รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563
บริษัท กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
วัน เวลา และสถานทีป่ ระชุม
ประชุมเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร ชัน้ 3 อาคารเฉลิม
พระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจยั (ซอยเพชรบุรี 47) ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์อรุ ณ
2. นายแพทย์จลุ เดช

เผ่าสวัสดิ์
ยศสุนทรากุล

3. นางนฤมล

น้อยอ่า

4. ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์สนั ต์ศิริ ศรมณี

5. นายวีระวงค์

จิตต์มิตรภาพ

6. นายชวลิต

เศรษฐเมธีกลุ

7. นายประดิษฐ์

ทีฆกุล

ประธานกรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริ ษั ท /
ประธานกรรมการบริ ห าร และ
กรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน
รักษาการกรรมการผู้อ านวยการ
ใหญ่ / กรรมการบริหาร และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการกากับดูแล
กิจการ
กรรมการอิ สระ / ประธานกรรมการ
บริ ห ารความเสี่ ย ง / กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร / กรรมการกากับ
ดูแลกิจการ และกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

หน้า 1 จาก 29

8. นายศรีภพ

สารสาส

9. นายอาสา
10. นายกานต์
11. นายธงชัย
12. นายอัฐ
13. นายพุฒิพงศ์
14. นายแพทย์ชยั รัตน์

สารสิน
ตระกูลฮุน
จิรอลงกรณ์
ทองแตง
ปราสาททองโอสถ
ปั ณฑุรอัมพร

กรรมการ/ กรรมการบริหารความ
เสี่ ย ง / กรรมการสรรหาและ
พิจารณา ค่าตอบแทน / กรรมการ
ก ากับ ดูแ ลกิ จ การ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริ ห าร และประธาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ

กรรมการของบริษัทมีจานวนทัง้ หมด 14 คน ได้เข้าประชุมทัง้ 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 100
ผู้ตรวจสอบบัญชี : บริษัท สานักงานอีวาย จากัด
1. นายวิชาติ
2. นายสาราญ

โลเกศกระวี
แตงฉ่า

ทีป่ รึกษากฎหมาย : บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จากัด
1. นางสาวประทุมพร
สมบูรณ์พลู ผล

หุน้ ส่วน
หุน้ ส่วน
ทนายความอาวุโส

เริ่มการประชุม
นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขานุการบริษัท แถลงว่าในการประชุมครัง้ นีม้ ีผถู้ ือหุน้ มาด้วยตนเองและรับมอบ
ฉันทะเข้าร่วมประชุมทัง้ หมด 2,180 ราย นับรวมหุน้ สามัญทัง้ หมด ได้จานวน 11,275,680,405 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
70.9519 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัท ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่ง
กาหนดให้ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และ/หรือผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน
และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
เว้นแต่จะมีกฎหมายกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์อรุ ณ เผ่าสวัสดิ์ ประธานกรรมการ ทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม
(“ประธานฯ”) กล่าวเปิ ดการประชุม
จากนัน้ เลขานุการบริษัทได้กล่าวแนะนากรรมการและผูเ้ ข้าร่วมประชุมจากภายนอก ซึ่งเป็ นตัวแทนจาก
ผูส้ อบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย พร้อมทัง้ ชีแ้ จงวิธีการปฏิบตั ิในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงดังนี ้
1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถือ โดย
ให้นบั หนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
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2) เพื่อให้การดาเนินการพิจารณาในแต่ละวาระเป็ นไปด้วยความรวดเร็ว ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระ บริษัทจะสอบถามว่ามีผใู้ ดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ทาเครื่องหมายในช่อง
� ไม่เห็นด้วย หรือ � งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึ น้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท
ดาเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนาไปตรวจนับ โดยในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหกั คะแนน
เสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจานวนเสียงทัง้ หมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนน
เสียงที่เห็นด้วย
สาหรับวาระที่ 4 ซึ่งเป็ นวาระเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ เพื่อให้บริษัทได้
ปฏิบตั ิตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่ดี บริษัทจะให้มีการลงคะแนนเสียง
เลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล โดยการนับคะแนนเสียงของการเลือกตัง้ กรรมการแต่ละท่าน บริษัท
จะใช้วิธีหกั คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจานวนเสียงทัง้ หมด และส่วนที่เหลือจะ
ถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และเพื่อความโปร่งใส บริษัทจะทาการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดย
สาหรับผูท้ ่ีออกเสียงเห็นด้วยในวาระนี ้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของ
บริษัทหลังจากที่มีการลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการท่านสุดท้าย เพื่อให้เกิดความสะดวกและเรียบร้อย
ในการเก็บบัตรลงคะแนน โดยจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุน้
3) บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่ งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดง
เจตนาขัด กัน หรื อ บัต รลงคะแนนที่ มี ก ารขี ด ฆ่ า และไม่ มี ล ายมื อ ชื่ อ ก ากับ หรื อ บัต รลงคะแนนที่
ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย
หากผู้ถื อ หุ้น ต้อ งการแก้ไ ขการออกเสี ย ง โปรดขี ด ฆ่ า ของเดิ ม และลงลายมื อ ชื่ อ ก ากั บ ด้ว ย การ
ลงคะแนนที่แตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็ นโมฆะ
4) ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะประสงค์จะกลับก่อนการประชุมเสร็จสิน้ ขอให้ส่งบัตรลงคะแนน
ให้แก่เจ้าหน้าที่ ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม บริษัทจะดาเนิ นการตัดจานวนหุน้ ของผูถ้ ือหุน้
ทัง้ ที่ มาด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ ออกจากองค์ประชุม เมื่อผูถ้ ื อหุน้ ดังกล่าวออกจากห้อง
ประชุม
5) เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชือ้ โควิด 19 (COVID-19) บริษัทจึงไม่จดั เตรียมไมโครโฟน
สาหรับการสอบถาม และขอให้ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุก ท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลา
ประชุม ผูเ้ ข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในแต่ละวาระ ขอให้เขียนคาถามลงในกระดาษที่บริษัท
จัดเตรียมไว้ให้ พร้อมระบุ ชื่อ-สกุล และสถานะความเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรือ ผูร้ บั มอบฉันทะ และส่งให้แก่
เจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อจัดส่งคาถามแก่ประธานที่ประชุมต่อไป
ทัง้ นี ้ เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวปารวี กิตติโภคทรัพย์
ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จากัด ทาหน้าที่เป็ นกรรมการตรวจนับคะแนน
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ต่อมา ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวีระวงค์ จิ ตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระ เป็ นผูด้ าเนิ นการประชุม
(“ผู้ดาเนินการประชุม”)
ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563 นี ้ บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือ
หุน้ เสนอเรื่องที่เห็นว่ามีประโยชน์และสมควรบรรจุเป็ นวาระล่วงหน้าสาหรับการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563 และ
ให้มีการเสนอชื่ อบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ และคุณสมบัติท่ี เหมาะสม เพื่อพิ จารณาเลือกตัง้ ให้เป็ นกรรมการ
บริษัท นับตัง้ แต่ 2 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระล่วงหน้าดังกล่าว
บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุน้ รายใดเสนอวาระล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุ
เป็ นวาระสาหรับการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563 และไม่มีผเู้ สนอชื่อบุคคลอื่น ๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็ นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด ผูด้ าเนินการประชุมจึงดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2562 เพือ่ ทราบ

ผูด้ าเนินการประชุมได้เชิญให้นางนฤมล น้อยอ่า รักษาการกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ เป็ นผูร้ ายงาน
กิจการของบริษัทในรอบปี 2562 ต่อที่ประชุม
นางนฤมล น้อยอ่า รักษาการกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ นาเสนอภาพรวมของกิจการของบริษัทในรอบปี
2562 โดยมีสาระสาคัญสรุ ปได้ดงั นี ้
ภาพรวมขององค์กร
 ในปั จจุบัน โรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัทที่เปิ ดแล้วมีจานวน 49 แห่ง โดยโรงพยาบาลแห่ง
ล่ า สุ ด ที่ เ ปิ ดด าเนิ น การ ได้แ ก่ โรงพยาบาลจอมเที ย น จั ง หวัด ชลบุ รี โดยมี จ านวนเตี ย งใน
โรงพยาบาลในเครือข่ายรวมทัง้ หมดประมาณ 8,500 เตียง นอกจากนี ้ บริษัทยังได้มีการจัดตัง้ ศูนย์
แห่งความเป็ นเลิศ (Centers of Excellence) จานวน 10 แห่ง ขึน้ ในโรงพยาบาลในเครือข่ายของ
บริษัท โดยเป็ นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลรักษาผูป้ ่ วยโดยเฉพาะโรคที่มีความซับซ้อน เช่น โรคหัวใจ
โรคทางระบบสมองและระบบประสาท โรคมะเร็ง โรคกระดูกและข้อ รวมถึงศูนย์อุบตั ิเหตุ บริษัท
ยังได้เปิ ดให้บริการศูนย์สขุ ภาพแบบครบวงจร (BDMS Wellness Clinic) และโรงแรมเมอเวนพิค
บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท กรุ งเทพฯ (Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok) บนถนน
วิ ท ยุ โดยจ านวนบุคลากรของโรงพยาบาลในเครื อข่ ายของบริ ษัท มีจ านวนแพทย์ร วมทั้ง สิ น้
ประมาณ 12,000 คน พยาบาลประมาณ 9,000 คน และพนักงานสนับสนุนประมาณ 24,000 คน
 บริษัทยังได้ประกอบธุรกิจยาและนา้ เกลือภายใต้ช่ือ บริษัท สหแพทย์เภสัช จากัด และบริษัท เอ.
เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อานวยเภสัช) จากัด รวมถึงธุรกิจร้านขายยา SAVE DRUG ซึ่งปั จจุบนั มี
จานวนมากกว่า 100 ร้าน
 ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้รบั การเพิ่มอันดับเครดิตองค์กร จาก “AA-” Stable เป็ นระดับ “AA”
Stable ซึง่ จัดอันดับโดย TRIS Rating
หน้า 4 จาก 29

