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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2565 
ของ 

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดคิัล แคร ์แอนด ์แล็บ จ ากัด (มหาชน) 

วัน  เวลา  และสถานที ่
 ประชุมเมื่อวนัเสาร ์ท่ี 30 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น.  ณ  โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว (ป่ินเกลา้) หอ้งป่ินเกลา้ ชัน้ 3               
เลขท่ี 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบ ารุง เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700 

 เมื่อมีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 14 ราย ถือหุน้รวมกันทัง้สิน้ 108,856,501 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 
50.63 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด และผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจ านวน 58 ราย ถือหุน้รวมกันทัง้สิน้ 1,409,259 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 
0.66 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด รวมเป็นผูถื้อหุน้ทัง้ที่มาประชมุดว้ยตนเองและท่ีมอบฉนัทะทัง้สิน้จ านวน  72 ราย ถือหุน้รวมกนั
ทั้งสิน้ 110,265,760 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 51.29 ของจ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ทั้งสิน้ 215,000,000 หุน้ ถือว่าผูถื้อหุน้เขา้ร่วม
ประชุมครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบับริษัทฯ ขอ้ท่ี 37. ซึ่งก าหนดว่า “ ในการประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บั
มอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ เขา้รว่มประชมุไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้
นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด ” ประธานฯ จึงเปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2565 

 รศ.ดร. ธนวรรธน ์ พลวิชยั  ประธานกรรมการบรษิัท ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) 

ประธานฯ ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม โดยการประชุมในวันนีจ้ะขอจัดใหม้ีความกระชับมากขึน้               
เพื่อความปลอดภยัของทกุท่านท่ีเขา้รว่มประชมุ รวมถึงการเตรียมการในการจดัประชมุท่ีบริษัทฯ ก าหนดมาตรการขึน้ตาม
แนวทางการจดัประชมุของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ เพื่อประโยชนใ์นการ
ดแูลสขุภาพของผูถื้อหุน้และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการประชมุ ดงันี ้
1.  เสนอแนะใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระเขา้ประชมุแทน เพื่อลดจ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
2.  จดัตัง้จดุคดักรองเพื่อตรวจวดัไขบ้รเิวณดา้นหนา้ทางเขา้หอ้งประชมุ  
3.  จดัเตรียมหนา้กากอนามยั 1 ชิน้ / 1 ท่าน 
4.  จดัเตรียมเจลลา้งมือตามจดุต่างๆ 
5.  ลดความแออดั โดยจดัท่ีนั่งใหม้ีระยะห่างอย่างนอ้ย 2 เมตร 

ทัง้นี ้ในระหวา่งการประชมุ บรษิัทฯ ขอความรว่มมือท่านผูถื้อหุน้ 
1.  ใสห่นา้กากตลอดเวลาท่ีอยู่ในพืน้ท่ีอาคาร 
2.  นั่งประจ าท่ี ท่ีก าหนดไวเ้พื่อลดการเคลื่อนยา้ย 
3.  หมั่นลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลท่ี์จดัเตรียมไวใ้หต้ามจดุต่างๆ 
4.  เวน้ระยะห่างระหวา่งตวับคุคลอย่างนอ้ย 2 เมตร 



รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 
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 ประธานฯ กลา่วเปิดการประชมุแลว้มอบหมายให ้นายธิบดี  มงัคะลี  กรรมการ  ท าหนา้ท่ีเป็นผูด้  าเนินการประชมุ 
(“ผู้ด าเนินการประชุม”) แนะน าคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคัล แคร ์แอนด ์แล็บ จ ากัด (มหาชน)              
ท่ีเข้าร่วมประชุมจ านวน 6 ท่าน โดยสัดส่วนของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมเท่ากับ  รอ้ยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด                  
ซึง่มีรายนามดงัต่อไปนี ้

1.  รศ.ดร. ธนวรรธน ์ พลวิชยั  ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
2.  ดร.สิทธิวตัน ์  ก ากดัวงษ ์ กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 
3.  น.ส.ปรมาภรณ ์ ปวโรจนกิ์จ กรรมการ / กรรมการบรหิาร / รองประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร  

/ ประธานคณะท างานดา้นความรบัผิดชอบตอ่สงัคม / กรรมการคณะท างานก ากบั
ดแูลกิจการ / กรรมการสรรและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการคณะท างาน
บรหิารความเสี่ยง 

4.  นายธิบดี  มงัคะล ี  กรรมการ / กรรมการบรหิาร / ประธานคณะท างานบรหิารความเสี่ยง 
5.  น.ส.ทิวาพร                 กณัฑาสวุรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและ 

พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการคณะท างานก ากบัดแูลกิจการ 
6.  นายวโรกาส  ตาปสนนัทน ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะท างานก ากบัดแูลกิจการ 

 / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

โดยมีผูเ้ขา้รว่มประชมุ ประกอบดว้ย 
1.  น.ส.รชันีพร  มกราวธุ  ผูอ้  านวยการใหญ่สายบญัชีการเงิน / รกัษาการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี /  

กรรมการบรหิาร 
2.  นายวิฑรูย ์  วงศแ์หลมสิงห ์ ผูช้่วยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ส านกังาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท 
3.  นายพิพฒัน ์  กิตติอคัรเสถียร ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ บรษิัท เวลแคป แอดไวเซอรี่ จ ากดั 
4.  น.ส.รรศิา  คลอ่งประกิจ ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ บรษิัท เวลแคป แอดไวเซอรี่ จ ากดั 
5.  นายตน้สกลุ  ประจกัษจ์ิตร ์ ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ บรษิัท เวลแคป แอดไวเซอรี่ จ ากดั 
6.  น.ส.ศิรลิกัษณ ์ ระหงษ ์  เลขานกุารบรษิัท 
 

 และขอขอบคุณ คุณทรงพล  สุคนธพงศ ์ อาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุน้ จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยท่ีมาร่วมการ
ประชุมในครัง้นี ้ก่อนด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เพื่อใหก้ารตรวจนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส  ทางบริษัทฯ                 
ไดม้อบหมายให ้บรษิัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั เป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนครัง้นี ้ 

 ล าดบัตอ่ไป ผูด้  าเนินการประชมุ แจง้ใหท้่านผูถื้อหุน้ทราบวา่ บรษิัทฯ ไดท้  าการเรียนเชิญและแจง้ขอ้มลูเก่ียวกบัการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 แก่ท่านผูถื้อหุน้ 3 ทาง ดงันี ้
 

1.  บรษิัทฯ ไดจ้ดัสง่หนงัสือเชิญประชมุในรูปแบบ QR Code ไปยงัผูถื้อหุน้ทกุท่านทางไปรษณีย ์
2.  บรษิัทฯ ไดม้ีการลงประกาศในหนงัสือพิมพ ์
3.  บรษิัทฯ ไดล้งรายละเอียดการประชมุไวเ้ว็บไซตข์องบรษิัทฯ  (www.intermedthai.com) 

http://www.intermedthai.com/
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 เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนน ในท่ีประชุม 
ผูด้  าเนินการประชมุจงึไดช้ีแ้จงวิธีปฏิบตัิในการลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียง ดงันี ้

