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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 
บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน  2565 เวลา 13.30 น.  ณ  ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่น เลขที่ 456 หมู่ที่ 
14 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 

ก่อนเริ่มการประชุม 

นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ด าเนินรายการ ได้กล่าวสวัสดีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของบริษัท 
โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ที่เข้าร่วมประชุม และได้เรียนช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ขณะนี้อยู่ในสถานการณ์
การระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด และท าการตรวจคัดกรอง ATK 
ผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้างาน จัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม จ ากัดจ านวนผู้ที่อยู่ในห้องประชุม ตลอดจนปฏิบัติภายใต้
มาตรฐาน Global Healthcare Accreditation COVID-19 Guidelines for Medical Travel Programs (GHA’s COVID-19)  

เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสดังกล่าวท าให้กรรมการจ านวน 4 คน รวมถึงผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษา
กฎหมาย ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่นอกพื้นที่จังหวัดขอนแก่นติดขัดในประเด็นดังกล่าว แต่จะเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ในรูปแบบ
สื่ออิเล็กทรอนิสก์ โปรแกรม Zoom และพร้อมตอบประเด็นค าถามหรือข้อสงสัย 

ต่อจากนั้นได้แนะน าผู้เข้าประชุม ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

 กรรมการที่เข้าประชุม ณ ห้องประชุม 

1. นายสุธน ศรียะพันธุ์ ประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารย์นายแพทย์วัลลภ เหล่าไพบูลย์ รองประธานกรรมการ 
3. นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
4. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศรีชัย ครุสันธิ์  กรรมการ 

กรรมการที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
5. ศาสตรจารย์คลินิกนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา  กรรมการ 
6. นายศรัณย์ สุภัคศรัณย์  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
8. นายวรเทพ รางชัยกุล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 
ผู้บริหารที่เข้าประชุม 

1. นางสาวสุภาพร สุขี ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
2. นางภัทราภรณ์ จิรชัยประวิตร ผู้ช่วยอาวุโสประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
3. นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ เลขานุการบริษัท / ผู้ด าเนินรายการและผู้บันทึกการประชุม 

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม 
1. นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชี จากบริษัท พีวี ออดิท จ ากัด 
2. นางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล ผู้สอบบัญชี จากบริษัท พีวี ออดิท จ ากัด 
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3. นายสัชนัย พัวเกียรติสกุล ที่ปรึกษากฎหมาย จากส านักงานกฎหมายวุฒิศาล และท าหน้าที่เป็นผู้ดูแลการ
ประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของที่ประชุมในวันนี้ 
ต่อจากนั้นนางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ ผู้ด าเนินรายการ ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน

เสียงในแต่ละวาระการประชุมในวันนี้ให้ที่ประชุมทราบดังนี้  

วาระการประชุม : ประธานจะด าเนินการประชุมตามวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมตามล าดับ ดังนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบ 
 โดยผูส้อบบัญชี 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน  
 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมจ านวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติปรับสวัสดิการรักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพประจ าปีของกรรมการและครอบครัว 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจ าปี 2565 
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 รายละเอียดเก่ียวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม เป็นดังนี้  

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ
คะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียง
ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าบัตรเสีย ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียง
ลงคะแนนด้วยวิธีเดียวกัน 

2. การนับคะแนนในทุกวาระ จะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่ในวาระที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอย่างอื่น โดยการลงคะแนนในการ
ประชุมวันนี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  
 ส่วนที่ 1 ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6 และ 9 เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง 
 ส่วนที่ 2 ได้แก่ วาระที่ 7 และ 8 เป็นเรื่องพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2565 และพิจารณาอนุมัติปรับ
สวัสดิการรักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพประจ าปีของกรรมการและครอบครัว  ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

3. ในการนับคะแนนเสียงในการประชุมในวันนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 
และคะแนนงดออกเสียงออกจากจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ในแต่ละวาระ หากมีผู้ถือ
หุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ชูมือขึ้น บริษัทจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทท าการเก็บใบลงคะแนน ใน
กรณีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นหรือคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบและอนุมัติเป็นเอกฉันท์ 

 บัตรลงคะแนนที่มีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสี ยงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือบัตร
ลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าโดยไม่มีลายมือช่ือก ากับ หรือบัตรลงคะแนนที่ ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่จะถือเป็นบัตรเสียและไม่
นับเป็นฐานในการลงคะแนน ดังนั้น หากท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกคะแนนเสียง กรุณาขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือ ช่ือก ากับ
ด้วยทุกครั้ง 
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4. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการ บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวกันหลัง
เลิกประชุม กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะกลับก่อนเลิกการประชุม ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนกับ เจ้าหน้าที่นับคะแนนของบริษัทฯ 

 ส าหรับวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนน
ทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อนับคะแนน โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายช่ือกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือเป็น
รายบุคคล 

  และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงในการประชุมในวันนี้เป็นไปอย่างโปร่งใส ผู้ด าเนินรายการได้ขอเชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
จ านวน 2 ท่าน เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับตัวแทนของบริษัทฯ ด้วย 

 อย่างไรก็ดี เมื่อรอระยะเวลาหนึ่งก็มิได้มีอาสาสมัครเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบนับคะแนน ผู้ด าเนินรายการจึงได้ด าเนินการประชุม
ต่อไป 

5. ขณะนี้อยู่ในสภาวะการระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 จึงขอความร่วมมือในการถามอย่างกระชับ ตรงประเด็นเพื่อให้ และใช้
เวลาอย่างเหมาะสมในทุกวาระ บริษัทฯ ได้จัดช่วงเวลาสอบถามไว้ กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการซักถามขอความกรุณายกมือขึ้น และเมื่อ
ท่านประธานอนุญาตให้สอบถาม ขอความกรุณาแสดงตัวโดยแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพ่ือบริษัทฯ 
จะสามารถจดบันทึกการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน อนึ่ง ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นสอบถามค าถามให้มีประเด็นตรงกับวาระการ
ประชุมในแต่ละวาระ ส่วนค าถามอื่น ๆ สามารถสอบถามได้ในวาระที่ 10 เรื่องอ่ืน ๆ หากประธานฯ พิจารณาเห็นว่าไม่ส าคัญและจ าเป็น
อาจจะพิจารณาข้ามเว้นเพ่ือการประชุมที่กระชับและใช้เวลาให้น้อยที่สุดและเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันป้องกันโรค 