การขยายเครือข่าย
 บริ ษั ท ได้ย กระดับ ประสิ ท ธิ ภ าพการให้บ ริ ก ารทางการแพทย์ท่ี มี ค วามแข็ ง แกร่ ง ในระดับ สูง
สู่มาตรฐานที่ดีย่ิงขึน้ เพื่อการก้าวสู่ความเป็ น Center of Excellence (CoE) Network ด้วยการ
มุง่ มั่นพัฒนาศักยภาพในแต่ละโรงพยาบาลใน CoE Network ให้ครอบคลุมการรักษาทุกโรค ตาม
คุณภาพมาตรฐานสากล Joint Commission International (JCI) และการร่วมมือทางด้าน
การแพทย์กบั สถาบันชัน้ นาของโลก ในการยกระดับมาตรฐานให้ทดั เทียมกับต่างประเทศ ซึ่งศูนย์
แห่งความเป็ นเลิศ (Centers of Excellence) นีม้ ีจานวน 10 แห่ง ได้แก่ 1)โรงพยาบาลกรุ งเทพ
ส านัก งานใหญ่ 2) โรงพยาบาลสมิ ติ เ วช สุ ขุ ม วิ ท 3) โรงพยาบาลสมิ ติ เ วช ศรี น คริ น ทร์
4) โรงพยาบาลพญาไท 2 5) โรงพยาบาลกรุ งเทพ ภูเก็ต 6) โรงพยาบาลกรุ งเทพ เชี ยงใหม่
7) โรงพยาบาลกรุ งเทพ อุดร 8) โรงพยาบาลรอยัล พนมเปญ 9) โรงพยาบาลกรุ งเทพ พัทยา และ
10) โรงพยาบาลกรุ งเทพ ระยอง
 ในปี 2562 บริษัทได้เปิ ดให้บริการโรงพยาบาลกรุ งเทพอินเตอร์เนชั่นแนล (Bangkok International
Hospital) ซึง่ เป็ นโรงพยาบาลขนาด 175 เตียง ตัง้ อยู่ใกล้กบั โรงพยาบาลกรุ งเทพ สานักงานใหญ่
 ในเดือนพฤษภาคม 2563 บริษัทได้เปิ ดให้บริการโรงพยาบาลจอมเทียน ซึ่งเป็ นโรงพยาบาลขนาด
232 เตียง ตัง้ อยู่บนถนนสุขมุ วิท อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
นวัตกรรมด้านการบริการ
 บริษัทได้พฒ
ั นาการให้บริการซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ โควิด 19 (COVID19) โดยการนาหุ่นยนต์อจั ฉริยะ (Healthy Bot) ซึ่งเป็ นหุ่นยนต์ส่งของอัตโนมัติมาใช้สาหรับบริการ
ขนส่งในโรงพยาบาล ซึ่งจะช่วยลดการสัมผัสกับผูร้ บั การและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชือ้
โรค โดยบุคลากรของโรงพยาบาลสามารถสั่งงานหุ่นยนต์อจั ฉริยะ (Healthy Bot) ผ่านหน้าจอสัมผัส
หรือแท็บเลตหรือโทรศัพท์มือถือ ซึ่งหุ่นยนต์ดงั กล่าวมีช่องเก็บของความจุ 17 ลิตร ประตูไฟฟ้าล็อค
อัตโนมัติ และสามารถสร้างแผนที่เพื่อกาหนดเส้นทางเดินอัตโนมัติ ตลอดจนสามารถเคลื่อนที่อิสระ
เพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางด้วยเรด้าร์และเซ็นเซอร์ โดยหุ่นยนต์อจั ฉริยะ (Healthy Bot) สามารถทางาน
ได้ 24 ชั่วโมง ในปั จจุบนั บริษัทมีการใช้งานหุ่นยนต์อจั ฉริยะ (Healthy Bot) ณ โรงพยาบาลกรุ งเทพ
สานักงานใหญ่ในการขนส่งยาและการมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูป้ ่ วย
 บริษัทได้ทานวัตกรรมชุดตรวจสุขภาพลดการสัมผัส (TytoCare) ซึ่งเป็ น อุปกรณ์สาหรับ ตรวจ
สุขภาพเบือ้ งต้น โดยสามารถใช้ตรวจวัดอุณหภูมิ ปอด หัวใจ หู ช่องคอ และผิวหนัง ในรู ปแบบที่
พกพาง่าย โดยที่ผปู้ ่ วยสามารถใช้งานได้เองเพื่อส่งข้อมูลให้แพทย์วินิฉัยผ่านระบบออนไลน์ตลอด
24 ชั่วโมง โดยบริษัทได้มอบอุปกรณ์ TytoCare ให้แก่โรงพยาบาลภาครัฐ จานวน 200 เครื่อง เพื่อ
ความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ทุกท่านระหว่างปฏิบตั ิหน้าที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชือ้ โควิด 19 (COVID-19)
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 บริษัทและโรงพยาบาลในเครือข่ายมีการให้บริการด้านสุขภาพถึงบ้านของผูป้ ่ วยซึง่ ประกอบด้วย 4
บริการได้แก่ การปรึกษาแพทย์ทางโทรศัพท์ บริการเจาะเลือดถึงบ้าน บริการฉีดวัคซีน และบริการ
ส่งยาถึงบ้านปรึกษาแพทย์ ผ่านแคมเปญห่วงใยสุขภาพในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้
โควิด 19 (COVID-19) ด้วยบริการ Bangkok Hospital Delivery Services
 ในช่ วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อ้ โควิ ด 19 (COVID-19) บริษัทได้ร่วมมือกับ โรงแรม
เมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท กรุ งเทพฯ (Mövenpick BDMS Wellness Resort
Bangkok) ให้เป็ นพืน้ ที่ควบคุมโรคแห่งรัฐ ทางเลือก (Alternative State Quarantine) 15 วัน ซึ่งผ่าน
การรับรองในโครงการพิเศษจากรัฐบาล โดยผูท้ ่ีอยู่ในช่วงเฝ้าระวัง (State Quarantine) จะได้รบั การ
ดูแลจากแพทย์และพยาบาลของบริษัทระหว่างการเข้าพักที่โรงแรมเมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส
รีสอร์ท กรุ งเทพฯ (Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok) รวมทัง้ มีบริการอาหารเสริม
สุขภาพ และการตรวจเชื อ้ โควิด 19 (COVID-19) ในวันที่ 15 ของการเข้าพัก ในปั จจุบัน โรงแรม
เมอเวนพิคบีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท กรุ งเทพฯ (Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok)
มีจานวนห้องพักทัง้ สิน้ 150 ห้อง และมีแผนการขยายห้องพักเพิ่มขึน้ เป็ น 200 ห้องในอนาคต
รางวัลทีไ่ ด้รับ
 บริษัทได้รบั รางวัลหอเกียรติยศสุดยอดแบรนด์องค์กรไทย (Thailand’s Top Corporate Brands
Hall of Fame 2019) จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมอบ
รางวัล ดัง กล่ า วให้แ ก่ บ ริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยที่ ไ ด้รับ รางวัล
Thailand’s Top Corporate Brands อย่างต่อเนื่อง 5 ปี ติดต่อกัน
 บริษัทได้รบั รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น จากโครงการ SET Awards 2019
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 บริษัทได้รบั รางวัลในงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2019 ซึ่งจัดโดยสมาคม
จัดการธุรกิ จ แห่งประเทศไทย (TMA) และสถาบันบัณฑิ ตบริหารธุรกิ จศศินทร์ ดังนี ้ 1) รางวัล
พระราชทาน Thailand Corporate Excellence Award สาขาความเป็ นเลิศด้านสินค้า/บริการ
และสาขาความเป็ นเลิ ศ ด้า นการพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การขององค์ก ร และ 2) รางวั ล
Distinguished Award ในด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล
 บริษัทได้รบั รางวัล 2019 All-Asia Executive Team Awards – Healthcare & Pharmaceuticals
industry จากนิตยสาร Institutional Investor ซึ่งจัดขึน้ ที่เมืองเสิ่นเจิน้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
จานวน 3 รางวัล ซึ่งเป็ นการพิจารณาจากผลการดาเนินการในปี 2561 ได้แก่ 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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 บริษัทได้รบั รางวัลในงาน Asia’s Outstanding Companies Poll จานวน 3 รางวัล ซึ่งจัดโดย
นิตยสาร Asiamoney ดังนี ้ 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
 บริษัทได้รบั รางวัล The Best Managed Healthcare Company in Asia ติดต่อกันเป็ นปี ท่ี 2 จาก
นิตยสาร FinanceAsia โดยเป็ นการลงคะแนนจากผูจ้ ดั การกองทุนและนักวิเคราะห์กว่า 240 รายทั่ว
โลก เพื่อมอบรางวัลให้แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทีมีผลงานทางการเงินดีเด่น มีคณะ
ผูบ้ ริหารที่ยอดเยี่ยม ตลอดจนมีกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์และด้านการกากับดูแลกิจการที่ ดี
 บริษัทได้รบั รางวัลยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ Best in Country - Thailand ในงาน IR
Magazine Forum & Awards - South East Asia 2019 ซึง่ จัดขึน้ โดยนิตยสาร IR Magazine เพื่อ
มอบรางวัลให้แก่บริษัทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีมีความโดดเด่นด้านนักลงทุนสัมพันธ์
 บริษัทได้รบั รางวัล Global Health and Travel Awards 2019 จากงาน The Global Health &
Travel Award Ceremony 2019 ซึ่งจัดขึน้ โดย Global Health and Travel นิตยสารชัน้ นาด้าน
การส่งเสริมการท่องเที่ ยวและสุขภาพในภูมิภาคเอเชี ยแปซิฟิก ณ ประเทศมาเลเซีย 5 รางวัล
ได้แก่ 1) Hospital of the Year in Thailand 2019 (4 ปี ติดต่อกัน) 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
 บริษัทจัดโครงการอบรมวัคซีนพ่อแม่ เพื่อส่งเสริมความรู ด้ า้ นการเลีย้ งดูเด็ก การดูแลสุขภาพและ
การปฐมพยาบาลเด็กในช่วงอายุตงั้ แต่ 6 เดือน ถึง 7 ปี
 บริษัทจัดโครงการช่วยเหลือและรักษาผูป้ ่ วยยากไร้ โดยบริษัทและโรงพยาบาลในเครือข่ายจะ
สนับสนุนการผ่าตัดและหัตถการ เพื่อให้การรักษาแก่ผปู้ ่ วยยากไร้ท่ีไม่สามารถรับผิดชอบค่ารักษา
ได้ดว้ ยตนเอง
 บริษัทสนับสนุนโครงการเติมฝั น ปั นยิม้ อิ่มบุญ โดยโรงพยาบาลกรุ งเทพ สานักงานใหญ่ ร่วมกับ
มูลนิธิเวชดุสิตฯ จัดกิจกรรมปลูกป่ า สร้างฝาย กิจกรรมเสริมสร้างความรู ด้ า้ นสุขภาพ พร้อมมอบ
เงินสนับสนุนการศึกษา ตูย้ า หนังสือ ชุดเครื่องเล่นเด็ก และอุปกรณ์กีฬาแก่เด็กในจังหวัดเพชรบุรี
 โรงพยาบาลกรุ งเทพ สานักงานใหญ่ จัดโครงการอบรมช่วยเหลือชีวิตฉุกเฉิน (CPR) และการปฐม
พยาบาลเบือ้ งต้น ประจาปี 2562 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสาคัญของการช่วยเหลือชีวิตขัน้
พืน้ ฐาน
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จากนั้น ผูด้ าเนิ น การประชุ มได้เปิ ดโอกาสให้ท่ี ประชุมซักถามในประเด็น ที่ เกี่ ยวข้องกับวาระนี ้ ซึ่ง
ปรากฏว่าไม่มีผใู้ ดซักถาม ผูด้ าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานกิจการของบริษัทในรอบปี 2562
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมรับทราบการรายงานกิจการของบริษัท ในรอบปี 2562
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัตงิ บการเงิน ประจาปี 2562