1.  ในการออกคะแนนเสียงจะถือเสียงขา้งมาก ผูถื้อหุน้ทกุคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีส่วนได้
เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุน้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการตามขอ้บงัคบับรษิัทฯ ขอ้ 41. ส  าหรบัการลงมติในวาระท่ี 6  เรื่อง พิจารณาอนมุตัิการลงทนุในโครงการ โรงพยาบาล 
ไอเอ็มเอช แบริ่ง (IMH BEARING Hospital) จ านวน ไม่ต ่ากว่า 600 เตียง ตอ้งไดเ้สียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (3/4) ของผูถื้อ
หุน้ท่ีมาประชุม และ การลงมติในวาระท่ี 9  เรื่อง พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2565 ตอ้งไดเ้สียง            
ไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ  

2.  ในการใชส้ิทธิลงคะแนนเสียงขอใหท้่านผูถื้อหุน้ใชบ้ตัรลงคะแนนท่ีบริษัทฯ จดัใหโ้ดยในแต่ละวาระขอใหท้่านผูถื้อหุน้ท า
เครื่องหมายลงในช่องเห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านัน้ บนบตัรลงคะแนนของแต่ละ
วาระ และขอใหล้งลายมือชื่อในบตัรลงคะแนนแต่ละวาระ เพื่อเป็นการยืนยนัตวัตนของผูถื้อหุน้และเพื่อใหเ้กิดความโปร่งใส
ในการลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะท่ี ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ขอใหท้่านยกมือให้
เจา้หนา้ท่ีไปเก็บบตัรลงคะแนน ส าหรบัผูท่ี้ไม่สง่บตัรลงคะแนนเสียง บรษิัทฯ จะถือวา่เป็นการลงมติเห็นดว้ย 

3.  การนบัคะแนน บริษัทฯ จะใชว้ิธีหกัคะแนนเสียงท่ี ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดท่ีเขา้ร่วม
ประชมุ และสว่นท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนัน้ๆ 
ส าหรับผู้ท่ีออกเสียง เห็นด้วย ในแต่ละวาระ ขอให้ส่งคืนแก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ หลังเสร็จสิ ้นการประชุม  ทั้งนี ้                       
การลงคะแนนเสียงในการประชมุครัง้นีเ้ป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย แต่มีการเก็บบตัรลงคะแนนผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้หมด 
เพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใสในการนบัคะแนน 

 เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพรก่ระจายเชือ้ COVID-19 หากมีขอ้ซกัถามเก่ียวกบัวาระการประชมุ บริษัทฯ ขอความ
กรุณาเขียนค าถามลงในกระดาษแลว้น าสง่ใหเ้จา้หนา้ท่ีแทนการพดูผ่านไมโครโฟน โดยบรษิัทฯ จะตอบค าถามในหอ้งประชมุ
เฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวกบัวาระการประชมุเท่านัน้ 

 ส าหรบัค าถามหรือความคิดเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีก าลงัพิจารณาอยู่ขอความกรุณาน าไปสอบถาม หรือให้
ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงทา้ยของการประชมุ และขอความกรุณาท่านผูถื้อหุน้ใหค้วามคิดเห็น หรือสอบถามอย่างกระชบั 
และงดเวน้การซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นท่ีซ า้กัน เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายอื่น ไดใ้ชส้ิทธิดว้ย จึงขอความ
กรุณาผูถื้อหุน้โปรดใหค้วามรว่มมือเพื่อใหก้ารประชมุเป็นไปดว้ยดีและเพื่อเป็นการบรหิารการประชมุใหอ้ยู่ในเวลาท่ีก าหนด 

 ผู้ด าเนินการประชุม ไดร้ายงานใหท่ี้ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรื่องท่ีเห็นว่าสมควร
บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่รายละเอียด 
หลกัเกณฑ ์และวิธีการว่าดว้ยการเสนอวาระการประชมุและการเสนอชื่อบคุคล เพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการบรษิัท 
ทางเว็บไซตข์องบริษัท แลว้ตัง้แต่วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ ์2565 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเรื่อง
เพื่อบรรจเุป็นวาระหรือเสนอชื่อบคุคลเขา้รบัการสรรหาเป็นกรรมการ 
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 เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถามในวิธีการออกเสียง การนบัคะแนนเสียง และการแจง้ผลการนบัคะแนน ผูด้  าเนินการ
ประชมุ จงึเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี ้
 

วาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 

 ประธานฯ  กล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้ และขอขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่าน ท่ีสละเวลามาเขา้ร่วมประชุมสามัญ ผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2565 ของบรษิัทฯ และแจง้ใหท่ี้ประชมุทราบ ดงัต่อไปนี ้

 1. ในปี 2564 บรษิัทฯ ไดร้บัการประเมินการก ากบัดแูลกิจการบรษิัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report 
of Thai Listed Companies – CGR 2021) จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ใหเ้ป็นบริษัทฯ ท่ีมีการก ากับดแูลกิจการ 
(Corporate Governance Policy : CGR) ไดค้ะแนน 89 คะแนน อยู่ในระดบั 4 ดาว หรือ ดีมาก (Very Good) และยงัไดร้บั
ผลการประเมินคณุภาพการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2564 ดว้ยคะแนน 98 คะแนน จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 

 2. บรษิัทฯ ไดด้  าเนินธุรกิจโดยใหค้วามส าคญัในการต่อตา้นทจุรติหรือคอรร์ปัชั่น และยึดมั่นคณุธรรม จรยิธรรม บรหิารงาน

ดว้ยความโปร่งใส และรบัผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย เช่น การเรียก รบั เสนอ หรือใหท้รพัยส์ิน รวมถึงประโยชนอ์ื่นใดกับ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่นใดที่ท  าธุรกิจกับบริษัท ทั้งนี ้ บริษัทได้ก าหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่ เหมาะสมของ

คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “บรรษัทภิบาล”                  

ของบริษัท โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาการเขา้เป็นสมาชิกภาคต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น CAC อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไดป้ระกาศ

นโยบายดงักล่าวใหพ้นกังานของบรษิัทรบัทราบอย่างทั่วถึงแลว้ 

 ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

 มตทิีป่ระชุม  เน่ืองจากวาระท่ี 1 เป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จงึไม่ตอ้งมีการลงมติ 
 

วาระที ่2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2564 

 ผู้ด าเนินการประชุม เสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ซึ่งประชมุ
เม่ือวนัท่ี 16 เมษายน 2564 ซึง่บนัทกึรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ดงักลา่วไดน้ าสง่ใหท้่านผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้  

 ผู้ด าเนินการประชุม ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุซกัถามหรือเสนอแกไ้ขขอ้ความในรายงานการประชมุปรากฏวา่ไม่มี
ผูถื้อหุน้รายใดซกัถามหรอืเสนอแกไ้ขรายงานการประชมุ จงึขอใหท่ี้ประชมุลงคะแนนเสียง 

 ผู้ด าเนินการประชุม แจง้ใหท่ี้ประชมุทราบว่า มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ            
ผูถื้อหุน้ซึง่เขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
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ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 16 เมษายน 2564               
โดยมิไดม้ีการแกไ้ข ดงัต่อไปนี ้
 เห็นดว้ย             109,286,960  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 

มตทิีป่ระชุม  รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 เม่ือวนัศกุร ์ท่ี 16 เมษายน 2564 

วาระที ่3 พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 และพจิารณาอนุมัตงิบการเงนิ 
                     ประจ าปี สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

 ผู้ด าเนินการประชุม เสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 และงบการเงินประจ าปี
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
และไดผ้่านการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชีแลว้ รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 ในหวัขอ้งบการเงิน  
ท่ีไดจ้ดัสง่เป็นรูปแบบ QR CODE ใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ลว้ 

