
รายงานการประช ุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
ของ 

บร ิษัท ศ ิคร ินทร ์ จ ากัด (มหาชน) 

----------------------------------------------------- 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ของบริษัท ศิครินทร์ จ ากัด (มหาชน) (“บร ิษัทฯ”) ได้จ ัดข ึ ้น
เม่ือวันจันทร์ ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม Sikarin Grand Room ชั ้น 8 อาคาร 3  
โรงพยาบาลศิครินทร์ เลขที่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จ านวน 45 รายนับรวมจ านวนหุ้น 485,758,682 หุ้น และผู้ถือหุ้นที ่ร ับ
มอบฉันทะ จ านวน 86 รายนับรวมจ านวนหุ้น 1,114,590,329 หุ้น รวมทั้งสิ้น 131 ราย น ับรวมจ  านวนหุ ้น

ทั้งสิ้น 1,600,349,061 หุ้น จากจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด 2,057,828,649 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.7688 
ซ่ึงเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16 

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. โดยนายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานกรรมการ ท าหน้าที ่ประธานในที ่ประชุม 

(“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ของบริษัทฯ และแนะน าคณะกรรมการ
บริษัท ที่ปรึกษา ผู้บริหาร และผู้ที่เข้าร่วมประชุมท่านอ่ืนๆ ที่จะท าหน้าที่ตอบข้อซักถามของผู ้ถ ือหุ ้น โดยมี

รายนามดังต่อไปนี้ 

กรรมการที่เข้าร ่วมประช ุม จ านวน 15 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ดังนี้  
1. นายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กร 
2. พลต ารวจโทจารักษ์ แสงทวีป รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 
3. นายศักด์ิชัย ธนบุญชัย รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
4. นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

5. นายสัญญา ศรายุทธ รองประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร 
6. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหา 

8. นายชัยสิทธ์ิ วิริยะเมตตากุล กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
9. นายสุชีพ บุญวีระ กรรมการ/กรรมการบริหาร 

10. นายเสนีย์ กระจ่างศรี กรรมการ/กรรมการบริหาร/ ประธานเจ ้าหน้าที ่ด ้านบัญชี
การเงิน (CFO) 



11. นายกษิดิศ อัชนันท์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
12. ดร.วิชญะ เครืองาม กรรมการอิส ระ /กรรมการสรรหา /กรรมการพิจ ารณา

ค่าตอบแทน 
13. ดร.ทิม นพรัมภา กรรมการ/กรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

14. พลอากาศเอกนิพัทธ์ วุฒิรณฤทธิ์ กรรมการอิสระ 
15. นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท 
 

ผู้เข้าร ่วมประช ุมอื่นๆ 
1. พลเอกวิโรจน์ แสงสนิท  ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 

2. นางปริญดา วงษ์สกุล   ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ผู้อ านวยการส านักบริหาร 
3. นายอ านาจ คล้ายไทย   ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 
4. นายสุรศักด์ิ สุตมาส   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

5. แพทย์หญิงสาวิตรี จันทนลาช  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศิครินทร์ 
6. นายแพทย์เขตโสภณ จัตวัฒนกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ 

7. นายแพทย์สมชาย ทั้งไพศาล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ 
8. นางสาวพลอยพรรณ วิเศษสินธพ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท 
9. นางสาวชนากานต์ ยอดยิ่ง  ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท 

10. ที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท สยาม อัลฟา แคปปิตอลจ ากัด 
11. ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท อินไซท์ ลีกัล จ ากัด 
12. ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จ ากัด 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 นี้มีวาระการประชุมจ  านวน 9 
วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นเพ่ือศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการ

ประชุมจากนั้น ประธานฯ จึงมอบหมายให้นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบร ิหาร/เลขานุการ
บริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงแนวทางการด าเนินการประชุมภายใต้สถานการณ์การ COVID-19 และขั้นตอน
ในการประชุม เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ 

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท เรียนให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ 
ได้จัดเตรียมมาตรการรองรับความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ COVID-19 ดังนี้ 

(1) บริษัทฯ จัดให้มีจุดคัดกรองเพ่ือเก็บประวัติตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและตรวจ ATK บริเวณทางเข ้า
อาคารและทางเข้าห้องประชุม โดยขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที ่ เดินทาง
กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือจังหวัดกลุ่มเสี่ยง หรือมีไข้ หร ือมีอาการเกี ่ยวกับทางเดินหายใจ 

โปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือผู้อ่ืน เข้าร่วมประชุมแทน 



(2) บริษัทฯ จัดที่นั่งส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ โดยมีระยะห่างจากกันไม่
น้อยกว่า 1 เมตร 

(3) บริษัทฯ จัดเตรียมเจลล้างมือไว้ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ณ บริเวณห้องประชุม 
(4) บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อย ู ่บร ิเวณ

ห้องประชุม 

ในการสอบถามรายละเอียดของวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นเข ียนค าถามพร ้อมทั ้งระบุล  าดับวาระ  และชื ่อ
นามสกุลของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอ านาจ ลงบนกระดาษที่แจกให้ และมอบให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ โดยบร ิษัทฯ 

จะตอบค าถามในวาระที่เก่ียวข้องนั้นๆ หรือในวาระที่ 9 ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ เห็นว่าการประชุมได้ใช ้เวลา
เกินสมควร บริษัทฯ จะตอบค าถามที่เหลือบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือตอบกลับไปยังอีเมลของผู ้ถ ือหุ ้นหร ือ

ผู้รับมอบอ านาจนั้นๆ 

ส าหรับขั้นตอนการประชุมและการลงคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้ใช้โปรแกรม E-Register และ E-Voting 
ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ภายใต้การด าเนินการของเจ้าหน้าที่ศูนย์รับฝากหลักทร ัพย ์ตลาดหลักทร ัพย ์แห่ง

ประเทศไทย มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนในการประชุม  

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนส าหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ มีดังนี้ 