ผูด้ าเนินการประชุมได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน สาหรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม
2562 ตามรายละเอียดข้อมูลซึ่งปรากฏในรายงานประจาปี 2562 ตามที่ได้จัดส่งให้ผูถ้ ือหุน้ แล้ว และได้เชิญให้
นายชวลิต เศรษฐเมธีกลุ กรรมการตรวจสอบ ชีแ้ จงข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม
นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล กรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
ข้อมูลรายงานของผูส้ อบบัญชีและงบการเงิน สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยนาย
วิชาติ โลเกศกระวี ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต จากบริษัทสานักงานอีวาย จากัด เห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จดั ทาขึน้
ตามมาตรฐานบัญชี และแสดงข้อมูลที่ถูกต้องโดยมีการเปิ ดเผยข้อเท็จจริงที่เป็ นสาระสาคัญอย่างเพียงพอ โดย
ผูส้ อบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงิ น ผลการดาเนิ นงาน และกระแสเงิ นสดโดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สาหรับรายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ ในปี
2562 ที่ปรากฏในรายงานประจาปี นนั้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็ นรายการมี
ความสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ และได้มอบหมายให้นางนฤมล น้อยอ่ า รักษาการกรรมการ
ผูอ้ านวยการใหญ่ เป็ นผูส้ รุ ปข้อมูลตามงบการเงินเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม
นางนฤมล น้อยอ่า รักษาการกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ได้รายงานสรุ ปสาระสาคัญของงบกาไร
ขาดทุนสาหรับปี สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2562 และงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 ต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
สรุ ปสาระสาคัญงบกาไรขาดทุนปี 2562
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2562
2561
(จัดประเภท
ใหม่)
83,774
78,288
รายได้จากการดาเนินงาน
91,512
78,363
รายได้รวม
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กาไรสาหรับปี
กาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท

54,277
17,447
16,009
15,517

50,502
15,998
9,647
9,191

เปลี่ยนแปลง
ร้อยละ

7.0%
16.8%
7.5%
9.1%
65.9%
68.8%
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สรุ ปสาระสาคัญงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
เปลี่ยนแปลง
2561
ร้อยละ
2562
(6.7%)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
4,696
5,034
17.3%
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ่นื
8,850
7,545
5.2%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
78,440
74,547
0.1%
สินทรัพย์รวม
133,662
133,499
(22.6%)
หนีส้ ินรวม
46,480
60,061
18.7%
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
87,182
73,438
0.1%
รวมหนีส้ ินและส่วนของผู้ถอื หุน้
133,662
133,499
คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน โดยสรุ ป
 รายได้จากคนไข้ชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มขึน้ ร้อยละ 7 จากปี 2561 เนื่องจาก
- การเพิ่มขึน้ ของจานวนผูป้ ่ วยและค่ารักษาพยาบาลตามความซับซ้อนของโรคจากศูนย์แห่ง
ความเป็ นเลิศ (Centers of Excellence)
- การขยายฐานลูกค้ากลุม่ ประกันสุขภาพ
- การเติบโตของโรงพยาบาลในเครือนอกกรุ งเทพฯ และปริมณฑล
ส่งผลให้สดั ส่วนรายได้จากคนไข้ชาวไทยและชาวต่างชาติมีอตั ราส่วนร้อยละ 70 ต่อร้อยละ 30
 รายการพิเศษซึ่งมีท่ีมาจากกาไรจากการขายเงินลงทุนทัง้ หมดในบริษัท โรงพยาบาลรามคาแหง
จากัด (มหาชน)
 ด้านค่าใช้จ่าย
- ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายการบริหาร และรายได้จากการดาเนินงานเพิ่มขึน้ ในอัตรา
ที่ใกล้เคียงกัน
- ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง จากการที่ผถู้ ือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญ
ประกอบกับการชาระคืนเงินกูจ้ ากสถาบันการเงิน
จากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถาม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี ้
นางสาวศิริพร ขัตตพงษ์ ผูร้ บั มอบฉันทะ สอบถามในประเด็นดังนี ้
1. จากรายงานประจาปี 2562 หน้าที่ 219 ของบริษัท เนื่องจากมีการระบุว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 บริษัทและบริษัทย่อย ได้มีการบันทึกประมาณการหนีส้ ินจากโครงการให้การรักษาพยาบาลตลอดชีพตามคา
พิพากษาของศาลแพ่ง เป็ นจานวนประมาณ 724 ล้านบาท ขอให้บริษัทชีแ้ จงประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติม
2. จากรายงานประจาปี 2562 หน้าที่ 189 ของบริษัท ขอให้บริษัทชี แ้ จงว่าบริษัทมีวิธีการบริหาร
จัดการลูกหนีก้ ารค้าที่เลยกาหนดชาระมากกว่า 12 เดือนขึน้ ไป อย่างไร
หน้า 9 จาก 29

