
70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา  ต าบลหมากแข้ง  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 
Telephone (042) 241031-3 , 246181-3 
70/7-8  Suphakitjanya Rd. Muang District , Udorn Thani, Thailand. 

บริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) (บมจ 456) 

        

     WATTANA  KARNPAET  PUBLIC  COMPANY  LIMITED 

 ที่ รวพ.0045/64 
 

                                                                                                                     วันที่ 1 เมษายน 2564 
 

เรื่อง   ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าป ี2563 (รายละเอียดแนบท้าย) 
                   2. รายงานประจ าปี 2563 (ตามรายละเอยีดใน QR CODE) 

       3. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเลือกกรรมการใหเ้ป็นผู้รับมอบฉนัทะเพื่อเข้าประชุม  
        4. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น  
        5. ประวัติกรรมการที่จะเสนอเข้ารับต าแหน่งใหม่  
        6. วิธีการลงทะเบยีน การมอบฉันทะ การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนน     
                      ในการประชุมผูถ้ือหุ้น          
                   7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข (เอกสารแนบ) 
        8. แผนที่ของสถานท่ีจัดประชุม  
 
 

             โดยมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564  ลงวันที่  28  กุมภาพันธ์  2564 ให้ก าหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2564  ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมช้ัน 11 อาคาร 3 ของบริษัทวัฒนาการแพทย์ 
จ ากัด (มหาชน)  เลขท่ี 70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี โดยมีระเบียบวาระประชุม ดังต่อไปนี้ : 
- 
 
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563  
            (รายละเอียดแนบท้าย) 

คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้อง เห็นควรน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งได้บันทึกตามมติที่ประชุมแล้ว 
 

 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2563  
คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานผลการ
ด าเนินงาน รวมทั้งรายงานและข้อมูลต่างๆของบริษัทในรอบปี 2563  
 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมั ติงบดุล และงบก าไร
ขาดทุนประจ าปี 2563 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้รับรองแล้ว 
  

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ข้อมูลเพิ่มเติม 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และตามข้อบังคับของบริษทัฯข้อ 16 ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการ
ออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ทีสุ่ดกับ
ส่วน 1 ใน 3 
กรรมการที่ออกตามวาระมดีังนี้ 

- รศ.ดร.พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล              ประธานกรรมการ                     
- นายแพทย์สิทธิชัย อังกลมเกลียว   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการบริหาร 

ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการทั้งคณะ ยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้
ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหา พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ก าหนดไว้ รวมถึงผล
การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจาก
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ต าแหน่งตามวาระทั้งสองท่านซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว มี
คุณสมบัติเหมาะสมกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าทั้งสองท่านเป็นผู้มีความรู้มีประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทและเพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ ท าให้รู้จักบริบทของบริษัทดี   

โดย รศ.ดร.พิพัฒน์  ตั้งสืบกุล เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้ก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรมาโดยตลอด มีความรู้และความเข้าใจใน
บริบทของบริษัทฯ และการเติบโตของภูมิภาคนี้เป็นอย่างดีจึงเหมาะสมที่จะได้เข้ารับต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และนายแพทย์ 
สิทธิชัย  อังกลมเกลียว เป็นผู้อ านวยการแพทย์และมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาด้านการให้บริการทางการแพทย์เป็นอย่างดีจึง
เหมาะสมที่จะได้เข้ารับต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
 ทั้งนี้ ประวัติย่อและข้อมูลการด ารงต าแหน่งของทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบท่ี 5 

ส าหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ นิยามกรรมการอสิระ มีปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 ในข้อ 5.2 หัวข้อเรื่อง 
“โครงสร้างคณะกรรมการ” หน้าท่ี 8 ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ครั้งนี ้บริษัทไม่มีกรรมการทีไ่ดร้ับการเสนอช่ือ
เพื่อด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอสิระ 
 คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการ
ที่ออกตามวาระเพื่อประกอบหน้าที่คณะกรรมการบริษัทฯอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
วาระที่ 5 พิจารณาก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2564 

  

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทน  
 บริษัทได้มีการปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการในปี 2558 แล้ว และในปีนี้ยงัคงพิจารณาไม่ปรับเพิ่ม  

องค์ประกอบของค่าตอบแทนประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมกรรมการเพียงอย่างเดียว ค่าตอบแทนของกรรมการที่จะ
ขออนุมัติในครั้งนี้ โดยแยกเป็นค่าตอบแทนของกรรมการและค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อยต่างๆ (เช่นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น) 

1. ประธานกรรมการบริหาร       จ านวน 1 ท่าน ผลตอบแทน 168,000 บาทต่อปี  
2. กรรมการบริหาร        จ านวน 3 ท่าน รวมผลตอบแทน 204,000 บาทต่อป ี
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ       จ านวน 1 ท่าน ผลตอบแทน 60,000 บาทต่อป ี 
4. กรรมการตรวจสอบ       จ านวน 3 ท่าน รวมผลตอบแทน 90,000 บาทต่อป ี 
5. คณะอนุกรรมการการพิจารณาค่าตอบแทน                    จ านวน 3 ท่าน ผลตอบแทน - 
6. คณะอนุกรรมการก ากับดูแลกจิการและจริยธรรมธรุกิจ      จ านวน 3 ท่าน ผลตอบแทน - 
7. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง                             จ านวน 3 ท่าน ผลตอบแทน - 
8. ค่าเดินทางและอื่นๆ       82,000 บาทต่อป ี 
9. ผลประโยชน์อื่นใด                                                 ไม่มี 

 

ข้อมูลเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านๆมา 
 ปี 2564 (บาท) ปี 2563 (บาท) เพิ่มขึ้น (บาท) 

ค่าตอบแทนกรรมการ 604,000 604,000 0 
 

คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรน าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาก าหนดผลประโยชน์
ตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2564 
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วาระที่ 6   พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี บริษัท ส านักงานปีติเสวี จ ากัด มีผู้สอบบัญชีคือ คุณชวนา วิวัฒน์พนชาติ, คุณวันเพ็ญ  
              อุ่นเรือน และคุณพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา  ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4712, 7750 และ 9589 ตามล าดับ  และก าหนดค่า

ตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2564  ไว้ไม่เกิน 780,000 บาท 
   ข้อมูลเพิ่มเตมิ 
   ผู้สอบบัญชีท้ังสามท่านไม่มคีวามสัมพันธ์และ/หรือมสี่วนได้เสยีกบับริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 

ส านักงานตรวจสอบบัญชีปิตเิสว ี ปี 2564 (บาท) ปี 2563 (บาท) เพิ่มขึ้น (บาท) ระยะเวลาการตรวจสอบบัญช ี
ให้แก่บริษัทฯ 

ค่าตรวจสอบบัญช ี ไม่เกิน 780,000 ไม่เกิน 780,000 0 
ปี 2549 -ปี 2563  

เป็นระยะเวลา 15 ป ี
  

 
ช่ือผู้สอบบัญชี  

บริษัท ส านักงานปีติเสวี จ ากัด 
เลขท่ีผูส้อบบัญช ี ปีท่ีเซ็นต์ตรวจสอบ จ านวนปีท่ีเซ็นต์ ตดิต่อกัน 

นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ 4712 
2553, 2554, 2555, 2556, 

2559, 2560, 2561, 2562, 2563 
4 
5 

นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน 7750 2557, 2558 2 
นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา   9589 - - 

 
ค่าสอบบัญชีส าหรับรายไตรมาส 3 ไตรมาส และส าหรับปสีิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เป็นจ านวนเงนิ  

780,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมค่าสอบทานงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

บริษัท ส านักงานปีติเสวี จ ากัด ปี 2564 (บาท) ปี 2563 (บาท) 
ค่าตรวจสอบประจ าป ี 495,000 495,000 
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส  285,000 285,000 
ค่าบริการอื่น ไม่ม ี ไม่ม ี
รวม 780,000 780,000 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ (audit committee) มีความเห็นต่อการเสนอแต่งตั้งผูส้อบบัญชีและค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบญัชวี่ามีความเหมาะสม 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบอนุมัติให้แต่งตั้งคุณ 
ชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4712, คุณวันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีอนุญาตทะเบียนเลขที่ 
7750 และคุณพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9589  บริษัท ส านักงานปีติเสวี จ ากัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยก าหนดค่าตอบแทนเป็นเงินไม่เกิน 780,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าว
ข้างต้น โดยบริษัท ส านักงานปีติเสวี จ ากัด มีผู้สอบบัญชีคือ คุณชวนา วิวัฒน์พนชาติ, คุณวันเพ็ญ อุ่นเรือน และคุณพรทิพย์ 
อมรชัยเลิศพัฒนา  ผู้สอบบัญชีเลขท่ี 4712, 7750 และ 9589 ตามล าดับ และ ก าหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2564 

 

 
วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษี และ

ส ารองตามกฎหมายแล้วของบริษัทฯหากไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของ
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บริษัทฯอย่างมีนัยส าคัญ ท้ังนี้การจ่ายเงินปันผลให้น าปัจจัยต่างๆที่ส าคัญมาพิจารณาประกอบด้วย เช่น ผลการด าเนินงาน สภาพคล่อง 
การขยายธุรกิจ 
 เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯในปี 2563 มีก าไรสุทธิเท่ากับ 1.636 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.16 บาทต่อหุ้น บริษัทฯมี
ความจ าเป็นในการส ารองเงินจากก าไรสุทธิทั้งจ านวนเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมรับมือสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ซึ่งยังไม่มีความ
แน่นอน อาจส่งผลต่อรายได้ของบริษัทฯ จึงเห็นควรในการงดจ่ายเงินปันผล และขอเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปัน
ผลประจ าปี 2563  

โดยจะขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 นี ้
 

 ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมา 
 เงินปันผล/หุ้น (บาท/หุ้น) ก าไรสุทธิ/หุ้น (บาท/หุ้น) ร้อยละของก าไรสุทธิ 

ปี 2559 0.50 1.09 54.08 
ปี 2560 0.70 1.83 38.28 
ปี 2561 0.70 1.69 41.46 
ปี 2562 0.20 1.73 11.53 
ปี 2563 งดจ่ายเงินปันผล 0.16 - 

  

   
 

วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
 
 
 

            จึงขอเรียนเชิญ ท่านผู้ถอืหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว โดยพรอ้มเพรียงกัน 
 

 
 

                                                                             
 
                                                                                              ด้วยมติของคณะกรรมการบริษัทฯ 

                                                                                                   
                                                                                          .................................................................. 
                                                                                                (แพทย์หญิงศุภวรรณ ตั้งสืบกลุ) 
                                                                                                             กรรมการ 
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เอกสารแนบ 2. รายงานประจ าปี 2563 (ตามรายละเอียดใน QR CODE) 
 
เอกสารแนบ 3. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
             
ช่ือ - สกุล                           นางสาวจริยา ฉัตรสกลุเพ็ญ 

อายุ                 43 ปี  

ที่อยู่                 37/2 หมู่ที่ 1 ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150                                                                 

ประเภทของกรรมการ               กรรมการบริษัท 

การศึกษา                                         -  ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
  -  ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยฟลอริดา  
     เมโทรโปลิแทน สหรัฐอเมริกา 

ประสบการณ์ท างาน      -  บริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากดั (มหาชน) (2557-ปัจจุบัน) 
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว (ค้าขาย) (2547-ปัจจุบัน) 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน              ไม่ม ี

การถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563)            ไม่ม ี

ข้อพิพาททางกฎหมาย               ไม่ม ี

เพิ่มเตมิ ไม่มสี่วนได้เสยีพิเศษท่ีแตกตา่งจากกรรมการท่านอ่ืนๆในทุกวาระที่                    
เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี ้

             

