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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

 

วัน เวลา และสถานทีป่ระชุม 

ประชมุเมื่อวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:30 น. ณ หอ้งประชุมสยามมกุฎราชกุมาร ชัน้ 3 อาคารเฉลิม
พระบารมี 50 ปี ซอยศนูยวิ์จยั (ซอยเพชรบรุี 47) ถนนเพชรบรุีตดัใหม ่เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. ศาสตราจารยเ์กียรติคณุนายแพทยอ์รุณ  เผ่าสวสัดิ ์  ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายแพทยจ์ลุเดช  ยศสนุทรากลุ รองประธานกรรมการบริ ษัท / 

ประธานกรรมการบริหาร  และ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

3. นางนฤมล นอ้ยอ ่า รักษาการกรรมการผู้อ  านวยการ
   ใหญ่ / กรรมการบริหาร และประธาน
   เจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงิน 
4. ศาสตราจารยเ์กียรติคณุนายแพทยส์นัตศ์ิริ ศรมณี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 

ตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

5. นายวีระวงค ์ จิตตม์ิตรภาพ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการก ากับดูแล
กิจการ 

6. นายชวลิต เศรษฐเมธีกลุ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 
บริหารความเสี่ ยง / กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

7. นายประดิษฐ์  ทีฆกลุ กรรมการบริหาร / กรรมการก ากบั
ดแูลกิจการ และกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 
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8. นายศรีภพ  สารสาส กรรมการ/ กรรมการบริหารความ
เสี่ยง / กรรมการสรรหาและ
พิจารณา ค่าตอบแทน / กรรมการ
ก ากับดูแลกิจการ และประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารงานกลาง 

9. นายอาสา สารสิน  กรรมการอิสระ 
10. นายกานต ์ ตระกลูฮนุ  กรรมการอิสระ 
11. นายธงชยั จิรอลงกรณ ์  กรรมการบริหาร 
12. นายอฐั ทองแตง  กรรมการ 
13. นายพฒิุพงศ ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการ 
14. นายแพทยช์ยัรตัน ์ ปัณฑรุอมัพร กรรมการบริหาร และประธาน

เจา้หนา้ท่ีปฏิบตัิการ 

กรรมการของบริษัทมีจ านวนทัง้หมด 14 คน ไดเ้ขา้ประชมุทัง้ 14 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ผู้ตรวจสอบบัญช ี: บริษัท  ส านักงานอวีาย จ ากัด  

1. นายวิชาติ  โลเกศกระวี  หุน้สว่น  
2. นายส าราญ  แตงฉ ่า  หุน้สว่น 

ทีป่รึกษากฎหมาย : บริษัท วีระวงค,์ ชนิวัฒน ์และพารท์เนอรส์ จ ากัด 
1. นางสาวประทมุพร  สมบรูณพ์ลูผล   ทนายความอาวโุส  

เร่ิมการประชุม 
นางสาวเกษรา วงศเ์กต ุเลขานุการบริษัท แถลงว่าในการประชุมครัง้นีม้ีผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเองและรบัมอบ

ฉนัทะเขา้รว่มประชุมทัง้หมด 2,180  ราย นบัรวมหุน้สามญัทัง้หมด ไดจ้  านวน 11,275,680,405  หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 
70.9519  ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 33 ซึ่ง
ก าหนดใหใ้นการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และ/หรือผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกว่า  25 คน
และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ 
เวน้แตจ่ะมีกฎหมายก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน 

ศาสตราจารยเ์กียรติคณุนายแพทยอ์รุณ เผ่าสวสัดิ์ ประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม
(“ประธานฯ”) กลา่วเปิดการประชมุ   

จากนัน้เลขานุการบริษัทไดก้ล่าวแนะน ากรรมการและผูเ้ขา้ร่วมประชุมจากภายนอก ซึ่งเป็นตวัแทนจาก
ผูส้อบบญัชีและท่ีปรกึษากฎหมาย พรอ้มทัง้ชีแ้จงวิธีการปฏิบตัิในการลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียงดงันี ้

1) ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผูถื้อหุน้ทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ โดย
ใหน้บัหนึ่งหุน้ตอ่หนึ่งเสียง  
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2) เพ่ือใหก้ารด าเนินการพิจารณาในแต่ละวาระเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระ บริษัทจะสอบถามว่ามีผูใ้ดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอใหท้ าเครื่องหมายในช่อง 
� ไม่เห็นดว้ย หรือ � งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และใหย้กมือขึน้เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษัท
ด าเนินการเก็บบตัรลงคะแนนเพ่ือน าไปตรวจนบั โดยในการนบัคะแนนเสียง บริษัทจะใชวิ้ธีหกัคะแนน
เสียงท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงทัง้หมด และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนน
เสียงท่ีเห็นดว้ย  

ส าหรับวาระท่ี 4 ซึ่งเป็นวาระเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ เพ่ือใหบ้ริษัทได้
ปฏิบตัิตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถื้อหุน้ท่ีดี บริษัทจะใหม้ีการลงคะแนนเสียง
เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยการนบัคะแนนเสียงของการเลือกตัง้กรรมการแต่ละท่าน บริษัท 
จะใชวิ้ธีหกัคะแนนเสียงท่ีไมเ่ห็นดว้ยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงทัง้หมด และส่วนท่ีเหลือจะ
ถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย และเพ่ือความโปร่งใส บริษัทจะท าการเก็บบตัรลงคะแนนทุกใบ โดย
ส าหรับผูท่ี้ออกเสียงเห็นดว้ยในวาระนี ้ขอใหเ้ก็บบัตรลงคะแนนไวก้่อน และส่งคืนแก่เจา้หนา้ท่ีของ
บริษัทหลงัจากท่ีมีการลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการท่านสดุทา้ย เพ่ือใหเ้กิดความสะดวกและเรียบรอ้ย
ในการเก็บบตัรลงคะแนน โดยจะมีเจา้หนา้ท่ีเดินไปเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้   

3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดง
เจตนาขัดกัน หรือบัตรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือก ากับ หรือบัตรลงคะแนนท่ี
ลงคะแนนเสียงเกินกวา่เสียงท่ีมีอยู่ จะถือวา่เป็นบตัรเสีย  

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือช่ือก ากับด้วย การ
ลงคะแนนท่ีแตกตา่งไปจากท่ีกลา่วขา้งตน้ ถือวา่การลงคะแนนดงักลา่วเป็นโมฆะ 

4) ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะประสงคจ์ะกลบัก่อนการประชุมเสร็จสิน้ ขอใหส้่งบตัรลงคะแนน
ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทก่อนออกจากหอ้งประชุม บริษัทจะด าเนินการตัดจ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้ 
ทัง้ท่ีมาดว้ยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ ออกจากองคป์ระชุม เมื่อผูถื้อหุน้ดงักล่าวออกจากหอ้ง
ประชมุ 

5) เพ่ือลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชือ้โควิด 19 (COVID-19) บริษัทจึงไม่จดัเตรียมไมโครโฟน
ส าหรับการสอบถาม และขอให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลา
ประชมุ  ผูเ้ขา้รว่มประชมุท่ีประสงคจ์ะสอบถามในแตล่ะวาระ ขอใหเ้ขียนค าถามลงในกระดาษท่ีบริษัท
จดัเตรียมไวใ้ห ้พรอ้มระบุ ช่ือ-สกุล และสถานะความเป็นผูถื้อหุน้ หรือ ผูร้บัมอบฉันทะ และส่งใหแ้ก่
เจา้หนา้ท่ีบริษัทเพ่ือจดัสง่ค าถามแก่ประธานท่ีประชมุตอ่ไป  

ทัง้นี ้เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทไดม้อบหมายใหน้างสาวปารวี กิตติโภคทรพัย ์
ท่ีปรกึษากฎหมายจากบริษัท วีระวงค,์ ชินวฒัน ์และพารท์เนอรส์ จ ากดั ท าหนา้ท่ีเป็นกรรมการตรวจนบัคะแนน  
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ต่อมา ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายวีระวงค ์จิตตม์ิตรภาพ กรรมการอิสระ เป็นผูด้  าเนินการประชุม 
(“ผู้ด าเนินการประชุม”)  

ผูด้  าเนินการประชมุแจง้ตอ่ท่ีประชมุวา่ ในการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2563 นี ้บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อ
หุน้เสนอเรื่องท่ีเห็นวา่มีประโยชนแ์ละสมควรบรรจุเป็นวาระล่วงหนา้ส าหรบัการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563 และ
ใหม้ีการเสนอช่ือบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ และคุณสมบัติท่ีเหมาะสม เพ่ือพิจารณาเลือกตัง้ใหเ้ป็นกรรมการ
บริษัท นบัตัง้แต ่2 ธนัวาคม 2562 ถงึวนัท่ี 15 มกราคม 2563 โดยไดเ้ผยแพรห่ลกัเกณฑก์ารเสนอวาระล่วงหนา้ดงักล่าว
บนเว็บไซตข์องบริษัท แต่ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอวาระล่วงหนา้เพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุ
เป็นวาระส าหรบัการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563 และไม่มีผูเ้สนอช่ือบุคคลอื่น ๆ เพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้
เป็นกรรมการบริษัทแตอ่ย่างใด ผูด้  าเนินการประชมุจงึด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว ้ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที ่1  คณะกรรมการรายงานกจิการในรอบปี 2562 เพือ่ทราบ  

ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ชิญใหน้างนฤมล นอ้ยอ ่า รกัษาการกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ เป็นผูร้ายงาน
กิจการของบริษัทในรอบปี 2562 ตอ่ท่ีประชมุ 

นางนฤมล นอ้ยอ ่า รกัษาการกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ น าเสนอภาพรวมของกิจการของบริษัทในรอบปี 
2562 โดยมีสาระส าคญัสรุปไดด้งันี ้

ภาพรวมขององคก์ร 

 ในปัจจุบัน โรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัทท่ีเปิดแลว้มีจ านวน 49 แห่ง โดยโรงพยาบาลแห่ง
ล่าสุดท่ีเปิดด าเนินการ ได้แก่ โรงพยาบาลจอมเทียน จังหวัดชลบุรี  โดยมีจ านวนเตียงใน
โรงพยาบาลในเครือข่ายรวมทัง้หมดประมาณ 8,500 เตียง นอกจากนี ้บริษัทยงัไดม้ีการจดัตัง้ศนูย์
แห่งความเป็นเลิศ (Centers of Excellence) จ านวน 10 แห่ง ขึน้ในโรงพยาบาลในเครือข่ายของ
บริษัท โดยเป็นโรงพยาบาลที่ใหก้ารดแูลรกัษาผูป่้วยโดยเฉพาะโรคท่ีมีความซบัซอ้น เช่น โรคหวัใจ 
โรคทางระบบสมองและระบบประสาท โรคมะเร็ง โรคกระดกูและขอ้ รวมถึงศนูยอ์ุบตัิเหตุ  บริษัท
ยงัไดเ้ปิดใหบ้ริการศนูยส์ขุภาพแบบครบวงจร (BDMS Wellness Clinic) และโรงแรมเมอเวนพิค 
บีดีเอม็เอส เวลเนส รีสอรท์ กรุงเทพฯ (Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok) บนถนน
วิทยุ โดยจ านวนบุคลากรของโรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัท มีจ านวนแพทย์รวมทั้งสิน้
ประมาณ 12,000 คน พยาบาลประมาณ 9,000 คน และพนกังานสนบัสนนุประมาณ 24,000 คน 

 บริษัทยงัไดป้ระกอบธุรกิจยาและน า้เกลือภายใตช่ื้อ บริษัท สหแพทยเ์ภสชั จ ากดั และบริษัท เอ.
เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อ  านวยเภสชั) จ ากดั รวมถึงธุรกิจรา้นขายยา SAVE DRUG ซึ่งปัจจุบนัมี
จ านวนมากกวา่ 100 รา้น 

 ในปี 2562 ท่ีผ่านมา บริษัทไดร้บัการเพ่ิมอนัดบัเครดิตองคก์ร จาก “AA-” Stable เป็นระดบั “AA” 
Stable ซึง่จดัอนัดบัโดย TRIS Rating 
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การขยายเครือข่าย 

