รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2565
ของ
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่
ประชุมเมื่อวันเสาร์ ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว (ปิ่ นเกล้า) ห้องปิ่ นเกล้า ชัน้ 3
เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบารุง เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
เมื่อมีผถู้ ือหุน้ มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จานวน 14 ราย ถือหุน้ รวมกันทัง้ สิน้ 108,856,501 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
50.63 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมด และผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจานวน 58 ราย ถือหุน้ รวมกันทัง้ สิน้ 1,409,259 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
0.66 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมด รวมเป็ นผูถ้ ือหุน้ ทัง้ ที่มาประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะทัง้ สิน้ จานวน 72 ราย ถือหุน้ รวมกัน
ทั้งสิน้ 110,265,760 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 51.29 ของจานวนหุน้ ที่ชาระแล้วทั้งสิน้ 215,000,000 หุน้ ถื อว่า ผูถ้ ื อหุน้ เข้าร่วม
ประชุมครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 37. ซึ่งกาหนดว่า “ ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั
มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้
นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด ” ประธานฯ จึงเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2565
รศ.ดร. ธนวรรธน์ พลวิชยั ประธานกรรมการบริษัท ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)
ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผูถ้ ื อหุน้ ที่เข้าร่วมประชุม โดยการประชุมในวันนีจ้ ะขอจัดให้มีความกระชับมากขึน้
เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงการเตรียมการในการจัดประชุมที่บริษัทฯ กาหนดมาตรการขึน้ ตาม
แนวทางการจัดประชุมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อประโยชน์ในการ
ดูแลสุขภาพของผูถ้ ือหุน้ และผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับการประชุม ดังนี ้
1. เสนอแนะให้ผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมแทน เพื่อลดจานวนผูเ้ ข้าร่วมประชุม
2. จัดตัง้ จุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดไข้บริเวณด้านหน้าทางเข้าห้องประชุม
3. จัดเตรียมหน้ากากอนามัย 1 ชิน้ / 1 ท่าน
4. จัดเตรียมเจลล้างมือตามจุดต่างๆ
5. ลดความแออัด โดยจัดที่น่งั ให้มีระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร
ทัง้ นี ้ ในระหว่างการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผูถ้ ือหุน้
1. ใส่หน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ในพืน้ ที่อาคาร
2. นั่งประจาที่ ที่กาหนดไว้เพื่อลดการเคลื่อนย้าย
3. หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ท่ีจดั เตรียมไว้ให้ตามจุดต่างๆ
4. เว้นระยะห่างระหว่างตัวบุคคลอย่างน้อย 2 เมตร
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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด์ แล็บ จากัด (มหาชน)

ประธานฯ กล่าวเปิ ดการประชุมแล้วมอบหมายให้ นายธิบดี มังคะลี กรรมการ ทาหน้าที่เป็ นผูด้ าเนินการประชุม
(“ผู้ ด าเนิ น การประชุ ม ”) แนะนาคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จากัด (มหาชน)
ที่ เข้า ร่ว มประชุม จ านวน 6 ท่า น โดยสัดส่ว นของกรรมการที่ เข้า ร่ว มประชุม เท่า กับ ร้อ ยละ 100 ของกรรมการทั้ง หมด
ซึง่ มีรายนามดังต่อไปนี ้
1. รศ.ดร. ธนวรรธน์
2. ดร.สิทธิวตั น์
3. น.ส.ปรมาภรณ์

พลวิชยั
กากัดวงษ์
ปวโรจน์กิจ

4. นายธิบดี
5. น.ส.ทิวาพร

มังคะลี
กัณฑาสุวรรณ

6. นายวโรกาส

ตาปสนันทน์

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
/ ประธานคณะทางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม / กรรมการคณะทางานกากับ
ดูแลกิจการ / กรรมการสรรและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการคณะทางาน
บริหารความเสี่ยง
กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานคณะทางานบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการคณะทางานกากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะทางานกากับดูแลกิจการ
/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมีผเู้ ข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย
1. น.ส.รัชนีพร
มกราวุธ
2.
3.
4.
5.
6.

นายวิฑรู ย์
นายพิพฒ
ั น์
น.ส.รริศา
นายต้นสกุล
น.ส.ศิรลิ กั ษณ์

ผูอ้ านวยการใหญ่สายบัญชีการเงิน / รักษาการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี /
กรรมการบริหาร
วงศ์แหลมสิงห์ ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต สานักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท
กิตติอคั รเสถียร ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท เวลแคป แอดไวเซอรี่ จากัด
คล่องประกิจ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท เวลแคป แอดไวเซอรี่ จากัด
ประจักษ์จิตร์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท เวลแคป แอดไวเซอรี่ จากัด
ระหงษ์
เลขานุการบริษัท

และขอขอบคุณ คุณทรงพล สุคนธพงศ์ อาสาพิทกั ษ์สิทธิผูถ้ ือหุน้ จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทยที่มาร่วมการ
ประชุมในครัง้ นี ้ ก่อนดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เพื่อให้การตรวจนับคะแนนเป็ นไปอย่างโปร่งใส ทางบริษัทฯ
ได้มอบหมายให้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนครัง้ นี ้
ลาดับต่อไป ผูด้ าเนินการประชุม แจ้งให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ทราบว่า บริษัทฯ ได้ทาการเรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 แก่ท่านผูถ้ ือหุน้ 3 ทาง ดังนี ้
1. บริษัทฯ ได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code ไปยังผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านทางไปรษณีย ์
2. บริษทั ฯ ได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. บริษทั ฯ ได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.intermedthai.com)
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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด์ แล็บ จากัด (มหาชน)

