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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด (มหาชน) 

 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

ประชมุเมื่อวนัท่ี 12 เมษายน 2562 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร ชัน้ 3 อาคารเฉลิม
พระบารมี 50 ปี ซอยศนูย์วิจยั (ซอยเพชรบรีุ 47) ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. ศาสตราจารย์เกียรติคณุนายแพทย์อรุณ  เผ่าสวสัด์ิ   ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายแพทย์จลุเดช  ยศสนุทรากลุ รองประธานกรรมการ / ประธาน

กรรมการบริหาร และ กรรมการสรร
หาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

3. นางนฤมล น้อยอ ่า รักษาการกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ /   
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารด้านการเงิน 

4. นายวีระวงค์  จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการก ากับดูแล
กิจการ 

5. นายประดิษฐ์  ทีฆกลุ กรรมการ  /  กรรมการบริหาร  / 
กรรมการก ากับดูแลกิจการ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

6. ศาสตราจารย์เกียรติคณุนายแพทย์สนัต์ศิริ   ศรมณี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 
ตรวจสอบ และประธานกรรมการสรร
หาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

7. นายชวลิต  เศรษฐเมธีกลุ ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ  / ป ร ะ ธ า น
กร รมกา รบ ริ หารความ เสี่ ย ง  / 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ  
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
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8. นายศรีภพ  สารสาส กรรมการ/ กรรมการบริหารความ
เสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน และกรรมการก ากับ
ดแูลกิจการ 

9. นายอาสา สารสิน  กรรมการอิสระ 
10. นายกานต์  ตระกลูฮนุ  กรรมการอิสระ 
11. นายธงชยั จิรอลงกรณ์  กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
12. นายอฐั ทองแตง  กรรมการ 
13. นายพฒิุพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการ 

นายแพทย์ชาตรี ดวงเนตร กรรมการซึง่หมดวาระในการประชมุครัง้นี ้ได้ขอลาประชมุ ดงันัน้ สดัสว่นกรรมการ
ท่ีเข้าร่วมประชมุในครัง้นีเ้ท่ากบัร้อยละ 92.86 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายแพทย์ตฤณ จารุมิลินท  ประธานฝ่ายแพทย์ 
2. Mr. Raymond Chong Chin Wah CEO –BDMS Wellness Clinic 
3. แพทย์หญิงเมธินี ไหมแพง ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

ก ลุ่ ม  1 แ ล ะ ผู้ อ า น ว ย ก า ร
โรงพยาบาลกรุงเทพ 

ผู้ตรวจสอบบัญชี : บริษัท  ส านักงานอีวาย จ ากัด  
1. นายวิชาติ  โลเกศกระวี  Partner  
2. นายส าราญ  แตงฉ ่า  Partner 
3. นายชวลิต  ฉลวยอ าพรบตุร ผู้จดัการอาวโุส 
 

เร่ิมการประชุม 
นางสาวเกษรา วงศ์เกต ุเลขานุการบริษัท แถลงว่าในการประชุมครัง้นีม้ีผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเองและรับมอบ

ฉนัทะเข้าร่วมประชุมทัง้หมด 2,455 ราย นบัรวมหุ้นสามญัทัง้หมด ได้จ านวน 11,269,767,139 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
71.9242 ของหุ้ นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 33 ซึ่ง
ก าหนดให้ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและ/หรือผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า
คนและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด  จึงจะครบเป็นองค์
ประชมุ เว้นแตจ่ะมีกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ศาสตราจารย์เกียรติคณุนายแพทย์อรุณ เผ่าสวสัด์ิ ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม
(“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุม พร้อมทัง้กล่าวแนะน ากรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และผู้ เข้าร่วมประชุมจาก
ภายนอก ซึง่เป็นตวัแทนจากผู้สอบบญัชีและท่ีปรึกษากฎหมาย และได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทชีแ้จงเก่ียวกบั
ขัน้ตอนการลงคะแนนเสียง  
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เลขานุการบริษัทกล่าวว่า เพ่ือให้การประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในส่วนของการออก
เสียงลงคะแนนในท่ีประชมุ บริษัทขอเรียนชีแ้จงวิธีการปฏิบตัิในการลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียง ดงันี ้

1) ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผู้ ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ โดย
ให้นบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง  

2) เพ่ือให้การด าเนินการพิจารณาในแต่ละวาระเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระ บริษัทจะสอบถามว่ามีผู้ ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ท าเคร่ืองหมายในช่อง 
� ไม่เห็นด้วย หรือ � งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึน้เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัท
ด าเนินการเก็บบตัรลงคะแนนเพ่ือน าไปตรวจนบั โดยในการนบัคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหกัคะแนน
เสียงท่ีไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงทัง้หมด และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนน
เสียงท่ีเห็นด้วย โดยขอให้ผู้ ถือหุ้ น และผู้ รับมอบฉันทะลงช่ือในบัตรลงคะแนนทุกครัง้ ก่อนส่งบัตร
ลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าท่ี 

ส าหรับวาระท่ี 4 ซึ่งเป็นวาระเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ เพ่ือให้บริษัทได้
ปฏิบตัิตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีดี บริษัทจะให้มีการลงคะแนนเสียง
เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยการนบัคะแนนเสียงของการเลือกตัง้กรรมการแต่ละท่าน บริษัท 
จะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงท่ีไมเ่ห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงทัง้หมด และส่วนท่ีเหลือจะ
ถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย และเพ่ือความโปร่งใส บริษัทจะท าการเก็บบตัรลงคะแนนทุกใบ โดย
ส าหรับผู้ ท่ีออกเสียงเห็นด้วยในวาระนี ้ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าท่ีของ
บริษัทหลงัจากท่ีมีการลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการท่านสดุท้าย เพ่ือให้เกิดความสะดวกและเรียบร้อย
ในการเก็บบตัรลงคะแนน โดยจะมีเจ้าหน้าท่ีเดินไปเก็บบตัรลงคะแนนจากท่าน   

3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดง
เจตนาขัดกัน หรือบัตรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือก ากับ หรือบัตรลงคะแนนท่ี
ลงคะแนนเสียงเกินกวา่เสียงท่ีมีอยู่ จะถือวา่เป็นบตัรเสีย  

หากท่านต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือช่ือก ากบัด้วย การลงคะแนนท่ี
แตกตา่งไปจากท่ีกลา่วข้างต้น ถือวา่การลงคะแนนดงักลา่วเป็นโมฆะ 

4) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะประสงค์จะกลบัก่อนการประชุมเสร็จสิน้ ขอให้ส่งบตัรลงคะแนน
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม บริษัทจะด าเนินการตัดจ านวนหุ้นของผู้ ถือหุ้ น  
ทัง้ท่ีมาด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉนัทะ ออกจากองค์ประชมุ 

5) ก่อนลงมติในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบั
วาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีต้องการซกัถาม กรุณาแจ้งช่ือ
และนามสกลุของตนให้ท่ีประชมุทราบก่อนซกัถามหรือก่อนแสดงความคิดเห็นทกุครัง้  
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6) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นมีค าถามท่ีนอกเหนือหรือไม่เก่ียวข้องกับวาระท่ีก าลงัพิจารณาอยู่ ขอความกรุณา
น าไปสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่าน  
ผู้ ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชบั และงดเว้นการซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเดน็ท่ี
ซ า้กนั เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิในการซกัถามข้อมลูและให้ข้อเสนอแนะแก่
บริษัทอย่างทัว่ถงึ   

ทัง้นี ้เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวจิณห์จุฑา เตชะก าพ ุ  
ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั ท าหน้าท่ีเป็นกรรมการตรวจนบัคะแนน  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขัน้ตอนการลงคะแนนเสียง ปรากฏว่าไม่
มีผู้ ใดมีข้อซกัถาม 

เมื่อไม่มีผู้ซกัถามข้อมลูเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อท่ีประชุมว่า ในการประชุมผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 นี ้
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองท่ีเห็นวา่มีประโยชน์และสมควรบรรจุเป็นวาระล่วงหน้าส าหรับการประชุมผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2562 และให้มีการเสนอช่ือบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และคณุสมบตัิท่ีเหมาะสม เพ่ือพิจารณา
เลือกตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัท นบัตัง้แต ่1 ธนัวาคม 2561 ถงึวนัท่ี 14 มกราคม 2562 โดยได้เผยแพร่หลกัเกณฑ์การ
เสนอวาระล่วงหน้าดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้ นรายใดเสนอวาระล่วงหน้าเพ่ือให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจเุป็นวาระส าหรับการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2562 และไมม่ีผู้ เสนอช่ือบุคคล
อื่นๆ เพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทแตอ่ย่างใด 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ เป็น
ผู้ด าเนินการประชมุ (“ผู้ด าเนินการประชุม”) ตามระเบียบวาระตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 

วาระที่ 1  คณะกรรมการรายงานกจิการในรอบปี 2561 เพื่อทราบ  

ผู้ด าเนินการประชุมได้ขอให้นางนฤมล น้อยอ ่า รักษาการกรรมการผู้ อ านวยการใหญ่ และประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน เป็นผู้ รายงานกิจการของบริษัทในรอบปี 2561 ตอ่ท่ีประชมุ 

นางนฤมล น้อยอ ่า รักษาการกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน 
น าเสนอภาพรวมของกิจการของบริษัทในรอบปี 2561 โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้

ภาพรวมขององค์กร 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 โรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัทท่ีเปิดแล้วมีจ านวน 47 แห่ง รวม 
ประมาณ 8,000 เตียง แบ่งเป็น โรงพยาบาลในประเทศ จ านวน 45 แห่ง  และในประเทศกมัพูชา 
จ านวน 2 แห่ง และมีโรงพยาบาลท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้าง จ านวน 2 แห่ง รวมจ านวนเตียงประมาณ 
400 เตียง รวมจ านวนโรงพยาบาลในเครือข่ายทัง้สิน้ 49 แห่ง จ านวนเตียงประมาณ 8,400 เตียง 
นอกจากนี ้ยงัมีศนูย์สขุภาพแบบครบวงจร BDMS Wellness Clinic อีก 1 แห่ง  
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การขยายเครือข่าย 