(1) การประชุมจะด าเนินการไปตามล าดับวาระการประชุมตามที่แจ้งให้ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว 
โดยการลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ ทั ้งน ี ้  เพื ่อให้
เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถ ือหุ ้นลงลายมือ

ชื่อในบัตรลงคะแนน 
(2) ในการลงมติในแต่ละวาระเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ ้น และน าส่งให้

ทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นผู้บันทึกการลงคะแนนและประมวลผล กรณีผ ู ้ถ ือหุ ้น

ที่ไม่ส่งบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ โปรแกรมนับคะแนนจะถือว่าเห็นชอบในวาระนั้นๆ 
(3) บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย 

- บัตรลงคะแนนที่มีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง 

- บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าโดยไม่มีลายมือชื่อก ากับ ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ถ ือหุ ้นต้องการแก้ไข
การลงคะแนน ให้ขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อก ากับด้วยทุกครั้ง 

(4) เม่ือประมวลผลคะแนนแล้วเสร็จ เลขานุการบริษัทจะประกาศผลการนับคะแนนและสรุปผลการลง
มติในเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ โดยเป็นคะแนนเสียงที่นับรวมคะแนนเสียงของผู ้ถ ือหุ ้นที ่ เข ้า

ประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้จ านวนหุ้นของผู้เข้าร ่วมประชุม
ล่าสุดในวาระนั้นๆ 



(5) ผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้
โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ท่ีโต๊ะนับคะแนนที่อยู่บริเวณประตูทางเข้าออก 

(6) ผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ จะน าคะแนนของผู้ถือหุ้นรายนั้นในแต่ละวาระมารวมนับตามวิธี

ข้างต้น อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนใน
วาระใดไว้ หรือระบุไว้แต่ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที ่ประชุมมีการพิจารณาหร ือลงมติในเร ื ่องใด
นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหร ือเพิ ่มเติมข้อเท็จจร ิ ง

ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู ้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่
เห็นสมควร ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีที่ได้แจ้งไป 

(7) เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 การลงคะแนนเสียงส าหร ับวาระที ่  2 วาระที ่  4 
วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 7จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ  านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ การนับคะแนนของผู ้ถ ือหุ ้นใน

วาระนั้นๆ จะไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน 
(8) ส่วนการลงคะแนนเสียงสาหรับวาระที่ 8 ซ่ึงจะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 

3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห ็นด้วย” 
“งดออกเสียง” รวมถึงบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนนเสียงด้วย 

(9) ทั้งนี้ การนับลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร ื ่อง

ใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 
(10) การพิจารณาในวาระใดที่ต้องมีการลงมติซ่ึงอาจต้องใช้เวลาในการรวบรวมคะแนน บร ิษัทฯ อาจ

ด าเนินการพิจารณาในวาระต่อไปก่อนที่จะประกาศผลคะแนน โดยจะรายงานผลคะแนนให้ทราบ

ทันทีท่ีนับคะแนนเสร็จ 

เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ขอเชิญที่ปร ึกษากฎหมายเป็นกรรมการ

ตรวจนับคะแนน และขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเสนอชื่อเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนจ  านวน 2 ท่าน
ซ่ึงปรากฏว่ามีผู้เสนอชื่อเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนดังนี้ 

(1) นางสาวสุธินี เชษฐ์เชาวลิต  ที่ปรึกษากฎหมาย 

(2) นางสาวกมลทิพย์ สุขอร่าม  ผู้รับมอบฉันทะ 
(3) นางสาวสกุลรัตน์ ม่วงอ่อน  ผู้รับมอบฉันทะ 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในครั้งน ี ้  บร ิษัทฯ ได้เป ิดโอกาสให้ผ ู ้ถ ือหุ ้นเสนอเร ื ่องที่
เห็นสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการก่อนการประชุม
ล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเร ื ่องเพื ่ อ

บรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการแต่อย่างใด 



นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ ้งต่อตลาดหลักทร ัพย์
แห่งประเทศไทย ต้ังแต่วันที่ 23 มีนาคม 2565 แล้ว เพ่ือให้ผู้ถือหุ ้นมีโอกาสพิจารณาวาระต่ างๆ ก่อนการ

ประชุมในวันนี้ 

จากนั้น ประธานฯ จึงเริ่มด าเนินกระบวนการประชุมในแต่ละวาระดังต่อไปนี้ 

 
วาระที่ 1 เร ื่องที่ปร ะธานฯ แจ้งให้ที่ปร ะช ุมทราบ  

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบโดยสรุปได้ดังนี้ในชณะนี้เชื้อไวร ัสโควิด-19 สายพันธุ ์ใหม่โอมิครอน

ยังคงอยู่ระหว่างการแพร่ระบาด ซ่ึงเป็นสถานการณ์ที่มีผลต่อการก าหนดทิศทางและนโยบายในการด าเน ิน
ธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ ่งก่อให้เกิดผลกระทบทั ่วโลกรวมถึง

ประเทศไทยในหลายประการ โดยในด้านเศรษฐกิจสงครามนี้ท าให้ราคาน ้ามันแพงขึ ้น ส่งผลให้เกิดภาวะเงิน
เฟ้อ และส่งผลกระทบต่อการส่งออก เกิดการคว ่าบาททางเศรษฐกิจและการงดเดินทางต่าง ๆ เป็นต้น 
ผลกระทบอีกด้านคือการท่องเที่ยว โดยที่ผ่านมานักท่องเที่ยวจากรัสเซียและยูเครนมาเที ่ยวในภาพตะวันออก

ของประเทศไทยเป็นจ านวนมาก ดังนั้น จึงควรติดตามผลกระทบต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของเงินเฟ้อ การขาดแคลน
ทรัพยากร น ้ามัน เชื้อเพลิง พลังงาน ค่าครองชีพที่สูงขึ ้น รายได้จากการท่องเที ่ยวที ่ลดลง การหดตัวของ

