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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ คร้ังที่ 44 ประจ าปี 2563 

ของ 
บริษัท สมิตเิวช จ ากดั (มหาชน) 
เม่ือวนัจันทรท์ี่ 3 สิงหาคม 2563 

ณ ห้องประชุมบัญชา ล ่าซ า ชัน้ 6 อาคาร 2 โรงพยาบาลสมติิเวช สุขุมวทิ 
เลขที่ 133 สุขุมวิท 49 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
เริม่ประชมุเวลา  13.00 นาฬิกา 
 ศาสตราจารย ์(พิเศษ) ดร.สมชัย  ฤชุพนัธุ์ ประธานกรรมการ  ซึ่งท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชุม แถลงว่า 
วนันีม้ีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะมาประชมุแทนผูถื้อหุน้ รวม 34 ราย และนบัจ านวนหุน้รวมได ้95,796,745 หุน้ คิดเป็น
รอ้ยละ 95.7967 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด ซึง่ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ที่ 33. จึงเปิดการประชมุ  และ
กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  ซึ่งเลื่อนมาจากก าหนดนัดหมายเดิมในวันที่ 3 
เมษายน ศกนี ้ เนื่องจากสถานการณแ์พรร่ะบาดโรค COVID-19 รุนแรงในช่วงนัน้  พรอ้มกับแนะน าคณะกรรมการและ
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ   ซึง่ไดแ้ก่  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ที่ปรกึษากฎหมาย และผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ดงันี ้ 
 
คณะกรรมการผู้เข้าประชุม: 

1. ศาสตราจารย ์(พิเศษ) ดร.สมชยั  ฤชพุนัธุ ์ ประธานกรรมการ   
2. นายสมชาต  อินทรทตู   กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. นายไกรทิพย ์ ไกรฤกษ์   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
4. ดร. สภุคั  ศิวะรกัษ์    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. นายประดิษฐ์  ทีฆกลุ    กรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 

คา่ตอบแทน 
6. นางนฤมล  นอ้ยอ ่า    กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
7. นายแพทยช์ยัรตัน ์ ปัณฑรุอมัพร  กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการสรรหาและพิจารณา 

คา่ตอบแทน และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
8. แพทยห์ญิงสรุางคณา  เตชะไพฑรูย ์  กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ที่ผูบ้รหิาร 

 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต: 
 คณะผูส้อบบญัชีจาก บรษัิท ส านกังาน อี วาย จ ากดั ไดแ้ก่ : 

1. นายวิชาติ  โลเกศกระวี 
2. นางสาวสภุาพร  ศิรดลธนเกษม 
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ที่ปรึกษากฎหมาย: 
นายเกษมส ี สกลุชยัสริวิิช     บรษัิท  อาร ์แอล เคานเ์ซิล จ ากดั 

 

ผู้บริหารที่เข้าประชุม: 
นายจิรฐั  จกัรพ์ิทกัษ์สตัย ์  ประธานเจา้หนา้ที่ดา้นการเงิน 

ล าดบัแรก  ประธานฯ มอบหมายใหน้ายเกษมส ี สกลุชยัสริวิิช  ที่ปรกึษากฎหมายใหข้อ้มลูแก่ผูถื้อหุน้เก่ียวกบั
ขัน้ตอนการด าเนินการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหผู้ถื้อหุน้ทราบ  นายเกษมสีฯ ชีแ้จงว่า  การ
ประชุมในวนันีจ้ะด าเนินไปตามล าดบัระเบียบวาระการประชมุที่ปรากฏในหนงัสือนดัประชมุ  โดยบริษัทฯ ไดแ้จง้สทิธิของ
ผูถื้อหุน้ในการประชมุผูถื้อหุน้ไวใ้นเอกสารประกอบหนงัสอืนดัประชมุล าดบัท่ี 6 ที่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ลว่งหนา้แลว้ โดยสรุป
แนวทางการลงคะแนนเสยีง ดงันี ้

1. ผูถื้อหุน้ทกุทา่นจะมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีทา่นถืออยู ่โดยนบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 
2. ทัง้นี ้การลงมติในการประชุมครัง้นี ้เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลบั แต่มีการเก็บบัตร

ลงคะแนนผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้หมดเพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใสในการนบัคะแนน 
3. การลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้จะถือวา่การลงคะแนนดงักลา่วเป็นโมฆะ 

1) บตัรลงคะแนนที่มีการท าเครือ่งหมายเกินกวา่หนึง่ช่อง 
2) บตัรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั 
3) บตัรลงคะแนนที่มีการขีดฆา่และไมม่ีลายมือช่ือก ากบั 
4) บตัรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสยีงเกินกวา่เสยีงที่มีอยู่ 
ดงันัน้ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ตอ้งการแกไ้ขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆา่ของเดิมและลงช่ือก ากบัดว้ยทกุครัง้ 

4. เนื่องจากการทยอยเขา้หอ้งประชุมของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะในแต่ละวาระ   ท าใหจ้ านวนผูเ้ขา้ร่วม
ประชมุแตล่ะวาระอาจไมเ่ทา่กนั อนัเป็นผลใหฐ้านคะแนนเสยีงและจ านวนผูถื้อหุน้ในแตล่ะวาระอาจไมเ่ทา่กนั 

5. ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด ผูถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิของท่านได ้
โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหนา้ใหก้บัเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ ก่อนออกจากหอ้งประชมุ 

6. เพื่อใหก้ารประชมุเป็นไปโดยสะดวกและรวดเรว็  ในการลงคะแนนเสยีงแตล่ะวาระทกุวาระ ทา่นประธานฯ 
สอบถามที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง 
ขอใหท้่านผูถื้อหุน้ที่ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ยกมือเพื่อแสดงตวัใหเ้จา้หนา้ที่ไปรบับตัรลงคะแนน
พรอ้มกบัลงลายมือช่ือในบตัร เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่รวบรวมตรวจนบัคะแนนตอ่ไป 

ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่เห็นดว้ย ไม่จ าเป็นตอ้งยกมือขึน้เพื่อแสดงตวัและเก็บบตัรลงคะแนน  โดยจะถือว่าท่าน  

ผูถื้อหุน้ท่ีไมย่กมือขึน้เพื่อแสดงตวัหรอืไมส่ง่บตัรคะแนนใหเ้จา้หนา้ที่นัน้ ไดอ้อกเสยีงเห็นดว้ย 
7. ในกรณีที่ไมม่ีผูถื้อหุน้ยกมือไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ใหถื้อวา่ที่ประชมุมีมตเิป็นเอกฉนัทเ์ห็นดว้ยตามที่

ทา่นประธานฯ เสนอใหท้า่นผูถื้อหุน้พิจารณาในวาระนัน้ๆ 
8. ในการรวมคะแนนแต่ละวาระ  บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง หักออกจาก

คะแนนเสียงทัง้หมด  และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย  เวน้แต่กรณีที่เป็นมติพิเศษที่
กฎหมายก าหนดใหน้บัคะแนนของผูง้ดออกเสียงเป็นฐาน  บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ยมาหกั
ออกเทา่นัน้ 
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9. เพื่อความโปรง่ใส บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนของท่านที่ออกเสียงเห็นดว้ยในวาระต่างๆ โดยขอท่าน
โปรดเก็บบตัรลงคะแนนไวก้่อน  และสง่คืนแก่เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ หลงัเสรจ็สิน้การประชมุ 

10. ขอแจง้มติที่จะตอ้งไดร้บัในแตล่ะวาระดงันี ้
1) วาระที่ 1, วาระที่ 3, และวาระที่ 7 ตอ้งไดร้บัมติเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีก
เสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด ในการพิจารณาคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ จะนบัเฉพาะคะแนนเสียง  
“เห็นดว้ย” และ “ไม่เห็นดว้ย” ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านัน้ โดยบริษัทฯ 
จะไมน่บัการออกเสยีงลงคะแนน “งดออกเสยีง” เป็นฐานในการนบัคะแนนเสยีง 

2) วาระท่ี 2 และวาระท่ี 4 เป็นการแจง้เพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงมติ 
3) ส าหรบัวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ ตอ้งไดร้บัมติ

เห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก  โดยบริษัทฯ จะใหม้ีการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็น
รายบุคคล ซึ่งการนบัคะแนนเสียงของการเลือกตัง้กรรมการแต่ละท่าน บริษัทฯ จะใชว้ิธีหกัคะแนน
เสยีงที่ไมเ่ห็นดว้ยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมด และสว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนน
เสยีงที่เห็นดว้ย 

4) วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 จะตอ้งไดค้ะแนนเสียงไม่นอ้ย
กวา่ 2 ใน 3 หรอืรอ้ยละ 66.66 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

11. เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพรร่ะบาดของเชือ้ COVID-19 ขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุทกุท่านสวมใสห่นา้กาก
อนามยัตลอดระยะเวลา นอกจากนี ้บรษัิทฯ มิไดจ้ดัเตรยีมไมโครโฟนส าหรบัการสอบถาม ดงันัน้ ผูเ้ขา้รว่ม
ประชมุที่ประสงคจ์ะสอบถามในแตล่ะวาระ ขอใหเ้ขียนค าถามลงในกระดาษที่บรษัิทจดัเตรยีมไวใ้ห ้พรอ้ม
กบัระบ ุช่ือ-สกลุ และสถานะความเป็นผูถื้อหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ และสง่ใหแ้ก่เจา้หนา้ที่เพื่อรวบรวมสง่
ค าถามแก่ประธานท่ีประชมุตอ่ไป 

จากนัน้ประธานฯ สอบถามว่า  ผูถื้อหุน้ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่  เมื่อไม่มีผูใ้ดคดัคา้นหรือมี
ความเห็นเป็นอย่างอื่น  ประธานฯ จึงกล่าวสรุปว่า  ที่ประชุมเห็นชอบใหด้ าเนินการตามที่ที่ปรึกษากฎหมายไดแ้จง้แลว้
ขา้งตน้  และด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 43 ประจ าปี 2562  
 ประธานฯ เสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 43 ประจ าปี 

2562 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 10 เมษายน 2562 โดยบรษัิทฯ ไดส้ง่ส  าเนาใหก้บัทา่นผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญ
ประชมุแลว้ 

เมื่อไม่มีผูใ้ดเสนอใหแ้กไ้ขรายงานการประชุมหรือมีขอ้สงสัยใด  ประธานฯ จึงขอที่ประชุมพิจารณา 
ลงมติ 

มติที่ประชุม : 
ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัทร์บัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 43 ประจ าปี 2562 ซึง่ประชมุ

เมื่อวนัท่ี 10 เมษายน 2562 ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้
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 คะแนน ร้อยละ 

เหน็ดว้ย 95,796,845  เสยีง 100 
ไม่เหน็ดว้ย 0  เสยีง 0 
งดออกเสยีง 0  เสยีง 0 
บตัรเสยี 0  เสยีง 0 

รวม 95,796,845 เสยีง 100 
 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 

ประธานฯ มอบหมายใหแ้พทยห์ญิงสรุางคณา เตชะไพฑูรย ์ กรรมการ  และรองประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร  เป็นผูเ้สนอวาระนี ้ แพทยห์ญิงสรุางคณาฯ  ไดร้ายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 
2562  โดยมีรายละเอียดแสดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2562  ทีบ่รษัิทฯ ไดน้ าสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืนดั
ประชมุ  สรุปไดด้งันี ้

1. ผลประกอบการปี 2562 
 บริษัทฯ มีรายไดร้วมเท่ากบั 12,796.- ลา้นบาท  เติบโตขึน้ 8.3%  มีก าไรก่อนค านวณรวม

ดอกเบีย้ ภาษีเงินได ้คา่เสือ่มราคา และคา่ใชจ้่ายตดัจ่าย หรอื Earning Before calculated 
Interest, Tax, Depreciation, and Amortization (EBITDA)  เ ท่ ากับ  3,248.- ล้านบาท  
เติบโตขึน้ 7.3% จากปีก่อน  และมีก าไรสทุธิเทา่กบั 2,117.- ลา้นบาท  เติบโตขึน้ 7.8% จาก
ปีก่อน 

 โครงสรา้งรายไดใ้นปี 2562 มาจากผูใ้ชบ้ริการชาวไทยจ านวน 65%  ชาวญ่ีปุ่ น 10%  และ
ชาวต่างชาติประเทศอื่นๆ รวม 25%  จากรายไดร้วมทัง้หมด  ซึ่งใกลเ้คียงกบัอตัราสว่นใน 
ปี 2561 

 สถิติรายไดแ้ละก าไรสทุธิในช่วง 11 ปี ตัง้แตปี่ 2552 ถึง 2562 ซึง่ในแตล่ะปีมีจ านวนเพิ่มขึน้
เป็นล าดบัทกุปี 

 สถิติปริมาณผูม้ารบับรกิารแผนกผูป่้วยนอกและแผนกผูป่้วยในในช่วง 11 ปี  ตัง้แต่ปี 2552 
ถึง 2562  ซึง่ในแตล่ะปีมีจ านวนเพิ่มขึน้เป็นล าดบัทกุปี 

2. รายงานการจดักิจกรรมที่ส  าคญัในรอบปี 2562 
 บริษัทฯ ได้จัดพิธีเปิดโรงพยาบาลเจแปนนิสบายสมิติเวช อย่างเป็นทางการ  ซึ่งเป็น

โรงพยาบาลญ่ีปุ่ นแห่งแรกในภมูิภาคอาเซียน  โรงพยาบาลดงักลา่วมีขนาด 30 เตียง  โดย
ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลทากัตสึ กิ  (Takatsuki General Hospital) และ
โรงพยาบาลซาโน่ (Sano Hospital)  ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชั้นน าในประเทศญ่ีปุ่ นในการ
พฒันามาตรฐานการแพทยแ์ละการบรกิารในแบบวฒันธรรมญ่ีปุ่ น  มาใหบ้รกิารแก่ชาวไทย
และชาวญ่ีปุ่ นใหม้ีสขุภาพท่ีดีและมีความสขุ 

 บริษัทฯ รว่มมือกบั Sano Hospital ประเทศญ่ีปุ่ น อย่างต่อเนื่องในการพฒันาแนวทางการ
รักษาโรคเก่ียวกับระบบทางเดินอาหาร  โดยในปี 2562 ได้ร่วมมือกันจัด Academic 
Workshop เรือ่ง “นวตักรรมดา้นการสอ่งกลอ้งระบบทางเดนิอาหาร”  นอกจากนี ้แพทยจ์าก
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โรงพยาบาลสมิติเวช  ไดไ้ปศึกษาและฝึกอบรมเทคนิคอันก้าวหนา้ที่โรงพยาบาล  Sano  
อีกดว้ย 

 บรษัิทฯ รว่มมือกบั Oregon Health & Science University (OHSU) ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ดา้นกุมารเวชอยา่งต่อเนื่อง  เพื่อสง่เสริมใหก้ารดแูลผูป่้วยเด็กดา้นตา่งๆ อย่างครบวงจรให้
เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ  รวมถึงการดแูลผูป่้วยเด็กในภาวะวิกฤต  และผูป่้วยเด็กฉกุเฉิน 
เช่น ไดร้่วมมือกันจัดหลกัสูตรการฝึกอบรมหลกัสูตร “Pediatric Emergency Medicine” 
มาตรฐานเฉพาะทางด้านผู้ป่วยเด็ก  และอาการวิกฤตของเด็ก  โดยโรงพยาบาล 
Doernbecher Children’s Hospital Oregon Health & Science University  แ ล ะ
โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช  ไดจ้ัดการประชุมวิชาการในหวัขอ้เรื่อง  “New Era in Pediatric 
Emergency Medicine Care”   พรอ้มกบัมอบประกาศนียบตัรใหก้บักมุารแพทยเ์ฉพาะทาง
และบคุลากรทางการแพทย ์10 ท่าน  ที่ผ่านการฝึกอบรมหลกัสตูร Pediatric Emergency 
Medicine ดงักลา่วดว้ย 

 บริษัทฯ ไดจ้ดักิจกรรมเพื่อสงัคมอย่างต่อเนื่อง  โดยในปี 2562  ไดจ้ดักิจกรรม “Samitivej 
and BNH Virtual Run# ยิ่งวิ่ง ยิ่งไดใ้จ” ซึง่เป็นกิจกรรมของโครงการ “New Life Samitivej’s 
Fund ชีวิตใหมห่วัใจเด็ก”  เชิญชวนทกุทา่นมารว่มวิ่งสะสมระยะทาง  โดยเปลีย่นระยะทาง
ทกุ 100,000 กิโลเมตร  เป็นการผ่าตดัหวัใจเด็ก 1 ราย  โดยมีเป้าหมายเพื่อมอบหวัใจดวง
ใหม่ 12 ดวง  ซึ่งเริ่มสมคัรนกัวิ่งและด าเนินโครงการตัง้แต ่1 กุมภาพนัธ ์ถึง 31 พฤษภาคม 
2562  ปรากฏว่า มีผูส้มคัรซึ่งเป็นบุคคลภายนอกร่วมโครงการเป็นจ านวนมากและสะสม
ระยะทาง  ส่งผลให้ผู้ป่วยเด็กสามารถได้รับการผ่าตัดหัวใจ 12 ดวง ก่อนครบก าหนด
ระยะเวลาโครงการ 

