รายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2562
บริษัท กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
ประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 13:30 น. ณ ห้ องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร ชัน้ 3 อาคารเฉลิม
พระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจยั (ซอยเพชรบุรี 47) ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์อรุ ณ
2. นายแพทย์จลุ เดช

เผ่าสวัสดิ์
ยศสุนทรากุล

3. นางนฤมล

น้ อยอ่า

4. นายวีระวงค์

จิตต์มิตรภาพ

5. นายประดิษฐ์

ทีฆกุล

6. ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์สนั ต์ศิริ ศรมณี

7. นายชวลิต

เศรษฐเมธีกลุ

ประธานกรรมการบริ ษัท
รองประธานกรรมการ / ประธาน
กรรมการบริ หาร และ กรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน
รักษาการกรรมการผู้อานวยการใหญ่ /
กรรมการบริ หาร / กรรมการบริ หาร
ความเสี่ยง และประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หารด้ านการเงิน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการก ากับ ดูแ ล
กิจการ
กรรมการ / กรรมการบริ หาร /
กรรมการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ และ
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และประธานกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน
ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ / ป ร ะ ธ า น
ก ร ร ม ก า ร บริ หารความเสี่ ยง /
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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8. นายศรี ภพ

สารสาส

9. นายอาสา
10. นายกานต์
11. นายธงชัย
12. นายอัฐ
13. นายพุฒิพงศ์

สารสิน
ตระกูลฮุน
จิรอลงกรณ์
ทองแตง
ปราสาททองโอสถ

กรรมการ/ กรรมการบริ หารความ
เสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่ า ตอบแทน และกรรมการก ากั บ
ดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ และ กรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการ

นายแพทย์ชาตรี ดวงเนตร กรรมการซึง่ หมดวาระในการประชุมครัง้ นี ้ ได้ ขอลาประชุม ดังนัน้ สัดส่วนกรรมการ
ที่เข้ าร่ วมประชุมในครัง้ นี ้เท่ากับร้ อยละ 92.86 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นายแพทย์ตฤณ
2. Mr. Raymond
3. แพทย์หญิงเมธินี

จารุ มิลินท
Chong Chin Wah
ไหมแพง

ประธานฝ่ ายแพทย์
CEO –BDMS Wellness Clinic
ผู้ช่ ว ยประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร
ก ลุ่ ม 1 แ ล ะ ผู้ อ า น ว ย ก า ร
โรงพยาบาลกรุ งเทพ

ผู้ตรวจสอบบัญชี : บริษัท สานักงานอีวาย จากัด
1. นายวิชาติ
2. นายสาราญ
3. นายชวลิต

โลเกศกระวี
แตงฉ่า
ฉลวยอาพรบุตร

Partner
Partner
ผู้จดั การอาวุโส

เริ่มการประชุม
นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขานุการบริ ษัท แถลงว่าในการประชุมครัง้ นี ้มีผ้ ถู ือหุ้นมาด้ วยตนเองและรับมอบ
ฉันทะเข้ าร่ วมประชุมทังหมด
้
2,455 ราย นับรวมหุ้นสามัญทังหมด
้
ได้ จานวน 11,269,767,139 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
71.9242 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของบริ ษัท ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 33 ซึ่ง
กาหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและ/หรื อผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า
คนและต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์
ประชุม เว้ นแต่จะมีกฎหมายกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น
ศาสตราจารย์ เกียรติคณ
ุ นายแพทย์อรุ ณ เผ่าสวัสดิ์ ประธานกรรมการ ทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม
(“ประธานฯ”) กล่าวเปิ ดการประชุม พร้ อมทังกล่
้ าวแนะนากรรมการ ผู้บริ หารของบริ ษัท และผู้เข้ าร่ วมประชุมจาก
ภายนอก ซึง่ เป็ นตัวแทนจากผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย และได้ มอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัทชี ้แจงเกี่ยวกับ
ขันตอนการลงคะแนนเสี
้
ยง
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เลขานุการบริ ษัทกล่าวว่า เพื่อให้ การประชุมเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ ดีในส่วนของการออก
เสียงลงคะแนนในที่ประชุม บริ ษัทขอเรี ยนชี ้แจงวิธีการปฏิบตั ิในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี ้
1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ โดย
ให้ นบั หนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
2) เพื่อให้ การดาเนินการพิจารณาในแต่ละวาระเป็ นไปด้ วยความรวดเร็ ว ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระ บริ ษัทจะสอบถามว่ามีผ้ ใู ดไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงหรื อไม่ และขอให้ ทาเครื่ องหมายในช่อง
� ไม่เห็นด้ วย หรื อ � งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และให้ ยกมือขึ น้ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ ของบริ ษัท
ดาเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนาไปตรวจนับ โดยในการนับคะแนนเสียง บริ ษัทจะใช้ วิธีหกั คะแนน
เสียงที่ไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียงออกจากจานวนเสียงทังหมด
้
และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนน
เสียงที่ เห็นด้ วย โดยขอให้ ผ้ ูถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะลงชื่ อในบัตรลงคะแนนทุ กครั ง้ ก่อนส่งบัตร
ลงคะแนนให้ แก่เจ้ าหน้ าที่
สาหรั บวาระที่ 4 ซึ่งเป็ นวาระเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพื่อให้ บริ ษัทได้
ปฏิบตั ิตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี บริ ษัทจะให้ มีการลงคะแนนเสียง
เลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล โดยการนับคะแนนเสียงของการเลื อกตังกรรมการแต่
้
ละท่าน บริ ษัท
จะใช้ วิธีหกั คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียงออกจากจานวนเสียงทังหมด
้
และส่วนที่เหลือจะ
ถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย และเพื่อความโปร่ งใส บริ ษัทจะทาการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดย
สาหรั บผู้ที่ออกเสียงเห็นด้ วยในวาระนี ้ ขอให้ เก็บบัตรลงคะแนนไว้ ก่อน และส่งคืนแก่เจ้ าหน้ าที่ของ
บริ ษัทหลังจากที่มีการลงคะแนนเลือกตังกรรมการท่
้
านสุดท้ าย เพื่อให้ เกิดความสะดวกและเรี ยบร้ อย
ในการเก็บบัตรลงคะแนน โดยจะมีเจ้ าหน้ าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน
3) บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่ องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรื อบัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดง
เจตนาขัด กัน หรื อ บัต รลงคะแนนที่ มี ก ารขี ด ฆ่ า และไม่ มี ล ายมื อ ชื่ อ ก ากับ หรื อ บัต รลงคะแนนที่
ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย
หากท่านต้ องการแก้ ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกากับด้ วย การลงคะแนนที่
แตกต่างไปจากที่กล่าวข้ างต้ น ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็ นโมฆะ
4) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะกลับก่อนการประชุมเสร็ จสิ ้น ขอให้ ส่งบัตรลงคะแนน
ให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ ของบริ ษัทก่อนออกจากห้ องประชุม บริ ษัทจะดาเนิ นการตัดจานวนหุ้นของผู้ถือหุ้น
ทังที
้ ่มาด้ วยตนเองหรื อโดยการมอบฉันทะ ออกจากองค์ประชุม
5) ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับ
วาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ ผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุ ณาแจ้ งชื่อ
และนามสกุลของตนให้ ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรื อก่อนแสดงความคิดเห็นทุกครัง้
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6) ในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นมีคาถามที่นอกเหนือหรื อไม่เกี่ ยวข้ องกับวาระที่ กาลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุ ณา
นาไปสอบถาม หรื อให้ ข้อเสนอแนะในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ ายของการประชุม และขอความกรุ ณาท่าน
ผู้ถือหุ้นให้ ความเห็น หรื อสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้ นการซักถามหรื อแสดงความเห็นในประเด็นที่
ซ ้ากัน เพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นรายอื่นได้ ใช้ สิทธิในการซักถามข้ อมูลและให้ ข้อเสนอแนะแก่
บริ ษัทอย่างทัว่ ถึง
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัทได้ มอบหมายให้ นางสาวจิณห์จุฑา เตชะกาพุ
ที่ปรึกษากฎหมายจากบริ ษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ ทเนอร์ ส จากัด ทาหน้ าที่เป็ นกรรมการตรวจนับคะแนน
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขันตอนการลงคะแนนเสี
้
ยง ปรากฏว่าไม่
มีผ้ ใู ดมีข้อซักถาม
เมื่อไม่มีผ้ ซู กั ถามข้ อมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจ้ งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 นี ้
บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องที่เห็นว่ามีประโยชน์และสมควรบรรจุเป็ นวาระล่วงหน้ าสาหรับการประชุมผู้
ถือหุ้นประจาปี 2562 และให้ มีการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อพิจารณา
เลือกตังให้
้ เป็ นกรรมการบริ ษัท นับตังแต่
้ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2562 โดยได้ เผยแพร่ หลักเกณฑ์การ
เสนอวาระล่ ว งหน้ า ดัง กล่ า วบนเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ปรากฏว่ า ไม่ มี ผ้ ู ถื อ หุ้ น รายใดเสนอวาระล่ ว งหน้ า เพื่ อ ให้
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาบรรจุเป็ นวาระสาหรับการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562 และไม่มีผ้ เู สนอชื่อบุคคล
อื่นๆ เพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทแต่อย่างใด
ประธานฯ ได้ ม อบหมายให้ นายวี ร ะวงค์ จิ ต ต์ มิ ต รภาพ ประธานกรรมการก ากั บ ดูแ ลกิ จ การ เป็ น
ผู้ดาเนินการประชุม (“ผู้ดาเนินการประชุม”) ตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2561 เพื่อทราบ