เพื่ อ ให้ก ารประชุม เป็ นไปตามหลัก การก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดีใ นส่ว นของการออกเสี ย งลงคะแนน ในที่ ป ระชุม
ผูด้ าเนินการประชุมจึงได้ชีแ้ จงวิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี ้
1. ในการออกคะแนนเสียงจะถือเสียงข้างมาก ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ มีส่วนได้
เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุน้ จะไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือ กตั้ง
กรรมการตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 41. สาหรับการลงมติในวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนในโครงการ โรงพยาบาล
ไอเอ็มเอช แบริ่ง (IMH BEARING Hospital) จานวน ไม่ต่ากว่า 600 เตียง ต้องได้เสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (3/4) ของผูถ้ ือ
หุน้ ที่มาประชุม และ การลงมติในวาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2565 ต้องได้เสียง
ไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
2. ในการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ใช้บตั รลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้โดยในแต่ละวาระขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ทา
เครื่องหมายลงในช่องเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านัน้ บนบัตรลงคะแนนของแต่ละ
วาระ และขอให้ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนแต่ละวาระ เพื่อเป็ นการยืนยันตัวตนของผูถ้ ือหุน้ และเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
ในการลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะที่ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านยกมือให้
เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน สาหรับผูท้ ่ีไม่สง่ บัตรลงคะแนนเสียง บริษัทฯ จะถือว่าเป็ นการลงมติเห็นด้วย
3. การนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหกั คะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดที่เข้าร่วม
ประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ
ส าหรับ ผู้ท่ี อ อกเสี ย ง เห็ น ด้ว ย ในแต่ ล ะวาระ ขอให้ส่ ง คื น แก่ เ จ้า หน้า ที่ ข องบริ ษั ท ฯ หลัง เสร็ จ สิ ้น การประชุ ม ทั้ง นี ้
การลงคะแนนเสียงในการประชุมครัง้ นีเ้ ป็ นการลงคะแนนแบบเปิ ดเผย แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมด
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน
เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชือ้ COVID-19 หากมีขอ้ ซักถามเกี่ยวกับวาระการประชุม บริษัทฯ ขอความ
กรุณาเขียนคาถามลงในกระดาษแล้วนาส่งให้เจ้าหน้าที่แทนการพูดผ่านไมโครโฟน โดยบริษัทฯ จะตอบคาถามในห้องประชุม
เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับวาระการประชุมเท่านัน้
สาหรับคาถามหรือความคิดเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กาลังพิจารณาอยู่ขอความกรุ ณานาไปสอบถาม หรือให้
ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผูถ้ ือหุน้ ให้ความคิดเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ
และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซา้ กัน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ รายอื่น ได้ใช้สิทธิดว้ ย จึงขอความ
กรุณาผูถ้ ือหุน้ โปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็ นไปด้วยดีและเพื่อเป็ นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กาหนด
ผู้ดาเนินการประชุม ได้รายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอเรื่องที่เห็นว่าสมควร
บรรจุเป็ น วาระการประชุม ผู้ถื อหุ้นและเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้า รับการสรรหาเป็ นกรรมการ โดยได้เผยแพร่รายละเอียด
หลักเกณฑ์ และวิธีการว่าด้วยการเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการบริษัท
ทางเว็บไซต์ของบริษัท แล้วตัง้ แต่วนั ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอเรื่อง
เพื่อบรรจุเป็ นวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็ นกรรมการ
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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด์ แล็บ จากัด (มหาชน)

เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ มีขอ้ ซักถามในวิธีการออกเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน ผูด้ าเนินการ
ประชุม จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ และขอขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน ที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามั ญ ผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2565 ของบริษัทฯ และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังต่อไปนี ้
1. ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รบั การประเมินการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report
of Thai Listed Companies – CGR 2021) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็ นบริษัทฯ ที่มีการกากับดูแลกิจการ
(Corporate Governance Policy : CGR) ได้คะแนน 89 คะแนน อยู่ในระดับ 4 ดาว หรือ ดีมาก (Very Good) และยังได้รบั
ผลการประเมินคุณภาพการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี 2564 ด้วยคะแนน 98 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
2. บริษัทฯ ได้ดาเนินธุรกิจโดยให้ความสาคัญในการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รปั ชั่น และยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม บริหารงาน
ด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย เช่น การเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อ่ืนใดกับ
เจ้า หน้า ที่ ข องรัฐ หรื อ บุค คลอื่ น ใดที่ ท าธุ ร กิ จ กับ บริษั ท ทั้ง นี ้ บริษั ท ได้ก าหนดแนวทางในการประพฤติ ป ฏิ บัติ ท่ี เ หมาะสมของ
คณะกรรมการ ฝ่ ายบริหาร และพนักงานในจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของ “บรรษัทภิบาล”
ของบริษัท โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาการเข้าเป็ นสมาชิกภาคต่อต้านการคอร์รปั ชั่น CAC อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ประกาศ
นโยบายดังกล่าวให้พนักงานของบริษัทรับทราบอย่างทั่วถึงแล้ว

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
มติทปี่ ระชุม เนื่องจากวาระที่ 1 เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ
วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2564

ผู้ดาเนินการประชุม เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 ซึง่ บันทึกรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวได้นาส่งให้ท่านผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
ผู้ดาเนินการประชุม ได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามหรือเสนอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมปรากฏว่าไม่มี
ผูถ้ ือหุน้ รายใดซักถามหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุม จึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียง
ผู้ดาเนินการประชุม แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด์ แล็บ จากัด (มหาชน)

ที่ ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564
โดยมิได้มีการแก้ไข ดังต่อไปนี ้
เห็นด้วย
109,286,960 เสียง
คิดเป็ น ร้อยละ
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็ น ร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ น ร้อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ น ร้อยละ
0.0000
มติทปี่ ระชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 เมษายน 2564
วาระที่ 3

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานในรอบปี 2564 และพิจารณาอนุมัตงิ บการเงิน
ประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ผู้ดาเนินการประชุม เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบผลการดาเนินงานในรอบปี 2564 และงบการเงินประจาปี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี 2564 ในหัวข้องบการเงิน
ที่ได้จดั ส่งเป็ นรูปแบบ QR CODE ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นีแ้ ล้ว
โดยสรุ ปสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
งบแสดงฐานะการเงิน บริษั ท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : ล้านบาท
ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

1,180.10

491.20

535.16

หนีส้ ินรวม

335.70

56.22

83.56

ส่วนของผู้ถอื หุน้ รวม

844.40

434.98

451.59

มูลค่าหุน้ ทีเ่ รียกชาระแล้ว

107.50

107.50

107.50

รายได้จากการขายและบริการ

942.64

238.21

333.93

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

422.70

(16.61)

10.5

1.97

(0.08)

0.07

รายการ
สินทรัพย์รวม

กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ (บาท / หุน้ )

ทั้งนี ้ ในวาระนี ท้ างสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้กาหนดให้บริษัทฯ รายงานถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชั่นด้วย ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ให้สาคัญต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น (Anti-Coorruption Policy) โดยได้ส่ือสาร
นโยบายดังกล่าวให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัท เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ ,
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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด์ แล็บ จากัด (มหาชน)

