเพื่อลด
การใชถุ้งพลาสติก  เช่น  กล่องขา้ว  แกว้น า้  เป็นตน้  โดยในปี 2564  มีส่ิงของ
ต่างๆ ท่ีประหยดัได ้258,464 ชิน้  เป็นมลูค่ารวม 1,709,369.- บาท  

• กองทนุสมิติเวชเพื่อชีวิตใหม่ 
โรงพยาบาลสมิติเวช ด าเนินโครงการ “กองทุนสมิติเวช เพื่อชีวิตใหม่” หรือ 

“Samitivej New Life Fund” ใหค้วามช่วยเหลือเด็กดอ้ยโอกาสอย่างตอ่เนื่อง  โดย
ในปี 2564 กองทุนฯ ไดร้บัเงินบริจาคจากผูม้ีจิตศรทัธา รวมทัง้สิน้ 5,805,538.01 
บาท  สนบัสนนุใหโ้รงพยาบาลสมิติเวช ใหก้ารผ่าตดัเด็กรวม 13 ราย  แบ่งเป็นเดก็
ที่มีโรคหวัใจพิการแต่ก าเนิด 3 ราย  เด็กที่มีโรคกระดกูสนัหลงัคด 9 ราย  และเด็ก
ที่มีภมูิคุม้กนับกพรอ่งแต่ก าเนิดไดร้บัการปลกูถ่ายไขกระดกูอีก 1 ราย 

• แคมเปญ “กองทนุสมิติเวชเพื่อชีวิตใหม่” กา้วเขา้สู่ปีที่ 12   
ในโอกาสที่ Samitivej New Life Fund กา้วเขา้สู่ปีที่ 12  สมิติเวชไดเ้ชิญชวน

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมท าบุญดว้ยการซือ้กระบอกน า้ “Celeb Bottle” ออกแบบโดย
ศิลปินดาราที่มีจิตอาสา 5 ท่าน  และไดจ้ าหน่ายกระบอกน า้ทัง้ Off line และ On 
line โดยผ่าน Lazada Platform เพื่อน ารายไดไ้ปช่วยเหลือผูป่้วยเด็กหัวใจพิการ
แต่ก าเนิด  ผูป่้วยเด็กที่ตอ้งปลกูถ่ายไขกระดูก  และผูป่้วยเด็กกระดกูสนัหลงัคดที่
ขาดแคลนทนุทรพัยต์่อไป 

3. รางวลัแห่งความภาคภมูิใจ: 
• เมื่อต้นปี 2565 บริษัทฯ ได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย 

“Thailand Best Employer Brand Award 2022”  มอบโดย   สถาบันการจัดการ
ทรพัยากรมนษุย ์World HRD Congress รว่มกบั Stars of the Industry Group เพื่อยก
ย่ององคก์รไทยที่ประสบความส าเรจ็ในการบรหิารทรพัยากรบคุคล  
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• โรงพยาบาลสมิติเวช  ไดร้บัมอบรางวลั Asia Responsible Enterprise Awards 2021 
สาขา Health Promotion จากโครงการ CSR : Samitivej New Life  ดว้ยการน าความ
เชี่ยวชาญทางการแพทย์สร้างคุณค่าคืนสู่สังคม  โดยให้ความช่วยเหลือน้องๆ 
ผูด้อ้ยโอกาสผ่าน 3 กองทุน  สมิติเวชเพื่อชีวิตใหม่หัวใจเด็ก  สมิติเวชเพื่อชีวิตใหม่ไข
กระดูกเด็ก  และสมิติเวชเพื่อชีวิตใหม่แกไ้ขกระดูกสันหลังคด  ซึ่งได้ใหก้ารช่วยเหลือ
นอ้งๆ รวมแลว้กว่า 200 คน ใหไ้ดก้ลบัมามีชีวิตใหม่อีกครัง้ 

• โรงพยาบาลสมิติ เวช  ได้รับมอบรางวัล Global Health  Asia – Pacific Awards 
2021 จากนิตยสาร Global Health  Asia Pacific ซึ่งเป็นรางวัลในดา้นการดูแลรกัษา
และคุณภาพบริการด้านสุขภาพและการท่องเที่ยว ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก   โดย 
สมิติเวชไดร้บัรางวลัชนะเลิศ ในสาขาต่างๆ ดงันี ้
▪ Best Hospital of the year in Thailand  มอบใหก้บัโรงพยาบาลสมิติเวช สขุมุวิท 
▪ Hospital Covid-19 Healthcare Service Provider of the Year in the  

Asia – Pacific ใหก้บัโรงพยาบาลสมิติเวช สขุมุวิท 
▪ Gastroenterology Service Provider of the Year in the Asia – Pacific ให้กับ

โรงพยาบาลสมิติเวช สขุมุวิท 
▪ Pediatric Cardiology Service Provider of the Year in the Asia – Pacific ใหก้บั

โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช 
▪ Smart Hospital of the year in the Asia – Pacific ให้กับโรงพยาบาลสมิติเวช 

สขุมุวิท 
• โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท  รับมอบรางวัล Prime Minister’s Export Award 2021 

สาขา Best Service Enterprise Award (Health & Wellness)  เป็นรางวัลสูงสุดของ
รัฐบาลที่มอบให้กับโรงพยาบาลที่มีความเป็นเลิศดา้นการบริการทางการแพทยท์ี่ได้
มาตรฐานเป็นที่ยอมรบัในระดับนานาชาติ  ดว้ยจุดเด่นดา้นการแพทยเ์ฉพาะเจาะจง 
ตรวจลึกระดับยีน Precision Medicine, Samitivej Virtrual Hospital และ Samitivej 
Plus  น ามาซึ่งความภาคภูมิใจที่เป็นพลังใหส้มิติเวชพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการแพทยท์กุดา้นเพื่อใหผู้ร้บับรกิารเกิดความปลอดภยัและความพึงพอใจสงูสดุ 

• โรงพยาบาลสมิติเวช  ไดร้ับมอบรางวัล Product Innovation Awards 2021 ประเภท
บริการกลุ่มบริการทางการแพทย์จากการบริการ “Samitivej Virtual Hospital”  โดย 
นิตยสาร Business+ รว่มกบัวิทยาลยัการจดัการ มหาวิทยาลยัมหิดล 

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามขอ้มลู  โดยมอบหมายให้
นายเกษมสี สกุลชัยสิริวิช  ที่ปรึกษากฎหมาย  เป็นผู้รวบรวมค าถามของผู้ถือหุ้นเพื่ออ่านค าถามหรือ
ความเห็นของผูถื้อหุน้ใหท้ี่ประชมุไดท้ราบ  และไดม้อบหมายใหก้รรมการและ/หรือผูบ้ริหารชีแ้จงค าถามของ
ผูถื้อหุน้ตามล าดบั ดงันี ้

