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เอกสารหมายเลข   
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืห ุ้นคร ังท  ี  ประจาํปี  

ของ 
บร ิษัท  โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร  ์จาํกัด (มหาชน) 

 
 
เวลาและสถานที 

การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครงัที  ประจาํปี  ไดจ้ดัขนึเมือวนัพธุที  เมษายน  เวลา .  น. ณ หอังประชมุ
ใหญ่ ชนั  อาคารบาํรุงราษฎรอ์ินเตอรเ์นชนัแนล คลนิิก เลขที  ซอย  (นานาเหนือ) ถนนสขุมุวิท วฒันา กรุงเทพฯ 
10110 
 
กรรมการทีเขา้รว่มประชมุ 

1. นายชยั โสภณพนิช ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการการลงทนุ 
2. ดร. สวุรรณ วลยัเสถียร รองประธานกรรมการ 
3. นางลนิดา ลีสหะปัญญา กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการการลงทนุ 
4. นายชอง โท กรรมการการลงทนุ และกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
5. นางสาวโสภาวดี อตุตโมบล กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
6. นายสรดิษ วิญญรตัน ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
7. นายปรญิญ ์ จิราธิวฒัน ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
8. นางอรุณี เกษตระทตั กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

คา่ตอบแทน 
9. นายเบอรน์ารด์ ชาญวฒิุ ชาน กรรมการ 
 
ผูบ้รหิาร 

1. นายอนิลโล ซอเรนติโน Chief Global Strategist 
2. นายเคนเนท เลฟิ Corporate Chief Financial Officer 
3. นางอาทิรตัน ์ จารุกิจพิพฒัน ์ ผูอ้าํนวยการดา้นบรหิารโรงพยาบาล 
4. น.ส. อรภรรณ บวัมว่ง ผูอ้าํนวยการดา้นการเงิน 
5. นพ. วิญ  ู รตันไชย ผูอ้าํนวยการดา้นปฏิบติัการทางการแพทย ์
6. ศ. นพ. นิมิต เตชไกรชนะ ผูอ้าํนวยการดา้นการวิจยั การศกึษา และคณุภาพ 
7. นพ. นิพฒัน ์ กหุลาบขาว รองผูอ้าํนวยการดา้นปฏิบติัการทางการแพทย ์
8. นายธานี มณีนตุร ์ Chief Business Development Officer 
9. Mr. Kenny Lim Chief Information Technology Officer 
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ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

1. น.ส. พนัธท์ิพย ์ จิรกาญจนากร เลขานกุารบรษัิท 
2. น.ส. โกสมุภ ์ ชะเอม ตวัแทนจาก บรษัิท สาํนกังานอีวาย จาํกดั 
3. นายชวพนัธุ ์ สรุยิจนัทร ์ ตวัแทนจาก บรษัิท สาํนกังานอีวาย จาํกดั 
 
บรษัิทมีกรรมการทงัหมด  ทา่น กรรมการเขา้รว่มประชมุรวม  ทา่น สดัสว่นของกรรมการทีเขา้รว่มประชมุคิดเป็นรอ้ย
ละ  ของกรรมการทงัหมด 
 
เรมิการประชมุ 
 
นายชยั โสภณพนิช ประธานกรรมการทาํหนา้ทีเป็นประธานทีประชมุ ประธานแถลงวา่มีผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเองและ
โดยการมอบฉนัทะรวม ,  ราย มีหุน้นบัรวมกนัได ้ , ,  หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ .  ของจาํนวนหุน้ที
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมดจาํนวน 730, ,  หุน้ ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ประธานจงึกลา่วเปิด
ประชมุ 
 
ประธานไดม้อบหมายใหเ้ลขานกุารบรษัิทแนะนาํคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และตวัแทนจากสาํนกังานผูส้อบบญัชีทีเขา้รว่ม
ประชมุ และชีแจงวิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีนบัคะแนน 
 
นางสาวพนัธท์ิพย ์จิรกาญจนากรชีแจงว่า การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงทีผูถื้อหุน้ไดร้บัเมือ
ลงทะเบียน ผูถื้อหุน้จะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ทีตนถือ โดยนบัหนึงหุน้ต่อหนึงเสียง ขอใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงโดยทาํ
เครืองหมายในช่อง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึง ดว้ยคะแนนทีมีอยู่ทงัหมด จะแบ่งคะแนน
เสียงไม่ได ้นอกจากผูถื้อหุน้ทีเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและไดแ้ต่งตงัใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้
ซงึใชห้นงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. เทา่นนั สาํหรบับตัรเสียทกุกรณีจะถือเป็นการงดออกเสียง 
 
ในการนบัคะแนน เพือความรวดเรว็ในการนบัคะแนน ขอใหผู้ถื้อหุน้ทีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงยกมือเพือใหเ้จา้หนา้ที
เก็บบตัรลงคะแนนเสียง เจา้หนา้ทีจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผูที้ยกมือเท่านนั ผูที้ไม่ยกมือจะนบัเป็นคะแนนเสียงเห็น
ดว้ยทงัหมด สว่นผูถื้อหุน้ทีไดร้ะบคุวามประสงคก์ารลงคะแนนเสียงไวช้ดัเจนแลว้ในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และแบบ ค. 
บรษัิทจะนบัคะแนนตามทีผูถื้อหุน้ระบมุา เมือประชมุเสรจ็ขอใหผู้ถื้อหุน้มอบบตัรลงคะแนนเสียงทีเหลือคืนแก่เจา้หนา้ทีที
ประตทูางออก 
 
ทีประชมุรบัทราบและไมมี่ผูใ้ดมีความเหน็เป็นอยา่งอืน ประธานจงึไดเ้รมิดาํเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี 
 
1. พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืห ุ้น  ครังท  ี  ประจาํปี  ประชุมเมอืวันพุธท  ี  