 บริษัทได้ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ท่ีมีความแข็งแกร่งในระดับสูง  
สู่มาตรฐานท่ีดีย่ิงขึน้ เพ่ือการกา้วสู่ความเป็น Center of Excellence (CoE) Network ดว้ยการ
มุง่มั่นพฒันาศกัยภาพในแตล่ะโรงพยาบาลใน CoE Network ใหค้รอบคลมุการรกัษาทุกโรค ตาม
คุณภาพมาตรฐานสากล Joint Commission International (JCI) และการร่วมมือทางดา้น
การแพทยก์บัสถาบนัชัน้น าของโลก ในการยกระดบัมาตรฐานใหท้ดัเทียมกบัต่างประเทศ ซึ่งศนูย์
แห่งความเป็นเลิศ (Centers of Excellence) นีม้ีจ  านวน 10 แห่ง ไดแ้ก่ 1)โรงพยาบาลกรุงเทพ 
ส านักงานใหญ่  2) โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 3) โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร  ์
4) โรงพยาบาลพญาไท 2 5) โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต 6) โรงพยาบาลกรุงเทพ เชียงใหม่ 
7) โรงพยาบาลกรุงเทพ อดุร 8) โรงพยาบาลรอยลั พนมเปญ 9) โรงพยาบาลกรุงเทพ พทัยา และ 
10) โรงพยาบาลกรุงเทพ ระยอง 

 ในปี 2562 บริษัทไดเ้ปิดใหบ้ริการโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอรเ์นชั่นแนล (Bangkok International 
Hospital) ซึง่เป็นโรงพยาบาลขนาด 175 เตียง ตัง้อยู่ใกลก้บัโรงพยาบาลกรุงเทพ ส านกังานใหญ่  

 ในเดือนพฤษภาคม 2563 บริษัทไดเ้ปิดใหบ้ริการโรงพยาบาลจอมเทียน ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 
232 เตียง ตัง้อยู่บนถนนสขุมุวิท อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุี 

นวัตกรรมด้านการบริการ 

 บริษัทไดพ้ฒันาการใหบ้ริการซึ่งสอดคลอ้งกบัสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้โควิด 19 (COVID-
19) โดยการน าหุ่นยนตอ์จัฉริยะ (Healthy Bot) ซึ่งเป็นหุ่นยนตส์่งของอตัโนมตัิมาใชส้  าหรบับริการ
ขนส่งในโรงพยาบาล ซึ่งจะช่วยลดการสมัผสักับผูร้บัการและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชือ้
โรค โดยบุคลากรของโรงพยาบาลสามารถสั่งงานหุ่นยนตอ์จัฉริยะ (Healthy Bot) ผ่านหนา้จอสมัผสั
หรือแท็บเลตหรือโทรศพัทม์ือถือ ซึ่งหุ่นยนตด์งักล่าวมีช่องเก็บของความจุ 17 ลิตร ประตูไฟฟ้าล็อค
อตัโนมตัิ และสามารถสรา้งแผนท่ีเพ่ือก าหนดเสน้ทางเดินอตัโนมตัิ ตลอดจนสามารถเคลื่อนท่ีอิสระ
เพ่ือหลบหลีกสิ่งกีดขวางดว้ยเรดา้รแ์ละเซน็เซอร ์โดยหุ่นยนตอ์จัฉริยะ (Healthy Bot) สามารถท างาน
ได ้24 ชั่วโมง ในปัจจุบนับริษัทมีการใชง้านหุ่นยนตอ์จัฉริยะ (Healthy Bot) ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ 
ส านกังานใหญ่ในการขนสง่ยาและการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูป่้วย 

 บริษัทไดท้ านวัตกรรมชุดตรวจสุขภาพลดการสัมผัส (TytoCare) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ส  าหรับตรวจ
สขุภาพเบือ้งตน้ โดยสามารถใชต้รวจวดัอณุหภูมิ ปอด หวัใจ หู ช่องคอ และผิวหนงั ในรูปแบบท่ี
พกพาง่าย โดยท่ีผูป่้วยสามารถใชง้านไดเ้องเพ่ือสง่ขอ้มลูใหแ้พทยวิ์นิฉัยผ่านระบบออนไลนต์ลอด 
24 ชั่วโมง โดยบริษัทไดม้อบอปุกรณ ์TytoCare ใหแ้ก่โรงพยาบาลภาครฐั จ านวน 200 เครื่อง เพ่ือ
ความปลอดภยัแก่เจา้หนา้ท่ีทุกท่านระหว่างปฏิบตัิหนา้ท่ีในช่วงสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ
เชือ้โควิด 19 (COVID-19) 
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 บริษัทและโรงพยาบาลในเครือข่ายมีการใหบ้ริการดา้นสขุภาพถงึบา้นของผูป่้วยซึง่ประกอบดว้ย 4 
บริการไดแ้ก่ การปรกึษาแพทยท์างโทรศพัท ์บริการเจาะเลือดถงึบา้น บริการฉีดวคัซีน และบริการ
สง่ยาถงึบา้นปรกึษาแพทย ์ผ่านแคมเปญห่วงใยสขุภาพในช่วงสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้
โควิด 19 (COVID-19) ดว้ยบริการ Bangkok Hospital Delivery Services  

 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้โควิด 19 (COVID-19) บริษัทไดร้่วมมือกับโรงแรม
เมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอรท์ กรุงเทพฯ  (Mövenpick BDMS Wellness Resort 
Bangkok) ใหเ้ป็นพืน้ท่ีควบคมุโรคแห่งรฐัทางเลือก (Alternative State Quarantine) 15 วนั ซึ่งผ่าน
การรบัรองในโครงการพิเศษจากรฐับาล โดยผูท่ี้อยู่ในช่วงเฝา้ระวงั (State Quarantine) จะไดร้บัการ
ดแูลจากแพทยแ์ละพยาบาลของบริษัทระหวา่งการเขา้พกัท่ีโรงแรมเมอเวนพิค บีดีเอม็เอส เวลเนส 
รีสอรท์ กรุงเทพฯ (Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok) รวมทัง้มีบริการอาหารเสริม
สุขภาพ และการตรวจเชือ้โควิด 19 (COVID-19) ในวนัท่ี 15 ของการเขา้พัก ในปัจจุบัน โรงแรม
เมอเวนพิคบีดีเอม็เอส เวลเนส รีสอรท์ กรุงเทพฯ (Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok) 
มีจ านวนหอ้งพกัทัง้สิน้ 150 หอ้ง และมีแผนการขยายหอ้งพกัเพ่ิมขึน้เป็น 200 หอ้งในอนาคต 

รางวัลทีไ่ด้รับ 

 บริษัทไดร้บัรางวลัหอเกียรติยศสดุยอดแบรนดอ์งคก์รไทย (Thailand’s Top Corporate Brands  
Hall of Fame 2019) จากคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย ซึ่งมอบ
รางวัลดังกล่าวให้แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีได้รับรางวัล 
Thailand’s Top Corporate Brands อย่างตอ่เน่ือง 5 ปีติดตอ่กนั 

 บริษัทไดร้บัรางวลับริษัทจดทะเบียนดา้นนกัลงทนุสมัพนัธด์ีเดน่ จากโครงการ SET Awards 2019 
โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 บริษัทไดร้บัรางวลัในงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2019 ซึ่งจดัโดยสมาคม
จัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ ดังนี ้1) รางวัล
พระราชทาน Thailand Corporate Excellence Award  สาขาความเป็นเลิศดา้นสินคา้/บริการ 
และสาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กร  และ 2)  รางวัล 
Distinguished Award  ในดา้นการจดัการทรพัยากรบคุคล 

 บริษัทไดร้บัรางวลั 2019 All-Asia Executive Team Awards – Healthcare & Pharmaceuticals 
industry จากนิตยสาร Institutional Investor ซึ่งจดัขึน้ท่ีเมืองเสิ่นเจิน้ สาธารณรฐัประชาชนจีน 
จ านวน 3 รางวลั ซึ่งเป็นการพิจารณาจากผลการด าเนินการในปี 2561 ไดแ้ก่ 1) Most Honored 
Company 2) Special Achievement Award: Best CEO-Healthcare & Pharmaceuticals และ 
3) Special Achievement Award: Best CFO-Healthcare & Pharmaceuticals 
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 บริษัทไดร้บัรางวลัในงาน Asia’s Outstanding Companies Poll จ านวน 3 รางวลั ซึ่งจัดโดย
นิตยสาร Asiamoney ดงันี ้1) Asia’s Outstanding Companies Poll – Thailand for 2020s 2) 
Overall Most Outstanding Company in Thailand และ 3) Most Outstanding Company in 
Thailand – Healthcare Sector 

 บริษัทไดร้บัรางวลั The Best Managed Healthcare Company in Asia ติดต่อกนัเป็นปีท่ี 2 จาก
นิตยสาร FinanceAsia โดยเป็นการลงคะแนนจากผูจ้ดัการกองทุนและนกัวิเคราะหก์ว่า 240 รายทั่ว
โลก เพ่ือมอบรางวลัใหแ้ก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยที์มีผลงานทางการเงินดีเด่น มีคณะ
ผูบ้ริหารท่ียอดเย่ียม ตลอดจนมีกิจกรรมดา้นนกัลงทนุสมัพนัธแ์ละดา้นการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

 บริษัทไดร้บัรางวลัยอดเย่ียมดา้นนักลงทุนสมัพันธ ์Best in Country - Thailand ในงาน IR 
Magazine Forum & Awards - South East Asia 2019 ซึง่จดัขึน้โดยนิตยสาร IR Magazine เพ่ือ
มอบรางวลัใหแ้ก่บริษัทในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้มีความโดดเดน่ดา้นนกัลงทนุสมัพนัธ์  

 บริษัทไดร้บัรางวลั Global Health and Travel Awards 2019 จากงาน The Global Health & 
Travel Award Ceremony 2019 ซึ่งจดัขึน้โดย Global Health and Travel นิตยสารชัน้น าดา้น
การส่งเสริมการท่องเท่ียวและสุขภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ณ ประเทศมาเลเซีย 5 รางวัล 
ไดแ้ก่ 1) Hospital of the Year in Thailand 2019 (4 ปีติดต่อกนั) 2) 2019 Neurology Service 
Provider of the Year in Asia Pacific 3) 2019 ENT Service Provider of the Year in Asia 
Pacific 4) 2019 Diabetes Service Provider of the Year in Asia Pacific 5) Health 
Screening Service Provider of the Year 2019 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 บริษัทจดัโครงการอบรมวคัซีนพ่อแม่ เพ่ือส่งเสริมความรูด้า้นการเลีย้งดเูด็ก การดแูลสขุภาพและ
การปฐมพยาบาลเดก็ในช่วงอายตุัง้แต ่6 เดือน ถงึ 7 ปี 

 บริษัทจัดโครงการช่วยเหลือและรกัษาผูป่้วยยากไร้ โดยบริษัทและโรงพยาบาลในเครือข่ายจะ
สนบัสนนุการผ่าตดัและหตัถการ เพ่ือใหก้ารรกัษาแก่ผูป่้วยยากไรท่ี้ไมส่ามารถรบัผิดชอบค่ารกัษา
ไดด้ว้ยตนเอง 

 บริษัทสนบัสนนุโครงการเติมฝัน ปันยิม้ อิ่มบญุ โดยโรงพยาบาลกรุงเทพ ส านกังานใหญ่ รว่มกบั
มลูนิธิเวชดสุิตฯ จดักิจกรรมปลกูป่า สรา้งฝาย กิจกรรมเสรมิสรา้งความรูด้า้นสขุภาพ พรอ้มมอบ
เงินสนบัสนนุการศกึษา ตูย้า หนงัสือ ชดุเครื่องเลน่เดก็ และอปุกรณกี์ฬาแก่เดก็ในจงัหวดัเพชรบรุ ี

 โรงพยาบาลกรุงเทพ ส านกังานใหญ่ จดัโครงการอบรมช่วยเหลือชีวิตฉกุเฉิน (CPR) และการปฐม
พยาบาลเบือ้งตน้ ประจ าปี 2562 เพ่ือรณรงคใ์หป้ระชาชนเห็นความส าคญัของการช่วยเหลือชีวิตขัน้
พืน้ฐาน 
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 จากนั้น ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซักถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวาระนี ้ ซึ่ง
ปรากฏวา่ไมม่ีผูใ้ดซกัถาม ผูด้  าเนินการประชมุจงึขอใหท่ี้ประชมุรบัทราบรายงานกิจการของบริษัทในรอบปี 2562  

