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รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ือหุ้น  ครั้งที่  1/2557 
ของ 

บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช  จ ากัด(มหาชน) 
เมื่อวันท่ี  25 เมษายน 2557 

   
ประชุม  ณ  ห้องประชุมใหญ่  ชัน้ 6  โรงพยาบาลนนทเวช  เลขท่ี  30/8   ถนนงามวงศ์วาน   ต าบลบางเขน   

อ าเภอเมือง จงัหวัดนนทบุร ี
     เริม่ประชุมเวลา  10.00 น. 
 นางสาวสุรีย์  ศังกรพานิช  เลขานุการบริษัท  และนักลงทุนสัมพันธ์  กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น  พร้อมแถลงต่อที่ประชมุวา่ 
มีผู้ถือหุ้นมาประชุมดว้ยตนเองและผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น  106 ราย จ านวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 90,592,300 หุ้น จาก
จ านวนหุ้นทัง้หมด 160,000,000 หุ้น คิดเป็น 56.62 % ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบังคับของบรษิทัฯและชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการ
ลงคะแนน วิธกีารนับคะแนน กลา่วแนะน าคณะกรรมการบริษัทฯ  ประธานคณะกรรมการย่อย   ผู้บริหาร และตัวแทนผู้สอบบัญชี
ซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงทีเ่ข้ารว่มประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น  

นางสาวสุรีย์  ศังกรพานิช  เลขานุการบรษิัทฯและนักลงทุนสัมพนัธ์ ได้แนะน าช่องทางที่ผู้ถือหุ้นสามารถรับขา่วสารของ
บริษัทฯ  นอกจากผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ  ทุกท่านสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทท่ีหัวข้อ  นักลงทุนสัมพันธ์  ซึ่งได้
เผยแพร่วาระการประชุมในหนังสอืเชิญประชมุใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 พร้อมเอกสารประกอบการประชมุ  ตั้งแต่วันท่ี  21  
มีนาคม  2557 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการและเสนอเพิ่มวาระการประชมุตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถงึวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 เมื่อครบก าหนดเวลา ปรากฏวา่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลท่ีเหมาะสม
คัดเลือกเป็นกรรมการและเพิม่วาระแต่อย่างใด 

 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง 
บริษัทฯ จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสยีงส าหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเองและมอบ 

ฉันทะ สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง โดยใหท้ าเครื่องหมายถูกที่หวัข้อ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง  
1 หุ้นนับเป็น 1 คะแนนเสียง (รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชมุฯ) 

การนับคะแนนเสียง  
บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ  หักออกจาก 

คะแนนเสียงทัง้หมดที่เขา้ร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย   ในระหวา่งการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ   หากผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  ใหย้กมือขึ้นเพื่อให้เจา้หน้าที่รับไปนับคะแนนเสียง  
ส้ืนสุดวาระจะแจ้งให้ที่ประชมุทราบผลการลงคะแนนเสียง  ในแตล่ะวาระจะใชจ้ านวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด  ทั้งนี้ได้แจ้ง
รายละเอียดทั้งหมดในหนงัสือเชญิประชุมฯ  เมื่อสิ้นสุดการประชมุ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผู้เข้าร่วมประชุมทีม่ีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนทุกท่าน 
 คณะกรรมการบริษัท  ทั้งหมด  9  ท่าน 

กรรมการบรษิัทฯ ที่เข้ารว่มประชมุในวันนี้  ดงันี ้
1. ดร.ประวิตร  นิลสุวรรณากุล   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
       และกรรมการอิสระ 
2. นางพร้อมพรรณ   ศิริพัฒน ์              ประธานกรรมการสรรหา  

และกรรมการอิสระ  
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3. นพ.จรูญ    ไชยโรจน์                           ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

4. นพ.พรมพันธ์   พรมมาส               ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 
กรรมการและกรรมการสรรหา 

5. นางปัทมา    พรมมาส              รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

6. ดร.กมเลศน์    สันติเวชชกุล             กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
       และกรรมการอิสระ 
7. นพ.วิรุณพร    พรหมพงศา             กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและกรรมการอิสระ 
8. นพ.สราวุฒิ    สนธิแก้ว              กรรมการ  
 