 เมษายน   
 
ประธานขอใหที้ประชมุพิจารณาและรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครงัที  ประจาํปี  ซงึไดจ้ดัใหมี้
ขนึเมือวนัพธุที  เมษายน  ซงึไดส้ง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุ 
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นาย Basant Kumar Dugar (ผูถื้อหุน้) ไดแ้สดงความคิดเหน็วา่บรษัิทตอ้งปฏิบติัตนดว้ยการยดึหลกั 
ธรรมาภิบาลโดยเครง่ครดั หนงึในนนัคือการจดัทาํและสง่รายงานการประชมุใหแ้ก่หน่วยงานทีเกียวขอ้ง รวมถงึการ
เผยแพรร่ายงานการประชมุใน Website ของตลาดหลกัทรพัยแ์ละของบรษัิท ภายในเวลาทีกฎหมายกาํหนด 
 
ปรากฎวา่ไมมี่ผูถื้อหุน้ใดมีความเหน็ ประธานจงึขอใหที้ประชมุลงคะแนนเสียงรบัรองรายงานการประชมุ 
 
มติ ทีประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ครงัที  ประจาํปี  ซึงประชุมเมือวันพุธที  
เมษายน  ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ทีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนดงันี 
 
เหน็ดว้ย จาํนวน 549,144,296 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่หน็ดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
รวม ,  ราย จาํนวน 549,144,296 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
 

2. ร ับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบร ิษัทในรอบปี  
 
ประธานไดม้อบหมายใหน้างอาทิรตัน ์จารุกิจพิพัฒน ์ผูอ้าํนวยการดา้นบริหารโรงพยาบาล เป็นผูร้ายงานผลการ
ดาํเนินงานของบรษัิท 
 
นางอาทิรตันไ์ดร้ายงานสรุปผลการดาํเนินงานในรอบปีทีผา่นมา โดยไดแ้สดงภาพนิงเกียวกบัขอ้มลูตา่ง ๆ ประกอบ 
 
ในปี  บรษัิทมีรายไดร้วม ,  ลา้นบาท เพิมขึนรอ้ยละ .  จาก ,  ลา้นบาทในปี  โดยรายไดจ้าก
กิจการโรงพยาบาล แสดงเป็นสดัส่วนรอ้ยละ  ของรายไดท้ังหมด เป็นจาํนวนเงิน ,  ลา้นบาทในปี  
เพิมขนึรอ้ยละ .  จาก ,  ลา้นบาท ในปี  ซงึเป็นผลจากการเพิมขึนของรายไดจ้ากกลุม่ผูป่้วยต่างประเทศ
รอ้ยละ .  หกักลบกบัการลดลงของกลุม่ผูป่้วยชาวไทยรอ้ยละ .  เป็นผลใหปี้  รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยชาวไทย
คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ .  จากทงัหมด ในขณะทีรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยต่างประเทศคิดเป็นรอ้ยละ .  เทียบกบัปี 

 รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยชาวไทยคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ .  จากรายไดท้งัหมด ในขณะทีรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วย
ตา่งประเทศคิดเป็นรอ้ยละ .  
 
EBITDA หรือ กาํไรก่อนหกัดอกเบีย ภาษี ค่าเสือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย เพิมขึนรอ้ยละ .  จากปีก่อน โดยอยู่ที 

,  ลา้นบาท ในปี  สง่ผลใหอ้ตัรากาํไร EBITDA เพิมขนึเป็นรอ้ยละ .  จากรอ้ยละ .  ในปี  
 
อตัราการเติบโตของ EBITDA มากกว่าอตัราการเพิมขึนของรายได ้เนืองจากการบริหารตน้ทนุอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะอยา่งยิงตน้ทนุคา่แรง คา่ยา และ คา่เวชภณัฑ ์ซงึสง่ผลทาํให ้EBITDA margin ดีขนึ 
 
กาํไรสทุธิของปี  เพิมขึนรอ้ยละ .  เป็น ,  ลา้นบาท จาก ,  ลา้นบาท ของปี  ส่งผลใหอ้ตัรากาํไร
สทุธิเป็นรอ้ยละ .  ในปี  เทียบจากรอ้ยละ .  ในปี  
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กาํไรทีดีขนึจากปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากการบรหิารจดัการตน้ทนุตามทีเรยีนชีแจงไวก่้อนหนา้ 
 
บรษัิทมีกาํไรตอ่หุน้แบบปรบัลด ในปี  เพิมขนึรอ้ยละ .  อยูที่ .  บาทตอ่หุน้ จาก .  บาท ในปี  
 
สาํหรบัผลการดาํเนินงานยอ้นหลงัของบริษัทฯ ในช่วง  ปีทีผ่านมานนั รายไดข้องบรษัิทเพิมขึนอย่างต่อเนืองในช่วง
หลายปีทีผา่นมาจนถงึปัจจบุนั ทาํใหมี้อตัราการเจรญิเติบโตเฉลียสะสมตอ่ปีอยูที่รอ้ยละ .  ในช่วง  ปีทีผา่นมา 
 
ในขณะทีกาํไรสทุธิก็มีอตัราการเติบโตเพิมขึนอย่างต่อเนืองในช่วงหลายปีทีผ่านมาเช่นเดียวกนั ส่งผลใหอ้ตัราเติบโต
เฉลียสะสมตอ่ปีอยูที่รอ้ยละ .  ในช่วง  ปีทีผา่นมา 
 
จะเหน็ไดว้่าอตัราการเจรญิเติบโตของกาํไรสทุธิมากกว่าอตัราการเจรญิเติบโตของรายไดป้ระมาณ .  เท่า สว่นใหญ่
เกิดจากการบริหารจัดการตน้ทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามทีไดเ้รียนชีแจงขา้งตน้ ประกอบกบัการใชป้ระโยชนข์อง
คา่ใชจ้่ายทีหกัภาษีได ้เช่น การจดัอบรมภายในของบรษัิทฯ และโครงการสทิธิประโยชนท์างภาษี 
 
