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รายงานการประชมุใหญ่สามัญประจาํปี 2562 
บริษทั กรุงเทพดุสติเวชการ จาํกัด (มหาชน) 

 

วัน  เวลา และสถานท ี'ประชุม 

ประชมุเมื�อวนัที� 12 เมษายน 2562 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชมุสยามมกฎุราชกุมาร ชั &น 3 อาคารเฉลิม
พระบารมี 50 ปี ซอยศนูย์วิจยั (ซอยเพชรบรีุ 47) ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

กรรมการท ี'เข้าร่วมประชุม 

1. ศาสตราจารย์เกียรตคิณุนายแพทย์อรุณ  เผา่สวสัดิ<   ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายแพทย์จลุเดช  ยศสนุทรากลุ รองประธานกรรมการ / ประธาน

กรรมการบริหาร และ กรรมการสรร
หาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

3. นางนฤมล น้อยอํ�า รักษาการกรรมการผู้ อํานวยการใหญ่ /   
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร
ความเสี�ยง และประธานเจ้าหน้าที�
บริหารด้านการเงนิ 

4. นายวีระวงค์  จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการกํากับดูแล
กิจการ 

5. นายประดิษฐ์  ทีฆกลุ กรร มกา ร  /  กร ร มกา รบ ริหา ร / 
กรรมการกํากับดูแลกิจการ และ
กรรมการบริหารความเสี�ยง 

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
ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห าร คว า ม เ สี� ย ง  / 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ  
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
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8. นายศรีภพ  สารสาส กรรมการ/ กรรมการบริหารความ
เสี�ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน และกรรมการกํากับ
ดแูลกิจการ 

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

บริษัทมีกรรมการจํานวนทั &งสิ &น 14 ท่าน โดยกรรมการ 1 ท่านซึ�งหมดวาระในการประชุมครั &งนี & ได้แก่ 
นายแพทย์ชาตรี ดวงเนตร ได้ขอลาประชุม ดงันั &น สัดส่วนกรรมการที�เข้าร่วมประชุมจึงเท่ากับร้อยละ 92.86 ของ
จํานวนกรรมการทั &งหมด  

 
ผู้ เข้าร่วมประชุม 

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

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

ผู้ตรวจสอบบัญชี : บริษัท  สาํนักงานอีวาย จาํกดั  
1. นายวิชาติ  โลเกศกระวี  Partner  
2. นายสําราญ  แตงฉํ�า  Partner 
3. นายชวลิต  ฉลวยอําพรบตุร ผู้จดัการอาวโุส 
 

เร ิ' มการประชุม 
นางสาวเกษรา วงศ์เกต ุเลขานกุารบริษัท แถลงวา่ในการประชมุครั &งนี &มีผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเองและรับมอบ

ฉนัทะเข้าร่วมประชมุทั &งหมด 2,455 ราย นบัรวมหุ้นสามญัทั &งหมด ได้จํานวน 11,269,767,139 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
71.9242 ของหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั &งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ�ง
กําหนดให้ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและ/หรือผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชมุไม่น้อยกว่ายี�สิบห้า
คนและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในสามของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั &งหมด จึงจะครบเป็นองค์
ประชมุ เว้นแตจ่ะมีกฎหมายกําหนดไว้เป็นอยา่งอื�น 

ศาสตราจารย์เกียรติคณุนายแพทย์อรุณ เผ่าสวสัดิ< ประธานกรรมการ ทําหน้าที�เป็นประธานในที�ประชุม
(“ประธานฯ”) กลา่วเปิดการประชมุ พร้อมทั &งกล่าวแนะนํากรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และผู้ เข้าร่วมประชุมจาก
ภายนอก ซึ�งเป็นตวัแทนจากผู้สอบบญัชีและที�ปรึกษากฎหมาย และได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัทชี &แจงเกี�ยวกับ
ขั &นตอนการลงคะแนนเสียง  
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เลขานกุารบริษัทกลา่ววา่ เพื�อให้การประชมุเป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดีในส่วนของการออก
เสียงลงคะแนนในที�ประชมุ บริษัทขอเรียนชี &แจงวิธีการปฏิบตัิในการลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียง ดงันี & 

1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุม ผู้ ถือหุ้นทกุคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นที�ตนถือ โดย
ให้นบัหนึ�งหุ้นตอ่หนึ�งเสียง  

2) เพื�อให้การดําเนินการพิจารณาในแต่ละวาระเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระ บริษัทจะสอบถามว่ามีผู้ ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ทําเครื�องหมายในช่อง 
� ไม่เห็นด้วย หรือ � งดออกเสียง ในบตัรลงคะแนน และให้ยกมือขึ &นเพื�อให้เจ้าหน้าที�ของบริษัท
ดําเนินการเก็บบตัรลงคะแนนเพื�อนําไปตรวจนบั โดยในการนบัคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหกัคะแนน
เสียงที�ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียงทั &งหมด และส่วนที�เหลือจะถือว่าเป็นคะแนน
เสียงที�เห็นด้วย โดยขอให้ผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉันทะลงชื�อในบตัรลงคะแนนทุกครั &ง ก่อนส่งบัตร
ลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที� 

สําหรับวาระที� 4 ซึ�งเป็นวาระเลือกตั &งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ เพื�อให้บริษัทได้
ปฏิบตัิตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นที�ดี บริษัทจะให้มีการลงคะแนนเสียง
เลือกตั &งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยการนบัคะแนนเสียงของการเลือกตั &งกรรมการแต่ละท่าน บริษัท 
จะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงที�ไมเ่ห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียงทั &งหมด และส่วนที�เหลือจะ
ถือวา่เป็นคะแนนเสียงที�เห็นด้วย และเพื�อความโปร่งใส บริษัทจะทําการเก็บบตัรลงคะแนนทุกใบ โดย
สําหรับผู้ ที�ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนี & ขอให้เก็บบตัรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที�ของ
บริษัทหลงัจากที�มีการลงคะแนนเลือกตั &งกรรมการท่านสดุท้าย เพื�อให้เกิดความสะดวกและเรียบร้อย
ในการเก็บบตัรลงคะแนน โดยจะมเีจ้าหน้าที�เดินไปเก็บบตัรลงคะแนนจากท่าน   

3) บตัรลงคะแนนที�มีการทําเครื�องหมายเกินกว่าหนึ�งช่อง หรือบตัรลงคะแนนที�มีการออกเสียงโดยแสดง
เจตนาขัดกัน หรือบัตรลงคะแนนที�มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื�อกํากับ หรือบัตรลงคะแนนที�
ลงคะแนนเสียงเกินกวา่เสียงที�มีอยู ่จะถือว่าเป็นบตัรเสีย  

หากท่านต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื�อกํากบัด้วย การลงคะแนนที�
แตกตา่งไปจากที�กลา่วข้างต้น ถือว่าการลงคะแนนดงักลา่วเป็นโมฆะ 

4) ในกรณีที�ผู้ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะประสงค์จะกลบัก่อนการประชุมเสร็จสิ &น ขอให้ส่งบตัรลงคะแนน
ให้แก่เจ้าหน้าที�ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม บริษัทจะดําเนินการตัดจํานวนหุ้นของผู้ ถือหุ้น 
ทั &งที�มาด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉนัทะ ออกจากองค์ประชมุ 

5) ก่อนลงมติในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามในประเด็นที�เกี�ยวข้องกบั
วาระนั &นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที�ต้องการซกัถาม กรุณาแจ้งชื�อ
และนามสกลุของตนให้ที�ประชมุทราบก่อนซกัถามหรือก่อนแสดงความคดิเห็นทกุครั &ง  
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6) ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นมีคําถามที�นอกเหนือหรือไม่เกี�ยวข้องกับวาระที�กําลงัพิจารณาอยู่ ขอความกรุณา
นําไปสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะในวาระอื�นๆ ในช่วงท้ายของการประชมุ และขอความกรุณาท่าน 
ผู้ ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอยา่งกระชบั และงดเว้นการซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเดน็ที�
ซํ &ากนั เพื�อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายอื�นได้ใช้สิทธิในการซกัถามข้อมลูและให้ข้อเสนอแนะแก่
บริษัทอยา่งทั�วถึง   

ทั &งนี & เพื�อให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวจิณห์จฑุา เตชะกําพ ุ  
ที�ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จํากดั ทําหน้าที�เป็นกรรมการตรวจนบัคะแนน  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามข้อมลูเพิ�มเติมเกี�ยวกบัขั &นตอนการลงคะแนนเสียง ปรากฏวา่ไม่
มีผู้ ใดมีข้อซกัถาม 

เมื�อไม่มีผู้ซกัถามข้อมลูเพิ�มเติม ประธานฯ จึงแจ้งต่อที�ประชุมว่า ในการประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 นี & 
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเรื�องที�เห็นวา่มปีระโยชน์และสมควรบรรจเุป็นวาระล่วงหน้าสําหรับการประชมุผู้
ถือหุ้นประจําปี 2562 และให้มีการเสนอชื�อบคุคลที�มีความรู้ ความสามารถ และคณุสมบตัิที�เหมาะสม เพื�อพิจารณา
เลือกตั &งให้เป็นกรรมการบริษัท นบัตั &งแต ่1 ธนัวาคม 2561 ถึงวนัที� 14 มกราคม 2562 โดยได้เผยแพร่หลกัเกณฑ์การ
เสนอวาระล่วงหน้าดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้ นรายใดเสนอวาระล่วงหน้าเพื�อให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจเุป็นวาระสาํหรับการประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2562 และไมม่ีผู้ เสนอชื�อบคุคล
อื�นๆ เพื�อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั &งเป็นกรรมการบริษัทแตอ่ยา่งใด 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ เป็น
ผู้ดําเนินการประชมุ (“ผู้ดาํเน ินการประชุม”) ตามระเบียบวาระตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี &  

วาระท ี' 1  คณะกรรมการรายงานกจิการในรอบปี 2561 เพ ื'อทราบ  

ผู้ ดําเนินการประชุมได้ขอให้นางนฤมล น้อยอํ�า รักษาการกรรมการผู้ อํานวยการใหญ่ และประธาน
เจ้าหน้าที�บริหารด้านการเงิน เป็นผู้รายงานกิจการของบริษัทในรอบปี 2561 ตอ่ที�ประชมุ 

นางนฤมล น้อยอํ�า รักษาการกรรมการผู้ อํานวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที�บริหารด้านการเงิน 
นําเสนอภาพรวมของกิจการของบริษัทในรอบปี 2561 โดยมีสาระสําคญัสรุปได้ดงันี & 