กรรมการบรษิัทฯ ที่ไม่เข้ารว่มประชุมในวันน้ี  ดังนี ้
     นายลพชัย  แก่นรัตนะ             ประธานกรรมการ 

  
ผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชี 

 1.  คุณชัยกรณ ์ อุ่นปิติพงษา            ตัวแทนของผู้สอบบัญชีบริษัท ส านักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซเิอสท์ จ ากดั 
2.  คุณวิทยา รัตนพลแสน             ตัวแทนของผู้สอบบัญชีบริษัท ส านักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซเิอสท์ จ ากดั 
 

นางสาวสุรีย์  ศังกรพานิช  เลขานุการบริษัทฯและนักลงทุนสัมพันธ์  ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบวา่  นายลพชัย 
แก่นรัตนะ  ประธานกรรมการ  ป่วย  ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมในครั้งนี้ได้  ขอให้ผู้ถือหุ้นคดัเลือกผูถ้ือหุ้นเพื่อท าหน้าที่
ประธานในที่ประชมุ   

นางวลี ขาวไชยมหา  ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมไดเ้สนอใหน้างปัทมา พรมมาส  ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นท าหน้าที่เป็น
ประธานในที่ประชมุ  ซึ่งไมม่ีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดคา้น                

 

จากนั้นเลขานุการบริษัทฯ ได้เชญิ  นางปัทมา  พรรมาส  ท าหนา้ที่ประธานในท่ีประชมุ 
   

ประธานฯ  กล่าวเปิดการประชมุ และ ด าเนินการประชุมตามวาระ ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1 / 2556 

 นางปัทมา พรมมาส กรรมการและรองประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร เสนอให้ที่ประชุมพจิารณารับรองรายงานการ
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที ่  1 / 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันศกุร์ที่ 26 เมษายน 2556 โดยส าเนารายงานการประชุม
ดังกล่าวได้จดัส่งให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนงัสือเชิญประชุมครั้งนีแ้ล้ว รวมทั้งไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุม
ดังกล่าวไวใ้นเว็บไซด์ของบริษัทฯแล้ว จึงขอให้ท่ีประชุมได้พจิารณารับรองรายงานการประชุมดงักลา่วดว้ย 

 

ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดหรือไม ่
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเตมิ ประธานฯ จึงขอให้ทุกทา่นออกเสียงลงคะแนน 

และสรุปเป็นมติ ดังนี ้
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มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีติเป็นเอกฉันท์   รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถอืหุ้น   ครั้งที ่ 1/2556 
ซึ่งได้ประชมุเมือ่วันศกุร์ที่  26  เมษายน 2556  ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้  
 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จ านวน (เสียง) 90,592,300 0 0 
ร้อยละ 100 0 0 

  
 

 วาระทื่ 2  เพื่อทราบผลการด าเนนิงานของบริษัทฯ ประจ าปี  2556   
 นางปัทมา  พรมมาส   กรรมการ    และรองประธานเจา้หน้าที่บริหารได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถงึ 
ผลการด าเนินงาน  งบแสดงฐานะการเงิน  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   และงบกระแสเงินสด  ของบริษัทฯ ประจ าปี 2556 

โดยสรุปสาระส าคัญเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาดังนี ้
               (หน่วย:ล้านบาท) 

รายการ ปี2556 ปี2555 
สินทรัพย์รวม 1,687 1,463 
หน้ีสินรวม 406 275 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,280 1,187 
รายได้จากการรักษาพยาบาล 1,781 1,721 
รายได้รวม 1,794 1,735 
ก าไรส าหรับปี 241 247 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน(บาท/หุ้น) 1.51 1.55 

 

 โครงการที่ด าเนินการในปีที่ผ่านมา : บริษัทฯ พัฒนาศูนย์ระบบประสาทและสมอง ,ปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยใน, 
พัฒนาระบบความปลอดภัยของอาคารและพฒันาการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตามระบบการจดัการ 
พลังงานตามมาตรฐานสากล ISO:5001:2011 จนได้รับรางวัลคณุภาพการจดัการด้านพลังงานเป็นโรงพยาบาลแรก
ในประเทศไทย 

