รายงานการประชุม ใหญ่ ส ามัญ ประจําปี 2562
บริ ษทั กรุ งเทพดุส ติ เวชการ จํากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที'ป ระชุม
ประชุมเมือวันที 12 เมษายน 2562 เวลา 13:30 น. ณ ห้ องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร ชัน& 3 อาคารเฉลิม
พระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจยั (ซอยเพชรบุรี 47) ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
กรรมการที'เ ข้ าร่ วมประชุม
1. ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์อรุณ
2. นายแพทย์จลุ เดช

เผ่าสวัสดิ<
ยศสุนทรากุล

3. นางนฤมล

น้ อยอํา

4. นายวีระวงค์

จิตต์มิตรภาพ

5. นายประดิษฐ์

ทีฆกุล

6. ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์สนั ต์ศิริ ศรมณี

7. นายชวลิต

เศรษฐเมธีกลุ

ประธานกรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการ / ประธาน
กรรมการบริ หาร และ กรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน
รักษาการกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ /
กรรมการบริ หาร / กรรมการบริ หาร
ความเสียง และประธานเจ้ า หน้ าที
บริหารด้ านการเงิน
กรรมการอิ สระ / กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการกํ า กับ ดูแ ล
กิจการ
กรรมการ / กรรมการบริ หาร /
กรรมการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ และ
กรรมการบริ หารความเสียง
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 หารคว ามเสี 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 ห ารความ
เสียง / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่ า ตอบแทน และกรรมการกํ า กั บ
ดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ และ กรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการ

บริ ษัท มีกรรมการจํานวนทัง& สิน& 14 ท่าน โดยกรรมการ 1 ท่านซึงหมดวาระในการประชุมครั ง& นี & ได้ แก่
นายแพทย์ชาตรี ดวงเนตร ได้ ขอลาประชุม ดังนั &น สัดส่วนกรรมการทีเข้ าร่ วมประชุมจึงเท่ากับ ร้ อยละ 92.86 ของ
จํานวนกรรมการทั &งหมด
ผู้เ ข้ าร่ วมประชุม
1. นายแพทย์ตฤณ
2. Mr. Raymond
3. แพทย์หญิงเมธินี

จารุมิลินท
Chong Chin Wah
ไหมแพง

ผู้ต รวจสอบบัญชี : บริ ษัท สํานัก งานอีวาย จํากัด
1. นายวิชาติ
2. นายสําราญ
3. นายชวลิต

ประธานฝ่ ายแพทย์
CEO –BDMS Wellness Clinic
ผู้ช่ ว ยประธานเจ้ า หน้ าที บริ ห าร
ก ลุ่ ม 1 แ ล ะ ผู้ อํ า น ว ย ก า ร
โรงพยาบาลกรุ งเทพ

โลเกศกระวี
แตงฉํา
ฉลวยอําพรบุตร

Partner
Partner
ผู้จดั การอาวุโส

เริ'ม การประชุม
นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขานุการบริ ษัท แถลงว่าในการประชุมครัง& นี &มีผ้ ูถือหุ้นมาด้ วยตนเองและรับมอบ
ฉันทะเข้ าร่วมประชุมทั &งหมด 2,455 ราย นับรวมหุ้นสามัญทังหมด
&
ได้ จํานวน 11,269,767,139 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
71.9242 ของหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทัง& หมดของบริ ษัท ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 33 ซึง
กําหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ูถือหุ้นและ/หรื อผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ายีสิบห้ า
คนและต้ องมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึงในสามของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทั &งหมด จึงจะครบเป็ นองค์
ประชุม เว้ นแต่จะมีกฎหมายกําหนดไว้ เป็ นอย่างอืน
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์อรุ ณ เผ่าสวัสดิ< ประธานกรรมการ ทําหน้ าทีเป็ นประธานในทีประชุม
(“ประธานฯ”) กล่าวเปิ ดการประชุม พร้ อมทังกล่
& าวแนะนํากรรมการ ผู้บริ หารของบริ ษัท และผู้เข้ าร่ วมประชุมจาก
ภายนอก ซึงเป็ นตัวแทนจากผู้สอบบัญชีและทีปรึกษากฎหมาย และได้ มอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัทชี &แจงเกียวกับ
ขันตอนการลงคะแนนเสี
&
ยง
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เลขานุการบริ ษัทกล่าวว่า เพือให้ การประชุมเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีในส่วนของการออก
เสียงลงคะแนนในทีประชุม บริษัทขอเรี ยนชี &แจงวิธีการปฏิบตั ิในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี &
1) ในการออกเสียงลงคะแนนในทีประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นทีตนถือ โดย
ให้ นบั หนึงหุ้นต่อหนึงเสียง
2) เพือให้ การดําเนินการพิจารณาในแต่ละวาระเป็ นไปด้ วยความรวดเร็ ว ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระ บริ ษัทจะสอบถามว่ามีผ้ ูใดไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงหรื อไม่ และขอให้ ทําเครื องหมายในช่อง
� ไม่เห็นด้ วย หรื อ � งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และให้ ยกมือขึน& เพือให้ เจ้ าหน้ าทีของบริ ษัท
ดําเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพือนําไปตรวจนับ โดยในการนับคะแนนเสียง บริ ษัทจะใช้ วิธีหกั คะแนน
เสียงทีไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียงทังหมด
&
และส่วนทีเหลือจะถือว่าเป็ นคะแนน
เสียงที เห็ นด้ วย โดยขอให้ ผ้ ูถือหุ้น และผู้รั บ มอบฉันทะลงชือในบัตรลงคะแนนทุกครัง& ก่อนส่งบัตร
ลงคะแนนให้ แก่เจ้ าหน้ าที
สําหรั บวาระที 4 ซึงเป็ นวาระเลือกตั &งกรรมการแทนกรรมการที ต้ องออกตามวาระ เพื อให้ บริ ษัท ได้
ปฏิบตั ิตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทีดี บริษัทจะให้ มีการลงคะแนนเสียง
เลือกตังกรรมการเป็
&
นรายบุคคล โดยการนับคะแนนเสียงของการเลือกตั &งกรรมการแต่ละท่าน บริ ษัท
จะใช้ วิธีหกั คะแนนเสียงทีไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียงทังหมด
&
และส่วนทีเหลือจะ
ถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีเห็นด้ วย และเพือความโปร่งใส บริ ษัทจะทําการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดย
สําหรับผู้ทีออกเสียงเห็นด้ วยในวาระนี & ขอให้ เก็บบัตรลงคะแนนไว้ ก่อน และส่งคืนแก่เจ้ าหน้ าทีของ
บริษัทหลังจากทีมีการลงคะแนนเลือกตังกรรมการท่
&
านสุดท้ าย เพือให้ เกิดความสะดวกและเรี ยบร้ อย
ในการเก็บบัตรลงคะแนน โดยจะมีเจ้ าหน้ าทีเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน
3) บัตรลงคะแนนทีมีการทําเครื องหมายเกินกว่าหนึงช่อง หรื อบัตรลงคะแนนทีมีการออกเสียงโดยแสดง
เจตนาขัด กัน หรื อ บัต รลงคะแนนที มี ก ารขี ด ฆ่ า และไม่ มี ล ายมื อ ชื อกํ า กับ หรื อ บัต รลงคะแนนที
ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงทีมีอยู่ จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย
หากท่านต้ องการแก้ ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชือกํากับด้ วย การลงคะแนนที
แตกต่างไปจากทีกล่าวข้ างต้ น ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็ นโมฆะ
4) ในกรณีทีผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะกลับก่อนการประชุมเสร็ จสิ &น ขอให้ ส่งบัตรลงคะแนน
ให้ แก่เ จ้ าหน้ าทีของบริ ษัทก่อนออกจากห้ องประชุม บริ ษัท จะดํา เนินการตัดจํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้น
ทังที
& มาด้ วยตนเองหรื อโดยการมอบฉันทะ ออกจากองค์ประชุม
5) ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมซักถามในประเด็นทีเกียวข้ องกับ
วาระนันๆ
& ตามความเหมาะสม โดยขอให้ ผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะทีต้ องการซักถาม กรุ ณาแจ้ งชือ
และนามสกุลของตนให้ ทีประชุมทราบก่อนซักถามหรื อก่อนแสดงความคิดเห็นทุกครัง&
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6) ในกรณี ที ผู้ถือหุ้น มีคําถามทีนอกเหนือหรื อไม่เ กียวข้ องกับวาระทีกําลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุ ณ า
นําไปสอบถาม หรื อให้ ข้อเสนอแนะในวาระอืนๆ ในช่วงท้ ายของการประชุม และขอความกรุ ณาท่าน
ผู้ถือหุ้นให้ ความเห็น หรื อสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้ นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที
ซํ &ากัน เพือเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นรายอืนได้ ใช้ สิทธิในการซักถามข้ อมูลและให้ ข้อเสนอแนะแก่
บริษัทอย่างทัวถึง
ทังนี
& & เพือให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี บริ ษัทได้ มอบหมายให้ นางสาวจิณห์จฑุ า เตชะกําพุ
ทีปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ ทเนอร์ ส จํากัด ทําหน้ าทีเป็ นกรรมการตรวจนับคะแนน
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามข้ อมูลเพิมเติมเกียวกับขันตอนการลงคะแนนเสี
&
ยง ปรากฏว่าไม่
มีผ้ ใู ดมีข้อซักถาม
เมือไม่มีผ้ ูซกั ถามข้ อมูลเพิมเติม ประธานฯ จึงแจ้ งต่อทีประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 นี &
บริษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรืองทีเห็นว่ามีประโยชน์และสมควรบรรจุเป็ นวาระล่วงหน้ าสําหรับการประชุมผู้
ถือหุ้นประจําปี 2562 และให้ มีการเสนอชือบุคคลทีมีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติทีเหมาะสม เพือพิจารณา
เลือกตังให้
& เป็ นกรรมการบริษัท นับตั &งแต่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที 14 มกราคม 2562 โดยได้ เผยแพร่หลักเกณฑ์การ
เสนอวาระล่ว งหน้ า ดัง กล่ า วบนเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ปรากฏว่ า ไม่ มี ผ้ ู ถื อ หุ้น รายใดเสนอวาระล่ ว งหน้ า เพื อให้
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาบรรจุเป็ นวาระสําหรับการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 และไม่มีผ้ เู สนอชือบุคคล
อืนๆ เพือเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
& นกรรมการบริ ษัทแต่อย่างใด
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายวี ร ะวงค์ จิ ต ต์ มิ ต รภาพ ประธานกรรมการกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การ เป็ น
ผู้ดําเนินการประชุม (“ผู้ด าํ เนิน การประชุม ”) ตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี &
วาระที' 1