 เพื่อสง่เสรมิใหเ้กิดการใชท้รพัยากรอยา่งคุม้คา่และรว่มกนัลดภาวะโลกรอ้น  บริษัทฯ ไดจ้ดั
กิจกรรม “Samitivej Go Green สูค่วามยั่งยืนขององคก์ร” 

3. รางวลัแหง่ความส าเรจ็: 
 กลุ่มโรงพยาบาลสมิติ เวช  ได้รับรางวัล  Best Insurance Services และ Insurance 

Process Improvement ใน โครงการ  “BDMS Insurance Service Award 2019” เ ป็น
ชนะเลิศอนัดบั 1 จ านวน 3 รางวลั  และรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 อีก 1 รางวลั    สะทอ้น
ถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบงาน Utilization Management  ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน้ไป 

 กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช  ได้รับรางวัลโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพดีเยี่ยมในโครงการ “Muang Thai Life Assurance Hospital Award 2019” 
เป็นชนะเลศิอนัดบั 1 จ านวน 2 รางวลั และรองชนะเลศิอนัดบั 3 อีก 1 รางวลั   

 บริษัทฯ ไดร้บัรางวลั “สดุยอดองคก์รชัน้น าที่มีคนอยากมารว่มงานมากที่สดุในเอเซียแหง่ปี 
2562”  หรือ “Best Companies to Work for in Asia 2019”  ซึ่งมอบให้โดย HR Asia ซึ่ง
เป็นองคก์รระดบัทวีปเอเชีย 

 ในปี 2563  โรงพยาบาลสมิติเวช ไดร้บัรางวลั “Hospital of the Year 2020”  จากโครงการ 
Healthcare Asia Award 2020 
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4. การด าเนินงานในช่วงสถานการณว์ิกฤต COVID-19 
 ในช่วงภาวะวิกฤตโรคติดเชือ้ระบาด  โรงพยาบาลฯ พฒันาการบรกิารรองรบัสภาวะการณท์ี่

เปลี่ยนแปลงไป  เช่น ใหบ้ริการ COVID-19 Fast Track ใหบ้ริการตรวจวิเคราะหท์ราบผล
การติดเชื ้อภายในวันเดียว  ให้บริการ Samitivej Check-Up @ Home ตรวจสุขภาพ
ประจ าปีถึงที่บ้าน  และส าหรับผู้ใช้บริการที่ประสงค์หลีกเลี่ยงการเข้ามาใช้บริการที่
โรงพยาบาลเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชือ้  โรงพยาบาลฯ ใหบ้ริการตรวจติดตามอาการ
ผู้ป่วยด้วยระบบ Virtual Follow Up  นอกจากนี ้จัดให้มีบริการ “Mobile Vaccine”  ฉีด
วคัซีนนอกสถานที่ เช่น ท่ีบา้น หมู่บา้น หรืออาคารชุด และบริการจดัสง่ยาถึงที่บา้น (Drug 
Delivery) เป็นตน้ 

 ARI Clinic : ใหบ้ริการตรวจคดักรองโรคระบบทางเดินหายใจ  (Acute Respiratory Tract 
Infection (ARI)) ส าหรบัผูท้ี่มีอาการไอ จาม เจ็บคอ มีไข ้มีน า้มูก หรือหายใจหอบเหนื่อย  
รวมถึงการตรวจคดักรองโรค COVID โดยคดัแยกคนไขก้ลุ่มเสี่ยงในหอ้งแยกโรค Isolate 
Room ที่มีความกดอากาศเป็นลบเพื่อไม่ใหเ้กิดการแพร่กระจายของเชือ้  และจัดสถานที่
หรือ Clinic โดยแยกสถานที่ตัง้อยู่นอกอาคารโรงพยาบาล ท่ีใหบ้ริการแก่กลุ่มผูใ้ชบ้ริการ
ทั่วไป  รวมทัง้บริการตรวจเชือ้ COVID-19 แบบ Drive Thru โดยผูร้บับริการไม่ตอ้งลงจาก
รถเพื่ออ านวยความสะดวกและลดความกงัวลของผูร้บับรกิารอีกดว้ย 

 ใหค้  าปรกึษาเก่ียวกบัโรค COVID-19 ใหแ้ก่ชาวไทยที่อยูใ่นตา่งประเทศโดยไมค่ิดคา่ใชจ้่าย
ผ่าน Line@ Samitivej  ด้วยระบบ Virtual Hospital เช่น  ที่ประเทศอังกฤษ  อิตาลี    
บงัคลาเทศ  สวีเดน  นอรเ์วย ์และเนเธอรแ์ลนด ์ ซึ่งไดร้บัความขอบคณุและช่ืนชมจากชาว
ไทยในตา่งประเทศ รวมถึงสถานทตูไทยในประเทศตา่งๆ เป็นอยา่งดี 

 โรงพยาบาลสมิติเวชและเครือข่ายโรงพยาบาลกรุงเทพ ไดม้อบอุปกรณ ์TytoCare  ใหแ้ก่
ภาครฐั จ านวน 200 ชุด  อปุกรณ ์TytoCare เป็นนวตักรรมใหม่ใชใ้นการตรวจสขุภาพดว้ย
ระบบ Tele-consultation สามารถตรวจวดัไข ้ฟังเสยีงปอด ดกูารอกัเสบท่ีล าคอ ลิน้ไก่ ตอ่ม
ทอนซิล ตรวจการอกัเสบ การติดเชือ้ภายในห ู วดัการเตน้ของหวัใจ รวมถึงดกูารอกัเสบของ
ผ่ืนผิวหนังดว้ย  โดยสามารถถ่ายภาพและวิดีโอเก็บไวไ้ด ้ ช่วยใหแ้พทยส์ามารถทราบ
อาการของผูป่้วยที่อยู่ห่างไกลไดอ้ย่างทนัที ดว้ยระบบ On line แบบ Real time จึงเหมาะ
อย่างยิ่งในการตรวจคดักรองและตรวจรกัษาโรคติดเชือ้ COVID-19  ที่ก าลงัระบาดอยู่ใน
ขณะนี ้ สามารถลดความเสี่ยงการติดเชือ้ของบุคลากรทางการแพทยจ์ากการสมัผสัและ
ตรวจรกัษาผูป่้วยในระยะใกล ้ ช่วยแกปั้ญหาการขาดแคลนบคุลากรทางการแพทยร์วมถึง
ลดปริมาณการใชอ้ปุกรณป์้องกนัอนัตรายสว่นบคุคล (Personnel Protection Equipment 
(PPE)) ในการนีโ้รงพยาบาลภาครฐั  ไดข้อบคณุและช่ืนชมวา่อปุกรณด์งักลา่วสามารถตอบ
โจทกใ์นการดแูลผูป่้วยติดเชือ้ไดอ้ย่างดีและมีประสิทธิภาพในสถานการณโ์รคระบาดของ
ประเทศไทยเองที่เกิดขึน้อยา่งเฉียบพลนั  ฉกุเฉิน  และรุนแรง  โดยในขณะนัน้โรงพยาบาล
ภาครฐัไมไ่ดจ้ดัเตรยีมระบบและอปุกรณร์องรบัเหตกุารณไ์ว ้
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จากนัน้  ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น หรอืสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม  ทัง้นี ้ เพื่อลด
ความเสีย่งจากการแพรก่ระจายหรอืติดเชือ้ไวรสั  จึงขอความรว่มมือใหผู้ถื้อหุน้เขียนขอ้คิดเห็นหรอืค าถามใน
กระดาษที่บรษัิทฯ ไดจ้ดัเตรยีมให ้และสง่มอบใหเ้จา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ เพื่อจดัสง่ใหน้ายจิรฐั  จกัรพ์ิทกัษ์สตัย ์ 
ประธานเจา้หนา้ที่ดา้นการเงิน   เป็นผูร้วบรวมขอ้คิดเห็นและค าถามของผูถื้อหุน้เพื่อใหค้ณะกรรมการชีแ้จง
แก่ที่ประชุม  ในวาระนี ้ นายจิรฐัฯ ไดร้วบรวมเอกสารค าถามของผูถื้อหุน้  และไดอ้่านค าถามหรือความเห็น
ของผูถื้อหุน้ใหท้ี่ประชุมและคณะกรรมการไดร้บัทราบ  ซึ่งประธานฯ ไดม้อบหมายใหก้รรมการหรือผูบ้รหิาร 
ชีแ้จงค าถามของผูถื้อหุน้แตล่ะทา่นตามล าดบั ดงันี ้

