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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่น เลขที่
456 หมู่ที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
ก่อนเริ่มการประชุม
นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดําเนินรายการ ได้
กล่าวสวัสดีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จํากัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ที่เข้าร่วมประชุม และ
ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ขณะนี้อยู่ในสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 และมีมาตรการให้งดการจัดการ
ประชุมที่ มีผู้ เข้าร่วมประชุมจํานวนมาก อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ ร่วมกันพิจารณาผลกระทบของการจัด การ
ประชุมหรือการเลื่อนการประชุมอย่างละเอียดแล้ว จึงตั ดสินใจให้มีการประชุมในครั้งนี้ โดยบริ ษัทฯ ได้ ทําการขออนุญาต
จัดการประชุมต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นที่ได้จัดให้มีการประชุม ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563
ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานที่ประชุมของคณะกรรมการดังกล่าว และได้รับหนังสืออนุมัติให้บริษัทฯ สามารถ
จัดประชุมได้ตามหนังสือเลขที่ ขก 0032/9941 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 ทั้งนี้ บริษัท ฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
โรคข้อ 11 ของข้อกําหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับ
ที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 โดยในการประชุมวันนี้กรรมการจํานวน 4 ท่าน รวมถึงผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายไม่
สามารถเข้าประชุ มในคราวนี้ไ ด้ ทั้ง นี้เนื่องด้วยสถานการณ์ข องไวรัส COVID-19 และข้อกําหนดของทางราชการ และเหตุ
ดังกล่าวทําให้ประธานกรรมการซึ่งมีอายุมากกว่า 70 ปี จึงไม่อาจเดินทางมาร่วมประชุมได้ ในส่วนของกรรมการท่านอื่นก็จะ
ติดขัดในเรื่องของการกักตัวไม่น้อยกว่า 14 วัน ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุม กรรมการ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่
ไม่ได้มาร่วมประชุม พร้อมที่จะให้ความเห็นและตอบข้อซักถามทางระบบโทรศัพท์
ต่อจากนั้นได้แนะนําผู้เข้าประชุม ดังนี้
กรรมการที่เข้าประชุม
1.
2.
3.

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วัลลภ เหล่าไพบูลย์
นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรีชัย ครุสันธิ์

กรรมการ / รองประธานกรรมการ
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าประชุม
1.

นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ

ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษัท

ต่อจากนั้นนายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้ดําเนินรายการ ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับ
คะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมในวันนี้ให้ที่ประชุมทราบดังนี้
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วาระการประชุม : ประธานจะดําเนินการประชุมตามวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมตามลําดับ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562
วาระที่ 3 พิจารณาอนุ มัติ ง บการเงินของบริ ษัท สําหรับ ปี 2562 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ ผ่านการตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชี
วาระที่ 4 พิจารณาอนุ มัติ การจั ด สรรกํ าไรเป็ นทุนสํ ารองตามกฎหมาย และการจ่ ายเงิ นปันผลสําหรั บผลการดํ าเนิ นงาน
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจําปี 2563
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม เป็นดังนี้
1. ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ถือ
อยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าบัตรเสีย สําหรับการออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบ
ฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีเดียวกัน
2. การนับคะแนนในทุกวาระ จะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่ในวาระที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอย่างอื่น โดยการลงคะแนนใน
การประชุมวันนี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6 และ 8 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
ส่วนที่ 2 ได้แก่ วาระที่ 7 เป็นเรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําปี 2563 ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
3. ในการนับคะแนนเสียงในการประชุมในวันนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่
เห็นด้วย และคะแนนงดออกเสียงออกจากจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ในแต่
ละวาระ หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทจะให้เจ้าหน้าที่ข องบริษัท
ทําการเก็บใบลงคะแนน ในกรณีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นหรือคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุม
เห็นชอบและอนุมัติเป็นเอกฉันท์
บัตรลงคะแนนที่มีการทําเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือ
บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าโดยไม่มีลายมือชื่อกํากับ หรือบัตรลงคะแนนที่ ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มี อยู่จะถือเป็นบัตร
เสียและไม่นับเป็นฐานในการลงคะแนน ดังนั้น หากท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกคะแนนเสียง กรุณาขีดฆ่าของเดิมและ
ลงลายมือชื่อกํากับด้วยทุกครั้ง
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4. เพื่อให้เกิดความโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการ บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนในคราว
เดียวกันหลังเลิกประชุม กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะกลับก่อนเลิกการประชุม ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนกับ เจ้าหน้าที่นับคะแนนของ
บริษัทฯ
สําหรับวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ บริษัท ฯ จะเก็บบัตร
ลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อนับคะแนน โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่
ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล
และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงในการประชุมในวันนี้เป็นไปอย่างโปร่งใส ผู้ดําเนินรายการได้ ขอเชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมจํานวน 2 ท่าน เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับตัวแทนของบริษัทฯ ด้วย
อย่างไรก็ดี เมื่อรอระยะเวลาหนึ่งก็มิได้มีอาสาสมัครเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบนับคะแนน ผู้ดําเนินรายการจึงได้ดําเนินการ
ประชุมต่อไป
5. เพื่อให้การประชุมดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย และใช้เวลาอย่างเหมาะสมในทุกวาระ บริษัทฯ ได้จัดช่วงเวลาสอบถามไว้
กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการซักถามขอความกรุณายกมือขึ้น และเมื่อท่านประธานอนุญาตให้สอบถาม ขอความกรุณาแสดงตัว
โดยแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ เพื่อบริษัทฯ จะสามารถจดบันทึ กการประชุมได้ อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน อนึ่ง ขอความกรุ ณาท่านผู้ ถือหุ้นสอบถามคําถามให้มีประเด็นตรงกับวาระการประชุมในแต่ละวาระ ส่วน
คําถามอื่น ๆ สามารถสอบถามได้ในวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ ทั้งนี้ตามที่ได้เรียนแล้วว่าขณะนี้อยู่ในสภาวะการระบาดของโรคโควิด
19 จึงขอความร่วมมือ ในการถามอย่างกระชั บและตรงประเด็น หากประธานฯพิจารณาเห็ นว่าไม่สํ าคัญและจําเป็ นอาจจะ
พิจารณาข้ามเว้นเพื่อการประชุมที่กระชับและใช้เวลาให้น้อยที่สุดและเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันป้องกันโรค
ต่อจากนั้ นได้ กล่ าวต่ อที่ ป ระชุมว่ าเนื่องจากประธานกรรมการไม่ ส ามารถเข้าร่ วมประชุ มได้ ดั ง นั้นจึ ง เรีย นเชิ ญ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วลั ลภ เหล่าไพบูลย์ รองประธานกรรมการ ทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมและเปิดการประชุม
ศาสตราจารย์ นายแพทย์วัลลภ เหล่าไพบูลย์ รองประธานกรรมการ ทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม “ประธานฯ”
ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม และมอบฉันทะในการประชุม สามัญผู้ถือ
หุ้น ประจํ าปี 2563 และประธานฯ แจ้งว่าขณะนี้เป็ นเวลา 14.04 น. มีผู้ถื อหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จํากั ด
(มหาชน) มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจํานวน 8 ราย ถือหุ้นรวม 104,681,640 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจํานวน 77
ราย ถือหุ้นรวม 190,195,980 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 85 ราย นับเป็นจํานวนหุ้นได้ 294,877,620 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 54.0069 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด 546,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 33 แล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563
จากนั้น ประธานฯ ได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
เริ่มการประชุม
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 1 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่ารายงาน
การประชุมได้มีการบันทึกไว้ถูกต้องสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562
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ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหรือเสนอหากมีข้อแก้ไข
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
และขอให้ฝ่ายเลขานุการดําเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน
ผู้ดําเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทําการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
297,401,780
0

มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
งดออกเสียง
บัตรเสีย

297,401,780

คิดเป็นอัตราร้อยละของจานวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง
100.00
0.00
100.00

0
0

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ ถื อ หุ้น เข้ าร่ ว มประชุม เพิ่ม 5 ราย จานวนหุ้ น 2,524,160 หุ้ น รวมมี ผู้ เข้ า ร่ วมประชุ ม 90 ราย นั บ จานวนหุ้ น ได้
297,401,780 หุ้น

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายแพทย์ ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้ าหน้าที่บริ หาร เป็ น
ผูร้ ายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้ที่ประชุมทราบ
นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานการดําเนินงานของบริษัท
ในปี 2562 โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้
การเติบโตของจานวนผู้ป่วย
ในปี 2562 จํานวนผู้ป่วยนอก มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับในปี 2561 คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ
19.46 ในส่วนของจํานวนผู้ป่ วยในมีอัต ราการเติ บโตเพิ่มขึ้น คิด เป็ นร้ อยละ 58.40 ส่ วนจํานวนวันนอนของผู้ป่ว ยใน เมื่ อ
เปรียบเทียบกับในปี 2561 คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.45
การดาเนินการงานโรงพยาบาลฯ
ปัจจุบันโรงพยาบาลฯ สามารถเปิดดําเนินการรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนที่จดทะเบียนและให้บริการ จํานวน 171 เตียง
โดยได้รับการอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 แบ่งเป็นห้องพักผู้ป่วยทั่วไปจํานวน 154 เตียง
ห้องพักผู้ป่วย ICU 12 เตียง และเตียงผู้ป่วยทารกอี กจํานวน 5 เตียง อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการเตรียมรองรับผู้ป่วยในอนาคต
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บริษัทฯ จึงได้ดําเนินการขออนุญาตกระทรวงสาธารณสุขเปิดให้บริการเพิ่มอีกจํานวน 1ชั้น ซึ่งจะทําให้โรงพยาบาลฯ สามารถ
เปิดดําเนินการรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนได้ จํานวน 198 เตียง ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกระทรวงฯ
การได้รับการรับรองมาตรฐานการโรงพยาบาลระดับสากล (JCI)
ตามที่บริษัทได้ ดําเนินการจัดเตรียมความพร้อมให้โรงพยาบาลราชพฤกษ์เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการ
และความปลอดภัยในระดับสากล (JCI: Joint Commission International) เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ความไว้วางใจ ตลอดจน
เพิ่มศักยภาพในการแข่ งขันกับ โรงพยาบาลข้ างเคีย ง บริษัท ฯ ได้ รับการตรวจเยี่ยมแล้ วในระหว่างวั นที่ 20 – 23 สิงหาคม
2562 และได้รับการรับรองมาตรฐาน ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562
นอกจากผลการดําเนินงานที่กล่าวมาแล้วในปีที่ผ่านมาบริษัทฯก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาขอเข้าร่วมประกาศ
เจตนารมณ์กับโครงการ CAC ตามโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective
Action Coalition Against Corruption) หรือ CAC โดยในปี 2562 ท่านประธานกรรมการบริษัทได้เข้าอบรมหลักสูตร AntiCorruption: the Practical Guide (ACPG) ซึ่ง จั ด โดยสมาคมส่ ง เสริ มสถาบั นกรรมการบริ ษัท ไทย เมื่ อวันที่ 9 – 10
พฤษภาคม 2562
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่อไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ
จึงไม่มีการลงคะแนน
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินของบริษัท สาหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการ
บริษัท เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อที่ประชุม
นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาข้อมูลตามงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่า
งบการเงินดังกล่าวได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานบัญชี และแสดงข้อมูลที่ถูกต้อง โดยมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เ ป็นสาระสําคัญ
อย่างเพียงพอ โดยผู้ สอบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่ าวได้แสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐาน
รายงานทางการเงิน และมิได้มีความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าวแต่อย่างใด พร้อมทั้งได้สรุปสาระสําคัญของงบ
แสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้
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สรุปสาระสาคัญ งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายการ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงิน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)
สินค้าคงเหลือ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สิน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

งบการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)
2562
2561
49.21
69.08
30.00
48.94
33.76
21.67
16.28
1,603.73
1,640.43
1,751.26
1,816.96
433.77
539.07
1,317.48
1,277.90
1,751.26
1,816.96

เปลี่ยนแปลง
ร้อยละ
(28.76)
(100.00)
44.97
33.08
(2.24)
(3.62)
(19.53)
3.10
(3.62)

สรุปสาระสาคัญ งบกาไรขาดทุนสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายการ
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล
ค่าใช้จ่ายในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กาไรสาหรับปี

งบการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)
2562
2561
816.58
532.89
(571.59)
(386.17)
(4.73)
(4.38)
(123.63)
(87.46)
96.41
48.43

เปลี่ยนแปลง
ร้อยละ
53.24
48.02
7.96
41.36
99.06

รายละเอียดงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจําปี 2562
หน้า 100 - 142
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี คือ นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 บริษัท พีวี ออดิท จํากัด ประเภท
รายงานของผู้สอบบัญชี ไม่มีเงื่อนไข
เรื่องสําคั ญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter) ได้แก่ การรับรู้ร ายได้ ซึ่ง อาจมีความเสี่ยงจากการรับ รู้
รายได้ ที่ไ ม่ถูกต้องและไม่ค รบถ้วน ผู้ สอบบั ญชีไ ด้มีการสุ่มตัวอย่ างเพื่อทดสอบรายการขายและบริการที่ เกิ ดขึ้นระหว่ างปี
สําหรับรายได้แต่ละประเภท กับเอกสารประกอบการขายและการให้บริการ ผ่านใบสําคัญทั่วไป เพื่อตรวจความผิดปกติที่อาจ
เกิดขึ้นของรายการจากการบันทึกรายการผ่านใบสําคัญทั่วไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจําปี 2562
หน้า 100 – 101
และจากการวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน กําไรสุทธิของบริษัทปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 99.06 คิด
เป็นอัตรากําไรสุ ทธิร้อยละ 11.61 ทั้ งนี้ บริษัทมีอัตรากําไรสุ ทธิปี 2562 เพิ่มขึ้น ซึ่ งมีผลจากรายได้จากกิจการโรงพยาบาล
เพิ่มขึ้ นเนื่องจากการย้ ายมาดําเนิ นการ ณ อาคารโรงพยาบาลแห่ งปัจจุ บัน คิ ดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ จากกิ จการ
บริ ษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)
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โรงพยาบาล ร้อยละ 53.24 ในขณะที่ต้นทุนกิจการโรงพยาบาลมีสัดส่วนเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ลดลง โดยสัดส่วนต้นทุนต่อ
รายได้ในปี 2561 และ 2562 มีอัตราร้อยละ 71.17 และ 68.84 ตามลําดับ รวมทั้งสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้ก็
ลดลงด้วยเช่นกัน โดยในปี 2561 และ 2562 มีอัตราร้อยละ 16.12 และ 14.89 ตามลําดับ ทั้งนี้ การลดลงของสัดส่วนของ
ต้ นทุ นและรายได้ ใ นการบริ ห าร เกิ ด จากบริ ษัท ฯ มี การใช้ ต้ นทุ นและค่ า ใช้ จ่ายในการบริ ห ารคงที่ ใ นการดํ าเนิ นการที่ มี
ประสิท ธิภาพมากขึ้น เมื่อรายได้เ พิ่มขึ้นจึ งทําให้ สัดส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริ หารต่อรายได้ล ดลง และในปี 2561
บริษัทฯ มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่สูงขึ้นในช่วงเปิดดําเนินการโรงพยาบาลแห่งปัจจุบัน ในขณะที่ในปี 2562 มีรายการ
พิเศษลดลง รายละเอียดการวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจําปี 2562 หน้า
81 – 91
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้ นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไ ขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
และขอให้ฝ่ายเลขานุการดําเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน
ผู้ดําเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทําการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัตงิ บการเงินของบริษัท สําหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
297,529,280
0
297,529,280
0
0

คิดเป็นอัตราร้อยละของจานวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง
100.00
0.00
100.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จํานวนหุ้น 127,500 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 91 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 297,529,280 หุ้น

วาระที่ 4

พิ จ ารณาอนุ มั ติก ารจั ดสรรก าไรเป็ น ทุ น ส ารองตามกฎหมาย และการจ่ ายเงิ น ปั น ผล ส าหรั บ ผลการ
ดาเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายชาติ ส ยาม จริ ย วั ฒ นากุ ล กิ จ ผู้ อํา นวยการฝ่ ายบั ญ ชี แ ละการเงิ น ชี้ แ จง
รายละเอียดต่อที่ประชุม
นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้
ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 48 กําหนดว่า
บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งจากผลการดําเนินงานของบริษัท
บริ ษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)
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คณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ข้อบังคับบริษัท และผลประกอบการแล้ว เห็นว่า
บริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 96,412,692 บาท ต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสํารองตาม
กฎหมายอย่างน้อยจํานวน 4,820,635 บาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี
2562 เพื่อเป็นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 4,822,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.00 ของกําไรสุทธิประจําปี 2562 ตามที่
กฎหมายกําหนด ส่งผลให้บริษัทมีกําไรสะสมจัดสรรสํารองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 36,642,000
บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 6.71 ของทุนจดทะเบียน
พร้อมกันนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล โดยคณะกรรมการได้พิจารณาตาม
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ถึงผลการประกอบการ สถานะทางการเงินของ
บริษัทฯ และคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้วเห็นว่า ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีกําไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอยู่ และบริษัทฯ มี
นโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักสํารองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจําเป็น และความเหมาะสม
อื่น ๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกําไรสุทธิ สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 ให้กับผู้ถือหุ้นจํานวน 546,000,000 หุ้น เป็นเงินสดในอัตรา 0.07
บาทต่อหุ้น คิดเป็นจํานวนเงิน 38,220,000 บาท
อนึ่ง ในระหว่างปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม
2562 – 30 มิถุนายน 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจํานวน 546,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นจํานวนเงิน
38,220,000 บาท และได้ดําเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562
ทั้งนี้ บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกําไรสุทธิประจําปี 2562 รวมทั้งสิ้น 76,440,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อย
ละ 79.28 ของกําไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเรียบ
เทียบระหว่างปี 2561 และ 2562 ดังนี้
ปี
กําไรสุทธิ (ล้านบาท)
จานวนเงินที่จ่ายเงินปันผล (ล้านบาท)
จ่ายปันผลระหว่างกาล
จ่ายปันผลประจาปี
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกาไรสุทธิ (ร้อยละ)