คณะกรรมการรายงานกิจ การในรอบปี 2561 เพื'อ ทราบ

ผู้ดําเนินการประชุมได้ ขอให้ นางนฤมล น้ อยอํา รักษาการกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ และประธาน
เจ้ าหน้ าทีบริ หารด้ านการเงิน เป็ นผู้รายงานกิจการของบริษัทในรอบปี 2561 ต่อทีประชุม
นางนฤมล น้ อยอํา รักษาการกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารด้ านการเงิน
นําเสนอภาพรวมของกิจการของบริ ษัทในรอบปี 2561 โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ ดงั นี &
ภาพรวมขององค์ ก ร
• ณ วันที 31 มีนาคม 2562 โรงพยาบาลในเครื อข่ายของบริ ษัททีเปิ ดแล้ วมีจํานวน 47 แห่ง รวม
ประมาณ 8,000 เตียง แบ่งเป็ น โรงพยาบาลในประเทศ จํานวน 45 แห่ง และในประเทศกัมพูชา
จํานวน 2 แห่ง และมีโรงพยาบาลทีอยู่ระหว่างก่อสร้ าง จํานวน 2 แห่ง รวมจํานวนเตียงประมาณ
400 เตียง รวมจํานวนโรงพยาบาลในเครื อข่ายทังสิ
& &น 49 แห่ง จํานวนเตียงประมาณ 8,400 เตียง
นอกจากนี & ยังมีศนู ย์สขุ ภาพแบบครบวงจร BDMS Wellness Clinic อีก 1 แห่ง
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การขยายเครื อ ข่ าย
• บริ ษั ท ได้ ย กระดับ ประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ ที มี ความแข็ งแกร่ ง ในระดับ สูง
สู่มาตรฐานทีดียิงกว่า นันคือการก้ าวสู่ความเป็ น Center of Excellence Network (CoE) ด้ วย
การมุง่ มันพัฒนาศักยภาพในแต่ละโรงพยาบาลใน CoE Network ให้ ครอบคลุมการรักษาทุกโรค
ตามคุณภาพมาตรฐานสากล Joint Commission International (JCI) และการร่วมมือทางด้ าน
การแพทย์กบั สถาบันชันนํ
& าของโลก ในการยกระดับมาตรฐานให้ ทดั เทียมกับต่างประเทศ ซึงศูนย์
แห่งความเป็ นเลิศ (Centers of Excellence) นี &มีจํานวน 10 แห่ง ได้ แก่ 1)โรงพยาบาลกรุงเทพ
สํานักงานใหญ่ 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
ั ล แคร์ ซึงเป็ นโรงพยาบาลขนาด 52 เตียง
• บริ ษัทได้ เปิ ดให้ บริ การโรงพยาบาลชีวา ทรานสิชนนั
ตังอยู
& ่ใกล้ กับโรงพยาบาลกรุ งเทพสํานักงานใหญ่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือรองรับผู้ป่วยทีต้ องการ
ฟื &นฟูสุขภาพภายหลังออกจากโรงพยาบาล หรื อบุคคลทัวไปทีต้ องการฟื &นฟูสุขภาพ ซึงจะเป็ น
ลัก ษณะของการดูแลแบบครบองค์ ร วมจากเจ้ าหน้ า ที สหสาขาวิ ชาชี พ อาทิ อายุร แพทย์ นัก
กายภาพบําบัด ทังนี
& & ภายในห้ องพักผู้ป่วยได้ ถกู ออกแบบให้ เหมาะสําหรับผู้ป่วยทีต้ องการพักฟื น&
โดยจะมีกิจกรรมทีช่วยในการผ่อนคลายและฟื น& ฟูทงทางร่
ั&
างกายและจิตใจให้ แก่ผ้ ปู ่ วย
• บริ ษัท โรงพยาบาลกรุ งเทพเชียงราย จํากัด ซึงเป็ น บริ ษัท ย่อย ได้ เปิ ดให้ บริ การ โรงพยาบาล
กรุ งเทพ เชียงรายซึงเป็ นโรงพยาบาลขนาด 80 เตียง ตั &งอยู่บนถนนพหลโยธิน (เชียงราย-แม่จนั )
อําเภอเมือง เชียงราย
•

BDMS Wellness Clinic (ศูนย์สขุ ภาพแบบครบวงจร) ซึงตั &งอยู่บนถนนวิทยุ เป็ นโครงการซึง
ให้ บริ การสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive) แบบครบวงจรแห่งแรกทีมีองค์ประกอบทุกด้ านอย่าง
ครบถ้ วน มุ่งเน้ นการเสริ มสร้ างสภาวะสุขภาพให้ ผ้ ูมารั บบริ การมีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณ ภาพ
(Longevity) คลินิกทีอยู่ภายใต้ BDMS Wellness Clinic (ศูนย์สขุ ภาพแบบครบวงจร) มีจํานวน
ทังสิ
& &น 7 แห่ง ได้ แก่ 1) คลินิกเวชศาสตร์ ชะลอวัยและฟื &นฟูสขุ ภาพ (Regenerative Clinic) 2)
คลินิกสร้ างเสริ มและฟื น& 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 งลําไส้ (Digestive Wellness Clinic) 7)คลินิกรักษาผู้มี
บุตรยาก (Fertility Clinic) รวมถึงโรงแรม Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok ตังอยู
& ่
ณ ทีเดียวกับ BDMS Wellness Clinic เป็ นโรงแรมขนาด 290 ห้ อง โดยคาดว่าจะสามารถเปิ ด
ให้ บริ การได้ ภายในปลายเดือนพฤษภาคม 2562
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ความร่ วมมือ ทางธุร กิจ
• บริษัทได้ ลงนามในสัญญาความร่วมมือกับ Ping An Good Doctor (PAGD) ซึงให้ บริ การด้ าน
การแพทย์และการดูแลสุขภาพแบบระบบออนไลน์อนั ดับหนึงของประเทศจีนผ่าน Ping An Good
Doctor application ซึงปั จจุบนั มีผ้ ใู ช้ งานมากกว่า 200 ล้ านคน บริ ษัทคาดการณ์ว่าภายในเดือน
พฤษภาคม 2562 บริ ษัทจะเริ มเผยแพร่บริ การต่างๆ ของโรงพยาบาล อาทิเช่น หัตถการต่างๆ ลง
บนเว็บไซต์ของ Ping An Good Doctor (PAGD) รวมถึงการแนะนําลูกค้ าผ่าน Ping An Good
Doctor (PAGD) มาทีโรงพยาบาลใน Center of Excellence Network (CoE) จํานวน 8 แห่ง เพือ
เป็ นการขยายกลุม่ ลูกค้ าต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุม่ ลูกค้ าจากประเทศจีน ให้ ร้ ู จกั โรงพยาบาลใน
กลุม่ BDMS และเดินทางมาใช้ บริ การมากขึ &น
• บริษัทได้ มีโครงการความร่ วมมือกับ อลิอนั ซ์ อยุธยา (Allianz Ayudhya) ในการขยายฐานลูกค้ า
ของโรงพยาบาล เพือให้ บริ ษัทมีรายได้ การเติบโตอย่างต่อเนือง 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 แห่งทัวประเทศ รวมถึงประเทศกัมพูชา
- ค่าตรวจสุขภาพสูงสุด 20,000 บาทต่อปี
- สิทธิประโยชน์เหนือระดับสําหรับลูกค้ า Health Prestige
- ครอบคลุมทุกการรักษาพยาบาล ทังผู
& ้ ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ทันตกรรม คลอดบุตร และสายตา
- บริการดูแลตลอดการเจ็บป่ วย
• บริ ษัท ได้ มีโครงการความร่ วมมือกับ วิริยะประกันภัย (The Viriyah Insurance) เฉพาะการ
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเครื อ BDMS ผ่านโครงการประกันสุขภาพอุ่นใจรั กษ์ ของวิริยะ
ประกันภัย โดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 1,000,000 ถึง 5,000,000 บาท ซึงโครงการนี &เป็ นทีสนใจต่อ
กลุม่ ลูกค้ าของโรงพยาบาลจํานวนมาก
โครงการที'อ ยู่ร ะหว่ างดําเนิน การ
• บริษัทได้ ก่อสร้ างโรงพยาบาล Bangkok International Hospital ขนาด 175 เตียง ตั &งอยู่บริ เวณ
เดียวกับโรงพยาบาลกรุ งเทพ สํานักงานใหญ่ คาดว่าจะสามารถเปิ ดให้ บริ การได้ ภายในปี 2562
โดยเป็ นโรงพยาบาลทีจะพัฒนาให้ มีลกั ษณะเป็ น Smart Hospital รวมถึง Center of Excellence
ทางด้ านสมองและกระดูกด้ วยเครื องมือแพทย์ทีทันสมัย
• บริษัท โรงพยาบาลกรุ งเทพพัทยา จํากัด ซึงเป็ นบริ ษัทย่อย อยูร่ ะหว่างการก่อสร้ างโรงพยาบาลจอม
เที ยน ขนาด 233 เตียง บนถนนสุขุมวิท อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี คาดว่าจะสามารถเปิ ด
ให้ บริ การได้ ในปี 2563
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การรั บ รองคุณภาพ
• โรงพยาบาลในเครื อ BDMS จํ านวน 15 แห่ ง ได้ รั บ การรั บ รองคุณ ภาพระดับ สากล “Joint
Commission International – JCI”
• โรงพยาบาลกรุ งเทพ สํานักงานใหญ่ ได้ รับการรับรองคุณภาพ JCI เฉพาะโรค (CCPC) จํานวน 7 โรค
• โรงพยาบาลกรุ งเทพ สํานักงานใหญ่ ได้ รับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
สถานพยาบาลขันก้
& าวหน้ า (Advanced HA)
• โรงพยาบาลในเครื อ BDMS 29 แห่ ง ได้ รั บ การรั บ รองคุณ ภาพสถานพยาบาลระดับ ประเทศ
“Hospital Accreditation Thailand – HA”
• ศูนย์บริ การการแพทย์ฉุกเฉินเครื อ BDMS ได้ รับประกาศนียบัตรรับ รองคุณภาพมาตรฐานการ
เคลือนย้ ายผู้ป่วยวิกฤติท างบก ทางนํ &า ทางอากาศจาก CAMTS (The Commission on
Accreditation of Medical Transport Systems) สหรัฐอเมริ กา และ CAMTS EU (The
Commission on Accreditation of Medical Transport Systems Europe) จากยุโรป โดย
BDMS ถือเป็ นผู้บริ การลําดับทีสองของเอเชียและลําดับทีสามของโลก ทีได้ รับ 2 ประกาศนียบัตร
รับรองมาตรฐานการเคลือนย้ ายผู้ป่วย “Dual Accreditation” CAMTS - CAMTS EU
รางวัล ที'ไ ด้ ร ั บ
• บริษัทได้ รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brand Values 2018 หมวดธุรกิจการแพทย์ เป็ น
ปี ที 4 ติดต่อกัน จากคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึงจัดพิธีมอบ
รางวัลดังกล่าวให้ แ ก่บ ริ ษั ท จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พ ย์ แห่ งประเทศไทยทีมีมลู ค่าแบรนด์
องค์กรสูงสุดในแต่ละหมวดธุรกิจของอุตสาหกรรมในประเทศไทย ประจําปี 2561
• บริษัทได้ รับรางวัลบริ ษัทจดทะเบียนด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น จากโครงการ SET Awards 2018
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• บริ ษัท ได้ รับรางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยียมประจําปี 2561 จากสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• บริษัทได้ รับรางวัล The Best Managed Healthcare Company in Asia ติดต่อกัน 2 ปี จากงาน
Asia’s Best Companies 2018 – 2019 โดยนิตยสาร FinanceAsia จากการลงคะแนนเสียงโดย
นักลงทุนทัวโลก
• บริษัทได้ รับรางวัล Most Outstanding Company in Thailand - Healthcare Sector จากงาน
Asia’s Outstanding Companies Poll 2018 โดย นิตยสาร ASIAMONEY
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• บริษัทได้ รับรางวัล Hospital of the Year in Asia Pacific และ Hospital of the Year in Thailand
เป็ นปี ที 3 ติดต่อกัน สําหรับ Global Health and Travel Awards 2018 จากงาน Asia Pacific
Healthcare and Medical Tourism Summit 2018
• บริษัทได้ รับรางวัล Best Overall IR (Large Capitalization) จากงาน IR Magazine Forum &
Awards - South East Asia 2018 ซึงจัดขึ &นโดยวารสาร IR Magazine
ความรั บ ผิด ชอบต่ อ สังคม
• BDMS สนับสนุนโครงการสนามลู่ปันจักรยานเจริ ญสุขมงคลจิต ประกอบด้ วยลู่ปันจักรยานหลัก
ระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ลูป่ ั นจักรยานระยะสัน& ระยะทาง 1.6 กิโลเมตร และลูป่ ั นจักรยานสําหรับ
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
• BDMS สนับ สนุนโครงการอุ่น ไอรั ก คลายความหนาว สายนํ า& แห่งรั ตนโกสินทร์ โดยการร่ ว ม
ออกบูธ มีการร่วมทํากิจกรรมเชิงสุขภาพให้ แก่ผ้ ทู ีมาร่วมงาน
• บริษัทเป็ นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็ นทางการสําหรับโครงการ BDMS Bangkok Marathon 2018
ภายใต้ แนวคิด "กีฬาคือยาวิเศษ" เพือสนับสนุนให้ ทกุ คนมีใจรักการออกกําลังกายและเล่นกีฬา ซึง
บริษัทเชือมันว่ากีฬาจะทําให้ ทกุ คนมีร่างกายและจิตใจทีแข็งแรง
จากนัน& ผู้ดําเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมซักถาม
นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นดังนี &
1. ขอให้ บริษัทชี &แจงว่า เพราะเหตุใดบริษัทจึงไม่มีวาระการประชุมเพือรับรองรายงานการประชุมครัง&
ทีผ่านมา ทังนี
& & หากมีผ้ ูถือหุ้นทีเพิ งเข้ ามาถือหุ้นบริ ษัท หรื อผู้ถือหุ้นทีไม่ได้ มาเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นปี ทีแล้ ว จะไม่
ทราบถึงเนื &อหาของการประชุมคราวทีแล้ ว และหากเป็ นไปได้ ขอให้ บริ ษัทช่วยสรุปรายละเอียดในการตอบข้ อซักถาม
ของผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมครั &งถัดไปด้ วย
2. กรณีของนายแพทย์ปราเสริ ฐ ปราสาททองโอสถ มีความเป็ นมาอย่างไร และเรื องราวทัง& หมด
เกิดขึ &นจากสาเหตุใด
ผู้ดําเนินการประชุมได้ ชี &แจงดังนี &
1. ขณะนี & บริ ษัทชันนํ
& าของประเทศไทยจํานวนมากไม่มีวาระรับรองรายงานการประชุมครัง& ทีผ่านมา
เนืองด้ วยกฎหมายมิได้ กําหนดให้ ต้องมีวาระรับรองรายงานการประชุม สําหรับการจดบันทึกรายงานการประชุม จะ
เป็ นการสรุ ปในสาระสําคัญเพื อให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ เห็นถึงสิงทีเกิดขึ &นในการประชุม โดยบริ ษัทจะเผยแพร่ รายงานการ
ประชุม ทางเว็ บไซต์ ของบริ ษัท ภายใน 14 วัน นับจากวัน ประชุม ทัง& นี & หากผู้ถือหุ้น มีข้อ แก้ ไขหรื อข้ อทักท้ วงใดๆ
เกียวกับรายงานการประชุมดังกล่าว สามารถแจ้ งบริษัทให้ ทราบเพือดําเนินการแก้ ไขได้