E-mail, Line Official และ Web site บริษั ท ฯ และมี น โยบายการรับ เรื่ อ งร้อ งเรี ย นและเบาะแสการกระท าผิ ด (Whistle
Blowing) เพื่อให้สามารถแจ้งข้อมูลการทุจริตได้หลายช่องทาง
ผู้ดาเนินการประชุม ได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ รายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
ในวาระนี ้ จึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียง
ผู้ดาเนินการประชุม ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย
109,286,860 เสียง
คิดเป็ น ร้อยละ
99.9999
ไม่เห็นด้วย
100 เสียง
คิดเป็ น ร้อยละ
0.0001
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ น ร้อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ น ร้อยละ
0.0000
มติทป่ี ระชุม อนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกาไรสุทธิ ประจาปี 2564 และการจ่ายเงินปั นผล

ผู้ดาเนินการประชุม กล่าวให้ท่ีประชุมทราบว่า ผลการดาเนินงานประจาปี 2564 งบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทฯ
มีกาไรสุทธิ 233.60 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิ
ของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสารองตามกฎหมายและทุนสารองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามการ
จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึน้ อยู่กบั กระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกาหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่
รวมทั้งข้อกาหนดทางกฎหมาย ความจาเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย ทั้งนีม้ ติของคณะกรรมการบริษัท
ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปั นผลจะต้องถูกนาเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เว้นแต่การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทมีอานาจอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุม
คราวถัดไป การจัดสรรเงินทุนสารองตามกฎหมายต้องจัดสรรร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิ จนกว่าจะถึงร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผูถ้ ือหุน้ สมควรอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปี 2564 เพื่อเป็ น
ทุนสารองตามกฎหมาย จานวนเงิน 2,750,000.00 บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และการจ่ายเงินปั นผลในอัตรา
หุน้ ละ 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) จานวน 215,000,000 หุน้ รวมเป็ นเงินปั นผลสาหรับงวดสิน้ ปี 2564 จากกาไรสุทธิของงบ
การเงินเฉพาะกิจการ จานวนไม่เกิน 193,500,000.00 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบสามล้านห้าแสนบาทถ้วน) (ยังไม่ได้หกั หุน้ ที่
บริษัทซือ้ คืนซึง่ ไม่มีสิทธิได้รบั เงินปั นผลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) โดยกาหนดให้วนั ที่ 21 มีนาคม 2565 เป็ นวันกาหนดรายชื่อ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการรับเงินปั นผล (Record Date) และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565
ผู้ดาเนินการประชุม ได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ รายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
ในวาระนี ้ จึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียง
หน้า 6 จาก 19

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด์ แล็บ จากัด (มหาชน)

ผู้ดาเนินการประชุม ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไรสุทธิ ประจาปี 2564 และการจ่ายเงินปั นผล ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย
109,286,960 เสียง
คิดเป็ น ร้อยละ
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็ น ร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ น ร้อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ น ร้อยละ
0.0000
มติทปี่ ระชุม อนุมตั ิจดั สรรเงินกาไรสุทธิ ประจาปี 2564 และการจ่ายเงินปั นผล
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิม่ ทุนจากการเสนอขายหุน้ สามัญให้กับ
ประชาชนเป็ นครั้งแรก (IPO)

ผู้ ด าเนิ นการประชุ ม กล่าวให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จากัด
(มหาชน) (“บริษัท”) ได้เสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน (IPO) ตัง้ แต่วนั ที่ 18-20 ธันวาคม 2562 จานวน 55 ล้านหุน้
ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 6 บาท ได้รบั เงินจากการเพิ่มทุนทัง้ สิน้ ประมาณ 303.10 ล้านบาท (ภายหลังจากหักค่าธรรมเนียม
การจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเสนอขายหุน้ แล้ว) และได้มีการใช้เงิน
เพิ่มทุนไปแล้วจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็ นจานวน 205.61 ล้านบาท คงเหลือเงินเพิ่มทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
เท่ากับ 97.49 ล้านบาท ซึง่ ได้รายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ดังนี ้
วัตถุประสงค์การใช้เงิน
(หน่วย: ล้านบาท)
1. เงินลงทุนสาหรับปรับปรุงและขยายสาขาประมาณ 1025 ล้านบาทต่อสาขา ไม่เกิน 4 สาขา
2. จัดซือ้ เครื่องมือและอุปกรณ์ของบริษัทและบริษัทย่อย
3. ชาระคืนเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
4. เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ
รวม

ประมาณการ
จานวนเงิน

จานวนเงินใช้ไป
จนถึงวันที่
31 ธันวาคม 2564

คงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564

30.00

22.22

7.78

100.00
100.00
73.10
303.10

10.29
100.00
73.10
205.61

89.71
97.49

เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทาธุรกิจในอนาคตและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาวการณ์ในปั จจุบนั เพื่อการบริหาร
การเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีความจาเป็ นต้องชะลอการจัดซือ้ เครื่องมือและอุปกรณ์ เนื่องจากขณะนีท้ างบริษัทมี
ทรัพย์สินเพียงพอกับการใช้งาน หากมีบางช่วงเวลาที่มีการใช้ทรัพย์สินเพิ่มขึน้ ทางบริษัทพิจารณาเช่าเครื่องมือจากภายนอก
ทดแทน จึงเห็นสมควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุน้ สามัญให้กบั ประชาชนเป็ นครัง้
แรก (IPO) อย่ า งไม่ เ ป็ นนั ย ส าคั ญ ตามประกาศส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรัพ ย์แ ละตลาด หลั ก ทรั พ ย์
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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด์ แล็บ จากัด (มหาชน)

ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่าง
หนังสือชีช้ วน ซึง่ จะไม่กระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนี ้
เดิม วัตถุประสงค์การใช้เงินข้อ 2. จัดซือ้ เครื่องมือและอุปกรณ์ของบริษัทและบริษัทย่อย จานวน 89.71 ล้านบาท
เป็ น วัตถุประสงค์การใช้เงินข้อ 4. เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ จานวน 89.71 ล้านบาท
วัตถุประสงค์การใช้เงิน
(หน่วย: ล้านบาท)
1. เงินลงทุนสาหรับปรับปรุงและขยายสาขาประมาณ 1025 ล้านบาทต่อสาขา ไม่เกิน 4 สาขา
2. จัดซือ้ เครื่องมือและอุปกรณ์ของบริษัทและบริษัทย่อย
3. ชาระคืนเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
4. เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ
รวม