ผู้ดาเนิ นการประชุม ได้ ขอให้ นางนฤมล น้ อยอ่า รั กษาการกรรมการผู้อานวยการใหญ่ และประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านการเงิน เป็ นผู้รายงานกิจการของบริ ษัทในรอบปี 2561 ต่อที่ประชุม
นางนฤมล น้ อยอ่า รั กษาการกรรมการผู้อานวยการใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านการเงิน
นาเสนอภาพรวมของกิจการของบริ ษัทในรอบปี 2561 โดยมีสาระสาคัญสรุ ปได้ ดงั นี ้
ภาพรวมขององค์ กร
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 โรงพยาบาลในเครื อข่ายของบริ ษัทที่เปิ ดแล้ วมีจานวน 47 แห่ง รวม
ประมาณ 8,000 เตียง แบ่งเป็ น โรงพยาบาลในประเทศ จานวน 45 แห่ง และในประเทศกัมพูชา
จานวน 2 แห่ง และมีโรงพยาบาลที่อยู่ระหว่างก่อสร้ าง จานวน 2 แห่ง รวมจานวนเตียงประมาณ
400 เตียง รวมจานวนโรงพยาบาลในเครื อข่ายทังสิ
้ ้น 49 แห่ง จานวนเตียงประมาณ 8,400 เตียง
นอกจากนี ้ ยังมีศนู ย์สขุ ภาพแบบครบวงจร BDMS Wellness Clinic อีก 1 แห่ง
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การขยายเครื อข่ าย
 บริ ษั ท ได้ ย กระดับ ประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ ที่ มี ค วามแข็ ง แกร่ ง ในระดับ สูง
สู่มาตรฐานที่ดียิ่งกว่า นัน่ คือการก้ าวสู่ความเป็ น Center of Excellence Network (CoE) ด้ วย
การมุ่งมัน่ พัฒนาศักยภาพในแต่ละโรงพยาบาลใน CoE Network ให้ ครอบคลุมการรักษาทุกโรค
ตามคุณภาพมาตรฐานสากล Joint Commission International (JCI) และการร่ วมมือทางด้ าน
การแพทย์กบั สถาบันชันน
้ าของโลก ในการยกระดับมาตรฐานให้ ทดั เทียมกับ ต่างประเทศ ซึง่ ศูนย์
แห่งความเป็ นเลิศ (Centers of Excellence) นี ้มีจานวน 10 แห่ง ได้ แก่ 1)โรงพยาบาลกรุ งเทพ
สานักงานใหญ่ 2) โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 3) โรงพยาบาลสมิติเวช ศรี นคริ นทร์
4) โรงพยาบาลพญาไท 2 5) โรงพยาบาลกรุ งเทพ ภูเก็ต 6) โรงพยาบาลกรุ งเทพ เชียงใหม่ 7)
โรงพยาบาลกรุ งเทพ อุดร 8) โรงพยาบาลรอยัล พนมเปญ 9) โรงพยาบาลกรุ งเทพ พัทยา และ
10) โรงพยาบาลกรุ งเทพ ระยอง
 บริ ษัทได้ เปิ ดให้ บริ การโรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร์ ซึ่งเป็ นโรงพยาบาลขนาด 52 เตียง
ตังอยู
้ ่ใกล้ กับโรงพยาบาลกรุ งเทพสานักงานใหญ่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อรองรั บผู้ป่วยที่ต้องการ
ฟื ้นฟูสุขภาพภายหลังออกจากโรงพยาบาล หรื อบุคคลทั่วไปที่ต้องการฟื ้นฟูสุขภาพ ซึ่งจะเป็ น
ลัก ษณะของการดูแ ลแบบครบองค์ ร วมจากเจ้ าหน้ าที่ ส หสาขาวิ ช าชี พ อาทิ อายุร แพทย์ นัก
กายภาพบาบัด ทังนี
้ ้ ภายในห้ องพักผู้ป่วยได้ ถูกออกแบบให้ เหมาะสาหรับผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื น้
โดยจะมีกิจกรรมที่ช่วยในการผ่อนคลายและฟื น้ ฟูทงทางร่
ั้
างกายและจิตใจให้ แก่ผ้ ปู ่ วย
 บริ ษัท โรงพยาบาลกรุ งเทพเชี ยงราย จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อย ได้ เปิ ดให้ บริ การ โรงพยาบาล
กรุ งเทพ เชียงรายซึง่ เป็ นโรงพยาบาลขนาด 80 เตียง ตังอยู
้ ่บนถนนพหลโยธิน (เชียงราย-แม่จนั )
อาเภอเมือง เชียงราย