หน้ า 8 จาก 28

2. สําหรับเรื องของนายแพทย์ปราเสริฐฯ บริษัทขออภัยทีไม่สามารถให้ ข้อมูลดังกล่าวได้ เนืองด้ วย
เป็ นเรื องส่วนตัวของท่านซึงไม่เกียวข้ องกับบริษัท และเรื องดังกล่าวมีรายละเอียดซับซ้ อนมากมาย ซึงบริ ษัทเห็น
ว่าเป็ นการไม่สมควรจะก้ าวล่วง ทังนี
& & บริ ษัทขอยืนยันว่าเรื องทีเกิดขึ &น ไม่มีสว่ นเกียวข้ องหรือส่งผลต่อการดําเนินงาน
ของบริษัทแต่อย่างใด
นายวสันต์ พงษ์ พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น ได้ เสนอแนะให้ บริษัทเพิมรายละเอียด ข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น ใน
หนังสือเชิญประชุม เพื อให้ ผ้ ูอ่านรายงานการประชุมจะได้ รับทราบเรื องราวเกียวกับบริ ษัทในการประชุมทีผ่านมา
และส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกันหนังสือเชิญประชุมในครัง& ถัดไป เนืองจากมีผ้ ูถือหุ้นบางส่วนไม่สะดวกทีจะรับข้ อมูลทาง
เว็บไซต์ของบริ ษัท
นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้ บริ ษัทจัดทํารายงานการประชุมในลักษณะรู ปเล่มส่ง
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทีไม่สะดวกรับข้ อมูลรายงานการประชุมซึงเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และได้ สอบถามเพิมเติม
ในประเด็นต่อไปนี &
1. คดีความโครงการไลฟ์ พริ วิเลจ คลับ (Life Privilege Club) ขณะนี &เป็ นอย่างไร มีความก้ าวหน้ าใน
เรื องคดีอย่างไร
2. การลงทุนของบริ ษัทในบางโรงพยาบาล โดยเฉพาะโรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ มีความคืบ หน้ า
อย่างไร และบริษัทมีแผนการอย่างไร
3. เนืองจากบริ ษัทมีการลงทุนด้ านอุตสาหกรรมทางการแพทย์จํานวนมาก อยากทราบว่าบริ ษัทมี
โครงการลงทุนอุตสาหกรรมทางการแพทย์ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic
Corridor : EEC) หรื อไม่ อย่างไร
4. บริษัทมีข้อมูลทีเป็ นนัยสําคัญทีจะเกิดขึ &นต่อโครงการ BDMS Wellness Clinic หรือไม่ อย่างไร
5. เพราะเหตุใด บริ ษัทจึงไม่ได้ เข้ าร่วม บริหารงานใน โรงพยาบาลทีบริษัทถือหุ้น และวิธีการดังกล่าว
ก่อให้ เกิดประโยชน์แก่บริษัทอย่างไรบ้ าง
6. บริษัทจะดําเนินการด้ านใดบ้ าง ในโครงการความร่วมมือกับ Ping An Good Doctor (PAGD)
7. บริษัทมีแผนธุรกิจอย่างไรในอนาคตทีจะสามารถเพิมความมันใจให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น เพือร่วมลงทุนกับ
บริษัทต่อไป
8. เนืองจากมีการประกาศจากกระทรวงพาณิชย์ เรื องการควบคุมราคาบริ การทางการแพทย์ อยาก
ทราบว่าจะส่งผลด้ านใดต่อบริ ษัท
9. ขอให้ บริษัทชี &แจงสถานะของแพทย์ทีทํางานให้ แก่บริ ษัท จํานวนประมาณ 3,000 คน เนืองด้ วยใน
รายงานประจําปี ระบุวา่ แพทย์ดงั กล่าวไม่ได้ มีสถานะเป็ นพนักงานของบริ ษัท
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ผู้ดําเนินการประชุมได้ ชี &แจงว่า คดีโครงการไลฟ์ พริ วิเลจ คลับ (Life Privilege Club) ขณะนี &ยังคงอยู่
ในการพิจารณาของศาล ในการนี & หากศาลมีคําพิ พ ากษาเป็ นอย่างไร บริ ษัทจะถือปฏิบตั ิตามคําพิ พ ากษาโดย
เคร่งครัด
จากนัน& ผู้ดําเนินการประชุม ได้ เชิญนางนฤมล น้ อยอํา รักษาการกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ และประธาน
เจ้ าหน้ าทีบริ หารด้ านการเงิน เป็ นผู้ตอบข้ อซักถามเกียวกับการลงทุนของบริ ษัท
นางนฤมล น้ อยอํา รักษาการกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารด้ านการเงิน ชี &แจง
ว่า การลงทุนในโรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ ของบริ ษัท เป็ นการลงทุนแบบปกติ บริ ษัทสามารถลงทุนในธุรกิจทีมีกําไร
และได้ รับ ส่วนแบ่งกําไรและเงินปั น ผลได้ โดยบริ ษัทไม่มีน โยบายที จะเข้ าร่ วมบริ หารแต่อย่างใด ทัง& นี & ขึน& อยู่กับ
ช่วงเวลาทีเหมาะสมในการเข้ าลงทุนด้ วย
สําหรับการลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor :
EEC) บริ ษัทมีความสนใจในโครงการดังกล่าวเป็ นอย่างมาก บริษัทโรงพยาบาลในภาคตะวันออกหลายแห่งไม่ว่าจะ
เป็ น พัทยา จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ซึงขณะนีฝ& ่ ายบริ หารได้ มีการหารื อเกียวกับการรับมือ
โครงการทีจะเกิดขึ &นดังกล่าว โดยกลุม่ เป้าหมายหลักทีบริ ษทั กําหนดไว้ จะเป็ นโรงพยาบาลทีพัทยาและจังหวัดระยอง
สําหรับโครงการความร่ วมมือกับ Ping An Good Doctor (PAGD) เป็ น โครงการให้ บริ การด้ า น
การแพทย์และการดูแลสุขภาพระบบออนไลน์ผา่ น Ping An Good Doctor application แพลตฟอร์ มอันดับหนึงของ
ประเทศจีน ซึงปั จจุบนั มีผ้ ใู ช้ งานมากกว่า 200 ล้ านคน โดยบริษัทจะระบุรายชือของโรงพยาบาลในกลุม่ BDMS และ
แนะนําบริ การต่างๆ ของโรงพยาบาลไว้ ใน Ping An Good Doctor application เป็ นภาษาจีน นอกจากนี & Ping An
Good Doctor (PAGD) จะแนะนําลูกค้ าให้ มาใช้ บริ การทีโรงพยาบาลใน Center of Excellence Network (CoE)
จํานวน 8 แห่ง โดยเป็ นการขยายกลุม่ ลูกค้ าต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุม่ ลูกค้ าชาวจีน
ด้ านแผนธุรกิจ บริ ษัทมีนโยบายทีจะขยายโรงพยาบาลทังในด้
& านการดูแลสุขภาพองค์รวม ซึงบริ ษัทเชือ
ว่าในอนาคต คนจะดูแลสุขภาพตนเองก่อนเกิดการเจ็บ ป่ วย อย่างไรก็ดี หากเกิ ดการเจ็บป่ วยขึน& บริ ษัทยังคงมี
โรงพยาบาลใน Centers of Excellence Network (CoE) รองรับเหตุการณ์ดงั กล่าว และมีบริการจากโรงพยาบาลชีวา
ทรานสิชนนั
ั ล แคร์ ซึงพร้ อมจะดูแลผู้ป่วยทียังไม่สามารถดูแลตนเองได้ ภายหลังออกจากโรงพยาบาล เพือให้ ผ้ ูป่วย
ได้ ฟืน& ฟูตนเองและสามารถกลับมาดําเนินชีวิตแบบปกติได้ รวมถึงธุรกิจจากบริษัทยาและบริ ษัทนํ &าเกลือทีสนับสนุน
ธุรกิจของบริษัท
ผู้ดําเนินการประชุม ได้ เชิญนายประดิษฐ์ ทีฆกุล กรรมการ เป็ นผู้ชี &แจงกรณีประกาศของกระทรวง
พาณิชย์และสถานะของแพทย์ในโรงพยาบาล
นายประดิษฐ์ ทีฆกุล กรรมการ ชี &แจงว่า ในการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลซึงเป็ นกิจการทีต้ องได้ รับ
การอนุญาตนัน& มีกฎเกณฑ์ทีต้ องปฏิบตั ภิ ายใต้ การควบคุมของกระทรวงสาธารณสุขอยูแ่ ล้ ว ทังในเรื
& องของการเสนอ
ราคา และการให้ บริ การ ทัง& นี & กรณี ประกาศจากกระทรวงพาณิ ชย์ เรื องการควบคุมราคาบริ การทางการแพทย์
หน้ า 10 จาก 28