ประมาณการจานวนเงิน
(ล้านบาท)
เดิม
ใหม่

คงเหลือ ณ วันที่
ระยะเวลาทีใ่ ช้
31 ธันวาคม 2564 เงินโดยประมาณ

30.00

30.00

7.78

2565 - 2566

100.00
100.00
73.10
303.10

10.29
100.00
162.81
303.10

89.71
97.49

2565 - 2566

ผู้ดาเนินการประชุม ได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้
คุณสุพัตรา สิทธิชัย (ผูถ้ ือหุน้ ) สอบถามว่า เงินจาก (IPO) เหลือเท่าไหร่
ผู้อานวยการใหญ่สายบัญชีการเงิน กล่าวว่า เงินจาก (IPO) ตอนนีเ้ หลือ 97.49 ล้านบาท
ผู้ดาเนินการประชุม ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุน้ สามัญให้กับ
ประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย
109,286,960 เสียง
คิดเป็ น ร้อยละ
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็ น ร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ น ร้อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ น ร้อยละ
0.0000
มติท่ีประชุม อนุมตั ิเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุน้ สามัญให้กบั ประชาชนเป็ น
ครัง้ แรก (IPO)
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการลงทุนในโครงการ โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริ่ง (IMH BEARING Hospital)
จานวนไม่ต่ากว่า 600 เตียง

ผู้ ด าเนิ น การประชุ ม กล่ า วให้ท่ี ป ระชุ ม ทราบว่ า การลงทุ น ในโครงการโรงพยาบาล ไอเอ็ ม เอช แบริ่ ง
(IMH BEARING Hospital) จานวนไม่ต่ากว่า 600 เตียง ภายใต้บริษัท โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริ่ง จากัด (“บริษัทใหม่”)
ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยทางอ้อมที่จ ะจัดตัง้ ขึน้ ใหม่ โดยมีบริษัท สุขสวัสดิ์การแพทย์ จากัด (“PCH”) (IMH ถือหุน้ PCH ร้อยละ
หน้า 8 จาก 19

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด์ แล็บ จากัด (มหาชน)

99.99) ถือหุน้ ร้อยละ 80.00 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว (“บริษัทใหม่”) เพื่อดาเนินกิจการเกี่ยวกับโรงพยาบาล โดยการ
เช่าที่ดินระยะยาว 30 ปี ก่อสร้างอาคารและดาเนินกิจการโรงพยาบาลไอเอ็มเอช แบริ่ง คิดเป็ นมูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน 5,500
ล้านบาท (ซึง่ ต่อไปนีจ้ ะเรียกว่า “รายการ”)
รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม
2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูล
และการปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และ
ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์”)
การตกลงเข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครัง้ นี ้ มีขนาดรายการรวมสูงสุดคานวณตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่ง
ตอบแทน เท่ากับร้อยละ 466.06 และเมื่อพิจารณารวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึน้ ในระหว่าง
6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทารายการในครัง้ นี ้ มูลค่ า 23.36 ล้านบาท จะทาให้มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 468.04
ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเข้าข่ายเป็ นรายการประเภทที่ 4 ตามประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ โดยมีมลู ค่าของรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 100 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรายการได้มาซึ่ง สินทรัพย์ดงั กล่าว
เข้าหลักเกณฑ์ยกเว้นตามประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ข้อ 24 ทุกข้อ จึงไม่เข้าข่ายการเข้าจดทะเบียน
กับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อมเนื่องจาก
1. ธุรกิจที่ได้มามีลกั ษณะของธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือเสริมกันและกันกับธุรกิจของบริษัท
2. บริษัทจดทะเบียนไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในธุรกิจหลักของบริษัท
3. กลุม่ บริษัทอันเป็ นผลจากการได้มาซึง่ สินทรัพย์มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
4. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญในคณะกรรมการของบริษัทและในอานาจการควบคุมหรือผูถ้ ื อหุน้ ที่มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท
ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ ตอ้ งจัดทารายงานและเปิ ดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์”) และต้องดาเนิ นการจัดประชุมผู้ถือหุน้ เพื่อขอมติจากที่ ประชุมผู้ถือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไ ม่ต่ ากว่า 3 ใน 4
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสีย อีก
ทัง้ บริษัทต้องแต่งตัง้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเป็ นธรรมของราคาและความสมเหตุสมผล
ของรายการเสนอต่อผูถ้ ือหุน้
ทัง้ นี ้ รายละเอียดของรายการตามที่กาหนดในประกาศรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ ตามสิ่งที่สง่ มาด้วย
หมายเลข 3 และโปรดพิจารณาความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย หมายเลข 4
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมัติมอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ
คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูร้ บั มอบอานาจ
จากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูม้ ีอานาจในการดาเนินการใด ๆ ที่
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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด์ แล็บ จากัด (มหาชน)