 ต่อจากนั้นได้เรียนเชิญนายสุธน ศรียะพันธุ์ ประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และ
ด าเนินการประชุมต่อไป 

นายสุธน ศรียะพันธุ์ ประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม “ประธานฯ” ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 และประธานฯ แจ้งว่า
ขณะนี้เป็นเวลา 13.30 น. มีผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ ากัด (มหาชน) มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 8 ราย  ถือ
หุ้นรวม 115,027,300 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจ านวน 64 ราย ถือหุ้นรวม 102,716,170 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 
72 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นได้ 217,743,470 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.8798 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แลว้ทั้งหมด 546,000,000 หุ้น ซึ่ง
ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 แล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565   

 จากนั้น ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

เริ่มการประชุม 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ของบริษัท ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 โดยบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพยฯ์") 
และได้เปิดเผยรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ( https://.rph.co.th) โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่ารายงานการประชุมได้มีการบันทึกไว้ถูกต้องสมควร
เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหรือเสนอหากมีข้อแก้ไข 
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  เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และ
ขอให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน 

  ผู้ด าเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้ชูมือ
ขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯท าการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 
2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ  
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอัตราร้อยละของจ านวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นด้วย 245,721,270 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

รวม 245,721,270 100.00 

งดออกเสียง 0 
บัตรเสีย 0 

หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 5 ราย จ านวนหุ้น 27,977,800 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 77 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 
245,721,270 หุ้น  

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปผล
การด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้ที่ประชุมทราบ 

นายธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้สรุปผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564 
ที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ มีพัฒนาการที่ส าคัญ แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านการด าเนินกิจการโรงพยาบาลฯ 

ปัจจุบันโรงพยาบาลฯ เปิดให้บริการรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน จ านวน 198 เตียงตามจ านวนจดทะเบียน โดยในปี 2564 มี
รายได้จากการด าเนินกิจการโรงพยาบาล จ านวน 1,412 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 - 2563   

1) รายได้ผู้ป่วยนอก (OPD) จ าแนกออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วย COVID-19 ซึ่งมีรายได้จากการรักษาและการ
ให้บริการตรวจหาเช้ือ COVID-19 จ านวน 55.18 ล้านบาท ส่วนกลุ่มผู้ป่วย Non – COVID-19 มีรายได้จ านวน 325.88 ล้านบาท รวม
รายได้ผู้ป่วยนอก (OPD) ทั้งสิ้นจ านวน 381.06 ล้านบาท เติบโตเฉลี่ยต่อปี ร้อยละ 16.05 

2) รายได้ผู้ป่วยใน (IPD)  จ าแนกผู้ป่วยในทั้ง IPD ทั่วไป และ Hospitel ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ป่วย COVID-19 
จ านวน 539.77 ล้านบาท ส่วนรายได้ผู้ป่วยในกลุ่ม Non – COVID-19 จ านวน 491.71 ล้านบาท  รวมรายได้ผู้ป่วยในทั้งสิ้น 1031.48 
ล้านบาท  

อัตราใช้เตียงของผู้ป่วยใน (beds) แบ่งออกเป็นกลุ่มผู้ป่วย COVID-19 จ านวน 72,222 เตียง และ กลุ่มผู้ป่วย Non-
COVID-19 จ านวน 27,077 รวมจ านวนอัตราครองเตียง ปี 2564 ทั้งสิ้น 99,299เตียง ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 24.01  สัดส่วนจ านวน
วันนอนผู้ป่วย COVID-19 และ Non-COVID-19 จ านวน 10.4 และ 2.07 วัน ตามล าดับ 
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2. ด้านการเติบโตของจ านวนผู้ป่วย  

ในปี 2564 โรงพยาบาลราชพฤกษ์ มีความโดดเด่นในด้านการบริการตรวจและรักษาผู้ป่วย COVID-19 เป็นโรงพยาบาล
แห่งแรกของภาคอีสานในการบริการตรวจหาเช้ือไวรัส COVID-19 และรักษาผู้ป่วยติดเช้ือไวรัส COVID-19 โดยให้เปิดให้บริการ Cohort 
Ward และ Hospitel ส าหรับรักษาผู้ป่วยและกักตัว จ านวน 8 แห่ง ซึ่งเป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจและรักษาผู้ป่วย COVID-19 
จ านวนมากที่สุดในจังหวัดขอนแก่น  

ทั้งนี้ จ าแนกกลุ่มคนไข้ จ านวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วย COVID-19 และกลุ่มผู้ป่วย Non - COVID-19  

1) จ านวนผู้ป่วยใน (IPD Admit) (Non-COVID-19) มีจ านวนลดลงร้อยละ 16.73% เนื่องจากผลกระทบจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 และสภาพเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามจากการเปิดให้บริการ Hospitel มีจ านวนผู้ป่วยใน 
กลุ่ม COVID-19 จ านวน 6,941 คน  

2) จ านวนผู้ป่วยนอก (OPD) ปี 2564 แบ่งออกเป็น ผู้ป่วน COVID-19 และ ผู้ป่วน Non-COVID-19 รวมจ านวนทั้งสอง
กลุ่ม OPD Visit จ านวน 179,344 คน เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 9.92%   

