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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั้งที่ 27 ประจาํปี 2563 

ของ 

บริษทั โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร ์จาํกดั (มหาชน) 

 

 

เวลาและสถานท่ี 

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 27 ประจาํปี 2563 ไดจ้ดัขึ้ นเม่ือวนัพุธท่ี 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 

14.00 น. ณ หอังประชุมใหญ่ ชั้น 21 อาคารบาํรุงราษฎรอิ์นเตอรเ์นชัน่แนล คลินิก เลขท่ี 33 ซอย 3 

(นานาเหนือ) ถนนสุขุมวทิ วฒันา กรุงเทพฯ 10110 

กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม 

1. นายชยั โสภณพนิช ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการการลงทุน 

2. นายชาญวทิย ์ ตนัต์ิพิพฒัน์ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

3. นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการการลงทุน 

4. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. นายสรดิษ วญิญรตัน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

6. นางอรุณี เกษตระทตั กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

7. นายชอง โท กรรมการการลงทุน และกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

ผูบ้ริหาร 

1. นายอนิลโล ซอเรนติโน Chief Global Strategist 

2. นางอาทิรตัน์ จารุกจิพิพฒัน์ ผูอ้าํนวยการดา้นบริหารโรงพยาบาล 

3. น.ส. อรภรรณ บวัม่วง ผูอ้าํนวยการดา้นการเงินโรงพยาบาล 

4. นพ. วญิญ ู รตันไชย ผูอ้าํนวยการดา้นปฏิบติัการทางการแพทย ์

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

1. น.ส. พนัธทิ์พย ์ จิรกาญจนากร เลขานุการบริษัท 

2. น.ส. โกสุมภ ์ ชะเอม ตวัแทนจาก บริษัท สาํนักงานอีวาย จาํกดั 

3. นายชวพนัธุ ์ สุริยจนัทร ์ ตวัแทนจาก บริษัท สาํนักงานอีวาย จาํกดั 
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บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน กรรมการเขา้ร่วมประชุมรวม 7 ท่าน สดัส่วนของกรรมการท่ีเขา้ร่วม

ประชุมคิดเป็นรอ้ยละ 77.78 ของกรรมการทั้งหมด 

เร่ิมการประชุม 

นายชยั โสภณพนิช ประธานกรรมการทาํหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม ประธานแถลงวา่มีผูถื้อหุน้มาประชุม

ดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวม 696 ราย มีหุน้นับรวมกนัได ้553,482,465 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 

69.5534 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจาํนวน 795,766,507 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุมตาม

ขอ้บงัคบัของบริษัท ประธานจึงกลา่วเปิดประชุม 

 

ประธานไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบริษัทแนะนําคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และตวัแทนจากสาํนักงานผูส้อบ

บญัชีท่ีเขา้ร่วมประชุม และชี้ แจงวธีิการลงคะแนนเสียงและวธีินับคะแนน 

 

นางสาวพนัธทิ์พย ์จิรกาญจนากรชี้ แจงวา่ การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงท่ีผูถื้อ

หุน้ไดร้บัเม่ือลงทะเบียน ผูถื้อหุน้จะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถือ โดยนับหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

ขอใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงโดยทําเคร่ืองหมายในช่อง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง เพียงช่องใดช่อง

หน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได ้นอกจากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ

และไดแ้ต่งตั้งใหผู้ร้บัฝากหลักทรพัย ์(custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดูแลหุน้ซ่ึงใชห้นังสือ

มอบฉนัทะ แบบ ค. เท่าน้ัน สาํหรบับตัรเสียทุกกรณีจะถือเป็นการงดออกเสียง 

 

ในการนับคะแนน เพ่ือความรวดเร็วในการนับคะแนน ขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงยกมือ

เพ่ือใหเ้จา้หน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนนเสียง เจา้หน้าท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผูท่ี้ยกมือเท่าน้ัน ผูท่ี้ไม่

ยกมือจะนับเป็นคะแนนเสียงเห็นดว้ยทั้งหมด ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีไดร้ะบุความประสงค์การลงคะแนนเสียงไว ้

ชดัเจนแลว้ในหนังสือมอบฉนัทะแบบ ข. และแบบ ค. บริษัทจะนับคะแนนตามท่ีผูถื้อหุน้ระบุมา เม่ือประชุม

เสร็จหรือผูถื้อหุน้ท่ีออกจากท่ีประชุมก่อน ขอใหม้อบบัตรลงคะแนนเสียงท่ีเหลือคืนแก่เจา้หน้าท่ีท่ีประตู

ทางออก 

 

สาํหรบัปีน้ี เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท

ไดร้บัอนุญาตจากหน่วยราชการใหจ้ดัการประชุมโดยใชร้ะยะเวลาทาํกิจกรรมไม่นาน ซ่ึงบริษัทจะพยายาม

จาํกดัเวลาไม่เกิน 1 ชัว่โมง เพ่ือการน้ีท่านประธานจึงขอเสนอใหก้ารนับคะแนนเสียงกระทําทนัที แต่การ

แจง้ผลการนับคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบใหก้ระทําพรอ้มกนัทุกวาระหลงัวาระอ่ืน ๆ ท่ีประชุมรบัทราบและ

ไม่มีผูใ้ดมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

 

ประธานจึงไดเ้ร่ิมดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 
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1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งที่ 26 ประจาํปี 2562 ประชุมเม่ือวนัพุธท่ี  

24 เมษายน 2562 

 

ประธานขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 26 ประจาํปี 

2562 ซ่ึงไดจ้ดัใหมี้ขึ้ นเม่ือวนัพุธท่ี 24 เมษายน 2562 ซ่ึงไดส้่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนังสือเชิญ

ประชุม 

 

นาย Basant Kumar Dugar (ผูถื้อหุน้) ไดแ้สดงความคิดเหน็วา่บริษัทตอ้งปฏิบติัตนดว้ยการยดึหลกั 

ธรรมาภิบาลโดยเคร่งครดั หน่ึงในน้ันคือการจดัทาํและส่งรายงานการประชุมใหแ้ก่หน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง รวมถึงการเผยแพร่รายงานการประชุมใน Website ของตลาดหลกัทรพัยแ์ละของบริษัท 

ภายในเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด 

 

ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้อ่ืนใดมีความเห็น ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมลงคะแนนเสียงรบัรองรายงานการ

ประชุม 

 

มต ิท่ีประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 26 ประจาํปี 2562 ซ่ึงประชุมเมื่อ

วนัพุธท่ี 24 เมษายน 2562 ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย จาํนวน 553,603,950 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง จาํนวน 28,300 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

รวม 713 ราย จาํนวน 553,632,250 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

 

2. รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2562 

 

ประธานไดม้อบหมายใหน้างอาทิรตัน์ จารุกิจพิพฒัน์ ผูอ้าํนวยการดา้นบริหารโรงพยาบาล เป็น

ผูร้ายงานผลการดาํเนินงานของบริษัท 

 

นางอาทิรตัน์ไดร้ายงานสรุปผลการดาํเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา โดยไดแ้สดงภาพน่ิงเกี่ยวกบัขอ้มูล

ต่าง ๆ ประกอบ 

 

ในงบการเงินปี 2562 ไดร้วมรายการพิเศษท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัราคา่ชดเชยสูงสุดท่ีเพ่ิมเป็น 400 วนั 

กรณีนายจา้งเลิกจา้งลูกจา้ง กล่าวคือ เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
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(ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศลงในราชกจิจานุเบกษากาํหนดใหน้ายจา้งจา่ยค่าชดเชยใหลู้กจา้ง

ซ่ึงถูกเลิกจา้งไม่น้อยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั เม่ือลูกจา้งทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้ นไป 

กฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัเม่ือพน้กาํหนด 30 วนันับแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

การเปล่ียนแปลงดงักลา่วถือเป็นการแกไ้ขโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน ส่งผลใหบ้ริษัทมี

หน้ีสินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มข้ึน ซ่ึงเป็นรายการปรบัปรุงท่ีเกิดข้ึนเพียงครั้งเดียว

จาํนวน 146 ลา้นบาท (117 ลา้นบาทสุทธิจากภาษี) และบริษัทมีคา่ใชจ้า่ยส่วนเพิ่มท่ีเกีย่วขอ้งจาก

การเปล่ียนแปลงน้ีจาํนวน 14 ลา้นบาท (11 ลา้นบาทสุทธิจากภาษี) ท่ีบนัทึกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 

จนถึงเดือนธนัวาคม 2562 โดยผลกระทบทั้งหมดจากการเปล่ียนแปลงเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 160 ลา้น

บาท (128 ลา้นบาทสุทธิจากภาษี) 

 

ในปี 2562 บริษัทมีรายไดร้วม 18,718 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 1.0 จาก 18,541 ลา้นบาทในปี 

2561 

 

โดยรายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาล แสดงเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 98 ของรายไดท้ั้งหมด เป็นจาํนวนเงิน 

18,409 ลา้นบาทในปี 2562 เพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 0.8 จาก 18,264 ลา้นบาท ในปี 2561 โดยหลกัเป็นผล

จากการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยต่างประเทศรอ้ยละ 1.6 หกักลบกบัรายไดท่ี้ลดลงของกลุม่

ผูป่้วยชาวไทยรอ้ยละ 0.7 เป็นผลใหปี้ 2562 รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยชาวไทยคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 34 

จากทั้งหมด ในขณะท่ีรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยต่างประเทศคิดเป็นรอ้ยละ 66 เทียบกบัปี 2561 สดัส่วน

รายไดผู้ป่้วยต่างประเทศเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจากรอ้ยละ 65.5 เป็น 66 

 

EBITDA หรือ กาํไรกอ่นหกัดอกเบ้ีย ภาษี คา่เส่ือมราคา และคา่ตดัจาํหน่าย ลดลงรอ้ยละ 8.3 จากปี

ก่อน โดยอยูท่ี่ 5,734 ลา้นบาท ในปี 2562 ส่งผลใหอ้ตัรากาํไร EBITDA ลดลงเป็นรอ้ยละ 30.9 จาก

รอ้ยละ 34.0 ในปี 2561 หากไมร่วมรายการปรบัปรุงท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัราคา่ชดเชยกรณีนายจา้งเลิก

จา้งท่ีเพ่ิมเป็น 400 วนั EBITDA ลดลงรอ้ยละ 5.8 จากปีก่อน โดยอยูท่ี่ 5,894 ลา้น ส่วนอตัรากาํไร 

EBITDA ลดลงเป็น 31.8% 

 

EBITDA ลดลงในปี 2562 ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใชจ้า่ยทางการตลาดท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือกระตุน้ตลาดและยอด

ผูป่้วยจากเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานจากค่าท่ีปรึกษาส่วนงาน 

IT และ Contact Center เพ่ือยกระดบัการใหบ้ริการ และค่าใชจ้า่ยท่ีเพ่ิมข้ึนในการบาํรุงรกัษาระบบ HIS 

และการพฒันาระบบ Digital Platform เพ่ือใหส้ามารถรองรบัเทคโนโลยดีา้นการบริการสุขภาพใน

อนาคต 

 

กาํไรสุทธิของปี 2562 มีจาํนวน 3,748 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 9.7 จากปี 2561 ซ่ึงมีจาํนวน 4,125 

ลา้นบาท ส่งผลใหอ้ตัรากาํไรสุทธิเป็นรอ้ยละ 20 ในปี 2562 จากรอ้ยละ 22.4 ในปี 2561 หากไม่
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รวมรายการปรบัปรุงท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัราคา่ชดเชยกรณีนายจา้งเลิกจา้งท่ีเพ่ิมเป็น 400 วนั กาํไรสุทธิ