 โครงการในอนาคต : บริษัทฯมีโครงการก่อสรา้งอาคารโรงพยาบาลใหม่ในพ้ืนท่ีตดิกับโรงพยาบาล ,ปรับปรุงหอ้งพัก
ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน,พัฒนาศนูย์หลอดเลือด สมอง และหวัใจ ,พัฒนาคุณภาพการให้บริการตามมาตรฐานสากล 
JCI , พัฒนาระบบความปลอดภยัของอาคาร และพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 
เมื่อจบการน าเสนอ ได้สอบถามที่ประชุมวา่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซกัถามเกี่ยวกับผลการ 

 ด าเนินงานของบริษัทฯในปี 2556 หรือไม่ 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเตมิประธานฯ ประธานฯ จงึขอให้ทุกท่านออกเสียง

ลงคะแนนและสรุปเป็นมติ ดงันี ้
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์ รับทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ  ประจ าปี 2556   ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้  
    

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จ านวน (เสียง) 90,806,100 0 0 
ร้อยละ 100 0 0 

 
            วาระที่ 3  พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน   งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็   และงบกระแสเงินสด   ของบริษัทฯ   

ประจ าปี 2556 ส้ินสุดวันท่ี   31   ธันวาคม 2556  
นางปัทมา  พรมมาส   กรรมการ    และรองประธานเจา้หน้าที่บริหารได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 

งบแสดงฐานะการเงิน  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   และงบกระแสเงินสด  ของบริษัทฯ ประจ าปี 2556 ส้ินสุดวันท่ี    
31   ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีรบัอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ 
ตรวจสอบแล้ว   

ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการใดเกีย่วกับ งบแสดงฐานะ
การเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ประจ าปี 2556 ส้ินสุดวันท่ี   31   ธันวาคม 2556 หรือไม่  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเตมิ ประธานฯ จึงขอให้ทุกทา่นออกเสียงลงคะแนน
และสรุปเป็นมติ ดังนี ้

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์อนุมัตงิบแสดงฐานะการเงิน   งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  และงบกระแสเงินสด  
ของบริษัทฯ   ประจ าปี 2556 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้      

 
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จ านวน (เสียง) 90,806,100 0 0 
ร้อยละ 100 0 0 

 
วาระที่ 4 พิจารณาจดัสรรก าไร และพิจารณาอนมุัติการจา่ยเงินปันผล  

นางปัทมา  พรมมาส   กรรมการ    และรองประธานเจา้หน้าที่บริหาร ได้รายงานวา่บริษัทฯ มีนโยบายการ 
จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิของปีนัน้ๆ  

ข้อมูลเปรียบเทยีบเงินปันผลจา่ยในปีที่ผ่านมาด้งนี ้
รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี2556 ปี2555 

1. ก าไรส าหรับปี (ล้านบาท) 241.22 247.59 
2. จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 160 160 
3. เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุ้น) 0.91 0.93 
4. เงินปันผลจ่ายทัง้ส้ิน (ล้านบาท) 145.60 148.80 
5. สัดส่วนการจา่ยเงินปันผลเทียบกับก าไรส าหรับปี (%) 60.36% 60.10% 
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 นางปัทมา  พรมมาส   กรรมการ    และรองประธานเจา้หน้าที่บริหารได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาการจ่ายเงิน
ปันผลในอัตราหุ้นละ   0.91   บาท   รวมเป็นเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 145.60 ล้านบาท โดยก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้
ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้ารว่มประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557   และรับเงินปันผล (Record  Date) ในวันอังคารที่ 27 
มีนาคม 2557  และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา  225 ของพรบ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ. 2551  โดยวิธี
ปิดสมุดทะเบยีนพักการโอนหุ้น ในวันพุธที ่ 28 มีนาคม 2557 และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถอืหุ้น   ในวันศุกรท์ี่  23  
พฤษภาคม  2557 

 
    ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมวา่มีผู้ถือหุ้นทา่นใดมีข้อคดิเห็นหรือข้อซักถามประการเกี่ยวกับการจดัสรร

ก าไร และการจา่ยเงินปันผล หรือไม่  
 
   ผู้ถือหุ้นหลายท่านได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี ้
 

คุณอ านาจ  จูฑะสุวรรณศิริ (ผู้ถอืหุ้น) :  ในปีที่ผ่านมาเงินปันผลที่ได้รับ  ผู้ถือหุ้นน ามาใชเ้ครดติภาษีได้ 23%  เนื่องจาก

บริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา  23 %  มีบางบริษัทฯ ใช้เครดิตภาษีในอตัรา 30%   เนื่องจากจา่ยจากก าไรสะสม 

ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ถอืหุ้นรายย่อย 

ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล  ประธานกรรมการตรวจสอบ  ได้เรียนให้ผุ้ถือหุ้นทราบวา่ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ

บริษัทฯ จ่ายในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิของปีนั้นๆ  ซึ่งปีน้ีจ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ 60.36 ของก าไรสุทธ ิ

บริษัทฯยึดถอืปฏิบัติตามนโยบายนี้มาตลอด  ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือรายย่อย   หากบริษัทต้องมีการ

เปล่ียนแปลงนโยบายต้องประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเตมิ ประธานฯจงึขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนน
และสรุปเป็นมติ ดังนี ้

 
 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณามีมติเป็นเอกฉันท์ ใหจ้ัดสรรเงินก าไรของบริษัทฯ    และอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น  
ในอัตราหุ้นละ 0.91  บาท    เป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจ านวน  145.60 ล้านบาท  โดยจะด าเนินการจา่ยเงินปันผล  ในวันศุกร์
ที่  23 พฤษภาคม 2557  ตามที่คณะกรรมการบรษิัทฯเสนอ  ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้      
 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จ านวน (เสียง) 90,812,300 0 0 
ร้อยละ 100 0 0 
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วาระที่ 5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  กลับเข้ามาเป็นกรรมการ 
ต่ออีกวาระหนึ่ง   

   คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระในปีนี้ประกอบดว้ย 
  1. นางปัทมา พรมมาส กรรมการบริหาร  รองประธานเจา้หน้าที่บริหาร 
     และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
  2. นายแพทย์สราวุฒิ สนธิแกว้   กรรมการ 
  3. นายแพทยว์ิรุณพร พรหมพงศา  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 
                   ซึ่งเป็นกรรมการเดมิที่ครบก าหนดออกตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออกีวาระหนึ่ง และขอเสนอให้  
     นางปัทมา พรมมาส ด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการ  
    

มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณามีมติให้เลือกกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระในปีนี้   กลับเข้ามาเป็น 
กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
ลงคะแนนในวาระน้ี ดงันี้      

 

   5.1 มีมตแิต่งตั้ง นางปัทมา พรมมาส  ด ารงต าแหน่ง รองประธานกรรมการ   
        กรรมการบริหาร  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จ านวน (เสียง) 90,808,300 0 4,000 
ร้อยละ 99.995 0 0.005 

 
   5.2 มีมตแิต่งตั้ง นายแพทย์สราวฒุิ สนธิแก้ว  ด ารงต าแหน่ง กรรมการ  

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จ านวน (เสียง) 90,808,300 0 4,000 
ร้อยละ 99.995 0 0.005 

    
   5.3 มีมตแิต่งตั้ง นพ.วิรุณพร พรหมพงศา ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ  
             กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จ านวน (เสียง) 90,808,300 0 4,000 
ร้อยละ 99.995 0 0.005 

 
วาระที่ 6   พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดเงินค่าตอบแทน ประจ าปี 2557 

                      นางปัทมา  พรมมาส   กรรมการ    และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอขอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตัง้   
    นายชัยกรณ์   อุ่นปิติพงษา   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  3196   หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
    เลขที ่5202 แห่งบริษัท ส านักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากดั เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าป ีพ.ศ. 2557   
    โดยก าหนดเงินค่าตอบแทนเปน็เงินท้ังส้ิน   700,000.00   บาท    
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      ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมขี้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการเกีย่วกับแต่งตัง้ 
 ผู้สอบบัญชีและก าหนดเงินคา่ตอบแทน  ประจ าป ี 2557 หรือไม่     
 

   ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี ้
คุณ สหธง  ธีรโชติมงคล (ผู้ถือหุ้น) : บริษัทฯมีนโยบาย การแต่งตัง้บริษัทฯทีท่ าหนา้ทีต่รวจสอบบญัชี และผู้สอบบัญชี

อย่างไร เพื่อไมใ่หม้ีระยะเวลานานเกินไปในผู้สอบบัญชีคนเดียวกนัหรือบริษัทเดียวกัน  

ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล  (ประธานกรรมการตรวจสอบ) :  บริษัทมีการเปล่ียนแปลงผู้สอบบัญชี ถึงแม้จะไม่ได้