ภาพรวมขององค์กร 

• ณ วนัที� 31 มีนาคม 2562 โรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัทที�เปิดแล้วมีจํานวน 47 แห่ง รวม 
ประมาณ 8,000 เตียง แบ่งเป็น โรงพยาบาลในประเทศ จํานวน 45 แห่ง  และในประเทศกมัพูชา 
จํานวน 2 แห่ง และมีโรงพยาบาลที�อยู่ระหว่างก่อสร้าง จํานวน 2 แห่ง รวมจํานวนเตียงประมาณ 
400 เตียง รวมจํานวนโรงพยาบาลในเครือข่ายทั &งสิ &น 49 แห่ง จํานวนเตียงประมาณ 8,400 เตียง 
นอกจากนี & ยงัมีศนูย์สขุภาพแบบครบวงจร BDMS Wellness Clinic อีก 1 แห่ง  
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การขยายเครือข่าย 

• บริษัทได้ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ที�มีความแข็งแกร่งในระดับสูง 
สู่มาตรฐานที�ดียิ�งกว่า นั�นคือการก้าวสู่ความเป็น Center of Excellence Network (CoE) ด้วย
การมุง่มั�นพฒันาศกัยภาพในแต่ละโรงพยาบาลใน CoE Network ให้ครอบคลมุการรักษาทุกโรค 
ตามคณุภาพมาตรฐานสากล Joint Commission International (JCI) และการร่วมมือทางด้าน
การแพทย์กบัสถาบนัชั &นนําของโลก ในการยกระดบัมาตรฐานให้ทดัเทียมกบัต่างประเทศ ซึ�งศนูย์
แห่งความเป็นเลิศ (Centers of Excellence) นี &มีจํานวน 10 แห่ง ได้แก่ 1)โรงพยาบาลกรุงเทพ 
สํานักงานใหญ่   2) โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท   3) โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์             
4) โรงพยาบาลพญาไท 2    5) โรงพยาบาลกรุงเทพ ภเูก็ต    6) โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม ่  7) 
โรงพยาบาลกรุงเทพ อดุร   8) โรงพยาบาลรอยลั พนมเปญ  9) โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา และ 
10) โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง 

• บริษัทได้เปิดให้บริการโรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั�นนลั แคร์ ซึ�งเป็นโรงพยาบาลขนาด 52 เตียง 
ตั &งอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลกรุงเทพสํานกังานใหญ่ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื�อรองรับผู้ ป่วยที�ต้องการ
ฟื&นฟูสุขภาพภายหลังออกจากโรงพยาบาล หรือบุคคลทั�วไปที�ต้องการฟื&นฟูสุขภาพ ซึ�งจะเป็น
ลักษณะของการดูแลแบบครบองค์รวมจากเจ้าหน้าที�สหสาขาวิชาชีพ อาทิ อายุรแพทย์ นัก
กายภาพบําบดั ทั &งนี & ภายในห้องพกัผู้ ป่วยได้ถกูออกแบบให้เหมาะสําหรับผู้ ป่วยที�ต้องการพักฟื&น 
โดยจะมีกิจกรรมที�ชว่ยในการผอ่นคลายและฟื&นฟูทั &งทางร่างกายและจิตใจให้แก่ผู้ ป่วย 

• บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จํากัด ซึ�งเป็นบริษัทย่อย ได้เปิดให้บริการ  โรงพยาบาล
กรุงเทพ เชียงรายซึ�งเป็นโรงพยาบาลขนาด 80 เตียง ตั &งอยู่บนถนนพหลโยธิน (เชียงราย-แม่จนั) 
อําเภอเมือง เชียงราย  

•   BDMS Wellness Clinic (ศนูย์สขุภาพแบบครบวงจร) ซึ�งตั &งอยู่บนถนนวิทย ุ เป็นโครงการซึ�ง
ให้บริการสขุภาพเชิงป้องกนั (Preventive) แบบครบวงจรแห่งแรกที�มีองค์ประกอบทกุด้านอย่าง
ครบถ้วน มุ่งเน้นการเสริมสร้างสภาวะสุขภาพให้ผู้มารับบริการมีชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพ 
(Longevity) คลินิกที�อยู่ภายใต้ BDMS Wellness Clinic (ศนูย์สขุภาพแบบครบวงจร) มีจํานวน
ทั &งสิ &น 7 แห่ง ได้แก่ 1) คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวยัและฟื&นฟูสขุภาพ (Regenerative Clinic) 2) 
คลินิกสร้างเสริมและฟื&นฟูระบบกล้ามเนื &อและกระดกู (Musculoskeletal and Sports Clinic) 3) 
คลินิกป้องกนัโรคอลัไซเมอร์และพาร์คินสนั (Neuroscience Clinic) 4) คลินิกป้องกนัดแูลเส้น
เลือดหวัใจ (Preventive Cardiology Clinic) 5) คลินิกทนัตกรรม (Dental Clinic) 6) คลินิก
สขุภาพทางเดินอาหารและป้องกนัมะเร็งลําไส้ (Digestive Wellness Clinic) 7)คลินิกรักษาผู้ มี
บุตรยาก (Fertility Clinic) รวมถึงโรงแรม Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok ตั &งอยู ่
ณ ที�เดียวกบั BDMS Wellness Clinic เป็นโรงแรมขนาด 290 ห้อง โดยคาดว่าจะสามารถเปิด
ให้บริการได้ภายในปลายเดือนพฤษภาคม 2562 
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ความร่วมมือทางธุรกิจ 

• บริษัทได้ลงนามในสญัญาความร่วมมือกบั Ping An Good Doctor (PAGD) ซึ�งให้บริการด้าน
การแพทย์และการดแูลสขุภาพแบบระบบออนไลน์อนัดบัหนึ�งของประเทศจีนผ่าน Ping An Good 
Doctor application ซึ�งปัจจบุนัมีผู้ใช้งานมากกว่า 200 ล้านคน บริษัทคาดการณ์ว่าภายในเดือน
พฤษภาคม 2562 บริษัทจะเริ�มเผยแพร่บริการต่างๆ ของโรงพยาบาล อาทิเช่น หตัถการต่างๆ ลง
บนเว็บไซต์ของ Ping An Good Doctor (PAGD) รวมถึงการแนะนําลกูค้าผ่าน Ping An Good 
Doctor (PAGD) มาที�โรงพยาบาลใน Center of Excellence Network (CoE) จํานวน 8 แห่ง เพื�อ
เป็นการขยายกลุม่ลกูค้าตา่งประเทศ โดยเฉพาะกลุม่ลกูค้าจากประเทศจีน ให้รู้จกัโรงพยาบาลใน
กลุม่ BDMS และเดินทางมาใช้บริการมากขึ &น 

•  บริษัทได้มีโครงการความร่วมมือกบั อลิอนัซ์ อยธุยา (Allianz Ayudhya) ในการขยายฐานลกูค้า
ของโรงพยาบาล เพื�อให้บริษัทมีรายได้การเติบโตอย่างต่อเนื�อง ผ่านโครงการ My First Class 
Healthcare @ BDMS ของ อลิอนัซ์ อยธุยา โดยมีรายละเอียดการคุ้มครองภายใต้โครงการ ดงันี & 

- วงเงินคุ้มครองสงูสดุ 100,000,000 บาทต่อปี โดยให้ความคุ้มครองสขุภาพในโรงพยาบาล 
เครือ BDMS กวา่ 45 แห่งทั�วประเทศ รวมถึงประเทศกมัพชูา 

- คา่ตรวจสขุภาพสงูสดุ 20,000 บาทตอ่ปี 
- สิทธิประโยชน์เหนือระดบัสําหรับลกูค้า Health Prestige 
- ครอบคลมุทกุการรักษาพยาบาล ทั &งผู้ ป่วยใน ผู้ ป่วยนอก ทนัตกรรม คลอดบตุร และสายตา 
- บริการดแูลตลอดการเจ็บป่วย 

• บริษัทได้มีโครงการความร่วมมือกับ วิริยะประกันภัย (The Viriyah Insurance) เฉพาะการ
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเครือ BDMS ผ่านโครงการประกันสุขภาพอุ่นใจรักษ์ ของวิริยะ
ประกนัภยั โดยมีวงเงินคุ้มครองสงูสดุ 1,000,000 ถึง 5,000,000 บาท ซึ�งโครงการนี &เป็นที�สนใจตอ่
กลุม่ลกูค้าของโรงพยาบาลจํานวนมาก 

โครงการท ี'อยู่ระหว่างดาํเนินการ 

• บริษัทได้ก่อสร้างโรงพยาบาล Bangkok International Hospital  ขนาด 175 เตียง ตั &งอยู่บริเวณ
เดียวกับโรงพยาบาลกรุงเทพ สํานักงานใหญ่ คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2562 
โดยเป็นโรงพยาบาลที�จะพฒันาให้มีลกัษณะเป็น Smart Hospital รวมถึง Center of Excellence 
ทางด้านสมองและกระดกูด้วยเครื�องมอืแพทย์ที�ทนัสมยั 

• บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพทัยา จํากดั ซึ�งเป็นบริษัทยอ่ย   อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างโรงพยาบาลจอม
เทียน ขนาด 233 เตียง  บนถนนสุขุมวิท อําเภอบางละมุง จังหวดัชลบุรี คาดว่าจะสามารถเปิด
ให้บริการได้ในปี 2563  
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การรับรองคุณภาพ  

• โรงพยาบาลในเครือ BDMS จํานวน 15 แห่ง ได้รับการรับรองคุณภาพระดับสากล “Joint 
Commission International – JCI” 

• โรงพยาบาลกรุงเทพ สํานกังานใหญ่ ได้รับการรับรองคณุภาพ JCI เฉพาะโรค (CCPC) จํานวน  7 โรค 

• โรงพยาบาลกรุงเทพ สํานักงานใหญ่ ได้รับประกาศนียบตัรรับรองกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
สถานพยาบาลขั &นก้าวหน้า (Advanced HA)  

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

• ศนูย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินเครือ BDMS ได้รับประกาศนียบตัรรับรองคณุภาพมาตรฐานการ
เคลื�อนย้ายผู้ ป่วยวิกฤติทางบก ทางนํ &า ทางอากาศจาก CAMTS (The Commission on 
Accreditation of Medical Transport Systems) สหรัฐอเมริกา และ CAMTS EU (The 
Commission on Accreditation of Medical Transport Systems Europe) จากยโุรป  โดย 
BDMS ถือเป็นผู้บริการลําดบัที�สองของเอเชียและลําดบัที�สามของโลก ที�ได้รับ 2 ประกาศนียบตัร
รับรองมาตรฐานการเคลื�อนย้ายผู้ ป่วย “Dual Accreditation” CAMTS - CAMTS EU 

รางวัลท ี'ได้รับ 

• บริษัทได้รับรางวลั Thailand’s Top Corporate Brand Values 2018 หมวดธุรกิจการแพทย์ เป็น
ปีที� 4 ติดต่อกนั จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ซึ�งจดัพิธีมอบ
รางวัลดังกล่าวให้แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที�มีมลูค่าแบรนด์
องค์กรสงูสดุในแตล่ะหมวดธุรกิจของอตุสาหกรรมในประเทศไทย ประจําปี 2561 

• บริษัทได้รับรางวลับริษัทจดทะเบียนด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ดีเด่น จากโครงการ SET Awards 2018  
โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