นายสุธีระ  มีอินเกิด  ผู้ถือหุ้นจ านวน 11,000 หุ้น มี 13 ค าถามดังนี ้  ค  าถามที่ 1:  โรงพยาบาล
ตั้งเป้าหมายการเจริญเติบโตในปี 2565 ไว้ก่ีเปอร์เซ็นต์  แพทย์หญิงสุรางคณาฯ  ชี ้แจงว่า  บริษัทฯ 
ตัง้เป้าหมายใหผ้ลการด าเนินงานเติบโตขึน้ประมาณ 7% จากปีก่อน  ซึ่งในปีก่อนบริษัทฯ มีรายไดจ้ากการ
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ใหบ้ริการดแูลรกัษาผูป่้วย COVID-19 ค่อนขา้งมาก  ส าหรบัปีนีค้าดว่า  การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
จะลดนอ้ยลง  และชาวต่างชาติจะกลับมาใชบ้ริการเพิ่มขึน้จากปีก่อน  ค าถามที่ 2:  ในปี 2564 ที่ผ่านมา
โรงพยาบาลฯ มีอัตราการครองเตียง (Occupancy Rate)  เฉล่ียที่ 77%  โดยในไตรมาสที่ 1/2565 มีอัตรา 
Occupancy Rate เท่ากับเท่าไร  แพทยห์ญิงสุรางคณาฯ  ชีแ้จงว่า  ในเดือนมกราคม ถึงกุมภาพันธ ์2565   
โรงพยาบาลฯ มี Occupancy Rate เฉล่ียเท่ากับ 70%  ส าหรับในเดือนมีนาคม คาดกว่าจะมีปริมาณ
ใกล้เคียงกัน  ค าถามที่  3:  การที่รัฐบาลไทยได้เจริญสัมพันธ์ไมตรีทางการทูตกับซาอุดีอาระเบียนั้น  
โรงพยาบาลสมิติเวชและโรงพยาบาลเครือข่าย คาดว่าจะไดร้บัผลบวกมากนอ้ยเพียงใด  นายแพทยช์ยัรตัน ์ 
ปัณฑุรอมัพร  กรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  ชีแ้จงว่า  ประเทศซาอดุีอาระเบียเพิ่งเริ่มเปิด
ตลาดกบัเรา  แต่ส่ิงที่ส  าคญัส าหรบัโรงพยาบาลจกัตอ้งทราบว่าส่ิงที่ชาวซาอุดีอาระเบียตอ้งการใชบ้รกิารคือ
อะไร  และหากพิจารณาจากกลุ่มประเทศอาหรบัชาติอื่นนัน้  ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของเด็ก  เช่น  การปลกู
ถ่ายไขกระดูก (Bone Marrow Transplant)  ซึ่งเป็นส่ิงที่เรามีความพรอ้มก็จะส่งเสริมให้มีรายไดเ้พิ่มขึน้  
ค าถามที่ 4:  การที่บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท ดิจิทลั เฮลท ์เวนเจอร ์จ ากัด (DHV) นัน้  บริษัทฯ ได้
พิจารณาค านึงถึง Digital Health Trend  อย่างไร  และคาดว่าจะให้ผลตอบแทนเป็น Revenue Sharing 
ใหก้ับบริษัทฯ คิดเป็นสดัส่วนเท่าไร  นายแพทยช์ยัรตันฯ์  ชีแ้จงว่า  เรื่องนีเ้ป็นการเตรียมการส าหรบัอนาคต  
ซึ่งแนวโนม้ในอนาคตจะมีเรื่อง นวตักรรม (Innovation)  ดงันัน้ วตัถุประสงคข์องการจดัตัง้ DHV เพื่อพฒันา
งานด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ดังกล่าว  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการดา้นสุขภาพที่
เปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยั  นอกจากนี ้DHV ไดพ้ฒันา New Business Model  เช่น  การพฒันา Samitivej 
Plus Application  และ Samitivej Virtual Hospital อ านวยความสะดวกใหผู้ป่้วยไดร้บัการปรกึษาจากแพทย์
โดยไม่ตอ้งเดินทางเขา้มาที่โรงพยาบาล  สามารถพบแพทยไ์ดต้ลอด 24 ชั่วโมง  โดยสมิติเวชเป็นโรงพยาบาล
แห่งแรกของประเทศที่ใหบ้ริการเช่นนี ้ ทัง้นี ้ แนวโนม้ของ Technology และ Innovation เปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วซึ่งเราตอ้งรูเ้ท่าทันรวมถึงการเปล่ียนแปลงของผูใ้ชบ้ริการหรือ Customer อีกดว้ย  ซึ่งทั้งหมดเป็น 
Dynamic หรือมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  ค าถามที่ 5:  การที่ผู้ป่วยกลุ่ม Medical Tourism อาจใช้
เวลานานกว่าจะกลับมาในระดบัปกติ  และการที่บริษัทฯ มุ่งเนน้ในกลุ่ม Business Tourism คาดว่าจะมา
ช่วยทดแทนรายไดจ้ากกลุ่ม Medical Tourism  มากนอ้ยเพียงใด  และกลุ่มนีเ้ป็น Nationality ใด  นายแพทย์
ชัยรัตน์ฯ  ชี ้แจงว่า  ตลาดกลุ่มนี ้ส่วนใหญ่เป็นประเทศในกลุ่มทวีปเอเชีย  เช่น  กลุ่ม CLMV ได้แก่  
ราชอาณาจักรกัมพูชา  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า  และ
สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม  นอกจากนี ้ มีประเทศญ่ีปุ่ นและอินเดีย  ส าหรบัประเทศในทวีปยโุรปก็ยงัคง
มีอยู่  แต่ปริมาณรายไดไ้ม่มากเท่าก่อนเกิดวิกฤต COVID-19  อย่างไรก็ตาม  บริษัทฯ ไดพ้ฒันากลยุทธเ์พื่อ
สรา้งรายไดท้ดแทนในส่วนที่หายไป  ทั้งนี ้ จะเห็นไดจ้ากรายงานของคณะกรรมการในวาระข้างตน้ว่ า   
บริษัทฯ มีความเจริญเติบโตจากปีก่อนถึงแมจ้ะยงัไม่มีผูใ้ชบ้ริการชาวต่างชาติมาใชบ้ริการก็ตาม  ค าถามที่ 
6:  รายไดท้ี่ไดร้บัการใหบ้ริการผูป่้วย Non COVID-19  เป็นก่ีเปอรเ์ซ็นต ์ และรายไดจ้ากผูป่้วย COVID-19  
เป็นก่ีเปอรเ์ซ็นตข์องรายไดท้ัง้หมด  นายแพทยช์ยัรตันฯ์  ชีแ้จงว่า  รายไดจ้ากการใหบ้ริการดแูลรกัษาผูป่้วย 
COVID-19 ประมาณ 4% ของรายไดร้วมซึ่งเป็นจ านวนไม่สงู  ซึ่งโรงพยาบาลฯ ใหค้วามรว่มมือกบัภาครฐัใน
การดูแลประชาชนและรกัษาผูป่้วยติดเชือ้ COVID-19 ในช่วงวิกฤตดงักล่าวและตลอดมาดว้ย  อตัราก าลงั
และทรพัยากรที่มีอยู่อย่างระมดัระวงัโดยไดค้  านึงถึงความปลอดภยัของแพทยแ์ละเจา้หนา้ที่เป็นส าคญัดว้ย  
ค าถามที่ 7:  ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 นี ้ โรงพยาบาลฯ มีรายชื่อผูป่้วยที่รอการเดินทางเขา้มารบัการรกัษา 
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(Fly-in Patient Waiting List) ก่ีรายเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่  4 ปี 2564  และเมื่อเริ่มเปิดประเทศ   