หลงัจากนนั ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเหน็ 
 
นางเพียงใจ ชินวิภาส (ผูถื้อหุน้) กลา่วว่าในปี 2561 บริษัทมีรายไดเ้พิมขึนรอ้ยละ 1.35 แต่ก็มีค่าใชจ้่ายในการบรหิาร
เพิมขึนรอ้ยละ 6.1 ขอใหชี้แจงรายละเอียดของค่าใชจ้่าย และอยากทราบว่าค่าใชจ้่ายนีรวมผลประโยชนข์องพนกังาน
ทีเพิมขนึสืบเนืองจากกฎหมายใหม่ในการจ่ายเงินค่าชดเชยใหแ้ก่พนกังานทีเกษียณอายหุลงัจากทาํงานติดต่อกนัครบ 

 ปีขนึไปหรอืไม ่
 
นางสาวอรภรรณ  บัวม่วง ชีแจงว่าในปี  ค่าใช้จ่ายทีเพิมขึนเกิดจากค่าตัดจาํหน่าย software ทีใช้สาํหรับ
ใหบ้รกิารลกูคา้ และค่าใชจ้่ายในการบรหิารเป็นส่วนใหญ่ ส่วนกฎหมายคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ทีกาํหนดค่าชดเชย
สงูสดุจาก  วนัเป็น  วนันนั มีผลบงัคบัใชใ้นเดือนพฤษภาคม  บรษัิทจะตงัสาํรองผลประโยชนร์ะยะยาว
ของพนกังานจาํนวน  ลา้นบาทในไตรมาสทีสองของปี  ผูถื้อหุน้สามารถดหูมายเหตปุระกอบงบการเงินที  
ไดใ้นรายงานประจาํปี  
 
นายอนุกัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา (ผู้รบัมอบฉันทะ) ขอทราบระยะเวลาการชาํระหนีของผู้ใช้บริการโดยเฉพาะ
ผูใ้ชบ้รกิารทีอยูต่า่งประเทศ นางสาวอรภรรณกลา่ววา่ ณ วนัสนิรอบบญัชีบรษัิทมีระยะเวลาการชาํระหนี 47.4 วนั 
 
นาย Basant Kumar Dugar (ผูถื้อหุน้) กลา่ววา่สืบเนืองจากการแข่งขนัอยา่งสงูในธุรกิจดแูลสขุภาพซงึประเทศไทย
ถกูจดัอยูใ่นอนัดบัหนงึโดยมีสงิคโปรร์องลงมา นาย Dugar เสนอวา่โรงพยาบาลควรนาํนวตักรรมใหม ่ๆ มาใชเ้พือ
ปรบัปรุง CSR index ใหดี้ขนึเพือใหม้นัใจวา่ประเทศไทยจะยงัคงเป็นอนัดบัหนงึในเอเชียเกียวกบัธุรกิจการดแูล
สขุภาพ 
 
นายณัฐดนัย เลิศนิธิกุล (ผูถื้อหุน้) ขอทราบความหมายของค่าบริการทางการแพทย ์(หนา้ 26 หมวดการรบัรูร้ายได ้
บรรทดัที 3) นางสาวอรภรรณชีแจงวา่หมายถงึคา่แพทย ์(Doctor fees หรอื DF) 



 

AGM 2563 (inv) v4  13 

 
หลงัจากนนัประธานแถลงว่าเนืองจากวาระนีเป็นวาระของการรบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ จึงไม่มี
การลงคะแนนเสียง ประธานจงึสรุปวา่ทีประชมุไดร้บัทราบรายงานแลว้ 
 

3. พจิารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนประจาํปี สนิสุดวันท  ี  ธันวาคม  
 
ประธานไดข้อใหที้ประชมุพิจารณาและอนมุติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทนุประจาํปีสนิสดุวนัที  
ธนัวาคม  ซงึผา่นการตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชีของบรษัิท สาํนกังานอีวาย จาํกดั การพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและไดร้บัอนมุติัจากคณะกรรมการแลว้ รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี ซงึไดส้ง่ใหผู้้
ถือหุน้พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุ 
 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และรบัฟังขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ ของผูถื้อหุน้ 
 
ปรากฎวา่ไมมี่ผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถามหรอืใหค้วามเหน็เพิมเติม ประธานจงึเสนอใหที้ประชมุลงคะแนนเสียงอนมุติังบ
การเงินประจาํปี  
 
มต  ิทีประชมุมีมติอนมุติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทนุประจาํปีสินสดุวนัที 31 ธันวาคม  ดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ทีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนดงันี 
 
เหน็ดว้ย จาํนวน 549,959,579 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9674 
ไมเ่หน็ดว้ย จาํนวน 179,100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0325 
งดออกเสียง จาํนวน 523,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
รวม ,  ราย จาํนวน 550,661,679 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
 

4. พิจารณาและอนุมัต ิการจัดสรรก ําไรประจ ําปี   เพ ือจ่ายเงิน ปันผลให้แก่ผู้ถ ือห ุ้น  และร ับทราบการ
จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
 
ประธานแถลงว่าคณะกรรมการเสนอใหจ้่ายเงินปันผลประจาํปี  ในอตัราหุน้ละ .  บาท คิดเป็นรอ้ยละ  
ของกาํไรสทุธิจากงบการเงินรวมปี  บรษัิทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ .  บาท คงเหลืองวดสดุทา้ย
จาํนวน .  บาท รายละเอียดปรากฎตามแผน่ภาพทีประธานไดแ้สดงแก่ผูถื้อหุน้ดงันี 
 