3. ด้านการได้รับการรับรองมาตรฐานการโรงพยาบาลระดับสากล  

นับแต่ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลราชพฤกษ์แห่งใหม่และย้ายสถานท าการ การด าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามแผน 
โดยบริษัทได้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับสากลประกอบด้วย มาตรฐาน JCI (Joint Commission International), มาตรฐาน 
GHA’s COVID-19 (Global Healthcare Accreditation COVID-19 Guidelines for Medical Travel Programs) และมาตรฐาน 
GHA - For Business (Global Healthcare Accreditation For Business) ตลอดจนมีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมรมณียสถาน 
และการเป็นผู้น าด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา (Healing Environment)  

บริษัทฯ มีแผนการขอรับรองมาตรฐานอีก 2 รายการ ได้แก่ มาตรฐาน Planetree International ซึ่งหากบริษัทผ่าน
การรับรองจะเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานดังกล่าว และอีกมาตรฐาน คือ Spiritual Healthcare 
Appreciation หรือ SHA โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) คาดว่าจะยื่นค าขอรับรองภายในต้นปี 2566 

อนึ่ง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับคุณภาพบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 
บริษัทมีแผนการขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อมส าหรับการประกาศแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน (CAC) รวมถึงการยกระดับ
การก ากับดูแลกิจการ (CG) ระดับ 5 ดาว และติดอันดับหุ้นยั่งยืน 

4. ด้านแผนการด าเนินงานในปี 2565  

ตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่า บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาพยาบาลและคุณภาพมาตรฐานสากล 
จึงมีแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) เปิดให้บริการศูนย์การแพทย์ครบวงจร (Excellent Center) ให้ครอบคลุม และพัฒนาคลินิกต่าง ๆ ในโรงพยาบาล
ให้ตอบสนองต่อความต้องการของคนไข้ ทั้งคนไข้ในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ ให้ความรู้ด้าน
การแพทย์แก่ประชาชนและผู้ที่สนใจโดยแพทย์ผู้เช่ียวชาญของโรงพยาบาลและแพทย์ชั้นน าแขนงที่เก่ียวข้อง 

2) พัฒนาระบบการดูแลคนไข้และเพิ่มการบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)  

3) แผนการสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร โดยมีการท างานและพัฒนาร่วมกับบริษัทการตลาดมืออาชีพ 

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย 
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คุณนราธร สีฟ้า ผู้ถือหุ้น มีประเด็นสอบถาม 2 ค าถาม ดังนี้ 

1) ปี 2564 บริษัทมีรายได้ 1,412 ล้านบาท จ าแนกออกเป็นรายได้จากการตรวจและรักษาผู้ป่วย COVID-19 ประมาณ
กี่% และต้นทุนของรายได้กลุ่มนี้ คิดเป็นกี่ % ของรายได้ COVID-19 ทั้งหมด 

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงว่า บริษัทมีรายได้จากการให้บริการตรวจและรักษา
ผู้ป่วย COVID-19 คิดเป็น 46% ของรายได้รวม และมีต้นทุนกิจการจ านวนร้อยละ 22% ของรายได้รวม 

2) สัดส่วนรายได้การให้บริการตรวจและรักษาผู้ป่วย COVID-19 ของไตรมาส 1 มีจ านวนเท่าใด 

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงว่าไม่สามารถเปิดเผยหรือให้ข้อมูลได้ เนื่องจากข้อมูล
งบการเงินต้องผ่านการพิจารณารับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อน และจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านทางเว็ปไซต์ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่อไป เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มี
การลงคะแนน 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชี 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวสุภาพร สุขี ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินของ
บริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อที่ประชุม 

นางสาวสุภาพร สุขีผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาข้อมูลตามงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้จัดท าขึ้นตาม
มาตรฐานบัญชี และแสดงข้อมูลที่ถูกต้อง โดยมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เป็นสาระส าคัญอย่างเพียงพอ โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า งบ
การเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน  และมิได้มีความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบ
การเงินดังกล่าวแต่อย่างใด พร้อมทั้งได้สรุปสาระส าคัญของงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนขอ งบริษัท ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2564 ดังนี้ 

 สรุปสาระส าคัญ งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

รายการ 
งบการเงิน (หน่วย : ล้านบาท) เปลี่ยนแปลง

ร้อยละ 2564 2563 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 237.71 158.88 49.61 

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน (สุทธิ) 449.65 56.94 689.68 
สินค้าคงเหลือ 29.68 23.41 26.81 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 1453.44 1,527.13 (4.83) 

รวมสินทรัพย ์ 2,214.52 1,804.17 22.75 
รวมหน้ีสิน 534.67 448.89 19.11 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,679.85 1,355.28 23.95 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 2,214.52 1,804.17 22.75 
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        สรุปสาระส าคัญ งบก าไรขาดทุนส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

รายการ 
งบการเงิน (หน่วย : ล้านบาท) เปลี่ยนแปลง

ร้อยละ 2564 2563 

รายได้จากกิจการโรงพยาบาล 1412.56 799.33 76.72 

ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล (746.98) (566.64) 31.83 

ค่าใช้จ่ายในการจัดจ าหน่าย (5.70) (6.05) (5.72) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (162.02) (115.53) 40.24 

ก าไรส าหรับปี 402.99 93.84 329.43 

รายละเอียดงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2  รายงานประจ าปี 2564 One 
Report ส่วนที่ 3 งบการเงิน  

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี คือ นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 บริษัท พีวี ออดิท จ ากัด ประเภทรายงาน
ของผู้สอบบัญชี ไม่มีเง่ือนไข 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter) ได้แก่ การรับรู้รายได้ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากการรับรู้รายได้ที่ไม่
ถูกต้องและไม่ครบถ้วน ผู้สอบบัญชีได้มีการสุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบรายการขายและบริการที่เกิดขึ้นระหว่างปีส าหรับรายได้แต่ละ
ประเภท กับเอกสารประกอบการขายและการให้บริการ ผ่านใบส าคัญทั่วไป เพื่อตรวจความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการจากการ
บันทึกรายการผ่านใบส าคัญทั่วไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจ าปี 2564 One Report ส่วนที่ 3 งบการเงิน  

และจากการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานก าไรสุทธิของบริษัทปี 2563-2564 มีจ านวน 93.84 ล้านบาท และ 402.99 
ล้านบาทตามล าดับ คิดเป็นอัตราก าไรสุทธิ ร้อยละ 11.55 และร้อยละ 28.29 ตามล าดับ โดยบริษัทฯ มีอัตราก าไรสุทธิปี 2564 เพิ่มขึ้น 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มข้ึนของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล ในการให้บริการ ผู้รับบริการจากการติด
เช้ือไวรัส COVID-19 เนื่องจากภาวะการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19  

ในขณะที่ต้นทุนกิจการโรงพยาบาลในปี 2563-2564 มีจ านวน 566.64 ล้านบาท และ 746.98 ล้านบาทตามล าดับ โดย
สัดส่วนต้นทุนกิจการโรงพยาบาลต่อรายได้รวมในปี 2563-2564 คิดเป็นอัตราร้อยละ 69.74 และร้อยละ 52.44 ตามล าดับ สัดส่วน
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาลต่อรายได้รวมลดลง โดยบริษัทฯ มีการใช้มาตรการควบคุมต้นทุนด้านบุคลากรและสาธารณูปโภคซึ่งเป็นต้นทุน
หลักอย่างเคร่งครัดในสถานการณ์เศรษฐกิจการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิค-19 ซึ่งรายได้ส่วนที่เพิ่มขึ้นของการรับบริการรักษาผู้ป่วย
จากการติดเช้ือไวรัส COVID-19 มีอัตราส่วนต้นทุนที่ต่ ากว่าเมื่อ เปรียบเทียบกับการรับบริการรักษาผู้ป่วยในสภาวะปกติ  

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2563 - 2564 จ านวน 115.53 ล้านบาท และ 162.02 ล้านบาทตามล าดับ โดย
สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารเปรียบเทียบกับรายได้รวมเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.22 และร้อยละ 11.73 ตามล าดับ ทั้งนี้ ในปี 2564 
มูลค่าค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจ านวนลดลงจากปี 2563 เนื่องจากในปี 2564 บริษัทมีมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัดใน
สถานการณ์เศรษฐกิจ การแพร่ระบาดของเช้ือไวรั สCOVID-19 และ บริษัทมีรายได้จากการรับรักษาผู้รับบริการจากการติดเช้ือไวรัส 
COVID-19 ที่สูง ท าให้อัตราส่วนต้นทุนเมื่อเทียบกับรายได้รวมลดลงอย่างมีสาระส าคัญ  

ส าหรับรายละเอียดการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจ าปี 2564 
One Report ส่วนที่ 1 

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย 



โรงพยาบาลราชพฤกษ ์  หน้า 8 

 

บริษทั โรงพยาบาลราชพฤกษ ์จ ากดั (มหาชน)                 Ratchaphruek Hospital Public Company Limited 

456 หมู่ท่ี 14 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 โทร (043) 333-555 โทรสาร (043) 236-835 
456 Moo 14 Mittraparp Rd.    Muang      Khon Kaen     Thailand    40000 Tel. (043) 333-555 Fax. (043) 236-835 

Ratchaphruek Hospital 
 

 นายนราธร สีฟ้า ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากข้อมูลเหตุผลประกอบงบการเงินในหมวดลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ค่าเผือ่

ผลขาดทุนด้อยค่า จ านวน 21,564,400 คือค่าอะไร และในอนาคตจะมีค่าเผื่อผลขาดทุนด้อยค่าอีกหรือไม่ 

นางสาวสุภาพร สุขี ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ช้ีแจงว่า ค่าเผื่อผลขาดทุนด้อยค่าดังกล่าวเป็นเงินจ่ายล่วงหน้า

ค่าสั่งซื้อวัคซีนกับองค์การเภสัชกรรม ซึ่งการได้มาและการรับวัคซีนมีระยะเวลาพอสมควร บริษัทจึงพิจารณาตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้อยค่า

จากวัคซีนดังกล่าว อย่างไรก็ตามปัจจุบันมูลค่าเผื่อผลขาดทุนมีมูลค่าลดลง 

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า ในเดือนสิงหาคม ปี 2564 บริษัทได้ส ารวจ

ความสนใจของประชาชนในการสั่งจองวัคซีน Moderna Lot 2. ผ่านช่องทางการสั่งจองของโรงพยาบาลและผ่านระบบ THG รวม

จ านวน 52,000 โดส ด้วยระยะเวลาในการช าระค่าสั่งจองวัคซีน Moderna กับองค์การเภสัชกรรมมีเวลาจ ากัด ประกอบกับเกิดข้อ

ติดขัดการโอนเงินผ่านระบบธนาคารของผู้สนใจสั่งจองวัคซีน บริษัทจึงได้โอนช าระสั่งจองวัคซีนแก่องค์การเภสัชกรรมไปก่อน สาม

สัปดาห์ถัดมาเป็นช่วงที่ภาครัฐได้น าเข้าวัคซีนทางเลือก mRNA จึงเป็นเหตุให้ประชาชนที่สนใจและลงทะเบียนสั่งจองในคราวแรกไม่

ช าระค่าสั่งจอง 

ผู้ถือหุ้น กล่าวช่ืนชมมาตรการการควบคุมต้นทุนกิจการของโรงพยาบาล พร้อมกับสอบถามว่า เพื่อพัฒนาและขยาย

กิจการในอนาคตบริษัทจะใช้แหล่งเงินทุนใดและหากกู้เงินจะกระทบต่อสัดส่วนหนี้สินของบริษัทหรือไม่ 

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงต่อผู้ถือหุ้นว่า สัดส่วนหนี้สิน DSGR ของบริษัทอยู่ใน

