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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย หมายเลข 1 

 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2564 

ของ 

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคัล แคร ์แอนด ์แล็บ จาํกัด (มหาชน) 

วัน  เวลา  และสถานที ่

 ประชุมเม่ือวันศกุร ์ที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.  ณ  โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว (ป่ินเกลา้) หอ้งป่ินเกลา้ ชั้น 3               

เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบาํรุง เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700 

 เม่ือมีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จาํนวน 7 ราย ถือหุน้รวมกันทัง้สิน้ 107,545,302 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 

50.02 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด และผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจาํนวน 80 รายถือ หุน้รวมกันทัง้สิน้ 12,899,531 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 

6.00 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด รวมเป็นผูถื้อหุน้ทัง้ที่มาประชุมดว้ยตนเองและที่มอบฉนัทะทัง้สิน้จาํนวน  87 ราย ถือหุน้รวมกัน

ทั้งสิน้ 120,444,833 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 56.02 ของจาํนวนหุน้ที่ชาํระแลว้ทัง้สิน้ 215,000,000 หุน้ ถือว่าผู้ถือหุน้เข้าร่วม

ประชุมครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบับริษัทฯ ขอ้ที่ 37. ซึ่งกาํหนดว่า “ ในการประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บั

มอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ เขา้ร่วมประชมุไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจาํนวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้

นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายไดท้ัง้หมด ” ประธานฯ จึงเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจาํปี 2564 

 ผศ.ดร. ธนวรรธน ์ พลวิชยั  ประธานกรรมการบรษัิท ทาํหนา้ที่ประธานในที่ประชมุ (“ประธานฯ”) 

ประธานฯ ไดก้ล่าวตอ้นรับผู้ถือหุน้ที่เข้าร่วมประชุม โดยการประชุมในวันนีจ้ะขอจัดใหมี้ความกระชับมากขึน้               

เพื่อความปลอดภยัของทุกท่านที่เขา้ร่วมประชุม รวมถึงการเตรียมการในการจดัประชุมที่บริษัทฯ กาํหนดมาตรการขึน้ตาม

แนวทางการจดัประชมุของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ เพื่อประโยชนใ์นการ

ดแูลสขุภาพของผูถื้อหุน้และผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุ ดงันี ้

1.  เสนอแนะใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระเขา้ประชมุแทน เพื่อลดจาํนวนผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

2.  จดัตัง้จดุคดักรองเพื่อตรวจวดัไขบ้รเิวณดา้นหนา้ทางเขา้หอ้งประชมุ  

3.  จดัเตรียมหนา้กากอนามยั 1 ชิน้ / 1 ท่าน 

4.  จดัเตรียมเจลลา้งมือตามจุดต่างๆ 

5.  ลดความแออดั โดยจดัที่นั่งใหมี้ระยะห่างอย่างนอ้ย 2 เมตร 

ทัง้นี ้ในระหว่างการประชมุ บรษัิทฯ ขอความรว่มมือท่านผูถื้อหุน้ 

1.  ใสห่นา้กากตลอดเวลาที่อยู่ในพืน้ที่อาคาร 

2.  นั่งประจาํที่ ที่กาํหนดไวเ้พื่อลดการเคลื่อนยา้ย 

3.  หมั่นลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลท์ี่จดัเตรยีมไวใ้หต้ามจดุต่างๆ 

4.  เวน้ระยะห่างระหว่างตวับคุคลอย่างนอ้ย 2 เมตร 
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 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชมุแลว้มอบหมายให ้นายธิบดี  มงัคะลี  กรรมการ  ทาํหนา้ที่เป็นผูด้าํเนินการประชมุ 

(“ผู้ดําเนินการประชุม”) แนะนาํคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคัล แคร ์แอนด ์แล็บ จาํกัด (มหาชน)              

ที่เข้าร่วมประชุมจาํนวน 5 ท่าน โดยสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับ รอ้ยละ 83.33 ของกรรมการทั้งหมด                  

ซึ่งมีรายนามดงัต่อไปนี ้

1.  ผศ.ดร. ธนวรรธน ์ พลวิชยั  ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

2.  ดร.สิทธิวตัน ์  กาํกดัวงษ ์ กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

3.  น.ส.ปรมาภรณ ์ ปวโรจนก์ิจ กรรมการ / กรรมการบรหิาร / รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  

/ ประธานคณะทาํงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม / กรรมการคณะทาํงานกาํกบั

ดแูลกิจการ / กรรมการสรรและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการคณะทาํงาน

บรหิารความเสี่ยง 

4.  นายธิบดี  มงัคะลี  กรรมการ / กรรมการบรหิาร / ประธานคณะทาํงานบรหิารความเสี่ยง 

5.  นายวโรกาส  ตาปสนนัทน ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะทาํงานกาํกบัดแูลกิจการ 

 / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

และ  น.ส.ทิวาพร  กณัฑาสวุรรณ  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการคณะทาํงานกาํกบัดแูลกิจการ และ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ขอลาประชมุ 

โดยมีผูเ้ขา้รว่มประชมุ ประกอบดว้ย 

1.  น.ส.รชันีพร  มกราวธุ  ผูอ้าํนวยการใหญ่สายบญัชีการเงิน / รกัษาการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี /  