ของปี 2562 อยูท่ี่ 3,876 ลา้นบาทลดลงรอ้ยละ 6.6 จากปีก่อน คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิ 20.7% 

 

กาํไรท่ีลดลงจากปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากตน้ทุนท่ีเพ่ิมขึ้ นตามท่ีไดก้ล่าวแลว้ขา้งตน้ 

 

บริษัทมีกาํไรต่อหุน้แบบปรบัลด 4.32 บาท ในปี 2562 เทียบกบั 4.79 บาท ในปี 2561 หากไม่รวม

รายการปรบัปรุงท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัราคา่ชดเชยกรณีนายจา้งเลิกจา้งท่ีเพ่ิมเป็น 400 วนั บริษัทจะมีกาํไร

ต่อหุน้แบบปรบัลดเป็น 4.47 บาท ในปี 2562 

 

นางอาทิรตัน์ไดนํ้าเสนอผลการดาํเนินงานยอ้นหลงัของบริษัทในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา 

 

รายไดข้องบริษัทเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทาํใหมี้อตัราการเจริญเติบโตเฉล่ียสะสมของรายไดร้วมต่อปีอยูท่ี่ 

รอ้ยละ 3.5 ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา 

 

ในขณะท่ีกาํไรสุทธิก็มีอตัราการเติบโตเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเช่นกนั โดยอตัราเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปีของ

กาํไรสุทธิอยูท่ี่รอ้ยละ 6.5 ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา หากไม่รวมรายการปรบัปรุงท่ีเก่ียวขอ้งกบัอตัรา

ค่าชดเชยกรณีนายจา้งเลิกจา้งท่ีเพ่ิมเป็น 400 วนั บริษัทจะมีอตัราเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปีของกาํไรสุทธิ

อยูท่ี่รอ้ยละ 7.3 ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา 

 

ในช่วงสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชื้ อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีผ่านมา ทาง

โรงพยาบาลไดป้รบัพ้ืนท่ีการใหบ้ริการ โดยการแยกพ้ืนท่ีตรวจโรคใหเ้หมาะสมกบัผูป่้วยแต่ละกลุ่มตาม

มาตรฐานบาํรุงราษฎรเ์พ่ือสรา้งความมัน่ใจสูงสุดแก่ผูม้ารบัมาบริการ ดงัน้ี 

 

1. คลินิกคดักรองกลุ่มเส่ียง ท่ี BI Tower ซ่ึงเป็นตึก Vitallife เก่า ชั้น G 

2. คลินิกโรคหวดัผูใ้หญ่ ท่ี BI Tower ทางเขา้อาคารจอดรถ ชั้น P2 

3. คลินิกโรคหวดัเด็กและสตรีมีครรภ ์ท่ีอาคารโรงพยาบาล (Bumrungrad International Hospital หรือ 

BIH) ชั้น 3 

 

สาํหรบัคลีนิคสุขภาพเด็กท่ีไม่ไดเ้ป็นโรคหวดั และคลินิกเด็กสุขภาพดีก็ยงัคงอยูท่ี่ชัน้ 17 อาคาร 

Bumrungrad International Clinic (BIC) โรงพยาบาลจึงสามารถยนืยนัเร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วย

นอกท่ีมารบับริการในตึก BIC โดยไม่ตอ้งมีความกงัวลในเร่ืองของ COVID-19 

 

นอกจากน้ี โรงพยาบาลไดเ้ตรียมแผนปฏิบติัการและมาตรการต่าง ๆ สาํหรบัสรา้งความมัน่ใจแก่

ผูร้บับริการ โดยมี 2 แนวทางหลกั ดงัน้ี 
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1. แผนที่เก่ียวขอ้งกบั COVID-19 

 

โรงพยาบาลเน้นการส่ือสารกบัผูใ้ชบ้ริการเพ่ือสรา้งความมัน่ใจในมาตรการและแนวทางการรบัมือ การ

ควบคุมและป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตลอดจนบริการทางเลือกอ่ืน ๆ สาํหรบัผูป่้วย ดงัน้ี 

 

o การจดัทําคู่มือการดูแลสุขภาพสาํหรบัผูป่้วยโรคเรื้ อรงั ท่ีมีความเส่ียงท่ีจะมีอาการรุนแรงหากติด
เชื้ อ COVID-19 เช่น ผูป่้วยโรคเบาหวาน โรคไตเร้ือรงั หรือโรคหวัใจ เป็นตน้ 

o การใชหุ้่นยนต์ฆ่าเชื้ อลําแสง Xenon UV ในการฆ่าเชื้ อไวรัส แบคทีเรีย เชื้ อด้ือยา และเชื้ อราใน

หอ้งพกัผูป่้วย หอ้งผ่าตดั และ ICU 

o การเปิด Bumrungrad Health Residence ท่ี Ward 9D เพ่ืออาํนวยความสะดวกดา้นท่ีพกัสาํหรบั 

─ Pre-surgery 

ผูป่้วยท่ีตอ้งการเตรียมตวักอ่นผ่าตดัเป็นเวลา 14 วนั เพ่ือความมัน่ใจในภาวะปลอด  

COVID-19 

─ Post-COVID-19 

ผูป่้วยท่ีหายจากอาการ COVID-19 แต่ยงัมีความประสงคท่ี์จะแยกตวัจากบุคคลในครอบครวั

และญาติมิตร และเพ่ือพกัผ่อนฟ้ืนฟูสุขภาพ 

─ Social Distancing 

ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีความประสงคจ์ะหลีกเล่ียงความเส่ียงจาก COVID-19 

o โปรแกรมเสริมสรา้งภูมิคุม้กนัใหร้่างกายแข็งแรง (Immune fighter) 

o การปรบัพ้ืนท่ีในโรงพยาบาลใหป้ลอดภยัข้ึน เช่น การจดัตั้งจุดคดักรอง การปรบัลิฟทโ์ดยสาร การ

เวน้ระยะท่ีนัง่ และการเวน้ระยะยนืบริเวณเคาน์เตอร ์และในลิฟท ์ 

o บริการ Teleconsultation ปรึกษาแพทยจ์ากท่ีบา้นผ่านสายด่วน 1378 

 

2. แผนที่ไม่เก่ียวขอ้งกบั COVID-19 

 

o มุ่งเน้นคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภยัระดบัสากล และการวางแผนเกี่ยวกบัโรคติดเชื้ อ 

o การสรา้งความสมัพนัธก์บักลุ่มลูกคา้ชาวไทยและต่างประเทศท่ีพาํนักอาศยัอยูใ่นประเทศไทย โดย

จดัทาํโปรโมชัน่ต่าง ๆ เช่น ซ้ือ 1 แถม 1 และส่วนลดต่าง ๆ 

 

นางอาทิรตัน์ไดแ้สดงแผ่นภาพใหผู้ถื้อหุน้เห็น 10 มาตรการความปลอดภยัสูงสุดตามมาตรฐานบาํรุง

ราษฎรเ์พ่ือรบั New Normal ไดแ้ก่ การสวมหน้ากากอนามยั มาตรการคดักรอง แยกตึกใหบ้ริการ แยก

ลิฟทบ์ริการ ทาํความสะอาดฆา่เชื้ อ เวน้ระยะหา่งในทุกจุดบริการ ทาํความสะอาดอุปกรณผ่์าตดัและ



AGM 27 of 2563 (min) f2 7 

เวชภณัฑ ์ทาํความสะอาดจุดสมัผสัสาธารณะ รกัษาความสะอาดในหอ้งผ่าตดัและหอ้งฉุกเฉิน เวน้

ระยะห่างในลิฟทโ์ดยสาร 

 

หลงัจากรฐับาลประกาศมาตรการผ่อนปรน ทางโรงพยาบาลไดท้าํแคมเปญส่ือสารต่าง ๆ เพ่ือมุ่งสรา้ง

ความมัน่ใจใหแ้ก่ผูป่้วยมากยิ่งขึ้ น โดยเน้นฉายภาพ New Normal และ Safety Journey ในทุกขั้นตอน

ของบริการ ตั้งแต่การเขา้รับการรักษาพยาบาลทัว่ไป การเขา้รับการผ่าตัด และเขา้รับบริการท่ีหอ้ง

ฉุกเฉิน 

 

เม่ือประมาณ 2 สปัดาหท่ี์ผ่านมา โรงพยาบาลสามารถรบัผูป่้วยจากต่างประเทศทั้งทางบกและทาง

อากาศ จาํนวน 6 ราย โดยผ่านกระบวนการขออนุญาตจากกระทรวงการต่างประเทศ และสาํนักงาน

สาธารณสุขจงัหวดั เช่น ผูป่้วยจากกมัพชูา เวยีดนาม และนิวซีแลนด ์เป็นตน้ 

 

ตัวแทนหรือสํานักงานส่งต่อ (referral office) ของบริษัทท่ีอยู่ต่างประเทศไดติ้ดต่อและเตรียมส่งตัว

ผูป่้วยประมาณเกือบ 400 คน เขา้มารบัการรกัษาในโรงพยาบาล ประเทศหลกั ๆ ไดแ้ก่ กมัพูชา พม่า 

และเวยีดนาม 

 

โรงพยาบาลยงัคงพฒันาในเร่ืองคุณภาพและประสิทธิภาพในการรกัษาอยา่งต่อเน่ือง ไม่วา่จะเป็น

รูปแบบการใชเ้ทคโนโลย ีเชน่ Telemedicine และ Teleconsultation และการดูแลผูป่้วยแบบ Homecare 

Service รวมทั้งการดูแลผูป่้วยในรูปแบบเฉพาะเจาะจงรายบุคคล เช่น ผูป่้วยโรคมะเร็ง รวมถึงการ

ตรวจหาความเส่ียงโดยตรวจวเิคราะหด์า้นพนัธุกรรมเพือ่ใหผู้ป่้วยสามารถดูแลตวัเอง ป้องกนั หรือลด

ความเส่ียงท่ีจะเกิดโรคไดใ้นอนาคต 

 

นอกจากน้ี โรงพยาบาลยงัเปิดบริการ คลินิกฉีดวคัซีนแบบเร่งด่วน หรือ “60-second services” โดย

ผูป่้วยสามารถฉีดวคัซีน หรือรบัยา (refilled medication) ไดภ้ายในไม่เกิน 1 นาที และเพ่ิมความ

ปลอดภยัใหผู้ป่้วยไม่ตอ้งปะปนกบัผูป่้วยในอาคารอ่ืน ๆ 

 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และรบัฟังขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ของผูถื้อหุน้ 

 

นายอนุ วอ่งสารกิจ (ผูถื้อหุน้) ไดต้ั้งคาํถาม 4 ขอ้ ดงัน้ี ขอ้หน่ึง สดัส่วนของผูป่้วยในและผูป่้วยนอก

เพ่ิมข้ึนหรือลดลงหรือไม่อยา่งไร ขอ้สอง การท่ื EBITDA ลดลงในปี 2562 ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจาก

ค่าใชจ้า่ยทางการตลาด คา่ท่ีปรึกษา และค่าซ่อมบาํรุงท่ีเพ่ิมขึ้ น อยากทราบวา่คา่ใชจ้า่ยในส่วนน้ีเป็น

ค่าใชจ้า่ยท่ีจา่ยครั้งเดียวหรือต่อเน่ือง ขอ้สาม การท่ีสดัส่วนของตน้ทุนส่วนรายไดล้ดลง อยากทราบวา่

นโยบายการลดตน้ทุนของบริษัทชว่ยทาํใหต้น้ทุนดีข้ึนหรือไม่ ขอ้ส่ี ระยะเวลาการชาํระหน้ีท่ียาวขึ้ นของ