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุรบัทราบการรายงานกิจการของบริษัท ในรอบปี 2562 

วาระที ่2  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิ ประจ าปี 2562 

ผูด้  าเนินการประชุมไดข้อใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงิน ส าหรบัปี สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 ตามรายละเอียดขอ้มูลซึ่งปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 ตามท่ีไดจ้ัดส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้ และไดเ้ชิญให ้
นายชวลิต เศรษฐเมธีกลุ กรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงขอ้มลูเพ่ือประกอบการพิจารณาของท่ีประชมุ 

นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล กรรมการตรวจสอบ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณา
ขอ้มลูรายงานของผูส้อบบญัชีและงบการเงิน ส  าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยนาย
วิชาติ โลเกศกระวี  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต จากบริษัทส านกังานอีวาย จ ากดั เห็นว่างบการเงินดงักล่าวไดจ้ดัท าขึน้
ตามมาตรฐานบัญชี และแสดงขอ้มูลท่ีถูกตอ้งโดยมีการเปิดเผยขอ้เท็จจริงท่ีเป็นสาระส าคัญอย่างเพียงพอ  โดย
ผูส้อบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวไดแ้สดงฐานะการเงิน  ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดโดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส  าหรับรายการระหว่างกันท่ีเกิดขึน้ในปี 
2562 ท่ีปรากฏในรายงานประจ าปีนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้เห็นว่า รายการดงักล่าวเป็นรายการมี
ความสมเหตุผล และมีเง่ือนไขการคา้ตามปกติ และไดม้อบหมายให้นางนฤมล นอ้ยอ ่า รกัษาการกรรมการ
ผูอ้  านวยการใหญ่ เป็นผูส้รุปขอ้มลูตามงบการเงินเพ่ือประกอบการพิจารณาของท่ีประชมุ  

นางนฤมล นอ้ยอ ่า รกัษาการกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ไดร้ายงานสรุปสาระส าคญัของงบก าไร
ขาดทนุส าหรบัปีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2562 และงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 ตอ่ท่ีประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

สรุปสาระส าคัญงบก าไรขาดทุนปี 2562 

(หน่วย: ลา้นบาท) งบการเงนิรวม เปลี่ยนแปลง 
ร้อยละ 2562 2561 

(จัดประเภท
ใหม่) 

รายไดจ้ากการด าเนินงาน 
รายไดร้วม 

83,774 
91,512 

78,288 
78,363 

7.0% 
16.8% 

ตน้ทนุคา่รกัษาพยาบาลและตน้ทนุขาย 54,277 50,502 7.5% 

คา่ใชจ้่ายในการบริหาร 17,447 15,998 9.1% 

ก าไรส  าหรบัปี 16,009 9,647 65.9% 

ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัท 15,517 9,191 68.8% 
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สรุปสาระส าคัญงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 

(หน่วย: ลา้นบาท) งบการเงนิรวม เปลี่ยนแปลง 
ร้อยละ 2562 2561 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,696 5,034 (6.7%) 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น 8,850 7,545 17.3% 

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์ 78,440 74,547 5.2% 

สินทรัพยร์วม 133,662 133,499 0.1% 

หนีส้ินรวม 46,480 60,061 (22.6%) 

สว่นของผูถื้อหุน้ 87,182 73,438 18.7% 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุน้ 133,662 133,499 0.1% 

 ค าอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงาน โดยสรุป 

 รายไดจ้ากคนไขช้าวไทยและชาวตา่งชาติเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 7 จากปี 2561 เน่ืองจาก 
-  การเพ่ิมขึน้ของจ านวนผูป่้วยและค่ารกัษาพยาบาลตามความซบัซอ้นของโรคจากศูนยแ์ห่ง

ความเป็นเลิศ (Centers of Excellence)  
- การขยายฐานลกูคา้กลุม่ประกนัสขุภาพ 
- การเติบโตของโรงพยาบาลในเครือนอกกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

  สง่ผลใหส้ดัสว่นรายไดจ้ากคนไขช้าวไทยและชาวตา่งชาติมีอตัราสว่นรอ้ยละ 70 ตอ่รอ้ยละ 30 

 รายการพิเศษซึ่งมีท่ีมาจากก าไรจากการขายเงินลงทุนทัง้หมดในบริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง 
จ ากดั (มหาชน) 

 ดา้นคา่ใชจ้่าย 
- ตน้ทนุคา่รกัษาพยาบาล ค่าใชจ้่ายการบริหาร และรายไดจ้ากการด าเนินงานเพ่ิมขึน้ในอตัรา

ท่ีใกลเ้คียงกนั 
- คา่ใชจ้่ายทางการเงินลดลง จากการท่ีผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพใชส้ิทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั 

ประกอบกบัการช าระคืนเงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน 

  จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุซกัถาม ในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนี ้

 นางสาวศิริพร ขตัตพงษ ์ผูร้บัมอบฉนัทะ สอบถามในประเดน็ดงันี ้

1. จากรายงานประจ าปี 2562 หนา้ท่ี 219 ของบริษัท เน่ืองจากมีการระบุว่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 บริษัทและบริษัทย่อย ไดม้ีการบนัทึกประมาณการหนีส้ินจากโครงการใหก้ารรกัษาพยาบาลตลอดชีพตามค า
พิพากษาของศาลแพ่ง เป็นจ านวนประมาณ 724 ลา้นบาท ขอใหบ้ริษัทชีแ้จงประเดน็ดงักลา่วเพ่ิมเติม 

2. จากรายงานประจ าปี 2562 หนา้ท่ี 189 ของบริษัท ขอใหบ้ริษัทชีแ้จงว่าบริษัทมีวิธีการบริหาร
จดัการลกูหนีก้ารคา้ท่ีเลยก าหนดช าระมากกวา่ 12 เดือนขึน้ไป อย่างไร 
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3. จากรายงานประจ าปี 2562 หนา้ท่ี 193 ของบริษัท กรณีสินคา้คงเหลือ มีการระบุค่าเผ่ือการปรบั
ลดราคาทุนใหเ้ป็นมูลค่าสทุธิท่ีจะไดร้บัส  าหรบัปี 2562 เพ่ิมขึน้จากปี 2561 มากกว่ารอ้ยละ 100 ขอใหบ้ริษัทชีแ้จง
ประเดน็ดงักลา่วเพ่ิมเติม 

4. เมื่อเปรียบเทียบรายไดอ้ื่นในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2563 ต่อรายไดอ้ื่นในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2562 
พบวา่มีจ านวนตา่งกนัประมาณ 7,600 ลา้นบาท ความแตกตา่งดงักลา่วเกิดขึน้เน่ืองจากเหตใุด 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้ชิญใหน้างนฤมล นอ้ยอ ่า รกัษาการกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ป็นผูชี้แ้จง
ประเดน็ค าถามขอ้ 1 และนางวรรณพา ภวเวช ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงิน เป็นผูชี้แ้จงในประเดน็ท่ีเหลือ 

นางนฤมล นอ้ยอ ่า รกัษาการกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ชีแ้จงดงันี ้

1. จ านวนประมาณการหนีส้ินประมาณ 724 ลา้นบาทดงักลา่วมีท่ีมาจากโครงการไลฟ์ พริวิเลจ คลบั 
(Life Privilege Club) ซึ่งในปลายปี 2562 บริษัทมีการตัง้วงเงินส ารองหนีส้ินครบทัง้จ านวน รวมทัง้มีการประมาณ
การจ านวนคา่ใชจ้่ายท่ีคาดการณว์า่จะเกิดขึน้ในอนาคต โดยมีจ านวนตามท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 

 นางวรรณพา ภวเวช ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงิน ชีแ้จงค าถามขอ้ท่ี 2-4 ตามล าดับ 
ดงันี ้

1. ลูกหนีก้ารคา้บางส่วนเป็นลูกหนีท่ี้เก่ียวขอ้งกับภาครฐั ซึ่งบริษัทยังคงติดตามการช าระหนีข้อง
ลูกหนีด้งักล่าวอย่างต่อเน่ือง ในส่วนลูกหนีก้ารคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกับคดีความ บริษัทไดด้  าเนินคดีและฟ้องรอ้งลูกหนี้
ดงักลา่ว รวมทัง้ไดต้ิดตามสถานะการด าเนินคดีเป็นระยะอย่างตอ่เน่ือง  

2. ในทุกไตรมาสท่ีบริษัทจัดท างบการเงินนัน้ บริษัทจะตอ้งมีการพิจารณามูลค่าท่ีเหลือของสินคา้
คงเหลือของบริษัท และตัง้วงเงินค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้  ดยพิจารณาจากธุรกิจต่าง ๆ ของบริษัท เพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี  

3. ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 บริษัทมีก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษัทรว่มจ านวน 7,600 ลา้น
บาท แตส่  าหรบัรายไดอ้ื่นในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2563 ไมม่ีรายการดงักลา่ว สง่ผลใหจ้ านวนรายไดอ้ื่นลดลง 7,600 
ลา้นบาท 

นายวิวฒัน ์คสูกลุ ผูร้บัมอบฉนัทะ สอบถามในประเดน็ดงันี ้

จากรายงานประจ าปี 2562 หนา้ท่ี 238 ของบริษัท มีการระบุถึงสิทธิในการไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินได ้  
นิติบคุคลส าหรบัก าไรสทุธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุน รวมกนัไม่เกินรอ้ยละ 100 ของ
เงินลงทนุ ไมร่วมคา่ท่ีดิน และเงินทนุหมนุเวียน จงึขอสอบถามวา่บริษัทใชส้ิทธิไปแลว้เท่าใด และเหลือสิทธิประโยชน์
อีกเท่าใด 
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ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้ชิญให ้นางวรรณพา ภวเวช ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงินชีแ้จง
ประเดน็ค าถามของผูร้บัมอบฉนัทะ 

นางวรรณพา ภวเวช ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงิน ไดชี้แ้จงว่า อา้งอิงจากตารางสิทธิ
และประโยชนด์า้นการส่งเสริมการลงทุนในรายงานประจ าปี 2562 หนา้ท่ี 237 จะมีการระบุระยะเวลาท่ีบริษัทและ   
บริษัทย่อยไดร้บัสิทธิในการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล รวมทัง้ปีท่ีกิจการไดร้บัการส่งเสริมการลงทุน ส่วนรายไดใ้น
กิจการท่ีไดร้บัการส่งเสริมการลงทุนส าหรบัปี 2562 ไดม้ีการระบุไวใ้นงบการเงินรวมของบริษัท มีจ านวนทั้งสิน้ 
1,587 ลา้นบาท 

ทัง้นี ้บริษัทใชส้ิทธิยกเวน้ภาษี ไปแลว้ประมาณ 200 ลา้นบาท และคงเหลือส าหรบัสิทธิประโยชนท์าง
ภาษีตามบตัรสง่เสริมการลงทนุท่ีมีวงเงินก าหนด ท่ียงัไมไ่ดใ้ชส้ิทธิประมาณ 900 ลา้นบาท 

 นายศิริวฒัน ์วรเวทวฒิุคณุ  ผูถื้อหุน้สอบถามในประเดน็ดงันี ้

1. ผลประกอบการของศนูยส์ขุภาพแบบครบวงจร (BDMS Wellness Clinic) เป็นอย่างไร มีรายได้
จ านวนเท่าใด มีก าไรหรือขาดทนุเท่าใด และบริษัทลงทนุไปเท่าใด 

2. ในงบการเงินของบริษัท มีการบนัทกึก าไรจากการขายเงินลงทนุ จ านวน 11,200 ลา้นบาท และใน
งบการเงินรวมของบริษัท มีการบันทึกก าไรจากการขายเงินลงทุน จ านวน 7,600 ลา้นบาท ขอใหบ้ริษัทชีแ้จงท่ีมา
ของเงินจ านวนดงักลา่ว 