เศรษฐกิจในภาพบริการทั้งหลาย 

ในส่วนของสถานการณ์โควิด-19 ประเทศไทยได้ด าเนินมาตรการต่างๆ ทั ้งการ lock-down การสวม
หน้ากากอนามัย การรักษาระยะห่าง จนถึงการเร่งรัดการฉีดวัคซีน และการใช้ยาฟาวิพิราเว ียร ์  เป็นต้น เช ื ้อ

ไวรัสนี้มีการกลายพันธุ์เรื่อย ๆ จึงไม่สามารถประเมินได้ว่าเชื้อโควิดจะคงอยู่จนถึงเม่ือใด  

สถานการณ์ทั้ง 2 สถานการณ์ข้างต้นส่งผลต่อการบริหารระบบสาธารณสุขทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ใน
ส่วนของภาครัฐ ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยมีความแข็งแกร่ง โดยเม่ือปี 2564 ประเทศไทยได้รับการจ ัด

อันดับให้มีความม่ันคงทางสุขภาพเป็นอันดับ 5 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย โดยประเทศไทยมีการ
จัดต้ังอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลชุมชน และสถานีอนามัยต่าง ๆ ต่อมาภายหลัง

จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นล าดับที ่  1 ของประเทศที ่มีการฟื ้นตัว 
และเป็นอันดับ 6 ของโลกในด้านการบริหารภาวะระบาดของโควิด จึงน่าจะเรียกความเชื่อม่ันได้ว ่าประชาชน
สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ โดยยังคงรักษามาตรการเช่นเดียวกับมาตรฐานสากลทั่วไป 

ในส่วนของบริษัทฯ  ซ่ึงมีโรงพยาบาลจ านวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพ โรงพยาบาล
ศิครินทร์ สมุทรปราการ และโรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่  ในช่วงการแพร ่ระบาดของโควิด-19 บร ิษัทฯ 

เป็นบริษัทฯ แห่งแรกที่สั่งซ้ือวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพ่ือบริการให้กับลูกค้าและพนักงาน



นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้บริหารธุรกิจได้อย่างม่ันคงจนถึงปัจจุบัน ซ่ึงทางผู้บริหารจะแจ ้งให้ท่านผู ้ถ ือหุ ้นทราบ
ต่อไป 

ในด้านสังคม บริษัทฯ ได้ร่วมกับมูลนิธิโรคหัวใจเด็ก ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนคร ินทร ์  ในการตรวจคัดกรองเด็กที ่ เป ็นโรคหัวใจตั ้งแต่ด าเน ิน 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร ์ร ัปชั ่น  บร ิหารงานด้วยความโปร ่งใส และ
ประกาศชัดเจนว่าจะไม่รับของขวัญใดๆ ต่อมา บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสุดยอดองค์กรนายจ ้างดีเด่น 
ประจ าปี 2564 จากโครงการที่เป็นความร่วมมือของ บริษัท คินเซนทริค ประเทศไทย (จ ากัด) บริษัทที ่ปร ึกษา

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นน าของโลก และสถาบันบัณฑิตบร ิหารธุรกิจศศินทร ์แห่งจ ุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (Sasin) และได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทท่ีน่าลงทุนโดยมีการด าเนินงานโดดเด่นด้านสิ ่งแวดล้อม 

สังคม และธรรมาภิบาลในกลุ่ม ESG Emerging List 

เพ่ือให้บริษัทสามารถบริหารธุรกิจให้เป็นประโยชน์และยั่งยืนต่อไป บริษัทฯ ได้ให้ความสนใจกับลูกค้า 
การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และการเปิดบริการแผนกใหม่ เช่น ทันตกรรม สุขภาพสตรี โรคเด็กและกุมารเวชต่าง 

ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ในปีหน้าสถานีรถไฟฟ้าบริเวณใกล้โรงพยาบาลจะเปิดด าเนินการแล้ว จึงเป็นอีกหนึ ่งจ ุด
แข็งส าคัญของบริษัทฯ  

ปัจจุบัน ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเชื่อม่ันได้ว่า บริษัทฯ ได้บริหารธุรกิจอย่างเต็มภาคภูมิท ี ่จะน  ามาสู ่ก  าไร
อย่างยั่งยืนและบริหารธุรกิจเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม 

วาระที่ 2 พิจารณาร ับรองรายงานการประช ุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบร ิษัท ชี ้แจง
รายละเอียดเก่ียวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม 

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า การประชุมสามัญผู ้ถ ือ

หุ้นประจ าปี 2564 ได้จัดขึ้นเม่ือวันพุธท่ี 21 เมษายน 2564 โดยบริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2564 และได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทร ัพย ์แห่งประเทศไทย และ

กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร ่รายงานการประชุมดังกล่าวทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว โดยรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมที ่จ ัดส่งล ่วงหน้าให้ผ ู ้ถ ือหุ ้น
พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถ ื อหุ ้น
ประจ าปี 2564 ซ่ึงคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกรายงานไว้อย ่างครบถ้วน

และถูกต้องแล้ว 



ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเก่ียวกับวาระนี้  โดยขอให้ผ ู ้ถ ือหุ ้นระบุ
ค าถามหรือข้อคิดเห็นลงในกระดาษที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และให้เจ ้าหน้าที ่ของบร ิษัทฯ เก็บกระดาษ

ค าถามจากผู้ถือหุ้น 

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นส่งกระดาษค าถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอที ่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยนาย

สุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี ้ต้อง
ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ  านวนเสียงทั ้งหมดของผู ้ถ ือหุ ้นที ่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

มติที่ปร ะช ุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ  าปี 2564 
ซ่ึงประชุมเม่ือวันพุธ ที ่21 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้

ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) ค ิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นด้วย 1,600,525,761 99.9999 