2562
96.41
76.44
38.22
38.22
79.28

2561
48.43
45.97
30.03
15.94
94.92

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์กําหนดในประมวลรัษฎากร
มาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลจํานวน 0.07 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกําไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ
20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล
โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 และกําหนด
จ่ายปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอ
อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน
บริ ษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)
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ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้ นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไ ขเพิ่มเติ ม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
และขอให้ฝ่ายเลขานุการดําเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน
ผู้ดําเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้
ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทําการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมี มติอนุ มัติจัดสรรเงินกําไรสุทธิ ประจํ าปี 2562 ไว้ เป็นทุ นสํารองตามกฎหมายจํานวน 4,822,000
บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.00 ของกําไรสุทธิประจําปี 2562 ตามที่กฎหมายกําหนด ส่งผลให้บริษัทมีสํารองตามกฎหมาย
จํานวน 36,642,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 6.71 ของทุนจดทะเบียน พร้ อมทั้งอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท สําหรับหุ้นสามัญจํานวน
จํานวน 546,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 38,220,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
จากผลประกอบการรอบบัญชี 1 มกราคม 2562 – 30 มิถุนายน 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจํานวน 546,000,000 หุ้น ใน
อัตราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นจํานวนเงิน 38,220,000 บาท โดยได้ดําเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ทั้งนี้ บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกําไรสุทธิประจําปี 2562 รวมทั้งสิ้น 76,440,000 บาท หรือคิด
เป็นอัตราร้อยละ 79.28 ของกําไรสุทธิ โดยการจัดสรรผลกําไรและการจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายของบริษัท
บริษัทฯ กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 และได้
กําหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 5

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
297,529,280
0
297,529,280
0
0

คิดเป็นอัตราร้อยละของจานวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง
100.00
0.00
100.00

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม
นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

ตามที่มีข้อบั งคั บของบริษัท ข้อ 17. กําหนดว่าในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั้ ง ให้กรรมการออกจาก
ตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้ากรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียง
ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบวาระจะต้องพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 คน คือ
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1) นายวันชัย วัฒนศัพท์
ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ
2) นายธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3) นายศรีชัย ครุสันธิ์
กรรมการบริษัท
รายละเอียดประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏอยู่ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสําหรับการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 เพื่อทราบและแจ้งให้นักลงทุนทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุม
ที่เหมาะสมรวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กําหนด ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีกําหนดให้ส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31
มกราคม 2563 เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วปรากฏว่าไม่
มีผถู้ ือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสําหรับการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563
ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัท ฯ ไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา การคัดเลือกบุคคลเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็น
กรรมการบริษัท จึงเป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณาโดยการเลือก
บุค คลที่ มีคุ ณ สมบัติ เ ป็ นไปตามที่ พระราชบั ญ ญั ติ บริ ษัท มหาชนจํ ากัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการกํ ากั บ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพ ย์ รวมทั้ งประกาศของตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไท ยได้กําหนดไว้ โดยคณะกรรมการได้
พิจารณาคุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการทั้ ง สามท่ าน ที่ ต้ องออกตามวาระนั้ น เป็ นผู้ มีความเหมาะสมทั้ ง ในด้ านคุ ณ วุ ฒิ ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจํานวน 3 คน กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้คือ
1) นายวันชัย วัฒนศัพท์
ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ
2) นายธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3) นายศรีชัย ครุสันธิ์
กรรมการบริษัท
เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ประธานฯ ได้ขอเชิญนายธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ และนายศรีชัย ครุสันธิ์
ออกจากที่ประชุมในช่วงการพิจารณา เมื่อกรรมการทั้งสองท่านออกจากห้องประชุมแล้ว ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถาม
หากมีข้อสงสัย
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่ม เติม ประธานฯ จึงได้เรียนเชิญกรรมการที่มีรายชื่อดังกล่าวกลับเข้า
ห้องประชุมอี กครั้ ง และขอให้ ที่ ประชุ มพิ จารณาลงคะแนน โดยให้ฝ่ ายเลขานุ การดํ าเนิ นการนับ คะแนนและแจ้ ง ผลการ
ลงคะแนน
ผู้ดําเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเป็นรายบุคคล และวาระนี้ต้อง
ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ก่อนการลงคะแนน มีผู้ถือหุ้นได้หารือกับท่านประธานว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จะขอให้มี
การลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ราย แล้วให้มีการเก็บพร้อมทั้งประกาศผลคะแนนในครั้งเดียว
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ประธานฯ ได้พิจารณาอนุมัติตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3
ราย และให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทเก็บใบลงคะแนนมาทําการรวบรวมคะแนนและแจ้งสรุปผลการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ
เป็นราย ๆ ไป
ต่อมาที่ ป ระชุ มได้พิ จารณาลงมติ และฝ่ ายเลขานุ การบริษัท ได้ทํ าการตรวจนั บคะแนนและแจ้ ง ผลการ
ลงคะแนนต่อที่ประชุม ดังนี้
1. นายวันชัย วัฒนศัพท์ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ
มติที่ประชุม:
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติ แต่งตั้ง นายวันชัย วัฒนศัพท์ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
297,529,280
0
297,529,280
0
0

2. นายธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์

คิดเป็นอัตราร้อยละของจานวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง
100.00
0.00
100.00

กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มติที่ประชุม:
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
งดออกเสียง
บัตรเสีย
3. นายศรีชัย ครุสันธิ์

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
297,529,280
0
297,529,280
0
0

คิดเป็นอัตราร้อยละของจานวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง
100.00
0
100.00

กรรมการบริษัท

มติที่ประชุม:
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายศรีชัย ครุสันธิ์ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
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มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 6

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
297,529,280
0
297,529,280
0
0

คิดเป็นอัตราร้อยละของจานวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง
100.00
0.00
100.00

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกิจการของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงขอ
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทจํานวน 1 ท่าน คือ นายสุธน ศรียะพันธุ์ เพื่อดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริษัทแทน นายวินัย ตัน ติยาสวัสดิกุล กรรมการที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2563
เป็นต้นไป ซึ่งทําให้บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจํานวน 8 ท่าน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ซึ่งทําหน้าที่ในการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน พิ จารณากลั่นกรองแล้วมีความเห็ นว่า นายสุธน ศรียะพันธุ์ มี คุณสมบัติ ค รบถ้ วนตามพระราชบั ญญัติ บริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้มี
ความรู้ ประสบการณ์การทํางานที่ดี และมีภาวะผู้นํา มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ ดี
ต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของบริษัทฯ รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ
วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทํางานของนายสุธน ศรียะพันธุ์ ปรากฏตามเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
อย่างไรก็ดี เนื่องจากกรรมการเข้าใหม่ ดังกล่าวอาจถูกเข้า ข่ายพิจารณาได้ว่าเป็นกรรมการในบริษัท ที่มีการ
ประกอบธุรกิจที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกันกับบริษัทฯ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา
86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเพื่อให้เกิดความโปร่ งใส บริษัทฯจึง
แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
มติที่ประชุม ที่ประชุมมี มติอนุมัติแ ต่งตั้งกรรมการเข้ าใหม่ของบริษัทจํานวน 1 ท่าน คือ นายสุธน ศรียะพันธุ์ เพื่อดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริษัทแทนนายนายวินัย ตันติยาสวัสดิกุล กรรมการที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2563
เป็นต้นไป ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
297,529,280
0
297,529,280
0
0

บริ ษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)

คิดเป็นอัตราร้อยละของจานวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง
100.00
0.00
100.00
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Ratchaphruek Hospital
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 โดยกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการในรูปเบี้ยประชุมต่อครั้ง และค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน เป็นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท (สอง
ล้านบาท) ต่อปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังนี้
ตาแหน่ง
คณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ

ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
ปี 2562
ปี 2563

ค่าตอบแทน (บาทต่อเดือน)
ปี 2562
ปี 2563

12,000
10,000

12,000
10,000

12,500
12,500

12,500
12,500

12,000
10,000

12,000
10,000

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม
เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามและความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 โดยกําหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุม
ต่อครั้ง และค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน เป็นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี ซึ่งเท่ากับ
ค่าตอบแทนเดิมในปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังนี้
ตาแหน่ง
คณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ

ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
ปี 2562
ปี 2563

ค่าตอบแทน (บาทต่อเดือน)
ปี 2562
ปี 2563

12,000
10,000

12,000
10,000

12,500
12,500

12,500
12,500

12,000
10,000

12,000
10,000

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

บริ ษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)
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ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม
บัตรเสีย
วาระที่ 8

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
297,529,280
0
0
297,529,280
0

คิดเป็นอัตราร้อยละของจานวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง
100.00
0.00
0.00
100.00

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจาปี 2563

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายชาติ ส ยาม จริ ย วั ฒ นากุ ล กิ จ ผู้ อํา นวยการฝ่ ายบั ญ ชี แ ละการเงิ น ชี้ แ จง
รายละเอียดต่อที่ประชุม
นายชาติ สยาม จริยวั ฒนากุลกิ จ ผู้ อํานวยการฝ่ ายบั ญชี และการเงิน ได้ เสนอต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการ
บริษัทมีความเห็นเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษั ทประจําปี 2563 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี
ดังนี้
นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
นายเทอดทอง เทพมังกร
นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์
นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย

ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ
ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ
ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือ
ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622

แห่งบริษัท พีวี ออดิท จํากัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสํานักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายชื่อในรายงาน
การตรวจสอบและสอบทานของบริษัท และกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจํา ปี 2563 และค่าสอบทานงบการเงินราย
ไตรมาส รวมเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชีประจําปี
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล
3. ค่าสอบทานรายงานประจําปี
4. ค่าตรวจสอบยอดยกมา
รวม

ปี 2562 (บาท)
1,050,000
450,000
1,500,000

ปี 2563 (บาท)
1,050,000
450,000
1,500,000

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
และขอให้ฝ่ายเลขานุการดําเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน
บริ ษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)
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Ratchaphruek Hospital

ผู้ดําเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทําการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2563 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้
นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์
ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ
นายเทอดทอง เทพมังกร
ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ
นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์
ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือ
นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622
แห่งบริษัท พีวี ออดิท จํากัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสํานักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายชื่อในรายงาน
การตรวจสอบและสอบทานของบริษัท และกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจําปี 2563 และค่าสอบทานงบการเงินราย
ไตรมาส รวมเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวม
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 9

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
297,529,280
0
297,529,280
0
0

คิดเป็นอัตราร้อยละของจานวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง
100.00
0.00
100.00