โดยสรุปสาระส าคัญ ดังต่อไปนี ้
 งบแสดงฐานะการเงิน บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคัล แคร ์แอนด ์แล็บ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย               
ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2564 
                                                                    หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

สินทรัพยร์วม 
 

1,180.10 491.20 535.16 

หนีสิ้นรวม 
 

335.70 56.22 83.56 

ส่วนของผู้ถอืหุน้รวม 
 

844.40 434.98 451.59 

มูลค่าหุน้ทีเ่รียกช าระแล้ว 
 

107.50 107.50 107.50 

รายได้จากการขายและบริการ 
 

942.64 238.21 333.93 

ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิ  
 

422.70 (16.61) 10.5 

ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ (บาท / หุน้) 
 

1.97 (0.08) 0.07 

  
ทั้งนี ้ในวาระนีท้างสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยไดก้ าหนดใหบ้ริษัทฯ รายงานถึงนโยบายการต่อตา้นการทุจริต                 

คอรร์ปัชั่นดว้ย ซึ่งทางบรษิัทฯ ไดใ้หส้  าคญัต่อนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น (Anti-Coorruption Policy) โดยไดส้ื่อสาร
นโยบายดังกล่าวใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน รบัทราบผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัท เช่น บอรด์ประชาสมัพันธ์ ,               
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E-mail, Line Official และ Web site บริษัทฯ และมีนโยบายการรับเรื่องรอ้งเรียนและเบาะแสการกระท าผิด (Whistle 
Blowing) เพื่อใหส้ามารถแจง้ขอ้มลูการทจุรติไดห้ลายช่องทาง 

ผู้ด าเนินการประชุม ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุซกัถาม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น
ในวาระนี ้จงึขอใหท่ี้ประชมุลงคะแนนเสียง 

ผู้ด าเนินการประชุม ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชมุทราบว่า มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ
ผูถื้อหุน้ซึง่เขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2564 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
เห็นดว้ย             109,286,860  เสียง  คิดเป็น รอ้ยละ    99.9999 
ไม่เห็นดว้ย              100  เสียง  คิดเป็น รอ้ยละ      0.0001 
งดออกเสียง      0  เสียง  คิดเป็น รอ้ยละ      0.0000 
บตัรเสีย       0  เสียง  คิดเป็น รอ้ยละ      0.0000 

มตทิีป่ระชุม  อนมุตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  
 

วาระที ่4  พจิารณาอนุมัติจัดสรรเงนิก าไรสุทธิ ประจ าปี 2564 และการจ่ายเงนิปันผล 

 ผู้ด าเนินการประชุม  กลา่วใหท่ี้ประชมุทราบวา่ ผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 งบการเงินเฉพาะกิจการบรษิัทฯ 
มีก าไรสทุธิ 233.60 ลา้นบาท ซึ่งบรษิัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิ
ของงบการเงินเฉพาะบรษิัทภายหลงัจากหกัภาษีและเงินทนุส ารองตามกฎหมายและทนุส ารองอื่น (ถา้มี) อย่างไรก็ตามการ
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึน้อยู่กบักระแสเงินสด แผนการลงทนุ เง่ือนไขและขอ้ก าหนดในสญัญาต่างๆ ท่ีบริษัทฯ ผกูพนัอยู่ 
รวมทั้งขอ้ก าหนดทางกฎหมาย ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตดว้ย ทั้งนีม้ติของคณะกรรมการบริษัท                
ท่ีอนุมัติใหจ้่ายเงินปันผลจะตอ้งถูกน าเสนอเพื่อขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่ง
คณะกรรมการบรษิัทมีอ  านาจอนมุตัิใหจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลได ้โดยจะรายงานใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุ
คราวถัดไป การจัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมายตอ้งจัดสรรรอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิ จนกว่าจะถึงรอ้ยละ 10 ของทุน                
จดทะเบียน  

คณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าผูถื้อหุน้สมควรอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2564 เพื่อเป็น
ทนุส ารองตามกฎหมาย จ านวนเงิน 2,750,000.00 บาท (สองลา้นเจ็ดแสนหา้หมื่นบาทถว้น) และการจ่ายเงินปันผลในอตัรา
หุน้ละ 0.90 บาท  (เกา้สิบสตางค)์ จ านวน 215,000,000 หุน้ รวมเป็นเงินปันผลส าหรบังวดสิน้ปี 2564 จากก าไรสทุธิของงบ
การเงินเฉพาะกิจการ จ านวนไม่เกิน 193,500,000.00 บาท (หนึ่งรอ้ยเกา้สิบสามลา้นหา้แสนบาทถว้น) (ยงัไม่ไดห้กัหุน้ท่ี
บรษิัทซือ้คืนซึง่ไม่มีสิทธิไดร้บัเงินปันผลตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง) โดยก าหนดใหว้นัท่ี 21 มีนาคม 2565 เป็นวนัก าหนดรายช่ือ
ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการรบัเงินปันผล (Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2565 

ผู้ด าเนินการประชุม ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุซกัถาม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น
ในวาระนี ้จงึขอใหท่ี้ประชมุลงคะแนนเสียง 
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ผู้ด าเนินการประชุม ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชมุทราบว่า มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ
ผูถื้อหุน้ซึง่เขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิจดัสรรเงินก าไรสทุธิ ประจ าปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
เห็นดว้ย             109,286,960  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 

มตทิีป่ระชุม  อนมุตัิจดัสรรเงินก าไรสทุธิ ประจ าปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล 
 

วาระที ่5        พจิารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคก์ารใช้เงนิเพิม่ทุนจากการเสนอขายหุน้สามัญใหกั้บ 
                   ประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO)  

 ผู้ด าเนินการประชุม  กล่าวใหท่ี้ประชุมทราบว่า บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคัล แคร ์แอนด ์แล็บ จ ากัด 
(มหาชน) (“บรษิัท”) ไดเ้สนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุต่อประชาชน (IPO) ตัง้แต่วนัท่ี 18-20 ธันวาคม 2562 จ านวน 55 ลา้นหุน้ 
ในราคาเสนอขายหุน้ละ 6 บาท ไดร้บัเงินจากการเพิ่มทนุทัง้สิน้ประมาณ 303.10 ลา้นบาท (ภายหลงัจากหกัค่าธรรมเนียม
การจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ าหน่าย และ ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการเสนอขายหุน้แลว้) และไดม้ีการใชเ้งิน
เพิ่มทุนไปแลว้จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เป็นจ านวน 205.61 ลา้นบาท คงเหลือเงินเพิ่มทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
เท่ากบั 97.49 ลา้นบาท ซึง่ไดร้ายงานใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเมื่อวนัท่ี 21 มกราคม 2565 ดงันี ้

 
วัตถุประสงคก์ารใช้เงนิ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ประมาณการ
จ านวนเงนิ 

 

จ านวนเงนิใช้ไป
จนถงึวันที ่

31 ธันวาคม 2564 

คงเหลือ ณ วันที ่
31 ธันวาคม 2564 

1.  เงินลงทนุส าหรบัปรบัปรุงและขยายสาขาประมาณ   10-
25 ลา้นบาทตอ่สาขา ไม่เกิน 4 สาขา 

30.00  22.22 7.78 

2.  จดัซือ้เครื่องมือและอปุกรณข์องบรษัิทและบริษัทย่อย 100.00  10.29 89.71 
3. ช าระคืนเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงนิ 100.00  100.00 - 
4.   เพื่อใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ 73.10  73.10 - 