ไม่เห็นด้วย 1,300 0.0000 
งดออกเสียง 0 -    

บัตรเสีย 0 -    

รวม 1,600,527,061 100.0000 
หมายเหตุในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึนจากเมื่อตอนเร่ิมเปิดประชุม จ  านวน 3 ราย 
นับเป็นจ านวนหุ้นได้ 178,000 หุ้น 

 
วาระที่ 3 พิจารณาร ับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบร ิษัทในรอบปี 2564 

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานของบร ิษัทและการเปลี ่ยนแปลงที่

ส าคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 ไว้ในรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 รายละเอียดปรากฏ
ตามรายงานประจ าปีที่จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ 

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท
เป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ต่อที่ประชุม 

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัทรายงานสรุปผลการด าเนินงานของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ในรอบปี 2564 ต่อที่ประชุม ดังนี้ 

 



รายการ  จ านวน (บาท) เปลี่ยนแปลงจากปี 2563 

รายได้จากการรักษาพยาบาล 6,319,137,626 เพ่ิมขึ้น 64.53% 

ก าไรสุทธิ 1,395,295,770 เพ่ิมขึ้น 299.00% 

ก าไรต่อหุ้น 0.70 เพ่ิมขึ้น 311.76% 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเก่ียวกับวาระนี้ โดยขอให้ผ ู ้ถ ือหุ ้นระบุ
ค าถามหรือข้อคิดเห็นลงในกระดาษที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และให้เจ ้าหน้าที ่ของบร ิษัทฯ เก็บกระดาษ

ค าถามจากผู้ถือหุ้น 

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นส่งกระดาษค าถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมร ับทราบผลการด าเน ินงาน
ของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนมุัตริายงานและงบการ เงิน ส าหร ับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ ันวาคม 2564 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบรษัิท เป็นผู้ชี้แจง
รายละเอียดเก่ียวกับรายงานและงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงได้รับการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีแล้ว 

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัทชี้แจงว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ข้อ 18 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (รวมที ่มีการแก้ไขเพิ ่มเติม) มาตรา 

112 ซ่ึงก าหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุล และงบก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ
บริษัทฯ เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ทั้งน ี ้  รายงานและงบ
การเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบและ

รับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ ่งมีรายละเอียด
ปรากฏรายงานประจ าปี 2564 ในหัวข้อ“งบการเงิน” ที่จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร ้อมกับหนังสือเช ิญ

ประชุมในครั้งนี้ โดยสามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  

(หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ  งบการ เงินรวม 

สินทรัพย์รวม 8,089.66 

หนี้สินรวม 2,503.45 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 5,586.21 

รายได้รวม 6,377.34 

ก าไรสุทธิ 1,396.45 

ก าไรต่อหุ้น 0.70 บาท 



แบบสรุปฐานะทางการเงินของบริษัทฯณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

รายการ  จ านวน (บาท) เทียบปี 2563 (บาท) 

สินทรัพย์รวม 8,089,662,626 เพ่ิมขึ้น1,619,967,594 

หนี้สินรวม 2,503,454,052 เพ่ิมขึ้น124,272,554 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,586,208,574 เพ่ิมขึ้น 1,495,695,039 

มูลค่าหุ้นทางบัญชี 2.75  

จ านวนหุ้นถัวเฉลี่ย 2,006,528,793 หุ้น  

แบบสรุปงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

รายการ  จ านวน (บาท) เทียบปี 2563(บาท) 

รายได้รวม 6,377,340,147 เพ่ิมขึ้น  2,469,741,678 

ค่าใช้จ่ายรวม 4,543,004,841 เพ่ิมขึ้น 1,109,466,279 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 1,416,522,761 เพ่ิมขึ้น  1,065,818,581 

ก าไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,395,295,770 เพ่ิมขึ้น  1,045,617,864 

ก าไรต่อหุ้น 0. 6954 บาท - 

แบบสรุปงบแสดงฐานะการเงิน 

รายการ  จ านวน (บาท) เทียบปี 2563(บาท) 

สินทรัพย์หมุนเวียน 2,666,693,837 เพ่ิมขึ้น 1,442,822,054 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,422,968,789 เพ่ิมขึ้น 177,145,540 

รวมสินทรัพย์ทั้งหมด 8,089,662,626 - 

หนี้สินหมุนเวียน 1,630,683,203 เพ่ิมขึ้น 428,593,715 

หนี้สินไม่หมุนเวียน 872,770,849 ลดลง304,321,161 

รวมหนี้สินทั้งหมด 2,503,454,052 - 

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 5,516,833,120  เพ่ิมขึ้น 1,475,620,894 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,586,208,574  

รวมหนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้ 8,089,662,626 - 

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินส าหร ับรอบบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู ้สอบบัญชีของบร ิษัทฯ และผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว 



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเก่ียวกับวาระนี ้  โดยขอให้ผ ู ้ถ ือหุ ้น
ระบุค าถามหรือข้อคิดเห็นลงในกระดาษที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บกระดาษ

ค าถามจากผู้ถือหุ้น 

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นส่งกระดาษค าถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอที ่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยนาย

สุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี ้ต้อง
ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ  านวนเสียงทั ้งหมดของผู ้ถ ือหุ ้นที ่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

มติที่ปร ะช ุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุน สิ ้นสุด ณ วันที ่  31 
ธันวาคม 2564 ซ่ึงได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบแล้วตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ ้นที ่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) ค ิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นด้วย 1,600,528,731 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 -    
บัตรเสีย 0 -    

รวม 1,600,528,731 100.0000 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนมุัตกิารจดัสรรก าไรเพือ่เป็นเงินส ารองตามกฎหมายและการจา่ยเงินปนัผลจากผล
การด าเนินงานประจ าปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบรษัิท เป็นผู้ชี้แจง
รายละเอียดเก่ียวกับการจัดสรรก าไรเพ่ือเป็นเงินส ารองตามกฎหมายและการจ ่ายเงินปันผลจากผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2564 