เอกสารแนบ 3 
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เอกสารแนบ 4. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจัดใหม้ีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสดุของรอบปีบัญชีของ
บริษัท   
             การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมดหรือ
ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้นั้นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของ จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือ
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน
หนังสือดังกล่าวด้วย  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 
 

ข้อ 31  ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ
เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อ
พิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังหล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันที่
ประชุมและโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 
            ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นท่ัวราชอาณาจักร 
 

ข้อ  32  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่าก่ึง
หนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์
ประชุม 
             ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งช่ัวโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบ
องค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป  ถ้าการประชุมผู้ถือ
หุ้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวัน
ประชุม การประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 
 

ข้อ 33  มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้

ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 
 

 การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
 การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
 การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่ส าคัญ การมอบหมายให้

บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 
 

ข้อ 34 กิจการอันท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดังนี ้
1. พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีท่ีผ่านมากิจการของบริษัทไดจ้ัดการไป 
2. พิจารณาและอนุมตัิงบดลุ 
3. พิจารณาจัดสรรเงินก าไร 
4. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
5. แต่งตั้งผู้สอบบญัช ี
6. กิจการอื่นๆ

เอกสารแนบ 4 
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เอกสารแนบ 5. ประวัติกรรมการที่จะเสนอเข้ารับต าแหน่งใหม่ 

ชื่อ-สกุล 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วนใน
การถือหุ้น
บริษัท (%) 

ประสบการณ์การท างาน 5 ปีย้อนหลัง 
จ านวนครั้งการเข้าร่วม

ประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 
ระยะเวลาที่

ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ

ต่อเนื่องกัน  

การด ารง
ต าแหน่งใน

กิจการอื่นที่เป็น
บริษัทจด
ทะเบียน 

การด ารงต าแหน่งใน 
กิจการอื่นที่ไม่ใช่  
บริษัทจดทะเบียน 

    ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
จ านวนครั้ง
การประชุม 

จ านวนครั้งที่
เข้าประชุม 

1) รศ.ดร.พิพัฒน์  ตั้งสืบกุล 
    กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
    ผูกพันบริษัทตามหนังสือ 
    รับรอง 

78 

- ปริญญาเอกทางกฎหมายระหว่าง ประเทศ    
   ประเทศฝรั่งเศส  
-  ผ่านการอบรมหลักสูตร Director 

Accreditation   
   Program (DAP) 
-  ผ่านการอบรมหลักสูตร Financial for Non-  
   finance Directors 

8.07 2528-ปัจจุบัน 

- ประธานกรรมการ บริษัท 
วัฒนาการแพทย ์จ ากัด  
(มหาชน) และผู้อ านวยการ
ใหญ่ 

4 4 

 
 
 

36 ปี ไม่มี 

กรรมการ บริษัท 21 
ศตวรรษเวชกิจ จ ากัด  
(ไม่มีสภาพเป็นการ
แข่งขันทางธุรกิจกับ
บริษัท ดังรายงาน

ประจ าป ี2562 เร่ือง
รายการระหวา่งกัน) 

2) นายแพทย์สิทธิชัย อังกลมเกลียว 
     กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
     ผูกพันบริษัทตามหนังสือ 
     รับรอง 

68 

-  แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล  
-  วุฒิบัตรช านาญการ สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป  
-  ผ่านการอบรมหลักสูตร Director 

Accreditation Program (DAP) 

2.70 2529-ปัจจุบัน 

- ผู้อ านวยการแพทย ์
- ศัลยแพทย์ประจ า
โรงพยาบาล 
- กรรมการ 

4 4 35 ปี ไม่มี ไม่มี 

เอกสารแนบ 5 



บริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) (บมจ 456) 

  
      WATTANA  KARNPAET  PUBLIC  COMPANY  LIMITED 

70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา  ต าบลหมากแข้ง  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 
Telephone (042) 241031-3 , 246181-3 
70/7-8  Suphakitjanya Rd. Muang District , Udorn Thani, Thailand. 

เอกสารแนบ 6. วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น  
  
 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) การจัดประชุม AGM จะเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก ซ่ึง
เปน็ปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ จึงมีข้อแนะน าแนวทางการลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยการมอบฉันทะให้แก่กรรมการ
อิสระออกเสียงลงคะแนนในการประชุมในครั้งน้ี 
  
ข้อแนะน าและชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการของบริษัทในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 
1) ผูท่ี้มปีระวัติเดนิทางมาจากประเทศเขตติดโรคติดติออันตรายและประเทศท่ีมีการระบาดต่อเนื่องตามประกาศของกระทรวงสาธารณะสุข ควรมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนการเดินทางมาประชุมด้วยตนเอง  
2) ผู้ท่ีมีอาการไข้ ไอ มีน้ ามูกควรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนการเดินทางมาประชุมด้วยตนเอง 
3) ผู้ท่ีเดินทางมาประชุม ให้ท าการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อมาเอง เนื่องจากภาวะขาดแคลน บริษัทฯไม่สามารถจัดหามาส ารองให้ท่านได้ 
4) บริษัทฯ มีจุดคัดกรองก่อนเข้าอาคาร หากพบความเสี่ยงจากการคัดกรอง ท่านอาจไม่ได้เข้าร่วมประชุมและต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจคัดกรองหาเชื้อ
ต่อไป และท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนได้ 
 
1. การลงทะเบียน              
ระหว่างเวลา  9.00 น. ถึง 10.00 น. บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานประกอบอื่นๆ หากล่วงเลยเวลาดังกล่าวแล้วจะหยุด
รับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  ท้ังนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของประธานท่ีประชุมท่ีจะขยายระยะเวลาดังกล่าว 
 

2. การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
- แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทาง (ส าหรับชาวต่างประเทศ) กรณีท่ีไม่มีเอกสารตัวจริงสามารถแสดงส าเนา

เพื่อยืนยันตัวตนได้ 
- กรณีการแก้ไขชื่อ - ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย 
 

3. การมอบฉันทะ 
- การมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
- เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข พร้อมเสนอให้  นางสาวจริยา ฉัตรสกุลเพ็ญ ท่ีอยู่ 