เกี่ยวข้องหรือจาเป็ นในการลงทุนในโครงการโรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริ่ง (IMH BEARING Hospital) ซึ่งรวมถึงการเจรจา
เข้าทา ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติม ข้อตกลง สัญญา และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในโครงการโรงพยาบาล ไอเอ็มเอช
แบริ่ง (IMH BEARING Hospital) การกาหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การจัดสรรและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ลงทุนแต่ละประเภทตามความเหมาะสม แต่ตอ้ งไม่เกินวงเงินรวมทัง้ สิน้ 5,500 ล้านบาท ระยะเวลาและรายละเอียดอื่น ๆ
ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการลงทุนในโครงการโรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริ่ง (IMH BEARING Hospital) รวมทัง้ การติดต่อ
จัดทาคาขอ หรือเอกสารใดๆ และการยื่นคาขอ และ/หรือเอกสารดังกล่าวต่อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง และดาเนินการอื่นใดที่
ตามที่จาเป็ นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวสาเร็จลุลว่ ง
ทั้งนี ้ จากรายชื่อผูถ้ ื อหุน้ ของบริษัท ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ื อหุน้ ที่มีสิทธิ เข้าร่วม
ประชุม (Record Date) มี ผู้ถือ หุน้ ที่ มีส่วนได้เสียที่ ไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ คือ นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์
ซึง่ ถือหุน้ ในบริษัทเป็ นจานวน 180,000 หุน้
ผู้ดาเนินการประชุม ได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้
คุณสุพัตรา สิทธิชัย (ผูถ้ ือหุน้ ) สอบถามว่า เงินลงทุนที่ใช้ในการก่อสร้าง และที่ดินนัน้ ต้องเพิ่มทุนหรือไม่
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กล่าวว่า ทางบริษัทฯ ไม่ได้มีการเพิ่มทุนสาหรับโครงการ โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริ่ง
(IMH BEARING Hospital)
คุณสุพัตรา สิทธิชัย (ผูถ้ ือหุน้ ) สอบถามว่า งานในส่วน Mobile ใช้พนักงานประจา และพนักงานชั่วคราว เท่าไหร่
และงานในส่วนนีบ้ ริษัทฯ ยังคงดาเนินธุรกิจต่อ หรือ เลิกกิจการ หลังจากที่เปิ ดให้บริการ โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริ่ง (IMH
BEARING Hospital)
ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร กล่าวว่า ทางบริษัทฯ ใช้พนักงานประจาออกหน่วย ประมาณ ไม่เกิน 64 คน และ
พนักงานชั่วคราวไม่จากัดหลังจากที่เปิ ดให้บริการ โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริ่ง (IMH BEARING Hospital) จานวนไม่ต่า
กว่า 600 เตียง บริษัทฯ ก็ยงั คงดาเนินธุรกิจต่อไป
คุณสุพัตรา สิทธิชัย (ผูถ้ ือหุน้ ) สอบถามว่า เงินจาก IPO ที่จะนามาสร้าง โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริ่ง (IMH
BEARING Hospital) จานวนไม่ต่ากว่า 600 เตียง มีเท่าไหร่ และมีเพียงพอหรือไม่
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กล่าวว่า มีประมาณ 5,500 ล้านบาท มีเพียงพอต่อการสร้าง โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง่
คุณสุพัตรา สิทธิชัย (ผูถ้ ือหุน้ ) สอบถามว่า โรงพยาบาลประชาพัฒน์ ผลการดาเนินงานเป็ นอย่างไร และเต็ม
Capacity หรือไม่
ประธานเจ้ าหน้ า ที่บริ หาร กล่าวว่า ยังไม่เต็ม Capacity เนื่องจากโรงพยาบาลประชาพัฒน์ กาลังเตรียมยื่ น
สัดส่วนของบัตรทองเพิ่มขึน้
ผู้ดาเนินการประชุม ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า
3 ใน 4 ของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสว่ นได้เสีย
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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด์ แล็บ จากัด (มหาชน)

ทั้งนี ้ จากรายชื่อผูถ้ ื อหุน้ ของบริษัท ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ื อหุน้ ที่มีสิทธิ เข้าร่วม
ประชุม (Record Date) มีผถู้ ือหุน้ ที่มีสว่ นได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ คือ นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ ซึ่งถือ
หุน้ ในบริษัทเป็ นจานวน 180,000 หุน้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิการลงทุนในโครงการ โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริ่ง (IMH BEARING Hospital)
จานวนไม่ต่ากว่า 600 เตียง ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย
110,085,460 เสียง
คิดเป็ น ร้อยละ
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็ น ร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ น ร้อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ น ร้อยละ
0.0000
มติที่ประชุม อนุมตั ิการลงทุนในโครงการ โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริ่ง (IMH BEARING Hospital) จานวนไม่
ต่ากว่า 600 เตียง และอนุมตั ิมอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ผูร้ บั มอบอานาจจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูม้ ีอานาจในการดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจาเป็ นในการลงทุนในโครงการโรงพยาบาล
ไอเอ็มเอช แบริง่ (IMH BEARING Hospital) ซึง่ รวมถึงการเจรจา เข้าทา ลงนาม แก้ไขเพิ่มเติม ข้อตกลง สัญญา และเอกสาร
อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การลงทุน ในโครงการโรงพยาบาล ไอเอ็ ม เอช แบริ่ ง ( IMH BEARING Hospital) การก าหนดและ
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การจัดสรรและเปลี่ยนแปลงงบประมาณลงทุนแต่ละประเภทตามความเหมาะสม แต่ตอ้ งไม่
เกินวงเงินรวมทั้งสิน้ 5,500 ล้านบาท ระยะเวลาและรายละเอียดอื่น ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ ยวข้องกับการลงทุนในโครงการ
โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริ่ง (IMH BEARING Hospital) รวมทัง้ การติดต่อ จัดทาคาขอ หรือเอกสารใดๆ และการยื่นคาขอ
และ/หรือเอกสารดังกล่าวต่อ หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้อง และดาเนิ นการอื่ นใดที่ ตามที่ จาเป็ นและสมควรภายใต้ก ฎหมายที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวสาเร็จลุลว่ ง
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน ประจาปี 2565

ผู้ดาเนินการประชุม เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน ประจาปี
2565 และรายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58. และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จากัด 2535 ซึ่งกาหนดให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนทุกปี โดยในปี 2565 นี ้ ผูส้ อบ
บัญชีและค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีท่ีจะเสนอให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ินนั้ เป็ นผูส้ อบบัญชีรายใหม่ท่ีได้รบั การ
เสนอแต่ ง ตั้ง เป็ น ปี แ รก และได้ผ่า นการพิ จ ารณาและคัด เลือ กโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษั ท
ซึ่งพิจารณาจากผลปฏิบตั ิงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบตั ิงานที่เป็ นที่ยอมรับ ความ
เป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี ตลอดจนอัตราค่าสอบบัญชี โดยเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือ หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท ประจาปี 2565 ตามสิ่งที่สง่ มาด้วย หมายเลข 5 เนื่องจากมีความ
เป็ นอิสระ เหมาะสม และได้ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบตลอดจนมีประสบการณ์และมีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่ม
บริษัทฯ เป็ นอย่างดี นอกจากนีย้ งั ได้พิจารณาค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2565 รายละเอียดดังนี ้
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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด์ แล็บ จากัด (มหาชน)
หน่วย : บาท

รายละเอียดค่าสอบบัญชีทเี่ สนอใน 2565 เทียบกับปี 2564 ดังนี้
บริษัท
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จากัด (มหาชน)
1. ค่าสอบบัญชี
2. ค่าบริการอื่น

ปี 2565

ปี 2564

1,430,000 1,750,000
ตามจริง
27,900

ลดลง

อัตราลดลง (%)

320,000
-

18.28
-

รายละเอียดของผู้สอบบัญชี
เดิม

เปลี่ยนเป็ น

สานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด

1.นายชัยยุทธ
อังศุวิทยา
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3885 และ/หรือ

1.นางสาวโสรยา
ตินตะสุวรรณ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8658 และ/หรือ

2.นางณัฐสรัคร์
สโรชนันท์จีน
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4563 และ/หรือ

2.นางสาวสุลลิต
อาดสว่าง
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7517 และ/หรือ