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบร ิษัท ชี ้แจงต่อที ่ประชุมว่าเพื ่อให้
เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไข

เพ่ิมเติม) มาตรา 115 ซ่ึงก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู ้ถ ือหุ ้น เว ้นแต่เป็นการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้และรายงานให้ที ่ประชุม
ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และมาตรา 116 ซ่ึงก าหนดว่า บร ิษัทต้องจ ัดสรรก าไรสุทธิ



ประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม
ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน  

จากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจ าปี 2564 บริษัทมีก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม

จ านวน 1,396,448,615 บาท และก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน  921,986,596 บาท ดังน ั ้น 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเน ินงานประจ  าปี 

2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจ านวน 2,057,828,649 หุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ านวนทั ้งส ิ ้นไม่

เกิน 246,939,437.88 บาท ซ่ึงคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 26.97 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดย

ให้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที ่  25 เมษายน 2565 และก าหนดวัน

จ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 

โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลด้วยวิธีการโอนเงินปันผลเข้าบัญชีเงินฝากของผู ้ถ ือหุ ้น (e-Dividend) ซึ ่ง

เป็นบริการของตลาดหลักทรัพย์ที่จะอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นได้มากยิ ่งข ึ ้น ทั ้งน ี ้  ผ ู ้ถ ือหุ ้นสามารถ
สมัครใช้บริการ e-Dividend โดยยื่นใบสมัครไปยัง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ  ากัด (TSD) 
หรือโบรกเกอร์ของผู้ถือหุ้น 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเก่ียวกับวาระนี ้  โดยขอให้ผ ู ้ถ ือหุ ้น
ระบุค าถามหรือข้อคิดเห็นลงในกระดาษที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บกระดาษ

ค าถามจากผู้ถือหุ้น 

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นส่งกระดาษค าถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอที ่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยนาย
สุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี ้ต้อง

ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ  านวนเสียงทั ้งหมดของผู ้ถ ือหุ ้นที ่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

มติที่ปร ะช ุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรเพ่ือเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย
และการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2564ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) ค ิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นด้วย 1,600,528,731 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 -    
บัตรเสีย 0 -    



รวม 1,600,528,731 100.0000 

 
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบร ิษัทฯ และค ่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบร ิษัท เป็นผู้
ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบร ิษัท ชี ้แจงต่อที ่ประชุม ว่า เพื ่อให้
เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (รวมที ่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติม) มาตรา 120 ซ่ึงก าหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี แต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดจ  านวน

เงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ประกอบกับประกาศคณะกรรมการตลาดทุนซ่ึงก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนมี
การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทาน หรือตรวจสอบและแสดงความเห็น

ต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่
สังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั ้งผ ู ้สอบบัญชีรายที ่พ้น
จากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เม่ือพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันน ับ

แต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรให้ที ่ประชุมผู้

ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ังบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด โดย นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ทะเบียนเลขที ่ 9012 
หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสด์ิ ทะเบียนเลขที่ 6699 เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 ของบริษัทฯ และในกรณี
ที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ  ากัด จ ัดหาผู ้สอบบัญชีร ับ

อนุญาตอ่ืนของส านักงานท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบร ิษัทฯ แทนผู ้สอบ
บัญชีดังกล่าวได้ และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 เป็นเงิน 1,440,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย) เพิ ่มข ึ ้น

จากปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 140,000บาท 

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด และผู้สอบบัญชีที ่ เสนอแต่งตั ้งทั ้ง 2 ท่านเป็นผู ้สอบบัญชีที่
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/

หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่
อย่างใด และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบ

การเงินของบริษัทฯ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเก่ียวกับวาระนี ้  โดยขอให้ผ ู ้ถ ือหุ ้น
ระบุค าถามหรือข้อคิดเห็นลงในกระดาษที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บกระดาษ

ค าถามจากผู้ถือหุ้น 



เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นส่งกระดาษค าถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอที ่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยนาย
สุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี ้ต้อง

ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ  านวนเสียงทั ้งหมดของผู ้ถ ือหุ ้นที ่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

มติที่ปร ะช ุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบร ิษัทฯ และค่าสอบ
บัญชีประจ าปี 2565ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) ค ิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นด้วย 1,600,528,731 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 -    
บัตรเสีย 0 -    

รวม 1,600,528,731 100.0000 

 
วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกร รมการบร ิษัทแทนกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระ  

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบร ิษัท เป็นผู้
ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ  

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท ชี ้แจงต่อที ่ประชุมว่า เพื ่อให้

เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (รวมที ่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติม) มาตรา 71 ซ่ึงก าหนดว่า ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ  านวน 

1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยกรรมการที่พ้นต าแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ได้ 

คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 15 คน ดังนั้นกรรมการที่ออกตามวาระ 5 คนในปีนี้ ได้แก่ 
(1) พลต ารวจโทจารักษ์ แสงทวีป ประธานกรรมการบริหาร/ รองประธานกรรมการ 

(2) นายศักด์ิชัย ธนบุญชัย  รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ  
(3) นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

(4) นายกษิดิศ อัชนันท์  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
(5) ดร.ทิม นพรัมภา  กรรมการ 



บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีล ักษณะต้องห้าม 
เพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั ้งแต่ว ันที ่  28

ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ 

คณะกรรมการสรรหา ซ่ึงไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติ

ตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535(รวมที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และประกาศของตลาดหลักทร ัพย์
แห่งประเทศไทยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการก ากับตลาด
ทุนก าหนด คณะกรรมการสรรหาได้ด าเนินการพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการสรรหาที่

มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงเลือกตนเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั ้งเป็น
กรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อการด าเน ินงานของบร ิษัท ประกอบกับ

คุณสมบัติความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที ่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย และ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะประสบการณ์ความร ู ้และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการ 5 ราย ซึ ่งเป็นกรรมการที ่ครบ