37/2 หมู่ท่ี 1 ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150 ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระของบริษัทและไม่มีส่วนได้เสียท้ังทางตรงและทางอ้อมของบริษัท  บริษัทร่วม  
บริษัทย่อย  และบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นคู่สัญญาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โดยให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อนางสาวจริยา ฉัตรสกุลเพ็ญ ลงในหนังสือมอบ
ฉันทะ  และส่งกลับไปยังบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย 

- ท้ังนี้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่นตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ก าหนด 
- ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อมูลและลง  ลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะให้

ครบถ้วน หากมีการแก้ไขขีดลบข้อความท่ีส าคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามก ากับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20.- บาท 
 
เอกสารประกอบหนังสือมอบฉันทะ 

3.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา 
(1) ส าเนาบัตรประชาชน บัตรประจ าตัวราชการ หรือหนังสือเดินทาง (ส าหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองส าเนา

ถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ 
(2) เมื่อลงทะเบียน ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประชาชน บัตรประจ าตัวราชการ หรือหนังสือเดินทาง (ส าหรับชาวต่างประเทศ) 
3.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล 

 (1) หนังสือมอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทพร้อมประทับตราส าคัญของบริษัท 
(2) ส าเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ซ่ึงรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล หรือหนังสือรับรองการเป็นนิติ

บุคคลท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลน้ันตั้งอยู่ โดยมีหน่วยงานท่ีมีอ านาจรับรองหรือ โนตารีพับบลิค (ส าหรับนิติบุคคล
ต่างประเทศ) ท่ีได้ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน 

 (3) ส าหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดท่ีมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย     
และให้ผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลน้ันรับรองความถูกต้องของค าแปล 
 (4) เมื่อลงทะเบียนผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประชาชน บัตรประจ าตัวราชการ หรือหนังสือเดินทาง (ส าหรับชาวต่างประเทศ)     
    

 

เอกสารแนบ 5 

เอกสารแนบ 6 



บริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) (บมจ 456) 

  
      WATTANA  KARNPAET  PUBLIC  COMPANY  LIMITED 

70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา  ต าบลหมากแข้ง  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 
Telephone (042) 241031-3 , 246181-3 
70/7-8  Suphakitjanya Rd. Muang District , Udorn Thani, Thailand. 

การออกเสียงลงคะแนน 
 การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหน่ึงเป็นเสียงหนึ่งและให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่ง

ต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น 
 ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อน้ัน และประธานอาจจะเชิญให้ออกนอกท่ีประชุมชั่วคราวก็ ได้ 

แต่การออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม 
 ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงท่ีได้รับแจกขณะลงทะเบียน กรณีผู้รับมอบฉันทะให้ออกเสียง

ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ และส่งมอบแก่เจ้าหน้าท่ีเพื่อน าไปบันทึกรวมกับคะแนนเสียงท่ี
ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะล่วงหน้าให้แก่กรรมการท่ีบริษัทเสนอชื่อ 

 ประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงท่ีนับได้จะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงตาม
ความประสงค์ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะแล้ว โดยในแต่ละวาระจะใช้จ านวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท วัฒนาการแพทย์ จ ากัด (มหาชน) (บมจ 456) 

  
      WATTANA  KARNPAET  PUBLIC  COMPANY  LIMITED 

70/7-8 ถนนศุภกิจจรรยา  ต าบลหมากแข้ง  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 
Telephone (042) 241031-3 , 246181-3 
70/7-8  Suphakitjanya Rd. Muang District , Udorn Thani, Thailand. 

 
หมายเหตุ : แผนท่ีของสถานท่ีจัดประชุม 
 

 



70/7-8 ถนนศุภกจิจรรยา  ต าบลหมากแข้ง  อ าเภอเมือง  จังหวดัอุดรธานี 
Telephone (042) 241031-3 , 246181-3 
70/7-8  Suphakitjanya Rd. Muang District , Udorn Thani, Thailand. 

บริษทั วฒันาการแพทย์ จ ากดั (มหาชน) (บมจ 456) 

  
      

     WATTANA  KARNPAET  PUBLIC  COMPANY  LIMITED 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2563 
บริษัท  วัฒนาการแพทย์  จ ากัด (มหาชน) 

 

  ประชุมวันที่  29 เมษายน 2563 เวลา  10.00 น.  ณ ห้องประชุมช้ัน 11  โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา  ส านักงาน
ใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 70/7-8  ถนนศุภกิจจรรยา  ต าบลหมากแข้ง  อ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 
และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น รวม 35 คน จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 421 คน นับจ านวนหุ้นได้ 6,757,434 หุ้น จากจ านวนหุ้นทั้งหมด 
10,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.57 ของจ านวนหุ้นท้ังหมด ครบองค์ประชุม โดยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 19 
คน นับจ านวนหุ้นได้ 6,072,509 หุ้น และมอบฉันทะจ านวน 16 คน นับจ านวนหุ้นได้ 684,925 หุ้น  

โดยมี  รศ.ดร.พิพัฒน์  ตั้งสืบกุล ประธานกรรมการของบริษัทฯ เป็นประธานท่ีประชุมได้กล่าวว่าก่อนเริ่มประชุมให้เจ้าหน้าที่
บริษัทฯช้ีแจงการลงความเห็นมติการประชุมครั้งนี้  
 

 กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1. รศ.ดร.พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล  ประธานกรรมการ 
2. พญ.ศุภวรรณ ตั้งสบืกุล  กรรมการและผู้อ านวยการบริหาร 
3. นพ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว   กรรมการและผู้อ านวยการแพทย ์
4. นางสาวบังอร ตั้งสืบกุล  กรรมการและประธานกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 
5. นางสาวจริยา ฉัตรสกลุเพ็ญ  กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
6. รศ.ดร.พูนศักดิ์ ไวส ารวจ  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
7. นางสาวสุดา  สันติเสวีกุล    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 
 