ลูกคา้ตะวนัออกกลางจะส่งผลกระทบหรือไม่อยา่งไร 
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นางสาวอรภรรณ บวัม่วง ไดต้อบคาํถามเป็นรายขอ้ ดงัน้ี ขอ้หน่ึง ในปี 2562 ผูป่้วยในลดลงเล็กน้อย 

ส่วนผูป่้วยนอกเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย โดยมีสดัส่วนระหวา่งผูป่้วยนอกกบัผูป่้วยใน อยูท่ี่ 53 ต่อ 47 ของ

รายไดร้วม ขอ้สอง ค่าใชจ้า่ยท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือคงไวซ่ึ้งระดบับริการ บางส่วนเป็นคา่ใชจ้า่ยต่อเน่ือง เชน่ คา่

บาํรุงรกัษาซอรฟ์แวร ์มีความจาํเป็นตอ้งเพิ่มแพลตฟอรม์ดิจติอล (digital platform) ใหม้ากข้ึนเพ่ือการ

ใหบ้ริการท่ีดีข้ึน เร่ืองการตลาดยงัมีความจาํเป็นตอ้งทาํในปีน้ีเพ่ือกระตุน้ตลาดโดยเฉพาะใน

สถานการณ ์COVID-19 โดยคาํนึงถึงความคุม้คา่และจงัหวะการลงทุน ขอ้สาม เร่ืองการจดัการตน้ทุน 

บริษัทจดัการในส่วนการทาํงานล่วงเวลาและการทาํงานไม่เต็มเวลา (part time) ของพนักงาน รวมถึง

การจดัการเร่ืองราคากบัคูค่า้ ขอ้ส่ี สาํหรบักลุ่มลูกคา้ตะวนัออกกลางน้ัน มีรายไดเ้พ่ิมข้ึนรอ้ยละ 5.1 

ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีทาํใหร้ะยะเวลาการเก็บหน้ีเพ่ิมข้ึน ประกอบกบัพฤติกรรมการจา่ยหน้ีท่ีคอ่นขา้งยาว

เม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มลูกคา้ชาวไทยและอินโดจีน และลูกคา้ประกนั 

 

นางอาทิรตัน์ จารุกิจพิพฒัน์ ไดช้ี้ แจงเพ่ิมเติมวา่ผลจากการทาํการตลาดและการสรา้งความสมัพนัธก์บั

กลุ่มลูกคา้ประกนัเพ่ิมขึ้ น ในแง่ของงรายไดใ้นปีท่ีผ่านมาภาพรวมของลูกคา้ประกนัเติบโตข้ึนรอ้ยละ 

10 กลุ่มลูกคา้ชาวต่างชาติท่ีอยูใ่นประเทศไทยก็มีอตัราส่วนเพ่ิมข้ึนเช่นกนัทั้งผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน 

นอกจากน้ี พรอ้ม ๆ กบัมาตรการลดชัว่โมงการทาํงานของพนักงาน และการลดการทาํงานล่วงเวลา

และพนักงานท่ีทาํงานไม่เต็มเวลา ในช่วงสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทไดจ้ดั

ฝึกอบรมเพ่ือพฒันาความรูค้วามสามารถของพนักงาน สาํหรบัตะวนัออกกลาง ในเดือนมกราคมก่อน

สถานการณ ์COVID-19 โรงพยาบาลมีผูป่้วยในจากตะวนัออกกลางกวา่ 430 เตียงซ่ึงเป็นปริมาณท่ี

มากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา แต่กลบัพลิกผนัในช่วงสถานการณ ์COVID กระน้ันก็ตาม บริษัทยงัคง

สรา้งความผูกพนั กบักลุ่มลกูคา้ตะวนัออกลาง สถานทูต โดยการส่งขอ้มูลข่าวสารใหอ้ยา่งต่อเน่ือง และ

เชื่อมัน่วา่หากไม่มีอุปสรรคเกี่ยวกบัการเดินทาง ลูกคา้เหลา่น้ีก็จะกลบัมาใชบ้ริการตามปกติเช่นเดิม 

 

นาย Basant Kumar Dugar (ผูถื้อหุน้) ไดก้ล่าวชมเชยผลการประกอบธุรกิจและกาํไรของบริษัท และ

ชื่นชมในการบริหารจดัการกระแสเงินสดของบริษัท นอกจากน้ี นาย Dugar ไดแ้นะนําและแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกบัคาํอธิบายและการวเิคราะหฐ์านะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัท การรกัษา

ปริมาณลูกหน้ีและเจา้หน้ี และการเพ่ิมมูลค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด (market cap) 

 

นางสาวบุษกร งามพสุธาดล (ผูถื้อหุน้) มีคาํถามเกีย่วกบัรายไดท่ี้ฝ่ายบริหารรายงาน นางสาวบุษกร

วเิคราะหว์า่เม่ือพิจารณาจากคา่เฉล่ียของรายไดร้วม (average of total revenue) อตัราการ

เปล่ียนแปลงประจาํปี (annual rate of change) อตัรากาํไรต่อหุน้ (revenue per share) รายไดต่้อหุน้ 

(earnings per share) กระแสเงินสดอิสระต่อหุน้ (free cash flow per share) ยอ้นหลงั 5 ปี 3 ปี และ 

1 ปี มีขอ้บ่งชี้ วา่บริษัทมีการเติบโตในอตัราท่ีลดลง จึงอยากทราบสาเหตุ 

 

นอกจากน้ี นางสาวบุษกรขอทราบสดัส่วนของกลุ่มลูกคา้ต่างประเทศระหวา่งปี 2561 กบั 2562 วา่มี

การเปล่ียนแปลงของสดัส่วนของกลุ่มลูกคา้อยา่งมีนัยสาํคญัอยา่งไร 
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ประการสุดทา้ย นางสาวบุษกรอยากทราบวา่บริษัทมีแผนรองรบัการเติบโตท่ีชะลอลงใหดี้ข้ึนหรือไม่

อยา่งไร 

 

นางอาทิรตัน์ จารุกิจพิพฒัน์ ชี้ แจงวา่ ปี 2562 กลุ่มลูกคา้ตะวนัออกลางส่งผูป่้วยไปรบับริการท่ี

ประเทศอ่ืน ประกอบกบัโรงพยาบาลเอกชนอ่ืน ๆ ในประเทศไทยมีการเปิดตวัรองรบัผูป่้วยจาก

ต่างประเทศเพิ่มข้ึน ส่งผลใหก้ารเติบโตในปีท่ีผ่านมาชะลอตวั บริษัทจึงหนัมามุ่งเน้นการใหบ้ริการแก่

กลุ่มลูกคา้ชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีอยูใ่นประเทศไทย ดว้ยการทาํการตลาดต่าง ๆ รวมถึงการลงทุน

ร่วมกบัพนัธมิตร (Bumrungrad Health Network) เพ่ือขยายธุรกจิในรปูแบบของ Excellence Center 

เพ่ือเพ่ิมจาํนวนลูกคา้ในประเทศไทยรวมถึงลูกคา้ท่ีมองหาการรกัษาพยาบาลท่ีสงูข้ึนแต่ไม่เทียบเท่า

บาํรุงราษฎร ์

 

สดัส่วนของลกูคา้ชาวไทยและชาวต่างชาติคิดเป็นรอ้ยละ 35 ต่อ 65 ในปี 2561 และ 34 ต่อ 66 ในปี 

2562 เน่ืองมาจากการทาํการตลาด ทาํกิจกรรมต่าง ๆ สรา้งพนัธมิตร และสรา้งความผกูพนักบัลูกคา้ 

และยงัส่งผลใหลู้กคา้อารบิคมีปริมาณสูงสุดในประวติัการณเ์ม่ือตน้ปี 2563 ดงัท่ีกล่าวมา ในช่วงการ

แพรร่ะบาดของเช้ือ COVID-19 บริษัทไดข้ยายรูปแบบการใหบ้ริการใหค้รอบคลุมถึง Telemedicine 

และการใหบ้ริการท่ีบา้น (Home Care Services) เช่น เจาะเลือด ฉีดวคัซีน และส่งยา ทาํใหบ้ริษัทได้

กลุ่มลูกคา้ใหม่เพ่ิมมากข้ึนดว้ย 

 

นางสาวอรภรรณ บวัม่วง ชี้ แจงเพ่ิมเติมเร่ืองสดัส่วนลูกคา้ต่างชาติ ในปี 2562 ภาพรวมของกลุ่มลูกคา้

ตะวนัออกกลางเติบโตจากรอ้ยละ 22 เป็นรอ้ยละ 23 แต่มีบางประเทศท่ีประสบปัญหาคา่เงินอ่อนตวั 

เช่น ประเทศเอธิโอเปีย และประเทศเมียนมา มีผลกระทบต่อการเขา้มารบับริการ แต่บริษัทก็ไดดู้แล

ช่วยเหลือลูกคา้ ส่งเสริมการขาย และทาํตลาดใหม่ โดยมีการเพ่ิมสาํนักงานส่งต่อ (referral office) ใน

ประเทศต่าง ๆ มากขึ้ น 

 

นางสาวบุษกร งามพสุธาดล (ผูถื้อหุน้) รบัทราบคาํตอบของนางอาทิรตัน์และนางสาวอรภรรณ

เก่ียวกบัการจดัการการเติบโตท่ีชะลอลง แต่นางสาวบุษกรอยากทราบถึงแผนงานเฉพาะเจาะจงของ

บริษัทท่ีจะทาํใหร้ายไดแ้ละผลกาํไรของบริษัทเติบโตไดอ้ยา่งมีนัยสาํคญั เช่น ทาํจุดแข็งออกมาใหเ้หน็

เด่นชดั อีกประการหน่ึง ปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองการรกัษาพยาบาล และมีอุปกรณท์าง

การแพทยใ์หม่ ๆ ท่ีเปล่ียนรูปแบบคอ่นขา้งรวดเร็วและมีราคาแพง อยากทราบวา่โรงพยาบาลมีการ

ปรบัตวัและแนวทางแกไ้ขกบักรณีน้ีอยา่งไร 

 

นางอาทิรตัน์กล่าววา่โรงพยาบาลบาํรุงราษฎรเ์ป็นผูใ้หบ้ริการสาธารณสุขตติยภูมิ กล่าวคือการบริการ

สาธารณสุขท่ีมีภารกิจในดา้นการตรวจวินิจฉยั การรกัษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพบุคคลท่ี

เจ็บป่วยดว้ยโรคพ้ืนฐานทั้งระดบัท่ีไม่ซบัซอ้นมากนักจนถึงระดบัท่ีมีความซบัซอ้นมากขึ้ นและ
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จาํเป็นตอ้งใชแ้พทยเ์ฉพาะทางสาขาหลกั ดงัน้ันจุดแข็งของโรงพยาบาลมีหลายประการซ่ึงการชูจุดแข็ง

เป็นส่ิงท่ีโรงพยาบาลทาํควบคู่กบัการทาํการตลาด ดว้ยการสรา้งความมัน่ใจในศกัยภาพการดูแลรกัษา

คนไขด้ว้ยศูนยต่์าง ๆ ท่ีโรงพยาบาลไดเ้ปิดแลว้และกาํลงัจะเปิด เชน่ ศูนยก์ารผ่าตดัดว้ยหุ่นยนต ์

(Robotic Surgery) ซ่ึงบาํรุงราษฎรเ์ป็นโรงพยาบาลแหง่เดียวท่ีแพทยส์ามารถใชหุ้น้ยนตท์าํการผ่าตดั

ไดค้รอบคลุมถึง 4 สาขา เป็นศูนยท่ี์ประสบความสาํเร็จอยา่งยิง่ในปีท่ีผ่านมา Wound Care Center 