ก าหนดออกตามวาระ เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู ้ถ ือหุ ้นพิจารณาเลือกตั ้งเป็น
กรรมการต่อไป 

คณะกรรมการบริษัท ซ่ึงไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที ่ได้ร ับการ
เสนอชื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ทั ้งทางด้านทักษะ วิชาชีพ ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบร ิษัทและ

กรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบร ิษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และเห็นควรเสนอ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกต้ังกรรมการ 5 ราย ซ่ึงเป็นกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระกลับเข ้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังมีรายนามดังต่อไปนี้ 

(1) พลต ารวจโทจารักษ์ แสงทวีป ประธานกรรมการบริหาร/ รองประธานกรรมการ 
(2) นายศักด์ิชัย ธนบุญชัย  รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ  
(3) นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

(4) นายกษิดิศ อัชนันท์  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
(5) ดร.ทิม นพรัมภา  กรรมการ 

เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและลงคะแนนเสียงอย่างเป็นอิสระประธานฯ จึงเชิญผู ้ท ี ่ ได้ร ับการ
เสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ออกจากห้องประชุม 



ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเก่ียวกับวาระนี ้  โดยขอให้ผ ู ้ถ ือหุ ้น
ระบุค าถามหรือข้อคิดเห็นลงในกระดาษที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บกระดาษ

ค าถามจากผู้ถือหุ้น 

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นส่งกระดาษค าถามเพ่ิมเติม ประธานฯจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ พร ้อมทั ้งแจ ้ง

ต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั ้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ปร ะช ุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอน ุมัติเล ือกตั ้งกรรมการแทนกรรมการที ่ออกจาก

ต าแหน่งตามวาระ โดยเห็นชอบแต่งต้ังกรรมการ 5 คนเดิมที ่ครบก าหนดออกตามวาระกลับเข ้ามาด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ  านวนเสียงทั ้งหมด

ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนดังนี้  

7.1 พลต ารวจโทจารักษ์ แสงทวีป  ประธานกรรมการบริหาร/ รองประธานกรรมการ 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) ค ิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นด้วย 1,600,528,531 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 

งดออกเสียง 200 -    
บัตรเสีย 0 -    

รวม 1,600,528,731 100.0000 

7.2 นายศักด์ิชัย ธนบุญชัย รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) ค ิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นด้วย 1,600,103,631 99.9734  

ไม่เห็นด้วย 425,100 0.0265 
งดออกเสียง 0 -    
บัตรเสีย 0 -    

รวม 1,600,528,731 100.0000 

7.3 นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) ค ิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นด้วย 1,600,103,631 99.9734  
ไม่เห็นด้วย 425,100 0.0265 



งดออกเสียง 0 -    
บัตรเสีย 0 -    

รวม 1,600,528,731 100.0000 

7.4 นายกษิดิศ อัชนันท์  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) ค ิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นด้วย 1,600,103,631 99.9734  
ไม่เห็นด้วย 425,100 0.0265 
งดออกเสียง 0 -    

บัตรเสีย 0 -    

รวม 1,600,528,731 100.0000 

7.5 ดร.ทิม นพรัมภา  กรรมการ 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) ค ิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นด้วย 1,600,528,731 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000  

งดออกเสียง 0 -    
บัตรเสีย 0 -    

รวม 1,600,528,731 100.0000 

 
วาระที่ 8 พิจารณาก าหนดค ่าตอบแทนกรรมการ  ประจ าปี 2565 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบร ิษัท เป็นผู้

ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท ชี ้แจงต่อที ่ประชุมว่า  เพื ่อให้

เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) มาตรา 90 ซ่ึงก าหนดว่า 
ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบร ิษัท ใน
กรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้ก าหนดไว้การจ่ายค่าตอบแทนตามให้เป็นไปตามมติของที ่ประชุมผู ้ถ ือหุ ้น ซึ ่ง

ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม 

คณะกรรมการเห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมผู ้ถ ือ

หุ้นพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนทั้งในรูปเบี้ยประชุม และบ าเหน็จ ของกรรมการทุกคณะ ทั ้งคณะกรรมการ



บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดประจ าปี 2565เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 12,000,000 บาท ทั้งนี้ ส่วนที ่ เหลือ
หลังหักเงินค่าเบี้ยประชุมประจ าปี 2565ขออ านาจให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทน

อ่ืน ๆ แต่รวมแล้วไม่เกิน 12,000,000 บาท ซ่ึงเท่ากับปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

กรรมการ  

ปี 2565(ปีที่เสนอ) ปี 2564 

ค ่าตอบแทนร ูปตัวเงิน (บาท) ค ่าตอบแทนร ูปตัวเงิน (บาท) 

เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เบี้ยประชมุ บ าเหนจ็ เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เบี้ยประช ุม บ าเหน็จ 

คณะกรรมการบร ิษัท 

ประธานกรรมการ - 360,000  - 270,000  

รองประธานกรรมการ - 1,080,000  - 810,000  

กรรมการ - 3,960,000  - 2,970,000  

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร
ตรวจสอบ 

- 40,000  - 40,000  

กรรมการตรวจสอบ - 80,000  - 80,000  

คณะกรรมการช ุดย่อยอื่นๆ 

ประธานกรรมการชุดย่อย - - - - - - 

กรรมการชุดย่อย - - - - - - 

 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเก่ียวกับวาระนี ้  โดยขอให้ผ ู ้ถ ือหุ ้น
ระบุค าถามหรือข้อคิดเห็นลงในกระดาษที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้ และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บกระดาษ

ค าถามจากผู้ถือหุ้น 

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นส่งกระดาษค าถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอที ่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดย นาย
สุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี ้ต้อง

ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 

มติที่ปร ะช ุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ตามที ่ เสนอ 

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม ดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (เสียง) ค ิดเป็นรอ้ยละ 
เห็นด้วย 1,600,528,731 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0.0000  