3. จากรายงานประจาปี 2562 หน้าที่ 193 ของบริษัท กรณีสินค้าคงเหลือ มีการระบุค่าเผื่อการปรับ
ลดราคาทุนให้เป็ นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รบั สาหรับปี 2562 เพิ่มขึน้ จากปี 2561 มากกว่าร้อยละ 100 ขอให้บริษัทชีแ้ จง
ประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติม
4. เมื่อเปรียบเทียบรายได้อ่ืนในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 ต่อรายได้อ่ืนในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562
พบว่ามีจานวนต่างกันประมาณ 7,600 ล้านบาท ความแตกต่างดังกล่าวเกิดขึน้ เนื่องจากเหตุใด
ผูด้ าเนินการประชุม ได้เชิญให้นางนฤมล น้อยอ่า รักษาการกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ป็ นผูช้ ีแ้ จง
ประเด็นคาถามข้อ 1 และนางวรรณพา ภวเวช ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็ นผูช้ ีแ้ จงในประเด็นที่เหลือ
นางนฤมล น้อยอ่า รักษาการกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ชีแ้ จงดังนี ้
1. จานวนประมาณการหนีส้ ินประมาณ 724 ล้านบาทดังกล่าวมีท่ีมาจากโครงการไลฟ์ พริวิเลจ คลับ
(Life Privilege Club) ซึ่งในปลายปี 2562 บริษัทมีการตัง้ วงเงินสารองหนีส้ ินครบทัง้ จานวน รวมทัง้ มีการประมาณ
การจานวนค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์วา่ จะเกิดขึน้ ในอนาคต โดยมีจานวนตามที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2562
นางวรรณพา ภวเวช ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิ น ชีแ้ จงคาถามข้อที่ 2-4 ตามลาดับ
ดังนี ้
1. ลูกหนี ก้ ารค้าบางส่วนเป็ นลูกหนีท้ ่ี เกี่ ยวข้องกับภาครัฐ ซึ่งบริษัทยังคงติดตามการชาระหนีข้ อง
ลูกหนีด้ งั กล่าวอย่างต่อเนื่อง ในส่วนลูกหนีก้ ารค้าที่เกี่ยวข้องกับคดีความ บริษัทได้ดาเนินคดีและฟ้องร้องลูกหนี ้
ดังกล่าว รวมทัง้ ได้ติดตามสถานะการดาเนินคดีเป็ นระยะอย่างต่อเนื่อง
2. ในทุกไตรมาสที่บริษัทจัดทางบการเงินนัน้ บริษัทจะต้องมีการพิจารณามูลค่าที่เหลือของสินค้า
คงเหลือของบริษัท และตัง้ วงเงิน ค่าเผื่ อการลดมูลค่าของสินค้า ดยพิจารณาจากธุรกิจต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อให้
เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี
3. ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 บริษัทมีกาไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมจานวน 7,600 ล้าน
บาท แต่สาหรับรายได้อ่นื ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 ไม่มีรายการดังกล่าว ส่งผลให้จานวนรายได้อ่นื ลดลง 7,600
ล้านบาท
นายวิวฒ
ั น์ คูสกุล ผูร้ บั มอบฉันทะ สอบถามในประเด็นดังนี ้
จากรายงานประจาปี 2562 หน้าที่ 238 ของบริษัท มีการระบุถึงสิทธิ ในการได้รบั ยกเว้นภาษี เงิ นได้
นิติบคุ คลสาหรับกาไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน รวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของ
เงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดิน และเงินทุนหมุนเวียน จึงขอสอบถามว่าบริษัทใช้สิทธิไปแล้วเท่าใด และเหลือสิทธิประโยชน์
อีกเท่าใด
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ผูด้ าเนินการประชุม ได้เชิญให้ นางวรรณพา ภวเวช ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินชีแ้ จง
ประเด็นคาถามของผูร้ บั มอบฉันทะ
นางวรรณพา ภวเวช ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ได้ชีแ้ จงว่า อ้างอิงจากตารางสิทธิ
และประโยชน์ดา้ นการส่งเสริมการลงทุนในรายงานประจาปี 2562 หน้าที่ 237 จะมีการระบุระยะเวลาที่บริษัทและ
บริษัทย่อยได้รบั สิทธิในการยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคล รวมทัง้ ปี ท่ีกิจการได้รบั การส่งเสริมการลงทุน ส่วนรายได้ใน
กิจการที่ ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนสาหรับปี 2562 ได้มีการระบุไว้ในงบการเงิ นรวมของบริษัท มีจานวนทั้งสิน้
1,587 ล้านบาท
ทัง้ นี ้ บริษัทใช้สิทธิยกเว้นภาษี ไปแล้วประมาณ 200 ล้านบาท และคงเหลือสาหรับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนที่มีวงเงินกาหนด ที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิประมาณ 900 ล้านบาท
นายศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามในประเด็นดังนี ้
1. ผลประกอบการของศูนย์สขุ ภาพแบบครบวงจร (BDMS Wellness Clinic) เป็ นอย่างไร มีรายได้
จานวนเท่าใด มีกาไรหรือขาดทุนเท่าใด และบริษัทลงทุนไปเท่าใด
2. ในงบการเงินของบริษัท มีการบันทึกกาไรจากการขายเงินลงทุน จานวน 11,200 ล้านบาท และใน
งบการเงินรวมของบริษัท มีการบันทึกกาไรจากการขายเงินลงทุน จานวน 7,600 ล้านบาท ขอให้บริษัทชีแ้ จงที่มา
ของเงินจานวนดังกล่าว
3. บริษัทยังมีเงินลงทุนที่สามารถขายเพื่อทากาไรได้อีกหรือไม่
ผูด้ าเนินการประชุม ได้เชิญให้นางนฤมล น้อยอ่า รักษาการกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ เป็ นผูช้ ีแ้ จง
ประเด็นคาถามข้อ 1 และข้อ 3 และนางวรรณพา ภวเวช ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็ นผูช้ ีแ้ จง
ประเด็นคาถามข้อ 2 ของผูถ้ ือหุน้
นางนฤมล น้อยอ่า รักษาการกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ชีแ้ จงดังนี ้
1. ธุรกิจศูนย์สขุ ภาพแบบครบวงจร (BDMS Wellness Clinic) ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ คลินิกและ
โรงแรม ซึ่งได้เปิ ดดาเนินการมาแล้วประมาณ 2 ปี และ 1 ปี ตามลาดับ ทัง้ นี ้ มูลค่าการลงทุนทัง้ ที่ดินและอาคาร มี
จานวนประมาณ 10,000 ล้านบาท ในปี ท่ีผ่านมา ธุรกิจดังกล่าวมีรายได้ประมาณ 400 ล้านบาท ซึ่งในปั จจุบนั ยังคงมี
ผลประกอบการขาดทุนประมาณ 100 - 200 ล้านบาท ซึ่งถือเป็ นการขาดทุนจานวนเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับผล
ประกอบการโดยรวมของบริษัท อย่างไรก็ดี รายได้บางส่วนของศูนย์สขุ ภาพแบบครบวงจร (BDMS Wellness Clinic)
มีการทยอยปรับตัวเพิ่มมากขึน้ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทคาดการณ์ว่าภายในระยะเวลา 2 ปี ธุรกิจดังกล่าวจะสามารถ
สร้างกาไรให้แก่บริษัทได้
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2. สาหรับคาถามในข้อ 3 ขอชีแ้ จงว่าบริษัทยังคงมีเงินลงทุนอีกหลายรายการ แต่ ณ ปั จจุบนั บริษัทยัง
ไม่มีแผนการที่จะขายเงินลงทุนดังกล่าวเพื่อทากาไรเพิ่มเติมแต่อย่างใด
นางวรรณพา ภวเวช ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชีแ้ จงคาถามข้อ 2. ดังนี ้
ในงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ บริ ษั ท จะบัน ทึ ก ก าไรจากการขายเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท โรงพยาบาล
รามคาแหง จากัด (มหาชน) ทัง้ หมดประมาณ 11,000 ล้านบาท ซึง่ เกิดจากราคาที่ขายเงินลงทุนทัง้ จานวนประมาณ
12,000 ล้านบาท และราคาต้นทุนทางบัญชี ซึ่งเหตุท่ีการบันทึกกาไรจากการขายเงินลงทุนต่างจากงบการเงินรวม
เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีในงบการเงินรวม ซึ่งบริษัทใช้วิธี การบันทึกบัญชีเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (Equity
Method) ดังนัน้ มูลค่าตามบัญชี (Book Value) ณ วันที่ขายเงินลงทุน จึงมีความแตกต่างจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ส่งผลให้การบันทึกกาไรจากการขายเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมมีจานวนไม่
เท่ากัน
เมื่อไม่มีผูใ้ ดซักถามเพิ่มเติม ผูด้ าเนินการประชุม ขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระนี ้ โดยนางสาวเกษรา
วงศ์เกตุ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 3

คะแนน
11,667,899,618
2,316,660
131,800
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้อยละ
99.9801
0.0199
0.0000
0.0000

รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล

ผูด้ าเนินการประชุม ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล โดยเชิญให้
นางนฤมล น้อยอ่า รักษาการกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ เป็ นผูน้ าเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม
นางนฤมล น้อยอ่า รักษาการกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กับการขยายธุรกิจและ
ความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทในแต่ละปี โดยต้องได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ยกเว้นการจ่ายเงินปั นผล
ระหว่ างกาลซึ่งสามารถอนุ มัติ จ่ า ยได้โ ดยคณะกรรมการบริ ษั ท หากคณะกรรมการบริ ษัท เห็ น ว่ าบริ ษั ท มี ผ ล
ประกอบการที่ดีและมีสภาพคล่องเพียงพอ ทัง้ นี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 8/2562 ได้มีมติอนุมตั ิจ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาลครัง้ ที่ 1 จากผลการดาเนินงานเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 ในอัตราหุน้ ละ 0.25 บาท (Non-
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BOI) คิดเป็ นจานวน 3,973 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 และ
เนื่องจากการเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563 จากกาหนดเดิมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 เพื่อเป็ นการลด
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ แก่ผูถ้ ื อหุน้ จากการเลื่อนประชุมดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้จ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลครัง้ ที่ 2 จากผลการดาเนิ นงานประจาปี 2562 ในอัตราหุน้ ละ 0.30 บาท (Non-BOI) คิดเป็ น จานวน
4,768 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ทัง้ 2 ครัง้ เป็ นการจ่ายจากกาไรสุทธิท่ีเสียภาษี ในอัตราร้อยละ 20 โดยสรุ ปแล้วบริษัทจ่ายเงินปั นผลทัง้ สิน้ ในอัตรา
หุน้ ละ 0.55 บาท รวมเป็ นจานวนทัง้ สิน้ 8,741 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราประมาณร้อยละ 56.3 ของกาไรสุทธิตามงบ
การเงินรวม จึงเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลและไม่จ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562 เพิ่มเติม
และเนื่องจากบริษัทมีเงินสารองตามกฎหมายครบเต็มตามจานวนตามข้อบังคับบริษัท บริษัทจึงไม่ตอ้ งจัดสรรเงิน
กาไรเป็ นเงินสารองตามกฎหมายอีก
จากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี ้ ซึ่งปรากฏ
ว่าไม่มีผใู้ ดซักถาม ผูด้ าเนินการประชุมขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลตามที่เสนอ
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอ โดย
ไม่จ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562 เพิ่มเติม และไม่ตอ้ งจัดสรรเงินกาไรเป็ นเงินสารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก
วาระที่ 4

พิจ ารณาอนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและแต่ ง ตั้ ง
กรรมการใหม่

ผูด้ าเนินการประชุมได้เชิญศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์สนั ต์ศิริ ศรมณี ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผูด้ าเนินการประชุมและเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการแทน
กรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระต่อที่ประชุม เนื่องจากผูด้ าเนินการประชุมเป็ นหนึ่งในกรรมการที่ครบกาหนด
ออกตามวาระ
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์สนั ต์ศิริ ศรมณี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทกาหนดให้กรรมการบริษัทต้องออกตามวาระเป็ นอัตรา 1 ใน 3 ของจานวน
กรรมการทัง้ คณะ โดยปั จจุบนั บริษัทมีกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ จานวน 5 ท่าน ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.