3.นางสาวดรณี
สมกาเนิด
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5007 และ/หรือ

3.นายพีระเดช
พงษ์เสถียรศักดิ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4752

4.นางสาวจารุณี
น่วมแม่
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5596 และ/หรือ
5.นายศิรเมศร์
อัครโชติกลุ นันท์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 11821 และ/หรือ
6.นางสาวเยาวลักษณ์ สมประเสิรฐิ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 11902

ทัง้ นีผ้ สู้ อบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็ นผูส้ อบบัญชีเดียวกัน ซึ่งมีความเป็ นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ
ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าวแต่อย่างใด โดยบริษัทฯ ไม่มีการจ่าย
ค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่สานักงานสอบบัญชีท่ีผสู้ อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและ
สานักงานสอบบัญชีท่ีผสู้ อบบัญชีสงั กัด
ในนาม บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2565 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ า
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีท่ีผสู้ อบบัญชีรบั อนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
แทนได้ และสมควรอนุมตั ิค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2565 เป็ นจานวน 1,430,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสน
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สามหมื่นบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดที่เสนอ
ข้างต้น
ผู้ดาเนินการประชุม ได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ รายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
ในวาระนี ้ จึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียง
ผู้ดาเนินการประชุม ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิการแต่งตัง้ นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8658
และ/หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7517 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4752 ในนาม บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2565 โดยให้คนใดคน
หนึ่งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณี ท่ีผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตดังกล่าว
ข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิ งานได้ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชี
ธรรมนิติ จากัด แทนได้ และสมควรอนุมตั ิค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2565 เป็ นจานวน 1,430,000.00 บาท
(หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย
109,286,960 เสียง
คิดเป็ น ร้อยละ
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็ น ร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ น ร้อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ น ร้อยละ
0.0000
มติทปี่ ระชุม อนุมตั ิการแต่งตัง้ นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8658 และ/หรือ นางสาว
สุลลิต อาดสว่าง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7517 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่
4752 ในนาม บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2565 และอนุมตั ิค่าตรวจสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ประจาปี 2565 เป็ นจานวนเงิน 1,430,000.00 บาท
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ ้องออกจากตาแหน่งตามวาระ

ผู้ดาเนินการประชุม เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ และกล่าวว่า
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18. กาหนดให้การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการทัง้ หมด และกรรมการซึ่งพ้นจาก
ตาแหน่งแล้วอาจได้รบั การเลือกตัง้ ใหม่ได้ ปั จจุบนั บริษัทฯ มีกรรมการทัง้ หมด 6 คน ซึ่งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นีม้ ี
กรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ 2 คน คือ
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รายชื่อกรรมการบริษัท
1. รศ. ดร. ธนวรรธน์
พลวิชัย*

ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการบริษัท /

กรรมการ (ผูม้ ีอานาจลงนาม) / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
ประธานกรรมการบริหาร
หมายเหตุ : *รศ. ดร. ธนวรรธน์ พลวิชยั เป็ นกรรมการอิสระ ซึง่ ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้วไม่เกิน 9 ปี
2. ดร. สิทธิวัตน์

กากัดวงษ์

ทั้งนี ้ บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ เสนอชื่อบุคคลที่ เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการตามหลักเกณฑ์ท่ีได้เปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 15 พฤศจิกายน
2564 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 แต่ไม่มีผใู้ ดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มี
ส่วนได้เสีย จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนกาหนด โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง ถึงคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รบั
การเสนอชื่ อ เข้า ด ารงต าแหน่ ง กรรมการเป็ นรายบุค คล โดยได้พิ จ ารณาถึ ง ความเหมาะสมที่ จ ะเป็ น ประโยชน์ต่ อ การ
ดาเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ตอ้ งการสรรหาให้มีความ
หลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้การวิเคราะห์ทกั ษะ ประสบการณ์ ความรู ้ และ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ เป็ นประโยชน์ต่อธุรกิ จของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมาจึงเห็นสมควรเสนอกรรมการ 2 ท่านข้างต้น กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ผู้ดาเนินการประชุม ได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ รายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
ในวาระนี ้ จึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียง
ผู้ดาเนินการประชุม ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาแล้ว มี ม ติอ นุมัติก ารแต่งตั้งกรรมการ จ านวน 2 ท่า น กลับ เข้า ดารงตาแหน่งกรรมการเป็ น
กรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
8.1 รศ.ดร. ธนวรรธน์ พลวิชยั ที่ประชุมได้มีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้วย
109,104,760 เสียง
คิดเป็ น ร้อยละ
99.8333
ไม่เห็นด้วย
182,200 เสียง
คิดเป็ น ร้อยละ
0.1667
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ น ร้อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ น ร้อยละ
0.0000
8.2 ดร. สิทธิวตั น์ กากัดวงษ์ ที่ประชุมได้มีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้วย
109,286,960 เสียง
คิดเป็ น ร้อยละ
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็ น ร้อยละ
0.0000
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งดออกเสียง
บัตรเสีย

0 เสียง
0 เสียง

คิดเป็ น ร้อยละ
คิดเป็ น ร้อยละ

0.0000
0.0000

ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัท มีจานวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
1. รศ.ดร. ธนวรรธน์
พลวิชยั
2. ดร. สิทธิวตั น์
กากัดวงษ์
3. น.ส.ปรมาภรณ์
ปวโรจน์กิจ
4. นายธิบดี
มังคะลี
5. น.ส.ทิวาพร
กัณฑาสุวรรณ
6. นายวโรกาส
ตาปสนันทน์
มติที่ประชุม อนุมตั ิให้ 1. รศ.ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย และ 2. ดร. สิทธิวตั น์ กากัดวงษ์ กลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัตคิ ่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2565

ผู้ดาเนินการประชุม เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2565
และกล่าวว่าเพื่อให้เป็ นไปตาม ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 33. ซึ่งกาหนดให้กรรมการได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทในรู ปของเงิน
รางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณา
และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุด ย่อยต่างๆ
ประจาปี 2565 ซึง่ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็น
ควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เริ่มตัง้ แต่ 1 มกราคม 2565
เป็ นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น
ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จัดให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด โดยผ่านการ
พิจารณาขัน้ แรกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิงานและความรับผิดชอบของ
กรรมการ และบริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทน กรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม
สาหรับปี 2565 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและเสนอให้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ ในรู ปของเบีย้
ประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็ นจานวนเงินรวมไม่เกิ น 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เท่ากับปี ท่ีผ่านมา โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด์ แล็บ จากัด (มหาชน)
ค่าเบีย้ ประชุม
วงเงิน