 บริษัทได้ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ท่ีมีความแข็งแกร่งในระดับสูง  
สู่มาตรฐานท่ีดีย่ิงกว่า นัน่คือการก้าวสู่ความเป็น Center of Excellence Network (CoE) ด้วย
การมุ่งมัน่พฒันาศกัยภาพในแต่ละโรงพยาบาลใน CoE Network ให้ครอบคลมุการรักษาทุกโรค 
ตามคณุภาพมาตรฐานสากล Joint Commission International (JCI) และการร่วมมือทางด้าน
การแพทย์กบัสถาบนัชัน้น าของโลก ในการยกระดบัมาตรฐานให้ทดัเทียมกบัต่างประเทศ ซึง่ศนูย์
แห่งความเป็นเลิศ (Centers of Excellence) นีม้ีจ านวน 10 แห่ง ได้แก่ 1)โรงพยาบาลกรุงเทพ 
ส านักงานใหญ่   2) โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท   3) โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์             
4) โรงพยาบาลพญาไท 2    5) โรงพยาบาลกรุงเทพ ภเูก็ต    6) โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม ่  7) 
โรงพยาบาลกรุงเทพ อดุร   8) โรงพยาบาลรอยลั พนมเปญ  9) โรงพยาบาลกรุงเทพ พทัยา และ 
10) โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง 

 บริษัทได้เปิดให้บริการโรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 52 เตียง 
ตัง้อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลกรุงเทพส านกังานใหญ่ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือรองรับผู้ ป่วยท่ีต้องการ
ฟื้นฟูสุขภาพภายหลังออกจากโรงพยาบาล หรือบุคคลทั่วไป ท่ีต้องการฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งจะเป็น
ลักษณะของการดูแลแบบครบองค์รวมจากเจ้าหน้าท่ีสหสาขาวิชาชีพ  อาทิ อายุรแพทย์ นัก
กายภาพบ าบดั ทัง้นี ้ภายในห้องพกัผู้ ป่วยได้ถูกออกแบบให้เหมาะส าหรับผู้ ป่วยท่ีต้องการพกัฟืน้ 
โดยจะมีกิจกรรมท่ีช่วยในการผ่อนคลายและฟืน้ฟทูัง้ทางร่างกายและจิตใจให้แก่ผู้ ป่วย 

 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เปิดให้บริการ  โรงพยาบาล
กรุงเทพ เชียงรายซึง่เป็นโรงพยาบาลขนาด 80 เตียง ตัง้อยู่บนถนนพหลโยธิน (เชียงราย-แม่จนั) 
อ าเภอเมือง เชียงราย  

   BDMS Wellness Clinic (ศนูย์สขุภาพแบบครบวงจร) ซึง่ตัง้อยู่บนถนนวิทยุ เป็นโครงการซึง่
ให้บริการสขุภาพเชิงป้องกนั (Preventive) แบบครบวงจรแห่งแรกท่ีมีองค์ประกอบทุกด้านอย่าง
ครบถ้วน มุ่งเน้นการเสริมสร้างสภาวะสุขภาพให้ผู้ มารับบริการมีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพ 
(Longevity) คลินิกท่ีอยู่ภายใต้ BDMS Wellness Clinic (ศนูย์สขุภาพแบบครบวงจร) มีจ านวน
ทัง้สิน้ 7 แห่ง ได้แก่ 1) คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวยัและฟื้นฟูสขุภาพ (Regenerative Clinic) 2) 
คลินิกสร้างเสริมและฟืน้ฟูระบบกล้ามเนือ้และกระดกู (Musculoskeletal and Sports Clinic) 3) 
คลินิกป้องกนัโรคอลัไซเมอร์และพาร์คินสนั (Neuroscience Clinic) 4) คลินิกป้องกนัดแูลเส้น
เลือดหวัใจ (Preventive Cardiology Clinic) 5) คลินิกทนัตกรรม (Dental Clinic) 6) คลินิก
สขุภาพทางเดินอาหารและป้องกนัมะเร็งล าไส้ (Digestive Wellness Clinic) 7)คลินิกรักษาผู้มี
บุตรยาก (Fertility Clinic) รวมถึงโรงแรม Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok ตัง้อยู่ 
ณ ท่ีเดียวกบั BDMS Wellness Clinic เป็นโรงแรมขนาด 290 ห้อง โดยคาดว่าจะสามารถเปิด
ให้บริการได้ภายในปลายเดือนพฤษภาคม 2562 
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ความร่วมมือทางธุรกจิ 

 บริษัทได้ลงนามในสญัญาความร่วมมือกบั Ping An Good Doctor (PAGD) ซึง่ให้บริการด้าน
การแพทย์และการดแูลสขุภาพแบบระบบออนไลน์อนัดบัหนึง่ของประเทศจีนผ่าน Ping An Good 
Doctor application ซึง่ปัจจุบนัมีผู้ ใช้งานมากกว่า 200 ล้านคน บริษัทคาดการณ์ว่าภายในเดือน
พฤษภาคม 2562 บริษัทจะเร่ิมเผยแพร่บริการต่างๆ ของโรงพยาบาล อาทิเช่น หตัถการต่างๆ ลง
บนเว็บไซต์ของ Ping An Good Doctor (PAGD) รวมถึงการแนะน าลกูค้าผ่าน Ping An Good 
Doctor (PAGD) มาท่ีโรงพยาบาลใน Center of Excellence Network (CoE) จ านวน 8 แห่ง เพ่ือ
เป็นการขยายกลุม่ลกูค้าตา่งประเทศ โดยเฉพาะกลุม่ลกูค้าจากประเทศจีน ให้รู้จกัโรงพยาบาลใน
กลุม่ BDMS และเดินทางมาใช้บริการมากขึน้ 

  บริษัทได้มีโครงการความร่วมมือกบั อลิอนัซ์ อยุธยา (Allianz Ayudhya) ในการขยายฐานลกูค้า
ของโรงพยาบาล เพ่ือให้บริษัทมีรายได้การเติบโตอย่างต่อเน่ือง ผ่านโครงการ My First Class 
Healthcare @ BDMS ของ อลิอนัซ์ อยธุยา โดยมีรายละเอียดการคุ้มครองภายใต้โครงการ ดงันี ้

- วงเงินคุ้มครองสงูสุด 100,000,000 บาทต่อปี โดยให้ความคุ้มครองสขุภาพในโรงพยาบาล 
เครือ BDMS กวา่ 45 แห่งทัว่ประเทศ รวมถงึประเทศกมัพชูา 

- คา่ตรวจสขุภาพสงูสดุ 20,000 บาทตอ่ปี 
- สิทธิประโยชน์เหนือระดบัส าหรับลกูค้า Health Prestige 
- ครอบคลมุทกุการรักษาพยาบาล ทัง้ผู้ ป่วยใน ผู้ ป่วยนอก ทนัตกรรม คลอดบตุร และสายตา 
- บริการดแูลตลอดการเจ็บป่วย 

 บริษัทได้มีโครงการความร่วมมือกับ วิริยะประกันภัย (The Viriyah Insurance) เฉพาะการ
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเครือ BDMS ผ่านโครงการประกันสุขภาพอุ่นใจรักษ์ ของวิริยะ
ประกนัภยั โดยมีวงเงินคุ้มครองสงูสดุ 1,000,000 ถงึ 5,000,000 บาท ซึง่โครงการนีเ้ป็นท่ีสนใจตอ่
กลุม่ลกูค้าของโรงพยาบาลจ านวนมาก 

โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 บริษัทได้ก่อสร้างโรงพยาบาล Bangkok International Hospital  ขนาด 175 เตียง ตัง้อยู่บริเวณ
เดียวกับโรงพยาบาลกรุงเทพ ส านักงานใหญ่ คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2562 
โดยเป็นโรงพยาบาลที่จะพฒันาให้มีลกัษณะเป็น Smart Hospital รวมถึง Center of Excellence 
ทางด้านสมองและกระดกูด้วยเคร่ืองมือแพทย์ท่ีทนัสมยั 

 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อย   อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงพยาบาลจอม
เทียน ขนาด 233 เตียง  บนถนนสุขุมวิท อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี คาดว่าจะสามารถเปิด
ให้บริการได้ในปี 2563  
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การรับรองคุณภาพ  

 โรงพยาบาลในเครือ BDMS จ านวน 15 แห่ง ได้รับการรับรองคุณภาพระดับสากล “Joint 
Commission International – JCI” 

 โรงพยาบาลกรุงเทพ ส านกังานใหญ่ ได้รับการรับรองคณุภาพ JCI เฉพาะโรค (CCPC) จ านวน  7 โรค 

 โรงพยาบาลกรุงเทพ ส านักงานใหญ่ ได้รับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
สถานพยาบาลขัน้ก้าวหน้า (Advanced HA)  

 โรงพยาบาลในเครือ BDMS 29 แห่ง ได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลระดับประเทศ 
“Hospital Accreditation Thailand – HA” 

 ศนูย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินเครือ BDMS ได้รับประกาศนียบัตรรับรองคณุภาพมาตรฐานการ
เคลื่อนย้ายผู้ ป่วยวิกฤติทางบก ทางน า้ ทางอากาศจาก CAMTS (The Commission on 
Accreditation of Medical Transport Systems) สหรัฐอเมริกา และ CAMTS EU (The 
Commission on Accreditation of Medical Transport Systems Europe) จากยุโรป  โดย 
BDMS ถือเป็นผู้บริการล าดบัท่ีสองของเอเชียและล าดบัท่ีสามของโลก ท่ีได้รับ 2 ประกาศนียบตัร
รับรองมาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ ป่วย “Dual Accreditation” CAMTS - CAMTS EU 

รางวัลที่ได้รับ 

 บริษัทได้รับรางวลั Thailand’s Top Corporate Brand Values 2018 หมวดธุรกิจการแพทย์ เป็น
ปีท่ี 4 ติดต่อกนั จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ซึง่จัดพิธีมอบ
รางวัลดังกล่าวให้แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีมีมูลค่าแบรนด์
องค์กรสงูสดุในแตล่ะหมวดธุรกิจของอตุสาหกรรมในประเทศไทย ประจ าปี 2561 

 บริษัทได้รับรางวลับริษัทจดทะเบียนด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ดีเดน่ จากโครงการ SET Awards 2018  
โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 บริษัทได้รับรางวลัองค์กรนวัตกรรมยอดเย่ียมประจ าปี 2561 จากส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ 
และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 บริษัทได้รับรางวลั The Best Managed Healthcare Company in Asia ติดต่อกนั 2 ปี จากงาน 
Asia’s Best Companies 2018 – 2019 โดยนิตยสาร FinanceAsia จากการลงคะแนนเสียงโดย
นกัลงทนุทัว่โลก  