เบื &องต้ นยังไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อบริ ษัท หากในอนาคตมีการเปลียนแปลงใดๆ บริษัทพร้ อมทีจะปฏิบตั ิตามกฎหมาย
โดยคํานึงถึงผู้มีสว่ นได้ เสียทุกท่านให้ ได้ รับผลประโยชน์สงู สุด
กรณีสถานะของแพทย์ บริ ษัทยืนยันว่าแพทย์ในโรงพยาบาลซึงเป็ นแพทย์วิชาชีพ ไม่ได้ มีสถานะเป็ น
ลูกจ้ างของบริ ษัท เว้ นแต่แพทย์บางท่านทีเป็ นพนักงานของบริ ษัท ซึงมีบทบาทหน้ าทีเน้ นไปในการบริ หารจัดการ
ไม่ใช่การรักษาผู้ป่วย จึงมีสถานะเป็ นลูกจ้ างของบริ ษัท
นายนิ คม ภคบัณ ฑุ ผู้ถื อ หุ้น เสนอแนะเพิ มเติ มว่ า ในการเผยแพร่ ข้อ มูล รายงานการประชุมทาง
เว็บไซต์ของบริ ษัท อยากให้ บริ ษัทระบุแหล่งทีสามารถเข้ าถึงข้ อมูลรายงานการประชุมทีเผยแพร่ได้ อย่างตรงจุด
ไม่มีผ้ ใู ดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม
มติท 'ปี ระชุม
วาระที' 2

ทีประชุมรับทราบการรายงานการดําเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561

พิจ ารณาอนุม ัต งิ บการเงิน ประจําปี 2561

ผู้ดําเนินการประชุมได้ ขอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน สําหรับปี สิ &นสุด วันที 31 ธันวาคม
2561 ตามรายละเอียดข้ อมูลซึงปรากฏในรายงานประจําปี 2561 ตามทีได้ จดั ส่งให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นแล้ ว และได้ เชิญนาย
ชวลิต เศรษฐเมธีกลุ กรรมการตรวจสอบ ชี &แจงข้ อมูลเพือประกอบการพิจารณาของทีประชุม
นายชวลิต เศรษฐเมธี กุล กรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้
พิจารณาข้ อมูลรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สําหรับปี สิ &นสุดวันที 31 ธันวาคม 2561 ซึงผ่านการตรวจสอบ
โดยนายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริ ษัทสํานักงานอีวาย จํากัด เห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้
จัดทําขึ &นตามมาตรฐานบัญชี และแสดงข้ อมูลทีถูกต้ องโดยมีการเปิ ดเผยข้ อเท็จจริ งทีเป็ นสาระสําคัญอย่างเพียงพอ
โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้ แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดโดย
ถูกต้ องตามทีควรในสาระสําคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สําหรับรายการระหว่างกันทีเกิดขึ &นในปี
2561 ทีปรากฏในรายงานประจําปี นนั & คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็ นรายการมี
ความสมเหตุผ ล และมี เ งือนไขการค้ า ตามปกติ และได้ มอบหมายให้ นางนฤมล น้ อ ยอํ า รั กษาการกรรมการ
ผู้อํานวยการใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าทีบริหารด้ านการเงิน เป็ นผู้สรุปข้ อมูลตามงบการเงินเพือประกอบการพิจารณา
ของทีประชุม
นางนฤมล น้ อยอํา รักษาการกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารด้ านการเงิน ได้
รายงานสรุปสาระสําคัญของงบกําไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ &นปี 2561 ต่อที
ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี &
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สรุ ป สาระสําคัญงบกําไรขาดทุน ปี 2561
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงิน รวม
2561
2560
รายได้ จากการดําเนินงาน
79,333
72,772
รายได้ รวม
79,407
75,719
ต้ นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้ นทุนขาย
51,546
47,975
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
15,998
14,488
กําไรก่อนรายการไม่ปรกติ
9,918
8,021
กําไรสุทธิสว่ นทีเป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
9,191
10,216

เปลี'ย นแปลง
ร้ อ ยละ
9.0
4.9
7.4
10.4
23.7
(10.0)

สรุ ป สาระสําคัญงบแสดงฐานะการเงิน ณ วัน ที' 31 ธัน วาคม 2561
(หน่วย: ล้ านบาท)
งบการเงิน รวม
เปลี'ย นแปลง
2560
ร้ อ ยละ
2561
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
5,034
5,091
(1.1)
ลูกหนี &การค้าและลูกหนี &อืน
7,545
6,975
8.2
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
74,496
71,559
4.1
สิน ทรั พ ย์ร วม
133,499
122,627
8.9
หนี &สินรวม
60,061
56,756
5.8
ส่วนของผู้ถือหุ้น
73,438
65,871
11.5
รวมหนีสA นิ และส่ วนของผู้ถ ือ หุ้น
133,499
122,627
8.9
คําอธิบ ายและการวิเ คราะห์ ฐานะการเงิน และผลการดําเนิน งานโดยสรุ ป
ปั จจัยสนับสนุนการเติบโตของบริ ษัท ได้ แก่
•

การเพิมขึน& ของจํานวนผู้ป่วยและค่ารักษาพยาบาลตามความซับซ้ อนของโรคจาก Center of
Excellence ทัง& 10 แห่ง

•

การขยายฐานลูกค้ ากลุม่ ประกันสุขภาพ

•

โครงการ Bangkok Emergency Services ทําให้ มีการประสานงานในการส่งต่อผู้ป่วยทีได้ รับ
อุบตั ิเหตุหรื อผู้ป่วยวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพ

ซึงปั จจัยดังกล่าวได้ ส่งผลให้ รายได้ จากคนไข้ ชาวไทยและชาวต่างชาติเพิมขึ &นร้ อยละ 9 จากปี
2560 และสัดส่วนรายได้ จากคนไข้ ชาวไทยต่อชาวต่างชาติเท่ากับร้ อยละ 70 ต่อร้ อยละ 30 ในปี 2561
ข้ อมูลค่าใช้ จา่ ยโดยสรุป ได้ แก่
•

ต้ นทุนค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้ จ่ายการบริหารเพิมขึ &นในอัตราทีตํากว่าการเพิมขึ &นของรายได้
จากการดําเนินงานรวม
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•

ค่าใช้ จา่ ยทางการเงินลดลง จากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้ สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ

ผู้ดําเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมซักถาม
นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้น สอบถามในประเด็นดังนี &
1. ผลต่างระหว่างรายได้ รวมและรายได้ จากการดําเนินงานจํานวน Œ• ล้ านบาท มีทีมาอย่างไร
2. เนืองจากบริ ษัทมีรายได้ มากขึ &น เหตุใดกําไรสุทธิสว่ นทีเป็ นของผู้ถือหุ้นจึงลดลงถึงร้ อยละ 10
ผู้ดําเนินการประชุม ได้ เชิญนางวรรณพา ภวเวช ผู้ชว่ ยประธานเจ้ าหน้ าทีบริหารด้ านการเงินของบริษัท
เป็ นผู้ชี &แจงประเด็นทีผู้ถือหุ้นสอบถามในวาระนี &
นางวรรณพา ภวเวช ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารด้ านการเงิน ชี &แจงว่า ผลต่างรายได้ จํานวน 74
ล้ านบาท มาจาก ดอกเบี &ยรับจํานวน 58 ล้ านบาท และ เงินปั นผลรับจํานวน 16 ล้ านบาท สําหรับกําไรสุทธิส่วนที
เป็ นของผู้ถือหุ้นทีลดลง เนืองจากในปี 2560 บริ ษัทมีรายการพิเศษเป็ นกํา ไรจากการขายเงินลงทุนในโรงพยาบาล
บํารุ งราษฎร์ (BH) จํานวน 2,880 ล้ านบาท ส่งผลให้ กําไรสุทธิสว่ นทีเป็ นของผู้ถือหุ้นในปี 2560 สูงกว่า ปี 2561
นายสุริยนต์ จิตราภัณฑ์ ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาววลัยมณี แสงจันทร์ สมพร ผู้ถือหุ้น ขอให้ บริ ษัท
ชี &แจงกรณีคดีความโครงการไลฟ์ พริ วิเลจ คลับ (Life Privilege Club) ซึงผู้ตรวจสอบบัญชีได้ แสดงความคิดเห็นใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อที 22 และจากข้ อมูลในงบการเงิน หนี &สินจากการยุติโครงการให้ การรักษาพยาบาล
ตลอดชีพ ซึงเพิ มขึ &นจาก 440,022,035 บาท เป็ น 623,893,500 บาท จะมีการเปลียนแปลงของตัวเลขทางการเงิน
อีกหรื อไม่ และสําหรับสมาชิกทียังไม่ได้ รับการชดเชย บริษัทจะมีนโยบายอย่างไร
ผู้ดําเนินการประชุม ได้ เชิญนางวรรณพา ภวเวช ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารด้ านการเงิน เป็ นผู้
ชี &แจง
นางวรรณพา ภวเวช ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารด้ านการเงิน ชี &แจงว่า ในไตรมาสที 4 บริ ษัทได้ มี
การบันทึกหนี &สินตามคําพิ พากษาของศาลชันต้
& นเรี ยบร้ อยแล้ ว ซึงมูลค่าหนี &สินดังกล่าวเป็ น การคํานวณโดยนัก
คณิตศาสตร์ ประกันภัย
ผู้ดําเนินการประชุม ชีแ& จงเพิมเติมว่า เมือมีการยกเลิกโครงการไลฟ์ พริ วิเลจ คลับ (Life Privilege
Club) ตามหลักการบัญชีทีรับรองทัวไป บริ ษัทจะให้ นกั คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยคํานวณประมาณการหนีส& ินทีอาจ
เกิดขึ &นจากการยุติโครงการ และ บันทึกประมาณการหนี &สินดังกล่าว เพือให้ ถกู ต้ องตามหลักการบัญชี
นายสุริ ยนต์ จิ ต ราภัณ ฑ์ ผู้รั บ มอบฉัน ทะ สอบถามเพิ มเติม ว่ า การบัน ทึก หนี ส& ิ น ดังกล่าว สิน& สุด
กระบวนการแล้ วหรื อไม่
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ผู้ดําเนินการประชุม ได้ ชี &แจงว่า การบันทึกหนี &สินดังกล่าวครบถ้ วนตามหลักการบัญชีทีรับรองทัวไป
และเป็ นไปตามแนวทางพิพากษาของศาลแล้ ว
นางสาวรุ่งเรื อง เงางามรัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามในประเด็นดังนี &
1. ภาระทางการเงินลดลง เกิดจากหุ้นกู้แปลงสภาพ อยากทราบว่าลดลงจํานวนเท่าใด
2. หุ้นกู้แปลงสภาพทีเหลือ จํานวนร้ อยละ 40 มีระยะเวลากําหนดหรือไม่ และสิ &นสุดเมือใด
3. หากมีการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทีเหลืออยู่จํานวนร้ อยละ 40 ทังหมด
&
ค่าใช้ จ่ายจะลดลง
เท่าใด
4. หากมีการแปลงสภาพหุ้นกู้ครบจํานวนร้ อยละ 100 บริษัทได้ จดั เตรี ยมหุ้นไว้ รองรับจํานวนเท่าใด
ผู้ดํา เนิน การประชุม ได้ เ ชิ ญ นางนฤมล น้ อยอํา รั กษาการกรรมการผู้อํ านวยการใหญ่ และประธาน
เจ้ าหน้ าทีบริ หารด้ านการเงิน เป็ นผู้ชี &แจง
นางนฤมล น้ อยอํา รักษาการกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารด้ านการเงิน ชี &แจง
ดังนี &
1. หุ้นกู้ดงั กล่าวมีอายุ 5 ปี โดยอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพจะสิ &นสุดลงในปี นี & และบริ ษัทคาดการณ์ว่าผู้
ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้ สิทธิแปลงสภาพในไตรมาสที 3 ของปี นี &
2. หากมีการแปลงสภาพหุ้นกู้ครบทังจํ
& านวน บริ ษัทได้ มีการจัดเตรี ยมหุ้นสามัญไว้ เพียงพอต่อการ
แปลงสภาพดังกล่าว
และได้ มอบหมายให้ นางวรรณพา ภวเวช ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารด้ า นการเงิน เป็ นผู้ชี &แจง
เกียวกับภาระทางการเงินทีลดลง
นางวรรณพา ภวเวช ผู้ชว่ ยประธานเจ้ าหน้ าทีบริหารด้ านการเงิน ชี &แจงดังนี &
Ž. ทีผ่านมา มีการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทังสิ
& &นจํานวน 3,981 ล้ านบาท โดยค่าใช้ จ่ายทีเกียวกับ
หุ้นกู้แปลงสภาพลดลงประมาณ 200 ล้ านบาท
•. มูลค่าของหุ้นกู้ตามงบการเงิน มีจํานวนประมาณ 5,067 ล้ านบาท หากมีการแปลงสภาพทั &งหมด
จะมีมลู ค่าประมาณ 5,185 ล้ านบาท โดยมีส่วนต่างประมาณ 118 ล้ านบาท ซึงจะกลายเป็ นภาระดอกเบี &ยหากไม่มี
การแปลงสภาพหุ้นกู้ดงั กล่าวในระหว่างงวด
นายวสันต์ พงษ์ พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามในประเด็นดังนี &
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1. ส่วนต่างทีเกิดขึ &นจากการลงทุนในโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํานวนประมาณ 800 ล้ านบาท มีทีมา
อย่างไร ปั จจุบนั บริ ษัทเข้ าถือหุ้นในโรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ ประมาณร้ อยละ 25 ของจํานวนหุ้นทังหมด
&
อยากทราบ
ว่าการเข้ าถือหุ้นจํานวน 1 ใน 4 ของหุ้นทังหมดในโรงพยาบาลบํ
&
ารุ งราษฎร์ บริ ษัทสามารถเข้ าไปร่วมบริ หารงานใน
โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ ได้ หรื อไม่
2. จากข้ อมูลงบการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 แสดงข้ อมูลเงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
&
คคลทีไม่เกียวข้ อง
กัน จํานวน 67 ล้ านบาท ซึงมีจํานวนเท่าเดิมจากปี ทีผ่านมา อยากทราบเหตุผลว่าเพราะเหตุใดจึงมีจํานวนเท่าเดิม
ผู้ดําเนินการประชุม เชิญนางนฤมล น้ อยอํา รักษาการกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าที
บริหารด้ านการเงิน เป็ นผู้ชี &แจง
นางนฤมล น้ อยอํา รักษาการกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารด้ านการเงิน ชี &แจง
ว่า ตามหลักการบัญชีทีรับรองทัวไป หากบริ ษัทต้ องการบันทึกรับรู้ ส่วนแบ่งกําไรจากบริ ษัทร่วม จะต้ องเข้ าถือหุ้น
มากกว่าร้ อยละ 20 ของจํานวนหุ้นทั &งหมด อีกทั &งโรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ มีห้ ุนกู้แปลงสภาพด้ วย ซึงหากผู้ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพนันได้
& แปลงสภาพมาเป็ นหุ้นสามัญ จะทําให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทลดลง จึงเป็ นเหตุให้ บริ ษัทต้ อง
เข้ าถือหุ้นจํานวนประมาณร้ อยละ 25 หากในอนาคตมีการแปลงสภาพหุ้นกู้ของโรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ บริ ษัทจะ
ยังคงถือหุ้นในอัตรามากกว่าร้ อยละ 20 ส่งผลให้ บริ ษัทยังคงสามารถรับรู้สว่ นแบ่งกําไรอยูเ่ ช่นเดิม
นางวรรณพา ภวเวช ผู้ชว่ ยประธานเจ้ าหน้ าทีบริหารด้ านการเงิน ชี &แจงเพิมเติมว่า ตัวเลขในงบการเงิน
รวมทีไม่ตรงกับตัวเลขทีบริ ษัทซื &อโรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ นนั & เนืองจากบริ ษัทมีบริ ษัทร่วมหลายแห่ง จึงทําให้ มีส่วน
แบ่งกําไรจากบริษัทร่วมอืนๆ เกิดขึ &นด้ วย ส่งผลให้ ยอดรวมมีการเปลียนแปลงเพิมขึ &น
สําหรับ ประเด็นเงินกู้ยืมระยะสัน& จากบุคคลทีไม่เกี ยวข้ องกัน จํา นวน 67 ล้ านบาท เป็ นเงิน กู้ยืมซึง
บริษัทย่อยของบริ ษัทได้ ทําการกู้ยืมเงินจากอดีตกรรมการของบริ ษัทย่อยดังกล่าว
นายนิคม ภคบัณฑุ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เนืองจากบริ ษัทเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทีสุดของโรงพยาบาล
บํา รุ งราษฎร์ เหตุใ ดจึ งไม่มี น โยบายในการส่ง กรรมการเข้ า ร่ ว มบริ ห าร หรื อ บริ ษั ท มี สิ ท ธิ อื นใดในการบริ ห าร
โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ หรื อไม่
ผู้ดําเนินการประชุม เชิญนางนฤมล น้ อยอํา รักษาการกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าที
บริหารด้ านการเงิน เป็ นผู้ชี &แจง
นางนฤมล น้ อยอํา รักษาการกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารด้ านการเงิน ชี &แจง
ว่า บริ ษัท มีความร่ วมมือทางการแพทย์กับ โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ อาทิเช่น การส่งต่อผู้ป่ วย แต่บริ ษัท ยังไม่มี
นโยบายในการส่งกรรมการหรื อเข้ าไปร่วมบริ หารงานในโรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ แต่อย่างใด
ผู้ดําเนินการประชุม ได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผ้ ูถือหุ้นรายใดซักถามหรื อแสดง
ความคิดเห็นเพิมเติมในวาระนี & จึงขอให้ ทีประชุมลงคะแนนเสียง
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เลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า มติในวาระนี &จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ าง
มากของผู้ถือหุ้นซึงเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท 'ปี ระชุม ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิงบการเงินประจําปี 2561 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึงเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี &
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที' 3

คะแนน
11,721,875,127
500
5,700,465
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อ ยละ
99.9999
0.0000

พิจ ารณาอนุม ัต จิ ดั สรรเงิน กําไรประจําปี 2561

ผู้ดํา เนิน การประชุมได้ เ สนอให้ ทีประชุมพิ จ ารณาอนุมัติ ก ารจัด สรรเงิน กํ าไร ประจํ า ปี 2561 โดย
มอบหมายให้ นางนฤมล น้ อยอํา รักษาการกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารด้ านการเงิน เสนอ
ข้ อมูลต่อทีประชุม
นางนฤมล น้ อยอํา รักษาการกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ กรรมการบริ หารและประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
ด้ านการเงิน เสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาข้ อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินปั นผลจากผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี &
การจ่ ายเงิน ปั น ผลสําหรั บ ผลการดําเนิน งาน
(งบการเงินรวม)

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

กําไรสุทธิส่วนทีเป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

(ล้ านบาท)

9,191

10,216

8,386

กําไรสุทธิตอ่ หุ้น

(บาท/หุ้น)

0.59

0.66

0.54

จํานวนหุ้นสามัญ

(ล้ านหุ้น)

15,669*

15,491

15,491

เงิน ปั น ผลต่ อ หุ้น

(บาท/หุ้น)

0.32

0.36

0.29

-เงิ นปันผลระหว่างกาล

0.13

0.13

0.10

-เงิ นปันผลทีเสนอจ่ายเพิ ม

0.19*

0.23

0.19

5,014*

5,577

4,492

54.5%

54.6%

53.6%

เงินปั นผลจ่ายทังสิ
& &น
อัตราการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกําไรสุทธิ

(ล้ านบาท)