นายสถาพร  ผงันิรนัดร ์ ผูถื้อหุน้จ านวน 100 หุน้   ฝากขอบคณุบคุลากรของสมิติเวชทกุท่านที่ปฏิบตัิ
หนา้ที่สง่ผลใหใ้นปี 2562  บรษัิทฯ มีผลการด าเนินงานดี 

นายสธีุระ  มีอินเกิด  ผูถื้อหุน้จ านวน 12,000 หุน้  มีค  าถาม 8 ค าถาม ดงันี ้ ค  าถามที่ 1:  บรษัิทฯ ยงัคง
มีแผนงานที่จะสรา้ง Samitivej International Children’s Hospital ในปี 2566 – 2567 ดงัเดิมหรือไม่  และ
โรงพยาบาลมีความเห็นอย่างไรกรณีที่อัตราการเกิดของเด็กไทยมีจ านวนลดลงโดยจะส่งผลกระทบต่อ
โรงพยาบาลหรอืไม ่ แพทยห์ญิงสรุางคณา  เตชะไพฑรูย ์ กรรมการ  และรองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  ชีแ้จง
ว่า  บริษัทฯ อยู่ระหว่างทบทวนโครงการดงักลา่ว  โดยพิจารณาด าเนินการในช่วงเวลาที่เหมาะสม  ส าหรบั
กรณีอตัราการเกิดของเด็กไทยจะลดลงนัน้  แต่ผูป้กครองยงัใหค้วามส าคญัใหก้ารเลีย้งดบูุตร  โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งในเรือ่งการพฒันาการทัง้ดา้นรา่งกายและสมอง  นอกจากนี ้ หากลกูป่วยดว้ยโรคที่ซบัซอ้นหรอืรกัษา
คณุพ่อคณุแม่ก็จะทุ่มเทดแูลรกัษา   ค าถามที่ 2:  หากมีวคัซีนป้องกนัโรค COVID-19  โรงพยาบาลจะไดร้บั
ประโยชน์โดยมีชาวต่างชาติมารบัการรักษาเพิ่มขึน้หรือไม่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม Medical Tourism  
แพทยห์ญิงสรุางคณาฯ  ชีแ้จงว่า  หากมีวคัซีนป้องกนัโรคไวรสั COVID-19 จะท าใหก้ารควบคมุการระบาด
ของโรคไวรสั COVID-19 เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ  โดยคาดวา่จะมชีาวตา่งประเทศเดินทางเขา้มาประเทศ
ไทย  ซึ่งจะสง่ผลดีกบัการด าเนินงานของโรงพยาบาล  ทัง้นี ้ปัญหาของโรงพยาบาลในปัจจบุนัคือ ผูป่้วยชาว
ต่างประเทศไม่เดินทางเขา้มาใชบ้ริการ  ค าถามที่ 3:  ตามที่บริษัทฯ จัดตัง้บริษัทย่อยช่ือว่า  บริษัท ดิจิทลั 
เฮลท ์เวนเจอร ์จ ากัด  มีทุนจดทะเบียน 100 ลา้นบาท นัน้  จะสามารถสรา้งรายไดต้่อปีเป็นจ านวนเท่าไร  
นายแพทยช์ยัรตัน ์ปัณฑรุอมัพร  กรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  ชีแ้จงวา่  วตัถปุระสงคข์อง
การจัดตัง้บริษัทย่อยดงักล่าว  เพื่อท าหนา้ที่เสมือน Innovation Laboratory หรือ Start Up Company เพื่อ
พฒันาการบรกิาร หรอื Product ใหม ่ ซึง่แตกตา่งจากเดิม  โดยแบง่เป็นโครงการซึง่จะสรา้งงานใหม่โดยอาจ
เป็นการลองผิดลองถกู  หากโครงการใดประสบความส าเร็จก็จะพฒันาขยายงานต่อไป  ทัง้นี ้ เพื่อเป็นการ
รองรบั Future Disruption หรือการแปลงของธุรกิจแบบพลิกโฉม  จึงไม่มีเป้าประสงคห์ลกัในการสรา้งก าไร  
และในขณะนีม้ีการพฒันางานอยู่หลายโครงการ  ค าถามที่ 4:  ในสดัส่วนของ International Patient ของ
บรษัิทฯ  มีจ านวน EXPAT คิดเป็นรอ้ยละเทา่ไร  นายจิรฐัฯ ชีแ้จงวา่  ฐานผูใ้ชบ้รกิารของบรษัิทฯ ประกอบดว้ย 
ชาวไทยรอ้ยละ 60 และชาวต่างประเทศเท่ากบัรอ้ยละ 40 ของจ านวนผูใ้ชบ้ริการทัง้หมด  โดยในช่วงก่อน
วิกฤติ COVID-19 มีจ านวนผู้ใช้บริการที่ เป็น EXPAT เท่ากับร้อยละ 50 ของจ านวนผู้ใช้บริการชาว
ต่างประเทศ  ค าถามที่ 5:   ปัจจุบนัผูใ้ชบ้ริการกลบัมาใชบ้ริการใกลเ้ป็นปกติหรือยงั  นายจิรฐัฯ ชีแ้จงว่า  
เนื่องจากปัจจุบนัผูใ้ชบ้ริการชาวตา่งประเทศยงัไม่สามารถเดินทางเขา้ประเทศ  สง่ผลใหป้ริมาณผูใ้ชบ้รกิาร
ยงัไมก่ลบัสูส่ถานการณป์กติ  อีกทัง้ ผูใ้ชบ้รกิารชาวไทยยงัไมก่ลบัมาใชบ้รกิารตามปกติอีกดว้ย  ค าถามที่ 6:  
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการท า Cost Containment เพื่อลดผลกระทบจากกรณีผู้ใช้บริการที่ลดลงหรือไม่   
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นายจิรฐัฯ ชีแ้จงว่า  บริษัทฯ ไดท้บทวนและบริหารตน้ทุนการด าเนินงานตัง้แต่เริ่มเกิดเหตุการณ์วิกฤต 
COVID-19  โดยไดป้รบัลดปริมาณงานและค่าใชจ้่ายที่ไม่จ าเป็น และโดยไดเ้จรจากับบริษัทคู่คา้หรือ Sub 
Contractor และค่าใชจ้่ายดา้นอื่น  เช่น  ค่าใชจ้่ายดา้นการตลาดและดา้นพนกังาน เป็นตน้  ค าถามที่ 7:  
Japanese Hospital ที่เพิ่งเปิดให้บริการได้รับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี ้หรือไม่  นายจิรัฐฯ ชี ้แจงว่า  
Japanese Hospital  มีปรมิาณผูป่้วยมาใชบ้รกิารลดลงประมาณ 10% จากปกติ  ซึง่สว่นใหญ่เป็นผูป่้วยเด็ก  
สาเหตทุี่จ  านวนชาวญ่ีปุ่ นลดลงไม่มากเท่ากบัผูใ้ชบ้ริการชาติอื่น  เพราะผูใ้ชบ้ริการชาวญ่ีปุ่ นสว่นใหญ่ของ
บริษัทฯ เป็น EXPAT หรือชาวญ่ีปุ่ นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยที่ยังไม่เดินทางกลบัประเทศ  ค าถามที่ 8:  
ในช่วงวิกฤติ COVID-19  โรงพยาบาลใหบ้ริการ Samitivej Virtual Hospital เฉลี่ยก่ีรายต่อวนั  และปัจจุบนั
เป็นอยา่งไร  นายจิรฐัฯ ชีแ้จงวา่  ในช่วงวิกฤต 2 เดือนแรกหลงัจากที่รฐับาลประกาศปิดประเทศ  โรงพยาบาล
ใหบ้ริการ Virtual Hospital แก่ผูใ้ชบ้ริการเฉลี่ย 3 ถึง 4 พนัรายต่อวนั  และแพทยห์ญิงสรุางคณาฯ  กล่าว
เสรมิวา่  ช่วงวิกฤต COVID-19 มีผูใ้ชบ้รกิาร Samitivej Virtual Hospital เพิ่มขึน้ 10 เทา่จากช่วงสถานการณ์
ปกติ 

เมื่อไม่มีผูใ้ดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม  ประธานฯ กลา่วว่า  เนื่องจากวาระนีเ้ป็น
เรือ่งรายงานเพื่อผูถื้อหุน้ทราบ  จึงไมม่ีการลงมติและสรุปวา่ 

ที่ประชมุรบัทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานในรอบปี 2562   
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2562 

ประธานฯ  มอบหมายใหน้ายจิรฐั  จกัรพ์ิทกัษ์สตัย ์ ประธานเจา้หนา้ที่ดา้นการเงิน  เป็นผูเ้สนอวาระนี ้  
นายจิรฐัฯ  เสนอที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ  และบริษัทย่อย  ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ที่แสดงไวใ้นรายงานประจ าปีหนา้ที่ 75 ถึงหนา้ที่ 127 และไดน้ าสง่ใหท้า่นผูถื้อหุน้ 
พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุแลว้   