รวม 303.10  205.61 97.49 
 

เพื่อใหเ้กิดความคลอ่งตวัในการท าธุรกิจในอนาคตและปรบัเปลี่ยนใหเ้ขา้กบัสภาวการณใ์นปัจจบุนั เพื่อการบรหิาร
การเงินใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุด จึงมีความจ าเป็นตอ้งชะลอการจัดซือ้เครื่องมือและอุปกรณ ์เน่ืองจากขณะนีท้างบริษัทมี
ทรพัยส์ินเพียงพอกบัการใชง้าน หากมีบางช่วงเวลาท่ีมีการใชท้รพัยส์ินเพิ่มขึน้ ทางบรษิัทพิจารณาเช่าเครื่องมือจากภายนอก
ทดแทน จึงเห็นสมควรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงคก์ารใชเ้งินเพิ่มทนุจากการเสนอขายหุน้สามญัใหก้บัประชาชนเป็นครัง้
แรก ( IPO) อย่างไม่ เป็นนัยส าคัญตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์                                 
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ท่ี สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงคก์ารใชเ้งินตามแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละรา่ง
หนงัสือชีช้วน ซึง่จะไม่กระทบตอ่การประกอบธุรกิจของบรษิัท ดงันี ้

เดมิ วตัถปุระสงคก์ารใชเ้งินขอ้ 2.   จดัซือ้เครื่องมือและอปุกรณข์องบรษิัทและบรษิัทย่อย จ านวน 89.71 ลา้นบาท  
เป็น วตัถปุระสงคก์ารใชเ้งินขอ้ 4.   เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ จ านวน 89.71 ลา้นบาท 

วัตถุประสงคก์ารใช้เงนิ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ประมาณการจ านวนเงนิ 
(ล้านบาท) 

คงเหลือ ณ วันที ่
31 ธันวาคม 2564 

ระยะเวลาทีใ่ช้
เงนิโดยประมาณ 

เดมิ 
 

ใหม ่
1.  เงินลงทนุส าหรบัปรบัปรุงและขยายสาขาประมาณ 10-
25 ลา้นบาทตอ่สาขา ไม่เกิน 4 สาขา 

30.00  30.00  7.78 2565 - 2566 

2.  จดัซือ้เครื่องมือและอปุกรณข์องบรษัิทและบรษัิทย่อย 100.00  10.29 - - 
3.  ช าระคืนเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 100.00  100.00 - - 
4.  เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจ 73.10  162.81  89.71 2565 - 2566 

รวม 303.10  303.10  97.49  
 

ผู้ด าเนินการประชุม ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้

คุณสุพัตรา  สิทธิชัย (ผูถื้อหุน้) สอบถามวา่ เงินจาก (IPO) เหลือเท่าไหร ่

ผู้อ านวยการใหญ่สายบัญชีการเงนิ กลา่ววา่ เงินจาก (IPO) ตอนนีเ้หลือ 97.49 ลา้นบาท 

ผู้ด าเนินการประชุม ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชมุทราบว่า มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ
ผูถื้อหุน้ซึง่เขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุน้สามญัใหก้ับ
ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย             109,286,960  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  อนุมตัิเปลี่ยนแปลงวตัถปุระสงคก์ารใชเ้งินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุน้สามญัใหก้บัประชาชนเป็น
ครัง้แรก (IPO) 

วาระที ่6  พจิารณาอนุมัติการลงทุนในโครงการ โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบร่ิง (IMH BEARING Hospital)   
                      จ านวนไม่ต ่ากว่า 600 เตยีง 

 ผู้ด าเนินการประชุม  กล่าวให้ท่ีประชุมทราบว่า การลงทุนในโครงการโรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริ่ง                            
(IMH BEARING Hospital) จ านวนไม่ต ่ากว่า 600 เตียง ภายใตบ้ริษัท โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริ่ง จ ากัด (“บริษัทใหม่”)  
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางออ้มท่ีจะจัดตัง้ขึน้ใหม่ โดยมีบริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย ์จ ากัด (“PCH”) (IMH ถือหุน้ PCH รอ้ยละ 
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99.99) ถือหุน้รอ้ยละ 80.00 ของทนุจดทะเบียนและช าระแลว้ (“บรษิัทใหม่”) เพื่อด าเนินกิจการเก่ียวกบัโรงพยาบาล โดยการ
เช่าท่ีดินระยะยาว 30 ปี ก่อสรา้งอาคารและด าเนินกิจการโรงพยาบาลไอเอ็มเอช แบริ่ง คิดเป็นมลูค่าเงินลงทนุไม่เกิน 5,500 
ลา้นบาท (ซึง่ต่อไปนีจ้ะเรยีกวา่ “รายการ”) 

รายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซึ่งทรพัยส์ิน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2551          
เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนัยส าคัญท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ิน ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 
2551 (และท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลู
และการปฏิบตัิการของบรษิัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตลุาคม 2547 (และ
ท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สินทรพัย”์)  

การตกลงเขา้ท ารายการไดม้าซึ่งสินทรพัยใ์นครัง้นี ้มีขนาดรายการรวมสงูสดุค านวณตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิ่ง
ตอบแทน เท่ากับรอ้ยละ 466.06 และเมื่อพิจารณารวมกับขนาดรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องบริษัทท่ีเกิดขึน้ในระหว่าง                
6 เดือนก่อนวนัท่ีมีการตกลงเขา้ท ารายการในครัง้นี ้มลูค่า 23.36 ลา้นบาท จะท าใหม้ีขนาดรายการเท่ากับรอ้ยละ 468.04  
ตามเกณฑม์ูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเขา้ข่ายเป็นรายการประเภทท่ี 4 ตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรพัย ์โดยมีมลูค่าของรายการเท่ากบัหรือสงูกว่ารอ้ยละ 100 อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยด์งักล่าว
เขา้หลกัเกณฑย์กเวน้ตามประกาศรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์ขอ้ 24 ทกุขอ้ จึงไม่เขา้ข่ายการเขา้จดทะเบียน
กบัตลาดหลกัทรพัยโ์ดยออ้มเน่ืองจาก 
1. ธุรกิจท่ีไดม้ามีลกัษณะของธุรกิจท่ีคลา้ยคลงึหรอืเสรมิกนัและกนักบัธุรกิจของบรษิัท  
2. บรษิัทจดทะเบียนไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัในธุรกิจหลกัของบรษิัท                      
3. กลุม่บรษิัทอนัเป็นผลจากการไดม้าซึง่สินทรพัยม์ีคณุสมบตัิเหมาะสมท่ีจะจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรพัย ์                          
4. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในคณะกรรมการของบริษัทและในอ านาจการควบคุมหรือผูถื้อหุน้ท่ีมีอ  านาจ
ควบคมุของบรษิัท 

ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าท่ีตอ้งจัดท ารายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  (“ตลาด
หลักทรัพย”์) และตอ้งด าเนินการจัดประชุมผู้ถือหุน้เพื่อขอมติจากท่ีประชุมผู้ถือหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไ ม่ต ่ากว่า 3 ใน 4                 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย อีก
ทัง้บรษิัทตอ้งแต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเก่ียวกบัความเป็นธรรมของราคาและความสมเหตสุมผล
ของรายการเสนอตอ่ผูถื้อหุน้ 

ทัง้นี ้รายละเอียดของรายการตามท่ีก าหนดในประกาศรายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สินทรพัย ์ตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 
หมายเลข 3 และโปรดพิจารณาความเห็นของท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์ตามสิ่งท่ีส่งมา
ดว้ย หมายเลข 4 