* จํานวนหุ้นสามัญและจํานวนเงินปั นผลจ่ายอาจเพิมขึ &นได้ ในกรณีทีผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ แปลงสภาพเป็ น
หุ้นสามัญและจดทะเบียนก่อนวันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)
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1) เสนออ นุ มั ติ จั ด สรรเงิ น ปั นผ ลในอั ต ร าหุ้ นล ะ 0.32 บา ท รว มเป็ นเ งิ น ปั นผลทั ง& สิ น&
5,013,633,528.71 บาท
• เงินปั นผลจากกําไรทีได้ รับส่งเสริมการลงทุนจาก BOI จํานวน 0.035 บาทต่อหุ้น
• เงินปั นผลจากกําไรทีไม่ได้ รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI จํานวน 0.155 บาทต่อหุ้น
โดยอัตราเงินปั นผลคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 54.5 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึงเป็ นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปั น ผลของบริ ษัทที กําหนดจ่า ยไม่ตํากว่าร้ อ ยละ 50 ของกํ าไรสุทธิ จากงบ
การเงินรวม
2) เมือวันที 28 กันยายน 2561 บริ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานครึ งแรก
ของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท คิดเป็ นเงิน 2,036,531,879.59 บาท คงเหลือเป็ นเงินปั นผล
ทีเสนอจ่ายเพิมอีกในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท คิดเป็ นเงิน 2,977,101,649.12 บาท
เงิน ปั น ผลจากผลการดําเนิน งาน
ประจําปี CDEF

จ่ ายระหว่ างกาล จ่ ายเพิ'ม เติม
(บาท/หุ้น )
(บาท/หุ้น )

ส่วนแบ่งกําไรจาก BOI

รวมทังA สินA
(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

ส่วนแบ่งกําไรจาก Non -BOI

3) กําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที 26 เมษายน 2562
4) เนืองจากบริ ษัทมีเงินสํารองตามกฎหมายครบเต็มตามจํานวนตามข้ อบังคับบริ ษัท บริ ษัทจึงไม่
ต้ องจัดสรรเงินกําไรเป็ นเงินสํารองตามกฎหมายอีก
ผู้ดําเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมซักถาม
นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้น สอบถามในประเด็นดังนี &
1. ในช่วงปี 2557 – 2560 บริ ษัท มีการจ่า ยเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.50 – 0.60 บาท แต่ปัจจุบ ัน
เหลือเพียงหุ้นละ 0.32 บาท อยากทราบว่าเหตุใดการจ่ายเงินปั นผลจึงลดลง
2. กิจการทีได้ รับส่งเสริ มการลงทุนจาก BOI ของบริ ษัทมีจํานวนเท่าใด และจะสิ &นสุดลงเมือใด
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ผู้ดํา เนิน การประชุม ได้ เ ชิ ญ นางนฤมล น้ อยอํา รั กษาการกรรมการผู้อํ านวยการใหญ่ และประธาน
เจ้ าหน้ าทีบริ หารด้ านการเงิน เป็ นผู้ชี &แจง
นางนฤมล น้ อยอํา รักษาการกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารด้ านการเงิน ชี &แจง
ว่า อัตราการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทไม่ได้ ลงลงจากทีผ่านมา ซึงในอดีต อาจเห็นว่าอัตราการจ่ายเงินปั นผลของ
บริษัทมีตวั เลขทีมากกว่าปัจจุบนั เนืองจากขณะนั &น หุ้นของบริษัทมีมลู ค่าทีตราไว้ เท่ากับ 1 บาทต่อหุ้น แต่ภายหลัง
บริษัทได้ มีการแตกพาร์ มูลค่าทีตราไว้ ของหุ้นได้ เปลียนแปลงเป็ น 0.10 บาทต่อหุ้น ซึงหากท่านผู้ถือหุ้นเทียบอัตรา
การจ่ายเงินปั นผลบน par value เดียวกัน จะเห็นได้ ว่า บริษัทมีการจ่ายเงินปั นผลในอัตราทีเพิมขึ &น
สําหรั บ กิ จ การที ได้ รับ การส่งเสริ มการลงทุน จาก BOI ของบริ ษัท จะมี กิจ การผลิต ยา กิ จการผลิ ต
นํ &าเกลือ รวมถึงพยาธิวิทยา โดยกิจการผลิตนํ &าเกลือจะสิ &นสุดการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในปี 2569 และกิจการ
อืนๆ จะสิ &นสุดลงในระยะเวลาใกล้ เคียงกัน
นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อไปว่า หากการส่งเสริ มการลงทุนจาก BOI สิ &นสุดลง ซึง
ส่งผลให้ บริษัทมีภาระภาษีมากขึ &น จะส่งผลอย่างไรต่อเงินปั นผลทีผู้ถือหุ้นจะได้ รับ
นางนฤมล น้ อยอํา รักษาการกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ และประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารด้ านการเงิน ได้
ชี &แจงว่า การพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลในแต่ละครัง& บริ ษัท จะพิจารณาจากกําไรสุท ธิหลังหักค่าใช้ จ่ายทัง& หมด
จากนันบริ
& ษัทจะสํารองทุนไว้ สว่ นหนึงสําหรับการลงทุนและขยายกิจการของบริ ษัท และนําส่วนทีเหลือมาเป็ นเงินปั น
ผลจ่ายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น ทัง& นี & บริ ษัทก็ต้องการจะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในอัตราทีเพิมขึน& ซึงต้ องขึ &นกับฐานะ
การเงินของบริ ษัทและปัจจัยอืนๆ
ผู้ดําเนินการประชุม ได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผ้ ูถือหุ้นรายใดซักถามหรื อแสดง
ความคิดเห็นในวาระนี & จึงขอให้ ทีประชุมลงคะแนนเสียง
เลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า มติในวาระนี &จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ าง
มากของผู้ถือหุ้นซึงเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท 'ปี ระชุม
ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไรประจําปี 2561 ตาม
รายละเอียดทีเสนอ โดยกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที 26 เมษายน 2562 และไม่ต้องจัดสรรเงินกําไรเป็ นเงินสํารอง
ตามกฎหมายเพิมเติมอีก ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี &
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คะแนน
11,727,307,092
90,700
28,300
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อ ยละ
99.9992
0.0008
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วาระที' 4

พิจ ารณาแต่ งตังA กรรมการแทนกรรมการที'ครบกําหนดออกตามวาระ

ผู้ดําเนินการประชุมได้ เชิญนายศรีภพ สารสาส กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผู้เสนอ
ข้ อมูลเพือประกอบการพิจารณาแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
&
ครบกําหนดออกตามวาระต่อทีประชุม
นายศรี ภพ สารสาส กรรมการ กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน ชี &แจงต่อทีประชุมว่า ตาม
ข้ อบังคับบริ ษัทกําหนดให้ กรรมการบริ ษัทต้ องออกตามวาระเป็ นอัตรา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง& คณะ โดย
ปั จจุบนั บริษัทมีกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ จํานวน 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 ารับการเลือกตั &งเป็ นกรรมการอีก
ทัง& นี & บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอชือบุคคลทีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลกั ษณะ
ต้ องห้ ามเพือรับการพิจารณาเลือกตั &งเป็ นกรรมการตามหลักเกณฑ์ทีได้ เปิ ดเผยไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัท เป็ นเวลา 45
วัน ระหว่างวันที 1 ธันวาคม 2561 – 14 มกราคม 2562 แต่ปรากฏว่าไม่มผี ้ ใู ดเสนอรายชือเข้ ามา
คณะกรรมการบริ ษัทโดยข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึงได้ พิจารณา
ถึงเหตุผลและความเหมาะสมหลายประการ ตลอดจนองค์ประกอบด้ านความหลากหลายในคณะกรรมการบริ ษัท
เกียวกับคุณ วุฒิ ความรู้ ความสามารถ ความเชียวชาญเฉพาะทางและประสบการณ์ การทํางาน รวมถึงผลการ
ปฏิบัติง านในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยที ผ่านมา จึงเห็น ควรเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้น พิ จารณาแต่งตัง&
กรรมการ ดังนี &
• เสนอแต่งตัง& 1) ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์สนั ต์ศิริ ศรมณี 2) นายชวลิต เศรษฐเมธีกลุ
3) นายอัฐ ทองแตง และ 4) นายอาสา สารสิน ซึงครบกําหนดออกตามวาระในครัง& นี & กลับเข้ า
ดํารงตําแหน่งต่ออีกวาระหนึง
• เสนอแต่งตั &งนายแพทย์ ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร เข้ าเป็ นกรรมการใหม่ แทนตําแหน่งทีว่างลง
สรุ ป รายชื'อ กรรมการที'เ สนอแต่ งตังA ในครั งA นี A จํานวน 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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กรรมการทีได้ รับการเสนอแต่งตังในครั
&
ง& นี & ไม่ได้ ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการในบริษัททีมีความขัดแย้ ง
หรือมีสภาพเป็ นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริ ษัท สําหรับประวัติ ประสบการณ์ ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง จํานวน
ครัง& ของการเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของกรรมการเดิมทีถูกเสนอชือให้ กลับเข้ า
ดํารงตําแหน่งทัง& 4 ท่าน รวมถึงประวัติและประสบการณ์ของกรรมการทีเสนอแต่งตังใหม่
&
ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วย
1 และหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาสรรหากรรมการ ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วย 3 ซึงได้ จดั ส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นพร้ อมหนังสือ
เชิญประชุม
ทัง& นี & ศาสตราจารย์ เกี ยรติคุณ นายแพทย์ สัน ต์ ศิริ ศรมณี นายชวลิ ต เศรษฐเมธี กุล และนายอาสา
สารสิน ซึงเป็ นผู้ทีถูกเสนอชือให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของบริ ษัท มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระตาม
นิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึงเป็ นไปตามข้ อกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน และเป็ นผู้ทีไม่เคยเป็ นผู้บริหาร หรือผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ หรื อมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีมีนยั สําคัญกับ
บริษัทหรื อบริษัทย่อย โดยนิยามกรรมการอิสระของบริ ษัท ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วย 4
สํ า หรั บ การเสนอแต่ ง ตั ง& ศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ นายแพทย์ สัน ต์ ศิ ริ ศรมณี และนายชวลิ ต
เศรษฐเมธีกุล ซึงมีวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการเกินกว่า 9 ปี โดยนับรวมระยะเวลาทีจะดํารงตําแหน่งจนครบ
วาระในการแต่งตังครั
& ง& นี & คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาแล้ ว
เห็นว่า ในระหว่างการดํารงตําแหน่งกรรมการนัน& กรรมการอิสระทัง& สองท่านดังกล่าวสามารถแสดงความเห็นได้
อย่างเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หาร และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีเกียวข้ อง
ผู้ดําเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผ้ ูถือหุ้นรายใดซักถามหรื อแสดง
ความคิดเห็นในวาระนี & จึงขอให้ ทีประชุมลงคะแนนเสียง
เลขานุการบริ ษัท ได้ แจ้ งต่อทีประชุมทราบว่า มติในวาระนี &จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ าง
มากของผู้ถือหุ้นซึงเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี &บริษทั จะทําการเลือกตังกรรมการเป็
&
นรายบุคคล
และจะเก็บบัตรลงคะแนนทั &งหมด
มติท 'ปี ระชุม
ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิแต่งตังกรรมการที
&
ครบกําหนดออกตามวาระ
จํานวน 4 ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง และแต่งตังกรรมการเข้
&
าใหม่ 1 ท่าน ตามทีเสนอ
ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยแยกเป็ นรายบุคคลดังนี &
4.1 ศาสตราจารย์ เกียรติค ุณนายแพทย์ ส ัน ต์ ศิร ิ ศรมณี กรรมการอิสระ
คะแนน
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