BDMS Wellness Clinic (ศูนย์สขุ ภาพแบบครบวงจร) ซึง่ ตังอยู
้ ่บนถนนวิทยุ เป็ นโครงการซึง่
ให้ บริ การสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive) แบบครบวงจรแห่งแรกที่มีองค์ประกอบทุกด้ านอย่าง
ครบถ้ วน มุ่งเน้ นการเสริ มสร้ างสภาวะสุขภาพให้ ผ้ ูมารั บบริ การมีชี วิตยื นยาวอย่างมีคุณ ภาพ
(Longevity) คลินิกที่อยู่ภายใต้ BDMS Wellness Clinic (ศูนย์สขุ ภาพแบบครบวงจร) มีจานวน
ทังสิ
้ ้น 7 แห่ง ได้ แก่ 1) คลินิกเวชศาสตร์ ชะลอวัยและฟื ้นฟูสขุ ภาพ (Regenerative Clinic) 2)
คลินิกสร้ างเสริ มและฟื น้ ฟูระบบกล้ ามเนื ้อและกระดูก (Musculoskeletal and Sports Clinic) 3)
คลินิกป้องกันโรคอัลไซเมอร์ และพาร์ คินสัน (Neuroscience Clinic) 4) คลินิกป้องกันดูแลเส้ น
เลือดหัวใจ (Preventive Cardiology Clinic) 5) คลินิกทันตกรรม (Dental Clinic) 6) คลินิก
สุขภาพทางเดินอาหารและป้องกันมะเร็ งลาไส้ (Digestive Wellness Clinic) 7)คลินิกรักษาผู้มี
บุตรยาก (Fertility Clinic) รวมถึงโรงแรม Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok ตังอยู
้ ่
ณ ที่เดียวกับ BDMS Wellness Clinic เป็ นโรงแรมขนาด 290 ห้ อง โดยคาดว่าจะสามารถเปิ ด
ให้ บริ การได้ ภายในปลายเดือนพฤษภาคม 2562
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ความร่ วมมือทางธุรกิจ
 บริ ษัทได้ ลงนามในสัญญาความร่ วมมือกับ Ping An Good Doctor (PAGD) ซึง่ ให้ บริ การด้ าน
การแพทย์และการดูแลสุขภาพแบบระบบออนไลน์อนั ดับหนึง่ ของประเทศจีนผ่าน Ping An Good
Doctor application ซึง่ ปั จจุบนั มีผ้ ใู ช้ งานมากกว่า 200 ล้ านคน บริ ษัทคาดการณ์ ว่าภายในเดือน
พฤษภาคม 2562 บริ ษัทจะเริ่ มเผยแพร่ บริ การต่างๆ ของโรงพยาบาล อาทิเช่น หัตถการต่างๆ ลง
บนเว็บไซต์ของ Ping An Good Doctor (PAGD) รวมถึงการแนะนาลูกค้ าผ่าน Ping An Good
Doctor (PAGD) มาที่โรงพยาบาลใน Center of Excellence Network (CoE) จานวน 8 แห่ง เพื่อ
เป็ นการขยายกลุม่ ลูกค้ าต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุม่ ลูกค้ าจากประเทศจีน ให้ ร้ ู จกั โรงพยาบาลใน
กลุม่ BDMS และเดินทางมาใช้ บริ การมากขึ ้น
 บริ ษัทได้ มีโครงการความร่ วมมือกับ อลิอนั ซ์ อยุธยา (Allianz Ayudhya) ในการขยายฐานลูกค้ า
ของโรงพยาบาล เพื่อให้ บริ ษัทมีรายได้ การเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ My First Class
Healthcare @ BDMS ของ อลิอนั ซ์ อยุธยา โดยมีรายละเอียดการคุ้มครองภายใต้ โครงการ ดังนี ้
- วงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000,000 บาทต่อปี โดยให้ ความคุ้มครองสุขภาพในโรงพยาบาล
เครื อ BDMS กว่า 45 แห่งทัว่ ประเทศ รวมถึงประเทศกัมพูชา
- ค่าตรวจสุขภาพสูงสุด 20,000 บาทต่อปี
- สิทธิประโยชน์เหนือระดับสาหรับลูกค้ า Health Prestige
- ครอบคลุมทุกการรักษาพยาบาล ทังผู
้ ้ ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ทันตกรรม คลอดบุตร และสายตา
- บริ การดูแลตลอดการเจ็บป่ วย
 บริ ษัทได้ มีโครงการความร่ วมมือกับ วิริยะประกันภัย (The Viriyah Insurance) เฉพาะการ
รั กษาพยาบาลในโรงพยาบาลเครื อ BDMS ผ่านโครงการประกันสุขภาพอุ่นใจรั กษ์ ของวิริย ะ
ประกันภัย โดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 1,000,000 ถึง 5,000,000 บาท ซึง่ โครงการนี ้เป็ นที่สนใจต่อ
กลุม่ ลูกค้ าของโรงพยาบาลจานวนมาก
โครงการที่อยู่ระหว่ างดาเนินการ
 บริ ษัทได้ ก่อสร้ างโรงพยาบาล Bangkok International Hospital ขนาด 175 เตียง ตังอยู
้ ่บริ เวณ
เดียวกับโรงพยาบาลกรุ งเทพ สานักงานใหญ่ คาดว่าจะสามารถเปิ ดให้ บริ การได้ ภายในปี 2562
โดยเป็ นโรงพยาบาลที่จะพัฒนาให้ มีลกั ษณะเป็ น Smart Hospital รวมถึง Center of Excellence
ทางด้ านสมองและกระดูกด้ วยเครื่ องมือแพทย์ที่ทนั สมัย
 บริ ษัท โรงพยาบาลกรุ งเทพพัทยา จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อย อยู่ระหว่างการก่อสร้ างโรงพยาบาลจอม
เที ยน ขนาด 233 เตียง บนถนนสุขุมวิท อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี คาดว่าจะสามารถเปิ ด
ให้ บริ การได้ ในปี 2563
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การรั บรองคุณภาพ
 โรงพยาบาลในเครื อ BDMS จ านวน 15 แห่ ง ได้ รั บ การรั บ รองคุณ ภาพระดับ สากล “Joint
Commission International – JCI”
 โรงพยาบาลกรุ งเทพ สานักงานใหญ่ ได้ รับการรับรองคุณภาพ JCI เฉพาะโรค (CCPC) จานวน 7 โรค
 โรงพยาบาลกรุ งเทพ สานักงานใหญ่ ได้ รับประกาศนียบัตรรั บรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
สถานพยาบาลขันก้
้ าวหน้ า (Advanced HA)
 โรงพยาบาลในเครื อ BDMS 29 แห่ ง ได้ รั บ การรั บ รองคุณ ภาพสถานพยาบาลระดับ ประเทศ
“Hospital Accreditation Thailand – HA”
 ศูนย์ บริ การการแพทย์ ฉุกเฉิน เครื อ BDMS ได้ รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพมาตรฐานการ
เคลื่อนย้ ายผู้ป่วยวิ กฤติทางบก ทางนา้ ทางอากาศจาก CAMTS (The Commission on
Accreditation of Medical Transport Systems) สหรั ฐอเมริ กา และ CAMTS EU (The
Commission on Accreditation of Medical Transport Systems Europe) จากยุโรป โดย
BDMS ถือเป็ นผู้บริ การลาดับที่สองของเอเชียและลาดับที่สามของโลก ที่ได้ รับ 2 ประกาศนียบัตร
รับรองมาตรฐานการเคลื่อนย้ ายผู้ป่วย “Dual Accreditation” CAMTS - CAMTS EU
รางวัลที่ได้ รับ
 บริ ษัทได้ รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brand Values 2018 หมวดธุรกิจการแพทย์ เป็ น
ปี ที่ 4 ติดต่อกัน จากคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ซึง่ จัดพิธีมอบ
รางวัล ดังกล่าวให้ แ ก่บ ริ ษัทจดทะเบี ยนในตลาดหลัก ทรั พย์ แห่งประเทศไทยที่ มีมู ล ค่าแบรนด์
องค์กรสูงสุดในแต่ละหมวดธุรกิจของอุตสาหกรรมในประเทศไทย ประจาปี 2561
 บริ ษัทได้ รับรางวัลบริ ษัทจดทะเบียนด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น จากโครงการ SET Awards 2018
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 บริ ษัทได้ รับรางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยมประจาปี 2561 จากสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 บริ ษัทได้ รับรางวัล The Best Managed Healthcare Company in Asia ติดต่อกัน 2 ปี จากงาน
Asia’s Best Companies 2018 – 2019 โดยนิตยสาร FinanceAsia จากการลงคะแนนเสียงโดย
นักลงทุนทัว่ โลก
 บริ ษัทได้ รับรางวัล Most Outstanding Company in Thailand - Healthcare Sector จากงาน
Asia’s Outstanding Companies Poll 2018 โดย นิตยสาร ASIAMONEY
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 บริ ษัทได้ รับรางวัล Hospital of the Year in Asia Pacific และ Hospital of the Year in Thailand
เป็ นปี ที่ 3 ติดต่อกัน สาหรับ Global Health and Travel Awards 2018 จากงาน Asia Pacific
Healthcare and Medical Tourism Summit 2018
 บริ ษัทได้ รับรางวัล Best Overall IR (Large Capitalization) จากงาน IR Magazine Forum &
Awards - South East Asia 2018 ซึง่ จัดขึ ้นโดยวารสาร IR Magazine
ความรั บผิดชอบต่ อสังคม
 BDMS สนับสนุนโครงการสนามลู่ปั่นจักรยานเจริ ญสุขมงคลจิต ประกอบด้ วยลู่ปั่นจักรยานหลัก
ระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ลูป่ ั่ นจักรยานระยะสัน้ ระยะทาง 1.6 กิโลเมตร และลูป่ ั่ นจักรยานสาหรับ
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
 BDMS สนับสนุนโครงการอุ่นไอรั ก คลายความหนาว สายนา้ แห่งรั ตนโกสินทร์ โดยการร่ วม
ออกบูธ มีการร่ วมทากิจกรรมเชิงสุขภาพให้ แก่ผ้ ทู ี่มาร่ วมงาน
 บริ ษัทเป็ นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็ นทางการสาหรับโครงการ BDMS Bangkok Marathon 2018
ภายใต้ แนวคิด "กีฬาคือยาวิเศษ" เพื่อสนับสนุนให้ ทกุ คนมีใจรักการออกกาลังกายและเล่นกีฬา ซึง่
บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่ากีฬาจะทาให้ ทกุ คนมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง
จากนัน้ ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถาม
นายวสันต์ พงษ์ พทุ ธมนต์ ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นดังนี ้
1. ขอให้ บริ ษัทชี ้แจงว่า เพราะเหตุใดบริ ษัทจึงไม่มีวาระการประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมครัง้
ที่ผ่านมา ทังนี
้ ้ หากมีผ้ ถู ือหุ้นที่เพิ่งเข้ ามาถือหุ้นบริ ษัท หรื อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ มาเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นปี ที่แล้ ว จะไม่
ทราบถึงเนื ้อหาของการประชุมคราวที่แล้ ว และหากเป็ นไปได้ ขอให้ บริ ษัทช่วยสรุ ปรายละเอียดในการตอบข้ อซักถาม
ของผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมครัง้ ถัดไปด้ วย
2. กรณี ของนายแพทย์ ปราเสริ ฐ ปราสาททองโอสถ มีความเป็ นมาอย่างไร และเรื่ องราวทัง้ หมด
เกิดขึ ้นจากสาเหตุใด
ผู้ดาเนินการประชุมได้ ชี ้แจงดังนี ้
1. ขณะนี ้ บริ ษัทชันน
้ าของประเทศไทยจานวนมากไม่มีวาระรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ผ่านมา
เนื่องด้ วยกฎหมายมิได้ กาหนดให้ ต้องมีวาระรับรองรายงานการประชุม สาหรับการจดบันทึกรายงานการประชุม จะ
เป็ นการสรุ ปในสาระสาคัญเพื่ อให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ เห็นถึงสิ่งที่เกิ ดขึน้ ในการประชุม โดยบริ ษัทจะเผยแพร่ รายงานการ
ประชุม ทางเว็บไซต์ ของบริ ษัท ภายใน 14 วันนับจากวัน ประชุม ทัง้ นี ้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อ แก้ ไขหรื อข้ อทักท้ วงใดๆ
เกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว สามารถแจ้ งบริ ษัทให้ ทราบเพื่อดาเนินการแก้ ไขได้
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2. สาหรับเรื่ องของนายแพทย์ปราเสริ ฐฯ บริ ษัทขออภัยที่ไม่สามารถให้ ข้อมูลดังกล่าวได้ เนื่องด้ วย
เป็ นเรื่ องส่วนตัวของท่านซึง่ ไม่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท และเรื่ องดังกล่าวมีรายละเอียดซับซ้ อนมากมาย ซึง่ บริ ษัทเห็น
ว่าเป็ นการไม่สมควรจะก้ าวล่วง ทังนี
้ ้ บริ ษัทขอยืนยันว่าเรื่ องที่เกิดขึ ้น ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องหรื อส่งผลต่อการดาเนินงาน
ของบริ ษัทแต่อย่างใด
นายวสันต์ พงษ์ พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น ได้ เสนอแนะให้ บริ ษัทเพิ่มรายละเอียด ข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น ใน
หนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ ผ้ ูอ่านรายงานการประชุมจะได้ รับทราบเรื่ องราวเกี่ยวกับบริ ษัทในการประชุมที่ผ่านมา
และส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกันหนังสือเชิญประชุมในครัง้ ถัดไป เนื่องจากมีผ้ ถู ือหุ้นบางส่วนไม่สะดวกที่จะรับข้ อมูลทาง
เว็บไซต์ของบริ ษัท
นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้ บริ ษัทจัดทารายงานการประชุมในลักษณะรู ปเล่มส่ง
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สะดวกรับข้ อมูลรายงานการประชุมซึง่ เผยแพร่ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท และได้ สอบถามเพิ่มเติม
ในประเด็นต่อไปนี ้
1. คดีความโครงการไลฟ์ พริ วิเลจ คลับ (Life Privilege Club) ขณะนี ้เป็ นอย่างไร มีความก้ าวหน้ าใน
เรื่ องคดีอย่างไร
2. การลงทุนของบริ ษัทในบางโรงพยาบาล โดยเฉพาะโรงพยาบาลบารุ งราษฎร์ มีความคืบหน้ า
อย่างไร และบริ ษัทมีแผนการอย่างไร
3. เนื่องจากบริ ษัทมีการลงทุนด้ านอุตสาหกรรมทางการแพทย์ จานวนมาก อยากทราบว่าบริ ษัทมี
โครงการลงทุนอุตสาหกรรมทางการแพทย์ ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic
Corridor : EEC) หรื อไม่ อย่างไร
4. บริ ษัทมีข้อมูลที่เป็ นนัยสาคัญที่จะเกิดขึ ้นต่อโครงการ BDMS Wellness Clinic หรื อไม่ อย่างไร
5. เพราะเหตุใด บริ ษัทจึงไม่ได้ เข้ าร่ วม บริ หารงานใน โรงพยาบาลที่บริ ษัทถือหุ้น และวิธีการดังกล่าว
ก่อให้ เกิดประโยชน์แก่บริ ษัทอย่างไรบ้ าง
6. บริ ษัทจะดาเนินการด้ านใดบ้ าง ในโครงการความร่ วมมือกับ Ping An Good Doctor (PAGD)
7. บริ ษัทมีแผนธุรกิจอย่างไรในอนาคตที่จะสามารถเพิ่มความมัน่ ใจให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น เพื่อร่ วมลงทุนกับ
บริ ษัทต่อไป
8. เนื่องจากมีการประกาศจากกระทรวงพาณิชย์ เรื่ องการควบคุม ราคาบริ การทางการแพทย์ อยาก
ทราบว่าจะส่งผลด้ านใดต่อบริ ษัท
9. ขอให้ บริ ษัทชี ้แจงสถานะของแพทย์ที่ทางานให้ แก่บริ ษัท จานวนประมาณ 3,000 คน เนื่องด้ วยใน
รายงานประจาปี ระบุวา่ แพทย์ดงั กล่าวไม่ได้ มีสถานะเป็ นพนักงานของบริ ษัท
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ผู้ดาเนินการประชุมได้ ชี ้แจงว่า คดีโครงการไลฟ์ พริ วิเลจ คลับ (Life Privilege Club) ขณะนี ้ยังคงอยู่
ในการพิ จารณาของศาล ในการนี ้ หากศาลมีคาพิ พากษาเป็ นอย่างไร บริ ษัท จะถื อปฏิ บัติตามคาพิ พากษาโดย
เคร่ งครัด
จากนัน้ ผู้ดาเนินการประชุม ได้ เชิญนางนฤมล น้ อยอ่า รักษาการกรรมการผู้อานวยการใหญ่ และประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านการเงิน เป็ นผู้ตอบข้ อซักถามเกี่ยวกับการลงทุนของบริ ษัท
นางนฤมล น้ อยอ่า รักษาการกรรมการผู้อานวยการใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านการเงิน ชี ้แจง
ว่า การลงทุนในโรงพยาบาลบารุ งราษฎร์ ของบริ ษัท เป็ นการลงทุนแบบปกติ บริ ษัทสามารถลงทุนในธุรกิจที่มีกาไร
และได้ รับส่วนแบ่งกาไรและเงิ นปั นผลได้ โดยบริ ษัทไม่มีนโยบายที่ จะเข้ าร่ วมบริ หารแต่อย่างใด ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กับ
ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเข้ าลงทุนด้ วย
สาหรับการลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor :
EEC) บริ ษัทมีความสนใจในโครงการดังกล่าวเป็ นอย่างมาก บริ ษัทโรงพยาบาลในภาคตะวันออกหลายแห่งไม่ว่าจะ
เป็ น พัทยา จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ซึ่งขณะนีฝ้ ่ ายบริ หารได้ มีการหารื อเกี่ยวกับการรับมือ
โครงการที่จะเกิดขึ ้นดังกล่าว โดยกลุม่ เป้าหมายหลักที่บริ ษัทกาหนดไว้ จะเป็ นโรงพยาบาลที่พทั ยาและจังหวัดระยอง
สาหรั บโครงการความร่ วมมือกับ Ping An Good Doctor (PAGD) เป็ นโครงการให้ บริ การด้ าน
การแพทย์และการดูแลสุขภาพระบบออนไลน์ผ่าน Ping An Good Doctor application แพลตฟอร์ มอันดับหนึ่งของ
ประเทศจีน ซึง่ ปั จจุบนั มีผ้ ใู ช้ งานมากกว่า 200 ล้ านคน โดยบริ ษัทจะระบุรายชื่อของโรงพยาบาลในกลุ่ม BDMS และ
แนะนาบริ การต่างๆ ของโรงพยาบาลไว้ ใน Ping An Good Doctor application เป็ นภาษาจีน นอกจากนี ้ Ping An
Good Doctor (PAGD) จะแนะนาลูกค้ าให้ มาใช้ บริ การที่โรงพยาบาลใน Center of Excellence Network (CoE)
จานวน 8 แห่ง โดยเป็ นการขยายกลุม่ ลูกค้ าต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุม่ ลูกค้ าชาวจีน
ด้ านแผนธุรกิจ บริ ษัทมีนโยบายที่จะขยายโรงพยาบาลทังในด้
้ านการดูแลสุขภาพองค์รวม ซึง่ บริ ษัทเชื่อ
ว่าในอนาคต คนจะดูแลสุขภาพตนเองก่อนเกิ ดการเจ็บป่ วย อย่างไรก็ดี หากเกิ ดการเจ็บป่ วยขึน้ บริ ษัทยังคงมี
โรงพยาบาลใน Centers of Excellence Network (CoE) รองรับเหตุการณ์ดงั กล่าว และมีบริ การจากโรงพยาบาลชีวา
ทรานสิชนั่ นัล แคร์ ซึง่ พร้ อมจะดูแลผู้ป่วยที่ยงั ไม่สามารถดูแลตนเองได้ ภายหลังออกจากโรงพยาบาล เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วย
ได้ ฟืน้ ฟูตนเองและสามารถกลับมาดาเนินชีวิตแบบปกติได้ รวมถึงธุรกิจจากบริ ษัทยาและบริ ษัทน ้าเกลือที่สนับสนุน
ธุรกิจของบริ ษัท
ผู้ดาเนินการประชุม ได้ เชิญนายประดิษฐ์ ทีฆกุล กรรมการ เป็ นผู้ชีแ้ จงกรณี ประกาศของกระทรวง
พาณิชย์และสถานะของแพทย์ในโรงพยาบาล
นายประดิษฐ์ ทีฆกุล กรรมการ ชี ้แจงว่า ในการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลซึง่ เป็ นกิจการที่ต้องได้ รับ
การอนุญาตนัน้ มีกฎเกณฑ์ที่ต้องปฏิบตั ิภายใต้ การควบคุมของกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้ ว ทังในเรื
้ ่ องของการเสนอ
ราคา และการให้ บริ การ ทัง้ นี ้ กรณี ประกาศจากกระทรวงพาณิ ชย์ เรื่ องการควบคุม ราคาบริ การทางการแพทย์
หน้ า 10 จาก 28