รายละเอยีดการจัดสรรกาํไร  2561 2560 
1. กาํไรสทุธิของงบการเงินรวม (ลา้นบาท) 4,151.89 3,943.89 
2. จาํนวนหุน้บรุมิสทิธิและหุน้สามญั (หุน้) 730,052,222 730,052,222 
3. เงินปันผลประจาํปี (บาท/หุน้) 
 - เงินปันผลระหวา่งกาล 
 - เงินปันผลงวดสดุทา้ย 

2.90 
*1.10 

**1.80 

2.70 
1.00 
1.70 
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รายละเอยีดการจัดสรรกาํไร  2561 2560 
4. จาํนวนเงินรวม (ลา้นบาท) 2,117.00 1,971.14 
5. สดัสว่นเงินปันผลเทียบกบักาํไรสทุธิ (รอ้ยละ) 51.00 50.00 
6.  การจดัสรรกาํไรเป็นทนุสาํรอง (ลา้นบาท) - - 

*จ่ายเมือวนัที 5 กนัยายน 2561 
**เสนอใหจ้่ายเงินปันผลในวนัที 8 พฤษภาคม 2562 
 
เนืองจากบริษัทฯ ไดจ้ดัสรรเงินไวเ้ป็นทนุสาํรองจนเต็มจาํนวนตามกฎหมายแลว้ จึงไม่มีความจาํเป็นตอ้งจดัสรรเงิน
กาํไรสทุธิไวเ้ป็นทนุสาํรองตอ่ไป 
 
ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือใหค้วามเห็นประการใด ประธานจึงเสนอใหที้ประชมุลงคะแนนเสียงอนมุติั
การจดัสรรกาํไรประจาํปี  เพือจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ และรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
 
มต  ิ ทีประชุมมีมติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนใหจ้่ายเงินปัน
ผลจากกาํไรสทุธิประจาํปี  ตามทีประธานเสนอ และรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ดงันี 
 
เหน็ดว้ย จาํนวน 550,667,228 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่หน็ดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
รวม ,  ราย จาํนวน 550,667,228 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
 

5. พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทคีรบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
 
ประธานไดม้อบหมายใหน้างอรุณี เกษตระทตั ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูน้าํเสนอ
ระเบียบวาระนีตอ่ทีประชมุ 
 
นางอรุณี เกษตระทตั ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน เสนอตอ่ทีประชมุว่า ขอ้บงัคบัของบรษัิท
ฯ ขอ้  กาํหนดวา่ในการประชมุสามญัประจาํปีทกุครงั ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งหนงึในสามเป็นอตัรา ซงึใน
การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีครงันี มีกรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน  ท่านดงันี 
 
1. นายชยั โสภณพนิช ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการการลงทนุ 

2. นพ. ชาญวิทย ์ ตนัติพิพฒัน ์ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

3. นางอรุณี เกษตระทตั กรรมการอิสระ  และประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน 
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4. นพ. สมศกัดิ เชาวว์ิศิษฐ์เสร ี กรรมการ ผู้อาํนวยการด้านการแพทย์ และผู้อาํนวยการด้านบริหาร
โรงพยาบาล ซงึไดล้าออกไปแลว้มีผลวนัที  มกราคม  

บริษัทฯ มีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชือบุคคลทีมีความรู ้
ความสามารถ และคณุสมบติัทีเหมาะสมเพือรบัการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการบริษัทฯ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 

 ถงึ มกราคม  แตไ่มมี่ผูถื้อหุน้เสนอบคุคลใดเขา้รบัการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการ 
 
นอกจากนี คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการและจาํนวน
กรรมการตามทีไดก้าํหนดไวใ้นหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ กฎหมายทีเกียวขอ้ง ขอ้บงัคบัของบรษัิท และ
กฎบตัรคณะกรรมการแลว้ จึงเห็นควรเสนอใหที้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุติัแต่งตงักรรมการทีครบกาํหนด
ออกจากตาํแหน่งตามวาระเพียง  ท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง และยงัไม่มีการแต่งตงัผูใ้ดมา
แทนตาํแหน่งทีวา่งลง 
 
บคุคลทีไดร้บัการเสนอชือในครงันีไดผ้่านกระบวนการกลนักรองของคณะกรรมการของบริษัท (โดยกรรมการทีมีส่วน
เกียวขอ้งไม่ไดร้ว่มพิจารณา) แลว้ว่ามีคณุสมบติัทีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีจาํนวนเพียงพอ
ตามหลักเกณฑ  ์ส่วนบุคคลทีจะเสนอชือใหเ้ป็นกรรมการอิสระเห็นว่าสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑที์เกียวขอ้ง 
 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเหน็ 
 
ปรากฎวา่ไมมี่ผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถามหรอืใหค้วามเหน็ นางอรุณีไดข้อใหที้ประชมุลงคะแนนเสียงเลือกตงักรรมการเป็น
รายบคุคล 
 
มต  ิ ทีประชมุมีมติอนมุติัการแตง่ตงักรรมการทงัสามทา่นทีออกตามวาระในปี  กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระ
หนงึดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ทีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี 
 
1. นายชัย โสภณพนิช 
เหน็ดว้ย จาํนวน 467,169,919 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 84.8349 
ไมเ่หน็ดว้ย จาํนวน 83,510,976 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 15.1650 
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย จาํนวน 0  คิดเป็นรอ้ยละ - 
รวม 1,326 ราย จาํนวน 550,680,895 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
 
2. นพ . ชาญวทิย  ์ตันตพิพิ ัฒน  ์
เหน็ดว้ย จาํนวน 512,083,890 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 92.9910 
ไมเ่หน็ดว้ย จาํนวน 38,597,005 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 7.0089 
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย จาํนวน 0  คิดเป็นรอ้ยละ - 
รวม ,  ราย จาํนวน 550,680,895 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
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3. นางอรุณี เกษตระทัต 
เหน็ดว้ย จาํนวน 509,554,045 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 92.5316 
ไมเ่หน็ดว้ย จาํนวน 41,126,850 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 7.4683 
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย จาํนวน 0  คิดเป็นรอ้ยละ - 
รวม ,  ราย จาํนวน 550,680,895 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
 

6. พจิารณาและอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สาํหร ับปี  
 
ประธานไดม้อบหมายใหน้างอรุณี เกษตระทตั ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูน้าํเสนอ
ระเบียบวาระนีตอ่ทีประชมุ 
 
นางอรุณี เกษตระทตั ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน กลา่วรายงานตอ่ทีประชมุวา่
คณะกรรมการบรษัิทมีนโยบายในการกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการใหอ้ยูใ่นระดบัทีเหมาะสม และสอดคลอ้งกบั
ภาระหนา้ทีและความรบัผิดชอบของกรรมการ รวมทงัคาํนงึถงึสภาพของเศรษฐกิจโดยรวม และไดมี้การเปรยีบเทียบ
คา่ตอบแทนของกรรมการกบับรษัิทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั ดว้ยการขยายตวัของกิจกรรมดแูลสขุภาพและธุรกิจ
ของบรษัิทซงึตอ้งการบรกิารและการสนบัสนนุจากคณะกรรมการทีมากขนึ บรษัิทสามารถทาํรายไดด้า้นบรกิารได้
สงูขนึ เพิมเงินกาํไร และสามารถแข่งขนักบัตลาดได ้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนดว้ยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการจงึเหน็ควรเสนอผูถื้อหุน้เพืออนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยสาํหรบัปี 2562 
ตามทีไดแ้สดงไวใ้นตารางในหนงัสือนดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ดงันี 
 
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปี  ขอเสนอวงเงินรวมไม่เกิน 22.2 ลา้นบาท ประกอบดว้ยค่าเบีย
ประชมุรายครงัและคา่ตอบแทนรายปีดงันี 
 
1. คา่เบียประชมุกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยปี  วงเงินไมเ่กิน .  ลา้นบาท เสนอเป็นอตัราเดียวกบัปี  

ดงันี 
 

(บาท/คน/ครงั) 
คณะกรรมการ  2562 2561 

ประธานกรรมการ 50,000 50,000 
รองประธานกรรมการ 40,000 40,000 
กรรมการ 30,000 30,000 
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(บาท/คน/ครงั) 
คณะกรรมการ  

ชุดย่อย 
คณะกรรม 

การตรวจสอบ 
คณะกรรมการ  
สรรหาและ
กาํหนด

ค่าตอบแทน  

คณะกรรมการ
การลงทุน 

คณะกรรมการ
อาํนวยการ
โรงพยาบาล
บาํรุงราษฎร  ์

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562** 2561* 
ประธาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - 25,000 
กรรมการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - 20,000 

* สาํหรบักรรมการทีไมเ่ป็นผูบ้รหิารเทา่นนั 
** ในปี  บรษัิทไดเ้ปลียนโครงสรา้งการบรหิารโรงพยาบาล คณะกรรมการบรหิารโรงพยาบาลไมไ่ดร้บัคา่
เบียประชมุ 

 
2. คา่บาํเหน็จคณะกรรมการปี 2562 เสนอในวงเงินรวม 16.6 ลา้นบาท โดยใหป้ระธานกรรมการเป็นผูจ้ดัสรร ในปี 

2561 ทีประชมุไดอ้นมุติัคา่ตอบแทนรายปีรวมทงัสนิ 16.24 ลา้นบาท 
 

(บาท/คน/ปี) 
คณะกรรมการ  2562 2561* 

ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการเป็นผูจ้ดัสรรใน
วงเงินไมเ่กิน 16.6 ลา้นบาท 

2,190,000 
รองประธานกรรมการ (คนละ) 1,867,000 
กรรมการ (คนละ) 1,410,000 

*อตัราทีจดัสรรในปี 2561 
 
หลงัจากเปิดโอกาส และไมมี่ผูถื้อหุน้ใดซกัถามหรอืใหค้วามเหน็ ประธานจงึขอใหที้ประชมุลงคะแนนเสียง 
 
มต  ิทีประชมุมีมติอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยสาํหรบัปี  ตามทีประธานคณะกรรมการสรร
หาและกาํหนดค่าตอบแทนเสนอดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่  ใน  ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชมุ
ดงันี 
 
เหน็ดว้ย จาํนวน 550,489,897 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9647 
ไมเ่หน็ดว้ย จาํนวน 179,100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0325 
งดออกเสียง จาํนวน 15,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0027 
บตัรเสีย จาํนวน 0  คิดเป็นรอ้ยละ 0 
รวม ,  ราย จาํนวน 550,683,997 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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7. พจิารณาแต่งตังผู้สอบบัญชแีละกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบัญช  ีประจาํปี  
 
ประธานไดม้อบหมายใหน้างสาวโสภาวดี อตุตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูน้าํเสนอระเบียบวาระนี
ตอ่ทีประชมุ 
 
นางสาวโสภาวดี อตุตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแถลงวา่คณะกรรมการบรษัิทฯ ขอเสนอใหผู้ถื้อหุน้
แตง่ตงันางสาวโกสมุภ ์ชะเอม ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที  นางสาววิสสตุา จรยิธนากร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต
เลขที  และนางสาวสมุาลี รีวราบณัฑิต ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที  แหง่บรษัิทสาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ ประจาํปี  และขอพิจารณากาํหนดคา่ตอบแทนเป็นเงินจาํนวนไมเ่กิน 3,040,000 
บาท คา่ตอบแทนในปี 2562 ลดลงเนืองจากปี 2561 มีการเปลียนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT system) ทาํ
ใหมี้ปรมิาณงานมากขนึ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการมีความเหน็วา่ทา่นผูถื้อหุน้สมควรอนมุติัแตง่ตงัผูส้อบบญัชีตามทีเสนอ 
เนืองจากบรษัิท สาํนกังาน อีวาย จาํกดัไดใ้หบ้รกิารแก่บรษัิทฯ อยา่งมีประสทิธิภาพมาโดยตลอด มีความเป็นอิสระ มี
ความคุน้เคยกบัธุรกิจโรงพยาบาลเป็นอยา่งดี และมีคา่สอบบญัชีอยูใ่นเกณฑเ์หมาะสมเมือเทียบกบับรษัิทอืนใน
ระดบัเดียวกนัในอตุสาหกรรมเดียวกนั 
 