เกณฑ์ที่ดี โดยหนี้ระยะยาวประมาณ 180 ล้านบาท ทั้งนี้ ยังไม่ได้ตัดสินใจจะใช้แหล่งเงินทุนใด แต่อย่างไรก็ตามบริษัทอาจพิจารณา

แหล่งกู้เงินจากธนาคาร  

ผู้ถือหุ้นอีกราย สอบถามว่า บริษัทจะด าเนินการปรับปรุงและก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งเดิมหรือไม่ และบริษัทมีแผนจะ
ขายหุ้นกู้หรือไม่ 

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทได้ศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งเดิม โดยพิจารณาในด้านโครงสร้าง ด้านการเงินและความคุ้มทุน พบว่าอาคารและโครงสร้าง
โรงพยาบาลแห่งเดิมไม่ได้เป็นไปตามข้อก าหนดของสถานพยาบาลตามประกาศของสาโรงพยาบาลใหม่ ต้องใช้เงินทุนก่อสร้างและ
ปรับปรุงค่อนข้างมากประกอบกับปัญหาด้านสถานที่จ ากัดและอาจไม่เพียงพอส าหรับที่จอดรถ ทั้งนี้ อาจพิจารณาเปิดให้บริการ
โรงพยาบาลประกันสังคม หรือโรงพยาบาลเฉพาะทาง ส่วนกรณีหุ้นกู้นั้น ขณะนี้ยังไม่มีแผนเสนอขาย อย่างไรก็ตามยินดีน าไปพิจารณา 

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และขอให้
ฝ่ายเลขานุการด าเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน 

ผู้ด าเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสี ยงขอให้ชูมือขึ้น 
บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯท าการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
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มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ  
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอัตราร้อยละของจ านวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นด้วย 247,156,610 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

รวม 247,156,610 100.00 

งดออกเสียง 0 

บัตรเสีย 0 
หมายเหตุ : ในวาระน้ีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 6 ราย จ านวนหุ้น 1,435,340 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม 83 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 247,156,610 หุ้น  

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวสุภาพร สุขี ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

 ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 ก าหนดว่าบริษัทฯ 
ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา 
(ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการได้
พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ข้อบังคับบริษัทและผลประกอบการแล้ว เห็นว่าบริษัทฯ มีก าไรสุทธิ
ส าหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564 จ านวน 402,993,409 บาท ทุนส ารองตามกฎหมาย ณ 30 กันยายน 2564 จ านวน 
41,342,000 บาท จึงขออนุมัติจัดสรรเงินไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพ่ิม จ านวน 13,258,000 บาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2564 บริษัทฯ มีทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 54,600,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ช าระเต็มจ านวน 

 พร้อมกันนี้เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล โดยคณะกรรมการได้พิจารณาตามบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ถึงผลการประกอบการ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ และค านึงถึงผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้วเห็นว่า ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอยู่ และบริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่
น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักส ารองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่
กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควร ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2564 - 31 ธันวาคม 
2564 ให้กับผู้ถือหุ้นจ านวน 546,000,000 หุ้น เป็นเงินสดในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 136,500,000 บาท 

 อนึ่ง ในระหว่างปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 
2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจ านวน 546,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 27,300,000 บาท และได้ด าเนินการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 

 ทั้งนี้  บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิประจ าปี 2564 และก าไรสะสมเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจ านวน 
546,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท และในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 163,800,000 บาท หรือคิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 40.65 ของก าไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเรียบเทียบ
ระหว่างปี 2562, 2563 และ 2564 ดังนี้ 
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ปี 2562 2563 2564 

ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 96.41 93.84    402.99 

จ านวนเงินทีจ่่ายเงินปันผล (ลา้นบาท) 76.44 70.98    163.80 
   จ่ายปันผลระหว่างกาล  38.22  16.38 27.30 
   จ่ายปันผลประจ าป ี  38.22   54.60 136.50 

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 79.28 75.64 40.65 

 ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ก าหนดในประมวลรษัฎากรมาตรา 47 ทวิ โดย
เงินปันผลจ านวน 0.25 บาทต่อหุ้น จ่ายจากก าไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถ
หักเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล  

 โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 และก าหนดจ่ายปันผลเป็นเงิน
สดในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565  ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นก่อน 

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย     

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และขอให้ฝ่าย
เลขานุการด าเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน 

 ผู้ด าเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่ เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้  
ชูมือขึ้น บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯท าการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2564 ไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 13,258,000 บาท ส่งผล
ให้บริษัทมีส ารองตามกฎหมายจ านวน 54,600,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนซึ่งช าระเต็มจ านวน พร้อมทั้ง
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี 1 กรกฎาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.25 
บาท ส าหรับหุ้นสามัญจ านวน จ านวน 546,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 136,500,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการรอบบัญชี 1 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจ านวน 
546,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 27,300,000 บาท โดยได้ด าเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้
ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิประจ าปี 2564 รวมทั้งสิ้น 163,800,000 บาท หรือคิด
เป็นอัตราร้อยละ 40.60 ของก าไรสุทธิ โดยการจัดสรรผลก าไรและการจ่ายปันผลเป็นไปตามนโยบายของบริษัท 

 บริษัทฯ ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 และได้ก าหนดให้
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ  
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอัตราร้อยละของจ านวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นด้วย 247,156,610 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

รวม 247,156,610 100.00 

งดออกเสียง 14,700,000 

บัตรเสีย 0 
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วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ  ได้มอบหมายให้ นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ เลขานุการบริษัท ช้ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ เลขานุการบริษัท ได้ช้ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้ 

ตามที่มีข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. ก าหนดว่าในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง
จ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้ากรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งใน
สาม (1/3) โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบวาระจะต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 2 คน 
คือ 