กรรมการที่ไมไ่ดเ้ข้าร่วมประชุม 
1. พญ.อลิศา เนรมิตตกพงศ ์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
 

เลขานุการบริษัท 
นางสาวภัทรภร พรมทอง  เลขานุการบริษัท 
 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน 
ดร.ณัฐธิรา ตั้งสบืกุล   หัวหน้าฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 

นอกจากน้ีนางสาวชไมพร  แก้วรุ่งเรืองวัฒนา และนางสาวรังสิมา  พึ่งพงษ ์ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากส านักงานปิติเสวี จ ากัด ได้
เข้าร่วมการประชุมด้วยการวีดีโอ conference 

 
บริษัทมีกรรมการชุดย่อยคือ 

- คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มี นางสาวบังอร ตั้งสืบกุล เป็นประธาน 
- คณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธรุกิจ รศ.ดร.พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล เป็นประธาน 
- คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ง มี นพ.สิทธิชัย อังกลมเกลียว เปน็ประธาน 

บริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น 
 
ประธานได้มอบหมายให้ ดร.ณัฐธิรา ตั้งสืบกุล หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงินกล่าวแนะน ากรรมการผู้บริหาร และตัวแทน

ผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุม และเลขานุการบริษัทได้ชีแ้จงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ดังนี ้
การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะใช้บัตรลงคะแนน โดยนับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออก

เสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็น
บางส่วน 

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับบัตรลงคะแนน กรุณาท าเครื่องหมายลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียง
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ช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน ผู้ถือหุ้นท่ีลงคะแนนเสร็จแล้ว กรุณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีเดินเก็บอยา่ง
รวดเร็ว  

ส่วนผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์การลงคะแนนไว้ชัดเจนแล้วในใบมอบฉันทะแบบ ข.  บริษัทจะนับคะแนน
ตามที่ผู้ถือหุ้นระบุมา 

ที่ประชุมรับทราบและยอมรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น 
ท่านประธานจึงได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้  

 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 
  ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน  
2562  ส าเนารายงานการประชุมได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี ้
 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติรับรองรายงงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25
เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสยีงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 
โดยมรีายละเอียด ดังนี ้

เห็นด้วย     จ านวน 6,757,434  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100.00 
ไม่เห็นด้วย จ านวน           0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.00 
งดออกเสียง จ านวน          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.00 
จ านวนบัตรเสีย     จ านวน            0  บัตร     คิดเป็นร้อยละ       0.00 
 

  

วาระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2562 
ประธานกล่าวต่อที่ประชุมให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเป็นตัวแทนรายงานให้ที่ประชุมทราบผลการด าเนินงานของ

คณะกรรมการในรอบปี 2562 
ในปี 2562 บริษัทฯได้มีการพัฒนาองค์กรโดยมีการสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาการให้การรักษาที่แตกต่าง

กันไป 
ในด้านบุคลากร โรงพยาบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรร่วมกับการพัฒนาด้านจริยธรรมและการมี

สุขภาพท่ีดีของบุคลากรโรงพยาบาล  
ในด้านชุมชนของเรา โรงพยาบาลให้การสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพและเป็นองค์กรต้นแบบในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม 

ให้แก่สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
ในด้านของรายได้ บริษัทมีรายได้ทั้งหมดของโรงพยาบาลในปี 2562 เท่ากับ 374.900 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 365.664 

ล้านบาทในปี 2561 หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2.53 ซึ่งในปีนี้รายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากรายได้ผู้ป่วยในซึ่งมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 
ส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายปี 2562 นี้แบ่งเป็นต้นทุนการให้บริการเท่ากับ 270.205 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 262.159 ล้านบาทในปีที่แล้ว 
ซึง่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.07 ในส่วนต้นทุนการให้บริการที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นการเพิ่มของอัตราก าลังตามจ านวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี ในด้าน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารของปี 2562  เท่ากับ 79.992 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 78.529 ล้านบาทในปีที่แล้ว หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 
1.86 เมื่อรวมต้นทุนทางการเงิน 3.074 ล้านบาท ในปี 2562 ซึ่งลดลงจาก 3.496 ล้านบาทในปีที่แล้ว หรือลดลงประมาณร้อยละ 
12.07 ท าให้บริษัทมีก าไรก่อนหักภาษีในปีนี้เท่ากับ 21.630 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 21.480 ล้านบาทในปีที่แล้ว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
0.70 และในปี 2562 บริษัทมีภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับ 4.291 ล้านบาทซึ่งลดลงจาก 4.597 ล้านบาทในปีที่แล้ว ท าให้ในปี 2562 นี้ 
บริษัทฯ มีผลก าไรสุทธิเท่ากับ 17.339 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2.70 หรือก าไรสุทธิ 1.73 บาทต่อหุ้น และก าไรเบ็ดเสร็จรวม
ส าหรับปีเท่ากับ 14.636 ล้านบาท 

เนื่องจากวาระนี้เป็นการรายงานผลการด าเนินงานต่อท่ีประชุม จึงไม่มีการลงมติ 
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วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 ประธานได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชีของบริษัทน าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทุนประจ าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่บริษัทได้จัดท าขึ้นและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ส านักงานปิติเสวี จ ากัด แล้ว รายละเอียดปรากฏตาม
รายงานประจ าปี ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี ้