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือ 
คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูร้บัมอบอ านาจ
จากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ ท่ี
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เก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นในการลงทนุในโครงการโรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริ่ง ( IMH BEARING Hospital) ซึ่งรวมถึงการเจรจา 
เขา้ท า ลงนาม แกไ้ขเพิ่มเติม ขอ้ตกลง สญัญา และเอกสารอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทนุในโครงการโรงพยาบาล ไอเอ็มเอช 
แบริ่ง (IMH BEARING Hospital) การก าหนดและเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข การจดัสรรและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ลงทุนแต่ละประเภทตามความเหมาะสม แต่ตอ้งไม่เกินวงเงินรวมทัง้สิน้ 5,500 ลา้นบาท ระยะเวลาและรายละเอียดอื่น ๆ             
ท่ีจ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการลงทนุในโครงการโรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริ่ง ( IMH BEARING Hospital) รวมทัง้การติดต่อ 
จดัท าค าขอ หรือเอกสารใดๆ และการย่ืนค าขอ และ/หรือเอกสารดงักล่าวต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และด าเนินการอื่นใดท่ี
ตามท่ีจ าเป็นและสมควรภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหก้ารด าเนินการดงักลา่วส าเรจ็ลลุว่ง 

ทั้งนี ้จากรายชื่อผูถื้อหุน้ของบริษัท ณ วันท่ี 21 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วม
ประชุม (Record Date) มีผู้ถือหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้คือ นายพรนริศ ชวนไชยสิทธ์ิ                
ซึง่ถือหุน้ในบรษิัทเป็นจ านวน 180,000 หุน้ 

ผู้ด าเนินการประชุม ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้

คุณสุพัตรา  สิทธิชัย (ผูถื้อหุน้) สอบถามวา่ เงินลงทนุท่ีใชใ้นการก่อสรา้ง และที่ดินนัน้ ตอ้งเพิ่มทนุหรือไม่ 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร กลา่วว่า ทางบรษิัทฯ ไม่ไดม้ีการเพิ่มทนุส าหรบัโครงการ โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริ่ง 
(IMH BEARING Hospital)  

คุณสุพัตรา  สิทธิชัย (ผูถื้อหุน้) สอบถามว่า งานในสว่น Mobile ใชพ้นกังานประจ า และพนกังานชั่วคราว เท่าไหร ่
และงานในสว่นนีบ้รษิัทฯ ยงัคงด าเนินธุรกิจต่อ หรือ เลิกกิจการ หลงัจากท่ีเปิดใหบ้รกิาร โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริ่ง (IMH 
BEARING Hospital)  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ทางบริษัทฯ ใชพ้นักงานประจ าออกหน่วย ประมาณ ไม่เกิน 64 คน และ
พนกังานชั่วคราวไม่จ ากัดหลงัจากท่ีเปิดใหบ้ริการ โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริ่ง (IMH BEARING Hospital) จ านวนไม่ต ่า
กวา่ 600 เตียง บรษิัทฯ ก็ยงัคงด าเนินธุรกิจต่อไป 

คุณสุพัตรา  สิทธิชัย (ผูถื้อหุน้) สอบถามว่า เงินจาก IPO ท่ีจะน ามาสรา้ง โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริ่ง (IMH 
BEARING Hospital) จ านวนไม่ต ่ากวา่ 600 เตียง มีเท่าไหร ่และมีเพียงพอหรือไม่ 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร กลา่ววา่ มีประมาณ 5,500 ลา้นบาท มีเพียงพอตอ่การสรา้ง โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง่  

คุณสุพัตรา  สิทธิชัย (ผูถื้อหุน้) สอบถามว่า โรงพยาบาลประชาพฒัน์ ผลการด าเนินงานเป็นอย่างไร และเต็ม 
Capacity หรือไม่ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ยังไม่เต็ม Capacity เน่ืองจากโรงพยาบาลประชาพัฒน ์ก าลังเตรียมย่ืน
สดัสว่นของบตัรทองเพิ่มขึน้ 

ผู้ด าเนินการประชุม ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชมุทราบว่า มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 
3 ใน 4 ของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัสว่นของผูถื้อหุน้ท่ีมีสว่นไดเ้สีย 
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ทั้งนี ้จากรายชื่อผูถื้อหุน้ของบริษัท ณ วันท่ี 21 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วม
ประชมุ (Record Date) มีผูถื้อหุน้ท่ีมีสว่นไดเ้สียท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้คือ นายพรนรศิ ชวนไชยสิทธ์ิ ซึ่งถือ
หุน้ในบรษิัทเป็นจ านวน 180,000 หุน้ 

 ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิการลงทนุในโครงการ โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริ่ง (IMH BEARING Hospital) 
จ านวนไม่ต ่ากวา่ 600 เตียง ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย             110,085,460  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  อนุมตัิการลงทุนในโครงการ โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริ่ง ( IMH BEARING Hospital) จ านวนไม่              
ต ่ากว่า 600 เตียง และอนมุตัิมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 
หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผูร้บัมอบอ านาจจาก
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นในการลงทนุในโครงการโรงพยาบาล 
ไอเอ็มเอช แบริง่ (IMH BEARING Hospital) ซึง่รวมถึงการเจรจา เขา้ท า ลงนาม แกไ้ขเพิ่มเติม ขอ้ตกลง สญัญา และเอกสาร
อื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการลงทุนในโครงการโรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริ่ง ( IMH BEARING Hospital) การก าหนดและ
เปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข การจดัสรรและเปลี่ยนแปลงงบประมาณลงทนุแต่ละประเภทตามความเหมาะสม แตต่อ้งไม่
เกินวงเงินรวมทั้งสิน้ 5,500 ลา้นบาท ระยะเวลาและรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการลงทุนในโครงการ
โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริ่ง (IMH BEARING Hospital) รวมทัง้การติดต่อ จดัท าค าขอ หรือเอกสารใดๆ และการย่ืนค าขอ 
และ/หรือเอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และด าเนินการอื่นใดท่ีตามท่ีจ าเป็นและสมควรภายใตก้ฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อใหก้ารด าเนินการดงักลา่วส าเรจ็ลลุว่ง 

 

วาระที ่7   พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2565 

ผู้ด าเนินการประชุม เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 
2565 และรายงานใหท่ี้ประชุมทราบว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 58. และพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด 2535 ซึ่งก าหนดใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนทุกปี โดยในปี 2565 นี ้ผูส้อบ
บญัชีและค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีท่ีจะเสนอใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัินัน้ เป็นผูส้อบบญัชีรายใหม่ท่ีไดร้บัการ
เสนอแต่งตั้งเป็นปีแรก และได้ผ่านการพิจารณาและคัดเลือกโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท                       
ซึ่งพิจารณาจากผลปฏิบตัิงาน ประสบการณ ์ความพรอ้มของบคุลากร การมีมาตรฐานการปฏิบตัิงานท่ีเป็นท่ียอมรบั ความ
เป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ตลอดจนอตัราค่าสอบบญัชี โดยเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก
บรษิัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท ประจ าปี 2565 ตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ย หมายเลข 5 เน่ืองจากมีความ
เป็นอิสระ เหมาะสม และไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบตลอดจนมีประสบการณแ์ละมีความเขา้ใจในธุรกิจของกลุ่ม
บรษิัทฯ เป็นอย่างดี นอกจากนีย้งัไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2565 รายละเอียดดงันี ้
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รายละเอียดค่าสอบบัญชีทีเ่สนอใน 2565 เทยีบกับปี 2564 ดังนี ้                                                                หน่วย : บาท 