 บริษัทได้รับรางวลั Most Outstanding Company in Thailand - Healthcare Sector จากงาน 
Asia’s Outstanding Companies Poll 2018 โดย นิตยสาร ASIAMONEY 
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 บริษัทได้รับรางวลั Hospital of the Year in Asia Pacific และ Hospital of the Year in Thailand 
เป็นปีท่ี 3 ติดต่อกนั ส าหรับ Global Health and Travel Awards 2018 จากงาน Asia Pacific 
Healthcare and Medical Tourism Summit 2018 

 บริษัทได้รับรางวลั Best Overall IR (Large Capitalization) จากงาน IR Magazine Forum & 
Awards - South East Asia 2018 ซึง่จดัขึน้โดยวารสาร IR Magazine  

ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 BDMS สนบัสนุนโครงการสนามลู่ป่ันจกัรยานเจริญสขุมงคลจิต ประกอบด้วยลู่ป่ันจกัรยานหลกั 
ระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ลูป่ั่นจกัรยานระยะสัน้ ระยะทาง 1.6 กิโลเมตร และลูป่ั่นจกัรยานส าหรับ
เดก็อายไุมเ่กิน 12 ปี 

 BDMS สนับสนุนโครงการอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน า้แห่งรัตนโกสินทร์ โดยการร่วม
ออกบธู มีการร่วมท ากิจกรรมเชิงสขุภาพให้แก่ผู้ ท่ีมาร่วมงาน 

 บริษัทเป็นผู้สนบัสนุนหลกัอย่างเป็นทางการส าหรับโครงการ BDMS Bangkok Marathon 2018 
ภายใต้แนวคิด "กีฬาคือยาวิเศษ" เพ่ือสนบัสนนุให้ทกุคนมีใจรักการออกก าลงักายและเล่นกีฬา ซึง่
บริษัทเช่ือมัน่วา่กีฬาจะท าให้ทกุคนมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง 

 จากนัน้ ผู้ด าเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถาม  

 นายวสนัต์ พงษ์พทุธมนต์ ผู้ ถือหุ้นสอบถามในประเดน็ดงันี ้ 

 1. ขอให้บริษัทชีแ้จงวา่ เพราะเหตใุดบริษัทจงึไมม่ีวาระการประชมุเพ่ือรับรองรายงานการประชุมครัง้
ท่ีผ่านมา ทัง้นี ้หากมีผู้ ถือหุ้นท่ีเพ่ิงเข้ามาถือหุ้นบริษัท หรือผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นปีท่ีแล้ว จะไม่
ทราบถงึเนือ้หาของการประชมุคราวท่ีแล้ว และหากเป็นไปได้ ขอให้บริษัทช่วยสรุปรายละเอียดในการตอบข้อซกัถาม
ของผู้ ถือหุ้นในหนงัสือเชิญประชมุครัง้ถดัไปด้วย 

 2. กรณีของนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ มีความเป็นมาอย่างไร และเร่ืองราวทัง้หมด
เกิดขึน้จากสาเหตใุด  

 ผู้ด าเนินการประชมุได้ชีแ้จงดงันี ้

1. ขณะนี ้บริษัทชัน้น าของประเทศไทยจ านวนมากไม่มีวาระรับรองรายงานการประชุมครัง้ท่ีผ่านมา 
เน่ืองด้วยกฎหมายมิได้ก าหนดให้ต้องมีวาระรับรองรายงานการประชมุ  ส าหรับการจดบนัทกึรายงานการประชุม จะ
เป็นการสรุปในสาระส าคัญเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นได้เห็นถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้ในการประชุม โดยบริษัทจะเผยแพร่รายงานการ
ประชุม ทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุม ทัง้นี ้หากผู้ ถือหุ้ นมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใดๆ 
เก่ียวกบัรายงานการประชมุดงักลา่ว สามารถแจ้งบริษัทให้ทราบเพ่ือด าเนินการแก้ไขได้  
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2. ส าหรับเร่ืองของนายแพทย์ปราเสริฐฯ บริษัทขออภยัท่ีไมส่ามารถให้ข้อมลูดงักลา่วได้ เน่ืองด้วย
เป็นเร่ืองสว่นตวัของท่านซึง่ไมเ่ก่ียวข้องกบับริษัท   และเร่ืองดงักลา่วมีรายละเอียดซบัซ้อนมากมาย   ซึง่บริษัทเห็น
วา่เป็นการไมส่มควรจะก้าวลว่ง ทัง้นี ้บริษัทขอยืนยนัวา่เร่ืองท่ีเกิดขึน้ ไมม่ีสว่นเก่ียวข้องหรือสง่ผลตอ่การด าเนินงาน
ของบริษัทแตอ่ย่างใด 

 นายวสนัต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ ถือหุ้น ได้เสนอแนะให้บริษัทเพ่ิมรายละเอียด ข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น ใน
หนังสือเชิญประชุม เพ่ือให้ผู้อ่านรายงานการประชุมจะได้รับทราบเร่ืองราวเก่ียวกบับริษัทในการประชุมท่ีผ่านมา 
และสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกนัหนงัสือเชิญประชุมในครัง้ถดัไป เน่ืองจากมีผู้ ถือหุ้นบางส่วนไม่สะดวกท่ีจะรับข้อมลูทาง
เวบ็ไซต์ของบริษัท 

 นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ ถือหุ้น เสนอแนะให้บริษัทจดัท ารายงานการประชุมในลกัษณะรูปเล่มส่ง
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ะดวกรับข้อมลูรายงานการประชมุซึง่เผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัท และได้สอบถามเพ่ิมเติม
ในประเดน็ตอ่ไปนี ้

1. คดีความโครงการไลฟ์ พริวิเลจ คลบั (Life Privilege Club) ขณะนีเ้ป็นอย่างไร มีความก้าวหน้าใน
เร่ืองคดีอย่างไร 

2. การลงทุนของบริษัทในบางโรงพยาบาล โดยเฉพาะโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ มีความคืบหน้า
อย่างไร และบริษัทมีแผนการอย่างไร 

3. เน่ืองจากบริษัทมีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมทางการแพทย์จ านวนมาก อยากทราบว่าบริษัทมี
โครงการลงทนุอตุสาหกรรมทางการแพทย์ในโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern Economic 
Corridor : EEC) หรือไม ่อย่างไร 

4. บริษัทมีข้อมลูที่เป็นนยัส าคญัท่ีจะเกิดขึน้ตอ่โครงการ BDMS Wellness Clinic  หรือไม ่อย่างไร 

5. เพราะเหตใุด บริษัทจงึไมไ่ด้เข้าร่วม บริหารงานใน โรงพยาบาลที่บริษัทถือหุ้น และวิธีการดงักล่าว
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทอย่างไรบ้าง 

6. บริษัทจะด าเนินการด้านใดบ้าง ในโครงการความร่วมมือกบั Ping An Good Doctor (PAGD)  

7. บริษัทมีแผนธุรกิจอย่างไรในอนาคตท่ีจะสามารถเพ่ิมความมัน่ใจให้แก่ผู้ ถือหุ้น เพ่ือร่วมลงทุนกบั
บริษัทตอ่ไป 

8. เน่ืองจากมีการประกาศจากกระทรวงพาณิชย์ เร่ืองการควบคมุราคาบริการทางการแพทย์ อยาก
ทราบวา่จะสง่ผลด้านใดตอ่บริษัท  

9. ขอให้บริษัทชีแ้จงสถานะของแพทย์ท่ีท างานให้แก่บริษัท จ านวนประมาณ 3,000 คน เน่ืองด้วยใน
รายงานประจ าปี ระบวุา่แพทย์ดงักลา่วไมไ่ด้มีสถานะเป็นพนกังานของบริษัท 
  



 

หน้า 10 จาก 28 

 ผู้ด าเนินการประชุมได้ชีแ้จงว่า คดีโครงการไลฟ์ พริวิเลจ คลบั (Life Privilege Club) ขณะนีย้งัคงอยู่
ในการพิจารณาของศาล ในการนี ้หากศาลมีค าพิพากษาเป็นอย่างไร บริษัทจะถือปฏิบัติตามค าพิพากษาโดย
เคร่งครัด 

จากนัน้ ผู้ด าเนินการประชมุ ได้เชิญนางนฤมล น้อยอ ่า รักษาการกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ และประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน เป็นผู้ตอบข้อซกัถามเก่ียวกบัการลงทนุของบริษัท 

 นางนฤมล น้อยอ ่า รักษาการกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน ชีแ้จง
ว่า การลงทุนในโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ของบริษัท เป็นการลงทุนแบบปกติ บริษัทสามารถลงทุนในธุรกิจท่ีมีก าไร
และได้รับส่วนแบ่งก าไรและเงินปันผลได้ โดยบริษัทไม่มีนโยบายท่ีจะเข้าร่วมบริหารแต่อย่างใด ทัง้นี  ้ขึน้อยู่กับ
ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการเข้าลงทนุด้วย 

 ส าหรับการลงทุนในโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : 
EEC) บริษัทมีความสนใจในโครงการดงักลา่วเป็นอย่างมาก บริษัทโรงพยาบาลในภาคตะวนัออกหลายแห่งไม่ว่าจะ
เป็น พทัยา จงัหวดัระยอง จังหวดัจันทบุรี และจังหวดัตราด ซึ่งขณะนีฝ่้ายบริหารได้มีการหารือเก่ียวกบัการรับมือ
โครงการท่ีจะเกิดขึน้ดงักลา่ว โดยกลุม่เป้าหมายหลกัท่ีบริษัทก าหนดไว้จะเป็นโรงพยาบาลที่พทัยาและจงัหวดัระยอง  

 ส าหรับโครงการความร่วมมือกับ Ping An Good Doctor (PAGD) เป็นโครงการให้บริการด้าน
การแพทย์และการดแูลสขุภาพระบบออนไลน์ผ่าน Ping An Good Doctor application แพลตฟอร์มอนัดบัหนึ่งของ
ประเทศจีน ซึง่ปัจจบุนัมีผู้ ใช้งานมากกวา่ 200 ล้านคน โดยบริษัทจะระบรุายช่ือของโรงพยาบาลในกลุ่ม BDMS และ
แนะน าบริการต่างๆ ของโรงพยาบาลไว้ใน Ping An Good Doctor application เป็นภาษาจีน นอกจากนี ้Ping An 
Good Doctor (PAGD) จะแนะน าลกูค้าให้มาใช้บริการที่โรงพยาบาลใน Center of Excellence Network (CoE) 
จ านวน 8 แห่ง โดยเป็นการขยายกลุม่ลกูค้าตา่งประเทศ โดยเฉพาะกลุม่ลกูค้าชาวจีน 