บริษัทมีสินทรัพย์รวมในปี 2562 เท่ากับ 486.192 ล้านบาท ลดลงจาก 488.201 ล้านบาทในปีที่แล้ว หรือลดลงคิดเป็นร้อย
ละ 0.41 ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนรวมเท่ากับ 78.088 ล้านบาทในปี 2562  เพิ่มขึ้นจาก 61.186 ล้านบาทในปี 2561 หรือคิด
เป็นร้อยละ 27.63 สาเหตุที่เพิ่มขึ้นเป็นเพราะน าเงินสดส่วนหนึ่งฝากประจ าระยะสั้นในสินทรัพย์หมุนเวียน ส่วนของด้านสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน ในปี 2562 เท่ากับ 408.103 ล้านบาท ลดลงจาก 427.016 ล้านบาทในปีท่ีแล้ว หรือคิดเป็นร้อยละ 4.43 
           ด้านหนี้สิน หนี้สินรวมในปี 2562 เท่ากับ 129.323 ล้านบาท ลดลงจาก 138.968 ล้านบาท ในปี 2561 หรือคิดเป็นร้อยละ 
6.94 แบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียนเท่ากับ 68.847 ล้านบาทในปี 2562 ลดลงจาก 74.631 ล้านบาทในปีที่แล้วหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 
7.75 หนี้สินไม่หมุนเวียนเท่ากับ 60.476 ล้านบาท ลดลงจาก 64.337 ล้านบาทในปีท่ีแล้วหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 6.00 

ด้านส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2562 เท่ากับ 356.868 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 349.233 ล้านบาทในปีที่แล้ว  
หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2.19 

ส่วนของงบก าไรขาดทุนประจ าปีนั้น บริษัทมีรายได้ทั้งหมดของโรงพยาบาลในปี 2562 เท่ากับ 374.900 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น
จาก 365.664 ล้านบาทในปี 2561 หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2.53 ซึ่งในปีน้ีรายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากรายได้ผูป้่วยในซึ่งมีจ านวน
เพิ่มมากขึ้น ส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายปี 2562 นี้แบ่งเป็นต้นทุนการให้บริการเท่ากับ 270.205 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 262.159 ล้าน
บาทในปีท่ีแล้ว ซึง่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.07 ในด้านค่าใช้จ่ายในการบริหารของปี 2562  เท่ากับ 79.992 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 78.529 ลา้น
บาทในปีที่แล้ว หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.86 เมื่อรวมต้นทุนทางการเงิน 3.074 ล้านบาท ในปี 2562 ซึ่งลดลงจาก 3.496 ล้านบาท
ในปีที่แล้ว หรือลดลงประมาณร้อยละ 12.07 ท าให้บริษัทมีก าไรก่อนหักภาษีในปีนี้เท่ากับ 21.630 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 21.480 ล้าน
บาทในปีท่ีแล้ว หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.70 และในปี 2562 บริษัทมีภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับ 4.291 ล้านบาทซึ่งลดลงจาก 4.597 ล้าน
บาทในปีที่แล้ว ท าให้ในปี 2562 นี้ บริษัทฯ มีผลก าไรสุทธิเท่ากับ 17.339 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2.70 หรือก าไรสุทธิ 1.73 
บาทต่อหุ้น และก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีเท่ากับ 14.636 ล้านบาท 

ส่วนของงบกระแสเงินสดประจ าปีนั้น บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากการด าเนินงานเท่ากับ 48.434 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ไป
ในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 21.412 ล้านบาท และเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ  20.440 ล้านบาท ท าให้มีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีเท่ากับ 14.880 ล้านบาท 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆของผู้ถือหุ้น  
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือเสนอแนะ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร

ขาดทุนประจ าปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนประจ าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2562 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้

เห็นด้วย     จ านวน 6,757,434 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ไม่เห็นด้วย จ านวน           0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00 
งดออกเสียง จ านวน          0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00         
จ านวนบัตรเสีย     จ านวน            0  บัตร     คิดเป็นร้อยละ     0.00 
 

 

วาระที่ 4   พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
ประธานได้กล่าวต่อที่ประชุมว่ากรรมการของบริษัทฯ มี 8 ท่าน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และตามข้อ 

บังคับของบริษัทฯข้อ 16 ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการที่
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 
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กรรมการที่ออกตามวาระมีดังนี้ 
1) พญ.ศุภวรรณ  ตั้งสืบกุล           กรรมการบริหารและกรรมการบรหิารความเสี่ยง   

ปีท่ีเป็นกรรมการ ปี 2528 - ปัจจุบัน และปี 2562 เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (จาก 4 ครั้ง) 
 

2) พญ.อลิศา  เนรมิตตกพงศ์    กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
ปีท่ีเป็นกรรมการ ปี 2551 - ปัจจุบัน และปี 2562 เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง (จาก 4 ครั้ง) 
 

3) น.ส.จรยิา ฉัตรสกุลเพ็ญ          กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
       ปีที่เป็นกรรมการ ปี 2557 - ปัจจุบัน และปี 2562 เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง (จาก 4 ครั้ง) 
 
 

กรรมการอิสระและพิจารณาค่าตอบแทนไดม้ีความเห็นเสนอให้กรรมการทั้งสามท่านที่หมดวาระได้กลบัเข้ารบัต าแหน่งในครัง้
นี้เนื่องจากเห็นว่าทั้งสามท่านเป็นผู้มีความรู้มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและเพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ ท าให้
รู้จักบริบทของบริษัทดีจึงได้เสนอช่ือให้เข้ารับต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง 

พญ.ศุภวรรณ ตั้งสืบกุล เป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์มายาวนาน มีความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหาร
โรงพยาบาลและการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเหมาะสมที่จะได้เข้ารับต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

พญ.อลิศา เนรมิตตกพงศ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ  เป็นผู้มีความสามารถและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทและ
สถานการณ์ด้านการบริการทางการแพทย์ในจังหวัดอุดรธานี จึงเหมาะสมที่จะได้เข้ารับต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง        

น.ส.จริยา ฉัตรสกุลเพ็ญ ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความสามารถและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบัญชี
และการเงิน และสถานการณ์เศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นเป็นอย่างดี จึงเหมาะสมที่จะได้เข้ารับต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง        

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอรายช่ือบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้
พิจารณา ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่เสนอช่ือท่านอ่ืนเพื่อเข้ารับต าแหน่ง 

 
 มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวน
เสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังนี้ 