นายแพทยช์ยัรตันฯ์ ชีแ้จงว่า  ค าถามว่ามีผูป่้วยเป็นจ านวนรายนัน้ยงัไม่สามารถตอบได ้ณ เวลานี ้  ค าถามที่ 
8:  บริษัทฯ มีแผนที่จะ Spin Off บริษัท ดิจิทัล เฮลท ์เวนเจอร ์จ ากัด และ Skin X หรือไม่ในอนาคต  หาก
สามารถเกิด Breakeven Point หรือ Economy of Scale   นายแพทยช์ยัรตันฯ์  ชีแ้จงว่า  เรื่องดงักล่าวเป็น
เรื่องของอนาคตซึ่งตอ้งวางแผนล่วงหนา้  และหากเมื่อมีความพรอ้มในการ Scale Up ธุรกิจ ก็อาจพิจารณา
ในเรื่องดงักล่าวต่อไป   ค าถามที่ 9:  ขอให ้Update  ความคืบหนา้โครงการก่อสรา้งโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช  
และคาดว่าจะเสร็จเมื่อไร  แพทยห์ญิงสุรางคณาฯ  ชีแ้จงว่า  บริษัทฯ อยู่ระหว่างเตรียมงานและรอการ
อนุญาตใหก้่อสรา้งอาคารโรงพยาบาล  คาดว่าจะเริ่มลงเสาเข็มภายในไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที่ 3 ศกนี ้ 
และจะใชเ้วลาก่อสรา้งอีกประมาณ 2 ปีเศษจึงจะแลว้เสร็จ  ค าถามที่ 10:  ปัจจุบันการเกิดของเด็กไทยมี
อตัราต ่ากว่า 600,000 คนต่อปี  โดยในฐานะโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชเป็น Center of Excellence ดา้นเด็ก
นั้น  โรงพยาบาลฯ มีมุมมองต่ออัตราการเกิดของเด็กไทยที่ลดลงอย่างไร  และคาดว่าจะมีผลกระทบกับ
โรงพยาบาลในอนาคตหรือไม่  นอกจากนี ้ โรงพยาบาลจะหากลุ่ม International Children ประเทศใดมา
ทดแทนในอนาคต  แพทยห์ญิงสรุางคณาฯ  ชีแ้จงว่า  อตัราการเกิดของเด็กทั่วโลกมีอตัราต ่าลงโดยเฉพาะใน
ประเทศที่ค่อนขา้งมีการพฒันาแลว้  อย่างไรก็ตาม ส่ิงที่คุณพ่อคุณแม่ประสงคค์ือ  ใหก้ารดูแลลกูใหด้ีที่สดุ  
ทั้งนี ้โรงพยาบาลฯ ไม่ไดท้  าเรื่อง General Pediatric ทั่วไปเพียงอย่างเดียว  แต่มุ่งเน้นการพัฒนาใหเ้ป็น 
Center of Excellence โดยมีบริการดแูลผูป่้วยเด็กที่ส่งต่อเขา้มารบัการบ าบดัรกัษาจากภายในประเทศและ
ต่างประเทศดว้ย   ค าถามที่ 11:  บริษัทฯ มีแผนงานพฒันาใหโ้รงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา เป็น Center of 
Excellence หรือไม่  เนื่องจากโรงพยาบาลดังกล่าวตั้งอยู่ในเขต EEC ซึ่งเป็นพื ้นที่มีโอกาสพัฒนาสูง   
นายแพทยช์ัยรัตน์ฯ ชีแ้จงว่า  โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา (SSH) ไดมุ้่งเน้นการพัฒนางานเพื่อรองรบั
โครงงาน EEC ดงักล่าว และรองรบัการใหบ้ริการแก่ชาวต่างชาติดว้ย  เช่น  ปัจจุบนัมีชาวญ่ีปุ่ นพกัอาศยัใน
อ าเภอศรีราชาจ านวนมาก  ซึ่ง SSH ไดมุ้่งเนน้การบริการชาวญ่ีปุ่ นโดยจัดแยกพืน้ที่บริเวณชั้นบนสุดของ
อาคารทั้งชั้นส าหรับให้บริการแก่ชาวญ่ีปุ่ นโดยเฉพาะ หรือเรียกว่า Japanese Hospital by Samitivej 
Sriracha ซึ่งตกแต่งสถานท่ีและการบรกิารเป็นไปตามวฒันธรรมของชาวญ่ีปุ่ น  ทัง้นี ้ชาวญ่ีปุ่ นส่วนใหญ่จะมี
ปัญหาเก่ียวกับระบบทางเดินอาหาร  ซึ่ง SSH ไดใ้หบ้ริการดา้น Gastrointestinal (GI)  โดยเทคโนโลยีของ
ญ่ีปุ่ นที่ทันสมัย  นอกจากนี ้จะมีปัญหาเก่ียวกับโรคหัวใจ  ซึ่ง SSH มีศูนยโ์รคหัวใจ (Heart Center)  ดูแล
อย่างครบวงจรเพื่อตอบสนองความตอ้งการของชาวญ่ีปุ่ น    ค าถามที่ 12:  บริษัทฯ จะไดร้บัประโยชนจ์าก
โครงการรว่มมือกบั WHA Corporation PLC.  ดา้นใด   นายแพทยช์ยัรตันฯ์  ชีแ้จงว่า  แทจ้รงิแลว้การรว่มมอื
กับ WHA นั้น  บริษัทฯ มิไดพ้ิจารณาเพียงผลประโยชน์ของบริษัทฯ แต่ผู้เดียว  แต่ไดค้  านึงภาพใหญ่ใน
ระดบัประเทศไทยดว้ย  โดยส่งเสริมใหช้าวต่างชาติหรือ Investor เขา้มาลงทุนในประเทศ  โดยโรงพยาบาล
สมิติเวชท าหนา้ที่เป็นผูดู้แลดา้นสขุภาพแก่นกัลงทุนควบคู่กับ WHA อีกดว้ยเพื่อสนบัสนุนโครงการ EEC ที่
เป็นนโยบายหลักอันหนึ่งของภาครัฐเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงคต์่อไป    ค าถามที่ 13:  กลุ่มโรงพยาบาล 
สมิติเวชและเครือข่ายโรงพยาบาลกรุงเทพไดต้่อสญัญาความรว่มมือกบั Ping An Health Insurance หรือไม่  
นอกจากนี ้ เครือข่ายไดร้่วมมือในโครงการใหม่กับบริษัทประกันไทยเพิ่มเติมหรือไม่  นางนฤมล  นอ้ยอ ่า 
กรรมการ  ชีแ้จงว่า  เครือข่ายโรงพยาบาลกรุงเทพหรือ BDMS Network  ยงัคงร่วมมือกับ Ping An Health 
และ Ping An Health Insurance แห่งประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นการรว่มมือของโรงพยาบาลเครือข่าย
ในภาพรวมทัง้หมด  แต่เนื่องจากสถานการณว์ิกฤติ COVID-19  ส่งผลใหโ้ครงการดงักล่าวชะลอไป  อย่างไร
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ก็ตาม ไดต้ิดต่อกันสม ่าเสมอ  ทั้งนี ้คาดว่าเมื่อสถานการณ์ดีขึน้และมีการเปิดประเทศ  จะมีชาวจีนเดิน
ทางเขา้ประเทศไทยเช่นเดิม  ในส่วนของการรว่มมือบรษิัทประกันในประเทศไทยนัน้ยงัด าเนินการอยู่เช่นกนั  
โดยเครือข่าย BDMS ไดจ้ัดท า Exclusive Insurance Policy กับบริษัท อลิอันซ ์อยุธยา ประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) และบรษิัท วิรยิะประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)  นอกจากนี ้ยงัมีโครงการรว่มมือกบับรษิัทประกนัแห่ง
อื่นอีกดว้ย  เช่น  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)  และบริษัทอื่นๆ ต่อเนื่องในอนาคต  ในส่วน
ของกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา มีผูใ้ชบ้ริการซึ่งมี Health Insurance มีอตัราเพิ่มมาก
ขึน้เป็นล าดบั 