เป็นอีกศูนยห์น่ึงท่ีทาํรายไดเ้ฉล่ีย 1 ถึง 1.5 ลา้นบาทต่อคน กลุ่มผูป่้วยเบาหวานเร้ือรงัและกลุม่ลูกคา้

ตะวนัออกกลางนิยมมาก  Heart Center ท่ีไดร้บัการปรบัปรุงใหท้นัสมยัยิง่ขึ้ น พรอ้มกบัมีแพทย์

ผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมีชื่อเสียงระดบัโลกมาประจาํท่ีศูนยน้ี์ท่ีเดียว ศูนยส์มอง (Neuro Science Center) อยา่ง

เต็มรูปแบบจะเปิดภายในปีน้ี ซ่ึงโรงพยาบาลไดเ้ชญิแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญมาประจาํดว้ย เป็นตน้ ศนูย์

เหล่าน้ีถูกตั้งข้ึนเพ่ิมรายไดต่้อหวัของคนไขท่ี้มารบับริการ 

ส่วนการลงทุนเร่ืองอุปกรณท์างการแพทย ์ยา และเวชภณัฑ ์ท่ีมีราคาเพ่ิมข้ึนในแต่ละปี และยงัมีตน้ทุน

เงินเดือนซ่ึงเป็นคา่ใชจ้า่ยคงท่ี (fixed expense) ลว้นเป็นปัจจยัและส่วนหน่ึงของมาตรการการตั้งราคา 

สงครามราคา (price war) และจาํนวนโรงพยาบาลเอกชนท่ีเพ่ิมขึ้ น การรุกเขา้ไปในตลาดต่างชาติท่ี

เพ่ิมข้ึน ทาํใหก้ารปรบัราคามีขอ้จาํกดั ปีน้ีโรงพยาบาลมีการปรบัราคาน้อยมาก มีการกาํหนดหมวด

การคิดคา่บริการท่ีสมเหตุสมผล ตรงกบักิจกรรมของผูร้บับริการ 

นางสาวบุษกร งามพสุธาดล (ผูถื้อหุน้) สอบถามเพ่ิมเติมวา่การดาํเนินการท่ีชี้ แจงขา้งตน้ไดเ้ร่ิม

ดาํเนินการตั้งแต่ปีไหน ช่วงใดของปี และจะเห็นผลท่ีชดัเจนเม่ือใด 

นางอาทิรตัน์กล่าวตอบวา่ไดเ้ร่ิมดาํเนินการในปี 2562 โดยเร่ิมจากการฝึกอบรมแพทยแ์ละบุคลากร

ทางการแพทย ์ศึกษาและวางแผนการตลาด ก่อนประกาศใหส้าธารณชนทราบ ส่วนจะเห็นผลไดช้ดัเจน

เม่ือใดน้ันข้ึนอยูค่วามสามารถในการเดินทางเขา้มาในราชอาณาจกัร ถา้สถานการณค์ล่ีคลายน่าจะเห็น

ผลประมาณไตรมาสท่ี 4 ปีน้ีหรือปีหน้า 

นาย Basant Kumar Dugar (ผูถื้อหุน้) กล่าวถึงเอกสารขอ้มูลสุขภาพซ่ึงจดัแสดงไวท่ี้ชั้น 15 และ 19 

ของอาคาร BIC เช่น หวัใจ เบาหวาน ไต ความดนัโลหิตสูง มีประโยชน์มาก นาย Dugar เสนอใหจ้ดัทาํ

เป็นภาษาไทยและองักฤษ 

หลงัจากน้ันประธานแถลงว่าเน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระของการรบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของ

บริษัทจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง ประธานจึงสรุปวา่ท่ีประชุมไดร้บัทราบรายงานแลว้ 

 

3. พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนประจาํปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 

2562 

 

ประธานไดข้อใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนประจาํปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชีของบริษัท สาํนักงานอีวาย 
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จาํกดั การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและไดร้บัอนุมติัจากคณะกรรมการแลว้ รายละเอียด

ปรากฏในรายงานประจาํปี ซ่ึงไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุม 

 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และรบัฟังขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ของผูถื้อหุน้ 

 

นายอนุ วอ่งสารกิจ (ผูถื้อหุน้) สอบถามเร่ืองกระแสเงินสดของบริษัท นายอนุเห็นวา่เม่ือปี 2562 

บริษัทมีเงินสดของการลงทุนเพ่ิมข้ืน จงึอยากทราบวา่ในสถานการณท่ี์มีความไม่แน่นอนเน่ืองจาก 

COVID-19 บริษัทไดล้งทุนอะไรบา้งท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งเห็นไดช้ดัตั้งแต่ส้ินปีท่ีแลว้ถึงปลายปีน้ี 

อีกประการหน่ึง เน่ืองจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ืองสญัญาเชา่ มีผลบงัคบัใช้

แลว้ อยากทราบวา่บริษัทไดร้บัผลกระทบจากการน้ีหรือไม่อยา่งไร 

 

นางสาวอรภรรณ บวัม่วง กล่าวตอบวา่ บริษัทมีมาตรการในการดูแลกระแสเงินเป็นอยา่งดีตลอดเวลา

โดยเฉพาะในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 ในปี 2562 การลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่เป็น

การลงทุนระยะยาวในหุน้กู ้(debenture) และตราสารหน้ีเอกชน (corporate bond) มีการซ้ือท่ีดินท่ี

ซอยสุขุมวทิ 3 เพ่ือขยายธุรกิจ สาํหรบัการลงทุนในไตรมาส 1 ของปี 2563 เน่ืองจากมีความไม่

แน่นอนหลายประการในเศรษฐกิจ การลงทุนระยะยาวใดท่ีใกลจ้ะครบกาํหนดบริษัทกจ็ะเปล่ียนเป็น

เงินสด และมีการลงทุนระยะสั้นมากข้ึน ในงบการเงินไตรมาสแรกจะเหน็ไดว้า่การลงทุนระยะยาวลดลง

จาก 1.3 พนัลา้น เป็น 650 ลา้น และมีการลงทุนระยะสั้นมากขึ้ น ในไตรมาสหน่ึงบริษัทมีเงินสด เงิน

ลงทุนระยะยาวและระยะสั้นรวม 10,442 ลา้นบาท สถานะของกระแสเงินสดของบริษัทยงัคอ่นขา้ง

มัน่คงอยู ่สาํหรบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ในไตรมาสท่ี 1 บริษัทไดร้บัผลกระทบ

ค่อนขา้งน้อย เน่ืองจากมีสญัญาเชา่เล็กน้อย คา่เส่ือมราคาเพิม่ข้ึน 13 ลา้นบาท และดอกเบ้ียเพ่ิมขึ้ น

เล็กน้อย 

 

นายอนุ วอ่งสารกิจ (ผูถื้อหุน้) สอบถามเพ่ิมเติมวา่ บริษัทไดล้งทุนในบริษัท การบินไทย จาํกดั 

(มหาชน) หรือไม่ 

 

นางสาวอรภรรณ บวัม่วง กล่าวตอบวา่ บริษัทไม่ไดล้งทุนในบริษัท การบินไทย จาํกดั (มหาชน) 

บริษัทมีนโยบายการลงทุนท่ีคอ่นขา้งปลอดภยัและดูอนัดบัเครดิตองคก์รผูอ้อกตราสารหน้ีในระดบั A 

ขึ้ นไปเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของบริษัทอยา่งเต็มท่ี 

 

นาย Basant Kumar Dugar เสนอใหบ้ริษัทซ้ือพนัธบตัรท่ีไมร่ะบุดอกเบ้ีย (Zero-Coupon Bond) เพ่ือ

เพ่ิมผลกาํไรและปกป้องการลงทุนของบริษัท 

 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือใหค้วามเห็นเพ่ิมเติม ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงคะแนนเสียง

อนุมติังบการเงินประจาํปี 2562 
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มติ ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2562 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

เห็นดว้ย จาํนวน 630,358,658 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 500 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง จาํนวน 454,600 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

รวม 722 ราย จาํนวน 630,813,758 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

 

4. รบัทราบการจา่ยเงินปันผลระหว่างกาล 

 

ประธานแถลงวา่คณะกรรมการไดมี้มติใหร้ายงานต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือทราบเร่ืองการจา่ยเงินปันผล

ระหว่างกาล สาํหรบังวดการดาํเนินงานวนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562 ในอตัราหุน้

ละ 1.15 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 839 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2562 และสาํหรบังวดการ

ดาํเนินงานวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ในอตัราหุน้ละ 2.05 บาท เป็นจาํนวน

เงินทั้งส้ิน 1,631 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2563 รวมเป็นเงินปันผลท่ีจ่ายระหวา่งกาลสาํหรบั

การดําเนินงานปี 2562 ทั้งปี หุน้ละ 3.20 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 2,471 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 66 

ของกาํไรสุทธิจากงบการเงินรวมปี 2562 ท่ีเสียภาษีในอตัรารอ้ยละ 20 

 

รายละเอียดปรากฎตามแผ่นภาพท่ีประธานไดแ้สดงแก่ผูถื้อหุน้ดงัน้ี 

 

รายละเอียดการจดัสรรกาํไร 2562 2561 

1. กาํไรสุทธิของงบการเงินรวม (ลา้นบาท) 3,747.73 4,151.89 

2. จาํนวนหุน้บุริมสิทธิและหุน้สามญั (หุน้) 795,766,507 730,052,222 

3. เงินปันผลทั้งปี (บาท/หุน้) 3.20 2.90 

 - เงินปันผลระหวา่งกาล *1.15 1.10 

 - เงินปันผลระหวา่งกาล **2.05 - 

 - เงินปันผลงวดสุดทา้ย - 1.80 

4. จาํนวนเงินรวม (ลา้นบาท) 2,470.88 2,117.00 

5. สดัส่วนเงินปันผลเทียบกบักาํไรสุทธิ (รอ้ยละ) 66.00 51.00 

6. การจดัสรรกาํไรเป็นทุนสาํรอง (ลา้นบาท) - - 

* จา่ยเมือ่วนัท่ี 5 กนัยายน 2562 

** จา่ยเมือ่วนัท่ี 30 เมษายน 2563 
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เน่ืองจากบริษัทไดจ้ดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนสาํรองจนเต็มจาํนวนตามกฎหมายแลว้ จึงไม่มีความจาํเป็นตอ้ง

จดัสรรเงินกาํไรสุทธิไวเ้ป็นทุนสาํรองต่อไป 

 

ประธานแถลงต่อวา่ไดเ้กดิสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-

19) ทาํใหบ้ริษัทไม่สามารถจดัประชุมผูถื้อหุน้สามญัเพ่ืออนุมติัการจา่ยเงินปันผลประจาํปี เพ่ือไม่ให้

เกิดความลา่ชา้ กอรป์กบัรฐับาลอนุมติัใหจ้า่ยเงินปันผลระหวา่งกาลแทนได ้คณะกรรมการจึงไดอ้นุมติั

ใหจ้า่ยเงินปันผลระหวา่งกาลแทนการจา่ยเงินปันผลประจาํปีและมมีติไม่เสนอการจา่ยเงินปันผล

สาํหรบัปี 2562 เพ่ิมเติมอีก 

 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และรบัฟังขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ของผูถื้อหุน้ 

 

ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดคดัคา้น ซกัถามหรือใหค้วามเห็นประการใด ประธานจึงกล่าวสรุปว่าท่ี

ประชุมรบัทราบรายงานการจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลสาํหรบัปี 2562 และเห็นชอบกบัการจา่ยเงินปัน

ผลดงักล่าว 

 

5. พิจารณาและอนุมตัิการแตง่ตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ประธานไดม้อบหมายใหน้างอรุณี เกษตระทตั ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