กรรมการบรหิาร 

2.  นายวิฑรูย ์  วงศแ์หลมสงิห ์ ผูช้่วยผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต สาํนกังาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท 

3.  น.ส.ศิรลิกัษณ ์ ระหงษ ์  เลขานกุารบรษัิท 

 

 และขอขอบคณุ คณุสดบัพิณ  กฤดานรากรณ ์ อาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุน้ จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยที่มาร่วม

การประชุมในครัง้นี ้ก่อนดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เพื่อใหก้ารตรวจนบัคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส ทางบริษัทฯ  

ไดม้อบหมายให ้บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั เป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนครัง้นี ้ 

 ลาํดบัต่อไป ผูด้าํเนินการประชมุ แจง้ใหท้่านผูถื้อหุน้ทราบว่า บรษัิทฯ ไดท้าํการเรียนเชิญและแจง้ขอ้มลูเก่ียวกบัการ

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 แก่ท่านผูถื้อหุน้ 3 ทาง ดงันี ้
 

1.  บรษัิทฯ ไดจ้ดัสง่หนงัสือเชิญประชมุในรูปแบบ QR Code ไปยงัผูถื้อหุน้ทกุท่านทางไปรษณีย ์

2.  บรษัิทฯ ไดมี้การลงประกาศในหนงัสือพิมพ ์

3.  บรษัิทฯ ไดล้งรายละเอียดการประชมุไวเ้ว็บไซตข์องบรษัิทฯ  (www.intermedthai.com) 

 

http://www.intermedthai.com/
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 เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนน ในที่ประชุม 

ผูด้าํเนินการประชมุจึงไดช้ีแ้จงวิธีปฏิบติัในการลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียง ดงันี ้

1.  ในการออกคะแนนเสียงจะถือเสียงขา้งมาก ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีส่วนได้

เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง

กรรมการตามขอ้บงัคบับริษัทฯ ขอ้ 41. สาํหรบัการลงมติในวาระที่ 7  เรื่อง พิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบรษัิท 

ประจาํปี 2564 ตอ้งไดเ้สียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุ  

2.  ในการใชส้ิทธิลงคะแนนเสียงขอใหท้่านผูถื้อหุน้ใชบ้ตัรลงคะแนนที่บริษัทฯ จดัใหโ้ดยในแต่ละวาระขอใหท้่านผูถื้อหุน้ทาํ

เครื่องหมายลงในช่องเห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านัน้ บนบัตรลงคะแนนของแต่ละ

วาระ และขอใหล้งลายมือชื่อในบตัรลงคะแนนแต่ละวาระ เพื่อเป็นการยืนยนัตวัตนของผูถื้อหุน้และเพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใส

ในการลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะที่ ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ขอใหท้่านยกมือให้

เจา้หนา้ที่ไปเก็บบตัรลงคะแนน สาํหรบัผูท้ี่ไม่สง่บตัรลงคะแนนเสียง บรษัิทฯ จะถือว่าเป็นการลงมติเห็นดว้ย 

3.  การนับคะแนน บริษัทฯ จะใชวิ้ธีหกัคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ออกจากจาํนวนเสียงทัง้หมดที่เขา้รว่ม

ประชมุ และสว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เหน็ดว้ยในวาระนัน้ๆ 

สําหรับผู้ที่ออกเสียง เห็นด้วย ในแต่ละวาระ ขอให้ส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ ้นการประชุม ทั้งนี ้                       

การลงคะแนนเสียงในการประชุมครัง้นีเ้ป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย แต่มีการเก็บบตัรลงคะแนนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทัง้หมด 

เพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใสในการนบัคะแนน 

 สาํหรบัคาํถามหรือความคิดเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กาํลังพิจารณาอยู่ขอความกรุณานาํไปสอบถาม หรือให้

ความเห็นในวาระอ่ืนๆ ในช่วงทา้ยของการประชมุ และขอความกรุณาท่านผูถื้อหุน้ใหค้วามคิดเห็น หรือสอบถามอย่างกระชบั 

และงดเวน้การซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ ํา้กัน เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายอ่ืนไดใ้ชส้ิทธิดว้ย จึงขอความ

กรุณาผูถื้อหุน้โปรดใหค้วามรว่มมือเพื่อใหก้ารประชมุเป็นไปดว้ยดีและเพื่อเป็นการบรหิารการประชมุใหอ้ยู่ในเวลาที่กาํหนด 

 ผู้ดําเนินการประชุม ไดร้ายงานใหท้ี่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรื่องที่เห็นว่าสมควร

บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่รายละเอียด 

หลกัเกณฑ ์และวิธีการว่าดว้ยการเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบคุคล เพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการบรษัิท 

ทางเว็บไซตข์องบริษัท แลว้ตัง้แต่วนัที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัที่ 16 กุมภาพนัธ ์2564 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเรื่อง

เพื่อบรรจเุป็นวาระหรือเสนอชื่อบคุคลเขา้รบัการสรรหาเป็นกรรมการ 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถามในวิธีการออกเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจง้ผลการนับคะแนน ผูด้าํเนินการ

ประชมุ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี ้
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วาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