3. บริษัทยงัมีเงินลงทนุท่ีสามารถขายเพ่ือท าก าไรไดอ้ีกหรือไม่ 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้ชิญใหน้างนฤมล นอ้ยอ ่า รกัษาการกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ เป็นผูชี้แ้จง
ประเด็นค าถามขอ้ 1 และขอ้ 3 และนางวรรณพา ภวเวช ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงิน เป็นผูชี้แ้จง
ประเดน็ค าถามขอ้ 2 ของผูถื้อหุน้ 

นางนฤมล นอ้ยอ ่า รกัษาการกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  ชีแ้จงดงันี ้

1. ธุรกิจศนูยส์ขุภาพแบบครบวงจร (BDMS Wellness Clinic) ประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ คลินิกและ
โรงแรม ซึ่งไดเ้ปิดด าเนินการมาแลว้ประมาณ 2 ปี และ 1 ปีตามล าดบั ทัง้นี ้มูลค่าการลงทุนทัง้ท่ีดินและอาคาร มี
จ านวนประมาณ 10,000 ลา้นบาท ในปีท่ีผ่านมา ธุรกิจดงักลา่วมีรายไดป้ระมาณ 400 ลา้นบาท ซึ่งในปัจจุบนัยงัคงมี
ผลประกอบการขาดทุนประมาณ 100 - 200 ลา้นบาท ซึ่งถือเป็นการขาดทุนจ านวนเล็กนอ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบัผล
ประกอบการโดยรวมของบริษัท อย่างไรก็ดี รายไดบ้างส่วนของศนูยส์ขุภาพแบบครบวงจร (BDMS Wellness Clinic) 
มีการทยอยปรบัตวัเพ่ิมมากขึน้อย่างต่อเน่ือง ซึ่งบริษัทคาดการณว์่าภายในระยะเวลา 2 ปี ธุรกิจดงักล่าวจะสามารถ
สรา้งก าไรใหแ้ก่บริษัทได ้
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2. ส าหรบัค าถามในขอ้ 3 ขอชีแ้จงวา่บริษัทยงัคงมีเงินลงทนุอีกหลายรายการ แต ่ณ ปัจจุบนั บริษัทยงั
ไมม่ีแผนการท่ีจะขายเงินลงทนุดงักลา่วเพ่ือท าก าไรเพ่ิมเติมแตอ่ย่างใด 

นางวรรณพา ภวเวช ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงิน ชีแ้จงค าถามขอ้ 2. ดงันี ้

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทจะบันทึกก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัท โรงพยาบาล
รามค าแหง จ ากดั (มหาชน) ทัง้หมดประมาณ 11,000 ลา้นบาท ซึง่เกิดจากราคาท่ีขายเงินลงทนุทัง้จ านวนประมาณ 
12,000 ลา้นบาท และราคาตน้ทุนทางบญัชี ซึ่งเหตท่ีุการบนัทึกก าไรจากการขายเงินลงทุนต่างจากงบการเงินรวม 
เน่ืองจากมาตรฐานการบญัชีในงบการเงินรวม ซึ่งบริษัทใชวิ้ธีการบันทึกบญัชีเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (Equity 
Method) ดงันัน้ มลูค่าตามบญัชี (Book Value) ณ วนัท่ีขายเงินลงทุน จึงมีความแตกต่างจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ส่งผลใหก้ารบันทึกก าไรจากการขายเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมมีจ านวนไม่
เท่ากนั 

 เมื่อไม่มีผูใ้ดซกัถามเพ่ิมเติม ผูด้  าเนินการประชุมขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระนี ้โดยนางสาวเกษรา 
วงศเ์กต ุเลขานุการบริษัทไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิงบการเงินประจ าปี 2562 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 คะแนน  ร้อยละ 

เห็นดว้ย 11,667,899,618 เสียง 99.9801 
ไมเ่ห็นดว้ย 2,316,660 เสียง 0.0199 
งดออกเสียง 131,800 เสียง 0.0000  
บตัรเสีย 0 เสียง 0.0000  

วาระที ่3  รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

 ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยเชิญให้
นางนฤมล นอ้ยอ ่า รกัษาการกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  เป็นผูน้  าเสนอขอ้มลูตอ่ท่ีประชมุ 

 นางนฤมล นอ้ยอ ่า รกัษาการกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับการขยายธุรกิจและ
ความตอ้งการใชเ้งินทุนของบริษัทในแต่ละปี โดยตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ยกเวน้การจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลซึ่งสามารถอนุมัติจ่ายไดโ้ดยคณะกรรมการบริษัท  หากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัท มีผล
ประกอบการท่ีดีและมีสภาพคลอ่งเพียงพอ ทัง้นี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 8/2562 ไดม้ีมติอนุมตัิจ่ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาลครัง้ท่ี 1 จากผลการด าเนินงานเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท (Non-
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BOI) คิดเป็นจ านวน 3,973 ลา้นบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแลว้เมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2562 และ
เน่ืองจากการเลื่อนการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2563 จากก าหนดเดิมเมื่อวนัท่ี 10 เมษายน 2563 เพ่ือเป็นการลด
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้แก่ผูถื้อหุน้จากการเลื่อนประชุมดงักล่าวคณะกรรมการบริษัทจึงไดม้ีมติใหจ้่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลครัง้ท่ี 2 จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท (Non-BOI) คิดเป็นจ านวน 
4,768 ลา้นบาท ซึ่งบริษัทไดจ้่ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2563 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ทัง้ 2 ครัง้ เป็นการจ่ายจากก าไรสทุธิท่ีเสียภาษีในอตัรารอ้ยละ 20 โดยสรุปแลว้บริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้สิน้ในอตัรา
หุน้ละ 0.55 บาท รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 8,741 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราประมาณรอ้ยละ 56.3 ของก าไรสทุธิตามงบ
การเงินรวม จงึเสนอใหท่ี้ประชมุรบัทราบการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลและไมจ่่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 เพ่ิมเติม 
และเน่ืองจากบริษัทมีเงินส ารองตามกฎหมายครบเต็มตามจ านวนตามขอ้บังคบับริษัท  บริษัทจึงไม่ตอ้งจดัสรรเงิน
ก าไรเป็นเงินส ารองตามกฎหมายอีก 

 จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถามในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนี ้ซึ่งปรากฏ
วา่ไมม่ีผูใ้ดซกัถาม ผูด้  าเนินการประชมุขอใหท่ี้ประชมุพิจารณารบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลตามท่ีเสนอ 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชมุรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลของบริษัทตามรายละเอียดท่ีเสนอ โดย
ไมจ่่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 เพ่ิมเติม และไมต่อ้งจดัสรรเงินก าไรเป็นเงินส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีก 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและแต่งตั้ง
กรรมการใหม่ 

 ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้ชิญศาสตราจารยเ์กียรติคณุนายแพทยส์นัตศ์ิริ ศรมณี ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูด้  าเนินการประชุมและเสนอขอ้มลูเพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทน
กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระต่อท่ีประชุม เน่ืองจากผูด้  าเนินการประชุมเป็นหนึ่งในกรรมการท่ีครบก าหนด
ออกตามวาระ 

 ศาสตราจารยเ์กียรติคณุนายแพทยส์นัตศ์ิริ ศรมณี  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามขอ้บงัคบับริษัทก าหนดใหก้รรมการบริษัทตอ้งออกตามวาระเป็นอตัรา 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้คณะ โดยปัจจบุนั บริษัทมีกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ จ านวน 5 ท่าน ดงันี ้

1. นายศรีภพ   สารสาส   กรรมการ 
2. นายประดิษฐ์   ทีฆกลุ   กรรมการ 
3. นายวีระวงค ์  จิตตม์ิตรภาพ  กรรมการอิสระ 
4. นางนฤมล  นอ้ยอ ่า   กรรมการ 
5. นายแพทยจ์ลุเดช  ยศสนุทรากลุ  กรรมการ 
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ทัง้นี ้บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑท่ี์ไดเ้ปิดเผยไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัท เป็นเวลา 45 
วนั ระหวา่งวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2562 – 15 มกราคม 2563 แตไ่มป่รากฏวา่มีผูถื้อหุน้เสนอรายช่ือแตอ่ย่างใด   

คณะกรรมการบริษัทโดยขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไดพิ้จารณา
ถงึเหตผุลและความเหมาะสมหลายประการ  ตลอดจนองคป์ระกอบดา้นความหลากหลายในคณะกรรมการบริษัท
เก่ียวกับคุณวุฒิ ความรู ้ความสามารถ ความเช่ียวชาญเฉพาะทางและประสบการณ์การท างาน รวมถึงผลการ
ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยท่ีผ่านมา จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการ ดงันี ้

1. เสนออนมุตัิแตง่ตัง้ นายศรีภพ สารสาส นายประดิษฐ์ ทีฆกลุ นางนฤมล นอ้ยอ ่า และ  นายแพทย์
จุลเดช ยศสนุทรากุล กรรมการซึ่งครบก าหนดออกตามวาระในครัง้นี ้ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ พรอ้มทัง้
เสนอแตง่ตัง้นายวีระวงค ์จิตตม์ิตรภาพ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระตอ่อีกวาระหนึ่ง  

2. เสนออนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการใหม่เพ่ิมอีก 2 ท่านตามรายช่ือดา้นล่าง ซึ่งจะท าใหก้รรมการทัง้คณะ
มีจ านวน 16 ท่าน   

2.1 นายสุภัค ศิวะรกัษ์ เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ โดยนายสุภคั ศิวะรกัษ์ เป็นผูม้ีความรู ้
และประสบการณใ์นดา้นการเงิน และมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งเป็นไป
ตามขอ้ก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

2.2 แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  โดยแพทยห์ญิง
ปรมาภรณ ์ปราสาททองโอสถ เป็นผูม้ีความรูค้วามเช่ียวชาญเฉพาะทาง และมีประสบการณใ์นการบริหารงานธุรกิจ
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ทัง้นี ้แพทยห์ญิงปรมาภรณ ์ปราสาททองโอสถ มีคุณสมบัติครบถว้นในการด ารงต าแหน่ง
กรรมการตามกฎหมาย และไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  

สรุปรายชือ่กรรมการทีเ่สนอแต่งตัง้ในคร้ังนี ้จ านวน 7 ทา่น 

1. นายศรีภพ   สารสาส   กรรมการ 
2. นายประดิษฐ์   ทีฆกลุ   กรรมการ 
3. นายวีระวงค ์  จิตตม์ิตรภาพ  กรรมการอิสระ 
4. นางนฤมล  นอ้ยอ ่า   กรรมการ 
5. นายแพทยจ์ลุเดช  ยศสนุทรากลุ  กรรมการ 
6. นายสภุคั  ศิวะรกัษ ์  กรรมการอิสระ (แตง่ตัง้ใหม)่ 
7. แพทยห์ญิงปรมาภรณ ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการ (แตง่ตัง้ใหม)่ 
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กรรมการท่ีไดร้บัการเสนอแต่งตัง้ในครัง้นี ้ไม่ไดด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทท่ีมีความขัดแยง้
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษัท  

ทัง้นี ้นายวีระวงค ์จิตตม์ิตรภาพ และนายสุภัค ศิวะรักษ์ ซึ่งเป็นผูท่ี้ถูกเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  และเป็นผูท่ี้ไมเ่คยเป็นผูบ้ริหาร หรือ
ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ หรือมีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส  าคญักบับริษัทหรือบริษัทย่อย   

นอกจากนี ้ในกรณีของนายวีระวงค ์จิตตม์ิตรภาพ จะมีวาระการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของ
บริษัทไมเ่กิน 9 ปี เมื่อนบัรวมระยะเวลาท่ีจะด ารงต าแหน่งจนครบวาระในการแตง่ตัง้ครัง้นี ้  

 ศาสตราจารยเ์กียรติคณุนายแพทยส์นัตศ์ิริ ศรมณี  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนี ้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดซกัถาม จึงขอใหท่ี้ประชุมลง
มติในวาระนี ้โดยนางสาวเกษรา วงศเ์กตุ เลขานุการบริษัทไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า ในวาระนีบ้ริษัทจะท าการ
เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลและจะเก็บบตัรลงคะแนนทัง้หมด  

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ มีมตอินมุตัิแตง่ตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระจ านวน 5 
ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการตอ่อีกวาระหนึ่ง และแต่งตัง้กรรมการเขา้ใหม่ 2 ท่าน ตามท่ีเสนอ โดยแยกเป็น
รายบคุคลดงันี ้