• บริษัทได้รับรางวลัองค์กรนวตักรรมยอดเยี�ยมประจําปี 2561 จากสํานักงานนวตักรรมแห่งชาติ 
และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

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

• 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 
เป็นปีที� 3 ติดต่อกนั สําหรับ 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 ซึ�งจดัขึ &นโดยวารสาร IR Magazine  

ความรับผิดชอบต่อสังคม 

• BDMS สนบัสนุนโครงการสนามลู่ปั�นจกัรยานเจริญสขุมงคลจิต ประกอบด้วยลู่ปั�นจกัรยานหลกั 
ระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ลูปั่�นจกัรยานระยะสั &น ระยะทาง 1.6 กิโลเมตร และลูปั่�นจกัรยานสําหรับ
เด็กอายไุมเ่กิน 12 ปี 

• BDMS สนับสนุนโครงการอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายนํ &าแห่งรัตนโกสินทร์ โดยการร่วม
ออกบธู มีการร่วมทํากิจกรรมเชิงสขุภาพให้แก่ผู้ ที�มาร่วมงาน 

• บริษัทเป็นผู้สนบัสนนุหลกัอย่างเป็นทางการสําหรับโครงการ BDMS Bangkok Marathon 2018 
ภายใต้แนวคิด "กีฬาคือยาวิเศษ" เพื�อสนบัสนนุให้ทกุคนมีใจรักการออกกําลงักายและเลน่กีฬา ซึ�ง
บริษัทเชื�อมั�นวา่กีฬาจะทําให้ทกุคนมีร่างกายและจิตใจที�แข็งแรง 

 จากนั &น ผู้ดําเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ที�ประชมุซกัถาม  

 นายวสนัต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ ถือหุ้นสอบถามในประเด็นดงันี &  

 1. ขอให้บริษัทชี &แจงวา่ เพราะเหตใุดบริษัทจงึไมม่ีวาระการประชมุเพื�อรับรองรายงานการประชมุครั &ง
ที�ผ่านมา ทั &งนี & หากมีผู้ ถือหุ้นที�เพิ�งเข้ามาถือหุ้นบริษัท หรือผู้ ถือหุ้นที�ไม่ได้มาเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นปีที�แล้ว จะไม่
ทราบถึงเนื &อหาของการประชมุคราวที�แล้ว และหากเป็นไปได้ ขอให้บริษัทชว่ยสรุปรายละเอียดในการตอบข้อซกัถาม
ของผู้ ถือหุ้นในหนงัสือเชิญประชมุครั &งถดัไปด้วย 

 2. กรณีของนายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ มีความเป็นมาอย่างไร และเรื�องราวทั &งหมด
เกิดขึ &นจากสาเหตใุด  

 ผู้ดําเนินการประชมุได้ชี &แจงดงันี & 

1. ขณะนี & บริษัทชั &นนําของประเทศไทยจํานวนมากไม่มีวาระรับรองรายงานการประชุมครั &งที�ผ่านมา 
เนื�องด้วยกฎหมายมิได้กําหนดให้ต้องมีวาระรับรองรายงานการประชมุ  สําหรับการจดบนัทกึรายงานการประชมุ จะ
เป็นการสรุปในสาระสําคญัเพื�อให้ผู้ ถือหุ้นได้เห็นถึงสิ�งที�เกิดขึ &นในการประชุม โดยบริษัทจะเผยแพร่รายงานการ
ประชุม ทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุม ทั &งนี & หากผู้ ถือหุ้ นมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใดๆ 
เกี�ยวกบัรายงานการประชมุดงักลา่ว สามารถแจ้งบริษัทให้ทราบเพื�อดาํเนินการแก้ไขได้  
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2. สําหรับเรื�องของนายแพทย์ปราเสริฐฯ บริษัทขออภยัที�ไมส่ามารถให้ข้อมลูดงักลา่วได้ เนื�องด้วย
เป็นเรื�องสว่นตวัของทา่นซึ�งไมเ่กี�ยวข้องกบับริษัท   และเรื�องดงักลา่วมีรายละเอียดซบัซ้อนมากมาย   ซึ�งบริษัทเห็น
วา่เป็นการไมส่มควรจะก้าวลว่ง ทั &งนี & บริษัทขอยืนยนัวา่เรื�องที�เกิดขึ &น ไมม่ีสว่นเกี�ยวข้องหรือสง่ผลตอ่การดําเนินงาน
ของบริษัทแตอ่ยา่งใด 

 นายวสนัต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ ถือหุ้น ได้เสนอแนะให้บริษัทเพิ�มรายละเอียด ข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น ใน
หนงัสือเชิญประชุม เพื�อให้ผู้อ่านรายงานการประชมุจะได้รับทราบเรื�องราวเกี�ยวกับบริษัทในการประชุมที�ผ่านมา 
และสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกนัหนงัสือเชิญประชุมในครั &งถดัไป เนื�องจากมีผู้ ถือหุ้นบางส่วนไม่สะดวกที�จะรับข้อมลูทาง
เว็บไซต์ของบริษัท 

 นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ ถือหุ้น เสนอแนะให้บริษัทจดัทํารายงานการประชุมในลกัษณะรูปเล่มส่ง
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นที�ไมส่ะดวกรับข้อมลูรายงานการประชมุซึ�งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และได้สอบถามเพิ�มเติม
ในประเด็นตอ่ไปนี & 

1. คดีความโครงการไลฟ์ พริวิเลจ คลบั (Life Privilege Club) ขณะนี &เป็นอยา่งไร มคีวามก้าวหน้าใน
เรื�องคดีอยา่งไร 

2. การลงทุนของบริษัทในบางโรงพยาบาล โดยเฉพาะโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ มีความคืบหน้า
อยา่งไร และบริษัทมีแผนการอยา่งไร 

3. เนื�องจากบริษัทมีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมทางการแพทย์จํานวนมาก อยากทราบว่าบริษัทมี
โครงการลงทนุอตุสาหกรรมทางการแพทย์ในโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern Economic 
Corridor : EEC) หรือไม่ อยา่งไร 

4. บริษัทมข้ีอมลูที�เป็นนยัสําคญัที�จะเกิดขึ &นตอ่โครงการ BDMS Wellness Clinic  หรือไม ่อยา่งไร 

5. เพราะเหตใุด บริษัทจงึไมไ่ด้เข้าร่วม บริหารงานใน โรงพยาบาลที�บริษัทถือหุ้น และวิธีการดงักลา่ว
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทอยา่งไรบ้าง 

6. บริษัทจะดําเนินการด้านใดบ้าง ในโครงการความร่วมมอืกบั Ping An Good Doctor (PAGD)  

7. บริษัทมแีผนธรุกิจอยา่งไรในอนาคตที�จะสามารถเพิ�มความมั�นใจให้แก่ผู้ ถือหุ้น เพื�อร่วมลงทุนกบั
บริษัทตอ่ไป 

8. เนื�องจากมีการประกาศจากกระทรวงพาณิชย์ เรื�องการควบคมุราคาบริการทางการแพทย์ อยาก
ทราบว่าจะสง่ผลด้านใดตอ่บริษัท  

9. ขอให้บริษัทชี &แจงสถานะของแพทย์ที�ทํางานให้แก่บริษัท จํานวนประมาณ 3,000 คน เนื�องด้วยใน
รายงานประจําปี ระบวุา่แพทย์ดงักลา่วไมไ่ด้มีสถานะเป็นพนกังานของบริษัท 
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 ผู้ดําเนินการประชมุได้ชี &แจงว่า คดีโครงการไลฟ์ พริวิเลจ คลบั (Life Privilege Club) ขณะนี &ยงัคงอยู่
ในการพิจารณาของศาล ในการนี & หากศาลมีคําพิพากษาเป็นอย่างไร บริษัทจะถือปฏิบตัิตามคําพิพากษาโดย
เคร่งครัด 

จากนั &น ผู้ดําเนินการประชมุ ได้เชิญนางนฤมล น้อยอํ�า รักษาการกรรมการผู้ อํานวยการใหญ่ และประธาน
เจ้าหน้าที�บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ตอบข้อซกัถามเกี�ยวกบัการลงทนุของบริษัท 

 นางนฤมล น้อยอํ�า รักษาการกรรมการผู้ อํานวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที�บริหารด้านการเงิน ชี &แจง
วา่ การลงทุนในโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ของบริษัท เป็นการลงทุนแบบปกติ บริษัทสามารถลงทุนในธุรกิจที�มีกําไร
และได้รับส่วนแบ่งกําไรและเงินปันผลได้ โดยบริษัทไม่มีนโยบายที�จะเข้าร่วมบริหารแต่อย่างใด ทั &งนี & ขึ &นอยู่กับ
ชว่งเวลาที�เหมาะสมในการเข้าลงทนุด้วย 

 สําหรับการลงทนุในโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : 
EEC) บริษัทมีความสนใจในโครงการดงักลา่วเป็นอยา่งมาก บริษัทโรงพยาบาลในภาคตะวนัออกหลายแห่งไมว่่าจะ
เป็น พัทยา จงัหวัดระยอง จงัหวดัจนัทบุรี และจงัหวดัตราด ซึ�งขณะนี &ฝ่ายบริหารได้มีการหารือเกี�ยวกบัการรับมือ
โครงการที�จะเกิดขึ &นดงักลา่ว โดยกลุม่เป้าหมายหลกัที�บริษทักําหนดไว้จะเป็นโรงพยาบาลที�พทัยาและจงัหวดัระยอง  

 สําหรับโครงการความร่วมมือกับ Ping An Good Doctor (PAGD) เป็นโครงการให้บริการด้าน
การแพทย์และการดแูลสขุภาพระบบออนไลน์ผา่น Ping An Good Doctor application แพลตฟอร์มอนัดบัหนึ�งของ
ประเทศจีน ซึ�งปัจจบุนัมีผู้ใช้งานมากกวา่ 200 ล้านคน โดยบริษัทจะระบรุายชื�อของโรงพยาบาลในกลุม่ BDMS และ
แนะนําบริการต่างๆ ของโรงพยาบาลไว้ใน Ping An Good Doctor application เป็นภาษาจีน นอกจากนี & Ping An 
Good Doctor (PAGD) จะแนะนําลกูค้าให้มาใช้บริการที�โรงพยาบาลใน Center of Excellence Network (CoE) 
จํานวน 8 แห่ง โดยเป็นการขยายกลุม่ลกูค้าต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุม่ลกูค้าชาวจีน 

 ด้านแผนธรุกิจ บริษัทมีนโยบายที�จะขยายโรงพยาบาลทั &งในด้านการดแูลสขุภาพองค์รวม ซึ�งบริษัทเชื�อ
ว่าในอนาคต คนจะดูแลสุขภาพตนเองก่อนเกิดการเจ็บป่วย อย่างไรก็ดี หากเกิดการเจ็บป่วยขึ &น บริษัทยังคงมี
โรงพยาบาลใน Centers of Excellence Network (CoE) รองรับเหตกุารณ์ดงักลา่ว และมีบริการจากโรงพยาบาลชีวา 
ทรานสิชั�นนลั แคร์ ซึ�งพร้อมจะดแูลผู้ ป่วยที�ยงัไม่สามารถดแูลตนเองได้ภายหลงัออกจากโรงพยาบาล เพื�อให้ผู้ ป่วย
ได้ฟื&นฟูตนเองและสามารถกลบัมาดําเนินชีวิตแบบปกติได้ รวมถึงธุรกิจจากบริษัทยาและบริษัทนํ &าเกลือที�สนับสนุน
ธรุกิจของบริษัท 