 ประธานฯ  กล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้ และขอขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่าน ที่สละเวลามาเขา้ร่วมประชุมสามัญ ผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2564 ของบรษัิทฯ และแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบ ดงัต่อไปนี ้

 ในปี 2563 บริษัทฯ ไดร้บัการประเมินการกาํกบัดแูลกิจการบรษัิทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of 

Thai Listed Companies – CGR 2020) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย และสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ใหเ้ป็นบริษัทฯ ที่มีการกาํกับดูแลกิจการ 

(Corporate Governance Policy : CGR) ไดค้ะแนน 81 คะแนน อยู่ในระดบั 4 ดาว หรือ ดีมาก (Very Good) และยงัไดร้บั

ผลการประเมินคณุภาพการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี 2563 ดว้ยคะแนน 97 คะแนน จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 

 ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

 มติทีป่ระชุม  เนื่องจากวาระที่ 1 เป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่ตอ้งมีการลงมติ 

 

วาระที ่2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 

 ผู้ดาํเนินการประชุม เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 ซึ่งประชมุ

เม่ือวนัที่ 23 เมษายน 2563 ซึ่งบนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ดงักล่าวไดน้าํส่งใหท้่านผูถื้อหุน้พรอ้มหนังสือเชิญประชุม

แลว้  

 ผู้ดาํเนินการประชุม ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุซกัถามหรือเสนอแกไ้ขขอ้ความในรายงานการประชมุปรากฏว่าไม่มี

ผูถื้อหุน้รายใดซกัถามหรือเสนอแกไ้ขรายงานการประชมุ จึงขอใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสยีง 

 ผู้ดาํเนินการประชุม แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้

ถือหุน้ซึ่งเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2563 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 23 เมษายน 2563               

โดยมิไดมี้การแกไ้ข ดงัต่อไปนี ้

 เห็นดว้ย             119,704,233  เสียง  คิดเป็น รอ้ยละ    99.3851 

ไม่เห็นดว้ย      0  เสียง  คิดเป็น รอ้ยละ      0.0000 

งดออกเสียง       740,600  เสียง  คิดเป็น รอ้ยละ      0.6149 

บตัรเสีย       0  เสียง  คิดเป็น รอ้ยละ      0.0000 

มติทีป่ระชุม  รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 เม่ือวนัพฤหสับดีที่ 23 เมษายน 2563 
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วาระที ่3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัท

ย่อย ประจาํปีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

 ผู้ดําเนินการประชุม เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ 

และบรษัิทย่อย ประจาํปีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบญัชีของ สาํนกังาน 

เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท และไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี 

2563 หนา้ 172 ถึงหนา้ 218 ในหวัขอ้งบการเงินรวม ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มจดหมายเชิญประชมุ โดยสแกน QR Code 

โดยสรุปสาระสาํคัญ ดังต่อไปนี ้

 งบแสดงฐานะการเงิน บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคัล แคร ์แอนด์ แล็บ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย              

ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2563 

                                                                    หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ ปี 2563 ปี 2562  ปี 2561 

สินทรัพยร์วม 491.20 535.16 290.38 

หนีส้ินรวม 56.22 83.56 124.47 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 434.98 451.59 165.9 

มูลค่าหุ้นทีเ่รียกชาํระแล้ว 107.50  107.50  80.00  

รายได้จากการขายและบริการ 238.21 333.93 320.25 

กาํไรสุทธิ (ขาดทุน) สุทธิ (16.61) 10.5 14.07 

กาํไรต่อหุ้น (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท / หุ้น) (0.08) 0.07 0.09 

  

ผู้ดาํเนินการประชุม ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุซกัถาม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น

ในวาระนี ้จึงขอใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสียง 

ผู้ดาํเนินการประชุม ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ

ผูถื้อหุน้ซึ่งเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ที่ประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุติังบการเงินประจาํปี สิน้สดุ 31 ธันวาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย             120,444,833  เสียง  คิดเป็น รอ้ยละ  100.0000 

ไม่เห็นดว้ย      0  เสียง  คิดเป็น รอ้ยละ      0.0000 

งดออกเสียง      0  เสียง  คิดเป็น รอ้ยละ      0.0000 

บตัรเสีย       0  เสียง  คิดเป็น รอ้ยละ      0.0000 

มติทีป่ระชุม  อนมุติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย ประจาํปีสิน้สดุ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563  
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วาระที ่4  พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงนิปันผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2563 และงดจัดสรร 

กาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 

 ผู้ดาํเนินการประชุม  กลา่วใหท้ี่ประชมุทราบว่า บรษัิทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราไม่ตํ่า

กว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลงัจากหกัภาษีและเงินทนุสาํรองตามกฎหมายและทนุสาํรอง

อ่ืน (ถา้มี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้โดยจะขึน้อยู่กับผลการดาํเนินงาน ฐานะ

การเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจาํเป็นในการใชเ้งินทุนหมนุเวียนในการดาํเนินงาน แผนการลงทนุและการขยาย

ธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจยัอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการดาํเนินงานและการบริหารงานของบริษัท 

โดยอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสาํหรับการดาํเนินธุรกิจ และการดาํเนินการดังกล่าวจะตอ้ง