บริษัท ปี  2565 ปี  2564 ลดลง อัตราลดลง (%) 

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคัล แคร ์แอนด ์แล็บ จ ากัด (มหาชน)                                 
1. ค่าสอบบญัชี 1,430,000 1,750,000 320,000 18.28 
2. ค่าบรกิารอื่น ตามจริง 27,900 - - 

 

รายละเอียดของผู้สอบบัญชี 

เดมิ เปล่ียนเป็น 

ส านกังาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท บรษัิท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 

1.นายชยัยทุธ               องัศวุิทยา 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3885 และ/หรือ 

1.นางสาวโสรยา  ตินตะสวุรรณ ์
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 8658 และ/หรือ 

2.นางณฐัสรคัร ์             สโรชนนัทจี์น 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4563 และ/หรือ 

2.นางสาวสลุลิต  อาดสว่าง 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 7517 และ/หรือ 

3.นางสาวดรณี              สมก าเนิด 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5007 และ/หรือ 

3.นายพีระเดช  พงษเ์สถียรศกัดิ ์
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4752 

4.นางสาวจารุณี             น่วมแม่ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5596 และ/หรือ 

 

5.นายศิรเมศร ์              อคัรโชติกลุนนัท ์
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 11821 และ/หรือ 

 

6.นางสาวเยาวลกัษณ ์     สมประเสิรฐิ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 11902 

 

 

ทัง้นีผู้ส้อบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นผูส้อบบญัชีเดียวกัน ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสมัพนัธ ์หรือ
ส่วนไดเ้สียกับบริษัทฯ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคล ดงักล่าวแต่อย่างใด โดยบริษัทฯ ไม่มีการจ่าย
ค่าตอบแทนของงานบรกิารอื่นใหแ้ก่ส  านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและ
ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั 

 ในนาม บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้  า
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทฯ และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงักลา่วขา้งตน้ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานไดใ้หบ้ริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด จัดหาผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด              
แทนได ้และสมควรอนุมตัิค่าตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 เป็นจ านวน 1,430,000.00 บาท (หนึ่งลา้นสี่แสน
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สามหมื่นบาทถว้น) ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดท่ีเสนอ
ขา้งตน้ 

ผู้ด าเนินการประชุม ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุซกัถาม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น
ในวาระนี ้จงึขอใหท่ี้ประชมุลงคะแนนเสียง 

ผู้ด าเนินการประชุม ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชมุทราบว่า มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ
ผูถื้อหุน้ซึง่เขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิการแต่งตัง้ นางสาวโสรยา  ตินตะสุวรรณ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 8658 
และ/หรือ นางสาวสลุลิต  อาดสว่าง ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 7517 และ/หรือ นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศกัดิ์ ผูส้อบบญัชี
รบัอนญุาตเลขท่ี 4752 ในนาม บรษิัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ประจ าปี 2565 โดยใหค้นใดคน
หนึ่งเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีท่ีผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตดังกล่าว
ขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิงานไดใ้หบ้ริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากัด จัดหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบญัชี
ธรรมนิติ จ ากัด แทนได ้และสมควรอนุมตัิค่าตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 เป็นจ านวน 1,430,000.00 บาท 
(หนึ่งลา้นสี่แสนสามหมื่นบาทถว้น) ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย             109,286,960  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 

มตทิีป่ระชุม  อนมุตัิการแต่งตัง้นางสาวโสรยา  ตินตะสวุรรณ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 8658 และ/หรอื นางสาว
สลุลิต  อาดสว่าง ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 7517 และ/หรือ นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศกัดิ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 
4752 ในนาม บรษิัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ประจ าปี 2565 และอนมุตัิค่าตรวจสอบบญัชีของ
บรษิัทฯ ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 1,430,000.00 บาท 

 

วาระที ่8      พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 ผู้ด าเนินการประชุม เสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ และกลา่วว่า
ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 18. ก าหนดใหก้ารประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และกรรมการซึ่งพน้จาก
ต าแหน่งแลว้อาจไดร้บัการเลือกตัง้ใหม่ได ้ปัจจบุนับริษัทฯ มีกรรมการทัง้หมด 6 คน ซึ่งในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นีม้ี
กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 2 คน คือ 
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รายช่ือกรรมการบริษัท ต าแหน่ง 

1. รศ. ดร. ธนวรรธน ์           พลวิชัย* กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  
 ประธานกรรมการบริษัท /  
  

2. ดร. สิทธิวัตน ์             ก ากดัวงษ ์
กรรมการ (ผูม้ีอ  านาจลงนาม) / ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร / 
ประธานกรรมการบริหาร 

หมายเหตุ  :  *รศ. ดร. ธนวรรธน ์  พลวิชยั เป็นกรรมการอิสระ ซึง่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทมาแลว้ไม่เกิน 9 ปี 
 

ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้้ถือหุน้เสนอชื่อบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะตอ้งหา้ม                     
เพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑท่ี์ไดเ้ปิดเผยไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัทฯ ตัง้แต่วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 
2564 ถึงวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ ์2565 แต่ไม่มีผูใ้ดเสนอรายชื่อเขา้มายงับริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีมี
สว่นไดเ้สีย จึงไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมและคณุสมบตัิตามที่กฎหมายบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และประกาศของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุก าหนด โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบ ดว้ยความระมดัระวงั ถึงคณุสมบตัิของบคุคลท่ีไดร้บั
การเสนอชื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกบัคณุสมบตัิ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณข์องกรรมการที่ตอ้งการสรรหาใหม้ีความ
หลากหลาย และสอดคลอ้งกบักลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใชก้ารวิเคราะหท์กัษะ ประสบการณ ์ความรู ้และ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชนต์่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและ
กรรมการชดุย่อยในช่วงท่ีผ่านมาจงึเห็นสมควรเสนอกรรมการ 2 ท่านขา้งตน้ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

ผู้ด าเนินการประชุม ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุซกัถาม ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น
ในวาระนี ้จงึขอใหท่ี้ประชมุลงคะแนนเสียง 

ผู้ด าเนินการประชุม ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชมุทราบว่า มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ
ผูถื้อหุน้ซึง่เขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ จ านวน 2 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการเป็น
กรรมการสืบตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
8.1 รศ.ดร. ธนวรรธน ์ พลวิชยั ท่ีประชมุไดม้ีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย   109,104,760  เสียง  คิดเป็น รอ้ยละ    99.8333 
ไม่เห็นดว้ย         182,200  เสียง  คิดเป็น รอ้ยละ      0.1667 
งดออกเสียง                    0  เสียง  คิดเป็น รอ้ยละ      0.0000 
บตัรเสีย         0  เสียง  คิดเป็น รอ้ยละ      0.0000 

8.2 ดร. สิทธิวตัน ์ ก ากดัวงษ ์ท่ีประชมุไดม้ีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
เห็นดว้ย   109,286,960  เสียง  คิดเป็น รอ้ยละ  100.0000 
ไม่เห็นดว้ย         0  เสียง  คิดเป็น รอ้ยละ      0.0000 
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งดออกเสียง                 0  เสียง  คิดเป็น รอ้ยละ      0.0000 
บตัรเสีย         0  เสียง  คิดเป็น รอ้ยละ      0.0000 

ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิัท มีจ านวน 6 ท่าน ประกอบดว้ย 
1. รศ.ดร. ธนวรรธน ์ พลวิชยั 
2. ดร. สิทธิวตัน ์  ก ากดัวงษ ์
3. น.ส.ปรมาภรณ ์ ปวโรจนกิ์จ 
4. นายธิบดี  มงัคะล ี
5. น.ส.ทิวาพร  กณัฑาสวุรรณ 
6. นายวโรกาส  ตาปสนนัทน ์

 มติที่ประชุม  อนุมตัิให ้1. รศ.ดร. ธนวรรธน ์ พลวิชัย  และ 2. ดร. สิทธิวตัน ์ ก ากัดวงษ์ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
 

วาระที ่9   พจิารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2565 

ผู้ด าเนินการประชุม เสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษิัท ประจ าปี 2565 
และกล่าวว่าเพื่อใหเ้ป็นไปตาม ขอ้บงัคบับริษัทฯ ขอ้ 33. ซึ่งก าหนดใหก้รรมการไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงิน
รางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบัหรอืท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณา 
และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดม้ีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ 
ประจ าปี 2565 ซึง่คณะกรรมการบรษิัท ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบกบัคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็น
ควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมตัิค่าตอบแทนส าหรบัคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย  เริ่มตัง้แต่ 1 มกราคม 2565 
เป็นตน้ไป จนกวา่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 

 ค่าตอบแทนกรรมการ บรษิัทฯ จดัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละนโยบายท่ีคณะกรรมการบรษิัทก าหนด โดยผ่านการ
พิจารณาขัน้แรกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามหลกัเกณฑก์ารปฏิบตัิงานและความรบัผิดชอบของ
กรรมการ และบริษัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทน กรรมการบริษัทไวอ้ย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ใน
ระดบัท่ีเหมาะสม 

 ส าหรบัปี 2565 คณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณาและเสนอใหก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ ในรูปของเบีย้
ประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 500,000.00 บาท (หา้แสนบาทถ้วน) เท่ากับปีท่ีผ่านมา โดยมี
รายละเอียดดงันี ้
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ค่าเบีย้ประชุม  ปี 2565  ปี 2564   ปี 2563  

วงเงนิ 500,000 500,000 500,000 

1. คณะกรรมการบริษัท    

            ประธานกรรมการบริษัท  20,000  บาท / ครัง้   20,000  บาท / ครัง้   20,000  บาท / ครัง้  

            กรรมการบริษัททีไ่ม่เป็นพนักงาน  12,000 บาท / ครัง้   12,000 บาท / ครัง้   12,000 บาท / ครัง้  

            กรรมการบริษัททีเ่ป็นพนักงาน  ไม่ไดร้บัคา่เบีย้ประชมุ   ไม่ไดร้บัคา่เบีย้ประชมุ   ไม่ไดร้บัคา่เบีย้ประชมุ  

2. คณะกรรมการตรวจสอบ       

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

            กรรมการตรวจสอบทีไ่ม่เป็นพนักงาน  12,000 บาท / ครัง้   12,000 บาท / ครัง้   12,000 บาท / ครัง้  
            กรรมการตรวจสอบทีเ่ป็นพนักงาน  ไม่ไดร้บัคา่เบีย้ประชมุ   ไม่ไดร้บัคา่เบีย้ประชมุ   ไม่ไดร้บัคา่เบีย้ประชมุ  

3.  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน    

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

            กรรมการสรรหาฯ ทีไ่ม่เป็นพนักงาน  12,000 บาท / ครัง้   12,000 บาท / ครัง้   12,000 บาท / ครัง้ 

            กรรมการสรรหาฯ ทีเ่ป็นพนักงาน  ไม่ไดร้บัคา่เบีย้ประชมุ   ไม่ไดร้บัคา่เบีย้ประชมุ   ไม่ไดร้บัคา่เบีย้ประชมุ  
 

 ผู้ด าเนินการประชุม สอบถามในท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่า            
ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดสอบถามเพิ่มเติม จงึขอใหท่ี้ประชมุลงคะแนนเสียง 

ผู้ด าเนินการประชุม ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชมุทราบว่า มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า
สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้ประชมุ 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 
ประจ าปี 2565 ในรูปแบบของเบีย้ประชมุ เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 500,000.00 บาท โดยเริ่มตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 
ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นดว้ย             109,286,960  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  อนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  และคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ ประจ าปี 2565 ในรูปแบบ
ของเบีย้ประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ และค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 500,000.00 บาท เริ่มตัง้แต่               
1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ตามท่ีเสนอ 
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วาระที ่10   พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

    -  ไม่มี  - 
 

ผู้ด าเนินการประชุม ไดเ้ปิดโอกาสใหท้่านผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องต่างๆ 

คุณทรงพล  สุคนธพงศ ์(ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย) สอบถามว่า ในปีท่ีผ่านมาเป็นปีแรกท่ีมี
รายไดห้ลกัอย่างมีนยัส าคญัจากการใหบ้รกิารตรวจโควิด 10.78% ค่ารกัษาพยาบาลจาก สปสช. 44.92% และประกนัสงัคม 
18.39% เรียนสอบถามว่าถา้กรณีโควิดเป็นโรคประจ าถ่ิน และค่อยๆหายไป บรษิัทฯ มีวิธีบรหิารจดัการเพื่อใหร้ายไดห้ลกัยงั
คงไวไ้ดอ้ย่างไร 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร กลา่ววา่ ทางโรงพยาบาลมีการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณต์่างๆ ไดอ้ย่างรวดเรว็ หาก
กรณีโควิดเป็นโรคประจ าถ่ิน ทางโรงพยาบาลจะเพิ่มการรกัษาของกลุ่มลกูคา้เงินสด และมีแผนในการ M&A ในอนาคตอนั
ใกล ้เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการท ารายไดใ้หม้ากขึน้ 

คุณทรงพล  สุคนธพงศ ์(ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย) สอบถามว่า จากหมายเหตปุระกอบงบ
คดีแพ่งท่ี บจ. สขุสวสัดิ์การแพทย ์(บ.ย่อย) ถูกฟ้องผิดสญัญา เรียกค่าเสียหาย 21.28 ลา้นบาท สอบถามถึงความคืบหนา้
เป็นอย่างไร และมีเหตผุลใดท่ีเป็นสาระส าคญัท าใหผู้บ้รหิารมองวา่จะชนะคดี ไม่มีการตัง้ส  ารองหนีส้ิน 

ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวว่า เน่ืองจากคนไขท่ี้เขา้มารกัษาท่ี บจ. สขุสวสัดิ์การแพทย ์หรือ โรงพยาบาลประชา
พฒัน ์(PCH) ไดย่ื้นฟ้องแพทย ์แลว้ก็ฟ้องทางโรงพยาบาลไปดว้ย ซึ่งเหตกุารณด์งักล่าวถือว่าเป็นเรื่องปกติของการด าเนิน
ธุรกิจโรงพยาบาล และเป็นไปตามกระบวนการของทางโรงพยาบาล 

คุณทรงพล  สุคนธพงศ์ (ผูร้บัมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย) สอบถามว่า อา้งอิงจากผูส้อบบญัชี
แสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขจากการท า M&A เขา้ซือ้กิจการ โรงพยาบาลประชาพฒัน ์(PCH) และมีสินคา้คงเหลือตน้งวด 
5.71 ลา้นบาท เรียนสอบถามผูบ้ริหารไปยังฝ่ายบัญชีว่าจะมีแนวทางใดเพื่อหาขอ้เท็จจริงมาสนับสนุน เพื่อใหก้ารแสดง
ความเห็นของผูส้อบบญัชีไดอ้ย่างถกูตอ้งแบบไม่มีเง่ือนไข 