ผู้ ดําเนินการประชุม ได้เชิญนายประดิษฐ์ ทีฆกุล กรรมการ  เป็นผู้ ชี &แจงกรณีประกาศของกระทรวง
พาณิชย์และสถานะของแพทย์ในโรงพยาบาล 

 นายประดิษฐ์ ทีฆกลุ กรรมการ  ชี &แจงว่า ในการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลซึ�งเป็นกิจการที�ต้องได้รับ
การอนญุาตนั &น มกีฎเกณฑ์ที�ต้องปฏิบตัภิายใต้การควบคมุของกระทรวงสาธารณสขุอยูแ่ล้ว ทั &งในเรื�องของการเสนอ
ราคา และการให้บริการ ทั &งนี & กรณีประกาศจากกระทรวงพาณิชย์ เรื�องการควบคุมราคาบริการทางการแพทย์ 
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เบื &องต้นยงัไมม่ีผลกระทบใดๆ ตอ่บริษัท หากในอนาคตมีการเปลี�ยนแปลงใดๆ บริษัทพร้อมที�จะปฏิบตัิตามกฎหมาย
โดยคํานึงถึงผู้มีสว่นได้เสียทกุท่านให้ได้รับผลประโยชน์สงูสดุ  

 กรณีสถานะของแพทย์ บริษัทยืนยนัว่าแพทย์ในโรงพยาบาลซึ�งเป็นแพทย์วิชาชีพ ไมไ่ด้มีสถานะเป็น
ลกูจ้างของบริษัท เว้นแต่แพทย์บางท่านที�เป็นพนักงานของบริษัท ซึ�งมีบทบาทหน้าที�เน้นไปในการบริหารจดัการ 
ไมใ่ชก่ารรักษาผู้ ป่วย จงึมีสถานะเป็นลกูจ้างของบริษัท  

 นายนิคม ภคบณัฑุ  ผู้ ถือหุ้น เสนอแนะเพิ�มเติมว่า ในการเผยแพร่ข้อมลูรายงานการประชุมทาง
เว็บไซต์ของบริษัท อยากให้บริษัทระบแุหลง่ที�สามารถเข้าถึงข้อมลูรายงานการประชมุที�เผยแพร่ได้อยา่งตรงจดุ 

 ไมม่ีผู้ใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม  

มติท ี'ประชุม  ที�ประชมุรับทราบการรายงานการดําเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 
 

วาระท ี' 2  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิ ประจาํปี 2561 

ผู้ดําเนินการประชมุได้ขอให้ที�ประชมุพิจารณาอนุมตัิงบการเงิน สําหรับปี สิ &นสดุ วนัที� 31 ธันวาคม 
2561 ตามรายละเอียดข้อมลูซึ�งปรากฏในรายงานประจาํปี 2561 ตามที�ได้จดัสง่ให้ทา่นผู้ ถือหุ้นแล้ว และได้เชิญนาย
ชวลิต เศรษฐเมธีกลุ กรรมการตรวจสอบ ชี &แจงข้อมลูเพื�อประกอบการพิจารณาของที�ประชมุ 

นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล กรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที�ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้
พิจารณาข้อมลูรายงานของผู้สอบบญัชแีละงบการเงิน สําหรับปีสิ &นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ซึ�งผ่านการตรวจสอบ
โดยนายวิชาติ โลเกศกระวี  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต จากบริษัทสํานกังานอีวาย จํากดั เห็นว่างบการเงินดงักล่าวได้
จดัทําขึ &นตามมาตรฐานบญัชี และแสดงข้อมลูที�ถกูต้องโดยมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงที�เป็นสาระสําคญัอย่างเพียงพอ  
โดยผู้สอบบญัชีมีความเห็นว่า งบการเงินดงักล่าวได้แสดงฐานะการเงิน  ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดโดย
ถูกต้องตามที�ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สําหรับรายการระหว่างกันที�เกิดขึ &นในปี 
2561 ที�ปรากฏในรายงานประจําปีนั &น คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดงักล่าวเป็นรายการมี
ความสมเหตุผล และมีเงื�อนไขการค้าตามปกติ และได้มอบหมายให้ นางนฤมล น้อยอํ�า รักษาการกรรมการ
ผู้ อํานวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที�บริหารด้านการเงิน เป็นผู้สรุปข้อมลูตามงบการเงินเพื�อประกอบการพิจารณา
ของที�ประชมุ  

นางนฤมล น้อยอํ�า รักษาการกรรมการผู้ อํานวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที�บริหารด้านการเงิน ได้
รายงานสรุปสาระสาํคญัของงบกําไรขาดทนุและงบแสดงฐานะการเงนิของบริษัทและบริษัทยอ่ย ณ สิ &นปี 2561 ตอ่ที�
ประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี & 
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สรุปสาระสาํคัญงบกาํไรขาดทุนปี 2561 

(หน่วย: ล้านบาท) งบการเงนิรวม เปลี'ยนแปลง 
ร้อยละ 2561 2560 

รายได้จากการดาํเนินงาน 
รายได้รวม 

79,333 
79,407 

72,772 
75,719 

9.0 
4.9 

ต้นทนุคา่รักษาพยาบาลและต้นทนุขาย 51,546 47,975 7.4 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 15,998 14,488 10.4 
กําไรก่อนรายการไมป่รกติ 9,918 8,021 23.7 
กําไรสทุธิสว่นที�เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 9,191 10,216 (10.0) 

สรุปสาระสาํคญังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท ี' 31 ธ ันวาคม 2561 

(หน่วย: ล้านบาท) งบการเงนิรวม เปลี'ยนแปลง 
ร้อยละ 2561 2560 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงนิสด 5,034 5,091 (1.1) 
ลกูหนี &การค้าและลกูหนี &อื�น 7,545 6,975 8.2 
ที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 74,496 71,559 4.1 
สินทรัพย์รวม 133,499 122,627 8.9 
หนี &สนิรวม 60,061 56,756 5.8 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 73,438 65,871 11.5 
รวมหนี Aสนิและส่วนของผู้ถ ือห ุ้น 133,499 122,627 8.9 

 คาํอธ ิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานโดยสรุป 

 ปัจจยัสนบัสนนุการเติบโตของบริษัท ได้แก่ 

• การเพิ�มขึ &นของจํานวนผู้ ป่วยและค่ารักษาพยาบาลตามความซบัซ้อนของโรคจาก Center of 
Excellence ทั &ง 10 แห่ง 

• การขยายฐานลกูค้ากลุม่ประกนัสขุภาพ 

• โครงการ Bangkok Emergency Services ทําให้มีการประสานงานในการส่งต่อผู้ ป่วยที�ได้รับ
อบุตัิเหตหุรือผู้ ป่วยวิกฤตอยา่งมีประสิทธิภาพ  

ซึ�งปัจจยัดงักล่าวได้ส่งผลให้รายได้จากคนไข้ชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ�มขึ &นร้อยละ 9 จากปี 
2560 และสดัสว่นรายได้จากคนไข้ชาวไทยตอ่ชาวตา่งชาติเทา่กบัร้อยละ 70 ตอ่ร้อยละ 30 ในปี 2561  

ข้อมลูคา่ใช้จา่ยโดยสรุป ได้แก่ 

• ต้นทนุค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายการบริหารเพิ�มขึ &นในอตัราที�ตํ�ากว่าการเพิ�มขึ &นของรายได้
จากการดาํเนินงานรวม 
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• คา่ใช้จา่ยทางการเงินลดลง จากผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั 

ผู้ดําเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ที�ประชมุซกัถาม  

 นายเฉลมิพล ไวทยางกรู ผู้ ถือหุ้น สอบถามในประเด็นดงันี & 

1. ผลตา่งระหวา่งรายได้รวมและรายได้จากการดําเนินงานจํานวน  �� ล้านบาท มีที�มาอยา่งไร 

2. เนื�องจากบริษัทมีรายได้มากขึ &น เหตใุดกําไรสทุธิสว่นที�เป็นของผู้ ถือหุ้นจึงลดลงถึงร้อยละ 10 

ผู้ดําเนินการประชมุ ได้เชิญนางวรรณพา ภวเวช ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที�บริหารด้านการเงนิของบริษัท 
เป็นผู้ชี &แจงประเด็นที�ผู้ ถือหุ้นสอบถามในวาระนี & 

นางวรรณพา ภวเวช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที�บริหารด้านการเงิน ชี &แจงว่า ผลต่างรายได้จํานวน 74
ล้านบาท มาจาก ดอกเบี &ยรับจํานวน 58 ล้านบาท และ เงินปันผลรับจํานวน 16 ล้านบาท สําหรับกําไรสทุธิส่วนที�
เป็นของผู้ ถือหุ้นที�ลดลง เนื�องจากในปี 2560 บริษัทมีรายการพิเศษเป็นกําไรจากการขายเงินลงทุนในโรงพยาบาล
บํารุงราษฎร์ (BH) จํานวน 2,880 ล้านบาท สง่ผลให้กําไรสทุธิสว่นที�เป็นของผู้ ถือหุ้นในปี 2560 สงูกว่า ปี 2561 

นายสุริยนต์ จิตราภัณฑ์ ผู้ รับมอบฉันทะจากนางสาววลยัมณี แสงจนัทร์สมพร ผู้ ถือหุ้น ขอให้บริษัท
ชี &แจงกรณีคดีความโครงการไลฟ์ พริวิเลจ คลบั (Life Privilege Club) ซึ�งผู้ตรวจสอบบญัชีได้แสดงความคิดเห็นใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อที� 22 และจากข้อมลูในงบการเงิน หนี &สินจากการยตุิโครงการให้การรักษาพยาบาล
ตลอดชีพ ซึ�งเพิ�มขึ &นจาก 440,022,035 บาท เป็น 623,893,500 บาท จะมีการเปลี�ยนแปลงของตวัเลขทางการเงิน
อีกหรือไม ่และสําหรับสมาชิกที�ยงัไมไ่ด้รับการชดเชย บริษัทจะมีนโยบายอยา่งไร 

 ผู้ดําเนินการประชุม ได้เชิญนางวรรณพา ภวเวช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที�บริหารด้านการเงิน เป็นผู้
ชี &แจง 