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ได้กําหนดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะ หรือสอบถามเพิ่มเติม
และกล่าวเชิญหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือเสนอแนะใดๆประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ได้กําหนดเพื่อ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะ หรือสอบถามเพิ่มเติม และกล่าวเชิญหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือเสนอแนะใดๆ
นายดุสิต บุดดี ผู้รับมอบฉันทะ สอบถาม 4 ประเด็น ดังนี้
1) วิกฤติการณ์ COVID-19 มีผลกระทบต่อแผนการดําเนินการในการขยายเพิ่มเตียงของโรงพยาบาลหรือไม่
อย่างไร
นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า จากที่โรงพยาบาลมี
จํานวนคนไข้ที่หนาแน่นในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน ของปี 2562 จึงมีแผนเปิดให้บริการห้องพักผู้ป่วยในในส่วนที่เหลือ
อีก 1 ชั้น เพื่อใช้เป็นห้องพักผู้ป่วยเด็ก โดยอยู่ในระหว่างการดําเนินขออนุญาตจากกรมสนับสนุนสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทําการตกแต่งเพิ่มเติมไว้เรียบร้อยตั้งแต่ ต้นปี 2562 แล้ว และไม่มีความจําเป็นต้องทําเรื่องขอระงับ แต่จะ
พิจารณาเปิดใช้งานจริงเมื่อใด ก็ต้องพิจารณาจํานวนคนไข้เป็นประเด็นหลัก เพื่อควบคุมต้นทุนส่วนที่จะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะใน
ส่วนของบุคลากรที่จะให้บริการ
บริ ษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)
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ศาสตราจารย์ นายแพทย์วัลลภ เหล่าไพบูลย์ ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้สร้าง
ความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ โดยมีการลงทุนในหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UVC มูลค่ากว่า 6 ล้านบาท เพื่อใช้ฆ่าเชื้อต่าง ๆ
ในโรงพยาบาล และในกรณีที่บุคลากรของโรงพยาบาลซึ่งดูแลคนไข้ COVID-19 รายหนึ่ง และเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีการสัมผัสโรค
กับคนไข้โดยตรง ได้มีการ กักตัวที่บ้านและเฝ้าระวังตนเอง เป็นเวลามากกว่า 3 สัปดาห์ ขณะนี้บุคลากรกลุ่มดังกล่าวปราศจาก
การติดเชื้อและมีสุขภาพแข็งแรง
2) เหตุใด สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคู่สัญญาบริการกับกลุ่มผู้ป่วยจ่ายเงินเอง จึงปรับจากประมาณ ร้อยละ
40 ต่อ 60 เป็น ร้อยละ 60 ต่อ 40 และแนวโน้มสัดส่วนรายได้ดังกล่าวจะเป็นอย่างไร
นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า จากการที่มีการย้ายมา
ให้ บ ริ ก ารที่ โ รงพยาบาลแห่ ง ปั จจุ บั น โรงพยาบาลมี ค นไข้ เ ติ บ โตขึ้ นทุ กกลุ่ ม อย่ างไรก็ ต าม คนไข้ ใ นกลุ่ มสั ญ ญาบริ การ
โดยเฉพาะกลุ่มที่มีประกันชีวิตและประกันสุขภาพมีการเติบโตในสัดส่วนที่มากกว่า สัดส่วนของรายได้เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
กลุ่มสัญญาบริการกับกลุ่มจ่ายเงินเองจึงเปลี่ยนไป และแนวโน้มสัดส่วนรายได้จากกลุ่มสัญญาบริการจะเพิ่มสูงขึ้น โดยมีปัจจัย
จากการที่ ค นไข้ ใ นกลุ่ มประกั นชี วิต และประกั นสุ ข ภาพเริ่ มมี การรู้ จักโรงพยาบาลราชพฤกษ์ มากขึ้ น ประกอบกั บ การที่
โรงพยาบาลมีอัตราค่าบริการที่เหมาะสม และการบริการที่สร้างความประทับใจ ทั้งนี้ โรงพยาบาลยังดําเนินการอย่างต่ อเนื่อง
ในการบริหารความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ (Customer Relationship Management) โดยให้ความสําคัญในการประสานกับ
กลุ่มตัวแทนประกันชีวิตละประกันสุขภาพ มีการเยี่ยมคนไข้แทนตัวแทนประกัน และแจ้งตัวแทนประกันให้ทราบ และในช่วง
สถานการณ์ COVID-19 ได้มีมาตรการเพิ่มเติม ได้แก่ การแจกบัต รกํานัลส่วนลดสําหรับ การตรวจสุ ขภาพให้กับคนไข้และ
ตัวแทนประกัน การให้ส่วนลดเพิ่มเติมในส่วนเกินที่คนไข้ต้องจ่ายเอง และการอัพเกรดประเภทห้องพักให้กับคนไข้ เป็นต้น
3) ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับโรงพยาบาลธนบุรีเป็นอย่างไร
นายแพทย์ธีร ะวั ฒ น์ ศรีนัค รินทร์ กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บ ริ หาร ชี้ แ จงว่ า ความสัมพั นธ์ กับ
โรงพยาบาลธนบุรีนั้นเป็นเพียงการถือหุ้นร่วมกัน โดยไม่ได้มีนโยบายหรือการบริหารร่วมกัน แต่จะมีความร่วมมือกันในด้านการ
จัดซื้อร่วม ซึ่งจะทําให้มีอํานาจต่อรองและการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาร่วมกันในเชิงวิชาการ
ด้วย
4) หากต้องมีการชะลอแผนการลงทุนก่อสร้างโรงพยาบาลเดิม จะมีประเด็นการด้อยค่าของสินทรัพย์ในตัว
อาคารโรงพยาบาลเดิมหรือไม่
นายชาติส ยาม จริ ยวั ฒ นากุล กิ จ ผู้ อํานวยการฝ่ายบัญ ชีแ ละการเงินและเลขานุ การบริษัท ได้ชี้ แ จงว่ า
โรงพยาบาลแห่ งเดิ ม มี แผนการปรั บ ปรุ งและแผนการใช้ ประโยชน์ที่ ชั ดเจน และมีการดํ าเนิ นการสํารวจอาคารและการ
ออกแบบเบื้องต้นแล้ว จึงไม่อยู่ในเกณฑ์การพิจารณาด้อยค่าในทรัพย์สินดังกล่าว และหากมีการด้อยค่าในตัวอาคาร ก็จะมี