เมือไมมี่ผูถื้อหุน้ใดซกัถามหรอืใหค้วามเหน็หลงัจากประธานทีประชมุเรยีนถาม ประธานจงึขอใหที้ประชมุลงคะแนน
เสียง 
 
มต  ิ ทีประชมุมีมติอนมุติัการแตง่ตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินคา่สอบบญัชี ประจาํปี  ตามทีประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ทีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี  
 
เหน็ดว้ย จาํนวน 554,249,432 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.7008 
ไมเ่หน็ดว้ย จาํนวน 1,663,165 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.2991 
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย จาํนวน 0  คิดเป็นรอ้ยละ - 
รวม ,  ราย จาํนวน 555,912,597 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
 

8. พิจารณาแก้ไขหนังสือบร ิคณหส์นธ ิของบร ิษัท  ข้อ   เพ ือให ้ท ุนจดทะเบียนสอดคล้องกับการแปลงสภาพ
หุ้นบุร ิมสทิธ ิเป็นหุ้นสามัญในปี  

 
ประธานไดม้อบหมายใหน้างสาวพนัธท์ิพย ์จิรกาญจนากร เลขานกุารบรษัิทเป็นผูร้ายงาน 
 
นางสาวพนัธท์ิพย ์จิรกาญจนากร แถลงวา่สืบเนืองจากทีประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครงัที /  เมือวนัที  
พฤศจิกายน  ไดมี้มติเหน็ชอบใหผู้ถื้อหุน้สามารถแปลงหุน้บรุมิสทิธิเป็นหุน้สามญัในอตัราสว่น  หุน้บรุมิสทิธิตอ่ 

 หุน้สามญัในเดือนกมุภาพนัธข์องทกุปี ซงึในเดือนกมุภาพนัธ ์ปี  มีผูถื้อหุน้บรุมิสทิธิใชส้ทิธิแปลงหุน้บรุมิสิทธิ
เป็นหุน้สามญั รวม ,  หุน้ คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอผูถื้อหุน้ใหอ้นมุติัแกไ้ขรายละเอียดของทนุจดทะเบียน
ในหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษัิท ขอ้  เป็นดงันี 
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ขอ้  ทนุจดทะเบียน 922,702,685 บาท เกา้รอ้ยยีสิบสองลา้นเจ็ดแสนสองพันหกรอ้ยแปดสิบหา้

บาท 

 แบง่ออกเป็น 922,702,685 หุน้ เกา้รอ้ยยีสิบสองลา้นเจ็ดแสนสองพันหกรอ้ยแปดสิบหา้
หุน้ 

 มลูคา่หุน้ละ 1 บาท หนงึบาท 

 โดยแยกออกเป็น  
 หุน้สามญั 921,491,820 หุน้ เกา้รอ้ยยีสิบเอ็ดลา้นสีแสนเกา้หมืนหนึงพนัแปดรอ้ยยีสิบ

หุน้ 

 หุน้บรุมิสทิธิ 1,210,865 หุน้ หนงึลา้นสองแสนหนงึหมืนแปดรอ้ยหกสบิหา้หุน้ 
 
หลงัจากเปิดโอกาสและไมมี่ผูถื้อหุน้ใดซกัถามหรอืใหค้วามเหน็ ประธานจงึเสนอใหที้ประชมุลงคะแนนเสียง 
 
มติ ทีประชมุมีมติอนมุติัใหแ้กไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบรษัิท ขอ้  ใหส้อดคลอ้งกบัการแปลงหุน้บรุมิสิทธิเป็นหุน้
สามญัดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่  ใน  ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง ดงันี 
 
เหน็ดว้ย จาํนวน 555,924,850 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9296 
ไมเ่หน็ดว้ย จาํนวน 391,225 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0703 
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 
บตัรเสีย จาํนวน 0  คิดเป็นรอ้ยละ 0 
รวม 1,344 ราย จาํนวน 556,316,075 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 
9. พจิารณาแก้ไขข ้อบังคับของบร ิษัท  ข้อ   เพอืให ้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ 

 
ประธานไดม้อบหมายใหน้างสาวพนัธท์ิพย ์จิรกาญจนากร เลขานกุารบรษัิทเป็นผูร้ายงาน 
 
นางสาวพนัธท์ิพย ์จิรกาญจนากร แถลงวา่สืบเนืองจากคาํสงัหวัหนา้คณะรกัษาความสงบแหง่ชาติ ที /  ลง
วนัที 4 เมษายน 2560 เรอืงการแกไ้ขเพิมเติมกฎหมายเพืออาํนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ขอ้  กาํหนดให้
ยกเลิกความในมาตรา  แห่งพระราชบญัญติับรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ.  และใหใ้ชข้อ้ความใหมแ่ทน มีผลให้
ขอ้  ของขอ้บงัคบัของบรษัิทไมส่อดคลอ้งกบักฎหมายใหม ่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอผูถื้อหุน้ใหอ้นมุติัแกไ้ข
ขอ้บงัคบัขอ้  ของบรษัิทเป็นดงันี 
 