นางวรรณพา ภวเวช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที�บริหารด้านการเงิน ชี &แจงว่า ในไตรมาสที� 4 บริษัทได้มี
การบันทึกหนี &สินตามคําพิพากษาของศาลชั &นต้นเรียบร้อยแล้ว ซึ�งมลูค่าหนี &สินดังกล่าวเป็นการคํานวณโดยนัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ผู้ ดําเนินการประชุม ชี &แจงเพิ�มเติมว่า เมื�อมีการยกเลิกโครงการไลฟ์ พริวิเลจ คลบั (Life Privilege 
Club) ตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป บริษัทจะให้นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัคํานวณประมาณการหนี &สินที�อาจ
เกิดขึ &นจากการยตุิโครงการ และ บนัทึกประมาณการหนี &สินดงักลา่ว   เพื�อให้ถกูต้องตามหลกัการบญัชี 

นายสุริยนต์ จิตราภัณฑ์ ผู้ รับมอบฉันทะ  สอบถามเพิ�มเติมว่า การบันทึกหนี &สินดังกล่าว สิ &นสุด
กระบวนการแล้วหรือไม ่
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ผู้ดําเนินการประชุม ได้ชี &แจงว่า การบนัทึกหนี &สินดงักล่าวครบถ้วนตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป 
และเป็นไปตามแนวทางพิพากษาของศาลแล้ว 

นางสาวรุ่งเรือง เงางามรัตน์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามในประเด็นดงันี & 

1. ภาระทางการเงินลดลง เกิดจากหุ้นกู้แปลงสภาพ อยากทราบวา่ลดลงจํานวนเทา่ใด 

2. หุ้นกู้แปลงสภาพที�เหลือ จํานวนร้อยละ 40 มีระยะเวลากําหนดหรือไม ่และสิ &นสดุเมื�อใด 

3. หากมีการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพที�เหลืออยู่จํานวนร้อยละ 40 ทั &งหมด ค่าใช้จ่ายจะลดลง
เท่าใด 

4. หากมีการแปลงสภาพหุ้นกู้ครบจํานวนร้อยละ 100 บริษัทได้จดัเตรียมหุ้นไว้รองรับจํานวนเท่าใด 

ผู้ ดําเนินการประชุม ได้เชิญนางนฤมล น้อยอํ�า รักษาการกรรมการผู้ อํานวยการใหญ่ และประธาน
เจ้าหน้าที�บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ชี &แจง 

 นางนฤมล น้อยอํ�า รักษาการกรรมการผู้ อํานวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที�บริหารด้านการเงิน ชี &แจง
ดงันี & 

1. หุ้นกู้ดงักลา่วมอีาย ุ5 ปี โดยอายขุองหุ้นกู้แปลงสภาพจะสิ &นสดุลงในปีนี & และบริษัทคาดการณ์ว่าผู้
ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพในไตรมาสที� 3 ของปีนี &  

2. หากมีการแปลงสภาพหุ้นกู้ครบทั &งจํานวน  บริษัทได้มีการจดัเตรียมหุ้นสามญัไว้เพียงพอต่อการ
แปลงสภาพดงักลา่ว 

 และได้มอบหมายให้ นางวรรณพา ภวเวช ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที�บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ ชี &แจง
เกี�ยวกบัภาระทางการเงนิที�ลดลง 

นางวรรณพา ภวเวช ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที�บริหารด้านการเงนิ ชี &แจงดงันี &  

�. ที�ผ่านมา มกีารแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพทั &งสิ &นจํานวน 3,981 ล้านบาท โดยคา่ใช้จ่ายที�เกี�ยวกบั
หุ้นกู้แปลงสภาพลดลงประมาณ 200 ล้านบาท 

 �. มลูค่าของหุ้นกู้ตามงบการเงิน มีจํานวนประมาณ 5,067 ล้านบาท หากมีการแปลงสภาพทั &งหมด 
จะมีมลูคา่ประมาณ 5,185 ล้านบาท โดยมีส่วนต่างประมาณ 118 ล้านบาท ซึ�งจะกลายเป็นภาระดอกเบี &ยหากไมมี่
การแปลงสภาพหุ้นกู้ดงักลา่วในระหวา่งงวด 

 นายวสนัต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามในประเดน็ดงันี &  
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1. สว่นตา่งที�เกิดขึ &นจากการลงทนุในโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํานวนประมาณ 800 ล้านบาท มีที�มา
อยา่งไร ปัจจบุนับริษัทเข้าถือหุ้นในโรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ ประมาณร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นทั &งหมด อยากทราบ
วา่การเข้าถือหุ้นจํานวน 1 ใน 4 ของหุ้นทั &งหมดในโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ บริษัทสามารถเข้าไปร่วมบริหารงานใน 
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ ได้หรือไม ่

2. จากข้อมลูงบการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 แสดงข้อมลูเงินกู้ยืมระยะสั &นจากบคุคลที�ไม่เกี�ยวข้อง
กนั จํานวน 67 ล้านบาท ซึ�งมีจํานวนเท่าเดิมจากปีที�ผ่านมา อยากทราบเหตผุลวา่เพราะเหตใุดจงึมีจํานวนเท่าเดิม 

 ผู้ดําเนินการประชมุ เชิญนางนฤมล น้อยอํ�า รักษาการกรรมการผู้ อํานวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที�
บริหารด้านการเงนิ เป็นผู้ชี &แจง 

นางนฤมล น้อยอํ�า รักษาการกรรมการผู้ อํานวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที�บริหารด้านการเงิน ชี &แจง
ว่า ตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป หากบริษัทต้องการบนัทึกรับรู้ส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วม จะต้องเข้าถือหุ้น
มากกวา่ร้อยละ 20 ของจํานวนหุ้นทั &งหมด อีกทั &งโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์มีหุ้นกู้แปลงสภาพด้วย ซึ�งหากผู้ ถือหุ้นกู้
แปลงสภาพนั &นได้แปลงสภาพมาเป็นหุ้นสามญั จะทําให้สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทลดลง จึงเป็นเหตใุห้บริษัทต้อง
เข้าถือหุ้นจํานวนประมาณร้อยละ 25 หากในอนาคตมีการแปลงสภาพหุ้นกู้ของโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ บริษัทจะ
ยงัคงถือหุ้นในอตัรามากกวา่ร้อยละ 20 สง่ผลให้บริษัทยงัคงสามารถรับรู้สว่นแบง่กําไรอยูเ่ช่นเดมิ 

นางวรรณพา ภวเวช ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที�บริหารด้านการเงนิ ชี &แจงเพิ�มเติมวา่ ตวัเลขในงบการเงิน
รวมที�ไมต่รงกบัตวัเลขที�บริษัทซื &อโรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์นั &น เนื�องจากบริษัทมีบริษัทร่วมหลายแห่ง จึงทําให้มีส่วน
แบง่กําไรจากบริษัทร่วมอื�นๆ เกิดขึ &นด้วย สง่ผลให้ยอดรวมมีการเปลี�ยนแปลงเพิ�มขึ &น  

สําหรับประเด็นเงินกู้ ยืมระยะสั &นจากบุคคลที�ไม่เกี�ยวข้องกัน จํานวน 67 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมซึ�ง
บริษัทยอ่ยของบริษัทได้ทําการกู้ยืมเงินจากอดีตกรรมการของบริษัทยอ่ยดงักลา่ว 

 นายนิคม ภคบณัฑุ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า เนื�องจากบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที�สดุของโรงพยาบาล
บํารุงราษฎร์ เหตุใดจึงไม่มีนโยบายในการส่งกรรมการเข้าร่วมบริหาร หรือบริษัทมีสิทธิอื�นใดในการบริหาร
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์หรือไม ่

ผู้ดําเนินการประชมุ เชิญนางนฤมล น้อยอํ�า รักษาการกรรมการผู้ อํานวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที�
บริหารด้านการเงนิ เป็นผู้ชี &แจง 

นางนฤมล น้อยอํ�า รักษาการกรรมการผู้ อํานวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที�บริหารด้านการเงิน ชี &แจง
ว่า บริษัทมีความร่วมมือทางการแพทย์กับโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ อาทิเช่น การส่งต่อผู้ ป่วย แต่บริษัทยงัไม่มี
นโยบายในการสง่กรรมการหรือเข้าไปร่วมบริหารงานในโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์แตอ่ยา่งใด 

ผู้ดําเนินการประชมุ ได้เปิดโอกาสให้ที�ประชุมซกัถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามหรือแสดง
ความคิดเห็นเพิ�มเติมในวาระนี & จงึขอให้ที�ประชมุลงคะแนนเสียง 
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เลขานกุารบริษัทได้แจ้งให้ที�ประชมุทราบว่า มติในวาระนี &จะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นซึ�งเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติท ี'ประชุม  ที�ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิงบการเงินประจําปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ ถือหุ้นซึ�งเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี & 

 คะแนน  ร้อยละ 

เห็นด้วย 11,721,875,127 เสียง 99.9999 

ไมเ่ห็นด้วย 500 เสียง 0.0000 

งดออกเสียง 5,700,465 เสียง  

บตัรเสีย 0 เสียง  

วาระท ี' 3  พจิารณาอนุมัตจิดัสรรเงนิกาํไรประจาํปี 2561 

 ผู้ ดําเนินการประชุมได้เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร ประจําปี 2561 โดย
มอบหมายให้ นางนฤมล น้อยอํ�า รักษาการกรรมการผู้ อํานวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที�บริหารด้านการเงิน เสนอ
ข้อมลูตอ่ที�ประชมุ 

 นางนฤมล น้อยอํ�า รักษาการกรรมการผู้ อํานวยการใหญ่ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที�บริหาร
ด้านการเงนิ เสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาข้อมลูประกอบการพิจารณาจดัสรรเงินปันผลจากผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2561 โดยมีรายละเอียดดงันี & 

การจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงาน  
(งบการเงินรวม) 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

กําไรสทุธิส่วนที�เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท  (ล้านบาท) 9,191 10,216 8,386 

กําไรสทุธิตอ่หุ้น                                            (บาท/หุ้น) 0.59 0.66 0.54 

จํานวนหุ้นสามญั     (ล้านหุ้น) 15,669* 15,491 15,491 

เงนิปันผลต่อหุ้น        (บาท/หุ้น) 

-เงินปันผลระหว่างกาล 

-เงินปันผลที�เสนอจ่ายเพิ�ม 

0.32 

0.13 

0.19* 

0.36 

0.13 

0.23 

0.29 

0.10 

0.19 

เงินปันผลจา่ยทั &งสิ &น     (ล้านบาท) 5,014* 5,577 4,492 

อตัราการจา่ยเงินปันผลเทียบกบักําไรสทุธิ 54.5% 54.6% 53.6% 
* จํานวนหุ้นสามญัและจํานวนเงินปันผลจ่ายอาจเพิ�มขึ &นได้ในกรณีที�ผู้ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพได้แปลงสภาพเป็น
หุ้นสามญัและจดทะเบียนก่อนวนักําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) 
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1) เ ส น อ อ นุ มัติ จัด ส ร ร เ งิ น ปั น ผ ล ใ น อัต ร าหุ้ น ล ะ  0.32 บ า ท  ร ว ม เ ป็ น เ งิ น ปั น ผ ล ทั &ง สิ &น 
5,013,633,528.71 บาท 