ผลกระทบทางบัญชีเพียงเล็กน้อย โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 อาคารโรงพยาบาลแห่งเดิมมีมูลค่าประมาณ 2 แสนบาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ศิรริ ักษ์ ขาวไชยมหา ผู้รับมอบฉันทะ สอบถาม 5 ประเด็น ดังนี้
1) ในโครงสร้างของคณะกรรมการมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหรือไม่ เนื่องจากในวาระ
ที่ 6 จึงแจ้งว่ามีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกลั่นกรองการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม
นายชาติส ยาม จริ ยวั ฒนากุล กิจ ผู้ อํานวยการฝ่ายบัญ ชีแ ละการเงิน และเลขานุการบริ ษัท ได้ชี้ แจงว่ า
บริ ษัท ฯ ไม่ มีค ณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ าตอบแทน แต่ คณะกรรมการบริ ษัท มีบ ทบาทหน้ าที่ ในการสรรหาและ
บริ ษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)
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พิจารณาค่าตอบแทนด้วย (ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่า มีข้อผิดพลาดในการจัดพิมพ์ในวัตถุประสงค์และเหตุผล วาระที่ 6
หน้า 6 ของหนังสือเชิญประชุม)
2) โรงพยาบาลมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วยหรือไม่ และมีการบริหารจัดการรวมทั้งนโยบายอย่างไร
ชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ
มีกรรมการ จํานวน 2 ชุด คือกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการบริษัททําหน้าที่กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และทําหน้าที่กรรมการบริหารความเสี่ยงด้วย โดยก่อนที่บริษัทจะเข้าตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการได้
พิจารณากันโดยถี่ถ้วนแล้วว่าด้วยหน่วยธุรกิจของบริษัทค่อนข้างเล็ก จึงได้กําหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติหน้า ที่ดังกล่าว ตาม
รายละเอียดที่ได้แจ้งในหนังสือชี้ชวนและรายงานประจําปี
นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลมี
การวิเคราะห์ความเสี่ยงและวางมาตรการป้องกันความเสี่ยงมาโดยตลอด โดยจั ดทํากลยุทธ์ บริหารความเสี่ยง ทั้งในระดั บ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการฝ่ายจัดการ โดยเฉพาะในช่วงเฝ้าระวังการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 โดยมี
คณะดําเนินงานจัดประชุมทุกวันพุธ ประกอบด้วยแพทย์และฝ่ายบริหาร โดยมีการวางมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยง
ทั้งความเสี่ยงของคนไข้ บุคลการ และชุมชน
3) โรงพยาบาลมีการรายงานผลวิกฤติความเสี่ยงและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างไร
นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า จากภาวะวิกฤติการณ์
COVID-19 เป็นเหตุให้คนไข้มีความรู้สึกไม่กล้าใช้บริการโรงพยาบาล จึงมีความเสี่ยงในด้านของรายได้ที่จะลดลง อย่างไรก็ตาม
จากการที่ โ ครงสร้างของกลุ่ มคนไข้ต่ างชาติ ที่ โรงพยาบาลราชพฤกษ์ มีไ ม่ ถึ งร้ อยละ 1 ของจํานวนคนไข้ทั้ ง หมด จึ งได้ รั บ
ผลกระทบน้อยกว่าโรงพยาบาลหลายแห่งที่รายได้หลักอยู่ที่คนไข้ต่างชาติ ทั้งนี้ ผลกระทบในเชิงรายได้จากการระบาดของ
ไวรัส COVID-19 เริ่มมีผลเมื่อปลายเดือนมีนาคม 2562 ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายปรับลดจํานวนบุคลากรหรือปรับลด
อัตราเงินเดือน แต่ใช้นโยบายการจัดการเวรปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับจํานวนผู้ป่วย เพื่อการประหยัดต้นทุน
และในเชิงการบริหารการเงิน บริษัทฯ ได้เจราจาพักการชําระเงินต้นกับทางสถาบันการเงิน เป็นระยะเวลา 6 เดือน และเบิกใช้
เงินกู้จากตั๋วเงินใช้เงินดอกเบี้ยต่ํา (ร้อยละ 2 ต่อปี) ตามมาตรการการช่วยเหลือของรัฐบาล จํานวน 20 ล้านบาท เพื่อเป็นการ
สํารองเงินสดหากเกิดสถานการณ์การระบาดที่ยืดเยื้อ
4) ข้อมูลจากงบรายงานประจําปี กรณีมีการตัด ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน 50 ปี อยากทราบว่าเป็นทรัพย์สิ น
ประเภทใด
นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงว่า ค่า
เสื่อมราคาที่กําหนดระยะเวลาตัด ระยะเวลา 50 ปี เป็นเฉพาะส่วนโครงสร้างอาคารโรงพยาบาล ไม่รวมตกแต่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ
พิจารณากําหนดนโยบายการตัดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินจากการประเมินระยะเวลาในการใช้งานที่คาดว่าจะใช้ได้จริง โดยมีการ
รับรองจากวิศวกรควบคุมการออกแบบและก่อสร้างอาคาร รวมทั้งความเห็นของผู้สอบบัญชีด้วย
5) จากสถานการณ์ที่อัตราดอกเบี้ยปี 2562 ลดลงจากปี 2561 และข้อมูลในงบการเงินของบริษัทฯ ที่แสดง
จํานวนหนี้สินที่ลดลง แต่เหตุใดยอดดอกเบี้ยจ่ายของบริษัทฯ กลับสูงขึ้น
นายชาติส ยาม จริ ยวั ฒนากุล กิจ ผู้ อํานวยการฝ่ายบัญ ชีแ ละการเงินและเลขานุการบริ ษัท ได้ชี้ แจงว่ า
เนื่องจากข้อมูลที่แสดงจํานวนเงินกู้จากสถาบันการเงินที่ปรากฏในงบการเงิน เป็นข้อมูลที่แสดงยอดคงค้างของหนี้ สิน ณ วันที่