นายศรีภพ
นายประดิษฐ์
นายวีระวงค์
นางนฤมล
นายแพทย์จลุ เดช

สารสาส
ทีฆกุล
จิตต์มิตรภาพ
น้อยอ่า
ยศสุนทรากุล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
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ทัง้ นี ้ บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ เสนอชื่ อบุคคลที่ เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการตามหลักเกณฑ์ท่ีได้เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เป็ นเวลา 45
วัน ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 – 15 มกราคม 2563 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผถู้ ือหุน้ เสนอรายชื่อแต่อย่างใด
คณะกรรมการบริษัทโดยข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณา
ถึงเหตุผลและความเหมาะสมหลายประการ ตลอดจนองค์ประกอบด้านความหลากหลายในคณะกรรมการบริษัท
เกี่ ยวกับคุณวุฒิ ความรู ้ ความสามารถ ความเชี่ ยวชาญเฉพาะทางและประสบการณ์การทางาน รวมถึงผลการ
ปฏิ บัติงานในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่ ผ่านมา จึงเห็นควรเสนอที่ ประชุมผูถ้ ื อหุน้ พิ จารณา แต่งตั้ง
กรรมการ ดังนี ้
1. เสนออนุมตั ิแต่งตัง้ นายศรีภพ สารสาส นายประดิษฐ์ ทีฆกุล นางนฤมล น้อยอ่า และ นายแพทย์
จุลเดช ยศสุนทรากุล กรรมการซึ่งครบกาหนดออกตามวาระในครัง้ นี ้ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ พร้อมทัง้
เสนอแต่งตัง้ นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง
2. เสนออนุมตั ิแต่งตัง้ กรรมการใหม่เพิ่มอีก 2 ท่านตามรายชื่อด้านล่าง ซึ่งจะทาให้กรรมการทัง้ คณะ
มีจานวน 16 ท่าน
2.1 นายสุภัค ศิวะรักษ์ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ โดยนายสุภคั ศิวะรักษ์ เป็ นผูม้ ีความรู ้
และประสบการณ์ในด้านการเงิน และมีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งเป็ นไป
ตามข้อกาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
2.2 แพทย์หญิ งปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ โดยแพทย์หญิ ง
ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ เป็ นผูม้ ีความรู ค้ วามเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และมีประสบการณ์ในการบริหารงานธุรกิจ
โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ทัง้ นี ้ แพทย์หญิ งปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดารงตาแหน่ง
กรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
สรุ ปรายชือ่ กรรมการทีเ่ สนอแต่งตัง้ ในครั้งนี้ จานวน 7 ท่าน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายศรีภพ
นายประดิษฐ์
นายวีระวงค์
นางนฤมล
นายแพทย์จลุ เดช
นายสุภคั
แพทย์หญิงปรมาภรณ์

สารสาส
ทีฆกุล
จิตต์มิตรภาพ
น้อยอ่า
ยศสุนทรากุล
ศิวะรักษ์
ปราสาททองโอสถ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ (แต่งตัง้ ใหม่)
กรรมการ (แต่งตัง้ ใหม่)
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กรรมการที่ได้รบั การเสนอแต่งตัง้ ในครัง้ นี ้ ไม่ได้ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในบริษัทที่มีความขัดแย้ง
หรือมีสภาพเป็ นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
ทัง้ นี ้ นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ และนายสุภัค ศิวะรักษ์ ซึ่งเป็ นผูท้ ่ีถูกเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการอิส ระของบริ ษัท มีคุณ สมบัติเป็ น กรรมการอิ ส ระตามนิ ย ามกรรมการอิส ระของบริ ษัท ซึ่งเป็ น ไปตาม
ข้อกาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และเป็ นผูท้ ่ีไม่เคยเป็ นผูบ้ ริหาร หรือ
ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
นอกจากนี ้ ในกรณีของนายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ จะมีวาระการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระของ
บริษัทไม่เกิน 9 ปี เมื่อนับรวมระยะเวลาที่จะดารงตาแหน่งจนครบวาระในการแต่งตัง้ ครัง้ นี ้
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์สนั ต์ศิริ ศรมณี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี ้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผใู้ ดซักถาม จึงขอให้ท่ีประชุมลง
มติในวาระนี ้ โดยนางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ในวาระนี บ้ ริษัทจะทาการ
เลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคลและจะเก็บบัตรลงคะแนนทัง้ หมด
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ กรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระจานวน 5
ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และแต่งตัง้ กรรมการเข้าใหม่ 2 ท่าน ตามที่เสนอ โดยแยกเป็ น
รายบุคคลดังนี ้
4.1 นายศรีภพ สารสาส กรรมการ
คะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

10,183,011,462
1,486,993,998
14,100
0

ร้อยละ
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

87.2580
12.742
0.0000
0.0000

4.2 นายประดิษฐ์ ทีฆกุล กรรมการ
คะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

11,302,177,516
367,821,342
20,702
0

ร้อยละ
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

96.8481
3.1519
0.0000
0.0000
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4.3 นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระ
คะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

11,067,477,589
602,527,869
14,102
0

ร้อยละ
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

94.8370
5.1630
0.0000
0.0000

4.4 นางนฤมล น้อยอ่า กรรมการ
คะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

11,543,304,982
126,328,476
386,102
0

ร้อยละ
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

98.9175
1.0825
0.0000
0.0000

4.5 นายแพทย์จุลเดช ยศสุนทรากุล กรรมการ
คะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

10,203,193,099
1,466,812,359
14,102
0

ร้อยละ
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

4.6 นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการอิสระ (แต่งตัง้ ใหม่)
คะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

11,568,169,118
101,463,340
387,102
0

ร้อยละ
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

4.7 แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการ (แต่งตัง้ ใหม่)
คะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

10,492,342,821
1,177,661,637
15,102
0

87.4309
12.5691
0.0000
0.0000

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

99.1305
0.8695
0.0000
0.0000
ร้อยละ
89.9086
10.0914
0.0000
0.0000
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัตคิ ่าตอบแทนกรรมการ

ผู้ดาเนิ น การประชุม ได้เชิ ญ นายศรี ภ พ สารสาส กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน ชี แ้ จง
รายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมในวาระนี ้
นายศรีภพ สารสาส กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรร
หาและพิจ ารณาค่า ตอบแทนได้พิจ ารณากลั่น กรองค่า ตอบแทนกรรมการอย่า งละเอีย ดถึง ความเหมาะสม
ประการต่าง ๆ โดยพิจารณาจากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้ กาไรของบริษัท รวมถึงความ
สอดคล้อ งกับ กิจ การในขนาดเดีย วกัน ตลอดจนถึง ความเหมาะสมกับ ความรับ ผิด ชอบและภาระหน้าที่ ข อง
กรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(หน่วย : ล้านบาท)
รายการ
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
(จัดประเภทใหม่)
การเติบโตของบริษัทตามงบการเงินรวม
รายได้จากการดาเนินงาน
อัตราการเติบโต
รายได้รวม
อัตราการเติบโต
กาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
อัตรากาไรสุทธิตอ่ รายได้รวม
ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุน้
เงินปั นผล จากผลการดาเนินงานของปี (บาท/หุน้ )
จานวนกรรมการทัง้ คณะ (ท่าน)

83,774
7.0%
91,512
16.8%

78,288
7.6%
78,363
3.5%

72,772
5.7%
75,719
9.5%

15,517
17.0%

9,191
11.7%

10,216
13.5%

0.55
14

0.32
14

0.36
13

ดังนัน้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิ จารณาและน าเสนอต่อ ที่ ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ อพิ จารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีอัตราค่าตอบแทน
ดังต่อไปนี ้
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
(หน่วย : บาท)
รายละเอียด
1.1 บาเหน็จกรรมการ (วงเงินรวม)
โดยมอบให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณา
จัดสรรกันเอง

เสนอพิจารณาใน
AGM 2563
64.05 ล้านบาท (1)

AGM 2562

AGM 2561

79.4 ล้านบาท

75.7 ล้านบาท
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รายละเอียด

เสนอพิจารณาใน
AGM 2563

AGM 2562

1.2 ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการ
- ประธาน
75,000 บาทต่อครัง้
75,000 บาทต่อครัง้
- กรรมการท่านละ
50,000 บาทต่อครัง้
50,000 บาทต่อครัง้
1.3 วงเงินค่ารักษาพยาบาลของกรรมการ
3 ล้านบาท/คน/ปี
3 ล้านบาท/คน/ปี
(เฉพาะกรรมการจากภายนอกที่ ไ ม่ มี (นับจากวันประชุม
(นับจากวันประชุม
สถานะเป็ นพนักงาน/ผูบ้ ริหารตามสัญญา สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
จ้างของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยเป็ น 2563 ถึงวันประชุม
2562 ถึงวันประชุม
ค่ า รั ก ษ า พ ย า บ า ล ที่ ใ ช้ บ ริ ก า ร ใ น สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
โรงพยาบาลกรุ งเทพและโรงพยาบาลใน
ครัง้ ต่อไป)
ครัง้ ต่อไป)
เครือเท่านัน้ )

AGM 2561

75,000 บาทต่อครัง้
50,000 บาทต่อครัง้
3 ล้านบาท/คน/ปี
(นับจากวันประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2561 ถึงวันประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
ครัง้ ต่อไป)

หมายเหตุ
(1) ตามหลักเกณฑ์เดิม บริษัทจะคานวณบาเหน็จกรรมการในอัตราร้อยละ 0.1 ของรายได้รวมตามงบการเงินรวม
ของปี ที่ผ่านมา ซึ่งหากคานวณบาเหน็จกรรมการ จากงบการเงินรวมของปี 2562 จะเป็ นเงินเท่ากับ 91.5 ล้าน
บาท อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้ โควิด 19 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างต่อ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ คณะกรรมการจึงได้แสดงความจานงขอรับบาเหน็จกรรมการลดลงร้อยละ 30
จากจานวนที่จะพึงได้รบั ทาให้คงเหลือบาเหน็จกรรมการที่เสนอขออนุมตั ิในครัง้ นี ้ เท่ากับ 64.05 ล้านบาท

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย
ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ ซึ่งได้รบั ค่าตอบแทนในรู ปของ
ค่าเบีย้ ประชุม ดังนี ้
(หน่วย : บาท)
กรรมการชุดย่อย
เสนอพิจารณาใน
AGM 2562
AGM 2561
AGM 2563
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธาน
105,000 บาทต่อครัง้ 105,000 บาทต่อครัง้ 105,000 บาทต่อครัง้
- กรรมการท่านละ
70,000 บาทต่อครัง้
70,000 บาทต่อครัง้
70,000 บาทต่อครัง้
2.2 คณะกรรมการบริหาร
- ประธาน
90,000 บาทต่อครัง้
90,000 บาทต่อครัง้
90,000 บาทต่อครัง้
- กรรมการท่านละ
60,000 บาทต่อครัง้
60,000 บาทต่อครัง้
60,000 บาทต่อครัง้
2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธาน
75,000 บาทต่อครัง้
75,000 บาทต่อครัง้
75,000 บาทต่อครัง้
- กรรมการท่านละ
50,000 บาทต่อครัง้
50,000 บาทต่อครัง้
50,000 บาทต่อครัง้
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กรรมการชุดย่อย