4.1 นายศรีภพ สารสาส   กรรมการ 

 คะแนน  ร้อยละ 

เห็นดว้ย 10,183,011,462 เสียง 87.2580 
ไมเ่ห็นดว้ย 1,486,993,998 เสียง 12.742 
งดออกเสียง 14,100 เสียง 0.0000  
บตัรเสีย 0 เสียง 0.0000  

4.2 นายประดษิฐ ์ทฆีกุล   กรรมการ 

 คะแนน  ร้อยละ 

เห็นดว้ย 11,302,177,516 เสียง 96.8481 
ไมเ่ห็นดว้ย 367,821,342 เสียง 3.1519 
งดออกเสียง 20,702 เสียง 0.0000  
บตัรเสีย 0 เสียง 0.0000  
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4.3 นายวีระวงค ์จติตม์ิตรภาพ   กรรมการอสิระ 
 คะแนน  ร้อยละ 

เห็นดว้ย 11,067,477,589 เสียง 94.8370 
ไมเ่ห็นดว้ย 602,527,869 เสียง 5.1630 
งดออกเสียง 14,102 เสียง 0.0000  
บตัรเสีย 0 เสียง 0.0000  

4.4 นางนฤมล น้อยอ ่า   กรรมการ 

 คะแนน  ร้อยละ 

เห็นดว้ย 11,543,304,982 เสียง 98.9175 
ไมเ่ห็นดว้ย 126,328,476 เสียง 1.0825 
งดออกเสียง 386,102 เสียง 0.0000  
บตัรเสีย 0 เสียง 0.0000  

4.5 นายแพทยจุ์ลเดช ยศสุนทรากุล   กรรมการ 

 คะแนน  ร้อยละ 

เห็นดว้ย 10,203,193,099 เสียง 87.4309 
ไมเ่ห็นดว้ย 1,466,812,359 เสียง 12.5691 
งดออกเสียง 14,102 เสียง 0.0000  
บตัรเสีย 0 เสียง 0.0000  

4.6 นายสุภัค ศิวะรักษ ์  กรรมการอสิระ (แต่งตัง้ใหม่) 

 คะแนน  ร้อยละ 

เห็นดว้ย 11,568,169,118 เสียง 99.1305 
ไมเ่ห็นดว้ย 101,463,340 เสียง 0.8695 
งดออกเสียง 387,102 เสียง 0.0000  
บตัรเสีย 0 เสียง 0.0000  

4.7 แพทยห์ญิงปรมาภรณ ์ปราสาททองโอสถ   กรรมการ (แต่งตัง้ใหม่) 

 คะแนน  ร้อยละ 

เห็นดว้ย 10,492,342,821 เสียง 89.9086 
ไมเ่ห็นดว้ย 1,177,661,637 เสียง 10.0914 
งดออกเสียง 15,102 เสียง 0.0000  
บตัรเสีย 0 เสียง 0.0000  
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วาระที ่5  พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ 

ผู้ด  าเนินการประชุมไดเ้ชิญนายศรีภพ สารสาส กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชีแ้จง
รายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณาของท่ีประชมุในวาระนี ้

นายศรีภพ สารสาส กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม
ประการต่าง ๆ โดยพิจารณาจากสภาวการณท์างเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได ้ก าไรของบริษัท รวมถึงความ
สอดคลอ้งกับกิจการในขนาดเดียวกัน ตลอดจนถึงความเหมาะสมกับความรบัผิดชอบและภาระหนา้ที่ของ
กรรมการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
รายการ ปี 2562 ปี 2561 

(จัดประเภทใหม่) 
ปี 2560 

การเตบิโตของบริษัทตามงบการเงนิรวม    

รายไดจ้ากการด าเนินงาน   83,774 78,288 72,772 
                อตัราการเติบโต   7.0% 7.6% 5.7% 
รายไดร้วม 
                อตัราการเติบโต 

91,512 
16.8% 

78,363 
3.5% 

75,719 
9.5% 

ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัท    15,517 9,191 10,216 
                อตัราก าไรสทุธิตอ่รายไดร้วม 17.0% 11.7% 13.5% 
ผลประโยชนต่์อผู้ถือหุน้    

เงินปันผล จากผลการด าเนินงานของปี (บาท/หุน้) 0.55 0.32 0.36 
จ านวนกรรมการทัง้คณะ (ทา่น) 14 14 13 

ดงันัน้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจงึเห็นสมควรเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือ
พิจารณาและน าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีอัตราค่าตอบแทน
ดงัตอ่ไปนี ้ 

1.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
(หน่วย : บาท) 

รายละเอยีด เสนอพจิารณาใน  
AGM 2563 

AGM 2562 AGM 2561 

1.1 บ าเหน็จกรรมการ (วงเงินรวม)    
โดยมอบให้คณะกรรมการพิจารณา
จดัสรรกนัเอง  

64.05  ลา้นบาท (1) 79.4  ลา้นบาท   75.7  ลา้นบาท 
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รายละเอยีด เสนอพจิารณาใน  
AGM 2563 

AGM 2562 AGM 2561 

1.2 ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ     
       -  ประธาน 75,000  บาทตอ่ครัง้ 75,000  บาทตอ่ครัง้ 75,000  บาทตอ่ครัง้ 
       -  กรรมการท่านละ  50,000 บาทตอ่ครัง้ 50,000 บาทตอ่ครัง้ 50,000 บาทตอ่ครัง้ 
1.3 วงเงินคา่รกัษาพยาบาลของกรรมการ 
(เฉพาะกรรมการจากภายนอกท่ีไม่มี
สถานะเป็นพนกังาน/ผูบ้ริหารตามสญัญา
จา้งของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยเป็น
ค่ า รั ก ษ า พ ย า บ า ล ท่ี ใ ช้ บ ริ ก า ร ใ น
โรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาลใน
เครือเท่านัน้) 

3 ลา้นบาท/คน/ปี  
(นบัจากวนัประชมุ

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2563 ถงึวนัประชมุ

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี
ครัง้ตอ่ไป)  

3 ลา้นบาท/คน/ปี  
(นบัจากวนัประชมุ

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2562 ถงึวนัประชมุ

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี
ครัง้ตอ่ไป)  

3 ลา้นบาท/คน/ปี  
(นบัจากวนัประชมุ

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2561 ถงึวนัประชมุ

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
ครัง้ตอ่ไป) 

หมายเหต ุ
(1) ตามหลกัเกณฑเ์ดิม บริษัทจะค านวณบ าเหน็จกรรมการในอตัรารอ้ยละ 0.1 ของรายไดร้วมตามงบการเงินรวม

ของปีที่ผ่านมา ซึ่งหากค านวณบ าเหน็จกรรมการ จากงบการเงินรวมของปี 2562 จะเป็นเงินเท่ากับ 91.5 ลา้น
บาท อย่างไรก็ตาม  จากสถานการณแ์พร่ระบาดของเชือ้โควิด 19 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบในวงกวา้งต่อ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ คณะกรรมการจึงไดแ้สดงความจ านงขอรบับ าเหน็จกรรมการลดลงรอ้ยละ 30 
จากจ านวนที่จะพึงไดร้บั  ท าใหค้งเหลือบ าเหน็จกรรมการที่เสนอขออนุมตัิในครัง้นี ้เท่ากับ 64.05 ลา้นบาท 

2.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 

ประกอบดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ ซึ่งไดร้บัค่าตอบแทนในรูปของ
คา่เบีย้ประชมุ ดงันี ้

(หน่วย : บาท) 
กรรมการชุดย่อย เสนอพจิารณาใน  

AGM 2563 
AGM 2562 AGM 2561 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
    -  ประธาน 105,000 บาทตอ่ครัง้ 105,000 บาทตอ่ครัง้ 105,000 บาทตอ่ครัง้ 
    -  กรรมการท่านละ 70,000  บาทตอ่ครัง้ 70,000  บาทตอ่ครัง้ 70,000  บาทตอ่ครัง้ 
2.2 คณะกรรมการบริหาร  
    -  ประธาน 90,000  บาทตอ่ครัง้ 90,000  บาทตอ่ครัง้ 90,000  บาทตอ่ครัง้ 
    -  กรรมการท่านละ 60,000  บาทตอ่ครัง้ 60,000  บาทตอ่ครัง้ 60,000  บาทตอ่ครัง้ 
2.3 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
    -  ประธาน 75,000  บาทตอ่ครัง้ 75,000  บาทตอ่ครัง้ 75,000  บาทตอ่ครัง้ 
    -  กรรมการท่านละ 50,000  บาทตอ่ครัง้ 50,000  บาทตอ่ครัง้ 50,000  บาทตอ่ครัง้ 
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กรรมการชุดย่อย เสนอพจิารณาใน  
AGM 2563 

AGM 2562 AGM 2561 

2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
    -  ประธาน 75,000  บาทตอ่ครัง้ 75,000  บาทตอ่ครัง้  75,000  บาทตอ่ครัง้  
    -  กรรมการท่านละ 50,000  บาทตอ่ครัง้ 50,000  บาทตอ่ครัง้  50,000  บาทตอ่ครัง้  
2.5 คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการ  
    -  ประธาน 75,000  บาทตอ่ครัง้ 75,000  บาทตอ่ครัง้ 75,000  บาทตอ่ครัง้ 
    -  กรรมการท่านละ 50,000  บาทตอ่ครัง้ 50,000  บาทตอ่ครัง้ 50,000  บาทตอ่ครัง้ 

  จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุซกัถามในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนี ้

นายเฉลิมพล ไวทยางกรู ผูถื้อหุน้ สอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเดน็ดงันี ้ 

1. การลดบ าเหน็จกรรมการในปีนีส้อดคลอ้งกับสถานการณ์รายได้ท่ีประมาณการว่าจะลดลงใน
อตัรารอ้ยละ 30 จากรอ้ยละ 0.1 ของรายไดร้วมหรือไม่ และถา้รายไดน้อ้ยลงกว่าท่ีประมาณการ บ าเหน็จของ
กรรมการจะปรบัลดลงอีกหรือไม ่ 

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยมีจ านวนสูงมาก โดยเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งในขณะนีง้านตรวจสอบควรจะมีจ านวนนอ้ยลง เน่ืองจากบริษัทมีการ
ใหบ้ริการท่ีลดลงตามปริมาณคนไขท่ี้ลดลง ในขณะท่ีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจตอ้งท างานหนักขึน้ 
เน่ืองจากสถานการณ์วิกฤตทางการเงินท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบัน ดังนัน้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบจึง
สมควรที่จะมีการปรบัลดลงหรือไม ่อย่างไร  

ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้ชิญใหน้ายศรีภพ สารสาส กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้
ชีแ้จงประเดน็ค าถามของผูถื้อหุน้ 

นายศรีภพ สารสาส กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ชีแ้จงวา่ 

1. ในประเดน็การลดบ าเหน็จกรรมการโดยหลกัแลว้ หากบริษัทมีผลประกอบการลดลง บ าเหน็จของ
กรรมการจะตอ้งลดลงตามสดัส่วน เน่ืองจากบริษัทไดย้ึดถือหลกัเกณฑก์ารค านวณบ าเหน็จกรรมการโดยพิจารณา
จากจ านวนรอ้ยละ 0.1 ของรายไดร้วมตามงบการเงินรวมของปีท่ีผ่านมา ซึง่จะปรบัลดลงมากนอ้ยเพียงใดนัน้จะตอ้ง
พิจารณาจากภาวะอตุสาหกรรมโดยรวม และผลประกอบการของบริษัทต่อไป โดยในปีนี ้เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัภาวะ
เศรษฐกิจ บริษัทไดพิ้จารณาปรบัลดบ าเหน็จของกรรมการลงแลว้รอ้ยละ 30 จากจ านวนท่ีพงึไดร้บั  ซึง่ไดน้  าเสนอตอ่
ผูถื้อหุน้ขา้งตน้เป็นส าคญั 

2. คา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นอตัราเดียวกบัค่าตอบแทนท่ี
ไดร้บัการอนุมตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในปีก่อนๆ  โดยแมว้่าการขออนุมตัิขา้งตน้จะเป็นการขออนุมตัิค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยส าหรับปี  2563 แต่ในทางปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทและ
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คณะกรรมการชดุย่อยไดม้ีการพิจารณาปรบัลดเบีย้ประชมุเป็นการภายในจากอตัราท่ีไดร้บัอนุมตัิจากท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้แลว้   