เป็นผูนํ้าเสนอระเบียบวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

นางอรุณี เกษตระทตั ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เสนอต่อท่ีประชุมวา่ 

ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 23 กาํหนดวา่ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั้ง ใหก้รรมการออกจาก

ตาํแหน่งหน่ึงในสามเป็นอตัรา ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีครั้งน้ี มีกรรมการตอ้งออกจาก

ตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 3 ท่านดงัน้ี 

1. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายชอง โท กรรมการการลงทุน และกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

3. นายเบอรน์ารด์ ชาญวุฒิ ชาน กรรมการ 

บริษัทมีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหากรรมการของบริษัท โดยไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ี

มีความรู ้ความสามารถ และคุณสมบัติท่ีเหมาะสมเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในช่วง

เดือนพฤศจิกายน 2562 ถึง มกราคม 2563 แต่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอบุคคลใดเขา้รับการพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการและจํานวน

กรรมการตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ กฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง ขอ้บงัคบัของ
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บริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการ รวมถึงผลงานของคณะกรรมการแลว้ เห็นควรแต่งตั้งกรรมการท่ี

ครบกาํหนดออกจากตําแหน่งตามวาระกลับเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึงจาํนวน 3 ท่าน 

โดยเห็นวา่บุคคลดงักล่าวมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท แมก้รรมการอิสระจะ

ดาํรงตาํแหน่งเกิน 9 ปี แต่หากพิจารณาถึงความรูค้วามสามารถของกรรมการและการทาํงานร่วมกนั

เป็นทีมเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทําใหบ้ริษัทมีผลประกอบการท่ีดี ก็ถือว่ามีคุณสมบัติท่ีจะเป็น

กรรมการของบริษัทต่อไป 

 

คณะกรรมการโดยกรรมการท่ีมีส่วนเกี่ยวขอ้งไม่ไดร่้วมพิจารณาเห็นว่าบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อใน

ครั้งน้ีไดผ่้านกระบวนการกลัน่กรองอยา่งรอบคอบ ดว้ยความระมดัระวงัของคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทนแลว้ ส่วนบุคคลท่ีจะเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการอิสระเห็นวา่สามารถใหค้วามเห็นได้

อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง จึงเสนอว่าท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรเลือกตั้ง

กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระในปี 2563 จาํนวน 3 คน ไดแ้ก่ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล นายชอง 

โท และนายเบอรน์ารด์ ชาญวุฒิ ชาน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง 

 

ขอ้มูลของบุคคลท่ีไดร้ับการเสนอช่ือใหเ้ขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการ ไดจ้ัดส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้พรอ้ม

หนังสือเชิญประชุม (หน้า 25 ถึง 27 และ 30) 

 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

 

ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือใหค้วามเห็น ประธานไดข้อใหท่ี้ประชุมลงคะแนนเสียง

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 

มต ิท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านท่ีออกตามวาระในปี 2563 กลบัเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งอีกวาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 

1. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล 

เห็นดว้ย จาํนวน 565,580,861 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 89.6592 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 65,230,797 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 10.3407 

งดออกเสียง จาํนวน 2,100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย จาํนวน 0  คิดเป็นรอ้ยละ - 

รวม 722 ราย จาํนวน 630,813,758 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
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2. นายชอง โท 

เห็นดว้ย จาํนวน 577,334,878 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 91.5225 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 53,476,780 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 8.4774 

งดออกเสียง จาํนวน 2,100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย จาํนวน 0  คิดเป็นรอ้ยละ - 

รวม 722 ราย จาํนวน 630,813,758 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

 

3. นายเบอรน์ารด์ ชาญวุฒิ ชาน 

เห็นดว้ย จาํนวน 577,507,225 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 91.5703 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 53,163,108 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 8.4296 

งดออกเสียง จาํนวน 143,425 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย จาํนวน 0  คิดเป็นรอ้ยละ - 

รวม 722 ราย จาํนวน 630,813,758 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

 

6. พิจารณาและอนุมตักิารเลือกตั้งกรรมการใหม่ 

 

ประธานไดม้อบหมายใหน้างอรุณี เกษตระทตั ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

เป็นผูนํ้าเสนอระเบียบวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

 

นางอรุณีแถลงวา่เน่ืองดว้ย ดร. สุวรรณ วลยัเสถียร ไดพ้น้จากตาํแหน่งกรรมการเม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 

2563 เพ่ือใหจ้าํนวนกรรมการอยูใ่นขนาดท่ีเหมาะสม สมควรใหมี้การเลือกตั้งกรรมการใหม่ 

 

ทั้งน้ี บริษัทมีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนไดพิ้จารณาคุณสมบติัและจาํนวนกรรมการตามท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรร

หากรรมการ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบัของบริษัท และกฎบตัรคณะกรรมการ รวมถึงประสบการณ์

ของผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการแลว้ เห็นควรแต่งตั้งนายอานนท ์วงัวสุ เป็นกรรมการใหม่ โดย

เห็นวา่บุคคลดงักล่าวมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท 

 

คณะกรรมการเห็นว่าบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อในครั้งน้ีไดผ่้านกระบวนการกลัน่กรองอย่างรอบคอบ 

ดว้ยความระมดัระวงัของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนแลว้ จึงเสนอว่าท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้สมควรเลือกตั้งนายอานนท ์วงัวสุ เป็นกรรมการของบริษัท 

 

ขอ้มูลของบุคคลท่ีไดร้ับการเสนอช่ือใหเ้ขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการ ไดจ้ัดส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้พรอ้ม

หนังสือเชิญประชุม หน้า 28 
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ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

 

นายอนุ วอ่งสารกิจ (ผูถื้อหุน้) สอบถามวา่บุคคลท่ีไดร้บัการเสนอชือ่ในครั้งน้ีไดถื้อหุน้ในบริษัทหรือไม่ 

นางอรุณีกลา่วตอบวา่ไม่ไดถื้อหุน้ 

 

ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือใหค้วามเห็นเพ่ิมเติม ประธานไดข้อใหท่ี้ประชุมลงคะแนน

เสียงแต่งตั้งกรรมการ 

 

มต ิท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแต่งตั้งนายอานนท ์วงัวสุ เป็นกรรมการดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ

หุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จาํนวน 580,729,644 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 92.0813 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 49,940,689 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 7.9186 

งดออกเสียง จาํนวน 143,425 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย จาํนวน 0  คิดเป็นรอ้ยละ - 

รวม 722 ราย จาํนวน 630,813,758 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

 

7. พิจารณาและอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย สาํหรบัปี 2563 

 

ประธานไดม้อบหมายใหน้างอรุณี เกษตระทตั ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

เป็นผูนํ้าเสนอระเบียบวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

 

นางอรุณี เกษตระทตั ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน กลา่วรายงานต่อท่ี

ประชุมวา่คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการใหอ้ยูใ่นระดบัท่ี

เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัภาระหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งคาํนึงถึงสภาพของ

เศรษฐกิจโดยรวม และไดมี้การเปรียบเทียบคา่ตอบแทนของกรรมการกบับริษัทอ่ืนในอุตสาหกรรม

เดียวกนั ดว้ยการขยายตวัของกจิกรรมดูแลสุขภาพและธุรกิจของบริษัทซ่ึงตอ้งการบริการและการ

สนับสนุนจากคณะกรรมการท่ีมากขึ้ นเพ่ือใหส้ามารถทาํรายไดด้า้นบริการไดส้งูข้ึน เพ่ิมเงินกาํไร และ

สามารถแข่งขนักบัตลาดได ้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนดว้ยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติัคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยสาํหรบัปี 

2563 ตามท่ีไดแ้สดงไวใ้นตารางในหนังสือนัดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

 

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปี 2562 ขอเสนอวงเงินรวมไม่เกิน 22.2 ล้านบาท 

ประกอบดว้ยค่าเบ้ียประชุมรายครั้งและค่าตอบแทนรายปีดงัน้ี 
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1. ค่าเบ้ียประชุมกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยปี 2563 วงเงินไม่เกิน 5.6 ลา้นบาท เสนอเป็นอตัรา

เดียวกบัปี 2562 ดงัน้ี 

(บาท/คน/ครั้ง) 

คณะกรรมการ 2563 2562 

ประธานกรรมการ 50,000 50,000 

รองประธานกรรมการ 40,000 40,000 

กรรมการ 30,000 30,000 

(บาท/คน/ครั้ง) 

คณะกรรมการ 

ชุดยอ่ย 

คณะกรรม 

การตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

สรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการการ

ลงทุน 

2563 2562 2563 2562 2563 2562 

ประธาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

กรรมการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

 

2. ค่าบาํเหน็จคณะกรรมการปี 2563 เสนอในวงเงินรวม 16.6 ลา้นบาท เท่ากบัปี 2562 โดยให้

ประธานกรรมการเป็นผูจ้ดัสรร 

(บาท/คน/ปี) 

คณะกรรมการ 2563 2562* 

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการเป็นผู้

จดัสรรในวงเงนิไม่เกิน 16.6 

ลา้นบาท 

1,900,000 

รองประธานกรรมการ 1,700,000 

กรรมการ 1,500,000 

*จาํนวนเงินท่ีจา่ยจริงในปี 2562 คือ 15.8 ลา้นบาท 

 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

 

นาย Basant Kumar Dugar (ผูถื้อหุน้) กล่าววา่ในขณะท่ีการกาํหนดคา่ตอบแทนท่ีแน่นอนปลอดภยั

และตํา่ บริษัทควรพิจารณาใหแ้รงจงูใจแก่คณะกรรมการซ่ึงไดเ้สนอนโยบายและแผนงานอนัก่อใหเ้กิด

ประสิทธิผลโดยกาํหนดคา่ตอบแทนเป็นสดัส่วนกบัผลกาํไร 

 

นางอรุณี เกษตระทตั กล่าวขอบคุณสาํหรบัคาํแนะนําของนาย Dugar แต่บริษัทตอ้งเปรียบเทียบ

ค่าตอบแทนของกรรมการกบับริษัทอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
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เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถามหรือใหค้วามเห็นเพ่ิมเติม ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมลงคะแนนเสียง 

 

มต ิท่ีประชุมมีมติอนุมติัคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยสาํหรบัปี 2563 ตามท่ีประธาน

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนเสนอดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย จาํนวน 630,016,728 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.8736 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 795,730 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.1261 

งดออกเสียง จาํนวน 1,300 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0002 

บตัรเสีย จาํนวน 0  คิดเป็นรอ้ยละ 0 

รวม 722 ราย จาํนวน 630,813,758 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 

8. พิจารณาแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินคา่สอบบญัชี ประจาํปี 2563 

 

ประธานไดม้อบหมายใหน้างสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูนํ้าเสนอ

ระเบียบวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

 

นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแถลงว่าคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้

ผูถื้อหุน้แต่งตั้งนางสาวโกสุมภ ์ชะเอม ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 6011 นางสาววิสสุตา จริยธนากร 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 3853 และนางสาวสุมาลี รีวราบณัฑติ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท่ี 

3970 แหง่บริษัทสาํนักงาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจาํปี 2563 และขอพิจารณา

กาํหนดคา่ตอบแทนเป็นเงินจาํนวนไม่เกนิ 3,100,000 บาท เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแลว้รอ้ยละ 2 

 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการมีความเห็นวา่ท่านผูถื้อหุน้สมควรอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี

ตามท่ีเสนอ เน่ืองจากบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกดัไดใ้หบ้ริการแกบ่ริษัทอยา่งมีประสิทธิภาพมาโดย