ก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อผูถื้อหุน้ตามที่คณะกรรมการบรษัิท และ/หรือ ผูถื้อหุน้ของบรษัิทเห็นสมควร 

 และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลว้เห็นว่าผูถื้อหุน้สมควรอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 

2563 และงดจดัสรรกาํไรเป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย เนื่องจากบรษัิทฯ มียอดขาดทุนสทุธิ เวน้แต่การจ่ายเงินปันผลระหว่าง

กาลซึ่งคณะกรรมการบรษัิท มีอาํนาจอนุมติัใหจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลได ้โดยจะรายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการ

ประชมุคราวถดัไป 

ผู้ดาํเนินการประชุม ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุซกัถาม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น

ในวาระนี ้จึงขอใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสียง 

ผู้ดาํเนินการประชุม ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ

ผูถื้อหุน้ซึ่งเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2563 และงดจดัสรรกาํไรเป็นทุน

สาํรองตามกฎหมาย ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย             120,444,833  เสียง  คิดเป็น รอ้ยละ  100.0000 

ไม่เห็นดว้ย      0  เสียง  คิดเป็น รอ้ยละ      0.0000 

งดออกเสียง      0  เสียง  คิดเป็น รอ้ยละ      0.0000 

บตัรเสีย       0  เสียง  คิดเป็น รอ้ยละ      0.0000 

มติที่ประชุม  อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2563 และงดจัดสรรกาํไรเป็นทุนสาํรองตาม

กฎหมาย 
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วาระที ่5   พิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2564 

ผู้ดําเนินการประชุม เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 

2564 และรายงานใหท้ี่ประชุมทราบว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด 

2535 ซึ่งกาํหนดใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนทกุปี โดยในปี 2564 ที่ประชมุผูถื้อหุน้

ไดแ้ต่งตั้งนายชัยยุทธ  อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ นางณัฐสรัคร ์ สโรชนันทนจ์ีน ผู้สอบบัญชีรบั

อนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นางสาวดรณี  สมกําเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ นางสาวจารุณี  น่วมแม่              

ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ นายศิรเมศร ์ อัครโชติกุลนันท ์ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 11821 หรือ นางสาว

เยาวลกัษณ ์ สมประเสรฐิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 11902 ในนามสาํนกังาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผูส้อบบญัชีของ

บรษัิทฯ และบรษัิทย่อย 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาผลการปฏิบติังานของผูส้อบบญัชีในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผูส้อบบญัชี

มีความรู ้ความสามารถ มีมาตรฐานการทาํงานที่ดี มีความเขา้ใจธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีความเป็นอิสระใน

การปฏิบติัหนา้ที่ ตลอดจนมีคณุสมบติัครบถว้นตามขอ้บงัคบัของบริษัท และขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณา

แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบรษัิท ประจาํปี 2564 จากสาํนกังาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท โดยมีรายชื่อผูส้อบบญัชีดงันี ้
 

1. นายชยัยทุธ    องัศวุิทยา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3885 

     จาํนวนปีที่สอบบญัชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา  :  5 ปี  (2558 - 2562)  หรือ 

2. นางณฐัสรคัร ์   สโรชนนัทนจี์น ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4563 

        จาํนวนปีที่สอบบญัชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา  :  1 ปี (2563 - 2563)   หรือ 

3. นางสาวดรณี   สมกาํเนิด ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5007 

     จาํนวนปีที่สอบบญัชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา  :  - ไม่มี -   หรือ 

4. นางสาวจารุณี   น่วมแม่  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5596 

     จาํนวนปีที่สอบบญัชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา  :  - ไม่มี -   หรือ 

5.  นายศิรเมศร ์   อคัรโชติกลุนนัท ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 11821 

     จาํนวนปีที่สอบบญัชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา  :  - ไม่มี -   หรือ 

6.  นางสาวเยาวลกัษณ ์  สมประเสรฐิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 11902 

     จาํนวนปีที่สอบบญัชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา  :  - ไม่มี - 

 ทั้งนีผู้ ้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มี

ความสมัพนัธ ์หรือส่วนไดเ้สียกบับรษัิทฯ และบริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าวแต่

อย่างใด โดยบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบรกิารอ่ืนใหแ้ก่สาํนกังานสอบบญัชีที่ผูส้อบบญัชีสงักัด 

บคุคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสาํนกังานสอบบญัชีที่ผูส้อบบญัชีสงักดั 
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 ในนามสาํนกังาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท ประจาํปี 2564 โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้าํ

การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถ

ปฏิบัติงานไดใ้ห ้สาํนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท จัดหาผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตอ่ืนของ สาํนกังาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท 

แทนไดแ้ละสมควรอนมุติัค่าตรวจสอบบญัชีของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย   ประจาํปี 2564 เป็นจาํนวนเงิน 2,330,000.00 บาท 

(สองลา้นสามแสนสามหม่ืนบาทถว้น) ซึ่งลดลงจากปี 2563 เป็นจาํนวนเงิน 100,000.00 บาท หรือลดลงอตัรารอ้ยละ 12.44 

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 

ผู้ดาํเนินการประชุม ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุซกัถาม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น

ในวาระนี ้จึงขอใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสียง 

ผู้ดาํเนินการประชุม ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ

ผูถื้อหุน้ซึ่งเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายชัยยุทธ  อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ          

นางณฐัสรคัร ์ สโรชนนัทนจ์ีน ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4563 หรือ นางสาวดรณี  สมกาํเนิด ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 

5007 หรือ นางสาวจารุณี  น่วมแม่ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ นายศิรเมศร ์ อัครโชติกุลนนัท ์ผูส้อบบัญชีรบั

อนญุาตเลขที่ 11821 หรือ นางสาวเยาวลกัษณ ์ สมประเสรฐิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 11902 ในนามสาํนกังาน เอ.เอ็ม.