จากนั้น ผูด้  าเนินการประชุมขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระนี ้โดยนางสาวเกษรา วงศเ์กตุ เลขานุการ
บริษัท ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่ามติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้ประชมุ 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 ตามท่ี
เสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้ประชมุดงันี ้

     คะแนน  ร้อยละ 

เห็นดว้ย 11,442,003,108 เสียง 98.1466 

ไมเ่ห็นดว้ย 215,691,852 เสียง 1.8502 

งดออกเสียง 375,400 เสียง 0.0032 

บตัรเสีย 0 เสียง 0.0000 

วาระที ่6  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชปีระจ าปี 2563 และก าหนดค่าสอบบัญช ี

ผูด้  าเนินการประชุมเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีประจ าปี 2563 และก าหนดค่าสอบ
บญัชี โดยเชิญศาสตราจารยเ์กียรติคณุนายแพทยส์นัตศ์ิริ ศรมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูชี้แ้จงรายละเอียด
ของผูส้อบบญัชีตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณนายแพทยส์นัตศ์ิริ ศรมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า 
ตามขอ้มูลท่ีไดจ้ัดส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนังสือเชิญประชุมแลว้นั้น คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิ้จารณาคดัเลือก
ผูส้อบบญัชีของบริษัท โดยมีหลกัเกณฑ ์ดงันี ้

1.   ความรู ้ความสามารถ และประสบการณข์องผูส้อบบญัชี 
2.   ความพรอ้มในดา้นจ านวนบคุลากร และประสบการณข์องทีมงานและการปฏิบตัิงานท่ีผ่านมา 
3.   ความสมเหตผุลของคา่บริการท่ีเสนอเมื่อเทียบกบัปริมาณงานและอตัราคา่สอบบญัชีของบริษัท

จดทะเบียนอื่นในระดบัเดียวกนั  
4.  ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และส านกังานท่ีสงักดั โดยตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความสมัพนัธ ์และ/

หรือ มีส่วนไดส้่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับ
บคุคลดงักลา่ว  

จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาและน าเสนอต่อ ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือ
พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส  านกังานอีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2563 ตาม
รายช่ือดงัตอ่ไปนี ้ 
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รายชือ่ผู้สอบบัญชทีีเ่สนอแต่งตัง้ในคร้ังนี ้ ผู้สอบบัญชรัีบอนุญาต ปีทีเ่ร่ิมลงนามในฐานะ
ผู้สอบบัญชขีองบริษัท 

1. นายวิชาติ โลเกศกระวี    เลขท่ี 4451 2561 - 2562 
2. นางสาวกมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ    เลขท่ี 4377 2559 - 2560 
3. นางสาวศิริวรรณ  สรุเทพินทร ์ เลขท่ี 4604 - 
4. นางสรินดา หิรญัประเสริฐวฒิุ เลขท่ี 4799 - 
5. นายส าราญ แตงฉ ่า เลขท่ี 8021 - 

 พรอ้มทั้งอนุมัติก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 2.45 ลา้นบาท ซึ่งเป็นอัตรา
เท่ากบัปีท่ีผ่านมา โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 (หน่วย : บาท) 

ค่าตอบแทนการสอบบัญช ี  ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

คา่สอบทานงบ 3 ไตรมาส   1,047,000  1,047,000  957,000 
คา่ตรวจสอบบญัชี ประจ าปี 1,403,000  1,403,000  1,283,000 
รวมคา่ตอบแทน ทัง้สิน้ 2,450,000  2,450,000  2,240,000 

ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีท่ีเสนอแตง่ตัง้ และบริษัท ส  านกังานอีวาย จ ากดั ซึง่เป็นส านกังานตน้สงักดัของผูส้อบ
บญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยทัง้หมดไม่เป็นผูท่ี้มีความสมัพนัธห์รือมีส่วนไดเ้สียกบับริษัท/ บริษัทย่อย/ผูบ้ริหาร/ผู้
ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดง
ความเห็นตามวิชาชีพตอ่งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย  

 จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุซกัถามในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนี ้

นายเฉลิมพล ไวทยางกรู ผูถื้อหุน้ สอบถามในประเดน็ดงันี ้ 

ในปี 2563 เน่ืองจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้โควิด 19 (COVID-19) งานสอบบัญชีน่าจะ
ลดลงอย่างมาก ดงันัน้ คา่สอบบญัชีประจ าปี 2563 ของบริษัทควรจะลดลงจากท่ีเสนอมาดงักลา่ว  

ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้ชิญให ้นายชวลิต  เศรษฐเมธีกุล กรรมการตรวจสอบ เป็นผูชี้แ้จงประเด็น
ค าถามของผูถื้อหุน้ 

นายชวลิต  เศรษฐเมธีกลุ กรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงวา่ ในปี 2563 มาตรฐานการบญัชีไดเ้ปลี่ยนแปลง
หลายฉบบั ประกอบกบับริษัทมีบริษัทในเครือคอ่นขา้งมากเป็นจ านวนกวา่ 49 บริษัท (รวมถึงบริษัทท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้ง
กบัการแพทย)์ สง่ผลใหง้านของผูส้อบบญัชียงัคงมีปริมาณค่อนขา้งมาก นอกจากนี ้ในช่วง 2 ไตรมาสท่ีผ่านมาของ
ปี 2563 บริษัท ส  านกังานอีวาย จ ากดั ไดป้ฏิบตัิงานใหบ้ริษัท โดยยงัไม่ไดร้บัค่าตอบแทน เน่ืองจากสถานการณก์าร
แพรร่ะบาดของเชือ้โควิด 19 (COVID-19) ซึง่หากไมม่ีสถานการณก์ารแพรร่ะบาดดงักล่าว บริษัทจะสามารถจดัการ
ประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2563 เพ่ืออนมุตัิคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 ซึง่จะท าใหบ้ริษัทสามารถช าระ
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คา่ตอบแทนใหแ้ก่บริษัท ส  านกังานอีวาย จ ากดั ไดแ้ลว้ ดงันัน้ ในปัจจุบนั จึงเปรียบเสมือนการท่ี บริษัท ส  านกังานอี
วาย จ ากดั ปฏิบัติงานใหบ้ริษัท โดยท่ีไม่ไดร้บัค่าตอบแทนจนกว่าท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาค่าตอบแทนผูส้อบ
บญัชี ประจ าปี 2563 ตามท่ีเสนอขา้งตน้นี ้

นายวิวฒัน ์คสูกลุ ผูร้บัมอบฉนัทะ สอบถามในประเดน็ดงันี ้ 

ในปี 2563 คา่สอบบญัชีรวมของทัง้กลุม่บริษัท คิดเป็นจ านวนเท่าใด 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้ชิญให ้นางนฤมล นอ้ยอ ่า รกัษาการกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ เป็นผูชี้แ้จง
ประเดน็ค าถามของผูม้อบฉนัทะ 

นางนฤมล นอ้ยอ ่า รกัษาการกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ชีแ้จงวา่ ในปี 2563 คา่สอบบญัชีของบริษัทมี
จ านวนเท่ากบั 2,450,000 บาท และคา่สอบบญัชีของบริษัทย่อย มีจ านวนรวมเท่ากบั 28,010,000 บาท ดงันัน้ รวม
คา่สอบบญัชีของทัง้กลุม่บริษัท จงึมีจ านวนเท่ากบั 30,460,000 บาท  

จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชุมไดข้อใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระนี ้โดยนางสาวเกษรา วงศเ์กตุ เลขานุการ
บริษัทไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่ามติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งเขา้
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชมุพิจารณาแลว้มีมตแิตง่ตัง้ นายวิชาติ โลเกศกระวี ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 
4451 และ/หรือนางสาวกมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต เลขท่ี 4377 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ    
สุรเทพินทร ์ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต เลขท่ี 4604 และ/หรือ นางสรินดา หิรญัประเสริฐวุฒิ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต 
เลขท่ี 4799 และ/หรือ นายส าราญ แตงฉ ่า ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต เลขท่ี 8021 จากบริษัท ส  านกังานอีวาย จ ากัด 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2563 พรอ้มทัง้ก าหนดค่าสอบบญัชีในวงเงิน 2,450,000 ลา้นบาท ตามท่ีเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

          คะแนน  ร้อยละ 

เห็นดว้ย 11,637,410,540 เสียง 99.8237 

ไมเ่ห็นดว้ย 20,557,820 เสียง 0.1763 

งดออกเสียง 2,000 เสียง 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง 0.0000 

วาระที ่7 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 

ผูด้  าเนินการประชมุ แจง้ตอ่ท่ีประชมุวา่ขณะนีว้าระต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมไดร้บัการ
พิจารณาจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ครบถว้นเสรจ็สิน้แลว้ จงึเปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุซกัถามเพ่ิมเติม 
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นายวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์ผูถื้อหุน้ สอบถามในประเดน็ดงันี ้ 

1. โครงการความร่วมมือกับ Ping An Good Doctor (PAGD) มีลกัษณะการร่วมมืออย่างไร มี
ค่าใชจ้่ายและส่วนแบ่งทางรายไดอ้ย่างไร มีการเริ่มตน้โครงการแลว้หรือไม่ รวมถึงมีขอ้ตกลงการร่วมมือกนัในส่วน 
Ping An Insurance หรือไม ่อย่างไร 

2. หากบริษัทมีการปรบัลดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะมีการปรบัลดค่าตอบแทนผูบ้ริหารของ
บริษัทดว้ยหรือไม ่

ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้ชิญใหน้างนฤมล นอ้ยอ ่า รกัษาการกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ เป็นผูชี้แ้จง
ประเดน็ค าถามของผูถื้อหุน้ 

นางนฤมล นอ้ยอ ่า รกัษาการกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ชีแ้จงดงันี ้

1. ณ ปัจจบุนั บริษัทมีความรว่มมือกบั Ping An ใน 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) Ping An Good Doctor และ 
2) Ping An Health โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ก. Ping An Good Doctor จะเป็นแพลตฟอรม์ท่ีใหข้อ้มูลแก่ผูใ้ช้บริการดา้นสุขภาพ ซึ่งมี
สมาชิกประมาณ 200 ลา้นคนในสาธารณรฐัประชาชนจีน และยงัมีสมาชิกท่ีใชง้านอยู่ในปัจจุบนั ประมาณ 60 ลา้น
คน โดย ณ ปัจจุบัน ช่ือโรงพยาบาลของบริษัทไดถู้กระบุอยู่ในแพลตฟอรม์ของ Ping An Good Doctor เป็นท่ี
เรียบรอ้ยแลว้ ซึ่งหากผูป่้วยเกิดความสนใจเขา้รบัการรกัษา  Ping An Good Doctor จะมีบริการจดัส่งผูป่้วยมาท่ี
โรงพยาบาลเพ่ือรบัการรกัษาต่อไป โดยการร่วมมือกบั Ping An Good Doctor นัน้ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหบ้ริษัทเป็น
ท่ีรูจ้กัในวงกวา้งในสาธารณรฐัประชาชนจีน  

ข. Ping An Health เป็นความร่วมมือของบริษัทกับ Ping An Health ซึ่งถือเป็นบริษัท
ประกนัภัยท่ีใหญ่ท่ีสุดในสาธารณรฐัประชาชนจีน โดยบริษัทไดม้ีการออกแบบโปรแกรมตรวจสุขภาพ รวมถึงการ
รกัษาพยาบาล การรกัษาโรคมะเร็ง การผ่าตดักระดกู ขอ้ เข่า สมอง ร่วมกบั Ping An Health ซึ่งกรมธรรมป์ระกนั
สขุภาพของ Ping An Health นัน้ เปิดโอกาสใหผู้เ้อาประกนัภยัสามารถเขา้รบัการรกัษาในต่างประเทศได ้โดยการ
รว่มมือกบั Ping An Health นัน้ มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือเป็นการขยายฐานผูป่้วยจากสาธารณรฐัประชาชนจีนซึ่งเป็นผูถื้อ
กรมธรรมข์อง Ping An Health ใหเ้ขา้มารับการรักษาในโรงพยาบาลของบริษัทในประเทศไทย ทั้งนี ้บริษัท
คาดการณว์า่จะมีรายไดเ้พ่ิมขึน้จากการรว่มมือกบั Ping An Health ประมาณ 1,000 – 2,000 ลา้นบาท  