ผู้ด าเนินการประชุม กลา่วว่า เน่ืองจากบรษัิทฯ ไดเ้ขา้ซือ้กิจการ บจ. สขุสวสัดิ์การแพทย ์หรือ โรงพยาบาลประชา
พฒัน ์(PCH) ในเดือนเมษายน 2564 จึงท าใหไ้ม่ไดต้รวจสินคา้คงหลือในเดือนมกราคม 2564 ทางผูส้อบบญัชีเลยเขียนว่า
ไม่ไดต้รวจในหมายเหตปุระกอบงบ 

คุณทรงพล  สุคนธพงศ์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า รายได้ค้างรับของ 
โรงพยาบาลประชาพฒัน ์และอาชีวะเวชศาสตร ์ท่ีมาจากประกันสงัคม / สปสช.  โดยรวมกว่า 272 ลา้นบาท ในหมายเหตุ
ประกอบงบข้อ 8. เรียนสอบถามผู้บริหารว่า อะไรคือปัจจัยเสี่ยงอย่างมีนัยส าคัญ ท่ีท าให้ไม่ได้รายได้เติมมูลค่าจาก
ประกนัสงัคม / สปสช. และใชร้ะยะเวลานานแค่ไหนท่ีโรงพยาบาลจะรบัรูร้ายไดอ้ย่างเติมจ านวน จากท่ีไดต้ัง้เบิกไป 



รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 

บรษิัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แล็บ จ ากดั (มหาชน) 
 

หนา้ 18 จาก 19 
 

ผู้ด าเนินการประชุม กลา่ววา่ เน่ืองจากเป็นการท าธุรกิจกบัทางราชการจงึเป็นเรื่องปกติ เพราะตอ้งมีการตัง้เบิกไป 
จงึท าใหไ้ม่มีปัจจยัเส่ียงอย่างมีนยัส าคญั 

คุณทรงพล  สุคนธพงศ ์(ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย) สอบถามว่า จากหมายเหตปุระกอบงบ
ข้อ 13. บ.ย่อย PCH ไดจ้่ายปันผลออกมา 192.6 ลา้นบาท อยากทราบนโยบายการจ่ายปันผล Payout ratio ของ PCH              
ในระยะยาวเป็นอย่างไร 

ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวว่า นโยบายการจ่ายปันผล Payout ratio ของ PCH ในระยะยาวประมาณ 40%                 
ของก าไรสทุธิ 

คุณทรงพล  สุคนธพงศ ์(ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย) สอบถามว่า จากการเขา้ลงทนุโครงการ 
IMHB ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ เรียนสอบถามว่าจุดเด่นๆ สิ่งท่ีแตกต่างอย่างชัดเจนของโครงการนีท่ี้เหนือกว่าคู่แข่งใน
ระแวกใกลเ้คียงคืออะไร และเน่ืองจากเป็นโรงพยาบาลใหม่ ไม่มีฐานลูกคา้ ใช้เวลาในการ  break event นาน บริษัทฯ 
วางแผนส าหรบับคุลากรท่ีขาดแคลนทางการแพทยแ์ละพยาบาล รวมถึงการเขา้มาของลกูคา้ใหม่ๆ อย่างไร 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร กลา่ววา่ โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง่ เป็นโรงพยาบาลท่ีตัง้อยู่บนพืน้ท่ี 12 ไร ่ติดสถานี
รถไฟฟ้า BTS แบริ่ง ซึ่งเป็นท่ีท าเลทอง อยู่ฝ่ังกรุงเทพใต ้และติดกับจังหวดัสมุทรปราการ โดยเจาะกลุ่มฐานลูกคา้เงินสด 
ระดบักลาง - สูง ซึ่งคาดว่ามีประชากรประมาณ 5 ลา้นคนในพืน้ท่ี และดว้ยความเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ จึงสามารถ
ดงึดดูบคุลากรทางการแพทยเ์ขา้มาท างานไดอ้ย่างไม่ขาดแคลน 

คุณทรงพล  สุคนธพงศ์ (ผูร้บัมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย) สอบถามว่า จากเดิมเป็นการเนน้
ทางดา้นอาชีวะเวชศาสตร ์และปีท่ีผ่านมาเขา้ซือ้กิจการโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง ซึ่งเป็นธุรกิจการโรงพยาบาลเต็มตวั 
เรยีนสอบถามวา่ดา้น Business Model จะเป็นอย่างไร เนน้ดา้นใดจาดนีใ้นอีก 5 ปีขา้งหนา้ และบรษิัทฯ จะด าเนินการ M&A 
ใดๆอีกหรือไม่ (ถา้ IMHB ส าเรจ็แลว้) 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร กลา่ววา่ บรษิัทฯ มีนโยบายท่ีจะ M&A อย่างสม ่าเสมอ และบรหิารจดัการลดตน้ทนุจาก
การ M&A ไดอ้ย่างเหมาะสม 

คุณฮั้งใช้  อัคควัสกุล (ผูร้บัมอบฉันทะ) กล่าวเสริมว่า ไดร้บัทราบถึงวิสยัทศันข์องผูบ้ริหารก็รบัรู ้และดีใจ และ
สนบัสนนุดว้ยใจจรงิ ขอใหเ้ป็นท่ีพึ่งของประชาชนคนรอบขา้ง และขอใหร้บัทราบประโยชนข์องบรษิัทจดทะเบียนท่ีไดม้าระดม
ทุนในตลาดหลกัทรพัยท่ี์ไดเ้งิน 2 บริสุทธ์ิ มาสรา้งธุรกิจ ธุรกรรม ก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่บริษัทฯ นัน้ๆ สาเหตุท่ีเรียกว่าเงิน               
2 บรสิทุธ์ิ คือ บรสิทุธ์ิท่ี 1 เงินท่ีมาจากการลงทนุ ผูถื้อหุน้ท ามาหากินมาซือ้หุน้ของบรษัิทฯ ท่าน คือ เงินบรสิทุธ์ิ สว่น บรสิทุธ์ิ
ท่ี 2 คือ เงินลงทนุนีไ้ม่ไดเ้สียดอกเบีย้ 

ผู้ด าเนินการประชุม สอบถามในท่ีประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่าน
ใดสอบถามเพิ่มเติม จงึกลา่วขอบคณุและล าดบัตอ่ไปเรยีนเชิญ ประธานฯ กลา่วปิดประชมุ 

 

 



รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 

บรษิัท โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แล็บ จ ากดั (มหาชน) 
 

หนา้ 19 จาก 19 
 

ประธานฯ ขอบคณุท่านผูถื้อหุน้ทุกท่าน และผูเ้ขา้รว่มประชมุท่ีมาประชมุกนัในวนันี ้ซึ่งเป็นสถานการณโ์ควิด-19             
ท่ีประชมุดว้ยความกระชบัเวลา และก็หวงัวา่ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในปี 2566 ก็คงจะไดร้บัความกรุณาจากผูถื้อหุน้มา
ประชมุกนัอย่างพรอ้มเพรียง และก็น าเสนอขอ้คิดเห็นดีๆ เพื่อประโยชนใ์นการพฒันาบรษิัทฯ ต่อไป 

 

ปิดประชมุ  09.49 น. 

 

ลงช่ือ _________________________________ ประธานท่ีประชมุ 

         (รศ.ดร. ธนวรรธน ์ พลวิชยั) 

 

 

ลงช่ือ _________________________________ เลขานกุารบรษิัท 

                 (นางสาวศิรลิกัษณ ์ ระหงษ)์           ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ 