เปล่ียนแปลงบริษัทฯที่ท าหน้าที่ตรวจสอบัญชี   ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กลต.ก าหนด 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเตมิ ประธานฯจงึขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนน
และสรุปเป็นมติ ดังนี ้

 
    มติทีป่ระชุม ที่ประชุมได้พิจารณามีมติอนุมัติแต่งตั้ง  นายชัยกรณ์   อุ่นปิติพงษา  ผู้สอบบัญชรีับอนุญาตเลขที่ 3196  
  หรือ นายอภิรักษ์  อติอนุวรรตน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขที่  5202 แห่งบริษัท ส านักงาน  ดร.วิรัช  แอนด ์
    แอสโซซิเอทส์  จ ากัด   เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ    ประจ าปี   พ.ศ. 2557  โดยก าหนดเงินคา่ตอบแทน เป็นเงินทั้งสิ้น 
    700,000.00 บาท   ตามที่คณะกรรมการบรษิัทฯเสนอ  ด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 
  ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี ดงันี้     
 

                 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จ านวน (เสียง) 90,828,300   0 4,000 
ร้อยละ 99.996   0 0.004 

 
    วาระที่ 7   พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบรษิัทฯ  ประจ าปี 2557 

    นางปัทมา  พรมมาส   กรรมการ    และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาจ่าย 
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ   ประจ าปี 2557  การก าหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการโดยพิจารณา 
จากก าไรสุทธิในปีที่ผ่านมาไม่เกนิ1%   เป็นเงิน 2,412,000  บาท   ส าหรับกรรมการท้ัง  9  ท่าน  และค่าเบี้ยประชุม 
กรรมการ  7,000  บาทต่อคนต่อครั้ง  และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี เป็นเงิน 480,000 บาท  
ส่วนคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน ไม่มีการจา่ยคา่ตอบแทน  

 
     ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประการเกี่ยวกับจา่ย 
     ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ  ประจ าปี 2557  หรือไม่     
  เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด  สอบถามหรือแสดงความเห็นเพิม่เติม ประธานฯจงึขอให้ทุกท่านออกเสียงลงคะแนน 
    และสรุปเป็นมติ ดังนี้ 
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    มติทีป่ระชุม   ที่ประชุมพิจารณามีมติอนุมัตใิห้จา่ยเงินคา่ตอบแทนแก่กรรมการในการบริหารงานของบริษัท ฯ  
    ประจ าป ี  2557 เป็นเงินรวม 2,412,000 บาท และค่าเบีย้ประชมุประจ าปี 7,000 บาทต่อคนต่อครั้ง และค่าตอบแทน 
    คณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี เป็นเงิน 480,000 บาท ตามข้อเสนอที่คณะกรรมการบริษัทฯเสนอ  ด้วยคะแนนเสียง 
    ข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทีม่าประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี ดังนี้ 
 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
จ านวน (เสียง) 90,828,300   0 4,000 
ร้อยละ 99.996   0 0.004 

 
 วาระที่ 8      เรื่องอื่นๆ  

ไม่มี – 
 

  ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิม่เติม  โดยสรุปมีประเด็นดังตอ่ไปน้ี 
 

คุณ ศริต  ท่าทราย (ผู้ถือหุ้น) : อยากทราบวา่โครงการก่อสร้างอาคารใหม่ อยู่ในขั้นตอนไหน  

ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล (กรรมการ) ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการออกแบบและเตรียมน าแบบเสนอขอ EIA  หากเสร็จ

เรียบร้อยต้องเรียกประชุมผูถ้ือหุ้น เพื่อขออนุมัติโครงการก่อสรา้งอาคารใหม่ ตามหลักเกณฑ์ที่กลต.ก าหนด 

คุณ  ธีรชาติ  กจิรุ่งเรืองไพศาล (ผู้ถือหุ้น) : โครงการใหม่ที่สร้างจะคืนทุนกี่ปี และต้องใช้เงินทุนทางด้านไหนบ้าง 

ดร.กมเลศน์ สันตเิวชชกุล (กรรมการ) อยูใ่นระหวา่งด าเนินการจัดท าแผนงบประมาณ  การคดัเลือกแหล่งเงินทุนต้อง

พิจารณาจากเงินทุนท่ีจะใช้ รวมถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกจิในขณะนั้นเพื่อความเหมาะสม  