นายธนกฤต  ถิระวงศ์ไพศาล  ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  จ านวน 1 หุ้น  
สอบถามว่า   โรงพยาบาลสมิติเวช  มีนโยบายเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนัอะไรบา้ง  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในปีที่ผ่านมา  นางนฤมลฯ  ชีแ้จงว่า  กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช และโรงพยาบาลในเครือข่าย
โรงพยาบาลกรุงเทพทุกแห่ง มุ่งมั่นด าเนินนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชันอย่างต่อเนื่องตลอดมา  
และไดส้อดส่องดูแลบุคลากรให้มีความร่วมมือกับองคก์รในเรื่องดังกล่าว  ตลอดจนไดป้รับปรุงแนวทาง
ปฏิบตัิงานตามนโยบายเพิ่มเติมใหเ้หมาะสมยิ่งขึน้อีกดว้ย 

นายธีรภัทร  นิคมานนท ์ ผูร้บัมอบฉันทะ จากนางกมลวิจิตร  โพปริพัตร  จ านวน 1 หุน้  มีค  าถาม
เก่ียวกบั Telemedicine จ านวน 2 ค าถามดงันี ้ ค  าถามที่ 1:  ขอใหผู้บ้รหิารใหข้อ้มลู Update เก่ียวกบับรกิาร 
Telemedicine  และกระแสตอบรับของบริการดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มลูกค้า Condominium  
นายแพทยช์ยัรตันฯ์  ชีแ้จงว่า  การบริการดงักล่าวเป็นเรื่องเก่ียวกบั Tele Consultation ซึ่งในช่วงการระบาด
ของ COVID-19  มีปริมาณผูใ้ชบ้ริการเพิ่มสงูขึน้ถึง 43%  และเพิ่มขึน้ต่อเนื่องจนถึงช่วงไตรมาส 1 ปี 2565  
ซึ่งส่งผลให้มีรายได้จากบริการนี ้เพิ่มขึน้เป็นล าดับด้วย  ค าถามที่  2:  ในกรณีการบริการของ หมอดี 
แอปพลิเคชั่น  ซึ่งเชื่อมโยงกบัรา้นขายยาดว้ยนัน้  ส่งผลใหเ้กิดการแข่งขนัท่ีรุนแรงหรือไม่อย่างไร  นายแพทย์
ชัยรตันฯ์ ชีแ้จงว่า โรงพยาบาลฯ ไดพ้ิจารณาเรื่องดังกล่าวในภาพรวม  โดยเฉพาะเมื่อผูใ้ชบ้ริการมีความ
ตอ้งการ หรือ Demand มาก  ส่งผลใหผู้ป่้วยในโรคที่ไม่มีความซบัซอ้นหรือ Simple Disease ไม่ตอ้งเดินทาง
มาที่โรงพยาบาล ส่งผลใหแ้พทยม์ีภาระหนา้ที่ดแูลผูป่้วยกลุ่มนีน้อ้ยลง  ท าใหแ้พทยม์ีเวลาในการดูแลผูป่้วย
กลุ่มอื่นเพิ่มขึน้  ในส่วนของดา้นการตลาดนั้น กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวชไดใ้ห้บริการ Tele Consultation 
เช่นกัน แต่มีฐานผู้ใช้บริการต่างกัน  ซึ่งโรงพยาบาลฯ มุ่งเน้นการดูแลผู้ใช้บริการและพัฒนางานเพื่ อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารใหม้ีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

นางสาวพิชชาภา  กิติธรรมาเสถียร  ผูถื้อหุน้จ านวน 3,000 หุน้ สอบถามว่า ถึงแมบ้รษิัทฯ มีหุน้ Free 
Float จ านวนต ่ามาก แต่มีจ านวนผู้ถือหุ้นถึง 1,676 ราย จึงอยากให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ 
เพิ่มเติมผ่านทางกิจกรรม Opportunity Day ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดว้ยเพื่อใหผู้ถื้อหุน้เขา้ถึงขอ้มลูไดง้า่ยขึน้  
และควรจดัใหม้ีผูร้บัผิดชอบในการใหข้อ้มูลของบริษัทฯ แก่นกัลงทุนใหช้ดัเจน  นางนฤมลฯ กล่าวขอบคุณ
ส าหรบัขอ้แนะน าของผูถื้อหุน้ บริษัทฯ มีเจตนารมณใ์หก้ารดูแลและใหเ้กียรติแก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านไม่ว่าเป็น 
ผูถื้อหุน้รายย่อย หรือรายใหญ่  ทัง้นี ้จะน าขอ้แนะน าดงักล่าวไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 

เมื่อไม่มีผูใ้ดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม  ประธานฯ กล่าวว่า เนื่องจากวาระนีเ้ป็น
เรื่องรายงานเพื่อผูถื้อหุน้ทราบ  จึงไม่มีการลงมตแิละสรุปว่า   

ที่ประชมุรบัทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 
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วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2564 
ประธานฯ มอบหมายใหน้ายไกรทิพย ์ไกรฤกษ์  กรรมการตรวจสอบ เป็นผูเ้สนอวาระนี ้นายไกรทิพยฯ์  

เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย  ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2564 ที่แสดงไวใ้นรายงานประจ าปีหนา้ที่ 115 ถึงหนา้ที่ 176  โดยไดน้ าส่งใหท้่านผูถื้อหุน้พรอ้ม
หนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

งบการเงินของบริษัทฯ ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รบัรองทั่วไป  สามารถสะทอ้นถึง
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไดอ้ย่างถูกตอ้งและครบถว้น  รวมถึงได้
เปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอส าหรบัผูใ้ชง้บการเงิน  ซึ่งผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตโดย นายวิชาติ  โลเกศกระวี 
จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ไดต้รวจสอบและรบัรองงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยดงักล่าว  
และแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขไวใ้นหนา้ที่ 115 ถึง 119 ของรายงานประจ าปี 2564  ซึ่งฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงานรวมของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 สรุปย่อไดด้งันี ้