ขอ้   คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจาํปีภายใน  (สี) เดือนนบัแตว่นั
สนิสดุของรอบปีบญัชีของบรษัิท การประชมุผูถื้อหุน้คราวอืนนอกจากทีกลา่วแลว้ใหเ้รยีกวา่การประชมุวิสามญั 
คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมือใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเหน็สมควร 
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ผูถื้อหุน้คนหนงึหรอืหลายคนซงึมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละ  (สบิ) ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดท้งัหมด จะ
เขา้ชือกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมือใดก็ได ้แตต่อ้งระบเุหตผุลใน
การทีขอใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักลา่วดว้ย ในกรณีเช่นนีคณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชมุผูถื้อ
หุน้ภายใน  (สีสบิหา้) วนั นบัแตว่นัไดร้บัหนงัสือนนัจากผูถื้อหุน้ 
 
หลงัจากเปิดโอกาสและไมมี่ผูถื้อหุน้ใดซกัถามหรอืใหค้วามเหน็ ประธานจงึเสนอใหที้ประชมุลงคะแนนเสียง 
 
มต  ิทีประชมุมีมติอนมุติัใหแ้กไ้ขขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้  ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายใหม่ดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่  
ใน  ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง ดงันี 
 
เหน็ดว้ย จาํนวน 538,136,199 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 96.7320 
ไมเ่หน็ดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสียง จาํนวน 18,180,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 3.2679 
บตัรเสีย จาํนวน 0  คิดเป็นรอ้ยละ 0 
รวม 1,349 ราย จาํนวน 556,316,199 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
 

10. พจิารณาเร ืองอนืๆ  
 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระอืนทีไม่อยู่ในหนังสือนดัประชุม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเรืองอืนใด
เพือพิจารณา 
 
นางเพียงใจ ชินวิลาส (ผูถื้อหุน้) แนะนาํใหบ้รษัิทจดัทีนงัหนา้หอ้งประชมุก่อนการเปิดหอ้งประชมุ หรือเปิดหอ้งประชมุ
ใหเ้รว็ขนึเพือใหผู้ถื้อหุน้ทีมาลงทะเบียนแลว้มีทีนงัก่อนเขา้หอ้งประชมุ ประธานจะรบัไปพิจารณา 
 
นายศิริศักดิ เชือวงศ ์(ผูถื้อหุน้) กล่าวว่าเมือปีทีแลว้รฐับาลไดเ้ขา้มาควบคุมบัญชียาและเวชภัณฑแ์ละค่าบริการ
ทางการแพทย ์และเขา้ใจว่ากฎระเบียบยังไม่ชัดเจน อยากทราบว่าบริษัทไดมี้การประเมินเรืองผลกระทบหรือไม่
อยา่งไร และอยากทราบการเติบโตของบรษัิทในอีกหนงึถงึสามปีขา้งหนา้  
 
ดร. สวุรรณ วลยัเสถียร รองประธานกรรมการ ตอบวา่เรอืงนีคณะกรรมการกลางวา่ดว้ยราคาสนิคา้และบรกิาร (กกร.) 
ไดม้อบหมายใหก้รมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์เป็นผูอ้อกประกาศใหโ้รงพยาบาลเอกชนต่าง ๆ ส่งขอ้มลูค่ายา 
ค่าเวชภณัฑ ์และตน้ทนุต่าง ๆ  โรงพยาบาลบาํรุงราษฎรไ์ดใ้หค้วามรว่มมือและไดส้่งขอ้มลูไปหมดแลว้  ดร. สวุรรณ
กล่าวต่อว่ากฎหมายฉบบันีมีจดุประสงคใ์นการควบคมุราคาสินคา้บรกิารคา้ส่งคา้ปลีกซงึเป็นการขายใหแ้ก่ผูบ้ริโภค
โดยตรง แต่ลกัษณะของโรงพยาบาลบาํรุงราษฎรเ์ป็นสถานพยาบาลซงึรกัษาพยาบาลผูเ้จ็บป่วย ไม่มีการขายยาหรือ
เวชภณัฑ ์เมือมีผูเ้จ็บป่วยมารบับรกิาร แพทยจ์ะตรวจอาการและทาํการรกัษาพยาบาล ถา้ตอ้งใชย้า แพทยก็์จะออก
ใบสงัยา ซึงใบสงัยานีจะถกูส่งใหเ้ภสชักรเพือทาํการตรวจยาว่าคนไขแ้พย้าหรือไดร้บัยามากหรือนอ้ยเกินไปหรือไม ่
แลว้จึงสง่มอบยาใหผู้ป่้วย ลกัษณะของโรงพยาบาลไม่ควรอยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมายฉบบันี กลา่วคือโรงพยาบาล
ไม่ใช่รา้นขายยา กรณีมีบุคคลเดินเข้ามาซือยาแต่เพียงอย่างเดียว โรงพยาบาลก็จะไม่ขายให้ อย่างไรก็ตาม 
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โรงพยาบาลไดใ้หค้วามรว่มมือกบัทางรฐัทกุประการดงัทีไดก้ล่าวมาแลว้ ส่วนผลกระทบนนัขอใหค้ณุอาทิรตันเ์ป็นผู้
ชีแจง 
 
นางอาทิรตัน ์ชีแจงว่าโครงสรา้งราคาของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนกับโรงพยาบาลของรฐัมีความแตกต่างกัน เนือง
ดว้ยปัจจยัหลาย ๆ อย่าง เช่น ตน้ทนุของค่ายาและเวชภณัฑที์บรษัิทขายใหภ้าครฐัและภาคเอกชน ถา้เปรยีบเทียบจะ
เห็นว่าภาครฐัจะไดเ้ปรียบเพราะไดต้น้ทนุทีถกูกว่าโรงพยาบาลเอกชน สว่นโรงพยาบาลมีค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน
ในส่วนทีเป็นตน้ทนุทางออ้ม (indirect cost) ทีจะสงูกว่าภาครฐั ผลกระทบนียงัไม่มีขอ้สรุปทีชดัเจน ทงันี ฝ่ายจดัการ
ยงัคงโครงสรา้งและรายไดแ้ละการตังราคาในแบบนีก่อน แต่ถา้วนัหนึงมีการประกาศทีชัดเจนแลว้ฝ่ายจัดการจะ
ประชมุรว่มกบัสมาคมโรงพยาบาลเอกชนแลว้พิจารณาค่าใชจ้่ายทีแทจ้รงิทีเกิดขึน และคงตอ้งมีการปรบัหมวดหมู่ที
ถกูตอ้งและโปรง่ใสและเปิดเผยใหผู้ร้บับรกิาร 
 