ปี 2565
500,000

ปี 2564
500,000

ปี 2563
500,000

20,000 บาท / ครัง้

20,000 บาท / ครัง้

20,000 บาท / ครัง้

12,000 บาท / ครัง้

12,000 บาท / ครัง้

12,000 บาท / ครัง้

ไม่ได้รบั ค่าเบีย้ ประชุม

ไม่ได้รบั ค่าเบีย้ ประชุม

ไม่ได้รบั ค่าเบีย้ ประชุม

20,000 บาท / ครัง้

20,000 บาท / ครัง้

20,000 บาท / ครัง้

12,000 บาท / ครัง้

12,000 บาท / ครัง้

12,000 บาท / ครัง้

ไม่ได้รบั ค่าเบีย้ ประชุม

ไม่ได้รบั ค่าเบีย้ ประชุม

ไม่ได้รบั ค่าเบีย้ ประชุม

20,000 บาท / ครัง้

20,000 บาท / ครัง้

20,000 บาท / ครัง้

12,000 บาท / ครัง้

12,000 บาท / ครัง้

12,000 บาท / ครัง้

ไม่ได้รบั ค่าเบีย้ ประชุม

ไม่ได้รบั ค่าเบีย้ ประชุม

ไม่ได้รบั ค่าเบีย้ ประชุม

1. คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัททีไ่ ม่เป็ นพนักงาน
กรรมการบริษัททีเ่ ป็ นพนักงาน
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบทีไ่ ม่เป็ นพนักงาน
กรรมการตรวจสอบทีเ่ ป็ นพนักงาน
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาฯ
กรรมการสรรหาฯ ทีไ่ ม่เป็ นพนักงาน
กรรมการสรรหาฯ ทีเ่ ป็ นพนักงาน

ผู้ดาเนินการประชุม สอบถามในที่ประชุมว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่า
ไม่มีผถู้ ือหุน้ รายใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียง
ผู้ดาเนินการประชุม ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า
สองในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เข้าประชุม
ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาแล้ว มี ม ติอ นุมัติก ารก าหนดค่า ตอบแทนกรรมการบริษั ท และคณะกรรมการชุดย่ อ ยต่ า งๆ
ประจาปี 2565 ในรู ปแบบของเบีย้ ประชุม เป็ นจานวนเงินรวมไม่เกิน 500,000.00 บาท โดยเริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2565
ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย
109,286,960 เสียง
คิดเป็ น ร้อยละ
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็ น ร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ น ร้อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ น ร้อยละ
0.0000
มติทปี่ ระชุม อนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจาปี 2565 ในรูปแบบ
ของเบีย้ ประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ และค่าตอบแทนอื่นๆ เป็ นจานวนเงินรวมไม่เกิน 500,000.00 บาท เริ่มตัง้ แต่
1 มกราคม 2565 เป็ นต้นไป ตามที่เสนอ
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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด์ แล็บ จากัด (มหาชน)

