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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2564 
บริษัท  วัฒนาการแพทย์  จ ากัด (มหาชน) 

 

  ประชุมวันที่  29 เมษายน 2564 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 27 คน จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 420 คน นับจ านวนหุ้นได้ 6,732,199 หุ้น จากจ านวนหุ้นทั้งหมด 
10,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.32 ของจ านวนหุ้นท้ังหมด ครบองค์ประชุม โดยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 12 
คน นับจ านวนหุ้นได้ 6,069,974 หุ้น และมอบฉันทะจ านวน 15 คน นับจ านวนหุ้นได้ 662,225  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  
                                               เข้าร่วมการประชุมด้วยการวีดีโอ conference 
6. รศ.ดร.พูนศักดิ์ ไวส ารวจ  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

เข้าร่วมการประชุมด้วยการวดีีโอ conference 
7. นางสาวสุดา  สันติเสวีกุล    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
                                               เข้าร่วมการประชุมด้วยการวีดีโอ conference 
8. พญ.อลิศา เนรมิตตกพงศ ์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
                                               เข้าร่วมการประชุมด้วยการวีดีโอ conference 
 
 
 

กรรมการที่ไมไ่ดเ้ข้าร่วมประชุม 
- 
 

เลขานุการบริษัท 
นางสาวภัทรภร พรมทอง  เลขานุการบริษัท 
 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน 
ดร.ณัฐธิรา ตั้งสบืกุล   Chief Financial Officer (CFO)  
 

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 
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  ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวภัทรภร พรมทอง เลขานุการบริษัท กล่าวแนะน ากรรมการผู้บริหาร และตัวแทนผู้สอบบัญชี
ต่อที่ประชุม และเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ดังนี้ 

การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะใช้บัตรลงคะแนน โดยนับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออก
เสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็น
บางส่วน 

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับบัตรลงคะแนน กรุณาท าเครื่องหมายลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียง
ช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน ผู้ถือหุ้นท่ีลงคะแนนเสร็จแล้ว กรุณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีเดินเก็บอยา่ง
รวดเร็ว  

ส่วนผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์การลงคะแนนไว้ชัดเจนแล้วในใบมอบฉันทะแบบ ข.  บริษัทจะนับคะแนน
ตามที่ผู้ถือหุน้ระบุมา 

ที่ประชุมรับทราบและยอมรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น 
ท่านประธานจึงได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้  

 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ประชุมเมือ่วันที่ 29 เมษายน 2563 
  ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน  
2563  ส าเนารายงานการประชุมได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี ้
 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติรับรองรายงงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29
เมษายน 2563 ด้วยคะแนนเสยีงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 
โดยมรีายละเอียด ดังนี ้

เห็นด้วย     จ านวน 6,732,199  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 2563 
ประธานกล่าวต่อที่ประชุมให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเป็นตัวแทนรายงานให้ที่ประชุมทราบผลการด าเนินงานของ

คณะกรรมการในรอบปี 2563 
ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่าในปี 2563 บริษัทมีรายได้ทั้งหมดของโรงพยาบาลในปี 2563 เท่ากับ 312.644 ล้านบาท ซึ่ง

ลดลงจาก 374.900 ล้านบาทในปี 2562 หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 16.61 ซึ่งในปีนี้รายได้ที่ลดลงเป็นเพราะวิกฤติโควิด-19 ท าให้
จ านวนผู้รับบริการลดลง โดยเฉพาะกลุ่มต่างชาติ ส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายปี 2563 นี้แบ่งเป็นต้นทุนการให้บริการเท่ากับ 239.813 
ล้านบาท ลดลงจาก 270.205 ล้านบาทในปีที่แล้ว ซึ่งลดลงร้อยละ 11.25 ในส่วนต้นทุนการให้บริการที่ลดลงนี้เป็นการลดของ
อัตราก าลังตามจ านวนผู้ป่วยที่ลดลงระหว่างปี ในด้านค่าใช้จ่ายในการบริหารของปี 2563  เท่ากับ 67.135 ล้านบาท ลดลงจาก 
79.992 ล้านบาทในปีที่แล้ว หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 16.07 เมื่อรวมต้นทุนทางการเงิน 3.909 ล้านบาท ในปี 2563 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 
3.074 ล้านบาทในปีท่ีแล้ว หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 27.16 ท าให้บริษัทมีก าไรก่อนหักภาษีในปีน้ีเท่ากับ 5.696 ล้านบาท ลดลงจาก 
24.704 ล้านบาทในปีท่ีแล้ว หรือลดลงร้อยละ 6.08 และในปี 2563 บริษัทมีภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับ 0.152 ล้านบาทซึ่งลดลงจาก 
4.291 ล้านบาทในปีที่แล้ว ท าให้ในปี 2563 นี้ บริษัทฯ มีผลก าไรสุทธิเท่ากับ 1.636 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 90.57 หรือก าไร
สุทธิ 0.16 บาทต่อหุ้น และก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีเท่ากับ 7.536 ล้านบาท 