เสนอพิจารณาใน
AGM 2563
2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธาน
75,000 บาทต่อครัง้
- กรรมการท่านละ
50,000 บาทต่อครัง้
2.5 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
- ประธาน
75,000 บาทต่อครัง้
- กรรมการท่านละ
50,000 บาทต่อครัง้

AGM 2562

AGM 2561

75,000 บาทต่อครัง้
50,000 บาทต่อครัง้

75,000 บาทต่อครัง้
50,000 บาทต่อครัง้

75,000 บาทต่อครัง้
50,000 บาทต่อครัง้

75,000 บาทต่อครัง้
50,000 บาทต่อครัง้

จากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี ้
นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผูถ้ ือหุน้ สอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังนี ้
1. การลดบาเหน็จ กรรมการในปี นีส้ อดคล้องกับสถานการณ์รายได้ท่ีประมาณการว่าจะลดลงใน
อัตราร้อยละ 30 จากร้อยละ 0.1 ของรายได้รวมหรือไม่ และถ้ารายได้นอ้ ยลงกว่าที่ประมาณการ บาเหน็จของ
กรรมการจะปรับลดลงอีกหรือไม่
2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยมีจานวนสูงมาก โดยเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสูงกว่า
ค่าเฉลี่ย ในอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งในขณะนี ง้ านตรวจสอบควรจะมีจานวนน้อยลง เนื่ องจากบริ ษัทมีการ
ให้บริการที่ลดลงตามปริมาณคนไข้ท่ี ลดลง ในขณะที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจต้องทางานหนักขึน้
เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตทางการเงิน ที่ เกิดขึน้ ในปั จจุบัน ดังนัน้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบจึง
สมควรที่จะมีการปรับลดลงหรือไม่ อย่างไร
ผูด้ าเนินการประชุม ได้เชิ ญให้นายศรีภพ สารสาส กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผู้
ชีแ้ จงประเด็นคาถามของผูถ้ ือหุน้
นายศรีภพ สารสาส กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชีแ้ จงว่า
1. ในประเด็นการลดบาเหน็จกรรมการโดยหลักแล้ว หากบริษัทมีผลประกอบการลดลง บาเหน็จของ
กรรมการจะต้องลดลงตามสัดส่วน เนื่องจากบริษัทได้ยึดถือหลักเกณฑ์การคานวณบาเหน็จกรรมการโดยพิจารณา
จากจานวนร้อยละ 0.1 ของรายได้รวมตามงบการเงินรวมของปี ท่ีผ่านมา ซึง่ จะปรับลดลงมากน้อยเพียงใดนัน้ จะต้อง
พิจารณาจากภาวะอุตสาหกรรมโดยรวม และผลประกอบการของบริษัทต่อไป โดยในปี นี ้ เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะ
เศรษฐกิจ บริษัทได้พิจารณาปรับลดบาเหน็จของกรรมการลงแล้วร้อยละ 30 จากจานวนที่พงึ ได้รบั ซึง่ ได้นาเสนอต่อ
ผูถ้ ือหุน้ ข้างต้นเป็ นสาคัญ
2. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เป็ นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนที่
ได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในปี ก่อนๆ โดยแม้ว่าการขออนุมตั ิขา้ งต้นจะเป็ นการขออนุมตั ิค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยส าหรับ ปี 2563 แต่ ใ นทางปฏิ บัติ ค ณะกรรมการบริ ษั ท และ
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คณะกรรมการชุดย่อยได้มีการพิจารณาปรับลดเบีย้ ประชุมเป็ นการภายในจากอัตราที่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ แล้ว
จากนั้น ผูด้ าเนินการประชุม ขอให้ท่ี ประชุมลงมติในวาระนี ้ โดยนางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขานุการ
บริษัท ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่ามติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เข้าประชุม
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563 ตามที่
เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เข้าประชุมดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 6

คะแนน
11,442,003,108 เสียง

ร้อยละ
98.1466

215,691,852 เสียง

1.8502

375,400 เสียง

0.0032

0 เสียง

0.0000

พิจารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีประจาปี 2563 และกาหนดค่าสอบบัญชี

ผูด้ าเนินการประชุมเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 และกาหนดค่าสอบ
บัญชี โดยเชิญศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์สนั ต์ศิริ ศรมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูช้ ีแ้ จงรายละเอียด
ของผูส้ อบบัญชีตอ่ ที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สนั ต์ศิริ ศรมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า
ตามข้อมูลที่ ได้จัดส่งให้ผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิ ญประชุมแล้วนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือก
ผูส้ อบบัญชีของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี ้
1.
2.
3.
4.

ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผูส้ อบบัญชี
ความพร้อมในด้านจานวนบุคลากร และประสบการณ์ของทีมงานและการปฏิบตั ิงานที่ผ่านมา
ความสมเหตุผลของค่าบริการที่เสนอเมื่อเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัท
จดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน
ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี และสานักงานที่สงั กัด โดยต้องไม่เ ป็ นผูท้ ่ีมีความสัมพันธ์ และ/
หรือ มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ่ี เกี่ ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว

จึงเห็ น สมควรเสนอต่ อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่ อพิ จ ารณาและน าเสนอต่อ ที่ ป ระชุ มผู้ถื อหุ้น เพื่ อ
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษัท สานักงานอีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท ประจาปี 2563 ตาม
รายชื่อดังต่อไปนี ้
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รายชือ่ ผู้สอบบัญชีทเี่ สนอแต่งตัง้ ในครั้งนี้

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ปี ทีเ่ ริ่มลงนามในฐานะ
ผู้สอบบัญชีของบริษัท

เลขที่ 4451
เลขที่ 4377
เลขที่ 4604
เลขที่ 4799
เลขที่ 8021

2561 - 2562
2559 - 2560
-

1. นายวิชาติ โลเกศกระวี
2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
3. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์
4. นางสรินดา หิรญ
ั ประเสริฐวุฒิ
5. นายสาราญ แตงฉ่า

พร้อมทั้งอนุมัติก าหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563 ในวงเงิ น ไม่เกิ น 2.45 ล้านบาท ซึ่งเป็ นอัตรา
เท่ากับปี ท่ีผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(หน่วย : บาท)
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ค่าสอบทานงบ 3 ไตรมาส
ค่าตรวจสอบบัญชี ประจาปี
รวมค่าตอบแทน ทัง้ สิน้

ปี 2563
1,047,000
1,403,000
2,450,000

ปี 2562
1,047,000
1,403,000
2,450,000

ปี 2561
957,000
1,283,000
2,240,000

ทัง้ นี ้ ผูส้ อบบัญชีท่ีเสนอแต่งตัง้ และบริษัท สานักงานอีวาย จากัด ซึง่ เป็ นสานักงานต้นสังกัดของผูส้ อบ
บัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทัง้ หมดไม่เป็ นผูท้ ่ีมีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ผูบ้ ริหาร/ผู้
ถือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดง
ความเห็นตามวิชาชีพต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
จากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี ้
นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผูถ้ ือหุน้ สอบถามในประเด็นดังนี ้
ในปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ โควิด 19 (COVID-19) งานสอบบัญชีน่าจะ
ลดลงอย่างมาก ดังนัน้ ค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 ของบริษัทควรจะลดลงจากที่เสนอมาดังกล่าว
ผูด้ าเนิ นการประชุม ได้เชิ ญให้ นายชวลิต เศรษฐเมธี กุล กรรมการตรวจสอบ เป็ นผูช้ ี แ้ จงประเด็น
คาถามของผูถ้ ือหุน้
นายชวลิต เศรษฐเมธีกลุ กรรมการตรวจสอบ ชีแ้ จงว่า ในปี 2563 มาตรฐานการบัญชีได้เปลี่ยนแปลง
หลายฉบับ ประกอบกับบริษัทมีบริษัทในเครือค่อนข้างมากเป็ นจานวนกว่า 49 บริษัท (รวมถึงบริษัทที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง
กับการแพทย์) ส่งผลให้งานของผูส้ อบบัญชียงั คงมีปริมาณค่อนข้างมาก นอกจากนี ้ ในช่วง 2 ไตรมาสที่ผ่านมาของ
ปี 2563 บริษัท สานักงานอีวาย จากัด ได้ปฏิบตั ิงานให้บริษัท โดยยังไม่ได้รบั ค่าตอบแทน เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชือ้ โควิด 19 (COVID-19) ซึง่ หากไม่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว บริษัทจะสามารถจัด การ
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563 เพื่ออนุมตั ิคา่ ตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 ซึง่ จะทาให้บริษัทสามารถชาระ
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ค่าตอบแทนให้แก่บริษัท สานักงานอีวาย จากัด ได้แล้ว ดังนัน้ ในปั จจุบนั จึงเปรียบเสมือนการที่ บริษัท สานักงานอี
วาย จากัด ปฏิบัติงานให้บริษัท โดยที่ไม่ได้รบั ค่าตอบแทนจนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณาค่าตอบแทนผูส้ อบ
บัญชี ประจาปี 2563 ตามที่เสนอข้างต้นนี ้
นายวิวฒ
ั น์ คูสกุล ผูร้ บั มอบฉันทะ สอบถามในประเด็นดังนี ้
ในปี 2563 ค่าสอบบัญชีรวมของทัง้ กลุม่ บริษัท คิดเป็ นจานวนเท่าใด
ผูด้ าเนินการประชุม ได้เชิญให้ นางนฤมล น้อยอ่า รักษาการกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ เป็ นผูช้ ีแ้ จง
ประเด็นคาถามของผูม้ อบฉันทะ
นางนฤมล น้อยอ่า รักษาการกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ชีแ้ จงว่า ในปี 2563 ค่าสอบบัญชีของบริษัทมี
จานวนเท่ากับ 2,450,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย มีจานวนรวมเท่ากับ 28,010,000 บาท ดังนัน้ รวม
ค่าสอบบัญชีของทัง้ กลุม่ บริษัท จึงมีจานวนเท่ากับ 30,460,000 บาท
จากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุมได้ขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระนี ้ โดยนางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขานุการ
บริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่ามติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเข้า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตัง้ นายวิชาติ โลเกศกระวี ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่
4451 และ/หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ
สุรเทพินทร์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4604 และ/หรือ นางสรินดา หิรญ
ั ประเสริฐวุฒิ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เลขที่ 4799 และ/หรือ นายสาราญ แตงฉ่ า ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 8021 จากบริษัท สานักงานอีวาย จากัด
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท ประจาปี 2563 พร้อมทัง้ กาหนดค่าสอบบัญชีในวงเงิน 2,450,000 ล้านบาท ตามที่เสนอ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
คะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 7