 ด้านแผนธุรกิจ บริษัทมีนโยบายท่ีจะขยายโรงพยาบาลทัง้ในด้านการดแูลสขุภาพองค์รวม ซึง่บริษัทเช่ือ
ว่าในอนาคต คนจะดูแลสุขภาพตนเองก่อนเกิดการเจ็บป่วย อย่างไรก็ดี หากเกิดการเจ็บป่วยขึน้ บริษัทยังคงมี
โรงพยาบาลใน Centers of Excellence Network (CoE) รองรับเหตกุารณ์ดงักลา่ว และมีบริการจากโรงพยาบาลชีวา 
ทรานสิชัน่นลั แคร์ ซึง่พร้อมจะดแูลผู้ ป่วยท่ียงัไม่สามารถดแูลตนเองได้ภายหลงัออกจากโรงพยาบาล เพ่ือให้ผู้ ป่วย
ได้ฟืน้ฟตูนเองและสามารถกลบัมาด าเนินชีวิตแบบปกติได้ รวมถึงธุรกิจจากบริษัทยาและบริษัทน า้เกลือท่ีสนบัสนุน
ธุรกิจของบริษัท 

ผู้ด าเนินการประชุม ได้เชิญนายประดิษฐ์ ทีฆกุล กรรมการ  เป็นผู้ ชีแ้จงกรณีประกาศของกระทรวง
พาณิชย์และสถานะของแพทย์ในโรงพยาบาล 

 นายประดิษฐ์ ทีฆกุล กรรมการ  ชีแ้จงว่า ในการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลซึง่เป็นกิจการท่ีต้องได้รับ
การอนญุาตนัน้ มีกฎเกณฑ์ท่ีต้องปฏิบตัิภายใต้การควบคมุของกระทรวงสาธารณสขุอยู่แล้ว ทัง้ในเร่ืองของการเสนอ
ราคา และการให้บริการ ทัง้นี ้กรณีประกาศจากกระทรวงพาณิชย์ เร่ืองการควบคุมราคาบริการทางการแพทย์ 
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เบือ้งต้นยงัไมม่ีผลกระทบใดๆ ตอ่บริษัท หากในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ บริษัทพร้อมท่ีจะปฏิบตัิตามกฎหมาย
โดยค านงึถงึผู้มีสว่นได้เสียทกุท่านให้ได้รับผลประโยชน์สงูสดุ  

 กรณีสถานะของแพทย์ บริษัทยืนยันว่าแพทย์ในโรงพยาบาลซึง่เป็นแพทย์วิชาชีพ ไม่ได้มีสถานะเป็น
ลกูจ้างของบริษัท เว้นแต่แพทย์บางท่านท่ีเป็นพนักงานของบริษัท ซึง่มีบทบาทหน้าท่ีเน้นไปในการบริหารจัดการ 
ไมใ่ช่การรักษาผู้ ป่วย จงึมีสถานะเป็นลกูจ้างของบริษัท  

 นายนิคม ภคบัณฑุ  ผู้ ถือหุ้ น เสนอแนะเพ่ิมเติมว่า ในการเผยแพร่ข้อมูลรายงานการประชุมทาง
เวบ็ไซต์ของบริษัท อยากให้บริษัทระบแุหลง่ท่ีสามารถเข้าถงึข้อมลูรายงานการประชมุท่ีเผยแพร่ได้อย่างตรงจดุ 

 ไมม่ีผู้ ใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเตมิ  

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุรับทราบการรายงานการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 
 

วาระที่ 2  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิ ประจ าปี 2561 

ผู้ด าเนินการประชุมได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงิน ส าหรับปี สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2561 ตามรายละเอียดข้อมลูซึง่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 ตามท่ีได้จดัสง่ให้ท่านผู้ ถือหุ้นแล้ว และได้เชิญนาย
ชวลิต เศรษฐเมธีกลุ กรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงข้อมลูเพ่ือประกอบการพิจารณาของท่ีประชมุ 

นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล กรรมการตรวจสอบ แถลงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้
พิจารณาข้อมลูรายงานของผู้สอบบญัชีและงบการเงิน ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ผ่านการตรวจสอบ
โดยนายวิชาติ โลเกศกระวี  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัทส านกังานอีวาย จ ากัด เห็นว่างบการเงินดงักล่าวได้
จดัท าขึน้ตามมาตรฐานบญัชี และแสดงข้อมลูที่ถกูต้องโดยมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงท่ีเป็นสาระส าคญัอย่างเพียงพอ  
โดยผู้สอบบญัชีมีความเห็นว่า งบการเงินดงักล่าวได้แสดงฐานะการเงิน  ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดโดย
ถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส าหรับรายการระหว่างกันท่ีเกิดขึน้ในปี 
2561 ท่ีปรากฏในรายงานประจ าปีนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดงักล่าวเป็นรายการมี
ความสมเหตุผล และมีเง่ือนไขการค้าตามปกติ และได้มอบหมายให้ นางนฤมล น้อยอ ่า รักษาการกรรมการ
ผู้อ านวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน เป็นผู้สรุปข้อมลูตามงบการเงินเพ่ือประกอบการพิจารณา
ของท่ีประชมุ  

นางนฤมล น้อยอ ่า รักษาการกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน ได้
รายงานสรุปสาระส าคญัของงบก าไรขาดทนุและงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิน้ปี 2561 ตอ่ท่ี
ประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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สรุปสาระส าคัญงบก าไรขาดทุนปี 2561 

(หน่วย: ล้านบาท) งบการเงนิรวม เปลี่ยนแปลง 
ร้อยละ 2561 2560 

รายได้จากการด าเนินงาน 
รายได้รวม 

79,333 
79,407 

72,772 
75,719 

9.0 
4.9 

ต้นทนุคา่รักษาพยาบาลและต้นทนุขาย 51,546 47,975 7.4 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 15,998 14,488 10.4 
ก าไรก่อนรายการไมป่รกติ 9,918 8,021 23.7 
ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 9,191 10,216 (10.0) 

สรุปสาระส าคัญงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

(หน่วย: ล้านบาท) งบการเงนิรวม เปลี่ยนแปลง 
ร้อยละ 2561 2560 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5,034 5,091 (1.1) 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 7,545 6,975 8.2 
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 74,496 71,559 4.1 
สินทรัพย์รวม 133,499 122,627 8.9 
หนีส้ินรวม 60,061 56,756 5.8 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 73,438 65,871 11.5 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 133,499 122,627 8.9 

 ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานโดยสรุป 

 ปัจจยัสนบัสนนุการเติบโตของบริษัท ได้แก่ 

 การเพ่ิมขึน้ของจ านวนผู้ ป่วยและค่ารักษาพยาบาลตามความซับซ้อนของโรคจาก Center of 
Excellence ทัง้ 10 แห่ง 

 การขยายฐานลกูค้ากลุม่ประกนัสขุภาพ 

 โครงการ Bangkok Emergency Services ท าให้มีการประสานงานในการส่งต่อผู้ ป่วยท่ีได้รับ
อบุตัิเหตหุรือผู้ ป่วยวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพ  

ซึง่ปัจจัยดงักล่าวได้ส่งผลให้รายได้จากคนไข้ชาวไทยและชาวต่างชาติเพ่ิมขึน้ร้อยละ 9 จากปี 
2560 และสดัสว่นรายได้จากคนไข้ชาวไทยตอ่ชาวตา่งชาติเท่ากบัร้อยละ 70 ตอ่ร้อยละ 30 ในปี 2561  

ข้อมลูคา่ใช้จ่ายโดยสรุป ได้แก่ 

 ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายการบริหารเพ่ิมขึน้ในอตัราท่ีต ่ากว่าการเพ่ิมขึน้ของรายได้
จากการด าเนินงานรวม 
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 คา่ใช้จ่ายทางการเงินลดลง จากผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั 

ผู้ด าเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถาม  

 นายเฉลิมพล ไวทยางกรู ผู้ ถือหุ้น สอบถามในประเดน็ดงันี ้

1. ผลตา่งระหวา่งรายได้รวมและรายได้จากการด าเนินงานจ านวน  74 ล้านบาท มีท่ีมาอย่างไร 

2. เน่ืองจากบริษัทมีรายได้มากขึน้ เหตใุดก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นจงึลดลงถงึร้อยละ 10 

ผู้ด าเนินการประชมุ ได้เชิญนางวรรณพา ภวเวช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงินของบริษัท 
เป็นผู้ ชีแ้จงประเดน็ท่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามในวาระนี ้

นางวรรณพา ภวเวช ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน ชีแ้จงว่า ผลต่างรายได้จ านวน 74
ล้านบาท มาจาก ดอกเบีย้รับจ านวน 58 ล้านบาท และ เงินปันผลรับจ านวน 16 ล้านบาท ส าหรับก าไรสทุธิส่วนท่ี
เป็นของผู้ ถือหุ้นท่ีลดลง เน่ืองจากในปี 2560 บริษัทมีรายการพิเศษเป็นก าไรจากการขายเงินลงทุนในโรงพยาบาล
บ ารุงราษฎร์ (BH) จ านวน 2,880 ล้านบาท สง่ผลให้ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นในปี 2560 สงูกวา่ ปี 2561 

นายสริุยนต์ จิตราภัณฑ์ ผู้ รับมอบฉันทะจากนางสาววลยัมณี แสงจันทร์สมพร ผู้ ถือหุ้น ขอให้บริษัท
ชีแ้จงกรณีคดีความโครงการไลฟ์ พริวิเลจ คลบั (Life Privilege Club) ซึง่ผู้ตรวจสอบบญัชีได้แสดงความคิดเห็นใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อท่ี 22 และจากข้อมลูในงบการเงิน หนีส้ินจากการยุติโครงการให้การรักษาพยาบาล
ตลอดชีพ ซึง่เพ่ิมขึน้จาก 440,022,035 บาท เป็น 623,893,500 บาท จะมีการเปลี่ยนแปลงของตวัเลขทางการเงิน
อีกหรือไม ่และส าหรับสมาชิกท่ียงัไมไ่ด้รับการชดเชย บริษัทจะมีนโยบายอย่างไร 

 ผู้ด าเนินการประชุม ได้เชิญนางวรรณพา ภวเวช ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน เป็นผู้
ชีแ้จง 