ที.แอสโซซิเอท เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจาํปี 2564 โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้าํการตรวจสอบและ

แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตดังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถ

ปฏิบติังานไดใ้ห ้สาํนกังาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของสาํนกังาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท แทนได ้

และสมควรอนุมัติค่าตอบแทน ประจาํปี 2564 เป็นจาํนวนเงิน 2,330,000.00 บาท (สองลา้นสามแสนสามหม่ืนบาทถว้น) 

ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย             120,444,833  เสียง  คิดเป็น รอ้ยละ  100.0000 

ไม่เห็นดว้ย      0  เสียง  คิดเป็น รอ้ยละ      0.0000 

งดออกเสียง      0  เสียง  คิดเป็น รอ้ยละ      0.0000 

บตัรเสีย       0  เสียง  คิดเป็น รอ้ยละ      0.0000 

มติที่ประชุม  อนุมัติการแต่งตั้งนายชัยยุทธ  อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ นางณัฐสรคัร ์  

สโรชนันทนจ์ีน ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นางสาวดรณี  สมกาํเนิด ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ 

นางสาวจารุณี  น่วมแม่ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5596 หรือ นายศิรเมศร ์ อคัรโชติกุลนนัท ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 

11821 หรือ นางสาวเยาวลกัษณ ์ สมประเสรฐิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 11902 ในนามสาํนกังาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท 

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาํปี 2564 และอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาํปี 2564 เป็นจาํนวนเงิน 

2,330,000.00 บาท 

 

 
 



รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 

บรษิัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แล็บ จาํกดั (มหาชน) 
 

 
 

18 

วาระที ่6      พิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

 ผู้ดาํเนินการประชุม เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ และกล่าวว่า

ตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 18. กาํหนดใหก้ารประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวน

หนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตราซึ่งในการประชุมครัง้นีมี้กรรมการครบกาํหนดตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน  3 ท่าน 

ไดแ้ก่ 1. นางสาวปรมาภรณ ์ ปวโรจนก์ิจ  2. นายธิบดี  มงัคะลี  3. นายวโรกาส  ตาปสนนัทน ์  

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคณุสมบติัเหมาะสมและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม เพื่อ

รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑท์ี่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัทฯ ตัง้แต่วนัที่ 16 พฤศจิกายน 2563 

ถึงวนัที่ 16 กุมภาพนัธ ์2564 แต่ไม่มีผูใ้ดเสนอรายชื่อเขา้มายงับริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีสว่นได้

เสีย จึงไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจาํกัด 2535 และประกาศของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และคณะกรรมการกาํกับตลาด

ทุนกาํหนด รวมถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชนต่์อการดาํเนินงานของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความสามารถ 

ประสบการณข์องกรรมการที่ตอ้งการสรรหาใหมี้ความหลากหลาย และสอดคลอ้งกับกลยุทธใ์นการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ 

โดยใชก้ารวิเคราะห ์ทกัษะ ประสบการณ ์ความรู ้และความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นของคณะกรรมการแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอ

กรรมการ 3 ท่าน ขา้งตน้ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

 ผู้ดําเนินการประชุม ไดแ้ถลงในที่ประชุมใหท้ราบว่า ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ ไดร้บัเอกสารขอ้มูลการ

แต่งตัง้กรรมการ ซึ่งมีผูถื้อหุน้เสนอชื่อบคุคลเขา้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการจาํนวน 1 ท่าน และเป็นช่วงที่พน้กาํหนดระยะเวลาที่

บรษัิทฯ ไดก้าํหนด คือช่วงตัง้แต่วนัที่ 16 พฤศจิกายน 2563 – 16 กมุภาพนัธ ์2564 เรียบรอ้ยแลว้ 

ผู้ดาํเนินการประชุม เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

คุณสดับพิณ  กฤดานรากรณ์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า คุณวโรกาส                

ตาปสนันทน ์ซึ่งดาํรงตาํแหน่งเป็น กรรมการอิสระ มาแลว้ไม่เกิน 9 ปี ไม่ทราบว่าช่วงระยะเวลาที่ดาํรงตาํแหน่งครัง้แรก               

คือช่วงไหน 

ผู้ดาํเนินการประชุม กล่าวว่า ช่วงระยะเวลาที่ดาํรงตาํแหน่งครัง้แรกรายละเอียดปรากฎในประวติักรรมการที่พน้

จากตาํแหน่งตามวาระ ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มจดหมายเชิญประชมุโดยสแกน QR Code คือวนัที่ 31 พฤษภาคม 2561 