31 ธันวาคมของแต่ละปี ไม่ได้แสดงยอดหนี้เฉลี่ยที่มีในแต่ละช่วงเวลาของปี จึงทําให้อาจเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้ โดย
ความเป็นจริง บริษัทฯ ได้เบิกเงินกู้มากในช่วงเดือนสิงหาคม 2561 ดังนั้น ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 บริษัทฯ จึงมียอดหนี้ที่
บริ ษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จากัด (มหาชน)
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ไม่สู ง แต่เ ริ่มมีค่าดอกเบี้ ยจ่ ายที่ สูง ขึ้ นตั้ งแต่เดื อนสิงหาคม 2561 ในขณะที่ในปี 2562 บริษัทฯ มีย อดหนี้เ ฉลี่ ยที่ค่ อนข้าง
ใกล้เคียงกันทั้งปี จึงมีค่าดอกเบี้ยจ่ายที่สูงกว่า ดังนั้น แม้อัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินจะลดลง แต่ยอดหนี้เฉลี่ยทั้งปีของปี
2562 สูงกว่าปี 2561 ดอกเบี้ยจ่ายในปี 2562 จึงสูงกว่าดอกเบี้ยจ่ายปี 2561
คุณศิริศักษ์ เชื้อวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถาม 2 ประเด็น ดังนี้
1) เรื่องสภาวะการแข่งขันในจังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างไร
นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า จากการประเมิน
จํานวนผู้ป่วยใน โดยการสังเกตการณ์ประจําวัน พบว่า จํานวนคนไข้เริ่มลดลงทั้ง 3 แห่ง แต่จํานวนผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
ราชพฤกษ์ก็ยังมีจํานวนมากกว่าคู่แข่งขัน
2) คาดการณ์เป้าหมายในการเติบโตในระยะ 3 –5 ปีของโรงพยาบาลจะเป็นอย่างไร
นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร ได้ชี้แจงว่า จากสถานการณ์
ปัจจุบัน ทําให้ค่อนข้างคาดการณ์อนาคตยาก อย่างไรก็ตาม จากการที่โรงพยาบาลสามารถขยับการครองส่วนแบ่งตลาดจาก
อันดับ 3 ขึ้นเป็นอันดับ 1 ซึ่งมีผลจากความเชื่อมั่นของผู้รับบริการ ทั้งในด้านอาคารสถานที่ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย
และบริการในระดับที่ผู้รับบริการประทับใจ จึงค่อนข้างเชื่อมั่นว่า โรงพยาบาลจะสามารถเติบโตขึ้นได้เรื่อย ๆ นอกจากนั้น ก็ มี
นักลงทุนและบริษัทข้ามชาติหลายแห่ง สนใจโรงพยาบาลของเรามากขึ้น จึงคาดว่าในระยะยาวศักยภาพของโรงพยาบาลน่าจะ
เพิ่มขึ้น
นายแพทย์จักรินทร์ สราญฤทธิชัย ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถาม 2 ประเด็น ดังนี้
1) ตามที่ บ ริ ษัท ฯ มี แ ผนการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง โรงพยาบาลแห่ ง เดิ ม มี โ อกาสที่ กลุ่ ม คนไข้ เ งิ นสดของ
โรงพยาบาล จะย้ายไปเป็นกลุ่มคนไข้ของโรงพยาบาลแห่งเดิมหรือไม่
นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัค รินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ได้ ชี้แจงว่า กลุ่มผู้รับบริการ
เป้าหมายจะเป็นคนละกลุ่มกับผู้รับบริการโรงพยาบาลแห่งปัจจุบัน โดยเป็นกลุ่มที่มีกําลังจ่ายอยู่บ้าง แต่ต้องการความสะดวก
และรวดเร็วกว่าการใช้บริการของรัฐ ทั้งนี้ โรงพยาบาลแห่งเดิมจะมีขีดความสามารถจํากัด โดยเน้นการรักษาโรคทั่วไปเบื้องต้น
และอุ บัติเหตุฉุกเฉิน ส่วนการรั กษาพยาบาลที่ซับซ้อน เช่น การผ่าตั ด หรื อการทําคลอด จะทํ าที่โรงพยาบาลแห่งปั จจุบั น
เท่านั้น ในขณะที่ จะบริห ารต้นทุน โดยการใช้ทรั พยากรร่ วมกันในบางส่วนกับโรงพยาบาลแห่งปัจจุบัน เช่ น การตรวจของ
ห้องปฏิบัติการ ระบบซักรีด โรงครัว งาน back office เป็นต้น โดยมีการดําเนินการตามโครงการไปบางส่วนแล้ว แต่
เนื่องจากมีสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 จึงต้องพิจารณาประเมินโครงการอีกครั้งหนึ่ง
2) จากที่ บ ริษัท ฯ มีการจ่ ายปั นผลในสั ด ส่ วนที่ สู ง มาโดยตลอด หากมี ค วามจํ าเป็นต้ องลงทุ นจะมี ก ารลด
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลมากน้อยหรือไม่ หรือจะพิจารณาใช้แหล่งเงินทุนใด
นายแพทย์ ธีระวัฒน์ ศรี นัคริ นทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ บริห าร ได้ชี้ แจงว่า คณะกรรมการ
บริษัทยังคงยึดนโยบายการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 เช่นเดิม โดยการจ่ายปันผลในอัตราปัจจุบัน คิดเป็น
ผลตอบแทนประมาณร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับราคาจําหน่ายหุ้น IPO ซึ่งถือว่าเป็นอัตราผลตอบแทนที่ไม่สูง และผู้ถือหุ้นควรจะ
ได้เงินปันผลที่พอสมควร อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะมีการพิจารณาความเพียงพอและความจําเป็นในการใช้เงินลงทุนก่อนการ
จ่ายปันผลทุกครั้ง
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เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 รวมทั้งเสนอแนะความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อ
การดําเนินงานของบริษัท และกล่าวปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 16.09 น.
ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
นายวัลลภ เหล่าไพบูลย์
รองประธานกรรมการ

ลงชื่อ

ผู้บันทึกการประชุม
(นายชาติสยาม จริยวัฒนากุลกิจ)
เลขานุการบริษัท
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