นางวรรณพา ภวเวช ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน ชีแ้จงว่า ในไตรมาสท่ี 4 บริษัทได้มี
การบันทึกหนีส้ินตามค าพิพากษาของศาลชัน้ต้นเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมูลค่าหนีส้ินดังกล่าวเป็นการค านวณโดยนัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ผู้ด าเนินการประชุม ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า เมื่อมีการยกเลิกโครงการไลฟ์ พริวิเลจ คลับ (Life Privilege 
Club) ตามหลกัการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป บริษัทจะให้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยค านวณประมาณการหนีส้ินท่ีอาจ
เกิดขึน้จากการยตุิโครงการ และ บนัทกึประมาณการหนีส้ินดงักลา่ว   เพ่ือให้ถกูต้องตามหลกัการบญัชี 

นายสุริยนต์ จิตราภัณฑ์ ผู้ รับมอบฉันทะ  สอบถามเพ่ิมเติมว่า การบันทึกหนีส้ินดังกล่าว สิน้สุด
กระบวนการแล้วหรือไม ่
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ผู้ด าเนินการประชุม ได้ชีแ้จงว่า การบันทึกหนีส้ินดงักล่าวครบถ้วนตามหลกัการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป 
และเป็นไปตามแนวทางพิพากษาของศาลแล้ว 

นางสาวรุ่งเรือง เงางามรัตน์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามในประเดน็ดงันี ้

1. ภาระทางการเงินลดลง เกิดจากหุ้นกู้แปลงสภาพ อยากทราบวา่ลดลงจ านวนเท่าใด 

2. หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเหลือ จ านวนร้อยละ 40 มีระยะเวลาก าหนดหรือไม ่และสิน้สดุเมื่อใด 

3. หากมีการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเหลืออยู่จ านวนร้อยละ 40 ทัง้หมด ค่าใช้จ่ายจะลดลง
เท่าใด 

4. หากมีการแปลงสภาพหุ้นกู้ครบจ านวนร้อยละ 100 บริษัทได้จดัเตรียมหุ้นไว้รองรับจ านวนเท่าใด 

ผู้ ด าเนินการประชุม ได้เชิญนางนฤมล น้อยอ ่า รักษาการกรรมการผู้ อ านวยการใหญ่ และประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน เป็นผู้ ชีแ้จง 

 นางนฤมล น้อยอ ่า รักษาการกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน ชีแ้จง
ดงันี ้

1. หุ้นกู้ดงักลา่วมีอาย ุ5 ปี โดยอายขุองหุ้นกู้แปลงสภาพจะสิน้สดุลงในปีนี ้และบริษัทคาดการณ์ว่าผู้
ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพในไตรมาสที่ 3 ของปีนี ้ 

2. หากมีการแปลงสภาพหุ้นกู้ครบทัง้จ านวน  บริษัทได้มีการจดัเตรียมหุ้นสามญัไว้เพียงพอต่อการ
แปลงสภาพดงักลา่ว 

 และได้มอบหมายให้ นางวรรณพา ภวเวช ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน เป็นผู้ ชีแ้จง
เก่ียวกบัภาระทางการเงินท่ีลดลง 

นางวรรณพา ภวเวช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน ชีแ้จงดงันี ้ 

1. ท่ีผ่านมา มีการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทัง้สิน้จ านวน 3,981 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบั
หุ้นกู้แปลงสภาพลดลงประมาณ 200 ล้านบาท 

 2. มลูค่าของหุ้นกู้ตามงบการเงิน มีจ านวนประมาณ 5,067 ล้านบาท หากมีการแปลงสภาพทัง้หมด 
จะมีมลูคา่ประมาณ 5,185 ล้านบาท โดยมีสว่นต่างประมาณ 118 ล้านบาท ซึง่จะกลายเป็นภาระดอกเบีย้หากไม่มี
การแปลงสภาพหุ้นกู้ดงักลา่วในระหวา่งงวด 

 นายวสนัต์ พงษ์พทุธมนต์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามในประเดน็ดงันี ้ 
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1. สว่นตา่งท่ีเกิดขึน้จากการลงทนุในโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ านวนประมาณ 800 ล้านบาท มีท่ีมา
อย่างไร ปัจจบุนับริษัทเข้าถือหุ้นในโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ ประมาณร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด อยากทราบ
วา่การเข้าถือหุ้นจ านวน 1 ใน 4 ของหุ้นทัง้หมดในโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ บริษัทสามารถเข้าไปร่วมบริหารงานใน 
โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ ได้หรือไม ่

2. จากข้อมลูงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 แสดงข้อมลูเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบุคคลท่ีไม่เก่ียวข้อง
กนั จ านวน 67 ล้านบาท ซึง่มีจ านวนเท่าเดิมจากปีท่ีผ่านมา อยากทราบเหตผุลวา่เพราะเหตใุดจงึมีจ านวนเท่าเดิม 

 ผู้ด าเนินการประชมุ เชิญนางนฤมล น้อยอ ่า รักษาการกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ ชีแ้จง 

นางนฤมล น้อยอ ่า รักษาการกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน ชีแ้จง
ว่า ตามหลกัการบัญชีท่ีรับรองทัว่ไป หากบริษัทต้องการบนัทึกรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วม จะต้องเข้าถือหุ้น
มากกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด อีกทัง้โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์มีหุ้นกู้แปลงสภาพด้วย ซึง่หากผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพนัน้ได้แปลงสภาพมาเป็นหุ้นสามญั จะท าให้สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทลดลง จึงเป็นเหตใุห้บริษัทต้อง
เข้าถือหุ้นจ านวนประมาณร้อยละ 25 หากในอนาคตมีการแปลงสภาพหุ้นกู้ของโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ บริษัทจะ
ยงัคงถือหุ้นในอตัรามากกวา่ร้อยละ 20 สง่ผลให้บริษัทยงัคงสามารถรับรู้สว่นแบ่งก าไรอยู่เช่นเดิม 

นางวรรณพา ภวเวช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า ตวัเลขในงบการเงิน
รวมท่ีไมต่รงกบัตวัเลขท่ีบริษัทซือ้โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์นัน้ เน่ืองจากบริษัทมีบริษัทร่วมหลายแห่ง จึงท าให้มีส่วน
แบ่งก าไรจากบริษัทร่วมอ่ืนๆ เกิดขึน้ด้วย สง่ผลให้ยอดรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึน้  

ส าหรับประเด็นเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องกัน จ านวน 67 ล้านบาท เป็นเงินกู้ ยืมซึ่ง
บริษัทย่อยของบริษัทได้ท าการกู้ ยืมเงินจากอดีตกรรมการของบริษัทย่อยดงักลา่ว 

 นายนิคม ภคบัณฑุ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า เน่ืองจากบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีสุดของโรงพยาบาล
บ ารุงราษฎร์ เหตุใดจึงไม่มีนโยบายในการส่งกรรมการเข้าร่วมบริหาร หรือบริษัทมีสิทธิอื่นใดในการบริหาร
โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์หรือไม ่

ผู้ด าเนินการประชมุ เชิญนางนฤมล น้อยอ ่า รักษาการกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ ชีแ้จง 

นางนฤมล น้อยอ ่า รักษาการกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน ชีแ้จง
ว่า บริษัทมีความร่วมมือทางการแพทย์กับโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ อาทิเช่น การส่งต่อผู้ ป่วย แต่บริษัทยังไม่มี
นโยบายในการสง่กรรมการหรือเข้าไปร่วมบริหารงานในโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์แตอ่ย่างใด 

ผู้ด าเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามหรือแสดง
ความคิดเห็นเพ่ิมเติมในวาระนี ้จงึขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียง 
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เลขานกุารบริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นซึง่เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิงบการเงินประจ าปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ ถือหุ้นซึง่เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 คะแนน  ร้อยละ 

เห็นด้วย 11,721,875,127 เสียง 99.9999 

ไมเ่ห็นด้วย 500 เสียง 0.0000 

งดออกเสียง 5,700,465 เสียง  

บตัรเสีย 0 เสียง  

วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตจัิดสรรเงนิก าไรประจ าปี 2561 

 ผู้ ด าเนินการประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไร ประจ าปี 2561 โดย
มอบหมายให้ นางนฤมล น้อยอ ่า รักษาการกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน เสนอ
ข้อมลูตอ่ท่ีประชมุ 

 นางนฤมล น้อยอ ่า รักษาการกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
ด้านการเงิน เสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาข้อมลูประกอบการพิจารณาจดัสรรเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2561 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

การจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน  
(งบการเงินรวม) 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท  (ล้านบาท) 9,191 10,216 8,386 

ก าไรสทุธิตอ่หุ้น                                            (บาท/หุ้น) 0.59 0.66 0.54 

จ านวนหุ้นสามญั     (ล้านหุ้น) 15,669* 15,491 15,491 

เงนิปันผลต่อหุ้น        (บาท/หุ้น) 

-เงินปันผลระหว่างกาล 

-เงินปันผลทีเ่สนอจ่ายเพ่ิม 

0.32 

0.13 

0.19* 

0.36 

0.13 

0.23 

0.29 

0.10 

0.19 

เงินปันผลจ่ายทัง้สิน้     (ล้านบาท) 5,014* 5,577 4,492 

อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสทุธิ 54.5% 54.6% 53.6% 
* จ านวนหุ้นสามญัและจ านวนเงินปันผลจ่ายอาจเพิ่มขึน้ได้ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แปลงสภาพเป็น
หุ้นสามญัและจดทะเบียนก่อนวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผล (Record Date) 
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1) เ สนออนุมัติ จัดส ร ร เ งิน ปันผลในอัต ร าหุ้ นละ  0.32 บาท  ร วม เ ป็น เ งิน ปันผลทั ง้ สิ น้ 
5,013,633,528.71 บาท 

 เงินปันผลจากก าไรที่ได้รับสง่เสริมการลงทนุจาก BOI จ านวน 0.035 บาทตอ่หุ้น 

 เงินปันผลจากก าไรที่ไมไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทนุจาก BOI จ านวน 0.155 บาทตอ่หุ้น  

โดยอตัราเงินปันผลคิดเป็นอตัราร้อยละ 54.5  ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทท่ีก าหนดจ่ายไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิจากงบ
การเงินรวม 

2) เมื่อวนัท่ี 28 กันยายน 2561 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานคร่ึงแรก
ของปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.13 บาท คิดเป็นเงิน 2,036,531,879.59 บาท คงเหลือเป็นเงินปันผล
ท่ีเสนอจ่ายเพ่ิมอีกในอตัราหุ้นละ 0.19 บาท คิดเป็นเงิน 2,977,101,649.12 บาท  

เงนิปันผลจากผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2561  

จ่ายระหว่างกาล 

(บาท/หุ้น) 
จ่ายเพิ่มเตมิ 

(บาท/หุ้น) 
รวมทัง้สิน้ 

(บาท/หุ้น) 

สว่นแบ่งก าไรจาก BOI    - 0.035  0.035 

สว่นแบ่งก าไรจาก Non -BOI     0.13  0.155 0.285  

อตัราภาษี 30% - 0.006 0.006 
อตัราภาษี 25% - 0.011 0.011 
อตัราภาษี 23% - 0.005 0.005 

อตัราภาษี 20% 0.13 0.133 0.263 
รวม 0.13 0.19 0.32 

3) ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 26 เมษายน 2562 

4) เน่ืองจากบริษัทมีเงินส ารองตามกฎหมายครบเต็มตามจ านวนตามข้อบังคบับริษัท  บริษัทจึงไม่
ต้องจดัสรรเงินก าไรเป็นเงินส ารองตามกฎหมายอีก 

 ผู้ด าเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถาม  

 นายเฉลิมพล ไวทยางกรู ผู้ ถือหุ้น สอบถามในประเดน็ดงันี ้

1. ในช่วงปี 2557 – 2560 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.50 – 0.60 บาท แต่ปัจจุบัน
เหลือเพียงหุ้นละ 0.32 บาท อยากทราบวา่เหตใุดการจ่ายเงินปันผลจงึลดลง 

2. กิจการท่ีได้รับสง่เสริมการลงทนุจาก BOI ของบริษัทมีจ านวนเท่าใด และจะสิน้สดุลงเม่ือใด 
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ผู้ ด าเนินการประชุม ได้เชิญนางนฤมล น้อยอ ่า รักษาการกรรมการผู้ อ านวยการใหญ่ และประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน เป็นผู้ ชีแ้จง 

 นางนฤมล น้อยอ ่า รักษาการกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน ชีแ้จง
ว่า อตัราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทไม่ได้ลงลงจากท่ีผ่านมา  ซึง่ในอดีต อาจเห็นว่าอตัราการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทมีตวัเลขท่ีมากกวา่ปัจจบุนั  เน่ืองจากขณะนัน้ หุ้นของบริษัทมีมลูค่าท่ีตราไว้เท่ากบั 1 บาทต่อหุ้น แต่ภายหลงั
บริษัทได้มีการแตกพาร์ มลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นได้เปลี่ยนแปลงเป็น 0.10 บาทต่อหุ้น  ซึง่หากท่านผู้ ถือหุ้นเทียบอตัรา
การจ่ายเงินปันผลบน par value เดียวกนั จะเห็นได้วา่  บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลในอตัราท่ีเพ่ิมขึน้ 

 ส าหรับกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ของบริษัท จะมีกิจการผลิตยา กิจการผลิต
น า้เกลือ รวมถงึพยาธิวิทยา โดยกิจการผลิตน า้เกลือจะสิน้สดุการสง่เสริมการลงทนุจาก BOI ในปี 2569 และกิจการ
อื่นๆ จะสิน้สดุลงในระยะเวลาใกล้เคียงกนั 

 นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อไปว่า หากการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI สิน้สดุลง ซึง่
สง่ผลให้บริษัทมีภาระภาษีมากขึน้ จะสง่ผลอย่างไรตอ่เงินปันผลท่ีผู้ ถือหุ้นจะได้รับ 

 นางนฤมล น้อยอ ่า รักษาการกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน ได้
ชีแ้จงว่า การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครัง้ บริษัทจะพิจารณาจากก าไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
จากนัน้บริษัทจะส ารองทนุไว้สว่นหนึง่ส าหรับการลงทนุและขยายกิจการของบริษัท และน าสว่นท่ีเหลือมาเป็นเงินปัน
ผลจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้ น ทัง้นี ้บริษัทก็ต้องการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในอตัราท่ีเพ่ิมขึน้  ซึ่งต้องขึน้กับฐานะ
การเงินของบริษัทและปัจจยัอื่นๆ 

ผู้ด าเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามหรือแสดง
ความคิดเห็นในวาระนี ้จงึขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียง 

เลขานกุารบริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นซึง่เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการจดัสรรเงินก าไรประจ าปี  2561  ตาม
รายละเอียดท่ีเสนอ โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 26 เมษายน 2562 และไม่ต้องจดัสรรเงินก าไรเป็นเงินส ารอง
ตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีก ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

 คะแนน  ร้อยละ 

เห็นด้วย 11,727,307,092 เสียง 99.9992 
ไมเ่ห็นด้วย 90,700 เสียง 0.0008 
งดออกเสียง 28,300 เสียง  
บตัรเสีย 0 เสียง  
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วาระที่ 4 พจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

 ผู้ด าเนินการประชมุได้เชิญนายศรีภพ สารสาส กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ เสนอ
ข้อมลูเพ่ือประกอบการพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระตอ่ท่ีประชมุ 

 นายศรีภพ สารสาส กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ตาม
ข้อบงัคบับริษัทก าหนดให้กรรมการบริษัทต้องออกตามวาระเป็นอตัรา 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ โดย
ปัจจบุนั บริษัทมีกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ จ านวน 5 ท่าน ดงันี ้

1. ศาสตราจารย์เกียรติคณุนายแพทย์สนัต์ศิริ ศรมณี กรรมการอิสระ 
2. นายชวลิต   เศรษฐเมธีกลุ  กรรมการอิสระ 
3. นายอาสา   สารสิน   กรรมการอิสระ 
4. นายอฐั   ทองแตง   กรรมการ 
5. นายแพทย์ชาตรี   ดวงเนตร   กรรมการ 

โดยนายแพทย์ชาตรี ดวงเนตร ได้แจ้งความประสงค์ไมเ่ข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการอีก 

ทัง้นี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ามเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์ท่ีได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เป็นเวลา 45 
วนั ระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2561 – 14 มกราคม 2562 แตป่รากฏวา่ไมม่ีผู้ ใดเสนอรายช่ือเข้ามา   

คณะกรรมการบริษัทโดยข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึง่ได้พิจารณา
ถงึเหตผุลและความเหมาะสมหลายประการ  ตลอดจนองค์ประกอบด้านความหลากหลายในคณะกรรมการบริษัท
เก่ียวกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญเฉพาะทางและประสบการณ์การท างาน รวมถึงผลการ
ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยท่ีผ่านมา จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาแต่งตัง้
กรรมการ ดงันี ้

 เสนอแตง่ตัง้   1) ศาสตราจารย์เกียรติคณุนายแพทย์สนัต์ศิริ ศรมณี   2) นายชวลิต  เศรษฐเมธีกุล        
3) นายอฐั  ทองแตง และ 4) นายอาสา สารสิน ซึง่ครบก าหนดออกตามวาระในครัง้นี ้ กลบัเข้า
ด ารงต าแหน่งตอ่อีกวาระหนึง่   

 เสนอแตง่ตัง้นายแพทย์ ชยัรัตน์ ปัณฑรุอมัพร เข้าเป็นกรรมการใหม ่แทนต าแหน่งท่ีวา่งลง 

สรุปรายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ในครัง้นี ้จ านวน 5 ท่าน 
1. ศาสตราจารย์เกียรติคณุนายแพทย์สนัต์ศิริ ศรมณี กรรมการอิสระ 
2. นายชวลิต   เศรษฐเมธีกลุ  กรรมการอิสระ 
3. นายอฐั    ทองแตง    กรรมการ 
4. นายอาสา   สารสิน   กรรมการอิสระ 
5. นายแพทย์ชยัรัตน์             ปัณฑรุอมัพร  กรรมการ  
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กรรมการท่ีได้รับการเสนอแต่งตัง้ในครัง้นี ้ไม่ได้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทท่ีมีความขัดแย้ง
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษัท ส าหรับประวตัิ ประสบการณ์ ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง จ านวน
ครัง้ของการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยของกรรมการเดิมท่ีถกูเสนอช่ือให้กลบัเข้า
ด ารงต าแหน่งทัง้ 4 ท่าน รวมถงึประวตัิและประสบการณ์ของกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้ใหม ่ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 
1 และหลกัเกณฑ์วิธีการพิจารณาสรรหากรรมการ ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 ซึง่ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้ นพร้อมหนงัสือ
เชิญประชมุ 

ทัง้นี ้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล และนายอาสา 
สารสิน ซึง่เป็นผู้ ท่ีถกูเสนอช่ือให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท มีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระตาม
นิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึง่เป็นไปตามข้อก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุ และเป็นผู้ ท่ีไมเ่คยเป็นผู้บริหาร หรือผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ หรือมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญักบั
บริษัทหรือบริษัทย่อย โดยนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 4   

ส าหรับการเสนอแต่งตัง้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิ ริ  ศรมณี และนายชวลิต 
เศรษฐเมธีกุล ซึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการเกินกว่า 9 ปี โดยนบัรวมระยะเวลาท่ีจะด ารงต าแหน่งจนครบ
วาระในการแต่งตัง้ครัง้นี ้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาแล้ว
เห็นว่า ในระหว่างการด ารงต าแหน่งกรรมการนัน้ กรรมการอิสระทัง้สองท่านดงักล่าวสามารถแสดงความเห็นได้
อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง     

ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามหรือแสดง
ความคิดเห็นในวาระนี ้จงึขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียง 

เลขานกุารบริษัท ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุทราบวา่ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นซึง่เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนีบ้ริษัทจะท าการเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล
และจะเก็บบตัรลงคะแนนทัง้หมด  

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตอินุมตัิแต่งตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ
จ านวน 4 ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่ 1 ท่าน ตามท่ีเสนอ 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยแยกเป็นรายบคุคลดงันี ้

4.1 ศาสตราจารย์เกียรตคุิณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี   กรรมการอสิระ 

 คะแนน  ร้อยละ 

เห็นด้วย 10,709,148,374 เสียง 91.3175 
ไมเ่ห็นด้วย 1,018,235,718 เสียง 8.6825 
งดออกเสียง 28,500 เสียง  
บตัรเสีย 0 เสียง  
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4.2 นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล   กรรมการอสิระ 

 คะแนน  ร้อยละ 

เห็นด้วย 11,058,451,738 เสียง 94.2958 
ไมเ่ห็นด้วย 668,950,854 เสียง 5.7042 
งดออกเสียง 10,000 เสียง  
บตัรเสีย 0 เสียง  