ที่ประชุมพิจารณาโดยละเอียดแล้ว   มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 
เนื่องจากวาระนี้เป็นการรายงานผลการด าเนินงานต่อท่ีประชุม จึงไม่มีการลงมติ 
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วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 ประธานได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชีของบริษัทน าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทุนประจ าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่บริษัทได้จัดท าขึ้นและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ส านักงานปิติเสวี จ ากัด แล้ว รายละเอียดปรากฏตาม
รายงานประจ าปี ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี ้

ประธานขอให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีสินทรัพย์รวมในปี 2563 เท่ากับ 533.899 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จาก 486.192 ล้านบาทในปีที่แล้ว หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 9.81 ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนรวมเท่ากับ 111.029 ล้านบาทใน
ปี 2563  เพิ่มขึ้นจาก 78.088 ล้านบาทในปี 2562 หรือคิดเป็นร้อยละ 42.18 ส่วนของด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ในปี 2563 เท่ากับ 
422.870 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 408.103 ล้านบาทในปีที่แล้ว หรือคิดเป็นร้อยละ 3.62 สาเหตุที่สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการกู้
เงินเพิ่มเพื่อเตรียมส ารองเงินสดกรณีฉุกเฉินวิกฤติโควิด-19 ซึ่งท าให้มีสินทรัพย์ทางการเงินมากขึ้น และท าให้หนี้สินมากขึ้นตาม 
           ด้านหนี้สิน หนี้สินรวมในปี 2563 เท่ากับ 173.894 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 129.323 ล้านบาท ในปี 2562 หรือคิดเป็นร้อยละ 
34.46 แบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียนเท่ากับ 101.974 ล้านบาทในปี 2563 เพิ่มขึ้นจาก 68.847 ล้านบาทในปีท่ีแล้วหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อย
ละ 48.12 หนี้สินไม่หมุนเวียนเท่ากับ 71.920 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจาก 60.476 ล้านบาทในปีท่ีแล้วหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 18.92 

ด้านส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2563 เท่ากับ 360.005 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 356.868 ล้านบาทในปีที่แล้ว  
หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 0.85 

ส่วนของงบก าไรขาดทุนประจ าปีนั้น บริษัทมีรายได้ทั้งหมดของโรงพยาบาลในปี 2563 เท่ากับ 312.644 ล้านบาท ซึ่งลดลง
จาก 374.900 ล้านบาทในปี 2562 หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 16.61 ซึ่งในปีนี้รายได้ที่ลดลงเป็นเพราะวิกฤติโควิด-19 ท าให้จ านวน
ผู้รับบริการลดลง โดยเฉพาะกลุ่มต่างชาติ ส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายปี 2563 นี้แบ่งเป็นต้นทุนการให้บริการเท่ากับ 239.813 ล้านบาท 
ลดลงจาก 270.205 ล้านบาทในปีที่แล้ว ซึ่งลดลงร้อยละ 11.25 ในส่วนต้นทุนการให้บริการที่ลดลงนี้เป็นการลดของอัตราก าลังตาม
จ านวนผู้ป่วยท่ีลดลงระหว่างปี ในด้านค่าใช้จ่ายในการบริหารของปี 2563  เท่ากับ 67.135 ล้านบาท ลดลงจาก 79.992 ล้านบาทในปี
ที่แล้ว หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 16.07 เมื่อรวมต้นทุนทางการเงิน 3.909 ล้านบาท ในปี 2563 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 3.074 ล้านบาทในปีที่
แล้ว หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 27.16 ท าให้บริษัทมีก าไรก่อนหักภาษีในปีนี้เท่ากับ 5.696 ล้านบาท ลดลงจาก 24.704 ลา้นบาทใน
ปีท่ีแล้ว หรือลดลงร้อยละ 6.08 และในปี 2563 บริษัทมีภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับ 0.152 ล้านบาทซึ่งลดลงจาก 4.291 ล้านบาทในปี
ที่แล้ว ท าให้ในปี 2563 นี้ บริษัทฯ มีผลก าไรสุทธิเท่ากับ 1.636 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 90.57 หรือก าไรสุทธิ 0.16 บาทต่อหุ้น 
และก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีเท่ากับ 7.536 ล้านบาท 

ส่วนของงบกระแสเงินสดประจ าปีนั้น บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากการด าเนินงานเท่ากับ 39.444 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ไป
ในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 70.141 ล้านบาท และเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 32.087 ล้านบาท ท าให้มีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีเท่ากับ 16.270 ล้านบาท 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆของผู้ถือหุ้น  
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือเสนอแนะ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร

ขาดทุนประจ าปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนประจ าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2563 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้

เห็นด้วย     จ านวน 6,732,199  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 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 

กรรมการที่ออกตามวาระมีดังนี้ 
1)        รศ.ดร.พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล - ประธานกรรมการ                 
           ปีท่ีเป็นกรรมการ ปี 2528 - ปัจจุบัน ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อเนื่องกัน 36 ปี 
           ปี 2563 เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (จาก 4 ครั้ง) 
 
2)       นายแพทย์สิทธิชัย อังกลมเกลียว – ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการบริหาร 
          ปีท่ีเป็นกรรมการ ปี 2529 - ปัจจุบัน ระยะเวลาทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการต่อเนื่องกัน 35 ปี 
          ปี 2563 เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง (จาก 4 ครั้ง) 
 