 ผู้ดาํเนินการประชุม สอบถามในที่ประชมุว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่

มีผูถื้อหุน้รายใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสียง 

ผู้ดาํเนินการประชุม ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ

ผูถื้อหุน้ซึ่งเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ จาํนวน 3 ท่าน กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการเป็น

กรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
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6.1  นางสาวปรมาภรณ์  ปวโรจนก์ิจ ที่ประชุมไดมี้มติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย   120,404,833  เสียง  คิดเป็น รอ้ยละ    99.9668 

ไม่เห็นดว้ย        0  เสียง  คิดเป็น รอ้ยละ      0.0000 

งดออกเสียง           40,000  เสียง  คิดเป็น รอ้ยละ      0.0332 

บตัรเสีย         0  เสียง  คิดเป็น รอ้ยละ      0.0000 

6.2  นายธิบดี  มงัคะล ีที่ประชมุไดมี้มติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย   119,664,233  เสียง  คิดเป็น รอ้ยละ    99.3519 

ไม่เห็นดว้ย       740,600    เสียง  คิดเป็น รอ้ยละ      0.6149 

งดออกเสียง           40,000  เสียง  คิดเป็น รอ้ยละ      0.0332 

บตัรเสีย         0  เสียง  คิดเป็น รอ้ยละ      0.0000 

6.3  นายวโรกาส  ตาปสนนัทน ์ที่ประชุมไดมี้มติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ดงันี ้

เห็นดว้ย   120,404,833  เสียง  คิดเป็น รอ้ยละ    99.9668 

ไม่เห็นดว้ย        0  เสียง  คิดเป็น รอ้ยละ      0.0000 

งดออกเสียง           40,000  เสียง  คิดเป็น รอ้ยละ      0.0332 

บตัรเสีย         0  เสียง  คิดเป็น รอ้ยละ      0.0000 

ดงันัน้ คณะกรรมการบรษัิท มีจาํนวน  6 ท่าน ประกอบดว้ย 

1. ผศ.ดร.ธนวรรธน ์ พลวิชยั 

2. ดร.สิทธิวตัน ์  กาํกดัวงษ ์

3. น.ส.ปรมาภรณ ์ ปวโรจนก์ิจ 

4. นายธิบดี  มงัคะลี 

5. น.ส.ทิวาพร  กณัฑาสวุรรณ 

6. นายวโรกาส  ตาปสนนัทน ์

 มติที่ประชุม  อนุมติัให ้1. นางสาวปรมาภรณ ์ ปวโรจนก์ิจ  2. นายธิบดี  มงัคะลี  และนายวโรกาส  ตาปสนนัทน ์

กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
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วาระที ่7   พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาํปี 2564 

ผู้ดาํเนินการประชุม เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษัิท ประจาํปี 2564 

และกล่าวว่าเพื่อใหเ้ป็นไปตาม ขอ้บังคับบริษัทฯ ขอ้ 33. ซึ่งกาํหนดใหก้รรมการไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงิน

รางวลั เบีย้ประชมุ บาํเหนจ็ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณา 

และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดมี้การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 

ประจาํปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการบรษัิท ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบกบัคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็น

ควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัค่าตอบแทนสาํหรบัคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เริ่มตัง้แต่ 1 มกราคม 2564 

เป็นตน้ไป จนกว่าที่ประชมุผูถื้อหุน้จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 

 ค่าตอบแทนกรรมการ บรษัิทฯ จดัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละนโยบายที่คณะกรรมการบรษัิทกาํหนด โดยผ่านการ

พิจารณาขัน้แรกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามหลกัเกณฑก์ารปฏิบติังานและความรบัผิดชอบของ

กรรมการ และบริษัทฯ ไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทน กรรมการบริษัทไวอ้ย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ใน

ระดบัที่เหมาะสม 

 สาํหรบัปี 2564 คณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณาและเสนอใหก้าํหนดค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ ในรูปของเบีย้

ประชุมและค่าตอบแทนอ่ืนๆ เป็นจาํนวนเงินรวมไม่เกิน 500,000.00 บาท (หา้แสนบาทถ้วน) เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

ค่าเบีย้ประชุม  ปี 2564   ปี 2563   ปี 2562  

วงเงิน 500,000 500,000 400,000 

1. คณะกรรมการบริษทั    

            ประธานกรรมการบริษทั  20,000  บาท / ครัง้   20,000  บาท / ครัง้   12,000 บาท / ครัง้  

            กรรมการบริษทัท่ีไม่เป็นพนักงาน  12,000 บาท / ครัง้   12,000 บาท / ครัง้   10,000 บาท / ครัง้  

            กรรมการบริษทัท่ีเป็นพนักงาน  ไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชุม   ไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชุม   ไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชุม  

2. คณะกรรมการตรวจสอบ       

            ประธานกรรมการตรวจสอบ  20,000  บาท / ครัง้   20,000  บาท / ครัง้   12,000 บาท / ครัง้  

            กรรมการตรวจสอบท่ีไม่เป็นพนักงาน  12,000 บาท / ครัง้   12,000 บาท / ครัง้   10,000 บาท / ครัง้  

            กรรมการตรวจสอบท่ีเป็นพนักงาน  ไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชุม   ไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชุม   ไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชุม  