2. ในส่วนการปรบัลดรายไดข้องผูบ้ริหารบริษัทนั้น เน่ืองดว้ยสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้    
โควิด 19 (COVID-19) บริษัทไดม้ีการคาดการณถ์ึงการลดลงของรายไดต้ัง้แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นตน้มา 
เน่ืองจากนโยบายตา่ง ๆ ของรฐับาล ทัง้การจ ากดัการเดินทางจากประเทศและการเวน้ระยะห่างทางสงัคม ส่งผลให้
ชาวต่างชาติไม่สามารถเดินทางเขา้ประเทศไทยและผูป่้วยไม่สามารถเขา้มารบัการรกัษาท่ีโรงพยาบาลของบริษัท 
บริษัทจงึไดม้ีนโยบายปรบัลดเวลาการท างานของพนกังาน ตลอดจนปรบัลดคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ท่ีไมจ่  าเป็น จึงเห็นไดว้่า 



 

หนา้ 24 จาก 29 

บริษัทไดด้  าเนินการปรบัลดค่าใชจ้่ายของพนกังานและบุคลากรทางการแพทยต์ัง้แต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นตน้มา 
จนถงึสิน้สดุไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 ทัง้นี ้บริษัทอาจมีการปรบันโยบายของบริษัทใหม่ ภายหลงัไตรมาสท่ี 3 ของปี 
2563 หากสถานการณแ์ละผลประกอบการของบริษัทเริ่มดีขึน้ 

นายเฉลิมพล ไวทยางกรู ผูถื้อหุน้สอบถามในประเดน็ดงันี ้ 

1. สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้โควิด 19 (COVID-19) สง่ผลใหร้ายไดห้ลกัของบริษัทจากการ
ใหบ้ริการผูป่้วยตา่งชาติลดลงหรือไม ่อย่างไร และจะมีแนวโนม้เป็นอย่างไร 

2. เน่ืองจากการพฒันาเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : EEC) สง่ผล
ใหเ้กิดอตุสาหกรรมสขุภาพเพ่ิมมากขึน้ บริษัทมีโครงการลงทนุในเขต EEC หรือไม่ โดยเฉพาะอตุสาหกรรมการผลิต
เครื่องมือและอปุกรณท์างการแพทยแ์ละการศกึษาวิจยัทางการแพทย ์

3. จากการยกเลิกการเขา้ถือหุน้โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์บริษัทมีนโยบายการเขา้ถือหุน้บริษัทอื่น 
หรือขยายกิจการ BDMS ออกไปในแนวทางไหนหรือไม ่อย่างไร 

4. การท่ีผูถื้อหุน้ใหญ่หรือบริษัทในกลุ่ม BDMS เขา้ประมลูสนามบินอู่ตะเภาได ้จะมีผลต่อ BDMS 
อย่างไรหรือไม ่หรือ BDMS มีแผนด าเนินการอย่างไรในพืน้ท่ีสนามบินอูต่ะเภา 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้ชิญใหน้างนฤมล นอ้ยอ ่า รกัษาการกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ เป็นผูชี้แ้จง
ประเดน็ค าถามของผูถื้อหุน้ 

นางนฤมล นอ้ยอ ่า รกัษาการกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ชีแ้จงวา่ 

1. ในสถานการณป์กติ บริษัทมีสดัส่วนผูป่้วยต่างชาติในอตัรารอ้ยละ 30 ของผูป่้วยทัง้หมดท่ีเขา้รบั
การรกัษาในโรงพยาบาลของบริษัท อย่างไรก็ตาม เม่ือเกิดสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้โควิด 19 (COVID-19) 
บริษัทมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการผูป่้วยตา่งชาติลดลงจากจ านวนผูป่้วยตา่งชาติท่ีลดลง โดยเหลือเพียงผูป่้วยตา่งชาติ
ท่ียงัคงพ านกัอยู่ในประเทศไทย ทัง้นี ้ภายหลงัจากเดือนพฤษภาคมเป็นตน้มา การใหบ้ริการผูป่้วยของโรงพยาบาล
ของบริษัทเริ่มปรบัตวัดีขึน้ ดงัจะเห็นไดจ้ากจ านวนผูป่้วยซึ่งเริ่มกลบัเขา้มารบัการรกัษาในโรงพยาบาลของบริษัท
มากขึน้ ซึง่บริษัทจดัใหม้ีมาตรการในช่วงสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้โควิด 19 (COVID-19) ทัง้การคดักรอง
ผูป่้วย รวมถึงตรวจหาเชือ้โควิด 19 (COVID-19) ท่ีโรงพยาบาล รวมถึงบริการ Bangkok Hospital Delivery 
Services ไดแ้ก่ การปรกึษาแพทยท์างโทรศพัท ์บริการเจาะเลือดถึงบา้น บริการฉีดวคัซีน และบริการส่งยาถึงบา้น 
นอกจากนี ้บริษัทจะด าเนินมาตรการต่าง ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือใหผู้ป่้วยสามารถเขา้มาใชบ้ริการและรับการรักษาใน
โรงพยาบาลไดม้ากขึน้ 

2. ในปัจจุบนั บริษัทยังไม่มีแผนการลงทุนเขต EEC อย่างไรก็ดี บริษัทอาจมีการพิจารณาลงทุนใน
เขต EEC ในอนาคต 



 

หนา้ 25 จาก 29 

3. ขณะนี ้บริษัทยังไม่มีนโยบายการลงทุนในบริษัทอื่นเพ่ิมเติม ซึ่งหากมีการพิจารณาด าเนินการ
อย่างไร จะด าเนินการเปิดเผยขอ้มลูตามกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งตอ่ไป 

4. ขณะนี ้บริษัทยงัไมไ่ดม้ีการพิจารณาการลงทนุในพืน้ท่ีสนามบินอูต่ะเภาดงักลา่วแตอ่ย่างใด 

นายนพดล สมบตัิจิราภรณ ์ผูถื้อหุน้สอบถามในประเดน็ดงันี ้

1. การลงทุนซือ้หุน้ บริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์จ ากดั (มหาชน) ท่ีไดย้กเลิกไป จะมีแผนเขา้ซือ้
อีกเมื่อใด หรือจะยกเลิกไปเลย 

2. บริษัทมีแผนการลงทนุเปิดโรงพยาบาลในตา่งประเทศหรือไม่ หากม ีคาดวา่จะเป็นประเทศอะไร 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดชี้แ้จงว่าในเรื่องการท าค าเสนอซือ้หุน้ BH บริษัทยงัไม่ไดด้  าเนินการยกเลิกใน
เรื่องดงักล่าว เน่ืองจากการยกเลิกการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์จะตอ้งมีการส่งหนงัสือเป็นลายลกัษณอ์กัษรอย่าง
เป็นทางการไปยังส  านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่งปัจจุบัน คณะกรรมการของ
บริษัทยงัไมไ่ดม้ีมติในเรื่องดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทอยู่ระหวา่งการประเมินสถานการณว์่าจะด าเนินการอย่างไรต่อไปใน
อนาคต และหากมีความคืบหนา้ท่ีส  าคญัใดๆ บริษัทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบตอ่ไป  

จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชมุ ไดเ้ชิญใหน้างนฤมล นอ้ยอ ่า รกัษาการกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ เป็นผู้
ชีแ้จงประเดน็ค าถามขอ้ท่ี 2. 

นางนฤมล นอ้ยอ ่า รกัษาการกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ชีแ้จงวา่ ในขณะนี ้บริษัทยงัไม่มีแผนการเปิด
โรงพยาบาลในตา่งประเทศเพ่ิมเติม  

นายศิริวฒัน ์วรเวทวฒิุคณุ  ผูถื้อหุน้สอบถาม ในประเดน็ดงันี ้

1.  การปรบัลดเงินเดือนผูบ้ริหารและพนกังาน ปรบัลดในอตัราเท่าใด และมีการใหพ้นกังานออกจาก
งานจ านวนเท่าใด 

2.  นโยบายการรกัษารายไดแ้ละก าไรของบริษัทในปี 2563 เป็นอย่างไร 

3.  บริษัทมีนโยบายการจ าหน่ายเงินลงทนุของบริษัท เพ่ือสรา้งผลก าไรใหบ้ริษัทหรือไม ่อย่างไร 

4.  บริษัทมีการลงทนุคา่ก่อสรา้งศนูยส์ขุภาพแบบครบวงจร (BDMS Wellness Clinic) เป็นจ านวน
เท่าใด และคาดการณว์า่ในปี 2563 รวมทัง้ผลการด าเนินงานจะมีแนวโนม้เป็นอย่างไร โรงแรมมีรายไดเ้ท่าใด ก าไร
หรือขาดทนุเท่าใด 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้ชิญใหน้างนฤมล นอ้ยอ ่า รกัษาการกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ เป็นผูชี้แ้จง
ประเดน็ค าถามของผูถื้อหุน้ 
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นางนฤมล นอ้ยอ ่า รกัษาการกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ชีแ้จงดงันี ้

1. การปรบัลดเงินเดือนผูบ้ริหาร จะปรบัลดลงในอตัรารอ้ยละ 15-30 แต่ส  าหรบัพนกังานทั่วไป จะมี
การปรบัลดลงในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 5 ทัง้นี ้บริษัทไม่มีนโยบายปรบัลดจ านวนพนักงานเน่ืองจากสถานการณก์าร
แพรร่ะบาดของเชือ้โควิด 19 (COVID-19) 

2. ในสว่นการรกัษารายไดแ้ละก าไรของบริษัทในปี 2563 แมว้า่บริษัทมีการวางแผนขยายการเติบโต
ของบริษัทในปี 2563 แตเ่น่ืองจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้โควิด 19 (COVID-19) บริษัทจงึตอ้งมีการ
ปรบัเปลี่ยนนโยบายใหมใ่หส้ามารถด าเนินกิจการตอ่ไปไดใ้นช่วงสถานการณก์ารดงักลา่ว สง่ผลใหแ้ผนการขยาย
การเติบโตของบริษัทลา่ชา้ และตอ้งเลื่อนออกไป อย่างไรก็ดี บริษัทยงัคงหาวิธีการและมาตรการใหมี้ผูป่้วยกลบัเขา้
มารกัษาในโรงพยาบาลมากขึน้ เช่น การจดัใหม้ีสทิธิประโยชนต์า่งๆ เพ่ือเป็นการช่วยเหลอืใหผู้ป่้วยสามารถเขา้รบั
การรกัษาในโรงพยาบาลในเครอืข่ายของบริษัทได ้ รวมถงึการก าหนดนโยบายตา่งๆ ทัง้การปรบัลดคา่ใชจ้่ายท่ีไม่
จ าเป็น การเตรียมความพรอ้มเมื่อมีการเปิดใหค้นตา่งชาติเขา้ประเทศได ้ ตลอดจนการรองรบัผูป่้วยตา่งชาติท่ีจะ
กลบัเขา้มารบัการรกัษาในโรงพยาบาลในอนาคต 

3. ส าหรบัการจ าหน่ายเงินลงทนุของบริษัท ดว้ยสถานการณปั์จจบุนั บริษัทยงัไมม่ีความจ าเป็นตอ้ง
ด าเนินการในเรื่องดงักลา่ว 

4. ศนูยส์ขุภาพแบบครบวงจร (BDMS Wellness Clinic) มีค่าก่อสรา้งประมาณ 2,000 ลา้นบาท 
โดยในปัจจบุนัยงัมีผลประกอบการขาดทนุประมาณ 100 - 200  ลา้นบาท ซึง่เดิมบรษัิทคาดการณว์า่จะมผีล
ประกอบการขาดทนุท่ีลดลงในปี 2563 นี ้ แตเ่น่ืองจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้โควิด 19 (COVID-19) 
บริษัทคาดวา่จะใชเ้วลาอีกประมาณ 2 ปี จงึจะมีผลก าไรจากการประกอบการ 