• เงินปันผลจากกําไรที�ได้รับสง่เสริมการลงทนุจาก BOI จํานวน 0.035 บาทตอ่หุ้น 

• เงินปันผลจากกําไรที�ไมไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทนุจาก BOI จํานวน 0.155 บาทตอ่หุ้น  

โดยอตัราเงินปันผลคิดเป็นอตัราร้อยละ 54.5  ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ�งเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที�กําหนดจ่ายไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิจากงบ
การเงนิรวม 

2) เมื�อวันที� 28 กันยายน 2561 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานครึ�งแรก
ของปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.13 บาท คิดเป็นเงิน 2,036,531,879.59 บาท คงเหลือเป็นเงินปันผล
ที�เสนอจา่ยเพิ�มอีกในอตัราหุ้นละ 0.19 บาท คิดเป็นเงิน 2,977,101,649.12 บาท  

เงนิปันผลจากผลการดาํเนินงาน
ประจาํปี CDEF  

จ่ายระหว่างกาล 
(บาท/ห ุ้น) 

จ่ายเพ ิ'มเตมิ 
(บาท/ห ุ้น) 

รวมท ั Aงสิ Aน 
(บาท/ห ุ้น) 

สว่นแบง่กําไรจาก BOI    - 0.035  0.035 

สว่นแบง่กําไรจาก Non -BOI     0.13  0.155 0.285  

อัตราภาษี 30% - 0.006 0.006 

อัตราภาษี 25% - 0.011 0.011 

อัตราภาษี 23% - 0.005 0.005 

อัตราภาษี 20% 0.13 0.133 0.263 
รวม 0.13 0.19 0.32 

3) กําหนดจา่ยเงนิปันผลในวนัที� 26 เมษายน 2562 

4) เนื�องจากบริษัทมีเงินสํารองตามกฎหมายครบเต็มตามจํานวนตามข้อบงัคบับริษัท บริษัทจึงไม่
ต้องจดัสรรเงินกําไรเป็นเงินสํารองตามกฎหมายอีก 

 ผู้ดําเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ที�ประชมุซกัถาม  

 นายเฉลมิพล ไวทยางกรู ผู้ ถือหุ้น สอบถามในประเด็นดงันี & 

1. ในช่วงปี 2557 – 2560 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 – 0.60 บาท แต่ปัจจุบัน
เหลือเพียงหุ้นละ 0.32 บาท อยากทราบวา่เหตใุดการจา่ยเงนิปันผลจงึลดลง 

2. กิจการที�ได้รับสง่เสริมการลงทนุจาก BOI ของบริษัทมีจํานวนเทา่ใด และจะสิ &นสดุลงเมื�อใด 
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ผู้ ดําเนินการประชุม ได้เชิญนางนฤมล น้อยอํ�า รักษาการกรรมการผู้ อํานวยการใหญ่ และประธาน
เจ้าหน้าที�บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ชี &แจง 

 นางนฤมล น้อยอํ�า รักษาการกรรมการผู้ อํานวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที�บริหารด้านการเงิน ชี &แจง
ว่า อตัราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทไม่ได้ลงลงจากที�ผ่านมา  ซึ�งในอดีต อาจเห็นว่าอตัราการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทมตีวัเลขที�มากกวา่ปัจจบุนั  เนื�องจากขณะนั &น หุ้นของบริษัทมีมลูคา่ที�ตราไว้เท่ากบั 1 บาทต่อหุ้น แต่ภายหลงั
บริษัทได้มีการแตกพาร์ มลูคา่ที�ตราไว้ของหุ้นได้เปลี�ยนแปลงเป็น 0.10 บาทต่อหุ้น  ซึ�งหากท่านผู้ ถือหุ้นเทียบอตัรา
การจา่ยเงินปันผลบน par value เดียวกนั จะเห็นได้ว่า  บริษัทมกีารจา่ยเงินปันผลในอตัราที�เพิ�มขึ &น 

 สําหรับกิจการที�ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ของบริษัท จะมีกิจการผลิตยา กิจการผลิต
นํ &าเกลือ รวมถึงพยาธิวิทยา โดยกิจการผลิตนํ &าเกลือจะสิ &นสดุการสง่เสริมการลงทนุจาก BOI ในปี 2569 และกิจการ
อื�นๆ จะสิ &นสดุลงในระยะเวลาใกล้เคยีงกนั 

 นายเฉลมิพล ไวทยางกรู ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อไปว่า หากการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI สิ &นสดุลง ซึ�ง
สง่ผลให้บริษัทมภีาระภาษีมากขึ &น จะสง่ผลอยา่งไรตอ่เงนิปันผลที�ผู้ ถือหุ้นจะได้รับ 

 นางนฤมล น้อยอํ�า รักษาการกรรมการผู้ อํานวยการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที�บริหารด้านการเงิน ได้
ชี &แจงว่า การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในแต่ละครั &ง บริษัทจะพิจารณาจากกําไรสุทธิหลงัหักค่าใช้จ่ายทั &งหมด 
จากนั &นบริษัทจะสํารองทนุไว้สว่นหนึ�งสําหรับการลงทนุและขยายกิจการของบริษัท และนําสว่นที�เหลือมาเป็นเงนิปัน
ผลจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้น ทั &งนี & บริษัทก็ต้องการจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตราที�เพิ�มขึ &น ซึ�งต้องขึ &นกับฐานะ
การเงนิของบริษัทและปัจจยัอื�นๆ 

ผู้ดําเนินการประชมุ ได้เปิดโอกาสให้ที�ประชุมซกัถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามหรือแสดง
ความคิดเห็นในวาระนี & จงึขอให้ที�ประชมุลงคะแนนเสียง 

เลขานกุารบริษัทได้แจ้งให้ที�ประชมุทราบว่า มติในวาระนี &จะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นซึ�งเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติท ี'ประชุม  ที�ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการจดัสรรเงินกําไรประจําปี 2561  ตาม
รายละเอียดที�เสนอ โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 26 เมษายน 2562 และไม่ต้องจดัสรรเงินกําไรเป็นเงินสํารอง
ตามกฎหมายเพิ�มเติมอีก ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนดงันี & 

 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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วาระท ี' 4 พจิารณาแต่งตั Aงกรรมการแทนกรรมการท ี'ครบกําหนดออกตามวาระ 

 ผู้ดําเนินการประชมุได้เชิญนายศรีภพ สารสาส กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ เสนอ
ข้อมลูเพื�อประกอบการพิจารณาแตง่ตั &งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกําหนดออกตามวาระตอ่ที�ประชมุ 

 นายศรีภพ สารสาส กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ชี &แจงต่อที�ประชุมว่า ตาม
ข้อบงัคบับริษัทกําหนดให้กรรมการบริษัทต้องออกตามวาระเป็นอตัรา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั &งคณะ โดย
ปัจจบุนั บริษัทมกีรรมการที�ครบกําหนดออกตามวาระ จํานวน 5 ท่าน ดงันี & 

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

โดยนายแพทย์ชาตรี ดวงเนตร ได้แจ้งความประสงค์ไมเ่ข้ารับการเลือกตั &งเป็นกรรมการอีก 

ทั &งนี & บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื�อบุคคลที�เห็นว่ามีคุณสมบตัิเหมาะสม และไม่มีลกัษณะ
ต้องห้ามเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั &งเป็นกรรมการตามหลกัเกณฑ์ที�ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เป็นเวลา 45 
วนั ระหวา่งวนัที� 1 ธนัวาคม 2561 – 14 มกราคม 2562 แตป่รากฏว่าไมม่ผีู้ ใดเสนอรายชื�อเข้ามา   

คณะกรรมการบริษัทโดยข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ�งได้พิจารณา
ถึงเหตผุลและความเหมาะสมหลายประการ  ตลอดจนองค์ประกอบด้านความหลากหลายในคณะกรรมการบริษัท
เกี�ยวกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ความเชี�ยวชาญเฉพาะทางและประสบการณ์การทํางาน รวมถึงผลการ
ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยที�ผ่านมา จึงเห็นควรเสนอที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั &ง
กรรมการ ดงันี & 

• เสนอแตง่ตั &ง   1) ศาสตราจารย์เกียรติคณุนายแพทย์สนัต์ศิริ ศรมณี   2) นายชวลิต  เศรษฐเมธีกลุ        
3) นายอฐั  ทองแตง และ 4) นายอาสา สารสิน ซึ�งครบกําหนดออกตามวาระในครั &งนี &  กลบัเข้า
ดํารงตําแหน่งตอ่อีกวาระหนึ�ง   

• เสนอแตง่ตั &งนายแพทย์ ชยัรัตน์ ปัณฑรุอมัพร เข้าเป็นกรรมการใหม ่แทนตําแหนง่ที�วา่งลง 

สรุปรายชื'อกรรมการท ี'เสนอแต่งตั Aงในครั Aงนี A จาํนวน 5 ท่าน 
1. ศาสตราจารย์เกียรตคิณุนายแพทย์สนัต์ศิริ ศรมณี กรรมการอิสระ 
2. นายชวลิต   เศรษฐเมธีกลุ  กรรมการอิสระ 
3. นายอฐั    ทองแตง    กรรมการ 
4. นายอาสา   สารสิน   กรรมการอิสระ 
5. นายแพทย์ชยัรัตน์             ปัณฑรุอมัพร  กรรมการ  
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กรรมการที�ได้รับการเสนอแต่งตั &งในครั &งนี & ไม่ได้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทที�มีความขดัแย้ง
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกับบริษัท สําหรับประวตัิ ประสบการณ์ ระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง จํานวน
ครั &งของการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยของกรรมการเดิมที�ถกูเสนอชื�อให้กลบัเข้า
ดํารงตําแหน่งทั &ง 4 ทา่น รวมถึงประวตัิและประสบการณ์ของกรรมการที�เสนอแตง่ตั &งใหม ่ปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย 
1 และหลกัเกณฑ์วิธีการพิจารณาสรรหากรรมการ ปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย 3 ซึ�งได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือ
เชิญประชมุ 

ทั &งนี & ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล และนายอาสา 
สารสิน ซึ�งเป็นผู้ ที�ถกูเสนอชื�อให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท มีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระตาม
นิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ�งเป็นไปตามข้อกําหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทนุ และเป็นผู้ที�ไมเ่คยเป็นผู้บริหาร หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ หรือมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที�มีนยัสําคญักบั
บริษัทหรือบริษัทยอ่ย โดยนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ�งที�สง่มาด้วย 4   

สําหรับการเสนอแต่งตั &งศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิ ริ  ศรมณี และนายชวลิต 
เศรษฐเมธีกุล ซึ�งมีวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการเกินกว่า 9 ปี โดยนับรวมระยะเวลาที�จะดํารงตําแหน่งจนครบ
วาระในการแต่งตั &งครั &งนี &  คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาแล้ว
เห็นว่า ในระหว่างการดํารงตําแหน่งกรรมการนั &น กรรมการอิสระทั &งสองท่านดงักล่าวสามารถแสดงความเห็นได้
อยา่งเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวข้อง     