งบการเงนิ 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

หน่วย : ลา้นบาท 
งบการเงนิรวม เฉพาะกิจการ 

งบแสดงฐานะการเงิน   
สินทรพัยร์วม 14,109 11,857 
หนีสิ้นรวม 3,869 4,489 
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 10,240 7,368 
งบก าไรขาดทนุ   
รายไดร้วม 11,010 8,816 
ค่าใชจ้่ายรวม 9,069 7,113 
ก าไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษิัท 1,491 1,375 

ทั้งนี ้  สาระส าคัญของงบแสดงฐานะการเงิน รวมของบริษัทฯ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564  
สรุปไดว้่า  บริษัทฯ มีทรพัยสิ์นรวม 14,109 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.7 จากปี 2563  มีหนีสิ้นรวม 3,869 
ลา้นบาท  เพิ่มขึน้รอ้ยละ 19.19 จากปีก่อน  มีส่วนของผูถื้อหุน้รวม 10,240 ลา้นบาท  ลดลงรอ้ยละ 2.34 
จากปีก่อน  มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิน้ปีเท่ากบั 1,774 ลา้นบาท  เพิ่มขึน้รอ้ยละ 59.53 จาก
ปีก่อน  มีลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ้ื่นเท่ากับ 1,341 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.98 จากปีก่อน  และที่ดิน 
อาคารและอปุกรณเ์ท่ากบั 7,990.- ลา้นบาท  ลดลงรอ้ยละ 4.36 จากปีก่อน 

นอกจากนี ้ งบก าไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  สรุปไดว้่า  บริษัทฯ มี
รายไดร้วม 11,010 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.10 จากปี 2563  มีตน้ทุนค่ารกัษาพยาบาลและตน้ทุนขาย
จ านวน 7,096 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.66 จากปีก่อน  มีค่าใชจ้่ายในการบริหารจ านวน 1,973 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.67 จากปีก่อน  มีก าไรส าหรบัปี จ านวน 1,574 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.14 จากปีก่อน  
และมีก าไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ จ านวน 1,491 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.04 จากปีก่อน 

จึงเสนอท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินดงักล่าว 



 

 หนา้ 11 จาก 18  

จากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามขอ้มลู  ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้แสดง
ความคิดเห็นหรือสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม  ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมลงมติ  และมอบหมายใหเ้ลขานุการ
บรษิัทฯ ประกาศคะแนนเสียงใหท้ี่ประชมุทราบ 

มติทีป่ระชุม : 
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิงบการเงิน และรายงานผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรบัรอบปีบญัชี

สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้  

 คะแนน ร้อยละ 

เห็นดว้ย 95,979,924  เสยีง 100 
ไม่เห็นดว้ย 0  เสยีง 0 
งดออกเสยีง 0  เสยีง 0 
บตัรเสยี 0  เสยีง 0 

รวม 95,979,924  เสยีง  

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรประจ าปี 2564 
ประธานฯ มอบหมายใหน้ายแพทยช์ยัรตัน ์ ปัณฑุรอมัพร  กรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หนา้ที่

บริหาร  เป็นผูเ้สนอรายละเอียดวาระนี ้ นายแพทยช์ยัรตันฯ์  กล่าวว่า  ดว้ยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทฯ ไดก้ าหนดไวว้่า โดยทั่วไปบริษัทฯ จะจ่ายปันผลไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิเฉพาะกิจการ 
ยกเวน้ในกรณีที่บริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจหรือบริษัทฯ มีความตอ้งการใชเ้งินทุน  หรือกรณีบริษัทฯ มี
ก าไรน้อยจนไม่คุม้ค่าที่จะจ่ายเงินปันผล ซึ่งในปี 2564 บริษัทฯ มีผลก าไรสุทธิเฉพาะกิจการ เป็นจ านวน 
1,375,429,674.- บาท  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรใหจ้ัดสรรก าไรประจ าปี 2564  
ดงันัน้  จึงเสนอท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผลประจ าปี ดงันี ้

1. ใหจ้่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 13.50 บาท  ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  นบัจ านวนหุน้รวม 
100,000,000 หุน้ เป็นจ านวนเงินรวม 1,350,000,000.- บาท  ประกอบดว้ย 
(1) เงินปันผลระหว่างกาล ในอตัราหุน้ละ 6.- บาท เป็นจ านวนเงินรวม 600,000,000.- บาท 

ที่ไดจ้่ายใหผู้ถื้อหุน้แลว้เมื่อวนัท่ี 19 มกราคม 2565 
(2) เงินปันผลส่วนเพิ่ม ในอัตราหุน้ละ 7.50 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 750,000,000.- บาท  

โดยจดัสรรจากก าไรของผลประกอบการปี 2564 และก าหนดจ่ายในวนัที่  6 พฤษภาคม 
2565 
ทัง้นี ้ การจ่ายเงินปันผลที่เสนอจ านวน 1,350,000,000.- บาท นัน้  คิดเป็นรอ้ยละ 98.15 

ของก าไรสทุธิเฉพาะกิจการ  จึงสอดคลอ้งกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ  และการ
จ่ายเงินปันผลคราวนีเ้ป็นการจ่ายจากก าไรสทุธิที่บรษิัทฯ เสียภาษีเงินไดใ้นอตัรารอ้ยละ 20  

2. ใหง้ดจดัสรรเงินทนุส ารอง   เนื่องจากบรษิัทฯ มีเงินทนุส ารอง จ านวน 100,000,000.- บาท ครบ
ตามจ านวนขัน้ต ่าตามที่กฎหมายก าหนดใหม้ีอตัราเท่ากบั 10% ของทุนจดทะเบียนในบรษิัทฯ 
หรือคิดเป็นจ านวนเท่ากบั 100,000,000.- บาท  

จึงเสนอท่ีประชมุอนมุตัิใหจ้่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 และใหง้ดการจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย
เพิ่มอีกตามที่เสนอขา้งตน้ 
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จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามขอ้มลู  เมื่อไม่มีผูใ้ดแสดง
ความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  จึงขอให้ที่ประชุมลงมติและมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ 
ประกาศคะแนนเสียงใหท้ี่ประชมุทราบ 

มติทีป่ระชุม : 
ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิจดัสรรเงินก าไรประจ าปี 2564 ดงันี ้
1. ให้จ่ายเงินปันผลประจ าปี  2564 ในอัตราหุ้นละ  13 .50 บาท แก่ผู้ ถือหุ้น   ถือหุ้นรวม 

100,000,000 หุน้ เป็นจ านวนเงินรวม 1,350,000,000.- บาท  ประกอบดว้ย 
(1) เงินปันผลระหว่างกาล ในอตัราหุน้ละ 6.- บาท เป็นจ านวนเงินรวม 600,000,000.- บาท 