พญ.ศุภวรรณ  ตั้งสืบกุล           
เห็นด้วย   จ านวน 6,757,434 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย จ านวน             0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00 
งดออกเสียง จ านวน             0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00 
จ านวนบัตรเสีย    จ านวน              0  บัตร     คิดเป็นร้อยละ    0.00   
     

พญ.อลิศา  เนรมิตตกพงศ์ 
เห็นด้วย   จ านวน  6,757,434 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย จ านวน       0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00 
งดออกเสียง จ านวน               0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00  
จ านวนบัตรเสีย     จ านวน               0 บัตร    คิดเป็นร้อยละ    0.00     
 
น.ส.จรยิา ฉัตรสกุลเพ็ญ  
เห็นด้วย   จ านวน  6,757,434 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย จ านวน       0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00 
งดออกเสียง จ านวน               0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00  
จ านวนบัตรเสีย     จ านวน               0 บัตร    คิดเป็นร้อยละ    0.00     
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วาระที่ 5 พิจารณาก าหนดผลประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2563   
ในด้านผลประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการ บริษัทได้มีการปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการในปี 2558 แล้ว และในปีนี้ยังคง

พิจารณาไม่ปรับเพิ่ม 
ประธานกล่าวต่อว่าผลประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการปี 2563  นี้  สรุปว่าขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาผลประโยชน์ตอบ

แทนคณะกรรมการ ปี 2563  รวมทั้งคณะไม่เกิน 604,000 บาท โดยแบ่งเป็นเบี้ยประชุมคณะกรรมการทั้งคณะไม่เกิน 522,000 บาท 
ส่วนอีก 82,000 บาท เป็นค่าพาหนะ และอื่น ๆ  ผลตอบแทนคณะกรรมการ แจกแจงตามต าแหน่งได้ดังนี้ 

1. ประธานกรรมการบริหาร       จ านวน 1 ท่าน ผลตอบแทน 168,000 บาทต่อปี  
2. กรรมการบริหาร       จ านวน 3 ท่าน รวมผลตอบแทน 204,000 บาทต่อป ี
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ       จ านวน 1 ท่าน ผลตอบแทน 60,000 บาทต่อป ี 
4. กรรมการตรวจสอบ        จ านวน 3 ท่าน รวมผลตอบแทน 90,000 บาทต่อป ี 
5. คณะอนุกรรมการการพิจารณาค่าตอบแทน                    จ านวน 3 ท่าน ผลตอบแทน - 
6. คณะอนุกรรมการก ากับดูแลกจิการและจริยธรรมธรุกิจ      จ านวน 3 ท่าน ผลตอบแทน - 
7. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง                             จ านวน 3 ท่าน ผลตอบแทน - 

  8. ค่าเดินทางและอื่นๆ                                         82,000 บาทต่อปี 
 

ข้อมูลเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านๆมา 
 
 

 ปี 2563 (บาท) ปี 2562 (บาท) เพิ่มขึ้น (บาท) 
ค่าตอบแทนกรรมการ 604,000 604,000 0 

 

 

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติผลประโยชน์ ตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2563 รวมทั้งคณะไม่เกิน 604,000 บาท   
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติเสียงข้างมาก อนุมัติคา่ตอบแทนคณะกรรมการส าหรับปี 2563 ด้วยคะแนนเสยีง ดังต่อไปนี ้

เห็นด้วย   จ านวน  6,757,434 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย จ านวน       0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00 
งดออกเสียง จ านวน               0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00  
จ านวนบัตรเสีย     จ านวน               0 บัตร    คิดเป็นร้อยละ    0.00     
 
  

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี บริษัท ส านักงานปีติเสวี จ ากัด มีผู้สอบบัญชีคือ คุณชวนา วิวัฒน์พนชาติ, คุณวันเพ็ญ อุ่น
เรือน และคุณพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา  ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4712, 7750 และ 9589 ตามล าดับ  และก าหนดค่า
ตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2563  ไว้ไม่เกิน 780,000 บาท 

            ประธานเสนอต่อท่ีประชุมว่า ส านักงานตรวจสอบบัญชีปีติเสวี ซึ่งเป็นส านักงานตรวจสอบบัญชีในตลาดหลักทรัพย์  และเป็น
ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯในปี 2549 ถึง ปี 2562  ส านักงานจะมีผู้ตรวจสอบบัญชี 3 คน  หากคนใดคนหนึ่งไม่สามารถปฏบิัติงานได้
อีกคนหนึ่งก็จะท าหน้าที่แทน  ประธานเห็นสมควรแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2563  ส านักงานปิติเสวี คุณชวนา วิวัฒน์พนชาติ, 
คุณวันเพ็ญ อุ่นเรือน และคุณพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา  ผู้สอบบัญชีเลขท่ี 4712, 7750 และ 9589 ตามล าดับ โดยผู้สอบบัญชีท้ังสาม
ท่านไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น  และก าหนดค่าตรวจสอบบัญชีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
780,000 บาทต่อป ี 
 

ช่ือผู้สอบบัญชี ส านักงานตรวจสอบบัญชีปิติเสว ี เลขท่ีผูส้อบบัญช ี ปีท่ีเซ็นต์ตรวจสอบ จ านวนปีท่ีเซ็นต์ ตดิต่อกัน 

นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ 4712 
2553, 2554, 2555, 2556, 
2559, 2560, 2561, 2562 

4 
4 

นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน 7750 2557, 2558 2 
นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา   9589 - - 
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ค่าสอบบัญชีส าหรับรายไตรมาส 3 ไตรมาส และส าหรับสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เป็นจ านวนเงิน 780,000 บาท (เจ็ดแสนแปด
หมื่นบาทถ้วน) รวมค่าสอบทานงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 
 

ส านักงานตรวจสอบบัญชีปิตเิสว ี ปี 2563 (บาท) ปี 2562 (บาท) เพิ่มขึ้น (บาท) 
ระยะเวลาการตรวจสอบ

บัญชใีห้แก่บริษัทฯ 
ค่าตรวจสอบบัญชีประจ าป ี 495,000 470,000 25,000 

ปี 2549 -ปี 2562 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 3 ไตรมาส 285,000 270,000 15,000 
รวม 780,000 740,000 40,000 