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี -

ผู้ดาเนินการประชุม ได้เปิ ดโอกาสให้ท่านผูถ้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องต่างๆ
คุณทรงพล สุคนธพงศ์ (ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย) สอบถามว่า ในปี ท่ีผ่านมาเป็ นปี แรกที่มี
รายได้หลักอย่างมีนยั สาคัญจากการให้บริการตรวจโควิด 10.78% ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช. 44.92% และประกันสังคม
18.39% เรียนสอบถามว่าถ้ากรณีโควิดเป็ นโรคประจาถิ่น และค่อยๆหายไป บริษัทฯ มีวิธีบริหารจัดการเพื่อให้รายได้หลักยัง
คงไว้ได้อย่างไร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กล่าวว่า ทางโรงพยาบาลมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว หาก
กรณีโควิดเป็ นโรคประจาถิ่ น ทางโรงพยาบาลจะเพิ่มการรักษาของกลุ่มลูกค้าเงินสด และมีแผนในการ M&A ในอนาคตอัน
ใกล้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทารายได้ให้มากขึน้
คุณทรงพล สุคนธพงศ์ (ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย) สอบถามว่า จากหมายเหตุประกอบงบ
คดีแพ่งที่ บจ. สุขสวัสดิ์การแพทย์ (บ.ย่อย) ถูกฟ้องผิดสัญญา เรียกค่าเสียหาย 21.28 ล้านบาท สอบถามถึงความคืบหน้า
เป็ นอย่างไร และมีเหตุผลใดที่เป็ นสาระสาคัญทาให้ผบู้ ริหารมองว่าจะชนะคดี ไม่มีการตัง้ สารองหนีส้ ิน
ผู้ดาเนินการประชุม กล่าวว่า เนื่องจากคนไข้ท่ีเข้ามารักษาที่ บจ. สุขสวัสดิ์การแพทย์ หรือ โรงพยาบาลประชา
พัฒน์ (PCH) ได้ย่ืนฟ้องแพทย์ แล้วก็ฟ้องทางโรงพยาบาลไปด้วย ซึ่งเหตุการณ์ดงั กล่าวถือว่าเป็ นเรื่องปกติของการดาเนิน
ธุรกิจโรงพยาบาล และเป็ นไปตามกระบวนการของทางโรงพยาบาล
คุณทรงพล สุคนธพงศ์ (ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย) สอบถามว่า อ้างอิงจากผูส้ อบบัญชี
แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขจากการทา M&A เข้าซือ้ กิจการ โรงพยาบาลประชาพัฒน์ (PCH) และมีสินค้าคงเหลือต้นงวด
5.71 ล้านบาท เรีย นสอบถามผูบ้ ริหารไปยังฝ่ ายบัญชีว่าจะมีแนวทางใดเพื่อหาข้อเท็จจริงมาสนับสนุน เพื่อให้การแสดง
ความเห็นของผูส้ อบบัญชีได้อย่างถูกต้องแบบไม่มีเงื่อนไข
ผู้ดาเนินการประชุม กล่าวว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้เข้าซือ้ กิจการ บจ. สุขสวัสดิ์การแพทย์ หรือ โรงพยาบาลประชา
พัฒน์ (PCH) ในเดือนเมษายน 2564 จึงทาให้ไม่ได้ตรวจสินค้าคงหลือในเดือนมกราคม 2564 ทางผูส้ อบบัญชีเลยเขียนว่า
ไม่ได้ตรวจในหมายเหตุประกอบงบ
คุ ณ ทรงพล สุ ค นธพงศ์ (ผู้รับ มอบฉัน ทะจากสมาคมส่งเสริม ผู้ล งทุน ไทย) สอบถามว่า รายได้ค้า งรับ ของ
โรงพยาบาลประชาพัฒน์ และอาชีวะเวชศาสตร์ ที่มาจากประกันสังคม / สปสช. โดยรวมกว่า 272 ล้านบาท ในหมายเหตุ
ประกอบงบข้อ 8. เรี ย นสอบถามผู้บ ริหารว่า อะไรคื อ ปั จ จัย เสี่ ย งอย่ า งมี นัย ส าคัญ ที่ ท าให้ไ ม่ ไ ด้รายได้เ ติ ม มูล ค่ า จาก
ประกันสังคม / สปสช. และใช้ระยะเวลานานแค่ไหนที่โรงพยาบาลจะรับรูร้ ายได้อย่างเติมจานวน จากที่ได้ตงั้ เบิกไป
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ผู้ดาเนินการประชุม กล่าวว่า เนื่องจากเป็ นการทาธุรกิจกับทางราชการจึงเป็ นเรื่องปกติ เพราะต้องมีการตัง้ เบิกไป
จึงทาให้ไม่มีปัจจัยเสี่ยงอย่างมีนยั สาคัญ
คุณทรงพล สุคนธพงศ์ (ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย) สอบถามว่า จากหมายเหตุประกอบงบ
ข้อ 13. บ.ย่อย PCH ได้จ่ายปั นผลออกมา 192.6 ล้านบาท อยากทราบนโยบายการจ่ายปั นผล Payout ratio ของ PCH
ในระยะยาวเป็ นอย่างไร
ผู้ ด าเนิ น การประชุ ม กล่า วว่ า นโยบายการจ่ า ยปั น ผล Payout ratio ของ PCH ในระยะยาวประมาณ 40%
ของกาไรสุทธิ
คุณทรงพล สุคนธพงศ์ (ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย) สอบถามว่า จากการเข้าลงทุนโครงการ
IMHB ซึ่งเป็ นโครงการขนาดใหญ่ เรียนสอบถามว่าจุดเด่นๆ สิ่งที่แตกต่างอย่างชัดเจนของโครงการนีท้ ่ีเหนือกว่าคู่แข่งใน
ระแวกใกล้เคียงคืออะไร และเนื่ องจากเป็ นโรงพยาบาลใหม่ ไม่มีฐานลูกค้า ใช้เวลาในการ break event นาน บริษัทฯ
วางแผนสาหรับบุคลากรที่ขาดแคลนทางการแพทย์และพยาบาล รวมถึงการเข้ามาของลูกค้าใหม่ๆ อย่างไร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กล่าวว่า โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช แบริง่ เป็ นโรงพยาบาลที่ตงั้ อยู่บนพืน้ ที่ 12 ไร่ ติดสถานี
รถไฟฟ้า BTS แบริ่ง ซึ่งเป็ นที่ทาเลทอง อยู่ฝ่ ั ง กรุ งเทพใต้ และติดกับจังหวัดสมุทรปราการ โดยเจาะกลุ่มฐานลูกค้าเงินสด
ระดับกลาง - สูง ซึ่งคาดว่ามีประชากรประมาณ 5 ล้านคนในพืน้ ที่ และด้วยความเป็ นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ จึงสามารถ
ดึงดูดบุคลากรทางการแพทย์เข้ามาทางานได้อย่างไม่ขาดแคลน
คุณทรงพล สุ คนธพงศ์ (ผูร้ บั มอบฉัน ทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย) สอบถามว่า จากเดิมเป็ นการเน้น
ทางด้านอาชีวะเวชศาสตร์ และปี ท่ีผ่านมาเข้าซือ้ กิจการโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง ซึ่งเป็ นธุรกิจการโรงพยาบาลเต็มตัว
เรียนสอบถามว่าด้าน Business Model จะเป็ นอย่างไร เน้นด้านใดจาดนีใ้ นอีก 5 ปี ขา้ งหน้า และบริษัทฯ จะดาเนินการ M&A
ใดๆอีกหรือไม่ (ถ้า IMHB สาเร็จแล้ว)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร กล่าวว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะ M&A อย่างสม่าเสมอ และบริหารจัดการลดต้นทุนจาก
การ M&A ได้อย่างเหมาะสม
คุณฮั้งใช้ อัคควัสกุล (ผูร้ บั มอบฉันทะ) กล่าวเสริมว่า ได้รบั ทราบถึงวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารก็รบั รู ้ และดีใจ และ
สนับสนุนด้วยใจจริง ขอให้เป็ นที่พ่งึ ของประชาชนคนรอบข้าง และขอให้รบั ทราบประโยชน์ของบริษัทจดทะเบียนที่ได้มาระดม
ทุนในตลาดหลักทรัพย์ท่ีได้เงิน 2 บริสุทธิ์ มาสร้างธุรกิจ ธุรกรรม ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ นัน้ ๆ สาเหตุท่ีเรียกว่าเงิน
2 บริสทุ ธิ์ คือ บริสทุ ธิ์ท่ี 1 เงินที่มาจากการลงทุน ผูถ้ ือหุน้ ทามาหากินมาซือ้ หุน้ ของบริษัทฯ ท่าน คือ เงินบริสทุ ธิ์ ส่วน บริสทุ ธิ์
ที่ 2 คือ เงินลงทุนนีไ้ ม่ได้เสียดอกเบีย้
ผู้ดาเนินการประชุม สอบถามในที่ประชุมว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่าน
ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงกล่าวขอบคุณและลาดับต่อไปเรียนเชิญ ประธานฯ กล่าวปิ ดประชุม
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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565
บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด์ แล็บ จากัด (มหาชน)

ประธานฯ ขอบคุณท่านผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน และผูเ้ ข้าร่วมประชุมที่มาประชุมกันในวันนี ้ ซึ่งเป็ นสถานการณ์โควิด-19
ที่ประชุมด้วยความกระชับเวลา และก็หวังว่าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในปี 2566 ก็คงจะได้รบั ความกรุณาจากผูถ้ ือหุน้ มา
ประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง และก็นาเสนอข้อคิดเห็นดีๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริษัทฯ ต่อไป

ปิ ดประชุม 09.49 น.

ลงชื่อ _________________________________ ประธานที่ประชุม
(รศ.ดร. ธนวรรธน์ พลวิชยั )

ลงชื่อ _________________________________ เลขานุการบริษัท
(นางสาวศิรลิ กั ษณ์ ระหงษ์)

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
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