ที่ไดจ้่ายใหผู้ถื้อหุน้แลว้เมื่อวนัท่ี 19 มกราคม 2565 
(2) เงินปันผลส่วนเพิ่ม ในอัตราหุน้ละ 7.50 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 750,000,000.- บาท  

โดยจดัสรรจากก าไรของผลประกอบการปี 2564 และก าหนดจ่ายในวนัที่  6 พฤษภาคม 
2565 

2. ใหง้ดจดัสรรเงินทนุส ารอง   เนื่องจากบรษิัทฯ มีเงินทนุส ารอง จ านวน 100,000,000.- บาท ครบ
ตามจ านวนขัน้ต ่าตามที่กฎหมายก าหนดใหม้ีอตัราเท่ากบั 10% ของทุนจดทะเบียนในบรษิัทฯ 
หรือคิดเป็นจ านวนเท่ากบั 100,000,000.- บาท 

ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

  คะแนน ร้อยละ 

เห็นดว้ย 95,980,024  เสยีง 100 
ไม่เห็นดว้ย 0  เสยีง 0 
งดออกเสยีง 0  เสยีง 0 
บตัรเสยี 0  เสยีง 0 

รวม 95,980,024  เสยีง  
 
วาระที ่5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระในปี 2565 

ประธานฯ มอบหมายใหน้างนฤมล  นอ้ยอ ่า  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูเ้สนอ
วาระนี ้ นางนฤมลฯ  กล่าวว่า  เพื่อปฏิบตัิตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ก าหนดใหใ้นการประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี  ตอ้งมีกรรมการพน้จากต าแหน่งตามวาระเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  ซึ่ง
ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจ านวนรวม 8 ท่าน โดยในปี 2565 จะมีกรรมการที่ตอ้งพน้จากต าแหน่ง
ตามวาระ 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายสมชาต  อินทรทตู   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายประดิษฐ์  ทีฆกลุ   กรรมการ 
3. นายแพทยช์ยัรตัน ์ ปัณฑรุอมัพร  กรรมการผูจ้ดัการ 

และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
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ในการนี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ซึ่งไดท้ าหนา้ที่พิจารณาสรรหาบคุคลผูม้ีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีว่าง
ลงดงักล่าว  โดยค านึงถึงความเหมาะสมหลายประการ ไดแ้ก่  คณุวฒุิ  ความน่าเชื่อถือ  ความรูค้วามเขา้ใจ
ในธุรกิจของบริษัทฯ  ประสบการณก์ารท างาน  ความเป็นอิสระ  ผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการท่ีผ่าน
มา  และองคป์ระกอบความหลากหลายในวิชาชีพของคณะกรรมการ  เป็นตน้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ใหเ้สนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตัง้กรรมการ ที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน  กลับเขา้ด ารงต าแหน่ง
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

ในการนี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนในกรณีของนายสมชาต  อินทรทตู ว่าถึงแมน้ายสมชาตฯ เคยด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็น
เวลา 4 วาระแลว้ก็ตาม  โดยที่ผ่านมานายสมชาตฯ ไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ครบถว้นและด ารงตนเป็นกรรมการอิสระ
ไดอ้ย่างดี  ดงันัน้ การที่นายสมชาตฯ จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่อไป  จะไม่มีผลต่อความเป็นอิสระ
ในการปฏิบตัิหนา้ที่อีกวาระหนึ่ง   

นอกจากนี ้ นายประดิษฐ์  ทีฆกุล และนายแพทยช์ยัรตัน ์ ปัณฑุรอมัพร  เป็นผูม้ีคุณสมบตัิเหมาะสม  
โดยที่ผ่านมาไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการและหนา้ที่อื่นตามที่ไดร้บัมอบหมายเป็นอย่างดี  และทัง้สองท่าน
ไดด้  ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด (มหาชน)  ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ และบริษัท 
ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร ์จ ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเช่นเดียวกับบริษัทฯ แต่มิไดม้ี
ความขดัแยง้หรือมีการแข่งขันกับบริษัทฯ แต่ประการใด  รวมถึงทั้งสองท่านไดด้  ารงต าแหน่งกรรมการใน
องคก์รอื่นก็ไม่มีความขดัแยง้หรือมีการแข่งขนักับบริษัทเช่นกัน  ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดจ้ดัท ารายละเอียดประวตัิ
ของทัง้ 3 ท่าน ไวใ้นเอกสารประกอบหนงัสือเชิญประชมุเพื่อใหท้่านผูถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาล่วงหนา้แลว้ 

จึงขอเสนอที่ประชมุพิจารณา   
จากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม  เมื่อไม่มีผูใ้ด

สอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม  จึงไดข้อใหท้ี่ประชุมลงมติเลือกตัง้กรรมการทีละท่านตามล าดบัและมอบหมายให้
เลขานกุารบรษิัทฯ แจง้คะแนนเสียงใหท้ี่ประชมุทราบ 

มติทีป่ระชุม :  
ที่ประชุมมีมติแต่งตัง้กรรมการที่ครบวาระ 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
(1) นายสมชาต  อินทรทตู 

 คะแนน ร้อยละ 

เห็นดว้ย 95,980,023  เสยีง 99.9999 
ไม่เห็นดว้ย 1  เสยีง 0.0000 
งดออกเสยีง 0  เสยีง 0 
บตัรเสยี 0  เสยีง 0 

รวม 95,980,024  เสยีง  
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(2) นายประดิษฐ์  ทีฆกลุ 
 คะแนน ร้อยละ 

เห็นดว้ย 95,980,024  เสยีง 100 
ไม่เห็นดว้ย 0  เสยีง 0 
งดออกเสยีง 0  เสยีง 0 
บตัรเสยี 0  เสยีง 0 

รวม 95,980,024  เสยีง  
 

(3) นายแพทยช์ยัรตัน ์ ปัณฑรุอมัพร 
 คะแนน ร้อยละ 

เห็นดว้ย 95,980,024  เสยีง 100 
ไม่เห็นดว้ย 0  เสยีง 0 
งดออกเสยีง 0  เสยีง 0 
บตัรเสยี 0  เสยีง 0 

รวม 95,980,024  เสยีง  
 
วาระที ่6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

ประธานฯ มอบหมายใหน้างนฤมล  นอ้ยอ ่า  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูเ้สนอ
วาระนี ้ นางนฤมลฯ กล่าวว่า  เพื่อเป็นขวญัก าลงัใจใหแ้ก่คณะกรรมการที่ไดทุ้่มเทปฏิบตัิหนา้ที่ดแูลบรหิาร
กิจการ ใหม้ีความเจรญิเติบโตและกา้วหนา้ ตามที่คณะกรรมการไดร้ายงานใหท้่านผูถื้อหุน้ทราบในวาระตน้
แลว้  คณะกรรมการบริษัทฯ  ไดพ้ิจารณาขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
ที่ไดพ้ิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของค่าตอบแทนของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ  เช่น  หนา้ที่และ
ความรบัผิดชอบของกรรมการ  ผลประกอบการของบริษัทฯ  จ านวนคณะกรรมการของบริษัทฯ   ภาวะ
เศรษฐกิจ  และผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการในภาคธุรกิจเดียวกัน  เป็นตน้  คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมี
มติเห็นชอบกบัความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชมุพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
ใหค้ณะกรรมการประจ าปี 2565 ดงันี ้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัท 