ผู้ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที�ประชุมซกัถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถามหรือแสดง
ความคิดเห็นในวาระนี & จงึขอให้ที�ประชมุลงคะแนนเสียง 

เลขานกุารบริษัท ได้แจ้งตอ่ที�ประชมุทราบวา่ มติในวาระนี &จะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นซึ�งเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี &บริษทัจะทําการเลือกตั &งกรรมการเป็นรายบคุคล
และจะเก็บบตัรลงคะแนนทั &งหมด  

มติท ี'ประชุม  ที�ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแตง่ตั &งกรรมการที�ครบกําหนดออกตามวาระ
จํานวน 4 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ�ง และแต่งตั &งกรรมการเข้าใหม่ 1 ท่าน ตามที�เสนอ 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยแยกเป็นรายบคุคลดงันี & 

4.1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิร ิ ศรมณี   กรรมการอ ิสระ 

 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 เศรษฐเมธ ีกุล   กรรมการอ ิสระ 

 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 นายอ ัฐ 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   กรรมการอ ิสระ 
 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 นายแพทย์ช ัยรัตน์ ปัณฑุรอ ัมพร  กรรมการ (แต่งตั Aงใหม่) 

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

วาระท ี' 5  พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ผู้ ดําเนินการประชุมได้เชิญนายศรีภพ สารสาส กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี &แจง
รายละเอียดเพื�อประกอบการพิจารณาของที�ประชมุในวาระนี & 

นายศรีภพ สารสาส กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี &แจงต่อที�ประชุมว่า คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลั�นกรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม
ประการต่างๆ โดยพิจารณาจากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้ กําไรของบริษัท รวมถึงความ
สอดคล้องกับกิจการในขนาดเดียวกัน ตลอดจนถึงความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและภาระหน้าที�ของ
กรรมการ  โดยมีรายละเอียดดงันี & 
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 (หน่วย : ล้านบาท) 
รายการ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

การเติบโตของบริษัทตามงบการเงนิรวม    
รายได้จากการดาํเนินงาน   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% 

กําไรสทุธิส่วนที�เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท    9,191 10,216  8,386 

                อตัรากําไรสทุธิตอ่รายได้รวม 11.6% 13.5% 12.1% 
ผลประโยชน์ต่อผู้ถ ือหุ้น    

เงินปันผล จากผลการดาํเนินงานของปี (บาท/หุ้น) 0.32* 0.36 0.29 
จาํนวนกรรมการท ั Aงคณะ (ท่าน) 14 13 14 

* เป็นอัตราที�เสนอจ่ายโดยต้องได้รับการอนุมัติจากที�ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562  

ดงันั &น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจงึเห็นสมควรเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื�อ
พิจารณาและนําเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีอัตราค่าตอบแทน
ดงัตอ่ไปนี &  

1.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
(หนว่ย : บาท) 

รายละเอียด เสนอพจิารณาใน  
AGM 2562 

AGM 2561 AGM 2560 

1.1 บาํเหน็จกรรมการ (วงเงนิรวม)    
โดยมอบให้คณะกรรมการพิจารณา
จดัสรรกนัเอง  

79.4  
ล้านบาท(1) 

75.7 
ล้านบาท 

69.1 
ล้านบาท 

1.2 ค่าเบี &ยประชมุกรรมการ     
       -  ประธาน 75,000 บาทตอ่ครั &ง 75,000 บาทตอ่ครั &ง 75,000 บาทตอ่ครั &ง 
       -  กรรมการท่านละ  50,000 บาทตอ่ครั &ง 50,000 บาทตอ่ครั &ง 50,000 บาทตอ่ครั &ง 
1.3 วงเงินคา่รักษาพยาบาลของกรรมการ  
(เฉพาะกรรมการจากภายนอกที�ไม่มี
สถานะเป็นพนกังาน/ผู้บริหารตามสญัญา
จ้างของบริษัท โดยเป็นค่ารักษาพยาบาล
ที�ใช้บริการในโรงพยาบาลกรุงเทพและ
โรงพยาบาลในเครือเท่านั &น) 

3 ล้านบาท/คน/ปี (2) 
(นบัจากวนัประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2562 ถึงวนัประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี
ในครั &งตอ่ไป) 

3 ล้านบาท/คน/ปี  
(นบัจากวนัประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้น
ประจาํปี 2561 ถึงวนั
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจาํปีในครั &งตอ่ไป)  

- 
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หมายเหต ุ
(1) บริษัทใช้หลกัเกณฑ์ในการคํานวณบาํเหน็จกรรมการในอตัราร้อยละ 0.1 ของรายได้รวม ตามงบการเงินรวมปี

ลา่สดุของบริษัทและบริษัทยอ่ย  

(2) ณ วนัที� 12 เมษายน 2562 บริษัทมีกรรมการจากภายนอกที�ไม่มีสถานะเป็นพนกังาน/ผู้บริหารตามสญัญา
จ้างของบริษัท จํานวน 8 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวสัดิ<   ศาสตราจารย์
เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี    นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล    นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ   นายกานต์ 
ตระกลูฮนุ   นายธงชยั จิรอลงกรณ์   นายอาสา สารสนิ  และนายพฒิุพงศ์ ปราสาททองโอสถ 

 

2.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 
ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง และคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ ซึ�งได้รับคา่ตอบแทนในรูปของ
คา่เบี &ยประชมุ ดงันี & 

(หนว่ย : บาท) 
กรรมการชุดย่อย เสนอพจิารณาใน  

AGM 2562 
AGM 2561 AGM 2560 

C.F คณะกรรมการตรวจสอบ 

    -  ประธาน 105,000 บาทตอ่ครั &ง 105,000 บาทตอ่ครั &ง 105,000 บาทตอ่ครั &ง 

    -  กรรมการทา่นละ 70,000  บาทตอ่ครั &ง 70,000  บาทตอ่ครั &ง 70,000  บาทตอ่ครั &ง 

C.C คณะกรรมการบริหาร  

    -  ประธาน 90,000  บาทตอ่ครั &ง 90,000  บาทตอ่ครั &ง 90,000  บาทตอ่ครั &ง 

    -  กรรมการทา่นละ 60,000  บาทตอ่ครั &ง 60,000  บาทตอ่ครั &ง 60,000  บาทตอ่ครั &ง 

C.M คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
    -  ประธาน 75,000  บาทตอ่ครั &ง 75,000  บาทตอ่ครั &ง 75,000  บาทตอ่ครั &ง 
    -  กรรมการทา่นละ 50,000  บาทตอ่ครั &ง 50,000  บาทตอ่ครั &ง 50,000  บาทตอ่ครั &ง 
C.N คณะกรรมการบริหารความเสี'ยง  
    -  ประธาน 75,000  บาทตอ่ครั &ง 75,000  บาทตอ่ครั &ง  75,000  บาทตอ่ครั &ง  
    -  กรรมการทา่นละ 50,000  บาทตอ่ครั &ง 50,000  บาทตอ่ครั &ง  50,000  บาทตอ่ครั &ง  
C.D คณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ  
    -  ประธาน 75,000  บาทตอ่ครั &ง 75,000  บาทตอ่ครั &ง   
    -  กรรมการทา่นละ 50,000  บาทตอ่ครั &ง 50,000  บาทตอ่ครั &ง   
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ผู้ดําเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ที�ประชมุซกัถาม  

นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผู้ ถือหุ้ น สอบถามว่า เหตุใดค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย 
โดยเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบจงึสงูกว่าคา่ตอบแทนของคณะกรรมการชดุใหญ่  

ผู้ดําเนินการประชมุ ได้เชิญนายศรีภพ สารสาส กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นผู้ชี &แจง 

นายศรีภพ สารสาส กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี &แจงว่า บริษัทได้พิจารณาตาม
ภาระหน้าที�และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีภาระหน้าที�
มากกวา่คณะกรรมการชดุอื�น อีกทั &งยงัต้องรับผิดชอบเกี�ยวกบัสถานะทางการเงินของบริษัท และเป็นตวัแทนของผู้
ถือหุ้นรายยอ่ย    

ไมม่ีผู้ใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม ผู้ดําเนินการประชมุจงึขอให้ที�ประชมุลงคะแนนเสียง 

เลขานกุารบริษัทได้ชี &แจงให้ที�ประชมุทราบว่ามติในวาระนี &จะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั &งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งเข้าประชมุ 

มติท ี'ประชุม  ที�ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 
2562 ตามที�เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั &งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งเข้าประชมุดงันี & 

     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 

วาระท ี' 6  พจิารณาแต่งตั Aงผู้สอบบญัชีประจาํปี 2562 และกาํหนดค่าสอบบญัช ี

ผู้ดําเนินการประชมุเสนอให้ที�ประชมุพิจารณาแตง่ตั &งผู้สอบบญัชีประจําปี 2562 และกําหนดค่าสอบ
บัญชี โดยเชิญศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ชี &แจง
รายละเอียดของผู้สอบบญัชีตอ่ที�ประชมุเพื�อพิจารณา 

ศาสตราจารย์เกียรติคณุนายแพทย์สนัต์ศิริ ศรมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี &แจงตอ่ที�ประชมุวา่ 
ตามข้อมลูที�ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั &น คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือก
ผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยมีหลกัเกณฑ์ ดงันี & 

1.   ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้สอบบญัช ี
2.   ความพร้อมในด้านจํานวนบุคลากร และประสบการณ์ของทีมงานและการปฏิบตัิงานที�ผ่านมา 
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3.   ความสมเหตผุลของคา่บริการที�เสนอเมื�อเทียบกบัปริมาณงานและอตัราคา่สอบบญัชีของบริษัท
จดทะเบยีนอื�นในระดบัเดียวกนั  

4.  ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี และสํานกังานที�สงักดั โดยต้องไม่เป็นผู้ ที�มีความสมัพันธ์ และ/
หรือ มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องกับ
บคุคลดงักลา่ว  

จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื�อพิจารณาและนําเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้ น เพื�อ
พิจารณาอนมุตัิแตง่ตั &งผู้สอบบญัชีจากบริษัท สาํนกังานอีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจําปี 2562 ตาม
รายชื�อดงัตอ่ไปนี &  

รายชื'อผู้สอบบญัช ีท ี'เสนอแต่งตั Aงในครั Aงน ี A ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ปีท ี' เริ'มลงนามในฐานะ
ผู้สอบบัญชีของบริษัท  

1. นายวิชาติ โลเกศกระว ีและ/หรือ เลขที� 4451 2561 

2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ  และ/หรือ เลขที�  4377 2559 - 2560 

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

พร้อมทั &งเสนออนุมตัิกําหนดค่าสอบบญัชี ประจําปี 2562 ในวงเงิน  2.45 ล้านบาท ปรับเพิ�มจากปีที�
ผ่านมา ร้อยละ 9 เนื�องจากปริมาณงานที�เพิ�มขึ &นจากการขยายธุรกิจของกลุ่ม ความซบัซ้อนจากการเปลี�ยนแปลง
มาตรฐานบญัชี และคา่สอบบญัชีเดิมที�คงที�ตอ่เนื�องมาเป็นเวลา 3 ปี แล้ว  