4.3 นายอัฐ ทองแตง    กรรมการ 
 คะแนน  ร้อยละ 

เห็นด้วย 11,631,631,961 เสียง 99.1835 
ไมเ่ห็นด้วย 95,752,131 เสียง 0.8165 
งดออกเสียง 28,500 เสียง  
บตัรเสีย 0 เสียง  

4.4 นายอาสา สารสิน   กรรมการอสิระ 
 คะแนน  ร้อยละ 

เห็นด้วย 11,651,460,875 เสียง 99.3527 
ไมเ่ห็นด้วย 75,907,217 เสียง 0.6473 
งดออกเสียง 44,500 เสียง  
บตัรเสีย 0 เสียง  

4.5 นายแพทย์ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร  กรรมการ (แต่งตัง้ใหม่) 

 คะแนน  ร้อยละ 
เห็นด้วย 11,580,833,658 เสียง 98.7502 
ไมเ่ห็นด้วย 146,568,934 เสียง   1.2498 
งดออกเสียง 10,000 เสียง  
บตัรเสีย 0 เสียง  

วาระที่ 5  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ผู้ ด าเนินการประชุมได้เชิญนายศรีภพ สารสาส กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชีแ้จง
รายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณาของท่ีประชมุในวาระนี ้

นายศรีภพ สารสาส กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลัน่กรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม
ประการต่างๆ โดยพิจารณาจากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้ ก าไรของบริษัท รวมถึงความ
สอดคล้องกับกิจการในขนาดเดียวกัน ตลอดจนถึงความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ของ
กรรมการ  โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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 (หน่วย : ล้านบาท) 
รายการ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

การเตบิโตของบริษัทตามงบการเงนิรวม    
รายได้จากการด าเนินงาน   79,333        72,772   68,844 

                อตัราการเติบโต   9.0% 5.7% 8.2% 

รายได้รวม 
                อตัราการเติบโต 

79,407 
4.9% 

75,719 
9.5 % 

69,126 
8.2% 

ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท    9,191 10,216  8,386 

                อตัราก าไรสทุธิตอ่รายได้รวม 11.6% 13.5% 12.1% 
ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น    

เงินปันผล จากผลการด าเนินงานของปี (บาท/หุ้น) 0.32* 0.36 0.29 
จ านวนกรรมการทัง้คณะ (ท่าน) 14 13 14 
* เป็นอตัราทีเ่สนอจ่ายโดยตอ้งไดร้บัการอนมุติัจากทีป่ระชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2562  

ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจงึเห็นสมควรเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือ
พิจารณาและน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเพ่ือพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีอัตราค่าตอบแทน
ดงัตอ่ไปนี ้ 

1.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
(หน่วย : บาท) 

รายละเอียด เสนอพจิารณาใน  
AGM 2562 

AGM 2561 AGM 2560 

1.1 บ าเหน็จกรรมการ (วงเงินรวม)    
โดยมอบให้คณะกรรมการพิจารณา
จดัสรรกนัเอง  

79.4  
ล้านบาท(1) 

75.7 
ล้านบาท 

69.1 
ล้านบาท 

1.2 ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ     
       -  ประธาน 75,000 บาทตอ่ครัง้ 75,000 บาทตอ่ครัง้ 75,000 บาทตอ่ครัง้ 
       -  กรรมการท่านละ  50,000 บาทตอ่ครัง้ 50,000 บาทตอ่ครัง้ 50,000 บาทตอ่ครัง้ 
1.3 วงเงินคา่รักษาพยาบาลของกรรมการ  
(เฉพาะกรรมการจากภายนอกท่ีไม่มี
สถานะเป็นพนกังาน/ผู้บริหารตามสญัญา
จ้างของบริษัท โดยเป็นค่ารักษาพยาบาล
ท่ีใช้บริการในโรงพยาบาลกรุงเทพและ
โรงพยาบาลในเครือเท่านัน้) 

3 ล้านบาท/คน/ปี (2) 
(นบัจากวนัประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2562 ถงึวนัประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี
ในครัง้ตอ่ไป) 

3 ล้านบาท/คน/ปี  
(นบัจากวนัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น

ประจ าปี 2561 ถงึวนั
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปีในครัง้ตอ่ไป)  

- 
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หมายเหต ุ
(1) บริษัทใช้หลกัเกณฑ์ในการค านวณบ าเหน็จกรรมการในอตัราร้อยละ 0.1 ของรายได้รวม ตามงบการเงินรวมปี

ลา่สดุของบริษัทและบริษัทย่อย  

(2) ณ วนัท่ี 12 เมษายน 2562 บริษัทมีกรรมการจากภายนอกท่ีไม่มีสถานะเป็นพนกังาน/ผู้บริหารตามสญัญา
จ้างของบริษัท จ านวน 8 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวสัด์ิ   ศาสตราจารย์
เกียรติคุณนายแพทย์สนัต์ศิริ ศรมณี    นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล    นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ   นายกานต์ 
ตระกลูฮนุ   นายธงชยั จิรอลงกรณ์   นายอาสา สารสิน  และนายพฒิุพงศ์ ปราสาททองโอสถ 

 

2.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 
ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ ซึง่ได้รับค่าตอบแทนในรูปของ
คา่เบีย้ประชมุ ดงันี ้

(หน่วย : บาท) 
กรรมการชุดย่อย เสนอพจิารณาใน  

AGM 2562 
AGM 2561 AGM 2560 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

    -  ประธาน 105,000 บาทตอ่ครัง้ 105,000 บาทตอ่ครัง้ 105,000 บาทตอ่ครัง้ 

    -  กรรมการท่านละ 70,000  บาทตอ่ครัง้ 70,000  บาทตอ่ครัง้ 70,000  บาทตอ่ครัง้ 

2.2 คณะกรรมการบริหาร  

    -  ประธาน 90,000  บาทตอ่ครัง้ 90,000  บาทตอ่ครัง้ 90,000  บาทตอ่ครัง้ 

    -  กรรมการท่านละ 60,000  บาทตอ่ครัง้ 60,000  บาทตอ่ครัง้ 60,000  บาทตอ่ครัง้ 

2.3 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
    -  ประธาน 75,000  บาทตอ่ครัง้ 75,000  บาทตอ่ครัง้ 75,000  บาทตอ่ครัง้ 
    -  กรรมการท่านละ 50,000  บาทตอ่ครัง้ 50,000  บาทตอ่ครัง้ 50,000  บาทตอ่ครัง้ 
2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
    -  ประธาน 75,000  บาทตอ่ครัง้ 75,000  บาทตอ่ครัง้  75,000  บาทตอ่ครัง้  
    -  กรรมการท่านละ 50,000  บาทตอ่ครัง้ 50,000  บาทตอ่ครัง้  50,000  บาทตอ่ครัง้  
2.5 คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการ  
    -  ประธาน 75,000  บาทตอ่ครัง้ 75,000  บาทตอ่ครัง้   
    -  กรรมการท่านละ 50,000  บาทตอ่ครัง้ 50,000  บาทตอ่ครัง้   
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ผู้ด าเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถาม  

นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ ถือหุ้ น สอบถามว่า เหตุใดค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย 
โดยเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบจงึสงูกวา่คา่ตอบแทนของคณะกรรมการชดุใหญ่  

ผู้ด าเนินการประชมุ ได้เชิญนายศรีภพ สารสาส กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นผู้ ชีแ้จง 

นายศรีภพ สารสาส กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชีแ้จงว่า บริษัทได้พิจารณาตาม
ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีภาระหน้าท่ี
มากกว่าคณะกรรมการชุดอื่น อีกทัง้ยงัต้องรับผิดชอบเก่ียวกบัสถานะทางการเงินของบริษัท และเป็นตวัแทนของผู้
ถือหุ้นรายย่อย    

ไมม่ีผู้ ใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ผู้ด าเนินการประชมุจงึขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียง 

เลขานุการบริษัทได้ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่ามติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่เข้าประชมุ 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2562 ตามท่ีเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่เข้าประชมุดงันี ้

     คะแนน  ร้อยละ 

เห็นด้วย 11,654,561,885 เสียง 99.3789 

ไมเ่ห็นด้วย 70,440,022 เสียง 0.6006 

งดออกเสียง 2,403,239 เสียง 0.0205 

บตัรเสีย 0 เสียง 0.0000 

วาระที่ 6  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 และก าหนดค่าสอบบัญชี 

ผู้ด าเนินการประชุมเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 และก าหนดค่าสอบ
บัญชี โดยเชิญศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ  ศรมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ชีแ้จง
รายละเอียดของผู้สอบบญัชีตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 

ศาสตราจารย์เกียรติคณุนายแพทย์สนัต์ศิริ ศรมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชุมว่า 
ตามข้อมูลท่ีได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคดัเลือก
ผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยมีหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

1.   ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้สอบบญัชี 
2.   ความพร้อมในด้านจ านวนบคุลากร และประสบการณ์ของทีมงานและการปฏิบตัิงานท่ีผ่านมา 
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3.   ความสมเหตผุลของคา่บริการที่เสนอเมื่อเทียบกบัปริมาณงานและอตัราคา่สอบบญัชีของบริษัท
จดทะเบียนอื่นในระดบัเดียวกนั  

4.  ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี และส านกังานท่ีสงักดั โดยต้องไม่เป็นผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ และ/
หรือ มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับ
บคุคลดงักลา่ว  

จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาและน าเสนอต่อ ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น เพ่ือ
พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังานอีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2562 ตาม
รายช่ือดงัตอ่ไปนี ้ 

รายช่ือผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตัง้ในครัง้นี ้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ปีที่เร่ิมลงนามในฐานะ
ผู้สอบบัญชีของบริษัท 

1. นายวิชาติ โลเกศกระวี และ/หรือ เลขท่ี 4451 2561 

2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ  และ/หรือ เลขท่ี  4377 2559 - 2560 

3. นางสาวศิริวรรณ  สรุเทพินทร์ และ/หรือ เลขท่ี  4604 - 
4. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวฒิุ เลขท่ี 4799 - 

พร้อมทัง้เสนออนุมตัิก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 ในวงเงิน  2.45 ล้านบาท ปรับเพ่ิมจากปีท่ี
ผ่านมา ร้อยละ 9 เน่ืองจากปริมาณงานท่ีเพ่ิมขึน้จากการขยายธุรกิจของกลุ่ม ความซบัซ้อนจากการเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานบญัชี และคา่สอบบญัชีเดิมท่ีคงท่ีตอ่เน่ืองมาเป็นเวลา 3 ปี แล้ว  