ตลอด มีความเป็นอิสระ มีความคุน้เคยกบัธุรกิจโรงพยาบาลเป็นอยา่งดี และมีค่าสอบบญัชอียูใ่นเกณฑ์

เหมาะสมเม่ือเทียบกบับริษัทอ่ืนในระดบัเดียวกนัในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

 

นายอนุ วอ่งสารกิจ (ผูถื้อหุน้) ขอทราบเหตุผลท่ีมีการปรบัข้ึนค่าสอบบญัชี  

 

นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ช้ีแจงวา่เป็นเร่ืองงานท่ีมีความซบัซอ้นมากข้ึน มีระบบไอทีท่ีเพ่ิมขึ้ น และ

บริษัทมีแผนจะขยายกิจการ เป็นการเติมโตตามปกติ 
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นายอนุใหค้วามเห็นวา่การท่ีมีระบบไอทีเพ่ิมข้ึนน่าจะทาํใหง้านสอบบญัชีลดลง นางสาวโสภาวดีชี้ แจง

วา่ในเบ้ืองตน้งานจะเพ่ิมแลว้ลดลงภายหลงั 

 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถามหรือใหค้วามเห็นเพ่ิมเติม ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมลงคะแนนเสียง 

 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถามหรือใหค้วามเห็นหลงัจากประธานท่ีประชุมเรียนถาม ประธานจึงขอใหท่ี้

ประชุมลงคะแนนเสียง 

 

มต ิท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2563 

ตามท่ีประธานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย จาํนวน 629,743,151 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.8304 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 1,069,507 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.1695 

งดออกเสียง จาํนวน 1,100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย จาํนวน 0  คิดเป็นรอ้ยละ - 

รวม 722 ราย จาํนวน 630,813,758 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

 

9. พิจารณาแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษทั ขอ้ 3 ว่าดว้ยเร่ืองวตัถุประสงคข์องบริษทั 

 

ประธานไดม้อบหมายใหน้างสาวพนัธทิ์พย ์จิรกาญจนากร เลขานุการบริษัทเป็นผูร้ายงาน 

 

นางสาวพนัธทิ์พย ์แถลงวา่เพ่ือความเหมาะสมในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทและเพ่ือรองรบัการ

ประกอบธุรกิจในยุคสงัคมดิจิตลั คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั

การแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิขอ้ 3 เพ่ือใหค้รอบคลุมธุรกจิใหม่ 3 ขอ้ ดงัน้ี 

 

(24) นําเขา้ ส่งออก จดัหา ผลิต ขายปลีกและขายส่ง ซ่ึงยารกัษาและป้องกนัโรคสาํหรบัคนและสตัว ์

ผลิตภณัฑย์า อาหารเสริม อาหารและเคร่ืองด่ืมทุกชนิด อาหารมีวตัถุประสงคพิ์เศษ 

เคร่ืองสาํอาง เวชภณัฑ ์เคมภีณัฑ ์วตัถุอนัตราย เคร่ืองมือแพทยแ์ละเภสชักรรม รวมถึง

เคร่ืองมือเคร่ืองใชท้างวทิยาศาสตร ์และปุ๋ย ยาปราบศตัรูพืช ยาบาํรุงพืชและสตัวทุ์กชนิด 

(25) ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงซึ่งสินคา้และบริการตามท่ีกาํหนดไวใ้นวตัถุประสงค์

หรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกจิตามท่ีกาํหนดในวตัถุประสงค ์

(26) การซ้ือขายสินคา้หรือบริการโดยวธีิการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกสผ่์านระบบเครือขา่ยอินเตอรเ์น็ต 
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เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถามหรือใหค้วามเห็นหลงัจากประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถาม ประธานจึงขอใหท่ี้

ประชุมลงคะแนนเสียง 

มต ิท่ีประชุมมีมติอนุมติัใหแ้กไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิขอ้ 3 วา่ดว้ยเร่ืองวตัถุประสงคข์องบริษัทดว้ย

คะแนนเสียงมากกวา่ 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จาํนวน 630,812,858 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9998 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง จาํนวน 900 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0001 

บตัรเสีย จาํนวน 0  คิดเป็นรอ้ยละ - 

รวม 722 ราย จาํนวน 630,813,758 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 

10. พิจารณาแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4 เพ่ือใหทุ้นจดทะเบียนสอดคลอ้งกับการ

แปลงหุน้บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญัในปี 2563 

ประธานไดม้อบหมายใหน้างสาวพนัธทิ์พย ์จิรกาญจนากร เลขานุการบริษัทเป็นผูร้ายงาน 

นางสาวพนัธทิ์พย ์แถลงวา่สืบเน่ืองจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2541 เมื่อวนัท่ี 11 

พฤศจิกายน 2541 ไดมี้มติเห็นชอบใหผู้ถื้อหุน้สามารถแปลงหุน้บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญัในอตัราส่วน 

1 หุน้บุริมสิทธิต่อ 1 หุน้สามญัในเดือนกุมภาพนัธข์องทุกปี ซ่ึงในเดือนกุมภาพนัธ ์ปี 2563 มีผูถื้อหุน้

บุริมสิทธิใชสิ้ทธิแปลงหุน้บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญั รวม 30,000 หุน้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอผู้

ถือหุน้ใหอ้นุมติัแกไ้ขรายละเอียดของทุนจดทะเบียนในหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4 เป็นดงัน้ี 

 

ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน 922,702,685 บาท เกา้รอ้ยยี่สิบสองลา้นเจ็ดแสนสองพนัหกรอ้ยแปด

สิบหา้บาท 

 

แบ่งออกเป็น 922,702,685 หุน้ เกา้รอ้ยยี่สิบสองลา้นเจ็ดแสนสองพนัหกรอ้ยแปด

สิบหา้หุน้ 

 

มูลค่าหุน้ละ 1 บาท หน่ึงบาท 

 

โดยแยกออกเป็น 

 

หุน้สามญั 921,521,820 หุน้ เกา้รอ้ยยี่สิบเอ็ดลา้นหา้แสนสองหม่ืนหน่ึงพนัแปด

รอ้ยยีสิ่บหุน้ 

 

หุน้บุริมสิทธิ 1,180,865 หุน้ หน่ึงลา้นหน่ึงแสนแปดหม่ืนแปดรอ้ยหกสิบหา้หุน้ 
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หลงัจากเปิดโอกาสและไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถามหรือใหค้วามเห็น ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงคะแนน

เสียง 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

นายอนุ วอ่งสารกิจ (ผูถื้อหุน้) ขอทราบจาํนวนหุน้บุริมสิทธิท่ียงัไมไ่ดแ้ปลงวา่มีจาํนวนเท่าไหร่ และ

หากผูถื้อหุน้บุริมสิทธิรายใหญ่แปลงหุน้ของตนเป็นหุน้สามญัจะมีผลกระทบอยา่งไร  

 

นางสาวพนัธทิ์พย ์จิรกาญจนากร ชี้ แจงวา่มีหุน้บุริมสิทธิท่ียงัไม่ไดแ้ปลง 1,180,865 หุน้ และการ

แปลงหุน้บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญัไม่มีผลกระทบอะไร จาํนวนหุน้ท่ีออกและทุนชาํระแลว้ยงัเท่าเดิม 

เพราะหุน้บุริมสิทธิ 1 หุน้ แปลงเป็นหุน้สามญัได ้1 หุน้ และราคาท่ีแปลงสภาพคือ 0 บาท 

 

นางสาวณิชา เด่ียววณิชย ์อาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุน้ รบัมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

สอบถามวา่ หากในเดือนกุมภาพนัธปี์หน้ามีการแปลงหุน้บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญัอีกจะตอ้งมีการแกไ้ข

หนังสือบริคณฑส์นธิของบริษัทอีกหรือไม่  

 

นางสาวพนัธทิ์พย ์จิรกาญจนากร กล่าวตอบวา่ตอ้งจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิอีกเพราะ

รายละเอียดของทุนจดทะเบียนมีการเปล่ียนแปลง กลา่วคือจาํนวนหุน้สามญัจะเพ่ิมข้ึนและจาํนวนหุน้

บุริมสิทธิจะลดลง 

 

นายอนุ วอ่งสารกิจ (ผูถื้อหุน้) สอบถามวา่ ถา้มีการแปลงหุน้บุริมสิทธิทั้งหมด โครงสรา้งผูถื้อหุน้ของ

บริษัทจะเปล่ียนแปลงหรือไม่  

 

นางสาวพนัธทิ์พย ์จิรกาญจนากร กล่าวตอบวา่ โครงสรา้งผูถื้อหุน้ไม่เปล่ียน หุน้ท่ีออกและทุนชาํระ

แลว้ยงัเท่าเดิม ผูถื้อหุน้บุริมสิทธิและหุน้สามญัมีสิทธิเท่ากนั 

 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถามหรือใหค้วามเห็นเพ่ิมเติม ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงคะแนนเสียง 

 

มติ ท่ีประชุมมีมติอนุมติัใหแ้กไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการแปลงหุน้

บุริมสิทธิเป็นหุน้สามัญดว้ยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จาํนวน 630,812,258 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9997 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง จาํนวน 1,500 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0002 

บตัรเสีย จาํนวน 0  คิดเป็นรอ้ยละ 0 

รวม 722 ราย จาํนวน 630,813,758 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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11. พิจารณาแกไ้ขขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 30 เพ่ือใหก้ารประชุมท่ีกฎหมายบัญญัติใหต้อ้งมีการ

ประชุมสามารถกระทาํผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้

 

ประธานไดม้อบหมายใหน้างสาวพนัธทิ์พย ์จิรกาญจนากร เลขานุการบริษัทเป็นผูร้ายงาน 

 

นางสาวพนัธทิ์พย ์แถลงวา่สืบเน่ืองจากพระราชกาํหนดวา่ดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 

2563 อนุญาตใหก้ารประชุมท่ีกฎหมายบญัญติัใหต้อ้งมีการประชุม เชน่ การประชุมผูถื้อหุน้ การ

ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย สามารถกระทาํผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้

โดยตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสท่ี์

กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกจิและสงัคมกาํหนด และบริษัทตอ้งมีการกาํหนดเร่ืองการประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกสไ์วใ้นขอ้บงัคบัของบริษัทดว้ย คณะกรรมการเห็นสมควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา

อนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 30 ใหเ้ป็นดงัน้ี เพ่ือเป็นการประหยดัตน้ทุนและระยะเวลาใน

การจดัการประชุมและการเดินทางไปร่วมประชุม 

 

ขอ้ 30. ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวน

กรรมการทั้งหมด จึงจะครบองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถ

ปฏิบติัหน้าท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธาน

กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ใหก้รรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็น

ประธานในท่ีประชุม 

 

การวนิิจฉยัชี้ ขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน เวน้แต่

กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองน้ัน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานใน

ท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ ขาด 

 

ผูท้าํหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมจะกาํหนดใหจ้ดัการประชุมท่ีกฎหมายบญัญติัใหต้อ้งมีการประชุม 

รวมถึงการประชุมคณะกรรมการ การประชุมผูถื้อหุน้ และการประชุมคณะกรรมการชุดยอ่ย กระทาํ

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสต์ามบทบญัญติัแหง่กฎหมายท่ีใชบ้งัคบัอยูก็่ได ้

 

หลงัจากเปิดโอกาสและไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถามหรือใหค้วามเห็น ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงคะแนน

เสียง 

 

มติ ท่ีประชุมมีมติอนุมติัใหแ้กไ้ขขอ้บังคบัของบริษัท ขอ้ 30 ดว้ยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของ

จาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 
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เห็นดว้ย จาํนวน 630,812,758 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9998 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง จาํนวน 900 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0001 