  

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆของผู้ถือหุ้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือเสนอแนะ 
ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมตเิสยีงข้างมาก อนุมัติให้แต่งตั้งคุณชวนา วิวัฒน์พนชาติ, คุณวันเพ็ญ อุ่นเรือน และคุณ
พรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา  ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4712, 7750 และ 9589 ตามล าดับ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2563 และ
ก าหนดค่าตรวจสอบบัญชีเป็นจ านวนเงิน 780,000 บาทต่อป ีด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

เห็นด้วย   จ านวน  6,757,434 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย จ านวน       0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00 
งดออกเสียง จ านวน               0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00  
จ านวนบัตรเสีย     จ านวน               0 บัตร    คิดเป็นร้อยละ    0.00    
  
     

วาระที่ 7  พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นยอดเงินที่จ่าย 5,000,000 บาท 
โดยก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพ่ือสิทธิรับเงินปันผลของปี 2562 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 และ
ก าหนดให้วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เป็นวันจ่ายเงินปันผล  

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของ
ก าไรสุทธิหลังหักภาษี และส ารองตามกฎหมายแล้วของบริษัทฯ หากไม่มีเหตุจ าเป็นอ่ืนใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อ
การด าเนินงานปกติของบริษัทฯอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้น าปัจจัยต่างๆที่ส าคัญมาพิจารณาประกอบด้วย เช่น ผลการ
ด าเนินงาน สภาพคล่อง และการขยายธุรกิจ  

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่ ากว่าที่กล่าวไว้ในนโยบายการจ่ายปันผลซึ่งก าหนดให้จ่ายที่ไม่ต่ ากว่า 40% ของก าไรสุทธิ เนื่องจาก
บริษัทฯมีความจ าเป็นในการส ารองเงินจากก าไรสุทธิจ านวน 12.339 ล้านบาทเพ่ือใช้เป็นส่วนหนึ่งในงบประมาณพัฒนาโรงพยาบาลซึ่ง
ยังมีหลายส่วนที่ต้องปรับปรุง รวมทั้งด้านเครื่องมือแพทย์ด้วย และในปี 2563 ตั้งแต่ต้นปีพบว่ามีเหตุการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะเหตุการณ์
ระบาดของไวรัสโควิท-19 ซึ่งท าให้มีความจ าเป็นต้องส ารองเงินสดเพิ่มของบริษัทฯส าหรับการใช้จ่ายในการรับมือกับการระบาดครั้งนี้ 
จึงเห็นควรในการจ่ายเงินปันผลจ านวน 5 ล้านบาท จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ในราคา
หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 28.83 ของก าไรสุทธิ โดยก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 
(Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 และก าหนดให้วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เป็นวันจ่ายเงินปันผล  
โดยจะขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 นี ้
 

ข้อมูลการเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมา 
 เงินปันผล/หุ้น (บาท/หุ้น) ก าไรสุทธิ/หุ้น (บาท/หุ้น) ร้อยละของก าไรสุทธิ 

ปี 2558 0.50 1.30 38.45 
ปี 2559 0.50 1.09 54.08 
ปี 2560 0.70 1.83 38.28 
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ปี 2561 0.70 1.69 41.46 
ปี 2562 0.50 1.73 28.83 

  

 ที่ประชุมได้มีการลงคะแนนเสียงในการพิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็น
ยอดเงินที่จ่าย 5,000,000 บาท โดยก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลของปี 2562 ในวันที่ 13 
พฤษภาคม 2563 และก าหนดให้วันท่ี 25 พฤษภาคม 2563 เป็นวันจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย   จ านวน  1,031,885 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   15.27 
ไม่เห็นด้วย จ านวน  5,725,549 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   84.73 
งดออกเสียง จ านวน               0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00  
จ านวนบัตรเสีย     จ านวน               0 บัตร    คิดเป็นร้อยละ    0.00     
 

 เนื่องด้วยผลจากการลงคะแนนเสียงครั้งแรกตามวาระที่คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2562 ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย โดยมีผู้ถือหุ้นเสนอว่าควรลดการจ่ายเงินปันผล
เป็นราคาหุ้นละ 0.20 บาท เนื่องจากบริษัทฯ สมควรส ารองเงินสดเพิ่มเพื่อเตรียมรับสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ซึ่งยังมีความไม่แน่นอน
สูง  

ที่ประชุมจึงไดม้ีการลงคะแนนเสียงครั้งท่ีสองตามที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอให้จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ในราคาหุ้นละ 0.20 บาท 
รวมเป็นเงิน 2,000,000 บาท โดยก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันท่ี 13 พฤษภาคม 
2563 และก าหนดให้วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เป็นวันจ่ายเงินปันผล ซึ่งท าให้มติมีการเปลี่ยนแปลงจากท่ีคณะกรรมการเสนอดังที่
กล่าวมาข้างต้น  
 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2562 ในราคาหุ้นละ 0.20 
บาท หรือคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 11.53 ของก าไรสุทธิ โดยก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 
(Record Date) เพ่ือสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 และก าหนดให้วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เป็นวันจ่ายเงินปัน
ผล  โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 นี้  ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

เห็นด้วย   จ านวน   6,185,009 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  91.53 
ไม่เห็นด้วย จ านวน       0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00 
งดออกเสียง จ านวน      572,425 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    8.47  
จ านวนบัตรเสีย    จ านวน               0 บัตร   คิดเป็นร้อยละ    0.00     
 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ  
      ไม่มี        
 

ประธานกลา่วปิดการประชุมเวลา 12.15 น.           

                                                                      
            ประธานการประชุม 

                    
                                                     ( รศ.ดร.พิพัฒน์        ตั้งสืบกุล ) 
                                                                                               ประธานกรรมการ  
    เลขานุการผู้บันทึกการประชุม 

             
        (นางสาวภัทรภร  พรมทอง) 