เบื ้องต้ นยังไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อบริ ษัท หากในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ บริ ษัทพร้ อมที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมาย
โดยคานึงถึงผู้มีสว่ นได้ เสียทุกท่านให้ ได้ รับผลประโยชน์สงู สุด
กรณี สถานะของแพทย์ บริ ษัทยืนยันว่าแพทย์ ในโรงพยาบาลซึง่ เป็ นแพทย์ วิชาชีพ ไม่ได้ มีสถานะเป็ น
ลูกจ้ างของบริ ษัท เว้ นแต่แพทย์ บางท่านที่เป็ นพนักงานของบริ ษัท ซึง่ มีบทบาทหน้ าที่ เน้ นไปในการบริ หารจัดการ
ไม่ใช่การรักษาผู้ป่วย จึงมีสถานะเป็ นลูกจ้ างของบริ ษัท
นายนิ คม ภคบัณ ฑุ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะเพิ่ มเติมว่า ในการเผยแพร่ ข้อมูล รายงานการประชุมทาง
เว็บไซต์ของบริ ษัท อยากให้ บริ ษัทระบุแหล่งที่สามารถเข้ าถึงข้ อมูลรายงานการประชุมที่เผยแพร่ ได้ อย่างตรงจุด
ไม่มีผ้ ใู ดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
มติท่ ปี ระชุม
วาระที่ 2

ที่ประชุมรับทราบการรายงานการดาเนินงานของบริ ษัท ในรอบปี 2561

พิจารณาอนุมัตงิ บการเงิน ประจาปี 2561

ผู้ดาเนินการประชุมได้ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน สาหรับปี สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม
2561 ตามรายละเอียดข้ อมูลซึง่ ปรากฏในรายงานประจาปี 2561 ตามที่ได้ จดั ส่งให้ ท่านผู้ถือหุ้นแล้ ว และได้ เชิญนาย
ชวลิต เศรษฐเมธีกลุ กรรมการตรวจสอบ ชี ้แจงข้ อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม
นายชวลิต เศรษฐเมธี กุล กรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้
พิจารณาข้ อมูลรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบ
โดยนายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริ ษัทสานักงานอีวาย จากัด เห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้
จัดทาขึ ้นตามมาตรฐานบัญชี และแสดงข้ อมูลที่ถกู ต้ องโดยมีการเปิ ดเผยข้ อเท็จจริ งที่เป็ นสาระสาคัญอย่างเพียงพอ
โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้ แสดงฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดโดย
ถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สาหรั บรายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ ในปี
2561 ที่ปรากฏในรายงานประจาปี นัน้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็ นรายการมี
ความสมเหตุผ ล และมีเ งื่ อ นไขการค้ าตามปกติ และได้ มอบหมายให้ นางนฤมล น้ อยอ่า รั กษาการกรรมการ
ผู้อานวยการใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านการเงิน เป็ นผู้สรุ ปข้ อมูลตามงบการเงินเพื่อประกอบการพิจารณา
ของที่ประชุม
นางนฤมล น้ อยอ่า รั กษาการกรรมการผู้อานวยการใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านการเงิน ได้
รายงานสรุ ปสาระสาคัญของงบกาไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ณ สิ ้นปี 2561 ต่อที่
ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี ้

หน้ า 11 จาก 28

สรุ ปสาระสาคัญงบกาไรขาดทุนปี 2561
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินรวม
2561
2560
รายได้ จากการดาเนินงาน
79,333
72,772
รายได้ รวม
79,407
75,719
ต้ นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้ นทุนขาย
51,546
47,975
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
15,998
14,488
กาไรก่อนรายการไม่ปรกติ
9,918
8,021
กาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
9,191
10,216

เปลี่ยนแปลง
ร้ อยละ
9.0
4.9
7.4
10.4
23.7
(10.0)

สรุ ปสาระสาคัญงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงินรวม
เปลี่ยนแปลง
2560
ร้ อยละ
2561
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
5,034
5,091
(1.1)
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
7,545
6,975
8.2
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
74,496
71,559
4.1
สินทรั พย์ รวม
133,499
122,627
8.9
หนี ้สินรวม
60,061
56,756
5.8
ส่วนของผู้ถือหุ้น
73,438
65,871
11.5
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
133,499
122,627
8.9
คาอธิบายและการวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานโดยสรุ ป
ปั จจัยสนับสนุนการเติบโตของบริ ษัท ได้ แก่


การเพิ่ มขึน้ ของจานวนผู้ป่วยและค่ารั กษาพยาบาลตามความซับซ้ อนของโรคจาก Center of
Excellence ทัง้ 10 แห่ง



การขยายฐานลูกค้ ากลุม่ ประกันสุขภาพ



โครงการ Bangkok Emergency Services ทาให้ มีการประสานงานในการส่งต่อผู้ป่วยที่ได้ รับ
อุบตั ิเหตุหรื อผู้ป่วยวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพ

ซึง่ ปั จจัยดังกล่าวได้ ส่งผลให้ รายได้ จากคนไข้ ชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 9 จากปี
2560 และสัดส่วนรายได้ จากคนไข้ ชาวไทยต่อชาวต่างชาติเท่ากับร้ อยละ 70 ต่อร้ อยละ 30 ในปี 2561
ข้ อมูลค่าใช้ จ่ายโดยสรุ ป ได้ แก่


ต้ นทุนค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้ จ่ายการบริ หารเพิ่มขึ ้นในอัตราที่ต่ากว่าการเพิ่มขึ ้นของรายได้
จากการดาเนินงานรวม
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ค่าใช้ จ่ายทางการเงินลดลง จากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้ สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ

ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถาม
นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้น สอบถามในประเด็นดังนี ้
1. ผลต่างระหว่างรายได้ รวมและรายได้ จากการดาเนินงานจานวน 74 ล้ านบาท มีที่มาอย่างไร
2. เนื่องจากบริ ษัทมีรายได้ มากขึ ้น เหตุใดกาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นจึงลดลงถึง ร้ อยละ 10
ผู้ดาเนินการประชุม ได้ เชิญนางวรรณพา ภวเวช ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านการเงินของบริ ษัท
เป็ นผู้ชี ้แจงประเด็นที่ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามในวาระนี ้
นางวรรณพา ภวเวช ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หารด้ านการเงิน ชีแ้ จงว่า ผลต่างรายได้ จานวน 74
ล้ านบาท มาจาก ดอกเบี ้ยรับจานวน 58 ล้ านบาท และ เงินปั นผลรับจานวน 16 ล้ านบาท สาหรับกาไรสุทธิ ส่วนที่
เป็ นของผู้ถือหุ้นที่ลดลง เนื่องจากในปี 2560 บริ ษัทมีรายการพิเศษเป็ นกาไรจากการขายเงินลงทุนในโรงพยาบาล
บารุ งราษฎร์ (BH) จานวน 2,880 ล้ านบาท ส่งผลให้ กาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นในปี 2560 สูงกว่า ปี 2561
นายสุริยนต์ จิตราภัณฑ์ ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาววลัยมณี แสงจันทร์ สมพร ผู้ถือหุ้น ขอให้ บริ ษัท
ชี ้แจงกรณีคดีความโครงการไลฟ์ พริ วิเลจ คลับ (Life Privilege Club) ซึง่ ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ แสดงความคิดเห็นใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อที่ 22 และจากข้ อมูลในงบการเงิน หนี ้สินจากการยุติโครงการให้ การรักษาพยาบาล
ตลอดชีพ ซึง่ เพิ่มขึ ้นจาก 440,022,035 บาท เป็ น 623,893,500 บาท จะมีการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขทางการเงิน
อีกหรื อไม่ และสาหรับสมาชิกที่ยงั ไม่ได้ รับการชดเชย บริ ษัทจะมีนโยบายอย่างไร
ผู้ดาเนินการประชุม ได้ เชิญนางวรรณพา ภวเวช ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หารด้ านการเงิน เป็ นผู้
ชี ้แจง
นางวรรณพา ภวเวช ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านการเงิน ชี ้แจงว่า ในไตรมาสที่ 4 บริ ษัทได้ มี
การบันทึกหนี ส้ ิน ตามคาพิ พากษาของศาลชัน้ ต้ นเรี ยบร้ อยแล้ ว ซึ่งมูลค่าหนี ส้ ินดังกล่าวเป็ นการคานวณโดยนัก
คณิตศาสตร์ ประกันภัย
ผู้ดาเนินการประชุม ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า เมื่อมีการยกเลิก โครงการไลฟ์ พริ วิเลจ คลับ (Life Privilege
Club) ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริ ษัทจะให้ นักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย คานวณประมาณการหนีส้ ินที่อาจ
เกิดขึ ้นจากการยุติโครงการ และ บันทึกประมาณการหนี ้สินดังกล่าว เพื่อให้ ถกู ต้ องตามหลักการบัญชี
นายสุริ ย นต์ จิ ตราภัณ ฑ์ ผู้รั บ มอบฉัน ทะ สอบถามเพิ่ มเติมว่า การบัน ทึก หนี ส้ ิ น ดังกล่าว สิ น้ สุด
กระบวนการแล้ วหรื อไม่
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ผู้ดาเนินการประชุม ได้ ชีแ้ จงว่า การบันทึกหนีส้ ินดังกล่าวครบถ้ วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
และเป็ นไปตามแนวทางพิพากษาของศาลแล้ ว
นางสาวรุ่ งเรื อง เงางามรัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามในประเด็นดังนี ้
1. ภาระทางการเงินลดลง เกิดจากหุ้นกู้แปลงสภาพ อยากทราบว่าลดลงจานวนเท่าใด
2. หุ้นกู้แปลงสภาพที่เหลือ จานวนร้ อยละ 40 มีระยะเวลากาหนดหรื อไม่ และสิ ้นสุดเมื่อใด
3. หากมีการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพที่เหลืออยู่จานวนร้ อยละ 40 ทัง้ หมด ค่าใช้ จ่ายจะลดลง
เท่าใด
4. หากมีการแปลงสภาพหุ้นกู้ครบจานวนร้ อยละ 100 บริ ษัทได้ จดั เตรี ยมหุ้นไว้ รองรับจานวนเท่าใด
ผู้ดาเนิ น การประชุม ได้ เชิ ญ นางนฤมล น้ อยอ่า รั กษาการกรรมการผู้อานวยการใหญ่ และประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านการเงิน เป็ นผู้ชี ้แจง
นางนฤมล น้ อยอ่า รักษาการกรรมการผู้อานวยการใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านการเงิน ชี ้แจง
ดังนี ้
1. หุ้นกู้ดงั กล่าวมีอายุ 5 ปี โดยอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพจะสิ ้นสุดลงในปี นี ้ และบริ ษัทคาดการณ์ ว่าผู้
ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้ สิทธิแปลงสภาพในไตรมาสที่ 3 ของปี นี ้
2. หากมีการแปลงสภาพหุ้นกู้ครบทัง้ จานวน บริ ษัทได้ มีการจัดเตรี ยมหุ้น สามัญไว้ เพียงพอต่อการ
แปลงสภาพดังกล่าว
และได้ มอบหมายให้ นางวรรณพา ภวเวช ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หารด้ านการเงิน เป็ นผู้ชีแ้ จง
เกี่ยวกับภาระทางการเงินที่ลดลง
นางวรรณพา ภวเวช ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านการเงิน ชี ้แจงดังนี ้
1. ที่ผ่านมา มีการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทังสิ
้ ้นจานวน 3,981 ล้ านบาท โดยค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับ
หุ้นกู้แปลงสภาพลดลงประมาณ 200 ล้ านบาท
2. มูลค่าของหุ้นกู้ตามงบการเงิน มีจานวนประมาณ 5,067 ล้ านบาท หากมีการแปลงสภาพทังหมด
้
จะมีมลู ค่าประมาณ 5,185 ล้ านบาท โดยมีสว่ นต่างประมาณ 118 ล้ านบาท ซึง่ จะกลายเป็ นภาระดอกเบี ้ยหากไม่มี
การแปลงสภาพหุ้นกู้ดงั กล่าวในระหว่างงวด
นายวสันต์ พงษ์ พทุ ธมนต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามในประเด็นดังนี ้
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1. ส่วนต่างที่เกิดขึ ้นจากการลงทุนในโรงพยาบาลบารุ งราษฎร์ จานวนประมาณ 800 ล้ านบาท มีที่มา
อย่างไร ปั จจุบนั บริ ษัทเข้ าถือหุ้นในโรงพยาบาลบารุ งราษฎร์ ประมาณร้ อยละ 25 ของจานวนหุ้นทังหมด
้
อยากทราบ
ว่าการเข้ าถือหุ้นจานวน 1 ใน 4 ของหุ้นทังหมดในโรงพยาบาลบ
้
ารุ งราษฎร์ บริ ษัทสามารถเข้ าไปร่ วมบริ หารงานใน
โรงพยาบาลบารุ งราษฎร์ ได้ หรื อไม่
2. จากข้ อมูลงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 แสดงข้ อมูลเงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลที่ไม่เกี่ยวข้ อง
กัน จานวน 67 ล้ านบาท ซึง่ มีจานวนเท่าเดิมจากปี ที่ผ่านมา อยากทราบเหตุผลว่าเพราะเหตุใดจึงมีจานวนเท่าเดิม
ผู้ดาเนินการประชุม เชิญนางนฤมล น้ อยอ่า รักษาการกรรมการผู้อานวยการใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หารด้ านการเงิน เป็ นผู้ชี ้แจง
นางนฤมล น้ อยอ่า รักษาการกรรมการผู้อานวยการใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านการเงิน ชี ้แจง
ว่า ตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป หากบริ ษัทต้ องการบันทึกรั บรู้ ส่วนแบ่งกาไรจากบริ ษัทร่ วม จะต้ องเข้ าถือหุ้น
มากกว่าร้ อยละ 20 ของจานวนหุ้นทังหมด
้
อีกทังโรงพยาบาลบ
้
ารุ งราษฎร์ มีห้ นุ กู้แปลงสภาพด้ วย ซึง่ หากผู้ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพนันได้
้ แปลงสภาพมาเป็ นหุ้นสามัญ จะทาให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทลดลง จึงเป็ นเหตุให้ บริ ษัทต้ อง
เข้ าถือหุ้นจานวนประมาณร้ อยละ 25 หากในอนาคตมีการแปลงสภาพหุ้นกู้ของโรงพยาบาลบารุ งราษฎร์ บริ ษัทจะ
ยังคงถือหุ้นในอัตรามากกว่าร้ อยละ 20 ส่งผลให้ บริ ษัทยังคงสามารถรับรู้ สว่ นแบ่งกาไรอยู่เช่นเดิม
นางวรรณพา ภวเวช ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านการเงิน ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า ตัวเลขในงบการเงิน
รวมที่ไม่ตรงกับตัวเลขที่บริ ษัทซื ้อโรงพยาบาลบารุ งราษฎร์ นนั ้ เนื่องจากบริ ษัทมีบริ ษัทร่ วมหลายแห่ง จึงทาให้ มีส่วน
แบ่งกาไรจากบริ ษัทร่ วมอื่นๆ เกิดขึ ้นด้ วย ส่งผลให้ ยอดรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้น
สาหรั บประเด็น เงิ นกู้ยืมระยะสัน้ จากบุคคลที่ ไม่เกี่ ยวข้ องกัน จานวน 67 ล้ านบาท เป็ นเงินกู้ยืมซึ่ง
บริ ษัทย่อยของบริ ษัทได้ ทาการกู้ยืมเงินจากอดีตกรรมการของบริ ษัทย่อยดังกล่าว
นายนิคม ภคบัณฑุ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เนื่องจากบริ ษัทเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของโรงพยาบาล
บ ารุ ง ราษฎร์ เหตุใ ดจึ งไม่ มีน โยบายในการส่ งกรรมการเข้ า ร่ ว มบริ ห าร หรื อบริ ษัท มีสิ ท ธิ อื่ น ใดในการบริ ห าร
โรงพยาบาลบารุ งราษฎร์ หรื อไม่
ผู้ดาเนินการประชุม เชิญนางนฤมล น้ อยอ่า รักษาการกรรมการผู้อานวยการใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หารด้ านการเงิน เป็ นผู้ชี ้แจง
นางนฤมล น้ อยอ่า รักษาการกรรมการผู้อานวยการใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านการเงิน ชี ้แจง
ว่า บริ ษัทมีความร่ วมมือทางการแพทย์ กับ โรงพยาบาลบารุ งราษฎร์ อาทิ เช่น การส่งต่อผู้ป่วย แต่บริ ษัทยังไม่มี
นโยบายในการส่งกรรมการหรื อเข้ าไปร่ วมบริ หารงานในโรงพยาบาลบารุ งราษฎร์ แต่อย่างใด
ผู้ดาเนินการประชุม ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดซักถามหรื อแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี ้ จึงขอให้ ที่ประชุมลงคะแนนเสียง
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เลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ าง
มากของผู้ถือหุ้นซึง่ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2561 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึง่ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 3

คะแนน
11,721,875,127
500
5,700,465
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละ
99.9999
0.0000

พิจารณาอนุมัตจิ ัดสรรเงินกาไรประจาปี 2561

ผู้ดาเนิ น การประชุม ได้ เสนอให้ ที่ ป ระชุมพิ จ ารณาอนุมัติก ารจัดสรรเงิ นก าไร ประจ าปี 2561 โดย
มอบหมายให้ นางนฤมล น้ อยอ่า รักษาการกรรมการผู้อานวยการใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านการเงิน เสนอ
ข้ อมูลต่อที่ประชุม
นางนฤมล น้ อยอ่า รั กษาการกรรมการผู้อานวยการใหญ่ กรรมการบริ หารและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ด้ านการเงิน เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาข้ อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินปั นผลจากผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
การจ่ ายเงินปั นผลสาหรั บผลการดาเนินงาน
(งบการเงินรวม)

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

กาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท

(ล้ านบาท)

9,191

10,216

8,386

กาไรสุทธิตอ่ หุ้น

(บาท/หุ้น)

0.59

0.66

0.54

จานวนหุ้นสามัญ

(ล้ านหุ้น)

15,669*

15,491

15,491

เงินปั นผลต่ อหุ้น

(บาท/หุ้น)

0.32

0.36

0.29

-เงิ นปั นผลระหว่างกาล

0.13

0.13

0.10

-เงิ นปั นผลที เ่ สนอจ่ายเพิ่ ม

0.19*

0.23

0.19

5,014*

5,577

4,492

54.5%

54.6%

53.6%

เงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น
อัตราการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกาไรสุทธิ

(ล้ านบาท)