บตัรเสีย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 722 ราย จาํนวน 630,813,758 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 

12. พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระอ่ืนท่ีไม่อยู่ในหนังสือเชิญประชุม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้

เสนอเรื่องอ่ืนใดเพ่ือพิจารณา 

 

นายอนุ วอ่งสารกิจ (ผูถื้อหุน้) กล่าววา่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซ่ึงเปล่ียนแปลง

ไปในทางท่ีดีขึ้ น และประเทศไทยไดร้บัการยกย่องในเร่ืองความปลอดภัย โรงพยาบาลมีแนวโน้มจะ

เติบโตอย่างไร และจะสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสไดอ้ย่างไร ประการท่ีสอง การท่ีราคาน้ํามนัปรบั

ลดลงมาก และลูกค้าตะวันออกกลางไปใชบ้ริการท่ีอ่ืน ประกอบกับสถานการณ์ท่ียากลําบากใน

ตะวนัออกกลาง จากการทาํการตลาด บริษัทเห็นวา่แนวโน้มของสดัส่วนของลูกคา้กลุ่มน้ีจะเป็นอยา่งไร 

ประการสุดทา้ย ตามท่ีบริษัทไดร้บัคาํเสนอซ้ือหลกัทรพัยใ์นราคา 125 บาท และมีการปรบัเปล่ียนใหม่ 

อยากทราบความคืบหน้าและความเห็นของบริษัท รวมถึงเร่ืองเกี่ยวกบัคณะกรรมการแข่งขนัทางการคา้ 

 

นายชยั โสภณพนิช กล่าวตอบเบ้ืองตน้ว่า รฐับาลสามารถบริหารจดัการสถานการณ์ COVID-19 ไดดี้

มาก อย่างไรก็ตาม สนามบินยงัคงปิดอยู่ ทําใหผู้ป่้วยจากต่างประเทศยงัไม่สามารถเดินทางเขา้มาใน

ประเทศไทยได ้ในช่วงเวลาน้ีบริษัทไดป้รบัปรุงระบบการทาํงานต่าง ๆ ซ่ึงเม่ือมีการเปิดสนามบิน และ

คนไขพ้รอ้มท่ีจะเขา้มา ท่านประธานมัน่ใจวา่การใหบ้ริการผูป่้วยจะดีข้ึนกวา่เดิมอีก 

 

นางอาทิรตัน์ จารุกิจพิพฒัน์ กล่าวเสริมในเร่ืองการพลิกวกิฤตเป็นโอกาสวา่จากสถานการณก์ารแพร่

ระบาดของเชื้ อ COVID-19 ทาํใหก้ารใหบ้ริการสาธารณสุขปฐมภูมิ และทุติยภูมิมีอุปสรรคบา้ง 

เน่ืองจากคนไขไ้ม่กลา้เขา้มาในโรงพยาบาลจึงทาํใหมี้การใหบ้ริการแบบ Telemedicine หรือ 

Teleconsultation อยา่งแพรห่ลาย ขณะท่ีก่อนหน้าน้ีมีการถกเถียงกนัในเร่ืองความเหมาะสม ผูบ้ริหาร

ไดเ้ล็งเห็นแนวทางการใหบ้ริการในอนาคตสาํหรบัผูป่้วยท่ีไม่ซบัซอ้นท่ีจะเปล่ียนรูปแบบจากการท่ี

ผูป่้วยเขา้มารบับริการท่ีโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลไปใหบ้ริการถึงบา้นและดาํริใหล้งทุนพฒันาดา้น 

digital platform ไวแ้ลว้ คาดวา่ภายในตน้ไตรมาส 3 จะเห็น digital platform อยา่งเป็นรูปธรรมได ้แต่

แมจ้ะเป็นการเพ่ิมจาํนวนผูร้บับริการมากข้ึนแต่รายไดต่้อหวัจะตํา่กวา่คนไขห้นักและคนไขโ้รคซํ้าซอ้น 
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สาํหรบักลุ่มลูกคา้ชาวต่างชาติน้ัน นอกเหนือจากชาวตะวนัออกกลาง กลุ่มท่ีเติบโตอย่างเห็นไดช้ดัอีก

กลุ่มหน่ึงคือ CLMV โดยเฉพาะประเทศเมียนมาและกมัพูชา บริษัทมีตัวแทนท่ีเป็นหุน้ส่วนท่ีประเทศ

เมียนมาท่ีเปิดสถานพยาบาลร่วมกนั อตัราการส่งผูป่้วยจากเมียนมาก็เพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ  ลูกคา้ส่วนใหญ่

จะใชบ้ริการสูตินารีเวช และ ICU Horizon Center ซ่ึงเป็นศูนยร์กัษามะเร็ง เป็นท่ียอมรบัอยา่งแพร่หลาย

ไม่เฉพาะต่างประเทศ ในประเทศไทยก็นิยมมาก บริษัทไดล้งทุนใน Next Generation Sequencing ซ่ึง

เป็นการออกแบบการรกัษามะเร็งแบบเฉพาะเจาะจงสาํหรบัผูป่้วยมะเร็งแต่ละรายซ่ึงแตกต่างจากการ

รักษาแบบเดิมและมีประสิทธิภาพดีกว่า และบริษัทยังเป็นโรงพยาบาลเดียวท่ีมี Tumor Board 

ประกอบดว้ยแพทยม์ะเร็งและผูใ้หบ้ริการทางการแพทยทุ์กสาขาวิชาชีพ นอกจากน้ี บํารงุราษฎรไ์ด้

ลงทุนใน future medicine พฒันาเทคโนโลยี และความรูค้วามสามารถของบุคลากรควบคู่กนัไป  

 

นายชยั โสภณพนิช กล่าวว่า กรณี BDMS ตอ้งการซ้ือหุน้ของบริษัทน้ัน ยงัไม่มีความคืบหน้า เพราะ 

BDMS ยงัไม่ไดจ้ดัประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติัการซ้ือหุน้ตามท่ีประกาศ 

 

นายสันต์ เจษฎาอารักษ์กุล (ผู ้ถือหุ ้น) ได้ส่งคําถามเก่ียวกับแผนการรับมือกับผลกระทบจาก

สถานการณ์ COVID-19 และขอ้สรุปเกี่ยวกับ BDMS ขอซ้ือหุน้บริษัท นางอาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ 

กล่าววา่เป็นคาํถามท่ีไดต้อบไปแลว้  

 

ผูถื้อหุน้ (ไม่ประสงคอ์อกนาม) ไดส้่งคาํถามเก่ียวกบัการก่อสรา้งของโรงพยาบาลท่ีซอยสุขุมวทิ 1 (ร่ืน

ฤดี) ว่าไดมี้การศึกษาถึงผลกระทบส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ อาคารจะมีเตียงผูป่้วยก่ีเตียง และมีท่ีจอดรถกี่

คนั 

 

นางอาทิรตัน์ จารุกิจพิพฒัน์ กล่าวตอบว่ามี 3 อาคาร เป็นอาคารจอดรถ 1 อาคาร อีก 2 อาคารจะ

เป็นศูนยก์ึ่ง ๆ มะเร็ง (Integrative Cancer Center) เป็นการรกัษามะเร็งแบบ conventional และศูนย์

ฟ้ืนฟูสุขภาพ (Rehabilitation Center) รองรับผูป่้วยดา้นกายภาพ และผูสู้งวัยท่ีมีอาการทางสมอง 

กระดูก และขอ้ เพ่ือฟ้ืนฟูสุขภาพและกายภาพ บริษัทมีทีม project development ท่ีไดศึ้กษาผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้มก่อนทาํการก่อสรา้ง และไดร้บัฟังเสียงตอบรบัจากผูอ้ยูอ่าศยัในบริเวณโดยรอบแลว้  

 

นางสาวบุษกร งามพสุธาดล (ผูถื้อหุน้) สอบถามวา่ การใชเ้ทคโนโลยีทางการแพทยท่ี์มากข้ึนจะส่งผล

ใหบ้ทบาทของบุคลากรลดลงหรือไม่ และการท่ีเทคโนโลยีมาเร็วและแพงมาก จะทําใหก้ําไรลดลง

หรือไม่   

 

นางอาทิรตัน์ จารุกิจพิพฒัน์ กล่าวตอบวา่ บทบาทของบุคลากรไม่ไดล้ดลง เพราะบุคลากรเป็นผูใ้ช ้

เทคโนโลย ีและเทคโนโลยถูีกนํามาใชเ้พ่ือใหก้ารทาํงานง่ายและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ในเร่ืองตน้ทุน

ช่วงแรกยอ่มสูง สาํหรบัมุมมองของผูร้บับริการ แมก้ารรกัษาโดยใชเ้ทคโนโลยจีะมีราคาสูง แต่เมือ่

พิจารณาโดยรวมแลว้ จะไดผ้ลดีมากกวา่ เจ็บน้อยกวา่ ฟ้ืนตวัเร็วกวา่ โอกาสเกิดโรคแทรกซอ้นตํา่กวา่ 
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ซ่ึงทา้ยท่ีสุดราคาอาจไม่ไดแ้ตกต่างมากจากการรกัษาตามปกติ สาํหรบัในมุมมองของบริษัทในฐานะผู ้

ใหบ้ริการ การตั้งราคาตอ้งสามารถแข่งขนัไดใ้นขณะท่ียงัมีกาํไร และตอ้งใชก้ลยุทธท่ี์แตกต่างสาํหรบั

ผูป่้วยในประเทศและต่างประเทศ 

 

นายอภิชาติ วอ่งคงคาทอง (ผูร้บัมอบฉนัทะ) สอบถามถึงแรงจงูใจท่ีทาํใหก้ลุ่มลกูคา้ชาวต่างชาติ

ประมาณเกือบ 400 คนเลือกท่ีจะรอเขา้มารบับริการท่ีโรงพยาบาล และการเดินทางเขา้มามีการคดั

แยกเป็นกี่ประเภท อยา่งไร เช่น ตามความฉุกเฉิน ชว่งเวลาท่ีจะเขา้มา และจาํนวนเท่าไรในแต่ละครั้ง 

เพ่ือใชป้ระมาณการกระแสเงินสด 

 

นางอาทิรตัน์ จารุกิจพิพฒัน์ กล่าวตอบวา่เร่ืองประเภทของลูกคา้เป็นรายละเอียดท่ีตอ้งนําเรียน

ภายหลงั ในภาพรวม ลกูคา้เกือบส่ีรอ้ยคนน้ีไม่ใช่ลูกคา้ใหม่แต่เป็นคนไขท่ี้มาติดตามอาการ เช่น คนไข้

ท่ีมาตรวจรา่งกายเป็นประจาํซ่ึงเชื่อถือในเทคโนโลยท่ีีแม่นยาํในการคน้หาโรคท่ีคนไขเ้ป็น คนไขท่ี้รอ

รบัการผ่าตดัเป็นกรณีท่ีรอได ้เช่นการผ่าตดัเปล่ียนเขา่ เปล่ียนสะโพก แต่กรณีท่ีเรง่ด่วนท่ีรอไม่ได ้เช่น 

ผูป่้วยโรคมะเร็ง กไ็ดร้บัการอนุมติัจากกระทรวงต่างประเทศและสาธารณสุขจงัหวดั ใหเ้ขา้มาได ้คนไข้

ท่ีเป็นโรคเร้ือรงั เชน่ ความดนัโลหติสูง เบาหวาน หวัใจ มาเพราะติดแพทยผู์ร้กัษา  

 

นางสาวอรภรรณ บวัม่วง กล่าวเสริมวา่ โรงพยาบาลไดท้าํการติดต่อกบัผูป่้วยท่ีจะเขา้มารบับริการผ่าน 