งดออกเสียง 0 0.0000    
บัตรเสีย 0 0.0000    

รวม 1,600,528,731 100.0000 

 

ระหว่างรอผลคะแนนวาระที่ 8 นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบร ิษัท 

ได้ตอบข้อซักถามที่ได้รับระหว่างการประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้ 

นายกิตติพล สุนทรพาณิชย์ ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะสอบถามว่า สาเหตุการจ่ายปันผลในอัตราร ้อยละ 
26.97 เม่ือเทียบกับปี 2564 บริษัทฯ จ่ายร้อยละ 49.60 จึงขอถามถึงสาเหตุที่จ่ายน้อยลง 

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า เมื ่อปี 2564 บร ิษัทฯ 
จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น ในปีนี้บริษัทฯ จ่าย 0.12 บาทต่อหุ้น ซ่ึงจ ่ายในอัตราที ่ เพิ ่มข ึ ้นเมื ่อ

เทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทฯ แบ่งก าไรปี 2564 ส่วนหนึ่งส าหรับจ่ายเงินปันผลในอัตราที ่โตขึ ้น อีกส่วน
บริษัทฯ เก็บไว้เป็นเงินส ารองส าหรับความไม่แน่นอนทางด้านธุรกิจ อันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด ดังน ั ้น 
ทางคณะกรรมการบริษัทจึงควรให้บริษัทฯ ถือเงินสดไว้ส่วนหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทฯ เก็บเงินไว้ส  าหร ับพัฒนา

คุณภาพของการให้บริการ บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญในการสร้างฐานลูกค้า การติดต่อลูกค้า และการสร ้าง 
แบรนด์ โดยบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท าโครงการร่วมมือการพัฒนา Sikarin Academy 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรส าหรับให้บริการแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการขยายกิจ การ 
รวมถึงการสร้างตึกใหม่ที่โรงพยาบาล เพ่ือรองรับการขยายตัวได้ถึง 120 เตียง ดังน ั ้น บร ิษัทฯ จ ึงสามารถ
รองรับการรักษาได้ทุกประเภท 

ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า สาเหตุที่ค่าสอบบัญชีเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับปี 2564 

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า  ค่าสอบบัญชีเพิ ่มข ึ ้น

เนื่องจากปริมาณงานที่มากขึ้น และในปี 2565 บริษัทฯ ได้น าโปรแกรมบัญชี Oracle มาใช้ เพ่ือให้การบร ิหาร
จัดการง่ายขึ้น และสามารถประมวลผลได้ดีขึ้น 

วาระที่ 9 พิจารณาเร ื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.  2535 ก าหนดว่า เมื ่อที่
ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมเสร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซ่ึงมีห ุ ้นน ับรวมกันได้ไม่

น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไว้ใน
หนังสือนัดประชุมอีกก็ได้  



ประธานฯ จึงสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือน ัด
ประชุมหรือไม่  

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอ่ืนใดเข้าพิจารณา  

ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพ่ิมเติม 

นายบวรวัฒน์ แพ่งศรีสาร ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสร ิมผู ้ลงทุนไทย  สอบถามว่า 
แนวโน้มรายได้จากการบริหารจัดการโควิดต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร และ แนวทางการลงทุนและแผนการเติมโต
ในอีก 5 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร 

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า  เม่ือปีที่ผ่านมา บร ิษัทฯ 
ได้รับรางวัลในเรื่อง ESG ซ่ึงหมายความว่าบริษัทฯ มีความน่าลงทุน มีวิถียั่งย ืน บร ิษัทฯ ได้ร ับ CG Score ใน

ระดับดีมาก และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นภาคเอกชนไทย CAC โดยการร ับรองมี
อายุ 3 ปี ต้ังแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564 ถึง 30 มีนาคม 2567 นอกจากนี ้ บร ิษัทฯ ได้ปร ับเปลี ่ยนแบรนด์ 
เปลี่ยนโลโก้ และก าหนด Tagline ว่า “ศิครินทร์ เคียงข้างคุณ” เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานน าไปใช้เป ็นหลัก

ในการท างานของบริษัทฯ  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับมาตรฐานรับรองทั้งในระดับประเทศและระดับสากล และได้รับการรับรองราย

โรคเฉพาะเรื่อง 3 ด้าน ได้แก่ หัวใจ เบาหวาน และหลอดเลือดและระบบประสาท อีกทั ้งบร ิษัทฯ ย ังได้ร ับ
รางวัลทางด้านพยาบาลมาตรฐานสากลระดับโลก 

บริษัทฯ มีการเก็บข้อมูลของลูกค้าผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู ้ต ิดตามทางออนไลน์ส ูงเป็นล าดับที ่  2 

บริษัทฯ มีมาสคอต เป็นรูปหมี 2 ตัว ซ่ึงมีชื่อว่า “จริงใจ” และ “สุดใจ” ส าหร ับให้ข ้อมูลต่าง ๆ ในระบบ
ออนไลน์ นอกจากนี้ บร ิษัทฯ มีระบบ Sikarin Care Center ในการตอบค าถาม ทั ้งด้วย Chatbot และ
เจ้าหน้าที่ประมาณ 50 คู่สาย โดยบริษัทฯ จะพัฒนาระบบเพ่ือเป็นแพลตฟอร์มติดต่อกับลูกค้า ติดตามอาการ 

รวมถึง telemedicine ด้วย 

บริษัทฯ ได้ร่วมกับ Chulalongkorn Business School ในโครงการ SIKARIN Academy เพื ่อพัฒนา

องค์ความรู้และศักยภาพของบุคลากรในด้านการพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการต่าง ๆ 
ตลอดจนจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และขับเคลื่อนสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืน 

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รางวัลนายจ ้างดีเด่น ประจ  าปี 2564 จ ัดโดย ความร ่วมมือกันระหว่าง 