1) นายสุธน ศรียะพันธุ์  ประธานกรรมการบริษัท  
2) นายวัลลภ เหล่าไพบูลย์ รองประธานกรรมการบริษัท  
รายละเอียดประวัติและข้อมูลที่เก่ียวข้องของบุคคลทั้ง 2 คน ปรากฏอยู่ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมที่เหมาะสมรวมทั้งเสนอช่ือ
บุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด ซึ่ง
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีก าหนดให้ส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป  ซึ่งเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอช่ือ
บุคคลเพ่ือเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดังนั้น ในการคัดเลือกบุคคลเข้ามาด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการบริษัท จึงเป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณาโดยการเลือกบุคคลที่มี
คุณสมบัติเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ รวมทั้งประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก าหนดไว้ โดยคณะกรรมการได้พิจารณากลั่นกรองโดยละเอียดและ
รอบคอบถึงคุณสมบัติของกรรมการทั้งสองท่านที่ต้องออกตามวาระนั้น เป็นผู้มีความเหมาะสมทั้งในด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการที่ออกตามวาระจ านวน 2 คน กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้คือ  

1) นายสุธน ศรียะพันธุ์  ประธานกรรมการบริษัท 
2) นายวัลลภ เหล่าไพบูลย์ รองประธานกรรมการบริษัท 

เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล นายศรีชัย ครุสันธิ์ กรรมการบริษัท ได้ขอเชิญนายสุธน ศรียะพันธุ์ และนายวัลลภ เหล่า
ไพบูลย์ ออกจากที่ประชุมในช่วงการพิจารณา เมื่อกรรมการทั้งสองท่านออกจากห้องประชุมแล้ว นายศรีชัยฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถาม
หากมีข้อสงสัย 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม นายศรีชัยฯ จึงได้เรียนเชิญกรรมการที่มีรายช่ือดังกล่าวกลับเข้าห้องประชุมอีก
ครั้ง และขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทด าเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน 

ผู้ด าเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเป็นรายบุคคล และวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จะขอให้มีการลงคะแนน
เลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 คน โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 คน และให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทเก็บบัตรลงคะแนน
ทุกใบ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มาท าการรวบรวมคะแนนและแจ้งสรุปผลการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นราย ๆ ไป 

ต่อมาที่ประชุมได้พิจารณาลงมติและฝ่ายเลขานุการบริษัทได้ท าการตรวจนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนนต่อที่
ประชุม ดังนี้  
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Ratchaphruek Hospital 
 

1. นายสุธน ศรียะพันธุ์ ประธานกรรมการ 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายสุธน ศรียะพันธุ์ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอัตราร้อยละของจ านวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นด้วย 246,402,610 99.6949 

ไม่เห็นด้วย 754,000 0.3051 

รวม 247,156,610 100.00 

งดออกเสียง 0 

บัตรเสีย 0 

2. นายวัลลภ เหล่าไพบูลย์ รองประธานกรรมการ  

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวัลลภ เหล่าไพบูลย์ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอัตราร้อยละของจ านวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นด้วย 246,498,610 99.4338 

ไม่เห็นด้วย 658,000 0.2662 

รวม 247,156,610 100.00 

งดออกเสียง 0 

บัตรเสีย 0 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจ านวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่  

 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจ านวนกรรมการของบริษัท จากเดิมมี 8 เพิ่มใหม่เป็น 9 คน 
เพ่ือให้สอดรับกิจการและการเติบโตของบริษัท พร้อมกับแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จ านวน 1 คน คือ  
 นายอดิสร ถาวรธนสาร ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญด้าน
การเงินและการลงทุน สามารถให้ค าแนะน าเพื่อให้บริษัท มีการบริหารจัดการในเรื่องของการเงินเป็นอย่างดี และยังมีความรู้ด้านการ
ลงทุนอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เก่ียวข้องปรากฏอยู่ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความเห็นเพ่ิมเติม  

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และขอให้
ฝ่ายเลขานุการด าเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน 

 ผู้ด าเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้ชูมือขึ้ น 
บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯท าการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติการเพิ่มจ านวนกรรมการและแต่งตั้ง นายอดิสร ถาวรธนสาร ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
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Ratchaphruek Hospital 
 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอัตราร้อยละของจ านวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นด้วย 246,498,610 99.7338 

ไม่เห็นด้วย 658,000 0.3051 

รวม 247,156,610 100.00 

งดออกเสียง 0 

บัตรเสีย 0 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
กลั่นกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ จึงเสนอต่อที่พิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 โดย
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุมต่อครั้ง และค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 
บาท (สองล้านบาท) ต่อปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปี 2564 และเสนอพิจารณาอนุมัติบ าเหน็จกรรมการ (โบนัสประจ าปี) โดย
กรรมการบริษัทฯ จะได้รับบ าเหน็จร้อยละ 2 ของเงินจ่ายปันผลแต่ไม่เกิน 1 ,000,000 บาท ทั้งนี้ ให้การปรับอัตราค่าตอบแทนทุก
รายการ เริ่มมีผลตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไปโดยมีรายละเอียดตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังนี้ 

 
 

ต าแหน่ง 

ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง) 
(เฉพาะกรรมการที่เขา้ร่วมประชุม) 

ค่าตอบแทน (บาทต่อเดือน) 
(ค านวณตามระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
(ปีที่เสนอ) 

คณะกรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการบริษทั 
- กรรมการบริษัท 

 
12,000 
10,000 

 
12,000 
10,000 

 
14,400 
12,000 

 
12,500 
12,500 

 
12,500 
12,500 

 
15,000 
15,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการตรวจสอบ 

 
12,000 
10,000 

 
12,000 
10,000 

 
14,400 
12,000 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

ค่าบ าเหน็จกรรมการ 
(โบนัสประจ าป)ี 
(เสนอปี 2565) 

กรรมการบริษัทฯ จะได้รบับ าเหน็จร้อยละ 2 ของเงินจ่ายปันผล 
แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ให้มีผลตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความเห็นเพ่ิมเติม  

นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ เลขานุการบริษัท รายงานว่า นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล ผู้ถือหุ้นได้ส่งค าถามวาระการ
ประชุมล่วงหน้ามายังเลขานุการบริษัทว่า ดังนี้ 

1) ในอดีตมีการปรับขึ้นหรือไม่ หากเคยมีการปรับขึ้น ใช้อัตราเท่าใด 

นายสุธน ศรียะพันธ์ ประธานกรรมการ ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า นับตั้งแต่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ตั้งแต่ปี 2559 
บริษัทไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการ อีกทั้งคณะกรรมการได้บริหารงานให้บริษัทฯ เจริญเติบโตและมีผลการด าเนินงาน
ในเกณฑ์ที่ดีมาตลอด จึงเสนอพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 เพ่ิมขึ้น 20% จากอัตราค่าตอบแทนเดิม แต่ยังคง
วงเงินจ านวนไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปี 2559-2564 
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2) ขอทราบหลักเกณฑ์ในการก าหนดอัตราที่เสนอเพิ่มในครั้งนี้  หากท าได้ ควรเสนอลงมติเป็นสองวาระ คือวาระ
ค่าตอบแทน และวาระโบนัส 

นายสุธน ศรียะพันธ์ ประธานกรรมการ ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาโดยการเปรียบเทียบอ้างอิง
กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาผลประกอบการ , ขนาดธุรกิจ, ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการและก าไรสุทธิของบริษัท 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความเห็นเพ่ิมเติม  

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามและความคิดเห็นเพ่ิมเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน  

ผู้ด าเนินรายการได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระนี้หรือไม่หากมี
กรุณายกมือขึ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะด าเนินการเก็บบัตรลงคะแนนให้ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง
ในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 โดยก าหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปเบี้ยประชุมต่อครั้ง 
และค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนเดิมใน
ปี 2564 และอนุมัติบ าเหน็จกรรมการ (โบนัสประจ าปี) โดยกรรมการบริษัทฯ จะได้รับบ าเหน็จร้อยละ 2 ของเงินจ่ายปันผลแต่ไม่เกิน 
1,000,000 บาท ทั้งนี้ ให้การปรับอัตราค่าตอบแทนทุกรายการ เริ่มมีผลตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฎตาม
ตาราง 

 
 

ต าแหน่ง 

ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อคร้ัง) 
(เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม) 

ค่าตอบแทน (บาทต่อเดือน) 
(ค านวณตามระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
(ปีที่เสนอ) 

คณะกรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการบริษัท 
- กรรมการบริษัท 

 
12,000 
10,000 

 
12,000 
10,000 

 
14,400 
12,000 

 
12,500 
12,500 

 
12,500 
12,500 

 
15,000 
15,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการตรวจสอบ 

 
12,000 
10,000 

 
12,000 
10,000 

 
14,400 
12,000 

 
ไม่มี 
ไม่มี 

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี
ไม่ม ี

ค่าบ าเหน็จกรรมการ 
(โบนัสประจ าปี) 
(เสนอปี 2565) 

กรรมการบริษัทฯ จะได้รับบ าเหน็จร้อยละ 2 ของเงินจ่ายปันผล 
แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ให้มีผลตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป 

 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติดว้ยคะแนนเสียงดังนี ้

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ  
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอัตราร้อยละของจ านวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นด้วย 247,060,610 99.9612 

ไม่เห็นด้วย 96,000 0.0388 

งดออกเสียง 0 0.00 

รวม 247,156,610 100.00 

บัตรเสีย 0 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติปรับสวัสดิการรักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพประจ าปีของกรรมการและครอบครัว 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการอนุมัติปรับสวัสดิการรักษาพยาบาลและตรวจสขุภาพประจ าปีของกรรมการ
และครอบครัว โดยก าหนดวงเงินค่ารักษาพยาบาลเป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 300,000 บาท (สามแสนบาท) ต่อปี เพิ่มขึ้นจาก
วงเงินเดิมจ านวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท)  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความเห็นเพ่ิมเติม  

นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ เลขานุการบริษัท รายงานว่า นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล ผู้ถือหุ้นได้ส่งค าถามวาระการ
ประชุมล่วงหน้ามายังเลขานุการบริษัทว่า ขอทราบหลักเกณฑ์ในการก าหนดอัตราที่เสนอเพิ่มในครั้งนี้ 

นายสุธน ศรียะพันธุ์ ประธานกรรมการ ช้ีแจงว่า สวัสดิการรักษาพยาบาลและสวัสดิการตรวจสุขภาพประจ าปีเดิมใช้ได้
เฉพาะตัวกรรมการเท่านั้นแต่ไม่รวมถึงครอบครัว (บิดา มารดา ภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) คณะกรรมการชุดปัจจุบันล้วนมี
สวัสดิการรักษาพยาบาลเบิกจ่ายตรงกับหน่วยงานราชการอยู่แล้ว หากพิจารณาจากจ านวนการใช้สวัสดิการการรักษาพยาบาลของ
กรรมการตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมาจะพบว่าไม่มีกรรมการท่านใดใช้วงเงินจนเต็มจ านวน ในการเสนอพิจารณาปรับสวัสดิการนี้เป็นเพียง
การมุ่งหวังวางบรรทัดฐานดูแลสวัสดิการด้านสุขภาพแก่กรรมการและครอบครัวเท่านั้น 

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยจะซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามและความคิดเห็นเพ่ิมเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน  

ผู้ด าเนินรายการได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระนี้หรือไม่หากมี
กรุณายกมือขึ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะด าเนินการเก็บบัตรลงคะแนนให้ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง
ในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติปรับสวัสดิการรักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพประจ าปีของกรรมการและครอบครัว  โดยก าหนด
วงเงินค่ารักษาพยาบาลเป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 300,000 บาท (สามแสนบาท) ต่อปี เพิ่มขึ้นจากวงเงินเดิมจ านวน 100 ,000 
บาท (หนึ่งแสนบาท) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ  
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอัตราร้อยละของจ านวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นด้วย 219,306,610 88.7318 