(1) เงินบ าเหน็จ : ให้คณะกรรมการรับ เ งินบ า เหน็จ  เ ป็นจ านวนเงินรวม 
16,000,000.- บาท ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 0.14 ของรายไดร้วมของ
บรษิัทฯ ในปี 2564 โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการน าไปจดัสรร
แบ่งกนัเอง 

(2) ค่าเบีย้ประชมุ : 
 

 

ใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ ไดร้บัค่าเบีย้ประชุมในอัตราเท่ากับปี
ก่อน ดงันี ้
• ใหป้ระธาน  ไดร้บัเบีย้ประชมุครัง้ละ 52,500.- บาท 
• ใหก้รรมการ ไดร้บัเบีย้ประชมุครัง้ละ 35,000.- บาท 
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(3) สวสัดิการ
รกัษาพยาบาล : 

ก าหนดวงเงินค่ารกัษาพยาบาลของกรรมการ เฉพาะกรรมการ
จากภายนอกที่ไม่มีสถานภาพเป็นพนักงาน หรือผูบ้ริหารตาม
สญัญาจา้งของบริษัทฯ  ในวงเงิน 3 ลา้นบาท/คน/ปี ซึ่งเท่ากบัปี
ก่อน โดยรบัรกัษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสมิติเวช สขุุมวิท และ/
หรือโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครนิทร ์ โดยการนบัระยะเวลารอบ
ปี ให้นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2565 ถึงวัน
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีครัง้ต่อไป 

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย :  ใหค้ณะกรรมการชุดย่อยไดร้ับเบีย้ประชุมเท่ากับปีก่อน 
ดงันี ้
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ : 

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

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

จากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามขอ้มลู   เมื่อไม่มีผูใ้ดแสดง
ความคิดเห็นหรือสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมและกล่าวว่า การออกเสียงลงคะแนนส าหรบัวาระนีต้อ้งผ่านมติ
อนุมัติดว้ยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุม  จึงขอใหท้ี่ประชุมลงมติ
และมอบหมายใหเ้ลขานกุารบรษิัทฯ แจง้คะแนนเสียงใหท้ี่ประชมุทราบ 

มติทีป่ระชุม :  
ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ดงันี ้
1.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัท 

(1) เงินบ าเหน็จ : อนุมตัิเงินบ าเหน็จ เป็นจ านวนเงินรวม 16,000,000.- บาท โดย
มอบหมายใหค้ณะกรรมการน าไปจดัสรรแบ่งกนัเอง 

(2) ค่าเบีย้ประชมุ : 
 
 

 
 

ใหค้ณะกรรมการไดร้บัค่าเบีย้ประชมุดงันี ้
ต าแหน่ง คณะกรรมการบริษัทฯ 

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

(3) สวสัดิการ
รกัษาพยาบาล : 

ก าหนดวงเงินค่ารกัษาพยาบาลของกรรมการ เฉพาะกรรมการ
จากภายนอกที่ไม่มีสถานะเป็นพนักงาน/ผู้บริหารตามสัญญา
จ้างของบริษัทฯ  ในวงเงิน 3 ล้านบาท/คน/ปี  โดยรับรักษา 
พยาบาลที่โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และ/หรือโรงพยาบาล
สมิติเวช ศรีนครินทร ์ทั้งนี ้การนับระยะเวลาหนึ่งปี นับจากวัน
ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ถึงวันประชุมสามัญผูถื้อ
หุน้ประจ าปีครัง้ต่อไป 
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2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชดุย่อย :  ใหค้ณะกรรมการชดุย่อยไดร้บัเบีย้ประชมุในอตัราดงันี ้
ต าแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ 

สรรหาฯ  
ประธาน 30,000.- บาท / ครัง้ 30,000.- บาท / ครัง้ 
กรรมการ 20,000.- บาท / ครัง้ 20,000.- บาท / ครัง้ 

 
ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

 คะแนน ร้อยละ 

เห็นดว้ย 95,980,024  เสยีง 100 
ไม่เห็นดว้ย 0  เสยีง 0 
งดออกเสยีง 0  เสยีง 0 
บตัรเสยี 0  เสยีง 0 

รวม 95,980,024  เสยีง 100 
 
วาระที ่7 พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 

ประธานฯ  มอบหมายใหน้ายสมชาต  อินทรทูต  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูเ้สนอวาระนี ้   
นายสมชาตฯ  กล่าวว่า  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เพื่อท าหนา้ที่
ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรบัรอบปีบญัชี 2565  โดยค านึงถึงขอ้เสนอและคุณสมบตัิของผู้สอบบญัชี  
รวมทั้งคุณสมบัติของส านักงานตรวจสอบด้วย ในประเด็นหลักๆ ได้แก่  ความรู ้ความสามารถ และ
ประสบการณ ์ ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีและของส านกังานสอบบญัชี  เวลาการปฏิบตัิงานใหบ้ริษัทฯ 
และผลงานที่ผ่านมา  ความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตรา
ค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดบัเดียวกัน  ศักยภาพในการใหบ้ริการแก่บริษัทฯ และบริษัท
เครือข่ายโดยรวม  และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีและของส านักงานสอบบัญชี โดยต้องไม่เป็นผู้ที่มี
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนไดส่้วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าว 

ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ไดเ้ห็นชอบกับมติของคณะกรรมการตรวจสอบ  ใหเ้สนอที่ประชุมผู้
ถือหุน้  พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตบริษัทเดิมคือ บริษัท  ส านกังาน อีวาย จ ากัด ใหเ้ป็นผูส้อบ
บัญชีของบริษัทฯ ส าหรบัรอบบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ต่อไป  โดยมีรายนามผูส้อบบัญชีเป็น
ดงันี ้

1. นายวิชาติ  โลเกศกระวี    ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4451 และ/หรือ 
2. นางสาวกมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4377 และ/หรือ 
3. นายส าราญ  แตงฉ ่า   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 8021 
โดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตไดเ้สนออตัราค่าตอบแทนในปี 2565 เป็นจ านวนรวมเท่ากับ 1,582,000.- 

บาท ซึ่งเท่ากบัปีก่อน ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดน้ าเสนอขอ้มลูประวตัิอตัราค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 2 ปียอ้นหลงั
ไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุแลว้   จึงเสนอท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิ 
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จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามขอ้มูล เมื่อไม่มีผูใ้ดแสดง
ความคิดเห็นหรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม  จึงขอให้ที่ประชุมลงมติและมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ 
ประกาศคะแนนเสียงใหท้ี่ประชมุทราบ 

มติทีป่ระชุม :   
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันทแ์ต่งตัง้ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตแห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  ไดแ้ก่ 