สว่นแผนการเติบโตในอีกสามปีขา้งหนา้นนั ผูถื้อหุน้หลายท่านคงทราบแลว้ว่าดว้ยแนวโนม้ของการรกัษาพยาบาลได้
เปลียนจากเรืองการรกัษาผูเ้จ็บป่วยเป็นการดูแลสขุภาพ ดงันันในตวัของโรงพยาบาลบาํรุงราษฎรเ์องก็มี VitalLife 
Scientific Wellness Center ซงึเปิดขึนมาเพือตอบสนองต่อแนวโนม้การดแูลสขุภาพในรูปแบบใหม่ตงัแต่การปอ้งกนั 
การทีจะทราบลว่งหนา้วา่บคุคลมีความเสียงทีจะเป็นโรคอะไรบา้ง ดงันนั แผนการดาํเนินงานของธุรกิจดแูลสขุภาพจะ
เรมิตน้ตงัแต่ก่อนทีจะเจ็บป่วย และหลงัจากคนไขก้ลบับา้นไปแลว้ เมือแนวโนม้เป็นเช่นนี โรงพยาบาลเห็นว่าจะมีการ
เติบโตของรายได้ ทังนี ขึนอยู่กับปัจจัยทางเศรษฐกิจและปัจจัยอืน ๆ อีกหลายประการ อย่างไรก็ตาม บริษัทมี
แผนพฒันาและมีการทบทวนผลประกอบการในทกุ ๆ ไตรมาส 
 
นายเอกธัช เอิบประสาทสขุ (ผูถื้อหุน้) กลา่ววา่เมือประมาณปี 2558 ถึง 2559 บรษัิทมีแผนการขยายกิจการโดยไดซื้อ
ทีดินบริเวณสขุุมวิทซอย 1 และถนนเพชรบุรี จึงอยากทราบว่าโครงการนียงัดาํเนินการอยู่หรือไม่ และจะเริมเมือใด 
โครงการนีครอบคลมุบริเวณใดในสขุมุวิทซอย 1 และมีแผนการดแูลเพือนบา้นและสภาพแวดลอ้มในสขุมุวิทซอย 1 
อยา่งไร 
 
นางอาทิรตันก์ล่าวว่าหากโรงพยาบาลจะใชที้ดินทีถนนเพชรบรุีเพือเปิดโรงพยาบาลก็จะเป็นสถานทีทีไกลจากอาณา
บรเิวณโรงพยาบาลปัจจบุนั ดงันนั จงึตอ้งพิจารณาและประเมินใหร้อบคอบ ในสภาวะเศรษฐกิจขณะนีอาจตอ้งชะลอ
โครงการทีเพชรบรุก่ีอน สว่นทีสขุมุวิทซอย 1 บรษัิทมีแผนขยายกิจการเพือรองรบัผูป่้วยนอกโดยเนน้บรกิารและวิธีการ
ใหม่ ๆ ของการรกัษาพยาบาลและการดแูลสขุภาพ โดยโครงการนีครอบคลมุเฉพาะพืนทีซงึปัจจบุนัเป็นทีจอดรถของ
พนกังาน ส่วนการดแูลเพือนบา้นเป็นโครงการทีบรษัิทดาํเนินการตอ่เนืองมาตลอดอยู่แลว้ บริษัทจะดแูลทงัพนัธมิตร
และเพือนบา้นทกุซอยรอบ ๆ และยินดีรบัฟังความคิดเหน็เพิมเติมจากทา่นผูถื้อหุน้ 
 
คณุเอกธัชกลา่วเพิมเติมวา่ถา้ตอ้งการใหโ้ครงการทงัหมดอยูใ่นบรเิวณเดียวกนัน่าจะขายทีดินทีเพชรบรุแีลว้นาํเงินมา
ปันผลใหผู้ถื้อหุน้หรอืนาํเงินมาพฒันาสขุมุวิทซอย 1 ก็ดีเหมือนกนั 
 
นางสาวเบญญาลกัษณ ์นกัพาณิชย ์(ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย ทาํหนา้ทีอาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อ
หุน้) เรียนแนะนาํใหบ้ริษัทพิจารณาจดัใหมี้ผูส้งัเกตการณ์การประชุม และควรมีการประกาศหาอาสาสมคัรเขา้รว่ม
สังเกตการณ์การนับคะแนน และเรียนถามว่าบริษัทมีนโยบายเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอรัปชันใน
ภาคเอกชนใดหรือไม่ ดร. สวุรรณกล่าวตอบว่าเรืองการต่อตา้นคอรปัชนันนับริษัททาํมาตลอดเพียงแต่บางครงัอาจ
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ไม่ไดท้าํเป็นลายลกัษณอ์กัษรชดัเจนแต่ก็มีนโยบายในเรืองนี และไดข้อบคณุสมาคมทีแนะนาํ โดยคณะกรรมการจะ
นาํไปพิจารณาประกอบโครงการของบรษัิทในปี 2562  
 
เมือไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเรืองอืนใดใหพ้ิจารณา และไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถามหรือใหค้วามเห็นเพิมเติม ประธานจึงกล่าว
ขอบคณุผูถื้อหุน้และปิดการประชมุเมือเวลา 15.23 น. 
 
 
 

นายชยั โสภณพนิช 
ประธานทีประชมุ 

 