* จานวนหุ้นสามัญและจานวนเงินปั นผลจ่ายอาจเพิ่มขึ ้นได้ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ แปลงสภาพเป็ น
หุ้นสามัญและจดทะเบียนก่อนวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิรับเงินปั นผล (Record Date)
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1) เสนออนุ มั ติ จั ด สรรเงิ นปั นผลในอั ต ราหุ้ นละ 0.32 บาท รวมเป็ นเงิ นปั นผลทั ง้ สิ น้
5,013,633,528.71 บาท
 เงินปั นผลจากกาไรที่ได้ รับส่งเสริ มการลงทุนจาก BOI จานวน 0.035 บาทต่อหุ้น
 เงินปั นผลจากกาไรที่ไม่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนจาก BOI จานวน 0.155 บาทต่อหุ้น
โดยอัตราเงินปั นผลคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 54.5 ของกาไรสุทธิ ตามงบการเงิ นรวม ซึ่งเป็ นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลของบริ ษัทที่ กาหนดจ่ายไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิ จากงบ
การเงินรวม
2) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 บริ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดาเนินงานครึ่ งแรก
ของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท คิดเป็ นเงิน 2,036,531,879.59 บาท คงเหลือเป็ นเงินปั นผล
ที่เสนอจ่ายเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท คิดเป็ นเงิน 2,977,101,649.12 บาท
เงินปั นผลจากผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2561

จ่ ายระหว่ างกาล จ่ ายเพิ่มเติม
(บาท/หุ้น)
(บาท/หุ้น)

ส่วนแบ่งกาไรจาก BOI

รวมทัง้ สิน้
(บาท/หุ้น)

-

0.035

0.035

0.13

0.155

0.285

อัตราภาษี 30%
อัตราภาษี 25%
อัตราภาษี 23%

-

0.006
0.011
0.005

0.006
0.011
0.005

อัตราภาษี 20%
รวม

0.13

0.133

0.263

0.13

0.19

0.32

ส่วนแบ่งกาไรจาก Non -BOI

3) กาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 26 เมษายน 2562
4) เนื่องจากบริ ษัทมีเงินสารองตามกฎหมายครบเต็มตามจานวนตามข้ อบังคับบริ ษัท บริ ษัทจึงไม่
ต้ องจัดสรรเงินกาไรเป็ นเงินสารองตามกฎหมายอีก
ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถาม
นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้น สอบถามในประเด็นดังนี ้
1. ในช่วงปี 2557 – 2560 บริ ษัทมีการจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.50 – 0.60 บาท แต่ปัจจุบัน
เหลือเพียงหุ้นละ 0.32 บาท อยากทราบว่าเหตุใดการจ่ายเงินปั นผลจึงลดลง
2. กิจการที่ได้ รับส่งเสริ มการลงทุนจาก BOI ของบริ ษัทมีจานวนเท่าใด และจะสิ ้นสุดลงเมื่อใด
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ผู้ดาเนิ น การประชุม ได้ เชิ ญ นางนฤมล น้ อยอ่า รั กษาการกรรมการผู้อานวยการใหญ่ และประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านการเงิน เป็ นผู้ชี ้แจง
นางนฤมล น้ อยอ่า รักษาการกรรมการผู้อานวยการใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านการเงิน ชี ้แจง
ว่า อัตราการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทไม่ได้ ลงลงจากที่ผ่านมา ซึง่ ในอดีต อาจเห็นว่าอัตราการจ่ายเงินปั นผลของ
บริ ษัทมีตวั เลขที่มากกว่าปั จจุบนั เนื่องจากขณะนัน้ หุ้นของบริ ษัทมีมลู ค่าที่ตราไว้ เท่ากับ 1 บาทต่อหุ้น แต่ภายหลัง
บริ ษัทได้ มีการแตกพาร์ มูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นได้ เปลี่ยนแปลงเป็ น 0.10 บาทต่อหุ้น ซึง่ หากท่านผู้ถือหุ้นเทียบอัตรา
การจ่ายเงินปั นผลบน par value เดียวกัน จะเห็นได้ วา่ บริ ษัทมีการจ่ายเงินปั นผลในอัตราที่เพิ่มขึ ้น
สาหรั บ กิ จการที่ ได้ รับ การส่งเสริ มการลงทุนจาก BOI ของบริ ษัท จะมีกิ จการผลิตยา กิ จ การผลิ ต
น ้าเกลือ รวมถึงพยาธิวิทยา โดยกิจการผลิตน ้าเกลือจะสิ ้นสุดการส่งเสริ มการลงทุนจาก BOI ในปี 2569 และกิจการ
อื่นๆ จะสิ ้นสุดลงในระยะเวลาใกล้ เคียงกัน
นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อไปว่า หากการส่งเสริ มการลงทุนจาก BOI สิ ้นสุดลง ซึง่
ส่งผลให้ บริ ษัทมีภาระภาษี มากขึ ้น จะส่งผลอย่างไรต่อเงินปั นผลที่ผ้ ถู ือหุ้นจะได้ รับ
นางนฤมล น้ อยอ่า รั กษาการกรรมการผู้อานวยการใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านการเงิน ได้
ชีแ้ จงว่า การพิจารณาการจ่ายเงิ นปั นผลในแต่ละครั ง้ บริ ษัทจะพิจารณาจากกาไรสุทธิ หลังหักค่าใช้ จ่ายทัง้ หมด
จากนันบริ
้ ษัทจะสารองทุนไว้ สว่ นหนึง่ สาหรับการลงทุนและขยายกิจการของบริ ษัท และนาส่วนที่เหลือมาเป็ นเงินปั น
ผลจ่ายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น ทัง้ นี ้ บริ ษัท ก็ต้องการจะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในอัตราที่ เพิ่มขึน้ ซึ่งต้ องขึน้ กับฐานะ
การเงินของบริ ษัทและปั จจัยอื่นๆ
ผู้ดาเนินการประชุม ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดซักถามหรื อแสดง
ความคิดเห็นในวาระนี ้ จึงขอให้ ที่ประชุมลงคะแนนเสียง
เลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ าง
มากของผู้ถือหุ้นซึง่ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรประจาปี 2561 ตาม
รายละเอียดที่เสนอ โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 26 เมษายน 2562 และไม่ต้องจัดสรรเงินกาไรเป็ นเงินสารอง
ตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คะแนน
11,727,307,092
90,700
28,300
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละ
99.9992
0.0008
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วาระที่ 4

พิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ

ผู้ดาเนินการประชุมได้ เชิญนายศรี ภพ สารสาส กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผู้เสนอ
ข้ อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ครบกาหนดออกตามวาระต่อที่ประชุม
นายศรี ภพ สารสาส กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ตาม
ข้ อบังคับบริ ษัทกาหนดให้ กรรมการบริ ษัทต้ องออกตามวาระเป็ นอัตรา 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ คณะ โดย
ปั จจุบนั บริ ษัทมีกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ จานวน 5 ท่าน ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.

ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์สนั ต์ศิริ ศรมณี
นายชวลิต
เศรษฐเมธีกลุ
นายอาสา
สารสิน
นายอัฐ
ทองแตง
นายแพทย์ชาตรี
ดวงเนตร

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

โดยนายแพทย์ชาตรี ดวงเนตร ได้ แจ้ งความประสงค์ไม่เข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการอีก
ทัง้ นี ้ บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอชื่ อบุคคลที่ เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลกั ษณะ
ต้ องห้ ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้ เปิ ดเผยไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัท เป็ นเวลา 45
วัน ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 14 มกราคม 2562 แต่ปรากฏว่าไม่มีผ้ ใู ดเสนอรายชื่อเข้ ามา
คณะกรรมการบริ ษัทโดยข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึง่ ได้ พิจารณา
ถึงเหตุผลและความเหมาะสมหลายประการ ตลอดจนองค์ประกอบด้ านความหลากหลายในคณะกรรมการบริ ษัท
เกี่ ยวกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ ยวชาญเฉพาะทางและประสบการณ์ การทางาน รวมถึงผลการ
ปฏิ บัติงานในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ ผ่านมา จึงเห็นควรเสนอที่ ประชุมผู้ถือหุ้นพิ จารณา แต่งตัง้
กรรมการ ดังนี ้
 เสนอแต่งตัง้ 1) ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์สนั ต์ศิริ ศรมณี 2) นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล
3) นายอัฐ ทองแตง และ 4) นายอาสา สารสิน ซึง่ ครบกาหนดออกตามวาระในครัง้ นี ้ กลับเข้ า
ดารงตาแหน่งต่ออีกวาระหนึง่
 เสนอแต่งตังนายแพทย์
้
ชัยรัตน์ ปั ณฑุรอัมพร เข้ าเป็ นกรรมการใหม่ แทนตาแหน่งที่วา่ งลง
สรุ ปรายชื่อกรรมการที่เสนอแต่ งตัง้ ในครั ง้ นี ้ จานวน 5 ท่ าน
1. ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์สนั ต์ศิริ ศรมณี
กรรมการอิสระ
2. นายชวลิต
เศรษฐเมธีกลุ
กรรมการอิสระ
3. นายอัฐ
ทองแตง
กรรมการ
4. นายอาสา
สารสิน
กรรมการอิสระ
5. นายแพทย์ชยั รัตน์
ปั ณฑุรอัมพร
กรรมการ
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กรรมการที่ได้ รับการเสนอแต่งตังในครั
้
ง้ นี ้ ไม่ได้ ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษัทที่มีความขัดแย้ ง
หรื อมีสภาพเป็ นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริ ษัท สาหรับประวัติ ประสบการณ์ ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง จานวน
ครัง้ ของการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของกรรมการเดิมที่ถกู เสนอชื่อให้ กลับเข้ า
ดารงตาแหน่งทัง้ 4 ท่าน รวมถึงประวัติและประสบการณ์ของกรรมการที่เสนอแต่งตังใหม่
้
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย
1 และหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาสรรหากรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 3 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือ
เชิญประชุม
ทัง้ นี ้ ศาสตราจารย์ เกี ยรติคุณ นายแพทย์ สันต์ ศิริ ศรมณี นายชวลิต เศรษฐเมธี กุล และนายอาสา
สารสิน ซึง่ เป็ นผู้ที่ถกู เสนอชื่อให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระของบริ ษัท มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระตาม
นิยามกรรมการอิสระของบริ ษัทซึง่ เป็ นไปตามข้ อกาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน และเป็ นผู้ที่ไม่เคยเป็ นผู้บริ หาร หรื อผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ หรื อมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญกับ
บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย โดยนิยามกรรมการอิสระของบริ ษัท ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 4
ส าหรั บ การเสนอแต่ ง ตั ง้ ศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ นายแพทย์ สั น ต์ ศิ ริ ศรมณี และนายชวลิ ต
เศรษฐเมธี กุล ซึ่งมีวาระการดารงตาแหน่งกรรมการเกินกว่า 9 ปี โดยนับรวมระยะเวลาที่จะดารงตาแหน่ง จนครบ
วาระในการแต่งตังครั
้ ง้ นี ้ คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาแล้ ว
เห็นว่า ในระหว่างการดารงตาแหน่งกรรมการนัน้ กรรมการอิสระทัง้ สองท่านดังกล่าวสามารถแสดงความเห็นได้
อย่างเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หาร และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผ้ ูถือหุ้นรายใดซักถามหรื อแสดง
ความคิดเห็นในวาระนี ้ จึงขอให้ ที่ประชุมลงคะแนนเสียง
เลขานุการบริ ษัท ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ าง
มากของผู้ถือหุ้นซึง่ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี ้บริ ษัทจะทาการเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
และจะเก็บบัตรลงคะแนนทังหมด
้
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิแต่งตังกรรมการที
้
่ครบกาหนดออกตามวาระ
จานวน 4 ท่าน กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และแต่งตังกรรมการเข้
้
าใหม่ 1 ท่าน ตามที่เสนอ
ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยแยกเป็ นรายบุคคลดังนี ้
4.1 ศาสตราจารย์ เกียรติคุณนายแพทย์ สันต์ ศิริ ศรมณี กรรมการอิสระ
คะแนน
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