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

ร้ อ ยละ
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

91.3175
8.6825
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4.2 นายชวลิต เศรษฐเมธีก ุล กรรมการอิสระ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

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

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อ ยละ
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 อ ยละ
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 ช ัย รั ต น์ ปั ณฑุร อัม พร กรรมการ (แต่ งตังA ใหม่ )
คะแนน
เห็นด้ วย
11,580,833,658
เสียง
ไม่เห็นด้ วย
146,568,934
เสียง
งดออกเสียง
10,000
เสียง
บัตรเสีย
0
เสียง
วาระที' 5

ร้ อ ยละ
99.3527
0.6473

ร้ อ ยละ
98.7502
1.2498

พิจ ารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ

ผู้ดํา เนินการประชุมได้ เชิญ นายศรี ภพ สารสาส กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน ชีแ& จง
รายละเอียดเพือประกอบการพิจารณาของทีประชุมในวาระนี &
นายศรี ภพ สารสาส กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี &แจงต่อทีประชุมว่า คณะกรรมการ
สรรหาและพิจ ารณาค่า ตอบแทนได้ พิจารณากลันกรองค่า ตอบแทนกรรมการอย่า งละเอียดถึงความเหมาะสม
ประการต่างๆ โดยพิจารณาจากสภาวการณ์ท างเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้ กําไรของบริ ษัท รวมถึงความ
สอดคล้ อ งกับ กิจ การในขนาดเดีย วกัน ตลอดจนถึง ความเหมาะสมกับ ความรับ ผิดชอบและภาระหน้ า ที ของ
กรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี &
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รายการ
การเติบ โตของบริ ษัท ตามงบการเงิน รวม
รายได้ จากการดําเนินงาน
อัตราการเติบโต
รายได้ รวม
อัตราการเติบโต
กําไรสุทธิส่วนทีเป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
อัตรากําไรสุทธิตอ่ รายได้ รวม
ผลประโยชน์ ต่ อ ผู้ถ ือ หุ้น
เงินปั นผล จากผลการดําเนินงานของปี (บาท/หุ้น)
จํานวนกรรมการทังA 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 นอัตราทีเสนอจ่ายโดยต้องได้รับการอนุมตั ิ จากทีประชุมใหญ่สามัญประจํ าปี 2562

ดังนัน& คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพือ
พิจารณาและนํ าเสนอต่อที ประชุมผู้ถือหุ้น เพื อพิจารณากํา หนดค่า ตอบแทนกรรมการ โดยมีอัตราค่าตอบแทน
ดังต่อไปนี &
1. ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท
(หน่วย : บาท)
รายละเอีย ด

เสนอพิจ ารณาใน
AGM 2562
79.4
ล้ านบาท(1)

AGM 2561

AGM 2560

1.1 บําเหน็จกรรมการ (วงเงินรวม)
75.7
69.1
โดยมอบให้ คณะกรรมการพิ จ ารณา
ล้ านบาท
ล้ านบาท
จัดสรรกันเอง
1.2 ค่าเบี &ยประชุมกรรมการ
- ประธาน
75,000 บาทต่อครัง&
75,000 บาทต่อครั &ง 75,000 บาทต่อครัง&
- กรรมการท่านละ
50,000 บาทต่อครัง&
50,000 บาทต่อครัง& 50,000 บาทต่อครัง&
(2)
1.3 วงเงินค่ารักษาพยาบาลของกรรมการ 3 ล้ านบาท/คน/ปี
3 ล้ านบาท/คน/ปี
(เฉพาะกรรมการจากภายนอกที ไม่ มี (นับจากวันประชุม
(นับจากวันประชุม
สถานะเป็ นพนักงาน/ผู้บริหารตามสัญญา สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
สามัญผู้ถือหุ้น
จ้ างของบริษัท โดยเป็ นค่ารักษาพยาบาล 2562 ถึงวันประชุม ประจําปี 2561 ถึงวัน
ที ใช้ บ ริ ก ารในโรงพยาบาลกรุ งเทพและ สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
โรงพยาบาลในเครือเท่านัน)
&
ในครัง& ต่อไป)
ประจําปี ในครัง& ต่อไป)
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หมายเหตุ
(1) บริษัทใช้ หลักเกณฑ์ในการคํานวณบําเหน็จกรรมการในอัตราร้ อยละ 0.1 ของรายได้ รวม ตามงบการเงินรวมปี
ล่าสุดของบริษัทและบริษัทย่อย
(2) ณ วันที 12 เมษายน 2562 บริ ษัทมีกรรมการจากภายนอกทีไม่มีสถานะเป็ นพนักงาน/ผู้บริ หารตามสัญญา
จ้ างของบริ ษัท จํานวน 8 ท่าน ได้ แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุ ณ เผ่าสวัสดิ< ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นายแพทย์สัน ต์ศิริ ศรมณี นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ นายกานต์
ตระกูลฮุน นายธงชัย จิรอลงกรณ์ นายอาสา สารสิน และนายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ
2. ค่ าตอบแทนคณะกรรมการชุด ย่ อ ย
ประกอบด้ วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสียง และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ซึงได้ รับค่าตอบแทนในรู ปของ
ค่าเบี &ยประชุม ดังนี &
(หน่วย : บาท)
เสนอพิจ ารณาใน
กรรมการชุด ย่ อ ย
AGM 2561
AGM 2560
AGM 2562
C.F คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธาน

105,000 บาทต่อครัง& 105,000 บาทต่อครัง& 105,000 บาทต่อครัง&

- กรรมการท่านละ

70,000 บาทต่อครัง&

70,000 บาทต่อครัง&

70,000 บาทต่อครัง&

- ประธาน

90,000 บาทต่อครัง&

90,000 บาทต่อครัง&

90,000 บาทต่อครัง&

- กรรมการท่านละ

60,000 บาทต่อครัง&

60,000 บาทต่อครัง&

60,000 บาทต่อครัง&

75,000 บาทต่อครัง&
50,000 บาทต่อครัง&

75,000 บาทต่อครั &ง
50,000 บาทต่อครั &ง

75,000 บาทต่อครัง&
50,000 บาทต่อครัง&

75,000 บาทต่อครัง&
50,000 บาทต่อครัง&

C.C คณะกรรมการบริ ห าร

C.M คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ าตอบแทน
- ประธาน
75,000 บาทต่อครัง&
- กรรมการท่านละ
50,000 บาทต่อครัง&
C.N คณะกรรมการบริ ห ารความเสี'ย ง
- ประธาน
75,000 บาทต่อครัง&
- กรรมการท่านละ
50,000 บาทต่อครัง&
C.D คณะกรรมการกํากับ ดูแ ลกิจ การ
- ประธาน
75,000 บาทต่อครัง&
- กรรมการท่านละ
50,000 บาทต่อครัง&

75,000 บาทต่อครัง&
50,000 บาทต่อครัง&
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ผู้ดําเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ทีประชุมซักถาม
นายเฉลิม พล ไวทยางกูร ผู้ถือ หุ้น สอบถามว่า เหตุใ ดค่า ตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อ ย
โดยเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบจึงสูงกว่าค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดใหญ่
ผู้ดําเนินการประชุม ได้ เชิญนายศรี ภพ สารสาส กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผู้ชี &แจง
นายศรี ภพ สารสาส กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่า ตอบแทน ชี แ& จงว่า บริ ษั ท ได้ พิ จารณาตาม
ภาระหน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีภาระหน้ า ที
มากกว่าคณะกรรมการชุดอืน อีกทังยั
& งต้ องรับผิดชอบเกียวกับสถานะทางการเงินของบริ ษัท และเป็ นตัวแทนของผู้
ถือหุ้นรายย่อย
ไม่มีผ้ ใู ดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ ทีประชุมลงคะแนนเสียง
เลขานุการบริ ษัทได้ ชี &แจงให้ ทีประชุมทราบว่ามติในวาระนี &จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั &งหมดของผู้ถือหุ้นซึงเข้ าประชุม
มติท 'ปี ระชุม
ที ประชุมพิ จารณาแล้ ว มี มติอนุมัติการกํ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี
2562 ตามทีเสนอข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
&
้ ถือหุ้นซึงเข้ าประชุมดังนี &
คะแนน
11,654,561,885

เสียง

ร้ อ ยละ
99.3789

ไม่เห็นด้ วย

70,440,022

เสียง

0.6006

งดออกเสียง

2,403,239

เสียง

0.0205

0

เสียง

0.0000

เห็นด้ วย

บัตรเสีย
วาระที' 6

พิจ ารณาแต่ งตังA ผู้ส อบบัญชีป ระจําปี 2562 และกําหนดค่ าสอบบัญ ชี

ผู้ดําเนินการประชุมเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาแต่งตังผู
& ้ สอบบัญชีประจําปี 2562 และกําหนดค่าสอบ
บัญ ชี โดยเชิญ ศาสตราจารย์ เกี ยรติคุณ นายแพทย์ สันต์ ศิริ ศรมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้ชีแ& จง
รายละเอียดของผู้สอบบัญชีตอ่ ทีประชุมเพือพิจารณา
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์สนั ต์ศิริ ศรมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ ชี &แจงต่อทีประชุมว่า
ตามข้ อมูลทีได้ จดั ส่งให้ ผ้ ูถือหุ้น พร้ อมหนังสือเชิญ ประชุมแล้ วนัน& คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ พิจารณาคัดเลือก
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี &
1.
2.

ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี
ความพร้ อมในด้ านจํานวนบุคลากร และประสบการณ์ของทีมงานและการปฏิบตั ิงานทีผ่านมา
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3.
4.