3.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน    

            ประธานกรรมการสรรหาฯ  20,000  บาท / ครัง้   20,000  บาท / ครัง้  12,000 บาท / ครัง้  

            กรรมการสรรหาฯ ท่ีไม่เป็นพนักงาน  12,000 บาท / ครัง้   12,000 บาท / ครัง้  10,000 บาท / ครัง้  

            กรรมการสรรหาฯ ท่ีเป็นพนักงาน  ไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชุม   ไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชุม   ไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชุม  
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 ผู้ดาํเนินการประชุม สอบถามในที่ประชมุว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่

มีผูถื้อหุน้รายใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอใหท้ี่ประชมุลงคะแนนเสียง 

ผู้ดาํเนินการประชุม ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า

สองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งเขา้ประชมุ 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 

ประจาํปี 2564 ในรูปแบบของเบีย้ประชุม เป็นจาํนวนเงินรวมไม่เกิน 500,000.00 บาท โดยเริ่มตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2564 

ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย             120,444,833  เสียง  คิดเป็น รอ้ยละ  100.0000 

ไม่เห็นดว้ย      0  เสียง  คิดเป็น รอ้ยละ      0.0000 

งดออกเสียง      0  เสียง  คิดเป็น รอ้ยละ      0.0000 

บตัรเสีย       0  เสียง  คิดเป็น รอ้ยละ      0.0000 

มติที่ประชุม  อนมุติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ  และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจาํปี 2564 ในรูปแบบ

ของเบีย้ประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ และค่าตอบแทนอ่ืนๆ เป็นจาํนวนเงินรวมไม่เกิน 500,000.00 บาท เริ่มตัง้แต่               

1 มกราคม 2564 ตามที่เสนอ 

 

วาระที ่8   พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

    -  ไม่มี  - 

 

ผู้ดาํเนินการประชุม ไดเ้ปิดโอกาสใหท้่านผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องต่างๆ 

คุณสดับพิณ  กฤดานรากรณ ์(ผูร้บัมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย) สอบถามว่า อัตราส่วนตน้ทุน            

ต่อรายไดใ้นปี 2563 สงูขึน้จาก 69.74% เป็นเพราะสาเหตใุด 

ผู้ดําเนินการประชุม กล่าวว่า รายไดใ้นปี 2563 ลดลงสืบเนื่องจากการ Lock down จาํกัดการเดินทาง แต่ทาง

บรษัิทฯ ยงัคงมีตน้ทนุคงที่ สง่ผลใหต้น้ทนุต่อรายไดส้งูขึน้ 

คุณสดับพิณ  กฤดานรากรณ ์(ผูร้บัมอบฉันทะจากสมาคมสง่เสริมผูล้งทุนไทย) สอบถามว่าการดาํรงเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม 2563 มีจาํนวน 186.73 ลา้นบาท เทียบกับปี 2562 มีจาํนวน 78.64 ลา้นบาท หรือ

คิดเป็นรอ้ยละ 38.01% ของสินทรพัยร์วม สาเหตทุี่ตอ้งดาํรงเงินมากเช่นนีด้ว้ยเหตใุด และประสิทธิภาพการจดัการสินทรพัย์

และโอกาสในการก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุหรือไม่ เพราะดจูากงบกระแสเงินสดมีการขายเงินลงทนุกองทนุ จาํนวน 150 ลา้น

บาท 
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ผู้ดาํเนินการประชุม กลา่วว่า ทางบรษัิทฯ สาํรองเงินสดไวใ้นสถานการณวิ์กฤต และวางแผนการใชก้ระแสเงินสด

เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ โดยบางสว่นนาํไปลงทนุในโรงพยาบาล ประชาพฒัน ์

คุณฐิติพงศ์  โสภณอุดมพร (ผู้ถือหุน้) สอบถามว่า รายงานประจาํปี หน้า 49 ความเสี่ยงจากการขาดแคลน

บุคลากรทางการแพทยเ์ฉพาะทางแพทย ์พยาบาล และเทคนิคการแพทย ์ที่เป็นเจา้หนา้ที่ประจาํมีนอ้ยมาก เม่ือเทียบกับ

เจา้หนา้ที่ชั่วคราว อยากจะทราบว่าทางบรษัิทฯ มีการบรหิารจดัการอย่างไร 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ทางบริษัทฯ มีการบริหารจดัการบุคลากรทางการแพทยซ์ึ่งเป็น Parttime ได้

เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ ไม่มีความเสี่ยงในการขาดแคลนบคุคลากรทางการแพทยด์งักลา่ว 

คุณฐิติพงศ ์ โสภณอุดมพร (ผูถื้อหุน้) สอบถามว่าจากรายงานประจาํปี หนา้ 51 – 52 ความเสี่ยงจากการผนัผวน

ของรายไดต้ามฤดกูาล ทางบรษัิทฯ แจง้ว่างานตรวจสขุภาพประจาํปีมกัจะตรวจในไตรมาสที่ 3 และ 4 แต่ผลกาํไรในไตรมาส

ที่ 3 และ 4 กลบัไม่เป็นไปตามปรมิาณงานที่เพิ่ม 

ผู้ดาํเนินการประชุม กลา่วว่าในปี 2563 ความผนัผวนของรายไดเ้กิดขึน้จากผลกระทบของโควิด-19 ซึ่งเชื่อว่าในปี 