10,709,148,374
1,018,235,718
28,500
0

ร้ อยละ
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

91.3175
8.6825
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4.2 นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล กรรมการอิสระ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คะแนน
11,058,451,738
668,950,854
10,000
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละ
94.2958
5.7042

4.3 นายอัฐ ทองแตง กรรมการ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คะแนน
11,631,631,961
95,752,131
28,500
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละ
99.1835
0.8165

4.4 นายอาสา สารสิน กรรมการอิสระ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คะแนน
11,651,460,875
75,907,217
44,500
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

4.5 นายแพทย์ ชัยรั ตน์ ปั ณฑุรอัมพร กรรมการ (แต่ งตัง้ ใหม่ )
คะแนน
เห็นด้ วย
11,580,833,658
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
146,568,934
เสียง
งดออกเสียง
10,000
เสียง
บัตรเสีย
0
เสียง
วาระที่ 5

ร้ อยละ
99.3527
0.6473

ร้ อยละ
98.7502
1.2498

พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ

ผู้ดาเนิ นการประชุม ได้ เชิ ญ นายศรี ภ พ สารสาส กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน ชี แ้ จง
รายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมในวาระนี ้
นายศรี ภพ สารสาส กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ
สรรหาและพิจ ารณาค่าตอบแทนได้ พิจ ารณากลัน่ กรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม
ประการต่างๆ โดยพิจารณาจากสภาวการณ์ ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้ กาไรของบริ ษัท รวมถึงความ
สอดคล้ อ งกับ กิจ การในขนาดเดีย วกัน ตลอดจนถึง ความเหมาะสมกับ ความรั บ ผิด ชอบและภ าระหน้ าที่ข อง
กรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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รายการ
การเติบโตของบริษัทตามงบการเงินรวม
รายได้ จากการดาเนินงาน
อัตราการเติบโต
รายได้ รวม
อัตราการเติบโต
กาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
อัตรากาไรสุทธิตอ่ รายได้ รวม
ผลประโยชน์ ต่อผู้ถือหุ้น
เงินปั นผล จากผลการดาเนินงานของปี (บาท/หุ้น)
จานวนกรรมการทัง้ คณะ (ท่ าน)

ปี 2561

(หน่วย : ล้ านบาท)
ปี 2560
ปี 2559

79,333
9.0%
79,407
4.9%
9,191
11.6%

72,772
5.7%
75,719
9.5 %
10,216
13.5%

68,844
8.2%
69,126
8.2%
8,386
12.1%

0.32*
14

0.36
13

0.29
14

* เป็ นอัตราทีเ่ สนอจ่ายโดยต้องได้รบั การอนุมตั ิ จากทีป่ ระชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562

ดังนัน้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อ
พิ จารณาและน าเสนอต่อ ที่ ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ อพิ จารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีอัตราค่าตอบแทน
ดังต่อไปนี ้
1. ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
(หน่วย : บาท)
รายละเอียด

เสนอพิจารณาใน
AGM 2562
79.4
ล้ านบาท(1)

AGM 2561

AGM 2560

1.1 บาเหน็จกรรมการ (วงเงินรวม)
75.7
69.1
โดยมอบให้ คณะกรรมการพิ จ ารณา
ล้ านบาท
ล้ านบาท
จัดสรรกันเอง
1.2 ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการ
- ประธาน
75,000 บาทต่อครัง้
75,000 บาทต่อครัง้ 75,000 บาทต่อครัง้
- กรรมการท่านละ
50,000 บาทต่อครัง้
50,000 บาทต่อครัง้ 50,000 บาทต่อครัง้
1.3 วงเงินค่ารักษาพยาบาลของกรรมการ 3 ล้ านบาท/คน/ปี (2)
3 ล้ านบาท/คน/ปี
(เฉพาะกรรมการจากภายนอกที่ ไ ม่ มี (นับจากวันประชุม
(นับจากวันประชุม
สถานะเป็ นพนักงาน/ผู้บริ หารตามสัญญา สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
สามัญผู้ถือหุ้น
จ้ างของบริ ษัท โดยเป็ นค่ารักษาพยาบาล 2562 ถึงวันประชุม ประจาปี 2561 ถึงวัน
ที่ ใ ช้ บ ริ ก ารในโรงพยาบาลกรุ งเทพและ สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
โรงพยาบาลในเครื อเท่านัน)
้
ในครัง้ ต่อไป)
ประจาปี ในครัง้ ต่อไป)
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หมายเหตุ
(1) บริ ษัทใช้ หลักเกณฑ์ในการคานวณบาเหน็จกรรมการในอัตราร้ อยละ 0.1 ของรายได้ รวม ตามงบการเงินรวมปี
ล่าสุดของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
(2) ณ วันที่ 12 เมษายน 2562 บริ ษัทมีกรรมการจากภายนอกที่ไม่มีสถานะเป็ นพนักงาน/ผู้บริ หารตามสัญญา
จ้ างของบริ ษัท จานวน 8 ท่าน ได้ แก่ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ อรุ ณ เผ่าสวัสดิ์ ศาสตราจารย์
เกียรติคุณนายแพทย์ สนั ต์ศิริ ศรมณี นายชวลิต เศรษฐเมธี กุล นายวีระวงค์ จิ ตต์ มิตรภาพ นายกานต์
ตระกูลฮุน นายธงชัย จิรอลงกรณ์ นายอาสา สารสิน และนายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ
2. ค่ าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่ อย
ประกอบด้ วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง และคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ซึง่ ได้ รับค่าตอบแทนในรู ปของ
ค่าเบี ้ยประชุม ดังนี ้
(หน่วย : บาท)
เสนอพิจารณาใน
กรรมการชุดย่ อย
AGM 2561
AGM 2560
AGM 2562
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธาน

105,000 บาทต่อครัง้ 105,000 บาทต่อครัง้ 105,000 บาทต่อครัง้

- กรรมการท่านละ

70,000 บาทต่อครัง้

70,000 บาทต่อครัง้

70,000 บาทต่อครัง้

- ประธาน

90,000 บาทต่อครัง้

90,000 บาทต่อครัง้

90,000 บาทต่อครัง้

- กรรมการท่านละ

60,000 บาทต่อครัง้

60,000 บาทต่อครัง้

60,000 บาทต่อครัง้

75,000 บาทต่อครัง้
50,000 บาทต่อครัง้

75,000 บาทต่อครัง้
50,000 บาทต่อครัง้

75,000 บาทต่อครัง้
50,000 บาทต่อครัง้

75,000 บาทต่อครัง้
50,000 บาทต่อครัง้

2.2 คณะกรรมการบริ หาร

2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
- ประธาน
75,000 บาทต่อครัง้
- กรรมการท่านละ
50,000 บาทต่อครัง้
2.4 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
- ประธาน
75,000 บาทต่อครัง้
- กรรมการท่านละ
50,000 บาทต่อครัง้
2.5 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
- ประธาน
75,000 บาทต่อครัง้
- กรรมการท่านละ
50,000 บาทต่อครัง้

75,000 บาทต่อครัง้
50,000 บาทต่อครัง้
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ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถาม
นายเฉลิ ม พล ไวทยางกูร ผู้ถื อหุ้น สอบถามว่า เหตุใ ดค่ าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่ อ ย
โดยเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบจึงสูงกว่าค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดใหญ่
ผู้ดาเนินการประชุม ได้ เชิญนายศรี ภพ สารสาส กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผู้ชี ้แจง
นายศรี ภพ สารสาส กรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่าตอบแทน ชี แ้ จงว่า บริ ษัทได้ พิ จ ารณาตาม
ภาระหน้ าที่และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีภาระหน้ าที่
มากกว่าคณะกรรมการชุดอื่น อีกทังยั
้ งต้ องรับผิดชอบเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริ ษัท และเป็ นตัวแทนของผู้
ถือหุ้นรายย่อย
ไม่มีผ้ ใู ดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดาเนินการประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมลงคะแนนเสียง
เลขานุการบริ ษัทได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่ามติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ เข้ าประชุม
มติท่ ปี ระชุม
ที่ ประชุมพิ จารณาแล้ ว มีมติอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี
2562 ตามที่เสนอข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ เข้ าประชุมดังนี ้
คะแนน
11,654,561,885

เสียง

ร้ อยละ
99.3789

ไม่เห็นด้ วย

70,440,022

เสียง

0.6006

งดออกเสียง

2,403,239

เสียง

0.0205

0

เสียง

0.0000

เห็นด้ วย

บัตรเสีย
วาระที่ 6

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีประจาปี 2562 และกาหนดค่ าสอบบัญชี

ผู้ดาเนินการประชุมเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีประจาปี 2562 และกาหนดค่าสอบ
บัญชี โดยเชิ ญศาสตราจารย์ เกี ยรติคุณนายแพทย์ สันต์ ศิริ ศรมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้ชีแ้ จง
รายละเอียดของผู้สอบบัญชีตอ่ ที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์สนั ต์ศิริ ศรมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
ตามข้ อมูลที่ ได้ จัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิ ญประชุมแล้ วนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ พิจารณาคัดเลือก
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี ้
1.
2.

ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี
ความพร้ อมในด้ านจานวนบุคลากร และประสบการณ์ของทีมงานและการปฏิบตั ิงานที่ผ่านมา
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3.
4.