นายนริศ สขุเลิศ ผูถื้อหุน้ สอบถามในประเดน็ดงันี ้

1. ความล่าชา้ในการช าระเงินของลูกหนีก้ารคา้ครึ่งหนึ่งของจ านวนหนีท้ั้งหมดถือเป็นปกติหรือไม ่
บริษัทมีแผนการจะด าเนินการใหค้วามลา่ชา้ของลกูหนีก้ารคา้ในการจ่ายเงินลดลงหรือไม ่อย่างไร  

2. การท่ีลูกหนีก้ารคา้ช าระเงินล่าชา้ จะมีผลกระทบต่อการช าระหนีร้ะยะสัน้ของบริษัทหรือไม่ ใน
สภาวะเศรษฐกิจปัจจบุนั 

 ผูด้  าเนินการประชมุ ไดเ้ชิญใหน้างวรรณพา ภวเวช ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงิน เป็นผู้
ชีแ้จงประเดน็ค าถามของผูถื้อหุน้ 

นางวรรณพา ภวเวช ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงิน ชีแ้จงดงันี ้

1. ในสว่นของลกูหนีก้ารคา้ท่ีคา้งการช าระหนีข้องบริษัทยงัอยู่ถือว่าเป็นปกติ โดยเป็นลกูหนีท่ี้มีหนีท่ี้
ยงัไมเ่กินก าหนดช าระภายใน 3 เดือน  
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2. บริษัทไดร้บัผลกระทบในการช าระหนีร้ะยะสัน้บา้ง ซึ่งหากพิจารณาจากงบการเงินไตรมาสท่ี 1 
ของปี 2563 ของบริษัท จะเห็นวา่มีการคา้งช าระมากขึน้ อย่างไรก็ตามบริษัทยงัไมพ่บปัญหาในเรื่องการผิดนดัช าระหนี ้

Mr. Basant Kumar Dugar ผูถื้อหุน้ สอบถามในประเดน็ดงันี ้

1. บริษัทจะสามารถเพ่ิมอนัดบัเครดิตองคก์รซึ่งจดัอนัดบัโดย TRIS Rating ขึน้มาไดอ้ีกหรือไม่ และ
หลกัทรพัยข์องบริษัทจะสามารถเขา้ไปอยู่ในดชันีชีว้ดัความยั่งยืน (Sustainability Index) ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยไดห้รือไม ่

2. เหตใุดอตัราส่วนของก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษี (EBIT) ของบริษัทซึ่งอยู่ท่ีรอ้ยละ 38.02 ถึงสูง
กวา่อตัราสว่นก าไรขัน้ตน้ (Gross Profit Margin) ซึง่อยู่ท่ีรอ้ยละ 34.34 

3. หนีส้ินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี (Current Portion of Long Term Loan) ของบริษัท
อยู่ท่ีรอ้ยละ 52.10 ดงันัน้ เพ่ือใหส้ดัส่วนของหนีส้ินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี (Current Portion of 
Long Term Loan) ดีขึน้ บริษัทจะสามารถด าเนินการกูยื้มหนีส้ินระยะยาวอีกครัง้ไดห้รือไม่  

4. บริษัทจะสามารถกูยื้มจากตลาดการเงิน (Money Market) หรือ กูยื้มระหวา่งธนาคาร (Interbank) 
เพ่ือลดคา่ใชจ้่ายทางการเงินของบริษัท ไดห้รือไม ่

 ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้ชิญใหน้างนฤมล นอ้ยอ ่า รกัษาการกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ เป็นผูชี้แ้จง
ประเดน็ค าถามของผูถื้อหุน้ 

นางนฤมล นอ้ยอ ่า รกัษาการกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ชีแ้จงดงันี ้

1. บริษัทมีแผนท่ีจะด าเนินการใหอ้นัดบัเครดิตองคก์รของบริษัทเพ่ิมขึน้ โดยปัจจยัท่ี TRIS ใชใ้นการ
พิจารณาจะเนน้เรื่องการลงทุน และความสามารถในการท าก าไรไดจ้ากสิ่งท่ีบริษัทไดล้งทุนไป ตลอดจนกระแสเงิน
สด และตน้ทุนทางการเงินของบริษัท ซึ่งบริษัทคาดว่าภายหลงัจากสถานการณต์่างๆ เริ่มปรบัตวัดีขึน้ บริษัทจะ
สามารถด าเนินธุรกิจไดต้ามปกติ ซึง่จะท าใหบ้ริษัทมีรายไดท่ี้ชดัเจนและก าไรที่มีความแน่นอน ซึง่จะท าใหม้ีแนวโนม้
ในการไดร้บัการปรบัอนัดบัองคก์รดงักลา่วเพ่ิมขึน้ 

2. ตวัเลขท่ีผูถื้อหุน้สอบถามอาจมีความคลาดเคลื่อน เน่ืองจากอตัราส่วนของก าไรก่อนดอกเบีย้และ
ภาษี (EBIT) ของบริษัทจะอยู่ท่ีรอ้ยละ 16 ถงึ 17 เท่านัน้  

3. บริษัทมีการกูยื้มเงินทัง้ท่ีเป็นระยะสัน้และระยะยาว ซึ่งในบางช่วงบริษัทอาจมีการกูยื้มเงินระยะ
สัน้ (Short Term Loan) หรือการกูยื้มเงินจากตลาดการเงิน (Money Market Loan) เพ่ือใหด้อกเบีย้ต ่าลง ซึ่ง ณ 
ขณะนีต้น้ทุนทางการเงิน (Cost of Funding) ของบริษัทอยู่ท่ีรอ้ยละ 2.6 ซึ่งถือว่าค่อนขา้งต ่า รวมทัง้บริษัทมีความ
สมดลุทัง้การกูยื้มเงินระยะสัน้และระยะยาว และอตัราส่วนทุนหมุนเวียน (current ration) โดยอยู่ในมาตรฐานท่ี
เหมาะสม  
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4. บริษัทมีการกูยื้มเงินตลอดเวลา ซึง่การกูยื้มเงินจากตลาดการเงิน (Money Market) จะมีตน้ทุนต ่า
กว่า แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทตอ้งมีความระมดัระวงัในการกูยื้มเงินระยะสัน้มากขึน้ รวมทัง้บริษัทตอ้งมี
ความสมดลุของการกูยื้มเงินระยะสัน้และระยะยาวอย่างเหมาะสม 

นายบริณต เตชะมีเกียรติชยั ผูถื้อหุน้ สอบถามในประเดน็ดงันี ้

 บริษัทมีแผนการอย่างไรส  าหรบัการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพท่ีลดลงในปี 2563 

 ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้ชิญให้นางนฤมล นอ้ยอ ่า รกัษาการกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ เป็นผูชี้แ้จง
ประเดน็ค าถามของผูถื้อหุน้ 

นางนฤมล นอ้ยอ ่า รกัษาการกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ชีแ้จงวา่ บริษัทมีแผนการมุง่เนน้กลุม่ลกูคา้ใน
ประเทศมากขึน้ โดยจะมีโปรแกรมและกิจกรรมส่งเสริมการขายส าหรบักลุ่มลูกคา้ในประเทศ ตลอดจนมีความ
ร่วมมือกับบริษัทประกัน เพ่ือการขายกรมธรรมส์  าหรบัโครงการของบริษัท ซึ่งแผนการเหล่านีบ้ริษัทจัดท าขึน้เพ่ือ
ทดแทนกลุ่มลูกคา้ท่ีลดลง โดยมุ่งเนน้ไปท่ีกลุ่มลูกคา้ภายในประเทศมากขึน้ ซึ่งปัจจุบัน บริษัทอยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการในสว่นนีอ้ย่างเรง่ดว่น 

นายไกรวลัย ์คทวณิช ผูถื้อหุน้ เสนอขอ้แนะน าและซกัถามดงันี ้

1. ในการจดัการประชุมผูถื้อหุน้ ขอเสนอใหบ้ริษัทจดัเตรียมไมโครโฟนส าหรบัผูถื้อหุน้ แลว้ท าความ
สะอาดภายหลงัการใชอ้ย่างสม ่าเสมอ แทนการสง่กระดาษค าถาม 

2. ในหนงัสือเชิญประชุมหนา้ 3 ท่ีระบุว่า “คณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอจ่ายปันผลปี 2562 อีก” 
หมายความวา่อย่างไร 

ผูด้  าเนินการประชมุ ชีแ้จงดงันี ้

1. บริษัทตอ้งด าเนินการจดัประชมุตามมาตรการของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือป้องกนัความเสี่ยงของ
การแพรร่ะบาดของเชือ้โควิด 19 (COVID-19) ซึง่การจดัใหผู้ถื้อหุน้สอบถามดว้ยวิธีการเขียนในกระดาษเป็นหนึ่งใน
มาตรการป้องกนัความเสี่ยงดงักลา่ว 

2. ในขอ้ความท่ีระบุว่า “คณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอจ่ายปันผลปี 2562 อีก” หมายความว่า 
บริษัทจะไม่มีการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 เพ่ิมเติมอีก เน่ืองจากบริษัทไดจ้่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 
2562 ของบริษัทใหก้บัผูถื้อหุน้ โดยการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลทัง้ 2 ครัง้แลว้  

นายอาพทัธ ์วิชิตะกลุ ผูถื้อหุน้ สอบถามประเดน็ดงันี ้

1. หลงัจากวนัท่ี 1 มีนาคม 2563 ซึ่งบริษัทไดเ้ปิดโครงการไลฟ์ พริวิเลจ (Life Privilege) อีกครัง้ 
จนถงึปัจจบุนั มีสมาชิกกลบัเขา้มาแลว้ก่ีราย จากทัง้หมดก่ีราย 
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2. บริษัทมีแผนการด าเนินงานและการประเมินค่าใช้จ่ายท่ีตอ้งใช้ส  าหรับการรักษาพยาบาลให้
สมาชิกในโครงการไลฟ์ พริวิเลจ (Life Privilege) ไวอ้ย่างไร และประมาณเท่าไร 

3. ในฐานะสมาชิกโครงการไลฟ์ พริวิเลจ (Life Privilege) บริษัทจะดแูลสมาชิกตอ่จากนีอ้ย่างไร  

 ผูด้  าเนินการประชมุ ไดเ้ชิญใหน้างวรรณพา ภวเวช ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงิน เป็นผู้
ชีแ้จงประเด็นค าถามขอ้ 1 และขอ้ 2 และนางนฤมล นอ้ยอ ่า รกัษาการกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ เป็นผูชี้แ้จง
ประเดน็ค าถามขอ้ 3 ของผูถื้อหุน้ 

นางวรรณพา ภวเวช ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงิน ชีแ้จงดงันี ้

1. ณ สิน้เดือนมิถนุายน 2563 มีสมาชิกกลบัมาใชบ้ริการจ านวน 122 ท่าน จากทัง้หมด 280 ท่าน  

2. บริษัทไดม้ีการประมาณการค่ารกัษาพยาบาลท่ีตอ้งใชส้  าหรบัการรกัษาพยาบาลใหส้มาชิกใน
โครงการไลฟ์ พริวิเลจ (Life Privilege)  และไดบ้นัทกึคา่ใชจ้่ายดงักลา่วไวอ้ยู่ในงบการเงินตามท่ีไดอ้ธิบายในวาระท่ี 2 

 นางนฤมล นอ้ยอ ่า รกัษาการกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ชีแ้จงดงันี ้

ในเรื่องการดแูลสมาชิกโครงการไลฟ์ พริวิเลจ (Life Privilege) บริษัทขอใหส้มาชิกของโครงการมั่นใจ
วา่ บริษัทจะดแูลสมาชิกตามเง่ือนไขท่ีบริษัทไดเ้คยแจง้ไว ้ซึง่ก็ไดด้แูลทกุท่านเป็นอย่างดี  

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความประสงคใ์นการสอบถามเพ่ิมเติมอีก ผูด้  าเนินการประชุมจึงเชิญประธานฯ 
กลา่วปิดการประชมุ 

ประธานฯ กลา่วปิดประชมุและขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุ 

ปิดประชุมเวลา เวลา 15.30 น. 
 
 
 

ลงนามโดย                    นายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสด์ิ                         ประธานท่ีประชมุ 

(ศาสตราจารยเ์กียรติคณุนายแพทยอ์รุณ เผ่าสวสัดิ)์ 

ลงนามโดย     เกษรา วงศ์เกตุ     

(นางสาวเกษรา วงศเ์กต)ุ 

เลขานกุารบริษัท 

           