งบการเงินของบริษัทฯ ดังกล่าวประกอบดว้ย งบดุล หรืองบแสดงฐานะการเงิน  งบก าไรขาดทุน   
งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผูถื้อหุน้  และงบกระแสเงินสด  ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชีที่รบัรองทั่วไป  สามารถสะทอ้นถึงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และ
บรษัิทยอ่ยไดอ้ยา่งถกูตอ้งและครบถว้น  รวมถึงไดเ้ปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพียงพอส าหรบัผูใ้ชง้บการเงิน  ในการ
นี ้ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตโดย นายวิชาติ  โลเกศกระวี จากบริษัท  ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไดต้รวจสอบและ
รบัรองงบการเงินของบรษัิทฯและบรษัิทยอ่ยดงักลา่ว  และแสดงความเห็นแบบไมม่ีเง่ือนไขไวใ้นหนา้ที่ 75 ถึง 
78 ของรายงานประจ าปี 2562  ซึง่ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานรวมของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย สิน้สดุ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 สรุปยอ่ไดด้งันี ้

งบการเงนิ 
หน่วย : ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
งบแสดงฐานะการเงิน   
สนิทรพัยร์วม 13,529.7 11,391.2 
หนีส้นิรวม 3,490.1 3,849.7 
สว่นของผูถื้อหุน้รวม 10,039.6 7,541.4 
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งบก าไรขาดทนุ   

รายไดร้วม 12,796.1 10,349.9 
คา่ใชจ้่ายรวม 10,239.8 8,173.5 
ก าไรสทุธิส าหรบัปี 2,116.7 1,769.7 

 

จากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามขอ้มูล  เมื่อไม่มีผูใ้ดแสดง
ความคิดเห็นหรอืสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม  จึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติ 

มติที่ประชุม : 
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันทอ์นมุตัิงบการเงิน และรายงานผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรบัรอบปีบญัชี

สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้  

 คะแนน ร้อยละ 

เหน็ดว้ย 95,798,045  เสยีง 100 
ไม่เหน็ดว้ย 0  เสยีง 0 
งดออกเสยีง 0  เสยีง 0 
บตัรเสยี 0  เสยีง 0 

รวม 95,798,045 เสยีง 100 

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
ประธานฯ มอบหมายใหน้ายจิรฐั  จกัรพ์ิทกัษ์สตัย ์ ประธานเจา้หนา้ที่ดา้นการเงิน  เป็นผูเ้สนอวาระนี ้ 

นายจิรฐัฯ กลา่วว่า  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ก าหนดไวว้่า โดยทั่วไปบริษัทฯ จะจ่ายปันผลไม่
ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิเฉพาะกิจการ  ยกเวน้กรณีที่บริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจหรือบริษัทฯ มี
ความตอ้งการใชเ้งินทนุ  หรอืกรณีบรษัิทฯ มีก าไรนอ้ยจนไมคุ่ม้คา่ที่จะจ่ายเงินปันผล 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีผลก าไรสทุธิเฉพาะกิจการ เป็นจ านวน 1,769,682,538.- บาท  คณะกรรมการ
บรษัิทฯ ไดอ้นมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลประกอบการเฉพาะกิจการดงักลา่วใหแ้ก่ทา่นผูถื้อหุน้
เรยีบรอ้ยแลว้  ดงันี ้

1. คณะกรรมการมีมติเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562  อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผล
ประกอบการงวดครึง่ปีแรกของปี 2562  ในอตัราหุน้ละ 7.- บาท  จ านวน 100,000,000 หุน้  เป็น
จ านวนเงินรวม 700,000,000.- บาท  เมื่อวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 

2. เนื่องจากบริษัทฯ ไดเ้ลื่อนก าหนดนดัการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563  จากเดิมในวนัที่ 3 
เมษายน 2563  อนัเนื่องจากโรค COVID-19 ก าลงัระบาดรุนแรงในขณะนัน้  คณะกรรมการจึง 
มีมติเมื่อวนัที่ 27 มีนาคม 2563  ใหจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการปี 2562 เป็น 
ครัง้ที่ 2  เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึน้แก่ทา่นผูถื้อหุน้จากการเลือ่นนดัวนัประชมุดงักลา่ว  
โดยอนมุตัิใหจ้่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 10.- บาท  จ านวน 100,000,000 หุน้  เป็น
จ านวนเงินรวม 1,000,000,000.- บาท  เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2563 
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การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทัง้ 2 คราวที่กลา่วขา้งตน้  รวมเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 1,700,000,000.- 
บาท  คิดเป็นรอ้ยละ 96.06  ของก าไรสุทธิเฉพาะกิจการ  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ 
บรษัิทฯ  คณะกรรมการบรษัิทฯ จึงไมเ่สนอการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 เพิ่มอีก  และเนื่องจากบรษัิทฯ มี
เงินทนุส ารองจ านวน 100,000,000.- บาท อนัครบถว้นตามจ านวนขัน้ต ่าที่กฎหมายก าหนดไวเ้ท่ากบั 10% 
ของทนุจดทะเบียนในบรษัิทฯ  หรือคิดเป็นจ านวนเงินเท่ากบั 100,000,000.- บาท  บริษัทฯ จึงไม่ตอ้งจดัสรร
เงินส ารองตามกฎหมาย  อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลทัง้ 2 คราวดงักลา่ว เป็นการจ่ายจากก าไรสทุธิ
ที่เสยีภาษีในอตัรารอ้ยละ 20  จึงเสนอทา่นผูถื้อหุน้เพื่อโปรดทราบ 

จากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรอืสอบถามขอ้มลู โดยมอบหมายให ้นาย
จิรฐั  จักรพ์ิทักษ์สตัย ์ ประธานเจา้หนา้ที่ดา้นการเงิน   เป็นผูร้วบรวมขอ้คิดเห็นและค าถามของผูถื้อหุน้  
เพื่อใหค้ณะกรรมการชีแ้จง  ในการนี ้ นายจิรฐัฯ ไดร้วบรวมเอกสารค าถามของผูถื้อหุน้และอ่านค าถามหรอื
ความเห็นของผูถื้อหุน้ใหท้ี่ประชุมและคณะกรรมการรบัทราบ  ซึ่งประธานฯ ไดม้อบหมายใหก้รรมการหรือ
ผูบ้รหิาร ชีแ้จงค าถามของผูถื้อหุน้ดงันี ้

นายสถาพร ผงันิรนัดร ์ผูถื้อหุน้จ านวน 100 หุน้  ขอใหบ้นัทึกขอ้ความไวใ้นรายงานการประชุมดว้ยวา่  
ไดร้บัทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลทัง้ 2 ครัง้ ตามที่คณะกรรมการแจง้ดว้ยความขอบคณุยิ่ง  และขอ
อนมุตัิการงดจ่ายปันผลของปี 2562 เพิ่มเติมอีก  ดว้ยเหตผุลขอ้แรก:  เพื่อสนบัสนนุและอนมุตัิการจ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลดว้ยอ านาจจากมติคณะกรรมการ  และกฎหมายใหเ้ป็นการแจง้เพื่อทราบ  มิไดม้ีการให้
สตัยาบนักบัการใชอ้  านาจมติคณะกรรมการ  ขอ้ที่ 2:  วาระนีถ้กูเสนอแจง้เพื่อทราบโดยไม่มีการลงมติ  จึง
ขอใหบ้นัทึกขอ้ความไวใ้นรายงานการประชุมเพื่อปกป้องคุม้ครองการใชอ้  านาจมติคณะกรรมการ   ขอ้ที่ 3:  
ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ หมวดที่ 6 ขอ้ 29 (3)  เรื่องพิจารณาอนมุตัิจดัสรรก าไร  เป็นกิจการอนัที่ประชุมสามญั
ประจ าปีพึงกระท า  การงดจ่ายเงินปันผลปีใดเพราะมีผลขาดทนุในปีนัน้ หรือมีผลขาดทนุสะสม  หรือมีก าไร
แตป่ระสงคจ์ะงดจ่ายหรอืมากนอ้ยเพียงใด  ยอ่มเป็นสทิธิของผูถื้อหุน้จะพิจารณาอนมุตักิารจดัสรรก าไร  การ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลโดยมติของคณะกรรมการมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ จึงขอใหบ้นัทึกไวว้่า   
ผูถื้อหุน้รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่แจง้ดว้ยความขอบคุณยิ่งและอนุมตัิการงดจ่ายเงิน  
ปันผลประจ าปี 2563  เพิ่มเติมอีกถึงแมว้่าจะไม่มีการลงมติ  แต่ที่ประชุมก็เห็นดว้ยแลว้ก็อนมุตัิ  ซึ่งคิดว่าที่
ประชุมคงไมค่ดัคา้นหรือโตแ้ยง้เนื่องจากปีก่อนจ่ายเงินปันผล 15 บาท  และปีนีเ้ป็น 17 บาท  ซึ่งมากขึน้เป็น
ล าดับทุกปี  จากนัน้ ประธานฯ กล่าวว่า  ที่ปรึกษากฎหมายใหค้วามเห็นว่า  ค าแนะน าของคุณสถาพรฯ  
สามารถบันทึกไวใ้นรายงานการประชุมได ้ เมื่อไม่มีผูใ้ดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม  
ประธานฯ กลา่ววา่  เนื่องจากวาระนีเ้ป็นเรือ่งรายงานเพื่อผูถื้อหุน้ทราบ  จึงไมม่ีการลงมติและสรุปวา่ 