Teleconference และยงัใหล่้ามติดต่อผูป่้วยเพ่ือรกัษาความสมัพนัธ ์ผูป่้วยในประเทศเมียนมาบางราย

ตอ้งการมารบัการรกัษาท่ีโรงพยาบาลเน่ืองจากโรงพยาบาลในประเทศเมียนมายงัไม่สามารถรกัษาโรค

ท่ีซบัซอ้นได ้ขณะน้ีกระทรวงสาธารณสุขเร่ิมผ่อนคลายมาตรการหา้มการเดินทางเขา้ประเทศ คาดวา่

จะทราบผลประมาณเดือนมิถุนายน 

 

นางสาวบุษกร งามพสุธาดล (ผูถื้อหุน้) สอบถามวา่รายไดข้องบริษัทท่ีเติบโตรอ้ยละ 3.5 มาจากการ

ปรบัข้ึนราคาประจาํปี หรือ จากการเพ่ิมขึ้ นของผูป่้วยรายใหม่ อีกประการหน่ึง เทคโนโลยท่ีีไดม้าน้ัน

บริษัทซ้ือขาดหรือเปล่า หากใช่เม่ือมีการเปล่ียนแปลง เทคโนโลยน้ัีนก็จะลา้สมยั บริษัทมีการจดัการ

อยา่งไร 

 

นางอาทิรตัน์ จารุกิจพิพฒัน์ ชี้ แจงวา่ อตัราส่วนผูป่้วยเก่ายงัสูงกวา่ผูป่้วยใหม่ แต่โรงพยาบาลก็

พยายามเพิ่มผูป่้วยใหม่ดว้ยวธีิการต่าง ๆ เช่น พฒันาการตรวจสุขภาพโดยนํา predictive และ inventive 

ของไวทลัไลฟ์มาผสมผสาน ทาํใหมี้รายไดเ้พ่ิมข้ึนประมาณ 60 กวา่ลา้นบาท ส่วนการปรบัราคาน้ัน

เป็นการทาํอยา่งสมเหตุสมผลเฉพาะกรณีท่ีมีตน้ทุนในการบริหารจดัการเพิ่มข้ึน การเติบโตของรายได้

มาจากการรกัษาโรคท่ีซบัซอ้น รกัษายาก เช่น โรคมะเร็ง แมจ้าํนวนคนไขจ้ะไม่มากแต่รายไดต่้อหวัมี

จาํนวนมาก  
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นางสาวอรภรรณ บวัม่วง กล่าวเสริมเร่ืองการซ้ือเทคโนโลย ีบริษัทจะซ้ือเทคโนโลยจีากผูป้ระกอบการ

รายใหญ่ซ่ึงมีความน่าเชือ่ถือและมีความสมัพนัธก์นัท่ียาวนาน และทาํการต่อรองราคาหรือสิทธิ

ประโยชน์อ่ืน เช่น การปรบัปรุงระบบฟรีหรือท่ีราคาขั้นตํา่ เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ บริษัทสามารถปรบัปรุง

เทคโนโลยใีหท้นัสมยัไดต้ลอด 

 

นายเอกชยั เอิบประสาทสุข (ผูถื้อหุน้) กล่าววา่โรงพยาบาลน่าจะไดร้บัผลกระทบจาก COVID-19 จงึ

ถามวา่ในปีน้ีบริษัทไดท้าํประมาณการการลดลงของรายไดไ้วห้รือไม่เพียงใด และ ณ ไตรมาส 2 บริษัท

ทาํไดดี้กวา่ท่ีคาดไวห้รือไม่ และรายไดร้วมจะกระทบกบัการจา่ยเงินปันผลหรือไม่ อีกประการหน่ึง การ

ก่อสรา้งในซอยสุขุมวทิ 1 ท่ีผูบ้ริหารแจง้วา่จะทาํเป็นศูนยม์ะเร็งทาํใหเ้ขา้ใจวา่มีประเด็นเร่ืองรงัสีเขา้มา

เก่ียวขอ้ง อยากทราบวา่บริษัทมีการจดัการเกีย่วกบัส่ิงแวดลอ้มและผูอ้าศยัในบริเวณโดยรอบอยา่งไร 

และจะเรียกประชุมผูอ้าศยัในบริเวณโดยรอบหรือไม่ 

 

นางสาวอรภรรณ บวัม่วง ชี้ แจงวา่ บริษัทมีการตรวจสอบรายไดทุ้กเดือนเน่ืองจากความไม่แน่นอน การ

ปรบัเปล่ียนของปริมาณคนไข ้และนโยบายของรฐับาลมีผลต่อรายไดท้ั้งส้ิน ตอ้งมีการบริหารจดัการ

คนไขห้รือเล่ือนกาํหนดการเขา้รบัการรกัษาออกไป จงึยงัไม่สามารถระบุไดช้นัเจนวา่รายได ้ณ วนัส้ินปี

จะเป็นเท่าไร ตอ้งติดตามใกลช้ิดทุกไตรมาสต่อไป 

 

นางอาทิรตัน์ จารุกิจพิพฒัน์ เสริมวา่การตั้งเป้าหมายใหม่ในขณะน้ีทาํไดย้ากมากเน่ืองจากมีปัจจยัท่ี

ควบคุมไม่ไดอ้ยูห่ลายประการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่โรงพยาบาลตอ้งปฏิบติัตามนโยบายของกระทรวง

สาธารณสุข ปัจจยัเหล่าน้ัน ไดแ้ก่ นโยบายการเปิดหรือปิดสนามบิน การกกัตวัผูป่้วย (state 

quarantine) การตรวจลงตราหรือวีซ่าและระยะเวลาท่ีผูป่้วยไดร้บัอนุญาตใหอ้ยูใ่นประเทศ เป็นตน้ 

ดงัน้ัน ถา้นโยบายของรฐัมคีวามชดัเจน บริษัทจะสามารถกาํหนดจาํนวนและเวลาท่ีผูป่้วยจะเขา้มาได้

แน่นอนขึ้ น สาํหรบัการก่อสรา้งอาคารท่ีซอยสุขุมวทิ 1 บริษัทยนืยนัวา่ไดใ้หค้วามสาํคญักบัส่ิงแวดลอ้ม

และความปลอดภยัของทุกท่านไม่เฉพาะแต่เพียงผูอ้ยูอ่าศยัในบริเวณโดยรอบแต่รวมถึงบุคลากรของ

บริษัทดว้ย นางอาทิรตัน์กล่าวขอบคุณสาํหรบัคาํแนะนําเร่ืองการประชุมกบัผูอ้ยูอ่าศยัในบริเวณ

โดยรอบ บริษัทจะดาํเนินการเพ่ือชี้ แจงผูเ้กี่ยวขอ้งต่อไปเพ่ือลดความกงัวล 

 

นาย Basant Kumar Dugar (ผูถื้อหุน้) แนะนําใหท้าํบนัทึกขอ้ตกลงหรือเชญิมหาวทิยาลยัท่ีมีชือ่เสียง

เขา้มาสนับสนุนเร่ืองการวจิยัพฒันา เป็นตน้ ประการท่ีสอง นาย Dugar ขอฝากความนับถืออยา่งยิง่ถึง 

ดร. สุวรรณ วลยัเสถียร และเห็นวา่บริษัทน่าจะมองหา common director มาทดแทนเพ่ือเพ่ิมคะแนน 

CG (CG score) ประการท่ีสาม เม่ือมีการเพ่ิมค่าสอบบญัชีรอ้ยละ 2 น่าจะมีการทาํอะไรเพ่ิมเติมเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิแก่บริษัท ประการท่ีส่ี บริษัทน่าจะเพ่ิมรายไดด้ว้ยวธีิการใหม่ ๆ ประการสุดทา้ย นาย 

Duga ขอใหบ้ริษัทโชคดีและฟ้ืนกลบัมาโดยเร็ว 

 



AGM 27 of 2563 (min) f2 27 

นายประทีป เหล่าวฒันาวงศ ์(ผูถื้อหุน้) เสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณาอนุมติัค่าใชจ้่ายใหผู้เ้ขา้ร่วม

ประชุมทุกคนท่ีลงทะเบียนท่านละ 200 บาท เน่ืองจากปีน้ีไม่มีอาหารหรือเคร่ืองด่ืมเลย 

 

นางสาวพนัธทิ์พย ์จิรกาญจนากร ชี้ แจงวา่ เน่ืองจากปีน้ีเกิดสถานการณไ์ม่ปกติเพราะมีการแพร่ระบาด

ของเช้ือ COVID-19 บริษัทพยายามท่ีจะทาํใหก้ารประชุมสั้น เรียบและง่าย ลดการสมัผสัเพ่ือหลีกเล่ียง

การติดเชื้ อตามนโยบายของรฐับาล และสนับสนุนใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระเขา้ประชุม

แทน จึงขอความร่วมมือจากท่านผูถื้อหุน้ดว้ย 

 

นายอนุ วอ่งสารกิจ (ผูถื้อหุน้) สอบถามวา่บริษัทจะทาํธุรกิจขายตรงดว้ยหรืออยา่งไร 

 

นางสาวพนัธทิ์พย ์จิรกาญจนากร กล่าวตอบวา่ไม่ใช่ธุรกิจขายตรง แต่เป็นธุรกิจแบบตรง การทาํธุรกิจ

โดยวธีิการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกสผ่์านระบบเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตถือเป็นธุรกิจแบบตรง 

 

นายฐิวริทธ ์นาคธร (ผูถื้อหุน้) ขอทราบมุมมองของผูบ้ริหารภายหลงัสถานการณ ์COVID-19 เกี่ยวกบั

สดัส่วนผูป่้วยของโรงพยาบาล และโรงพยาบาลมีแผนท่ีจะเน้นตลาดผูป่้วยระดบักลางมากข้ึนใช่หรือไม่ 

 

นางอาทิรตัน์ จารุกิจพิพฒัน์ กล่าวตอบวา่ค่านิยม (core value) ของบาํรุงราษฎรคื์อความปลอดภยัของ

ผูป่้วยและคุณภาพ (patient safety and quality) โรงพยาบาลมีมาตรการการป้องกนัท่ีเหมาะสมทนัทีท่ี

เกิดสถานการณ ์มีการจดัตั้ง command center เพ่ือควบคุมและป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื้ อโรค และ

เผยแพรใ่หผู้ใ้ชป้ริการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไดท้ราบส่ิงท่ีโรงพยาบาลทาํพรอ้มกบัการใหค้วามรู ้ดงัน้ัน 

บริษัทมัน่ใจวา่ผูใ้ชบ้ริการไม่กลวัท่ีจะเขา้มาใชบ้ริการภายหลงัสถานการณ ์COVID-19 ส่วนวธีิปฏิบติั

ตนคงมีการเปล่ียนแปลงบา้งข้ึนอยูก่บัสถานการณ ์นโยบายและมาตรการภาครฐั ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ี

ควบคุมไม่ได ้สาํหรบัสดัส่วนระหวา่งผูป่้วยชาวไทยและชาวต่างชาติคาดวา่เท่า ๆ กนั 

 

นายอภิชาติ ว่องคงคาทอง (ผูร้บัมอบฉันทะ) เสนอใหฝ่้ายบริหารส่งคูปองอาหารใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุม

ทางไปรษณีย ์นางอาทิรตัน์ จารุกิจพิพฒัน์ รบัคาํช้ีแนะและจะพิจารณาดาํเนินการต่อไป 

 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองอ่ืนใดใหพิ้จารณา และไม่มีผูถื้อหุน้ใดซักถามหรือใหค้วามเห็นเพ่ิมเติม 

ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้และปิดการประชุมเม่ือเวลา 16.22 น. 

นายชยั โสภณพนิช 

ประธานท่ีประชุม 