ร้อยละ

11,637,410,540

เสียง

99.8237

20,557,820

เสียง

0.1763

2,000

เสียง

0.0000

0

เสียง

0.0000

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)

ผูด้ าเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนีว้ าระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้รบั การ
พิจารณาจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ครบถ้วนเสร็จสิน้ แล้ว จึงเปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามเพิ่มเติม
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นายวสันต์ พงษ์พทุ ธมนต์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามในประเด็นดังนี ้
1. โครงการความร่วมมือกับ Ping An Good Doctor (PAGD) มีลกั ษณะการร่วมมืออย่างไร มี
ค่าใช้จ่ายและส่วนแบ่งทางรายได้อย่างไร มีการเริ่มต้นโครงการแล้วหรือไม่ รวมถึง มีขอ้ ตกลงการร่วมมือกันในส่วน
Ping An Insurance หรือไม่ อย่างไร
2. หากบริษัทมีการปรับลดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะมีการปรับลดค่าตอบแทนผูบ้ ริหารของ
บริษัทด้วยหรือไม่
ผูด้ าเนินการประชุม ได้เชิญให้นางนฤมล น้อยอ่า รักษาการกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ เป็ นผูช้ ีแ้ จง
ประเด็นคาถามของผูถ้ ือหุน้
นางนฤมล น้อยอ่า รักษาการกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ชีแ้ จงดังนี ้
1. ณ ปั จจุบนั บริษัทมีความร่วมมือกับ Ping An ใน 2 รู ปแบบ ได้แก่ 1) Ping An Good Doctor และ
2) Ping An Health โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ก. Ping An Good Doctor จะเป็ นแพลตฟอร์มที่ให้ขอ้ มูลแก่ผูใ้ ช้บริการด้านสุขภาพ ซึ่งมี
สมาชิกประมาณ 200 ล้านคนในสาธารณรัฐประชาชนจีน และยังมีสมาชิกที่ใช้งานอยู่ในปั จจุบนั ประมาณ 60 ล้าน
คน โดย ณ ปั จจุบัน ชื่อโรงพยาบาลของบริษัทได้ถูกระบุอยู่ในแพลตฟอร์มของ Ping An Good Doctor เป็ นที่
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหากผูป้ ่ วยเกิดความสนใจเข้ารับการรักษา Ping An Good Doctor จะมีบริการจัดส่งผูป้ ่ วยมาที่
โรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาต่อไป โดยการร่วมมือกับ Ping An Good Doctor นัน้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บริษัทเป็ น
ที่รูจ้ กั ในวงกว้างในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ข. Ping An Health เป็ นความร่วมมือของบริษัทกับ Ping An Health ซึ่งถื อเป็ น บริษัท
ประกันภัยที่ใหญ่ท่ีสุดในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยบริษัทได้มีการออกแบบโปรแกรมตรวจสุขภาพ รวมถึงการ
รักษาพยาบาล การรักษาโรคมะเร็ง การผ่าตัดกระดูก ข้อ เข่า สมอง ร่วมกับ Ping An Health ซึ่งกรมธรรม์ประกัน
สุขภาพของ Ping An Health นัน้ เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ อาประกันภัยสามารถเข้ารับการรักษาในต่างประเทศได้ โดยการ
ร่วมมือกับ Ping An Health นัน้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการขยายฐานผูป้ ่ วยจากสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็ นผูถ้ ือ
กรมธรรม์ของ Ping An Health ให้เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลของบริษัท ในประเทศไทย ทั้งนี ้ บริษัท
คาดการณ์วา่ จะมีรายได้เพิ่มขึน้ จากการร่วมมือกับ Ping An Health ประมาณ 1,000 – 2,000 ล้านบาท
2. ในส่วนการปรับลดรายได้ของผูบ้ ริหารบริษัทนั้น เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อ้
โควิด 19 (COVID-19) บริษัท ได้มีการคาดการณ์ถึงการลดลงของรายได้ตงั้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็ นต้นมา
เนื่องจากนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล ทัง้ การจากัดการเดินทางจากประเทศและการเว้นระยะห่างทางสังคม ส่งผลให้
ชาวต่างชาติไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยและผูป้ ่ วยไม่ สามารถเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลของบริษัท
บริษัทจึงได้มีนโยบายปรับลดเวลาการทางานของพนักงาน ตลอดจนปรับลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่จาเป็ น จึงเห็นได้ว่า
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บริษัทได้ดาเนินการปรับลดค่าใช้จ่ายของพนักงานและบุคลากรทางการแพทย์ตงั้ แต่เดือนมีนาคม 2563 เป็ นต้นมา
จนถึงสิน้ สุดไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 ทัง้ นี ้ บริษัทอาจมีการปรับนโยบายของบริษัทใหม่ ภายหลังไตรมาสที่ 3 ของปี
2563 หากสถานการณ์และผลประกอบการของบริษัทเริ่มดีขนึ ้
นายเฉลิมพล ไวทยางกูร ผูถ้ ือหุน้ สอบถามในประเด็นดังนี ้
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ โควิด 19 (COVID-19) ส่งผลให้รายได้หลักของบริษัทจากการ
ให้บริการผูป้ ่ วยต่างชาติลดลงหรือไม่ อย่างไร และจะมีแนวโน้มเป็ นอย่างไร
2. เนื่องจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ส่งผล
ให้เกิดอุตสาหกรรมสุขภาพเพิ่มมากขึน้ บริษัทมีโครงการลงทุนในเขต EEC หรือไม่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิต
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจยั ทางการแพทย์
3. จากการยกเลิกการเข้าถือหุน้ โรงพยาบาลบารุ งราษฎร์ บริษัทมีนโยบายการเข้าถือหุน้ บริษัทอื่น
หรือขยายกิจการ BDMS ออกไปในแนวทางไหนหรือไม่ อย่างไร
4. การที่ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่หรือบริษัทในกลุ่ม BDMS เข้าประมูลสนามบินอู่ตะเภาได้ จะมีผลต่อ BDMS
อย่างไรหรือไม่ หรือ BDMS มีแผนดาเนินการอย่างไรในพืน้ ที่สนามบินอูต่ ะเภา
ผูด้ าเนินการประชุม ได้เชิญให้นางนฤมล น้อยอ่า รักษาการกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ เป็ นผูช้ ีแ้ จง
ประเด็นคาถามของผูถ้ ือหุน้
นางนฤมล น้อยอ่า รักษาการกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ชีแ้ จงว่า
1. ในสถานการณ์ปกติ บริษัทมีสดั ส่วนผูป้ ่ วยต่างชาติในอัตราร้อยละ 30 ของผูป้ ่ วยทัง้ หมดที่เข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลของบริษัท อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ โควิด 19 (COVID-19)
บริษัทมีรายได้จากการให้บริการผูป้ ่ วยต่างชาติลดลงจากจานวนผูป้ ่ วยต่างชาติท่ีลดลง โดยเหลือเพียงผูป้ ่ วยต่างชาติ
ที่ยงั คงพานักอยู่ในประเทศไทย ทัง้ นี ้ ภายหลังจากเดือนพฤษภาคมเป็ นต้นมา การให้บริการผูป้ ่ วยของโรงพยาบาล
ของบริษัทเริ่มปรับตัวดีขึน้ ดังจะเห็นได้จากจานวนผูป้ ่ วยซึ่งเริ่มกลับเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลของบริษัท
มากขึน้ ซึง่ บริษัทจัดให้มีมาตรการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ โควิด 19 (COVID-19) ทัง้ การคัดกรอง
ผูป้ ่ วย รวมถึงตรวจหาเชื อ้ โควิด 19 (COVID-19) ที่ โรงพยาบาล รวมถึง บริการ Bangkok Hospital Delivery
Services ได้แก่ การปรึกษาแพทย์ทางโทรศัพท์ บริการเจาะเลือดถึงบ้าน บริการฉีดวัคซีน และบริการส่งยาถึงบ้าน
นอกจากนี ้ บริษัทจะดาเนิ น มาตรการต่าง ๆ เพิ่ มเติม เพื่ อให้ผูป้ ่ วยสามารถเข้ามาใช้บริการและรับการรักษาใน
โรงพยาบาลได้มากขึน้
2. ในปั จจุบนั บริษัทยังไม่มีแผนการลงทุน เขต EEC อย่างไรก็ดี บริษัทอาจมีการพิจารณาลงทุนใน
เขต EEC ในอนาคต
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3. ขณะนี ้ บริษัทยังไม่มีนโยบายการลงทุนในบริษัทอื่นเพิ่มเติม ซึ่งหากมีการพิ จารณาดาเนินการ
อย่างไร จะดาเนินการเปิ ดเผยข้อมูลตามกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป
4. ขณะนี ้ บริษัทยังไม่ได้มีการพิจารณาการลงทุนในพืน้ ที่สนามบินอูต่ ะเภาดังกล่าวแต่อย่างใด
นายนพดล สมบัติจิราภรณ์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามในประเด็นดังนี ้