ที่ประชุมรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2562 เป็น
จ านวนเงินรวม 1,700,000,000 บาท   และอนุมัติการไม่จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 เพิ่มเติม รวมทัง้ 
งดจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายเพิ่มอีก  
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วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2563 
ประธานฯ มอบหมายใหน้ายประดิษฐ์ ทีฆกลุ  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

เป็นผูเ้สนอวาระนี ้ นายประดิษฐ์ฯ  กลา่วว่า  เพื่อปฏิบตัิตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดใหใ้นการประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  ตอ้งมีกรรมการพน้จากต าแหน่งตามวาระเป็นอตัรา 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด  ซึ่งปัจจุบนัคณะกรรมการบริษัทฯ มีจ านวนรวม 8 ท่าน ส าหรบัปี 2563 จะมีกรรมการท่ีตอ้งพน้จาก
ต าแหนง่ตามวาระ 3 ทา่น ไดแ้ก่ 

1. ศ.(พิเศษ) ดร. สมชยั ฤชพุนัธุ ์ ประธานกรรมการ 
2. นายสมชาต  อินทรทตู  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3. ดร. สภุคั  ศิวะรกัษ์  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
ในการนี ้คณะกรรมการไดพ้ิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่ง

ไดท้ าหนา้ที่พิจารณาสรรหาบคุคลผูม้ีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการท่ีวา่งลงดงักล่าว  โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมหลายประการ ไดแ้ก่  คุณวุฒิ  ความน่าเช่ือถือ  ความรูค้วามเขา้ใจในธุรกิจของ
บริษัทฯ  ประสบการณ์การท างาน  ความเป็นอิสระ  ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมา  และ
องคป์ระกอบความหลากหลายในวิชาชีพของคณะกรรมการ  เป็นตน้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน ใหเ้สนอท่ีประชมุพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการ ที่ครบวาระทัง้ 3 ทา่น  กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่ตอ่ไป
อีกวาระหนึง่  ซึง่บรษัิทฯ ไดจ้ดัท ารายละเอียดประวตัิของทัง้ 3 ทา่น ไวใ้นเอกสารประกอบหนงัสอืเชิญประชมุ
เพือ่ใหท้า่นผูถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาลว่งหนา้แลว้ 

ทัง้นี ้ ในการสรรหากรรมการอิสระแทนต าแหน่งที่ว่างลงตามวาระ นัน้    นายสมชาต  อินทรทตู และ 
ดร. สภุคั  ศิวะรกัษ์  เป็นผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระของบรษัิทฯ อีกวาระหนึง่  
ทัง้สองท่านมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ  และเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทนุ  ตลอดจนเป็นผูท้ี่ไม่เคยด ารง
ต าแหนง่เป็นผูบ้รหิารหรอืมีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญักบับรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย 

อนึง่  ถึงแมน้ายสมชาตฯ เคยด ารงต าแหนง่เป็นเวลา 3 วาระแลว้ก็ตาม โดยที่ผา่นมานายสมชาตฯ  ได้
ปฏิบตัิหนา้ที่ครบถว้นและด ารงตนเป็นกรรมการอิสระไดอ้ยา่งดี  ดงันัน้  การท่ีนายสมชาตฯ จะด ารงต าแหนง่
กรรมการอิสระตอ่จะไมม่ีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหนา้ที่อีกวาระหนึง่  นอกจากนี ้ดร. สภุคัฯ ไดร้บัการแตง่ตัง้
จากผูถื้อหุน้ของบรษัิทใหด้  ารงต าแหนง่กรรมการอิสระใน บมจ. กรุงเทพดสุติเวชการ  ซึง่เป็นบรษัิทใหญ่  และ
ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเช่นเดียวกับบริษัทฯ  คณะกรรมการเช่ือมั่นว่า  ดร. สุภัคฯ จะด ารงตนเป็น
กรรมการอิสระของบรษัิทฯ และปฏิบตัิหนา้ที่ตอ่ไปไดอ้ยา่งดีเช่นกนั 

จึงขอเสนอที่ประชมุพิจารณา  และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรอืสอบถามขอ้มลูเพิ่มเตมิ  
เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม  นายประดิษฐ์ ฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมลงมติเลือกตัง้กรรมการทีละท่าน
ตามล าดบั 

มติที่ประชุม : 
ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัทแ์ตง่ตัง้กรรมการที่ครบวาระ 3 ทา่น กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่ไปอีก

วาระหนึง่ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้
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(1) ศ. (พิเศษ) ดร. สมชยั  ฤชพุนัธุ ์
 คะแนน ร้อยละ 

เหน็ดว้ย 95,798,045  เสยีง 100 
ไม่เหน็ดว้ย 0  เสยีง 0 
งดออกเสยีง 0  เสยีง 0 
บตัรเสยี 0  เสยีง 0 

รวม 95,798,045  เสยีง 100 
(2) นายสมชาต  อินทรทตู 

 คะแนน ร้อยละ 

เหน็ดว้ย 95,798,045  เสยีง 100 
ไม่เหน็ดว้ย 0  เสยีง 0 
งดออกเสยีง 0  เสยีง 0 
บตัรเสยี 0  เสยีง 0 

รวม 95,798,045  เสยีง 100 
(3) ดร. สภุคั  ศิวะรกัษ์ 

 คะแนน ร้อยละ 

เหน็ดว้ย 95,798,045  เสยีง 100 
ไม่เหน็ดว้ย 0  เสยีง 0 
งดออกเสยีง 0  เสยีง 0 
บตัรเสยี 0  เสยีง 0 

รวม 95,798,045  เสยีง 100 
 
วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

ประธานฯ มอบหมายใหน้ายประดิษฐ์ ทีฆกลุ  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
เป็นผูเ้สนอวาระนี ้

นายประดิษฐ์ฯ กล่าวว่า  เพื่อเป็นขวญัก าลงัใจใหค้ณะกรรมการที่ไดทุ้่มเทปฏิบตัิหนา้ที่ดูแลบริหาร
กิจการ ใหม้ีความเจริญเติบโตและกา้วหนา้ ตามที่คณะกรรมการไดร้ายงานใหท้่านผูถื้อหุน้ทราบในวาระตน้
แลว้  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนให้คณะกรรมการ
ประจ าปี 2563 

โดยคณะกรรมการฯ  ไดพ้ิจารณาขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ที่
ไดพ้ิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของคา่ตอบแทนคณะกรรมการในเรือ่งตา่งๆ อยา่งละเอียด เช่น  หนา้ที่
และความรบัผิดชอบของกรรมการ  ผลประกอบการของบริษัทฯ  จ านวนคณะกรรมการของบริษัทฯ   ภาวะ
เศรษฐกิจ  และผลส ารวจคา่ตอบแทนกรรมการในภาคธุรกิจเดียวกนั  เป็นตน้  คณะกรรมการบรษัิทฯ จึงมีมติ
เห็นชอบกับความความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ  ให้เสนอที่ประชุมพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2563  ดงันี ้
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1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิทฯ 
(1) เงินบ าเหน็จ:  ให้คณะกรรมการรับ เ งินบ า เหน็จ   เ ป็นจ านวนเ งินรวม 