ไม่เห็นด้วย 27,850,000 11.2682 

รวม 247,156,610 100.00 

งดออกเสียง 14,700,000 

บัตรเสีย 0 

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจ าปี 2565 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ เลขานุการบริษัท ช้ีแจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ เลขานุการบริษัท ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2565 โดยมี
รายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้ 
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 นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์   ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ 
 นายเทอดทอง  เทพมังกร   ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ 
 นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์    ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือ 
 นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย   ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือ 
 นางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล   ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10508 
แห่งบริษัท พีวี ออดิท จ ากัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในส านักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบ

และสอบทานของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2565 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเป็นจ านวน
เงินไม่เกิน 1,500,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2564 

 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  ปี 2564  ปี 2565 

1. ค่าสอบบัญชีประจ าปี 1,050,000 1,050,000 

2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 450,000 450,000 

รวม 1,500,000 1,500,000 

 
ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เก่ียวข้องปรากฏอยู่ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 7  
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมสอบถามหากมีข้อสงสัย     

  เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือทักท้วง หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และ
ขอให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน 

  ผู้ด าเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้ชูมือ
ขึ้น บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯท าการเก็บใบลงคะแนน ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้ วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2565 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้ 
นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์   ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ 
 นายเทอดทอง  เทพมังกร   ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ 
 นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์    ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือ 
นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย   ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือ 
นางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล   ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10508 
 แห่งบริษัท พีวี ออดิท จ ากัด หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในส านักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายช่ือในรายงานการ

ตรวจสอบและสอบทานของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี  2565 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม
เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้  
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มติที่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมติ  
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอัตราร้อยละของจ านวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นด้วย 247,156,610 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0.00 

รวม 247,156,610 100.00 

งดออกเสียง 0 

บัตรเสีย 0 

วาระที่ 10    พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ได้ก าหนดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะ หรือสอบถามเพิ่มเติม และ

มอบหมายให้ นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ เลขานุการบริษัท เปน็ผู้รายงานต่อทีป่ระชุม 

นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่าเพื่อความโปร่งใสในการประชุมและเป็นการให้สิทธิ

แก่ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ควรมีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณานอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากผู้ถือหุ้น

ได้มีการศึกษา ข้อมูลและได้มีการออกเสียงลงคะแนนมาบางส่วนแล้ว ประกอบกับบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ  โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม 

หรือส่งค าถามล่วงหน้า ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1-20 เมษายน 2565 โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางการสื่อสารของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอค าถามวาระการประชุมล่วงหน้า ดังนี้ 

นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น ได้ส่งค าถามวาระการประชุมล่วงหน้า ดังนี้ 

1) บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรม opportunity day กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่ 

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงข้อค าถามว่า บริษัทยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

opportunity day กับนักลงทุน คาดว่าจะเข้าร่วมภายในปี 2565  

2) เพราะเหตุใด ระยะเวลาในการเก็บหนี้ ปี 2564 จึงมากกว่าปี 63, 62 โดยเพ่ิมจาก 24 วัน เป็น 64 วัน 

นางสาวสุภาพร สุขี ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ช้ีแจงว่า ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 บริษัทได้รับการช าระ

หนี้จากหน่วยงานราชการ กรณีค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วย COVID-19 ล่าช้า ประกอบกับขณะนั้นอยู่ในช่วงการปิดงวดบัญชีและจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงานราชการส่งผลให้ระยะเวลาในการเก็บหนี้ปี 2564 จึงมากกว่าปีที่ผ่านมา 

3) บริษัทคาดว่าในปี 2565 จะมีผลประกอบการและรายได้ดีเหมือนปี 2564 หรือไม่ กรณีหากมีเกิดจากโครงการอะไร 

นายแพทย์ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงว่า ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าผลประกอบการจะ

เทียบเท่าปี 2564 เนื่องจากรายได้ในปี 2564 ส่วนใหญ่เกิดจากการตรวจและรักษาผู้ป่วย COVID-19 ประกอบกับหน่วยงานราชการได้

ลดอัตราค่าเบิกจ่ายการรักษาพยาบาลลง ส าหรับต้นปี 2565 บริษัทยังคงเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการตรวจและรักษาคนไข้มากที่สุดใน

จังหวัดขอนแก่น 

ตามที่ได้รายงานในวาระที่ 2 เกี่ยวกับแผนการด าเนินงานในปี 2565 บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการ

รักษาพยาบาลให้อยู่ในระดับสากล และวางแผนด าเนินงานด้านการตลาดกลุ่มคนไข้ต่างประเทศ ตลอดจนการมุ่งมั่นสร้างการเติบโตของ

ธุรกิจโรงพยาบาล โดยจะเป็นกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนในเครือของโรงพยาบาลราชพฤกษ์เอง  
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรักษ์ ขาวไชยมหา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีประเด็นสอบถามดังนี้ 

1) บริษัทมีกรรมการทั้งหมดกี่ชุด กรณีมีกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ 

นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์ เลขานุการบริษัท ช้ีแจงว่า บริษัทมีคณะกรรมการจ านวนสองชุด ได้แก่คณะกรรมการบริษัท 
และมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการชุดย่อย ซึ่งกรรมการตรวจสอบจะได้รับเฉพาะเบี้ยประชุมตามรายครั้งที่เข้าร่วมประชุม
เท่านั้น  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุก
ท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 รวมทั้งเสนอแนะความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
บริษัท และกล่าวปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา 16.02 น. 

 ลงช่ือ    ประธานที่ประชุม 
 (นายสุธน ศรียะพันธุ์) 
  ประธานกรรมการ 

 

 ลงช่ือ    ผู้บันทึกการประชุม 
 (นางสาวจุฬารัตน์ ศิริสิงห์) 
  เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกการประชุม 
  
 