2564 สถานการณจ์ะดีขึน้ตามลาํดบั 

คุณฐิติพงศ์  โสภณอุดมพร (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าจากรายงานประจําปี หน้า 62 ข้อพิพาททางกฎหมาย                     

บรษัิทฯ มีสว่นเก่ียวขอ้งกบัคดีความไดอ้ย่างไร 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร กลา่วว่า ขอ้พิพาททางกฎหมายดงักลา่วเป็นอบุติัเหตรุถ X-Ray ชน และอยู่ระหว่างการ

อทุธรณ ์ 

คุณฐิติพงศ ์ โสภณอุดมพร (ผูถื้อหุน้) สอบถามว่าสาเหตขุองปี 2563 ขาดทนุ และแนวทางการแกไ้ขเป็นอย่างไร 

ผู้ดาํเนินการประชุม กลา่วว่า สาเหตทุี่ขาดทนุ เพราะสถานการณโ์ควิด-19 สง่ผลทาํใหบ้รษัิทฯ มีรายไดล้ดลง 

คุณฐิติพงศ ์ โสภณอุดมพร (ผูถื้อหุน้) สอบถามว่าปัจจบุนัใช ้Capacity ไปก่ีเปอรเ์ซ็นตข์องความสามารถ 

ผู้ดาํเนินการประชุม กลา่วว่า ใชไ้ดเ้ต็มความสามารถ เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 

คุณฐิติพงศ ์ โสภณอุดมพร (ผูถื้อหุน้) สอบถามว่างบลงทนุในปี 2564 เป็นอย่างไร 

ผู้ดาํเนินการประชุม กลา่วว่า มีการลงทนุการเขา้ซือ้ รพ. ประชาพฒัน ์

คุณฐิติพงศ ์ โสภณอุดมพร (ผูถื้อหุน้) สอบถามว่าการเขา้ซือ้โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในวงเงิน 161 ลา้นบาท 

จะเขา้มามีกาํไรอย่างไร และระยะเวลาคืนทนุเป็นอย่างไร 

ผู้ดาํเนินการประชุม กลา่วว่า จะคืนทนุประมาณ 5 ปี 



รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 

บรษิัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แล็บ จาํกดั (มหาชน) 
 

 
 

23 

คุณฐิติพงศ ์ โสภณอุดมพร (ผูถื้อหุน้) สอบถามว่าเงินฝากมีภาระผกูพนั หมายเหต ุ12 คํา้ประกนัฉีดวคัซีน หรือคํา้

ประกนัค่าวคัซีนไขห้วดัใหญ่ อย่างไร 

ผู้ดาํเนินการประชุม กลา่วว่า ทางบรษัิทฯ ไดว้างเงินคํา้ประกนัเพื่อใหไ้ดเ้ครดิตในการสั่งซือ้วคัซีนไขห้วดัใหญ่ 

คุณฐิติพงศ ์ โสภณอุดมพร (ผูถื้อหุน้) สอบถามว่าขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนตราสารหนี ้หมายเหต ุ6 เป็น

อย่างไร 

ผู้ดาํเนินการประชุม กลา่วว่า บรษัิทฯ ไดล้งทนุในกองทนุตราสารหนี ้และบรษัิทฯ ไดก้าํไร ไม่ไดข้าดทนุแต่อย่างใด 

คุณฐิติพงศ ์ โสภณอุดมพร (ผูถื้อหุน้) สอบถามว่าสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี กับแยกรายปีแต่ละปีเป็น

อย่างไร 

ผู้ดําเนินการประชุม กล่าวว่า เป็นตัวเลขทางบัญชีที่จะไดใ้ชส้ิทธิประโยชนท์างภาษี ไม่ใช่ตัวเงินที่ทางบริษัทฯ

สามารถเรียกเก็บกบัทางสรรพากร 

ผู้ดาํเนินการประชุม สอบถามในที่ประชมุว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมหรือไม่ เม่ือไม่มีท่าน

ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงกลา่วขอบคณุและลาํดบัต่อไปเรียนเชิญ ประธานฯ กลา่วปิดประชมุ 

ประธานฯ ขอบคณุท่านผูถื้อหุน้ทุกท่าน และผูเ้ขา้ร่วมประชุมที่มาประชุมกันในวนันี ้ซึ่งเป็นสถานการณโ์ควิด-19             

ที่ประชมุดว้ยความกระชบัเวลา และก็หวงัว่าในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในปี 2565 ก็คงจะไดร้บัความกรุณาจากผูถื้อหุน้มา

ประชมุกนัอย่างพรอ้มเพรียง และก็นาํเสนอขอ้คิดเห็นดีๆ เพื่อประโยชนใ์นการพฒันาบรษัิทฯ ต่อไป 

 

ปิดประชมุ  10.09 น. 

 

ลงชื่อ _________________________________ ประธานที่ประชมุ 

         (ผศ.ดร. ธนวรรธน ์ พลวิชยั) 

 

 

ลงชื่อ _________________________________ เลขานกุารบรษัิท 

                 (นางสาวศิรลิกัษณ ์ ระหงษ)์           ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ 