 (หน่วย : บาท) 

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี ปี 2562  ปี 2561 ปี 2560 

คา่สอบทานงบ 3 ไตรมาส  1,047,000 957,000 957,000 

คา่ตรวจสอบบญัชี ประจ าปี 1,403,000 1,283,000 1,283,000 

รวมค่าตอบแทน ทัง้สิน้ 2,450,000  2,240,000  2,240,000  

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีท่ีเสนอแตง่ตัง้ และบริษัท ส านกังานอีวาย จ ากดั ซึง่เป็นส านกังานต้นสงักดัของผู้สอบ
บญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยทัง้หมดไม่เป็นผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์หรือมีส่วนได้เสียกบับริษัท/ บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดง
ความเห็นตามวิชาชีพตอ่งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย  

ไมม่ีผู้ ใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ผู้ด าเนินการประชมุจงึขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียง 

เลขานกุารบริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นซึง่เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตัง้ นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้ สอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขท่ี 4451 และ/หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4377 และ/หรือ 
นางสาวศิริวรรณ  สรุเทพินทร์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4604 และ/หรือ นางสรินดา หิรัญประเสริฐวฒิุ ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4799 จากบริษัท ส านกังานอีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2562 พร้อมทัง้
ก าหนดค่าสอบบญัชีในวงเงิน 2.45 ล้านบาท ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่เข้าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

          คะแนน  ร้อยละ 

เห็นด้วย 11,704,433,082 เสียง 99.9690 

ไมเ่ห็นด้วย 3,624,347 เสียง 0.0310 

งดออกเสียง 19,349,500 เสียง  

บตัรเสีย 0 เสียง  

วาระที่ 7 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ผู้ด าเนินการประชมุ แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ขณะนีว้าระตา่ง ๆ ตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชุมได้รับการ
พิจารณาจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิน้แล้ว จงึเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและเสนอข้อแนะน าเพ่ิมเติม 

นายวสนัต์ พงษ์พทุธมนต์ ผู้ ถือหุ้น ขอให้บริษัทช่วยสรุปรายละเอียดในการตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น
ในหนงัสือเชิญประชมุครัง้ถดัไปในหนงัสือเชิญประชมุด้วย 

ผู้ด าเนินการประชมุชีแ้จงวา่ เลขานกุารของบริษัทจะน าเร่ืองดงักล่าวไปพิจารณาอีกครัง้ และหากผู้ ถือ
หุ้นท่านใดประสงค์จะได้รับรายงานการประชุมเป็นรูปเล่ม ให้แจ้งช่ือและท่ีอยู่เพ่ิมเติมกับเลขานุการบริษัทเพ่ือท่ี
บริษัทจะได้ด าเนินการสง่รายงานการประชมุท่ีเป็นรูปเลม่ให้ 

นายวสนัต์ พงษ์พทุธมนต์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพ่ิมเติม ดงันี ้

1. การที่บริษัทไปถือหุ้นในโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ หากบริษัทถือหุ้นไมถ่งึร้อยละ 20 จะไมไ่ด้สว่นแบ่ง
ทางก าไร มีหลกัการอย่างไร 

2. ประเดน็เร่ืองการขึน้คา่รักษาพยาบาล มีผลกระทบอย่างไรตอ่บริษัท 

ผู้ด าเนินการประชมุได้เชิญนางวรรณพา ภวเวช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน เป็นผู้ตอบ
ค าถามประเดน็การถือหุ้นในโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์  

นางวรรณพา ภวเวช ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน ชีแ้จงว่าเป็นหลักการบัญชี หาก
บริษัทไมม่ีสว่นได้เสียอนัเป็นสาระส าคญั จะไมส่ามารถบนัทกึบญัชีตามวิธีสว่นได้เสียในงบการเงินได้ แตใ่นสว่นของ
เงินปันผล บริษัทจะได้รับเงินปันผลตามจ านวนหุ้นท่ีถือและบนัทกึรับรู้รายได้ตามจ านวนเงินปันผลท่ีรับ  
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ผู้ด าเนินการประชุมได้เชิญนายประดิษฐ์ ทีฆกุล กรรมการ  เป็นผู้ ชีแ้จงประเด็นผลกระทบจากการขึน้
คา่รักษาพยาบาล 

นายประดิษฐ์ ทีฆกุล กรรมการ  แจ้งว่า ณ ปัจจุบันมีเพียงการระบุว่ายาและค่าบริการทางการแพทย์
เป็นสินค้าควบคุม แต่ยังไม่มีมาตรการใดท่ีมีนัยส าคญัท่ีท าให้การคิดราคาค่ายาและค่าบริการทางการแพทย์ต้อง
เปลี่ยนแปลงไป สว่นในอนาคต ต้องรอการประชมุจากทางราชการอีกครัง้ 

นายนิคม ภคบณัฑ ุผู้ ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะในประเดน็ตอ่ไปนี ้

1. ควรเปลี่ยนช่ือวาระ “พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)” เป็น “เร่ืองอื่นๆ” เน่ืองจากหากมีการใช้ช่ือวาระ 
“พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)” ผู้ ถือหุ้นจะสามารถเสนอวาระต่างๆ เพ่ือพิจารณานอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือ
เชิญประชุมได้จะต้องใช้คะแนนเสียงรับรองไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด  ซึง่ผู้ ถือหุ้นท่ีมี
คะแนนเสียงน้อยก็จะไมส่ามารถเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาได้ จงึขอเสนอให้บริษัทเปลี่ยนช่ือวาระ  

2. วาระพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ เน่ืองด้วยบางบริษัทมีการระบุข้อมลูว่ากรรมการแต่ละ
ท่าน เข้าร่วมประชมุจ านวนก่ีครัง้ ได้รับเงินค่าตอบแทนจ านวนเท่าใด จึงขอให้บริษัทพิจารณาสรุปรายละเอียดเร่ือง
ดงักลา่วเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสขึน้ 

3. วาระพิจารณาอนุมตัิจัดสรรเงินก าไรประจ าปี  ขอให้บริษัทพิจารณาเพ่ิมเติมข้อมูลรายละเอียด
เก่ียวกบัสว่นแบ่งก าไรจากกิจการท่ีไมไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทนุ ซึง่จะเป็นประโยชน์แกผู่้ ถือหุ้น ในการค านวณภาษี  

ผู้ด าเนินการประชมุได้ชีแ้จงวา่ ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการระบขุ้อมลูในวาระพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทน
กรรมการ และวาระพิจารณาอนุมตัิจดัสรรเงินก าไรประจ าปี ฝ่ายจดัการจะน าไปพิจารณาต่อไป ทัง้นี ้เร่ืองอภิปราย
ภายหลงัจากวาระพิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) ไม่ถือเป็นการพิจารณา เป็นเพียงการพูดคยุและตอบข้อซกัถาม ทัง้นี ้
ตามท่ีกฎหมายก าหนด หากผู้ ถือหุ้นมีเสียงรวมกนัไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมด สามารถเสนอ
เร่ืองให้พิจารณาในวาระอื่นๆ ได้ ซึง่ไมใ่ช่เพียงคณะกรรมการบริษัทเท่านัน้ท่ีจะก าหนดวาระการประชุมได้ จึงสมควร
ให้ใช้ช่ือวาระตามเดิมเป็น “พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)” ส าหรับข้อเสนอแนะอื่นๆ ผู้ด าเนินการประชุมได้ชีแ้จงว่า 
เลขานกุารของบริษัทจะน าเร่ืองดงักลา่วไปพิจารณาอีกครัง้ 

เลขานุการบริษัท ชีแ้จงว่า ข้อมลูจ านวนครัง้ของการประชุมของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย 
อยู่ในรายงานประจ าปี หน้า 47 ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย อยู่ในรายงานประจ าปี 
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นายเฉลิมพล ไวทยางกรู ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการลงทุนร้อยละ 20 ในโรงพยาบาลบ ารุง
ราษฎร์ วา่ น่าจะเป็นเร่ืองของ Board seat หากเข้ามาเพ่ือเป็น Strategic Partner เพ่ือลงทุนในการท าธุรกิจ ซึง่โดย
ปกติหากถือหุ้นร้อยละ 5 ขึน้ไป น่าจะมีสิทธิปรึกษาวา่จะได้รับ board seat ก่ีท่ีนัง่  

ผู้ด าเนินการประชุมได้ชีแ้จงว่า การลงทุนร่วมกบับริษัทอื่นนัน้ มีด้วยกนัหลายลกัษณะ ทัง้ในลกัษณะ
ของการเป็นหุ้นสว่นซึง่กนัและกนั ซึง่ต้องร่วมกนับริหารจดัการธุรกิจและมีข้อผูกมดั โดยส่วนใหญ่จะเข้าเป็นหุ้นส่วน
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ในลกัษณะของการท าสญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ อีกลกัษณะหนึ่ง ซึง่เป็นลกัษณะท่ีบริษัทกระท าอยู่นัน้ 
คือการเป็นผู้ลงทุนด้านการเงิน (Financial Investor) หมายถึงการน าเงินเข้าร่วมทุนในบริษัทต่างๆ โดยรับส่วนต่าง
ของราคาหุ้นท่ีเปลี่ยนแปลงไป ผลก าไรทางด้านบญัชีและเงินปันผล หากบริษัทมีความจ าเป็นจะต้องใช้เงินก็สามารถออก
จากการลงทนุได้ ซึง่จะเป็นไปตามแผนงานของฝ่ายการเงิน ผ่านกระบวนการบริหารของฝ่ายบริหารจดัการของบริษัท 

ไมม่ีผู้ ใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ผู้ด าเนินการประชมุจงึเชิญประธานฯกลา่วปิดการประชุม 

ประธานฯกลา่วปิดประชมุและขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีประชมุและให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 

ปิดประชุมเวลา เวลา 15.40 น. 
 
 
 
 
  ลงนามโดย    อรุณ เผ่าสวัสดิ ์   

                          (ศาสตราจารย์เกียรติคณุ นายแพทย์อรุณ เผ่าสวสัด์ิ) 
        ประธานท่ีประชมุ 

 

 

ลงนามโดย          เกษรา วงศ์เกตุ 

                    (นางสาวเกษรา วงศ์เกต)ุ 

                  เลขานกุารบริษัท 