 (หน่วย : บาท) 

ค่าตอบแทนการสอบบญัช ีประจาํปี ปี 2562  ปี 2561 ปี 2560 

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

คา่ตรวจสอบบญัชี ประจําปี 1,403,000 1,283,000 1,283,000 

รวมค่าตอบแทน ท ั Aงสิ Aน 2,450,000  2,240,000  2,240,000  

ทั &งนี & ผู้สอบบญัชีที�เสนอแตง่ตั &ง และบริษัท สํานกังานอีวาย จํากดั ซึ�งเป็นสํานกังานต้นสงักดัของผู้สอบ
บญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยทั &งหมดไม่เป็นผู้ ที�มีความสมัพนัธ์หรือมีส่วนได้เสียกบับริษัท/ บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด และมคีวามอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดง
ความเห็นตามวิชาชีพตอ่งบการเงนิของบริษัทและบริษัทยอ่ย  

ไมม่ีผู้ใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม ผู้ดําเนินการประชมุจงึขอให้ที�ประชมุลงคะแนนเสียง 

เลขานกุารบริษัทได้แจ้งให้ที�ประชมุทราบว่า มติในวาระนี &จะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นซึ�งเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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มติท ี'ประชุม  ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั &ง นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้ สอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขที� 4451 และ/หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาต เลขที� 4377 และ/หรือ 
นางสาวศิริวรรณ  สรุเทพินทร์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขที� 4604 และ/หรือ นางสรินดา หิรัญประเสริฐวฒิุ ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาต เลขที� 4799 จากบริษัท สํานกังานอีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจําปี 2562 พร้อมทั &ง
กําหนดค่าสอบบญัชีในวงเงิน 2.45 ล้านบาท ตามที�เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งเข้าประชมุและ
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  

วาระท ี' 7 พจิารณาเรื' องอ ื'นๆ  (ถ้ามี) 

ผู้ดําเนินการประชมุ แจ้งตอ่ที�ประชมุวา่ขณะนี &วาระตา่ง ๆ ตามที�ระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชมุได้รับการ
พิจารณาจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นครบถ้วนเสร็จสิ &นแล้ว จงึเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและเสนอข้อแนะนําเพิ�มเติม 

นายวสนัต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ ถือหุ้น ขอให้บริษัทช่วยสรุปรายละเอียดในการตอบข้อซักถามของผู้ ถือหุ้น
ในหนงัสือเชิญประชมุครั &งถดัไปในหนงัสือเชิญประชมุด้วย 

ผู้ดําเนินการประชมุชี &แจงวา่ เลขานกุารของบริษัทจะนําเรื�องดงักลา่วไปพิจารณาอีกครั &ง และหากผู้ถือ
หุ้นท่านใดประสงค์จะได้รับรายงานการประชุมเป็นรูปเล่ม ให้แจ้งชื�อและที�อยู่เพิ�มเติมกับเลขานุการบริษัทเพื�อที�
บริษัทจะได้ดําเนินการสง่รายงานการประชมุที�เป็นรูปเลม่ให้ 

นายวสนัต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ�มเติม ดงันี & 

1. การที�บริษัทไปถือหุ้นในโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ หากบริษัทถือหุ้นไมถ่ึงร้อยละ 20 จะไมไ่ด้สว่นแบง่
ทางกําไร มหีลกัการอยา่งไร 

2. ประเด็นเรื�องการขึ &นคา่รักษาพยาบาล มีผลกระทบอย่างไรตอ่บริษัท 

ผู้ดําเนินการประชมุได้เชิญนางวรรณพา ภวเวช ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าที�บริหารด้านการเงนิ เป็นผู้ตอบ
คําถามประเด็นการถือหุ้นในโรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์  

นางวรรณพา ภวเวช ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที�บริหารด้านการเงิน ชี &แจงว่าเป็นหลักการบญัชี หาก
บริษัทไมม่ีสว่นได้เสียอนัเป็นสาระสําคญั จะไมส่ามารถบนัทึกบญัชตีามวิธีสว่นได้เสียในงบการเงนิได้ แตใ่นสว่นของ
เงินปันผล บริษัทจะได้รับเงินปันผลตามจํานวนหุ้นที�ถือและบนัทกึรับรู้รายได้ตามจํานวนเงินปันผลที�รับ  
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ผู้ดําเนินการประชมุได้เชิญนายประดิษฐ์ ทีฆกลุ กรรมการ  เป็นผู้ชี &แจงประเด็นผลกระทบจากการขึ &น
คา่รักษาพยาบาล 

นายประดิษฐ์ ทีฆกลุ กรรมการ  แจ้งว่า ณ ปัจจบุนัมีเพียงการระบุว่ายาและค่าบริการทางการแพทย์
เป็นสินค้าควบคมุ แต่ยงัไมม่ีมาตรการใดที�มีนัยสําคญัที�ทําให้การคิดราคาค่ายาและค่าบริการทางการแพทย์ต้อง
เปลี�ยนแปลงไป สว่นในอนาคต ต้องรอการประชมุจากทางราชการอีกครั &ง 

นายนิคม ภคบณัฑ ุผู้ ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะในประเด็นตอ่ไปนี & 

1. ควรเปลี�ยนชื�อวาระ “พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี)” เป็น “เรื�องอื�นๆ” เนื�องจากหากมีการใช้ชื�อวาระ 
“พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี)” ผู้ ถือหุ้นจะสามารถเสนอวาระต่างๆ เพื�อพิจารณานอกเหนือจากที�กําหนดไว้ในหนงัสือ
เชิญประชมุได้จะต้องใช้คะแนนเสียงรับรองไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั &งหมด  ซึ�งผู้ ถือหุ้นที�มี
คะแนนเสียงน้อยก็จะไมส่ามารถเสนอเรื�องเพื�อพิจารณาได้ จงึขอเสนอให้บริษัทเปลี�ยนชื�อวาระ  

2. วาระพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ เนื�องด้วยบางบริษัทมีการระบขุ้อมลูว่ากรรมการแต่ละ
ท่าน เข้าร่วมประชมุจํานวนกี�ครั &ง ได้รับเงินคา่ตอบแทนจํานวนเท่าใด จึงขอให้บริษัทพิจารณาสรุปรายละเอียดเรื�อง
ดงักลา่วเพื�อให้เกิดความโปร่งใสขึ &น 

3. วาระพิจารณาอนุมตัิจดัสรรเงินกําไรประจําปี  ขอให้บริษัทพิจารณาเพิ�มเติมข้อมลูรายละเอียด
เกี�ยวกบัสว่นแบง่กําไรจากกิจการที�ไมไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทนุ ซึ�งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ ถือหุ้น ในการคํานวณภาษี  

ผู้ดําเนินการประชมุได้ชี &แจงวา่ ข้อเสนอแนะเกี�ยวกบัการระบขุ้อมลูในวาระพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทน
กรรมการ และวาระพิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงนิกําไรประจําปี ฝ่ายจดัการจะนําไปพิจารณาต่อไป ทั &งนี & เรื�องอภิปราย
ภายหลงัจากวาระพิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) ไม่ถือเป็นการพิจารณา เป็นเพียงการพูดคยุและตอบข้อซกัถาม ทั &งนี & 
ตามที�กฎหมายกําหนด หากผู้ ถือหุ้นมีเสียงรวมกนัไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที�จําหน่ายแล้วทั &งหมด สามารถเสนอ
เรื�องให้พิจารณาในวาระอื�นๆ ได้ ซึ�งไมใ่ชเ่พียงคณะกรรมการบริษัทเทา่นั &นที�จะกําหนดวาระการประชมุได้ จงึสมควร
ให้ใช้ชื�อวาระตามเดิมเป็น “พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี)” สําหรับข้อเสนอแนะอื�นๆ ผู้ดําเนินการประชุมได้ชี &แจงว่า 
เลขานกุารของบริษัทจะนําเรื�องดงักลา่วไปพิจารณาอีกครั &ง 

เลขานกุารบริษัท ชี &แจงว่า ข้อมลูจํานวนครั &งของการประชมุของกรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อย 
อยู่ในรายงานประจําปี หน้า 47 สําหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย อยู่ในรายงานประจําปี 
หน้า 51  

นายเฉลมิพล ไวทยางกรู ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ�มเติมเกี�ยวกบัการลงทนุร้อยละ 20 ในโรงพยาบาลบํารุง
ราษฎร์ วา่ น่าจะเป็นเรื�องของ Board seat หากเข้ามาเพื�อเป็น Strategic Partner เพื�อลงทนุในการทําธุรกิจ ซึ�งโดย
ปกติหากถือหุ้นร้อยละ 5 ขึ &นไป น่าจะมสีิทธิปรึกษาว่าจะได้รับ board seat กี�ที�นั�ง  

ผู้ดําเนินการประชมุได้ชี &แจงว่า การลงทนุร่วมกบับริษัทอื�นนั &น มีด้วยกนัหลายลกัษณะ ทั &งในลกัษณะ
ของการเป็นหุ้นสว่นซึ�งกนัและกนั ซึ�งต้องร่วมกนับริหารจดัการธุรกิจและมีข้อผกูมดั โดยส่วนใหญ่จะเข้าเป็นหุ้นส่วน
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ในลกัษณะของการทําสญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ อีกลกัษณะหนึ�ง ซึ�งเป็นลกัษณะที�บริษัทกระทําอยู่นั &น 
คือการเป็นผู้ลงทนุด้านการเงิน (Financial Investor) หมายถึงการนําเงินเข้าร่วมทุนในบริษัทต่างๆ โดยรับส่วนต่าง
ของราคาหุ้นที�เปลี�ยนแปลงไป ผลกําไรทางด้านบญัชีและเงนิปันผล หากบริษัทมีความจําเป็นจะต้องใช้เงินก็สามารถออก
จากการลงทนุได้ ซึ�งจะเป็นไปตามแผนงานของฝ่ายการเงิน ผ่านกระบวนการบริหารของฝ่ายบริหารจดัการของบริษัท 

ไมม่ีผู้ใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม ผู้ดําเนินการประชมุจงึเชิญประธานฯกลา่วปิดการประชมุ 

ประธานฯกลา่วปิดประชมุและขอบคณุผู้ ถือหุ้นที�ประชมุและให้ข้อเสนอแนะที�เป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 

ปิดประชุมเวลา เวลา 15.40 น. 
 
 
 
 
  ลงนามโดย    อรุณ เผ่าสวัสดิ�   

                          (ศาสตราจารย์เกียรติคณุ นายแพทย์อรุณ เผ่าสวสัดิ<) 
        ประธานที�ประชมุ 

 

 

ลงนามโดย          เกษรา วงศ์เกตุ 

                    (นางสาวเกษรา วงศ์เกต)ุ 

                  เลขานกุารบริษัท 