Kincentric (Thailand) บริษัทท่ีปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั ้นน  าของโลก และสถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin) โดยเป็นรางวัลสากลระดับโลก 



ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีรูปแบบการบริหารจัดการชัดเจน มีรางวัลรองรับทั้งในด้านการแพทย์และ
ในด้านบุคคล บริษัทฯ อยู่ในวิถีที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับ 

ในด้านธุรกิจ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการแยกกลุ่มธุรกิจให้มีความชัดเจน โดยแยกธุรกิจโรงพยาบาล และ
ธุรกิจที่ไม่ใช่โรงพยาบาล ในส่วนของธุรกิจโรงพยาบาล บริษัทฯ จะมีฐานลูกค้าเพิ ่มมากขึ ้น โดยบร ิ ษัทจะมี

ลูกค้าภาครัฐเพ่ิมมากขึ้น จากการร่วมรับรักษาข้าราชการผ่านการเบิกจ่ายกับกรมบัญชีกลาง และบร ิษัทฯ ได้
เริ่มรับงานโครงการภาครัฐ เช่น โครงการ Factory Sandbox โครงการการฉีดวัคซีนให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 
33 ศูนย์เปลี่ยนบัตรแรงงานต่างด้าว เป็นต้น นอกจากนี้ ศิครินทร์จะมีศูนย์มะเร ็ง และศูนย ์ผ ่าตัดผ่านกล้อง

ครบวงจร บริษัทฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องทางเดินอาหารและตับ ซ่ึงจะต่อยอดเรื่องการผ่าตัดผ่านกล้องศิคร ินทร์
สมุทรปราการจะเน้นเรื่องศูนย์ทางเดินอาหารและตับ และศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน ในขณะที่ศิคร ินทร ์หาดใหญ่

จะเน้นเรื่องศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง และศูนย ์ทางเดินอาหารและตับ  ส าหร ับโครงการ
สวัสดิการภาครัฐ ส าหรับผู้ประกับตนที่เลือกศิครินทร์ บริษัทฯ จะโครงการประกันสังคมพลัส เพื ่อให้ล ูกค้ารอ
คิวไม่นาน สา มารถท าน ัดหมายผ่านแอพพลิ เคชั ่น พบแพทย์เฉพาะทางได้ทันที รวมถ ึงผ่าตัดด้วย

มาตรฐานสากลระดับโลก บริษัทฯ สามารถดูแลผู้ประกันตนได้ครบทุกด้านโดยไม่มีการส่งต่อ นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ได้จัดท า Be Better Wellness Center ซ่ึงเปิดใช้บริการได้ประมาณ 1 ปีแล้ว และบร ิษัทฯ ได้สร ้าง

อาคารใหม่สูง 7 ชั้น รองรับการขยายตัวของคลินิคเฉพาะทาง และการขยายจ านวนเตียงถึง 120 เตียง 

ในส่วนของธุรกิจที่ไม่ใช่โรงพยาบาล บร ิษัทฯ ได้จ ัดท าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยต่อยอดมาจากความ
น่าเชื่อถือของโรงพยาบาล เช่น สเปรย์แอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์เจล เป็นต้น ลูกค้าหลายรายได้สอบถามว่า

โรงพยาบาลจะผลิตสินค้าต่าง ๆ เช่น ครีม หน้ากากอนามัย หรือไม่ บร ิษัทฯ จ ึงได้เก็บรวบรวมข้อมูลความ
ต้องการของลูกค้าไว้ และมีความต้ังใจที่จะต่อยอดในด้านดังกล่าว 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล แต่ในอนาคตบริษัทฯ จะเป็นผู้ดูแลผู้คนผ่านมาตรฐานสากลระดับ

โลก โดยบริษัทฯ จะเป็นมากกว่าโรงพยาบาล และจะดูแลลูกค้าของศิครินทร์ทุกท่าน 

นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า โควิด-19 ซ่ึงเกิดขึ้นเม่ือ 3 ปีที ่แล ้ว 

เป็นวิกฤติ แต่ทีมงานของบริษัทฯ ได้บริหารจัดการวิกฤตินั้นจนกระทั่งเกิดความพึงพอใจจากคนไข้มากมาย จน
ยินดีเข้าสู่โครงการ Post-Covid เพ่ือติดตามอาการภายหลัง ซ่ึงท าให้บริษัทฯ ได้มีฐานลูกค้าเพ่ิมขึ้นจ านวนมาก 

ใน 5 ปีข้างหน้า ภาพของบริษัทฯ มีความชัดเจนว่าเป็นบริษัทฯ ที่เติบโตอย่างม่ันคง ยั่งยืน และน่าไว ้ใจ 

บริษัทฯ สามารถพิสูจน์ให้เห็นในหลายๆ ด้าน ส าหรับชื่อรางวัลนายจ้างดีเด่น บร ิษัทฯ เร ียกว่าเป็นรางวั ลที่
ดูแลพนักงานได้อย่างดีเด่น และเป็นความพึงพอใจภายในองค์กร ความสามารถและโอกาสต่าง ๆ ของบร ิษัทฯ 

จะสามารถเสริมให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืน ทั้งด้านมูลค่าและการปันผลท่ีมีเสถียรภาพ  



เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณทุกท่านที ่สละเวลามาเข ้าร ่วมประชุมโดย
พร้อมเพรียงกันและให้ค าแนะน าและข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และขอบคุณที่สนับสนุนกิจกรรมของ

บริษัทฯ สม ่าเสมอด้วยดีตลอดมา จากนั้น ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

ปิดประชุมเวลา 10.45 น. 

 

        ลงชื่อ     ประธานในที่ประชุม 
                    (นายเสนีย์ จิตตเกษม) 

 

        ลงชื่อ     ผู้บันทึกการประชุม 

                 (นายสุริยันต์ โคจรโรจน์) 
               เลขานุการบริษัท 