ความสมเหตุผลของค่าบริ การที่เสนอเมื่อเทียบกับปริ มาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริ ษัท
จดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน
ความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี และสานักงานที่สงั กัด โดยต้ องไม่เป็ นผู้ที่มีความสัมพันธ์ และ/
หรื อ มีส่วนได้ ส่วนเสียกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ ยวข้ องกับ
บุคคลดังกล่าว

จึงเห็ น สมควรเสนอต่ อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่ อพิ จ ารณาและน าเสนอต่อ ที่ ป ระชุ มผู้ ถื อหุ้ น เพื่ อ
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท สานักงานอีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจาปี 2562 ตาม
รายชื่อดังต่อไปนี ้
รายชื่อผู้สอบบัญชีท่ เี สนอแต่ งตัง้ ในครั ง้ นี ้

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ปี ที่เริ่มลงนามในฐานะ
ผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นายวิชาติ โลเกศกระวี และ/หรื อ

เลขที่ 4451

2561

2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ และ/หรื อ

เลขที่ 4377

3. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ และ/หรื อ
4. นางสริ นดา หิรัญประเสริ ฐวุฒิ

เลขที่ 4604
เลขที่ 4799

2559 - 2560
-

พร้ อมทัง้ เสนออนุมตั ิกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2562 ในวงเงิน 2.45 ล้ านบาท ปรั บเพิ่มจากปี ที่
ผ่านมา ร้ อยละ 9 เนื่องจากปริ มาณงานที่เพิ่มขึ ้นจากการขยายธุรกิจของกลุ่ม ความซับซ้ อนจากการเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานบัญชี และค่าสอบบัญชีเดิมที่คงที่ตอ่ เนื่องมาเป็ นเวลา 3 ปี แล้ ว
(หน่วย : บาท)
ค่ าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาปี

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

ค่าสอบทานงบ 3 ไตรมาส
ค่าตรวจสอบบัญชี ประจาปี

1,047,000
1,403,000

957,000
1,283,000

957,000
1,283,000

รวมค่ าตอบแทน ทัง้ สิน้

2,450,000

2,240,000

2,240,000

ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตัง้ และบริ ษัท สานักงานอีวาย จากัด ซึง่ เป็ นสานักงานต้ นสังกัดของผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยทังหมดไม่
้
เป็ นผู้ที่มีความสัมพันธ์ หรื อมีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/ บริ ษัทย่อย/ผู้บริ หาร/ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดง
ความเห็นตามวิชาชีพต่องบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ไม่มีผ้ ใู ดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดาเนินการประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมลงคะแนนเสียง
เลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ าง
มากของผู้ถือหุ้นซึง่ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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มติท่ ปี ระชุม
ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาแล้ ว มี มติ แ ต่ง ตัง้ นายวิ ช าติ โลเกศกระวี ผู้ส อบบัญ ชี รั บ
อนุญาต เลขที่ 4451 และ/หรื อนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์ วรเทพ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขที่ 4377 และ/หรื อ
นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4604 และ/หรื อ นางสริ นดา หิรัญประเสริ ฐวุฒิ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4799 จากบริ ษัท สานักงานอีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจาปี 2562 พร้ อมทัง้
กาหนดค่าสอบบัญชีในวงเงิน 2.45 ล้ านบาท ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ เข้ าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
คะแนน
11,704,433,082

เสียง

99.9690

ไม่เห็นด้ วย

3,624,347

เสียง

0.0310

งดออกเสียง

19,349,500

เสียง

0

เสียง

เห็นด้ วย

บัตรเสีย
วาระที่ 7

ร้ อยละ

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ผู้ดาเนินการประชุม แจ้ งต่อที่ประชุมว่าขณะนี ้วาระต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุมได้ รับการ
พิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้ วนเสร็ จสิ ้นแล้ ว จึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและเสนอข้ อแนะนาเพิ่มเติม
นายวสันต์ พงษ์ พทุ ธมนต์ ผู้ถือหุ้น ขอให้ บริ ษัทช่วยสรุ ปรายละเอียดในการตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น
ในหนังสือเชิญประชุมครัง้ ถัดไปในหนังสือเชิญประชุมด้ วย
ผู้ดาเนินการประชุมชี ้แจงว่า เลขานุการของบริ ษัทจะนาเรื่ องดังกล่าวไปพิจารณาอีกครัง้ และหากผู้ถือ
หุ้นท่านใดประสงค์จะได้ รับรายงานการประชุมเป็ นรู ปเล่ม ให้ แจ้ งชื่อและที่อยู่เพิ่มเติมกับเลขานุการบริ ษัทเพื่อที่
บริ ษัทจะได้ ดาเนินการส่งรายงานการประชุมที่เป็ นรู ปเล่มให้
นายวสันต์ พงษ์ พทุ ธมนต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติม ดังนี ้
1. การที่บริ ษัทไปถือหุ้นในโรงพยาบาลบารุ งราษฎร์ หากบริ ษัทถือหุ้นไม่ถงึ ร้ อยละ 20 จะไม่ได้ สว่ นแบ่ง
ทางกาไร มีหลักการอย่างไร
2. ประเด็นเรื่ องการขึ ้นค่ารักษาพยาบาล มีผลกระทบอย่างไรต่อบริ ษัท
ผู้ดาเนินการประชุมได้ เชิญนางวรรณพา ภวเวช ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านการเงิน เป็ นผู้ตอบ
คาถามประเด็นการถือหุ้นในโรงพยาบาลบารุ งราษฎร์
นางวรรณพา ภวเวช ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หารด้ านการเงิ น ชี แ้ จงว่าเป็ นหลักการบัญชี หาก
บริ ษัทไม่มีสว่ นได้ เสียอันเป็ นสาระสาคัญ จะไม่สามารถบันทึกบัญชีตามวิธีสว่ นได้ เสียในงบการเงินได้ แต่ในส่วนของ
เงินปั นผล บริ ษัทจะได้ รับเงินปั นผลตามจานวนหุ้นที่ถือและบันทึกรับรู้ รายได้ ตามจานวนเงินปั นผลที่รับ
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ผู้ดาเนินการประชุมได้ เชิญนายประดิษฐ์ ทีฆกุล กรรมการ เป็ นผู้ชี ้แจงประเด็นผลกระทบจากการขึน้
ค่ารักษาพยาบาล
นายประดิษฐ์ ทีฆกุล กรรมการ แจ้ งว่า ณ ปั จจุบันมีเพียงการระบุว่ายาและค่าบริ การทางการแพทย์
เป็ นสินค้ าควบคุม แต่ยังไม่มีมาตรการใดที่มีนัยสาคัญที่ทาให้ การคิดราคาค่ายาและค่าบริ การทางการแพทย์ ต้อง
เปลี่ยนแปลงไป ส่วนในอนาคต ต้ องรอการประชุมจากทางราชการอีกครัง้
นายนิคม ภคบัณฑุ ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะในประเด็นต่อไปนี ้
1. ควรเปลี่ยนชื่อวาระ “พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)” เป็ น “เรื่ องอื่นๆ” เนื่องจากหากมีการใช้ ชื่อวาระ
“พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)” ผู้ถือหุ้นจะสามารถเสนอวาระต่างๆ เพื่อพิจารณานอกเหนือจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือ
เชิญประชุมได้ จะต้ องใช้ คะแนนเสียงรั บรองไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
ซึง่ ผู้ถือหุ้นที่มี
คะแนนเสียงน้ อยก็จะไม่สามารถเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาได้ จึงขอเสนอให้ บริ ษัทเปลี่ยนชื่อวาระ
2. วาระพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ เนื่องด้ วยบางบริ ษัทมีการระบุข้อมูลว่ ากรรมการแต่ละ
ท่าน เข้ าร่ วมประชุมจานวนกี่ครัง้ ได้ รับเงินค่าตอบแทนจานวนเท่าใด จึงขอให้ บริ ษัทพิจารณาสรุ ปรายละเอียดเรื่ อง
ดังกล่าวเพื่อให้ เกิดความโปร่ งใสขึ ้น
3. วาระพิจารณาอนุมตั ิจัดสรรเงินกาไรประจาปี ขอให้ บริ ษัทพิจารณาเพิ่มเติมข้ อมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับส่วนแบ่งกาไรจากกิจการที่ไม่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน ซึง่ จะเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหุ้น ในการคานวณภาษี
ผู้ดาเนินการประชุมได้ ชี ้แจงว่า ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการระบุข้อมูลในวาระพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทน
กรรมการ และวาระพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไรประจาปี ฝ่ ายจัดการจะนาไปพิจารณาต่อไป ทังนี
้ ้ เรื่ องอภิปราย
ภายหลังจากวาระพิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี) ไม่ถือเป็ นการพิจารณา เป็ นเพียงการพูดคุยและตอบข้ อซักถาม ทังนี
้ ้
ตามที่กฎหมายกาหนด หากผู้ถือหุ้นมีเสียงรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จาหน่ายแล้ วทังหมด
้
สามารถเสนอ
เรื่ องให้ พิจารณาในวาระอื่นๆ ได้ ซึง่ ไม่ใช่เพียงคณะกรรมการบริ ษัทเท่านันที
้ ่จะกาหนดวาระการประชุมได้ จึงสมควร
ให้ ใช้ ชื่อวาระตามเดิมเป็ น “พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)” สาหรั บข้ อเสนอแนะอื่นๆ ผู้ดาเนินการประชุม ได้ ชีแ้ จงว่า
เลขานุการของบริ ษัทจะนาเรื่ องดังกล่าวไปพิจารณาอีกครัง้
เลขานุการบริ ษัท ชี ้แจงว่า ข้ อมูลจานวนครัง้ ของการประชุมของกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อย
อยู่ในรายงานประจาปี หน้ า 47 สาหรั บค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อย อยู่ในรายงานประจาปี
หน้ า 51
นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนร้ อยละ 20 ในโรงพยาบาลบารุ ง
ราษฎร์ ว่า น่าจะเป็ นเรื่ องของ Board seat หากเข้ ามาเพื่อเป็ น Strategic Partner เพื่อลงทุนในการทาธุรกิจ ซึง่ โดย
ปกติหากถือหุ้นร้ อยละ 5 ขึ ้นไป น่าจะมีสิทธิปรึกษาว่าจะได้ รับ board seat กี่ที่นงั่
ผู้ดาเนินการประชุมได้ ชี ้แจงว่า การลงทุนร่ วมกับบริ ษัทอื่นนัน้ มีด้วยกันหลายลักษณะ ทังในลั
้ กษณะ
ของการเป็ นหุ้นส่วนซึง่ กันและกัน ซึง่ ต้ องร่ วมกันบริ หารจัดการธุรกิจและมีข้อผูกมัด โดยส่วนใหญ่จะเข้ าเป็ นหุ้นส่วน
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ในลักษณะของการทาสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ อีกลักษณะหนึ่ง ซึง่ เป็ นลักษณะที่บริ ษัทกระทาอยู่นนั ้
คือการเป็ นผู้ลงทุนด้ านการเงิน (Financial Investor) หมายถึงการนาเงินเข้ าร่ วมทุนในบริ ษัทต่างๆ โดยรับส่วนต่าง
ของราคาหุ้นที่เปลี่ยนแปลงไป ผลกาไรทางด้ านบัญชีและเงินปั นผล หากบริ ษัทมีความจาเป็ นจะต้ องใช้ เงินก็สามารถออก
จากการลงทุนได้ ซึง่ จะเป็ นไปตามแผนงานของฝ่ ายการเงิน ผ่านกระบวนการบริ หารของฝ่ ายบริ หารจัดการของบริ ษัท
ไม่มีผ้ ใู ดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดาเนินการประชุมจึงเชิญประธานฯกล่าวปิ ดการประชุม
ประธานฯกล่าวปิ ดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ประชุมและให้ ข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
ปิ ดประชุมเวลา เวลา 15.40 น.

ลงนามโดย

อรุ ณ เผ่ าสวัสดิ์
(ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์อรุ ณ เผ่าสวัสดิ์)
ประธานที่ประชุม

ลงนามโดย

เกษรา วงศ์ เกตุ
(นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ)
เลขานุการบริ ษัท
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