 

กรรมการอิสระและพิจารณาค่าตอบแทนไดม้ีความเห็นเสนอให้กรรมการทั้งสองท่านที่หมดวาระได้กลบัเข้ารับต าแหน่งในครั้ง
นี้เนื่องจากเห็นว่าทั้งสองท่านเป็นผู้มีความรู้มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและเพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ ท าให้
รู้จักบริบทของบริษัทดีจึงได้เสนอช่ือให้เข้ารับต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง 

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 

จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอรายช่ือบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้
พิจารณา ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่เสนอช่ือท่านอ่ืนเพื่อเข้ารับต าแหน่ง 

 
 มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวน
เสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังนี้ 
 

รศ.ดร.พิพัฒน์ ตั้งสืบกุล 
เห็นด้วย   จ านวน  6,732,199 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   
     

นายแพทย์สิทธิชัย อังกลมเกลียว  
เห็นด้วย   จ านวน  6,732,199  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 2564   
ในด้านผลประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการ บริษัทได้มีการปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการในปี 2558 แล้ว และในปีนี้ยังคง

พิจารณาไม่ปรับเพิ่ม 
ประธานกล่าวต่อว่าผลประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการปี 2564  นี้  สรุปว่าขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาผลประโยชน์ตอบ

แทนคณะกรรมการ ปี 2564  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 2564 (บาท) ปี 2563 (บาท) เพิ่มขึ้น (บาท) 
ค่าตอบแทนกรรมการ 604,000 604,000 0 

 

 

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติผลประโยชน์ ตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2564 รวมทั้งคณะไม่เกิน 604,000 บาท   
มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเสียงข้างมาก อนุมัติคา่ตอบแทนคณะกรรมการส าหรับปี 2563 ด้วยคะแนนเสยีง ดังต่อไปนี ้

เห็นด้วย   จ านวน  6,732,199  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 2564  ไว้ไม่เกิน 780,000 บาท 

            ประธานเสนอต่อท่ีประชุมว่า ส านักงานตรวจสอบบัญชีปีติเสวี ซึ่งเป็นส านักงานตรวจสอบบัญชีในตลาดหลักทรัพย์  และเป็น
ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯในปี 2549 ถึง ปี 2563  ส านักงานจะมีผู้ตรวจสอบบัญชี 3 คน  หากคนใดคนหนึ่งไม่สามารถปฏบิัติงานได้
อีกคนหนึ่งก็จะท าหน้าที่แทน  ประธานเห็นสมควรแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2564  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 ี 
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   ผู้สอบบัญชีท้ังสามท่านไมม่ีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนไดเ้สียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นหรือผู้ทีเ่กี่ยวข้อง  
 

ส านักงานตรวจสอบบัญชีปิตเิสว ี ปี 2564 (บาท) ปี 2563 (บาท) เพิ่มขึ้น (บาท) 
ระยะเวลาการตรวจสอบ

บัญช ี
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 

 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆของผู้ถือหุ้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือเสนอแนะ 
ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมตเิสยีงข้างมาก อนุมัติให้แต่งตั้งคุณชวนา วิวัฒน์พนชาติ, คุณวันเพ็ญ อุ่นเรือน และคุณ
พรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา  ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4712, 7750 และ 9589 ตามล าดับ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2564 และ
ก าหนดค่าตรวจสอบบัญชีเป็นจ านวนเงิน 780,000 บาทต่อป ีด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

เห็นด้วย   จ านวน  6,732,199  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  พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 
ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของ

ก าไรสุทธิหลังหักภาษี และส ารองตามกฎหมายแล้วของบริษัทฯ หากไม่มีเหตุจ าเป็นอ่ืนใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อ
การด าเนินงานปกติของบริษัทฯอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้น าปัจจัยต่างๆที่ส าคัญมาพิจารณาประกอบด้วย เช่น ผลการ
ด าเนินงาน สภาพคล่อง และการขยายธุรกิจ  
 เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯในปี 2563 มีก าไรสุทธิเท่ากับ 1.636 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.16 บาทต่อหุ้น บริษัทฯมี
ความจ าเป็นในการส ารองเงินจากก าไรสุทธิทั้งจ านวนเพื่อใช้เป็นส่วนหน่ึงในการเตรียมรับมือสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ซึ่งยังไม่มีความ
แน่นอน อาจส่งผลต่อรายได้ของบริษัทฯ จึงเห็นควรในการงดจ่ายเงินปันผล และขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปัน



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 

 

ผลประจ าปี 2563 โดยจะขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 นี้ 
 

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 - 

  

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมาก อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
เห็นด้วย   จ านวน  6,732,199  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 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ  
      ไม่มี        
 

ประธานกลา่วปิดการประชุมเวลา 11.15 น.           
 
 
 

                                                                      
            ประธานการประชุม 

                    
                                                     ( รศ.ดร.พิพัฒน์        ตั้งสืบกุล ) 
                                                                                               ประธานกรรมการ  
    เลขานุการผู้บันทึกการประชุม 

             
        (นางสาวภัทรภร  พรมทอง) 