 คุณธีรชาติ  กิจรุ่งเรืองไพศาล (ผู้ถือหุ้น)   : จากปัญหาเรื่องการเมืองในปัจจุบัน ก าไรจากปทีี่แล้วลดลง และปีน้ีจะ

สามารถท าก าไรได้ดีกวา่ปีก่อนหรือไม่ 

คุณปัทมา พรมมาส (กรรมการ) การเมืองย่อมมีผลต่อเศรษฐกิจเพยีงใด นานเท่าใด เราไมส่ามารถตอบได้ แต่จะ

พยายามบริหารใหด้ีที่สุด บริหารความเส่ียง  และพัฒนาคุณภาพเพื่อใหผู้้มารับริการได้รับการบริการท่ีดีที่สุด 

คุณเพ็ญศรี จินตนานนท์ (ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) : บริษัทฯ มีความคิดเห็นอยา่งไรกบัโครงการแนวร่วมการ

ต่อต้านการคอรัปชั่น 

ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล (กรรมการ) : บริษัทอยู่ระหวา่งศึกษาขอ้มูล  เห็นด้วยกับแนวคิดเรื่องการต่อตา้นการคอรัปชัน่  

ขณะเดียวกันบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการคอรัปชั่นเป็นหนึ่งในจริยธรรมทางธุรกิจทีใ่ห้กรรมการ 

ผู้บริหารและพนักงานยดึถือและน าไปปฏิบัติ  
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คุณ สหธง  ธีรโชติมงคล (ผู้ถือหุ้น) : งบก าไรขาดทุนในปีที่ผ่านมารายได้เพิ่ม 3% ต้นทุนในการรักษาพยาบาลเพิ่ม 5% 

และค่าใช้จา่ยในการขายและบรหิารเพิ่ม 7% มีผลท าให้ก าไรสุทธลิดลง อยากทราบวา่รายจ่ายหลักที่เพิ่มขึ้นเกิดจากอะไร 

คุณปัทมา พรมมาส (กรรมการ) : รายจ่ายหลักที่เพิ่มขึ้นมาจาก บุคลากรทางวชิาชีพ อาทิ แพทย ์เภสัช พยาบาล มีการ

แข่งขันสูงทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนั้นอัตราค่าจ้างจงึเป็นแรงจูงใจในการรักษาบุคคลากรไว้ ธุรกิจโรงพยาบาลเป็นธุรกิจที่

มีการลงทุนในสินทรัพย์สูง ต้นทนุค่าเส่ือมราคาเป็นหน่ึงในปัจจัยที่มีมูลค่าสูง ทั้งนี้ระยะเวลาคืนทุนจะนาน เช่น การ

ลงทุนเครื่องจักร Chiller ที่จะส่งผลประหยัดพลังงาน เป็นการลงทุนที่จะใช้เวลาคืนทุนกวา่ 7 ปี เหล่านี้เป็นต้นทุนคงที ่ 

ถ้าเศรษฐกิจดี  มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นไปตามเปา้หมาย บริษัทก็จะมีก าไรเพิม่ขึ้น ผลกระทบต่อก าไรมีทั้งปัจจยัภายในและ

ปัจจัยภายนอก  

เมื่อผู้ถือหุ้นได้ซกัถามจนเป็นที่พอใจแล้ว  ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบรษิัทชี้แจงเรื่องการเก็บบตัรยืนยันการ
ลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นหลักฐานอา้งองิต่อไปและขอบคุณผู้ถือหุ้นท่ีได้สละเวลามาร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ต่อโรงพยาบาลในวันนี้ และขอปิดประชุม 

 
ปิดประชุม : เวลา  11.20 น. 
 
อนึ่งสรุปจ านวนผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะในการประชุมครัง้นี้รวมจ านวนท้ังส้ิน 127 ราย นับ

จ านวนหุ้นรวมกันได้ทัง้ส้ิน  90,832,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.77 ของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยบริษัทฯ ได้
ตรวจสอบคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 

(นางปัทมา    พรมมาส)              ( นายแพทย์พรมพันธ ์  พรมมาส) 
      ประธานท่ีประชุม                                                 กรรมการ 
 
 
 
 

( นางสาวสุรีย์  ศังกรพานิช ) 
       เลขานุการบริษัท 
     ผู้บันทึกการประชุม 