ความสมเหตุผลของค่าบริการทีเสนอเมือเทียบกับปริ มาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริ ษัท
จดทะเบียนอืนในระดับเดียวกัน
ความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี และสํานักงานทีสังกัด โดยต้ องไม่เป็ นผู้ทีมีความสัมพันธ์ และ/
หรื อ มีส่ว นได้ ส่วนเสียกับ บริ ษัท บริ ษัท ย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ทีเกี ยวข้ องกับ
บุคคลดังกล่าว

จึงเห็ น สมควรเสนอต่อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื อพิ จ ารณาและนํ า เสนอต่อที ประชุม ผู้ถื อ หุ้น เพื อ
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั &งผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สํานักงานอีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจําปี 2562 ตาม
รายชือดังต่อไปนี &
รายชื'อ ผู้ส อบบัญ ชีท' เี สนอแต่ งตังA ในครั งA นี A

ผู้ส อบบัญชีร ั บ อนุญาต

ปี ที'เ ริ'ม ลงนามในฐานะ
ผู้ส อบบัญ ชีข องบริ ษัท

1. นายวิชาติ โลเกศกระวี และ/หรื อ

เลขที 4451

2561

2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ และ/หรื อ

เลขที 4377

3. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ และ/หรื อ
4. นางสรินดา หิรัญประเสริ ฐวุฒิ

เลขที 4604
เลขที 4799

2559 - 2560
-

พร้ อมทั &งเสนออนุมตั ิกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2562 ในวงเงิน 2.45 ล้ านบาท ปรับเพิมจากปี ที
ผ่านมา ร้ อยละ 9 เนืองจากปริ มาณงานทีเพิมขึ &นจากการขยายธุร กิจของกลุ่ม ความซับซ้ อนจากการเปลียนแปลง
มาตรฐานบัญชี และค่าสอบบัญชีเดิมทีคงทีต่อเนืองมาเป็ นเวลา 3 ปี แล้ ว
(หน่วย : บาท)
ค่ าตอบแทนการสอบบัญ ชี ประจําปี

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

ค่าสอบทานงบ 3 ไตรมาส
ค่าตรวจสอบบัญชี ประจําปี

1,047,000
1,403,000

957,000
1,283,000

957,000
1,283,000

รวมค่ าตอบแทน ทังA สินA

2,450,000

2,240,000

2,240,000

ทังนี
& & ผู้สอบบัญชีทีเสนอแต่งตัง& และบริษัท สํานักงานอีวาย จํากัด ซึงเป็ นสํานักงานต้ นสังกัดของผู้สอบ
บัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทังหมดไม่
&
เป็ นผู้ทีมีความสัมพันธ์หรื อมีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/ บริ ษัทย่อย/ผู้บริ หาร/ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ทีเกียวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดง
ความเห็นตามวิชาชีพต่องบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ไม่มีผ้ ใู ดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงขอให้ ทีประชุมลงคะแนนเสียง
เลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า มติในวาระนี &จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ าง
มากของผู้ถือหุ้นซึงเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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มติท 'ปี ระชุม
ที ประชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี มติ แ ต่ง ตัง& นายวิ ช าติ โลเกศกระวี ผู้ ส อบบัญ ชีรั บ
อนุญ าต เลขที 4451 และ/หรื อนางสาวกมลทิพ ย์ เลิศวิท ย์ วรเทพ ผู้สอบบัญ ชีรับ อนุญ าต เลขที 4377 และ/หรื อ
นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที 4604 และ/หรื อ นางสริ นดา หิรัญประเสริ ฐวุฒิ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขที 4799 จากบริ ษัท สํานักงานอีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจําปี 2562 พร้ อมทัง&
กําหนดค่าสอบบัญชีในวงเงิน 2.45 ล้ านบาท ตามทีเสนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงเข้ 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
วาระที' 7

ร้ อ ยละ

พิจ ารณาเรื' อ งอื'น ๆ (ถ้ ามี)

ผู้ดําเนินการประชุม แจ้ งต่อทีประชุมว่าขณะนี &วาระต่าง ๆ ตามทีระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุมได้ รับการ
พิจารณาจากทีประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้ วนเสร็ จสิ &นแล้ ว จึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและเสนอข้ อแนะนําเพิมเติม
นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น ขอให้ บริษัทช่วยสรุ ปรายละเอียดในการตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น
ในหนังสือเชิญประชุมครัง& ถัดไปในหนังสือเชิญประชุมด้ วย
ผู้ดําเนินการประชุมชี &แจงว่า เลขานุการของบริษัทจะนําเรื องดังกล่าวไปพิจารณาอีกครัง& และหากผู้ถือ
หุ้นท่านใดประสงค์จะได้ รับรายงานการประชุมเป็ นรู ปเล่ม ให้ แจ้ งชือและทีอยู่เพิมเติมกับเลขานุการบริ ษัทเพือที
บริษัทจะได้ ดําเนินการส่งรายงานการประชุมทีเป็ นรูปเล่มให้
นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิมเติม ดังนี &
1. การทีบริ ษัทไปถือหุ้นในโรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ หากบริ ษัทถือหุ้นไม่ถึงร้ อยละ 20 จะไม่ได้ สว่ นแบ่ง
ทางกําไร มีหลักการอย่างไร
2. ประเด็นเรืองการขึ &นค่ารักษาพยาบาล มีผลกระทบอย่างไรต่อบริษัท
ผู้ดําเนินการประชุมได้ เชิญนางวรรณพา ภวเวช ผู้ชว่ ยประธานเจ้ าหน้ าทีบริหารด้ านการเงิน เป็ นผู้ตอบ
คําถามประเด็นการถือหุ้นในโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์
นางวรรณพา ภวเวช ผู้ช่ว ยประธานเจ้ าหน้ าที บริ ห ารด้ า นการเงิน ชี &แจงว่าเป็ น หลักการบัญ ชี หาก
บริษัทไม่มีสว่ นได้ เสียอันเป็ นสาระสําคัญ จะไม่สามารถบันทึกบัญชีตามวิธีสว่ นได้ เสียในงบการเงินได้ แต่ในส่วนของ
เงินปั นผล บริ ษัทจะได้ รับเงินปั นผลตามจํานวนหุ้นทีถือและบันทึกรับรู้รายได้ ตามจํานวนเงินปันผลทีรับ
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ผู้ดําเนินการประชุมได้ เชิญนายประดิษฐ์ ทีฆกุล กรรมการ เป็ นผู้ชี &แจงประเด็นผลกระทบจากการขึ &น
ค่ารักษาพยาบาล
นายประดิษฐ์ ทีฆกุล กรรมการ แจ้ งว่า ณ ปั จจุบนั มีเพียงการระบุว่ายาและค่าบริ การทางการแพทย์
เป็ นสินค้ าควบคุม แต่ยงั ไม่มีมาตรการใดทีมีนัยสําคัญ ทีทําให้ การคิดราคาค่ายาและค่าบริ การทางการแพทย์ต้อง
เปลียนแปลงไป ส่วนในอนาคต ต้ องรอการประชุมจากทางราชการอีกครัง&
นายนิคม ภคบัณฑุ ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะในประเด็นต่อไปนี &
1. ควรเปลียนชือวาระ “พิจารณาเรื องอืนๆ (ถ้ ามี)” เป็ น “เรื องอืนๆ” เนืองจากหากมีการใช้ ชือวาระ
“พิจารณาเรื องอืนๆ (ถ้ ามี)” ผู้ถือหุ้นจะสามารถเสนอวาระต่างๆ เพือพิจารณานอกเหนือจากทีกําหนดไว้ ในหนังสือ
เชิญประชุมได้ จะต้ องใช้ คะแนนเสียงรับรองไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั&
ซึงผู้ถือหุ้นทีมี
คะแนนเสียงน้ อยก็จะไม่สามารถเสนอเรืองเพือพิจารณาได้ จึงขอเสนอให้ บริษัทเปลียนชือวาระ
2. วาระพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ เนืองด้ วยบางบริษัทมีการระบุข้อมูลว่ากรรมการแต่ละ
ท่าน เข้ าร่วมประชุมจํานวนกีครัง& ได้ รับเงินค่าตอบแทนจํานวนเท่าใด จึงขอให้ บริษัทพิจารณาสรุ ปรายละเอียดเรื อง
ดังกล่าวเพือให้ เกิดความโปร่งใสขึ &น
3. วาระพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกําไรประจําปี ขอให้ บริ ษัทพิจารณาเพิ มเติมข้ อมูลรายละเอียด
เกียวกับส่วนแบ่งกําไรจากกิจการทีไม่ได้ รับการส่งเสริมการลงทุน ซึงจะเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหุ้น ในการคํานวณภาษี
ผู้ดําเนินการประชุมได้ ชี &แจงว่า ข้ อเสนอแนะเกียวกับการระบุข้อมูลในวาระพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทน
กรรมการ และวาระพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกําไรประจําปี ฝ่ ายจัดการจะนําไปพิจารณาต่อไป ทังนี
& & เรื องอภิปราย
ภายหลังจากวาระพิจารณาเรื องอืนๆ (ถ้ ามี) ไม่ถือเป็ นการพิจารณา เป็ นเพียงการพูดคุยและตอบข้ อซักถาม ทังนี
& &
ตามทีกฎหมายกําหนด หากผู้ถือหุ้นมีเสียงรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นทีจําหน่ายแล้ วทังหมด
&
สามารถเสนอ
เรื องให้ พิจารณาในวาระอืนๆ ได้ ซึงไม่ใช่เพียงคณะกรรมการบริ ษัทเท่านั &นทีจะกําหนดวาระการประชุมได้ จึงสมควร
ให้ ใช้ ชือวาระตามเดิมเป็ น “พิจารณาเรื องอืนๆ (ถ้ ามี)” สําหรับข้ อเสนอแนะอืนๆ ผู้ดําเนินการประชุมได้ ชี &แจงว่า
เลขานุการของบริ ษัทจะนําเรื องดังกล่าวไปพิจารณาอีกครัง&
เลขานุการบริ ษัท ชี &แจงว่า ข้ อมูลจํานวนครัง& ของการประชุมของกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อย
อยู่ในรายงานประจําปี หน้ า 47 สําหรับค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อย อยู่ในรายงานประจําปี
หน้ า 51
นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิมเติมเกียวกับการลงทุนร้ อยละ 20 ในโรงพยาบาลบํารุ ง
ราษฎร์ ว่า น่าจะเป็ นเรื องของ Board seat หากเข้ ามาเพือเป็ น Strategic Partner เพือลงทุนในการทําธุรกิจ ซึงโดย
ปกติหากถือหุ้นร้ อยละ 5 ขึ &นไป น่าจะมีสิทธิปรึกษาว่าจะได้ รับ board seat กีทีนัง
ผู้ดําเนินการประชุมได้ ชี &แจงว่า การลงทุนร่ วมกับบริ ษัทอืนนัน& มีด้วยกันหลายลักษณะ ทั &งในลักษณะ
ของการเป็ นหุ้นส่วนซึงกันและกัน ซึงต้ องร่วมกันบริหารจัดการธุรกิจและมีข้อผูกมัด โดยส่วนใหญ่จะเข้ าเป็ นหุ้นส่วน
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ในลักษณะของการทําสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ อีกลักษณะหนึง ซึงเป็ นลักษณะทีบริ ษัทกระทําอยู่นัน&
คือการเป็ นผู้ลงทุนด้ านการเงิน (Financial Investor) หมายถึงการนําเงินเข้ าร่วมทุนในบริ ษัทต่างๆ โดยรับส่วนต่าง
ของราคาหุ้นทีเปลียนแปลงไป ผลกําไรทางด้ านบัญชีและเงินปั นผล หากบริษัทมีความจําเป็ นจะต้ องใช้ เงินก็สามารถออก
จากการลงทุนได้ ซึงจะเป็ นไปตามแผนงานของฝ่ ายการเงิน ผ่านกระบวนการบริหารของฝ่ ายบริ หารจัดการของบริษัท
ไม่มีผ้ ใู ดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงเชิญประธานฯกล่าวปิ ดการประชุม
ประธานฯกล่าวปิ ดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นทีประชุมและให้ ข้อเสนอแนะทีเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
ปิ ดประชุม เวลา เวลา 15.40 น.

ลงนามโดย

อรุ ณ เผ่ าสวัสดิ
(ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์อรุ ณ เผ่าสวัสดิ<)
ประธานทีประชุม

ลงนามโดย

เกษรา วงศ์ เกตุ
(นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ)
เลขานุการบริษัท
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