นายวิชาติ  โลเกศกระวี  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ   นางสาวกมลทิพย ์ เลิศวิทยว์รเทพ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นายส าราญ แตงฉ ่า ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 8021 เป็น
ผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ส าหรบัรอบปีบญัชี 2565 โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงิน 1,582,000.- บาท  ดว้ยคะแนน
เสียง ดงันี ้

 คะแนน ร้อยละ 

เห็นดว้ย 95,980,024  เสยีง 100 
ไม่เห็นดว้ย 0  เสยีง 0 
งดออกเสยีง 0  เสยีง 0 
บตัรเสยี 0  เสยีง 0 

รวม 95,980,024  เสยีง 100 
 
วาระที ่8 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องพิจารณานอกเหนือจากที่ไดก้ าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ 
ประธานฯ แจง้ว่า  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาวาระต่างๆ ตามที่ก าหนดครบถว้นแลว้  จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อ

หุน้ซกัถามหรือเสนอขอ้แนะน าเพิ่มเติม    โดยมอบหมายใหน้ายเกษมสี สกุลชยัสิริวิช  ที่ปรกึษากฎหมาย  
เป็นผูร้วบรวมค าถามของผูถื้อหุน้  จากนัน้ นายเกษมสีฯ อ่านค าถามและหรือขอ้คิดเห็นต่างๆ ของผูถื้อหุน้
ให้ที่ประชุมรับทราบ  ซึ่งประธานฯ ไดม้อบหมายกรรมการและหรือผู้บริหาร ชีแ้จงค าถามของผู้ถือหุ้น
ตามล าดบัดงันี ้ 

นายวรายทุธ  รตันบตุร  ผูถื้อหุน้จ านวน 1,400 หุน้ มี 2 ค าถามดงันี ้ ค  าถามที่ 1:  ในปี 2565 บรษิัทฯ 
ตั้ ง เป้ าหมาย  EBITDA (Earning Before calculated Interest, Tax, Depreciation, and Amortization)  
ไวเ้ท่าไร  นางนฤมล  นอ้ยอ ่า  กรรมการ  ชีแ้จงว่า  บรษิัทฯ ก าหนดเป้าหมาย EBITDA ในอตัราใกลเ้คียงกบั
ปีก่อน  ทั้งนี ้มีความไม่แน่นอนค่อนขา้งสูงเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและการระบาดของโรค COVID-19  
ยงัผนัผวนอยู่  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะพยายามใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  ค าถามที่ 2:  บริษัทฯ 
ไดเ้ปิด Hospitel รองรบัผูป่้วย COVID-19 หรือไม่และมีจ านวนก่ีหอ้ง  แพทยห์ญิงสรุางคณา  เตชะไพฑรูย ์ 
กรรมการ  และรองประธานเจา้หน้าที่บริหาร  ชีแ้จงว่า  โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และโรงพยาบาล 
สมิติเวช ศรีนครนิทร ์ ใหบ้รกิาร Hospitel รว่มกนั 1 แห่ง  รองรบัได ้100 หอ้ง 

นายฐกูร  เวชพาณิชย ์ ผูถื้อหุน้จ านวน 100 หุน้ มี 3 ค าถามดงันี ้ ค  าถามที่ 1:  ผูบ้ริหารมีความคิด
อย่างไรเก่ียวกับกรณีที่ผูป่้วยชาวต่างชาติ Expat มีจ านวนและสดัส่วนรายไดล้ดลง  ซึ่งเป็นส่วนส าคญัของ
กิจการโดยมีแนวโนม้ที่จะไม่เติบโตภายในอีก 2 ถึง 3 ปีขา้งหนา้  นายแพทยช์ยัรตัน ์ ปัณฑรุอมัพร กรรมการ
ผูจ้ดัการและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  ชีแ้จงว่า  ผูบ้ริหารมีความเห็นว่า  กรณีดงักล่าวไม่น่าเป็นปัญหาที่มี
นัยส าคัญ  แท้จริงแลว้ปริมาณผู้ป่วยลดลงไม่เฉพาะ Expat เท่านั้น  ชาวไทยประสบปัญหา COVID-19 
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เช่นกนั  โรงพยาบาลมีแนวทางบรหิารจดัการกรณีดงักล่าวหลายวิธี  เช่น  เมื่อผูป่้วยไม่มาหาเรา  เราก็ไปหา
ผูป่้วยดว้ยบริการ Homecare เป็นตน้   ค าถามที่ 2:  ขอใหผู้บ้ริหารเล่าแผนงานเก่ียวกบั Telemedicine ใน
อนาคต  โดยคาดว่าจะสามารถสรา้งรายไดใ้หเ้ติบโตไดอ้ย่างไร  นายแพทยช์ยัรตันฯ์  ชีแ้จงว่า  ส าหรบัการ
ใหบ้ริการ Telemedicine  โรงพยาบาลมีเป้าหมายเพื่อแกปั้ญหา หรือเรียกว่า Pain Point ใหก้ับผูใ้ชบ้รกิาร
บางกลุ่ม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม New Generation   นอกจากนี ้Teleconsultation  เป็นแนวโนม้ที่เกิดทั่วโลก
อย่างแน่นอน  ทัง้นี ้ตอ้งศกึษาว่า  ตลาดมีความพรอ้มมากนอ้ยเพียงใด  ส าหรบัในระดบัประเทศมีความเหน็
ว่า  ยังควบคุมไม่ได ้ แต่ส าหรบับริษัทฯ มีปริมาณการใหบ้ริการดังกล่าวเพิ่มมากขึน้  อย่างไรก็ตาม ตอ้ง
พัฒนาปรับปรุงวิธีการและการบริการอย่างต่อเนื่อง  ค าถามที่ 3:  Telemedicine มีข้อดีและข้อเสียกับ
โรงพยาบาลอย่างไร    นายแพทยช์ัยรัตน์ฯ ชีแ้จงว่า ข้อดีของ Telemedicine กับโรงพยาบาลฯ มีหลาย
ประการ  เช่น  ผูใ้ชบ้รกิารไม่ตอ้งเดินทางเขา้มาที่โรงพยาบาล  ไม่ตอ้งพบกบัฝุ่ นละออง PM 2.5   ผูใ้ชบ้รกิาร
มีค่าใชจ้่ายลดลง  และแพทยผ์ูเ้ชี่ยวชาญ (Specialist) ไม่ตอ้งตรวจรกัษา Simple Disease หรือโรคทั่วไป  
อีกทัง้ ค่าใชจ้่ายดา้นอื่นๆ ก็ลดลงดว้ย  เป็นตน้ 

 
 เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเตมิ   ประธานฯ  จึงกล่าวว่า คณะกรรมการจะน ามตทิี่ประชมุไปด าเนินการใหบ้รรลุ
วัตถุประสงคต์่อไป  และกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านที่ไดใ้หก้ารสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ ดว้ยดีตลอดระยะที่ผ่าน
มาแลว้จึงกล่าวปิดประชมุ   
 
ปิดประชมุเวลา  14.32  น. 
 
 
  
     
 (นางนาฏสภุา ไชยะกลุ) 
  ผูจ้ดบนัทึกการประชมุ 
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                            ประธานท่ีประชมุ 
 
 