14,000,000.- บาท  ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 0.11 ของรายไดร้วมของ 
บรษัิทฯ ในปี 2562  และมอบหมายใหค้ณะกรรมการน าไปจดัสรร
แบง่กนัเอง 
ในการเสนอบ าเหน็จจ านวน 14,000,000.- บาท นี ้คณะกรรมการ
ไดค้  านึงถึงผลกระทบจากสถานการณแ์พร่ระบาดของโรคไวรสั 
COVID-19 ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและของบริษัทฯ  
คณะกรรมการจึงไดแ้สดงความจ านงขอรบับ าเหน็จลดลงจาก
จ านวนเดิมที่คณะกรรมการไดเ้คยลงมติและเสนอไวใ้นนดัการ
ประชุมประจ าปีผูถื้อหุน้ที่เลื่อนออกไป ซึ่งเสนอใหไ้ดร้บับ าเหน็จ
เป็นจ านวนเทา่กบั 20,000,000.- บาท  โดยลดลงในอตัรารอ้ยละ 
30 คงเหลือเงินบ าเหน็จที่เสนอครัง้นีเ้ท่ากับ 14,000,000.- บาท  
และนอ้ยกวา่ปีก่อนซึง่มีจ านวน เทา่กบั 15,000,000.- บาท 

(2) คา่เบีย้ประชมุ: ใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ ไดร้บัคา่เบีย้ประชมุในอตัรา ดงันี ้
 ใหป้ระธาน ไดร้บัเบีย้ประชมุครัง้ละ 52,500.- บาท 
 ใหก้รรมการ ไดร้บัเบีย้ประชมุครัง้ละ 35,000.- บาท 

(3) สวสัดิการ
รกัษาพยาบาล: 

ก าหนดวงเงินค่ารกัษาพยาบาลของกรรมการ (เฉพาะกรรมการจาก
ภายนอกที่ไม่มีสถานะเป็นพนักงาน/ผูบ้ริหารตามสญัญาจ้างของ
บริษัทและหรือบริษัทในเครือข่าย) ในวงเงิน 3 ลา้นบาท/คน/ปี  โดย
รับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และ/หรือ 
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร ์(การนบัระยะเวลา 1 ปี ใหน้บัจาก
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปีครัง้ตอ่ไป) 

2. คา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ย : ใหค้ณะกรรมการชดุยอ่ยไดร้บัเบีย้ประชมุ ดงันี ้
(1)  คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ใหป้ระธาน ไดร้บัเบีย้ประชมุครัง้ละ 30,000.- บาท 

 ใหก้รรมการ ไดร้บัเบีย้ประชมุครัง้ละ 20,000.- บาท 

(2)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และชดุอื่นๆ 
 ใหป้ระธาน ไดร้บัเบีย้ประชมุครัง้ละ 30,000.- บาท 

 ใหก้รรมการ ไดร้บัเบีย้ประชมุครัง้ละ 20,000.- บาท 
จากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามขอ้มูล เมื่อไม่มีผูใ้ดแสดง

ความคิดเห็นหรอืสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม  จึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติ 
มติที่ประชุม :  
ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ดงันี ้
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1. เงินบ าเหน็จ : อนุมัติเงินบ าเหน็จใหค้ณะกรรมการ เป็นจ านวนเงินรวม 14,000,000.- 
บาท โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการน าไปจดัสรรแบง่กนัเอง 

2. คา่เบีย้ประชมุ : 
 
 
 
 
 

ใหค้ณะกรรมการไดร้บัคา่เบีย้ประชมุดงันี ้
 คณะกรรมการ

บรษัิท 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาฯ และชดุอื่นๆ 

ประธาน 52,500 / ครัง้ 30,000 / ครัง้ 30,000 / ครัง้ 
กรรมการ 35,000 / ครัง้ 20,000 / ครัง้ 20,000 / ครัง้  

3. สวสัดิการ
รกัษาพยาบาล : 

ก าหนดวงเงินคา่รกัษาพยาบาลของกรรมการ ในวงเงิน 3 ลา้นบาท/คน/ปี
(เฉพาะกรรมการจากภายนอกที่ไม่มีสถานะเป็นพนกังาน/ผูบ้ริหารตาม
สัญญาจ้างของบริ ษัทและหรือบริ ษัทในเครือข่าย )   โดยรับการ
รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และ/หรือ โรงพยาบาล 

สมิติเวช ศรีนครินทร ์(การนับระยะเวลา 1 ปี ให้นับจากวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีครั้ง
ตอ่ไป) 

          ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้
 คะแนน ร้อยละ 

เหน็ดว้ย 95,798,045  เสยีง 100 
ไม่เหน็ดว้ย 0  เสยีง 0 
งดออกเสยีง 0  เสยีง 0 
บตัรเสยี 0  เสยีง 0 

รวม 95,798,045  เสยีง 100 
 
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 

ประธานฯ  มอบหมายใหน้ายสมชาต  อินทรทตู  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูเ้สนอวาระนี ้   
นายสมชาตฯ  กลา่วว่า  ในการพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เพื่อท าหนา้ที่ตรวจสอบบญัชีของ
บริษัทฯ ส าหรบัรอบปีบญัชี 2563  คณะกรรมการตรวจสอบ ไดค้  านึงถึงขอ้เสนอและคณุสมบตัิของผูส้อบ
บญัชี  รวมทัง้คณุสมบตัิของส านกังานตรวจสอบดว้ย ในประเด็นหลกัๆ ไดแ้ก่  ความรู ้ความสามารถ และ
ประสบการณ ์ ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีและของส านกังานสอบบญัชี  เวลาการปฏิบตัิงานใหบ้รษัิทฯ 
และผลงานที่ผ่านมา  ความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตรา
ค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน  ศักยภาพในการใหบ้ริการแก่บริษัทฯ และบริษัท
เครือข่าย  และคุณสมบตัิของผูส้อบบญัชีและของส านกังานสอบบญัชี โดยตอ้งไม่เป็นผูท้ี่มีความสมัพนัธ์ 
และ/หรือ มีส่วนไดส้่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคล
ดงักลา่ว 
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คณะกรรมการบริษัทฯ ไดเ้ห็นชอบกับมติของคณะกรรมการตรวจสอบ  ใหเ้สนอที่ประชุมผูถื้อหุ้น  
พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตบริษัทเดิมคือ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของ
บรษัิทฯ ส าหรบัรอบบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตอ่ไป  โดยมีรายนามผูส้อบบญัชีเป็นดงันี ้

1. นายวิชาติ  โลเกศกระวี     ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4451 และ/หรอื 
2. นางสาวกมลทิพย ์เลศิวิทยว์รเทพ   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4377 และ/หรอื 
3. นางสาวศิรวิรรณ  สรุเทพินทร ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4604 และ/หรอื 
4. นางสรนิดา  หิรญัประเสรฐิวฒุิ   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4799 และ/หรอื 
5. นายส าราญ  แตงฉ ่า   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 8021 
ในการนี ้ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตไดเ้สนออตัราคา่ตอบแทนในปี 2563  เป็นจ านวนเทา่กบัปีก่อน เทา่กบั

จ านวน 1,582,000.- บาท  ทัง้นี ้ประวตัิอตัราค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีใน 2 ปียอ้นหลงัไดแ้สดงไวใ้น
หนงัสอืเชิญประชมุแลว้   จึงเสนอท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิ 

จากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามขอ้มูล เมื่อไม่มีผูใ้ดแสดง
ความคิดเห็นหรอืสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม  จึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติ 

มติที่ประชุม :   
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันทแ์ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด  ไดแ้ก่  

นายวิชาติ  โลเกศกระวี  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4451 และ/หรือ   นางสาวกมลทิพย ์ เลิศวิทยว์รเทพ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ  สรุเทพินทร ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 
4604 และ/หรือนางสรินดา  หิรญัประเสริฐวุฒิ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 4799 และ/หรือ นายส าราญ 
แตงฉ ่า ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 8021 เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรบัรอบปีบญัชี 2563 โดยมี
คา่ตอบแทนเป็นเงิน 1,582,000.- บาท  ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 คะแนน ร้อยละ 

เหน็ดว้ย 95,798,046  เสยีง 100 
ไม่เหน็ดว้ย 0  เสยีง 0 
งดออกเสยีง 0  เสยีง 0 
บตัรเสยี 0  เสยีง 0 

รวม 95,798,046  เสยีง 100 
 
วาระที่ 8 เร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

ไมม่ีผูใ้ดเสนอเรือ่งอื่นเพื่อพิจารณา 
 

ประธานฯ กล่าวว่า  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาวาระต่างๆ ตามที่ก าหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุมครบถว้นแลว้   
จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หารอืเป็นการทั่วไป  โดยมอบหมายใหน้ายจิรฐั จกัรพ์ิทกัษ์สตัย ์เป็นผูร้วบรวมค าถามของผูถื้อหุน้  
ในการนี ้ นายจิรฐัฯ ไดร้วบรวมเอกสารค าถามของผูถื้อหุ้นและอ่านค าถามหรือความเห็นของผูถื้อหุน้ใหท้ี่ประชุมและ
คณะกรรมการรบัทราบ ซึง่ประธานฯ ไดม้อบหมายใหก้รรมการหรอืผูบ้รหิาร ชีแ้จงค าถามของผูถื้อหุน้ตามล าดบั ดงันี ้

นายสธีุระ มีอินเกิด  ผูถื้อหุน้จ านวน 10,200 หุน้  มีค  าถาม 2 ค าถาม ดงันี ้ ค าถามที่ 1:  เมื่อรฐับาลอนญุาตให้
ชาวตา่งชาติในกลุม่ Medical และ Wellness Program สามารถเดินทางเขา้ประเทศ นัน้  โรงพยาบาลไดร้บัการติดตอ่จาก
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ผูป่้วยหรือไม่  แพทยห์ญิงสรุางคณา  เตชะไพฑรูย ์ กรรมการ  และรองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ชีแ้จงว่า  รฐับาลไดเ้ริ่ม
อนญุาตชาวต่างชาติกลุ่มดงักลา่วเดินทางเขา้ประเทศไดต้ัง้แตเ่ดือนกรกฎาคม 2563  เป็นตน้มา  ผูป่้วยชาวต่างชาติราย
เดิมของโรงพยาบาลยงัไม่สามารถเดินทางเขา้มาได ้ แต่มีกลุม่คนไขใ้หม่ที่เดินทางเขา้มา 3 ประเทศ  ไดแ้ก่ สาธารณรฐั
แห่งสหภาพพมา่  ราชอาณาจกัรกมัพชูา  และสาธารณรฐัประชาชนจีน  เพื่อรบัการรกัษาประมาณ 20 ราย  นอกจากนี ้มี
กลุม่ที่ติดตอ่มาหาโรงพยาบาล  แตย่งัไมส่ามารถเดินทางเขา้มาอีกเป็นจ านวนมาก  ทัง้นี ้โรงพยาบาลไดใ้หค้  าปรกึษาผา่น
ระบบ Tele Conference ในโรคที่ไม่ซบัซอ้น เป็นตน้   ค าถามที่ 2:  ตามที่ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ หรือ BDMS   ได้
รว่มมือกบั Ping An Health Insurance นัน้  โรงพยาบาลสมิติเวช จะไดก้ลุม่ชาวจีนมาใชบ้ริการเพิ่มขึน้ในอนาคตหรอืไม่  
นางนฤมล  นอ้ยอ ่า กรรมการ  ชีแ้จงวา่ BDMS ซึง่เป็นบรษัิทใหญ่ เป็นผูน้  าของเครอืขา่ยโรงพยาบาลกรุงเทพทกุแหง่ในการ
ท าสัญญากับ Ping An Health Insurance  ซึ่ง เป็นบริษัทประกันที่ ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐประชาชนจีน  ดังนั้น 
โรงพยาบาลในเครอืขา่ยทกุแหง่จะไดผ้ลประโยชนร์ว่มกนั  รวมถึงกลุม่โรงพยาบาลสมิติเวช และโรงพยาบาลบีเอ็นเอชดว้ย  
เมื่อผูป่้วยถือกรมธรรมป์ระกนัสขุภาพของ Ping An สามารถมารบัการรกัษาที่โรงพยาบาลในเครอืขา่ยได ้ ซึง่เดิม Ping An 
จะสง่ผูป่้วยไปรบัการรกัษาที่อเมริกา ยโุรป และญ่ีปุ่ น เป็นตน้  ดงันัน้ ไม่ว่าผูป่้วยจะใชบ้รกิารที่ โรงพยาบาลแห่งใดจะเป็น
ประโยชนต์อ่เครอืขา่ยโดยรวม 

นายธนนัท ์ เอือ้ศิรินุเคราะห ์ ผูถื้อหุน้จ านวน 1,000 หุน้  มีค าถาม 3 ค าถาม ดงันี ้ ค  าถามที่ 1:  บริษัทฯ มี
มาตรการรบัมือผลกระทบจากวิกฤต COVID-19  กรณีผูป่้วยชาวตา่งชาติไมส่ามารถเดินทางเขา้มาใชบ้รกิารอยา่งไร  หาก
สถานการณย์ืดยาวออกไปนาน  นายแพทยช์ยัรตัน ์ปัณฑรุอมัพร  กรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  ชีแ้จง
วา่  มีผูใ้ชบ้รกิารของโรงพยาบาลจ านวนมากที่ค  านงึและหว่งใยสขุภาพ (Health Concern)  ซึง่โรงพยาบาลพิจารณาความ
ตอ้งการของผูใ้ช้บริการที่เปลี่ยนแปลงไป หรือ Customer Change  ทัง้นี ้เมื่อผูใ้ช้บริการไม่เขา้มาที่โรงพยาบาลเพื่อ
หลีกเลี่ยงการติดเชือ้  โรงพยาบาลฯ จึงเป็นผู้ออกไปหาผู้ใช้บริการที่บ้าน  นอกจากนี ้ โรงพยาบาลสมิติเวช เป็น
โรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทยที่มีบริการ Virtual Hospital ใหค้  าปรึกษาดา้นสุขภาพแบบ Online Real time ได ้
ทกุสถานที่รวมถึงตา่งประเทศ  ซึ่งท าใหโ้รงพยาบาลฯ สามารถดแูลผูป่้วยไดอ้ย่างตอ่เนื่อง  นอกจากนี ้ โรงพยาบาลฯ ได้
สง่เสริมใหผู้ใ้ชบ้ริการดแูลสขุภาพตนเองใหแ้ข็งแรงและใหม้ีการตรวจติดตามสขุภาพอย่างตอ่เนื่อง  รวมถึงการฉีดวคัซีน
ปอ้งกนัโรคตา่งๆ เป็นตน้  ค าถามที่ 2:  Telemedicine มีผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบตอ่บรษัิทฯ อยา่งไร  โดยบรษัิทฯ จะ
ใชป้ระโยชนจ์าก Trend นีอ้ยา่งไร  นอกจากนี ้ Application ที่บรษัิทฯ ไดพ้ฒันาและใหบ้รกิารมีผลตอบรบัและมีอตัราการ
เติบโตอยา่งไร  นายแพทยช์ยัรตันฯ์  ชีแ้จงวา่  ในช่วงแรกมีผูใ้ชบ้รกิาร Telemedicine ประมาณ 500 คน  และเพิ่มเป็น 700 
คน ตามล าดบั  แต่ในช่วงวิกฤต COVID-19 ผูใ้ชบ้ริการเพิ่มขึน้จ านวนมากถึง 3,000 – 4,000 คน  ปัจจุบนั มีผูใ้ชบ้ริการ
ประมาณเฉลี่ยวันละ  1,000 ราย  ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีและเป็นไปตาม Trend ของการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม  
นอกจากนี ้จะเห็นได้ว่า ช่วงหลังเมื่อเกิดโรคระบาด  โรงพยาบาลภาครฐัและโรงพยาบาลเอกชนอื่นๆ ได้ใหบ้ริการ 
Telemedicine ในการให้ค าปรึกษาโรค (Consultation) อย่างกว้างขวาง  ซึ่งแพทยสภาได้ออกระเบียบแนวทางการ
ใหบ้ริการ Telemedicine ดังกล่าว ใหโ้รงพยาบาลต่างๆ ตอ้งถือปฏิบัติอย่างเคร่งครดัต่อไป   ค าถามที่ 3:  ผูบ้ริหารมี
ประมาณการการเติบโตของรายไดแ้ละก าไรในช่วง 1 - 3 ปี จากนีอ้ย่างไร   นายแพทยช์ัยรตันฯ์  ชีแ้จงว่า  ที่ผ่านมา
โรงพยาบาลสมิติเวช มีผลการด าเนินเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง  แตช่่วงนีไ้ดร้บัผลกระทบจากสถานการณว์ิกฤต COVID-19  ซึง่
เป็นเหมือนกันทั่วโลก  จากนีต้่อไปอีก 1 – 3 ปี ผูใ้ชบ้ริการชาวต่างชาติคงยงัไม่มาใชบ้ริการในปริมาณเท่าเดิม  อาจใช้
เวลานานกว่าจะกลบัมาในปริมาณเท่าเดิม  นอกจากนี ้ จะมีประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงภาวะธุรกิจที่เกิดขึน้แบบกา้ว
กระโดดในอนาคต (Future Disruption)  ในทกุภาคสว่น  รวมถึงโอกาสที่จะเกิดภาวะโรคระบาดรุนแรงเป็นรอบที่สองอีก
ดว้ย  ซึง่โรงพยาบาลฯ ตอ้งพิจารณาปรบัแผนการด าเนินงานรองรบัการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว  ซึง่สว่นใหญ่เป็นการมุง่เนน้