1. การลงทุนซือ้ หุน้ บริษัท โรงพยาบาลบารุ งราษฎร์ จากัด (มหาชน) ที่ได้ยกเลิกไป จะมีแผนเข้าซือ้
อีกเมื่อใด หรือจะยกเลิกไปเลย
2. บริษัทมีแผนการลงทุนเปิ ดโรงพยาบาลในต่างประเทศหรือไม่ หากมี คาดว่าจะเป็ นประเทศอะไร
ผูด้ าเนินการประชุม ได้ชีแ้ จงว่าในเรื่องการทาคาเสนอซือ้ หุน้ BH บริษัทยังไม่ได้ดาเนินการยกเลิก ใน
เรื่องดังกล่าว เนื่องจากการยกเลิกการทาคาเสนอซือ้ หลักทรัพย์ จะต้องมีการส่งหนังสือเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่าง
เป็ นทางการไปยังสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งปั จจุบัน คณะกรรมการของ
บริษัทยังไม่ได้มีมติในเรื่องดังกล่าว ทัง้ นี ้ บริษัทอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์ว่าจะดาเนินการอย่างไรต่อไปใน
อนาคต และหากมีความคืบหน้าที่สาคัญใดๆ บริษัทจะแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบต่อไป
จากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุม ได้เชิญให้นางนฤมล น้อยอ่า รักษาการกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ เป็ นผู้
ชีแ้ จงประเด็นคาถามข้อที่ 2.
นางนฤมล น้อยอ่า รักษาการกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ชีแ้ จงว่า ในขณะนี ้ บริษัทยังไม่มีแผนการเปิ ด
โรงพยาบาลในต่างประเทศเพิ่มเติม
นายศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ ผูถ้ ือหุน้ สอบถาม ในประเด็นดังนี ้
1. การปรับลดเงินเดือนผูบ้ ริหารและพนักงาน ปรับลดในอัตราเท่าใด และมี การให้พนักงานออกจาก
งานจานวนเท่าใด
2. นโยบายการรักษารายได้และกาไรของบริษัทในปี 2563 เป็ นอย่างไร
3. บริษัทมีนโยบายการจาหน่ายเงินลงทุนของบริษัท เพื่อสร้างผลกาไรให้บริษัทหรือไม่ อย่างไร
4. บริษัทมีการลงทุนค่าก่อสร้างศูนย์สขุ ภาพแบบครบวงจร (BDMS Wellness Clinic) เป็ นจานวน
เท่าใด และคาดการณ์วา่ ในปี 2563 รวมทัง้ ผลการดาเนินงานจะมีแนวโน้มเป็ นอย่างไร โรงแรมมีรายได้เท่าใด กาไร
หรือขาดทุนเท่าใด
ผูด้ าเนินการประชุม ได้เชิญให้นางนฤมล น้อยอ่า รักษาการกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ เป็ นผูช้ ีแ้ จง
ประเด็นคาถามของผูถ้ ือหุน้
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นางนฤมล น้อยอ่า รักษาการกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ชีแ้ จงดังนี ้
1. การปรับลดเงินเดือนผูบ้ ริหาร จะปรับลดลงในอัตราร้อยละ 15-30 แต่สาหรับพนักงานทั่วไป จะมี
การปรับลดลงในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ทัง้ นี ้ บริษัทไม่มีนโยบายปรับลดจานวนพนักงานเนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชือ้ โควิด 19 (COVID-19)
2. ในส่วนการรักษารายได้และกาไรของบริษัทในปี 2563 แม้วา่ บริษัทมีการวางแผนขยายการเติบโต
ของบริษัทในปี 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ โควิด 19 (COVID-19) บริษัทจึงต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายใหม่ให้สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ในช่วงสถานการณ์การดังกล่าว ส่งผลให้แผนการขยาย
การเติบโตของบริษัทล่าช้า และต้องเลื่อนออกไป อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงหาวิธีการและมาตรการให้มผี ปู้ ่ วยกลับเข้า
มารักษาในโรงพยาบาลมากขึน้ เช่น การจัดให้มีสทิ ธิประโยชน์ตา่ งๆ เพื่อเป็ นการช่วยเหลือให้ผปู้ ่ วยสามารถเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัทได้ รวมถึงการกาหนดนโยบายต่างๆ ทัง้ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่
จาเป็ น การเตรียมความพร้อมเมื่อมีการเปิ ดให้คนต่างชาติเข้าประเทศได้ ตลอดจนการรองรับผูป้ ่ วยต่างชาติท่ีจะ
กลับเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลในอนาคต
3. สาหรับการจาหน่ายเงินลงทุนของบริษัท ด้วยสถานการณ์ปัจจุบนั บริษัทยังไม่มีความจาเป็ นต้อง
ดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
4. ศูนย์สขุ ภาพแบบครบวงจร (BDMS Wellness Clinic) มีค่าก่อสร้างประมาณ 2,000 ล้านบาท
โดยในปั จจุบนั ยังมีผลประกอบการขาดทุนประมาณ 100 - 200 ล้านบาท ซึง่ เดิมบริษัทคาดการณ์วา่ จะมีผล
ประกอบการขาดทุนที่ลดลงในปี 2563 นี ้ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ โควิด 19 (COVID-19)
บริษัทคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 2 ปี จึงจะมีผลกาไรจากการประกอบการ
นายนริศ สุขเลิศ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามในประเด็นดังนี ้
1. ความล่าช้าในการชาระเงินของลูกหนีก้ ารค้าครึ่งหนึ่งของจานวนหนีท้ ั้งหมดถือเป็ นปกติหรือไม่
บริษัทมีแผนการจะดาเนินการให้ความล่าช้าของลูกหนีก้ ารค้าในการจ่ายเงินลดลงหรือไม่ อย่างไร
2. การที่ลูกหนีก้ ารค้าชาระเงินล่าช้า จะมีผลกระทบต่อการชาระหนีร้ ะยะสัน้ ของบริษัทหรือไม่ ใน
สภาวะเศรษฐกิจปั จจุบนั
ผูด้ าเนินการประชุม ได้เชิญให้นางวรรณพา ภวเวช ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็ นผู้
ชีแ้ จงประเด็นคาถามของผูถ้ ือหุน้
นางวรรณพา ภวเวช ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชีแ้ จงดังนี ้
1. ในส่วนของลูกหนีก้ ารค้าที่คา้ งการชาระหนีข้ องบริษัทยังอยู่ถือว่าเป็ นปกติ โดยเป็ นลูกหนีท้ ่ีมีหนีท้ ่ี
ยังไม่เกินกาหนดชาระภายใน 3 เดือน
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2. บริษัทได้รบั ผลกระทบในการชาระหนีร้ ะยะสัน้ บ้าง ซึ่งหากพิจารณาจากงบการเงิ นไตรมาสที่ 1
ของปี 2563 ของบริษัท จะเห็นว่ามีการค้างชาระมากขึน้ อย่างไรก็ตามบริษัทยังไม่พบปั ญหาในเรื่องการผิดนัดชาระหนี ้
Mr. Basant Kumar Dugar ผูถ้ ือหุน้ สอบถามในประเด็นดังนี ้
1. บริษัทจะสามารถเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรซึ่งจัดอันดับโดย TRIS Rating ขึน้ มาได้อีกหรือไม่ และ
หลักทรัพย์ของบริษัทจะสามารถเข้าไปอยู่ในดัชนีชีว้ ดั ความยั่งยืน (Sustainability Index) ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้หรือไม่
2. เหตุใดอัตราส่วนของกาไรก่อนดอกเบีย้ และภาษี (EBIT) ของบริษัทซึ่งอยู่ท่ีรอ้ ยละ 38.02 ถึงสูง
กว่าอัตราส่วนกาไรขัน้ ต้น (Gross Profit Margin) ซึง่ อยู่ท่ีรอ้ ยละ 34.34
3. หนีส้ ินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี (Current Portion of Long Term Loan) ของบริษัท
อยู่ท่ีรอ้ ยละ 52.10 ดังนัน้ เพื่อให้สดั ส่วนของหนีส้ ินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายใน 1 ปี (Current Portion of
Long Term Loan) ดีขนึ ้ บริษัทจะสามารถดาเนินการกูย้ ืมหนีส้ ินระยะยาวอีกครัง้ ได้หรือไม่
4. บริษัทจะสามารถกูย้ ืมจากตลาดการเงิน (Money Market) หรือ กูย้ ืมระหว่างธนาคาร (Interbank)
เพื่อลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัท ได้หรือไม่
ผูด้ าเนินการประชุม ได้เชิญให้นางนฤมล น้อยอ่า รักษาการกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ เป็ นผูช้ ีแ้ จง
ประเด็นคาถามของผูถ้ ือหุน้
นางนฤมล น้อยอ่า รักษาการกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ชีแ้ จงดังนี ้
1. บริษัทมีแผนที่จะดาเนินการให้อนั ดับเครดิตองค์กรของบริษัทเพิ่มขึน้ โดยปั จจัยที่ TRIS ใช้ในการ
พิจารณาจะเน้นเรื่องการลงทุน และความสามารถในการทากาไรได้จากสิ่งที่บริษัทได้ลงทุนไป ตลอดจนกระแสเงิน
สด และต้นทุนทางการเงิน ของบริษัท ซึ่งบริษัท คาดว่าภายหลังจากสถานการณ์ต่างๆ เริ่ม ปรับตัวดีขึน้ บริษัทจะ
สามารถดาเนินธุรกิจได้ตามปกติ ซึง่ จะทาให้บริษัทมีรายได้ท่ีชดั เจนและกาไรที่มีความแน่นอน ซึง่ จะทาให้มีแนวโน้ม
ในการได้รบั การปรับอันดับองค์กรดังกล่าวเพิ่มขึน้
2. ตัวเลขที่ผถู้ ือหุน้ สอบถามอาจมีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากอัตราส่วนของกาไรก่อนดอกเบีย้ และ
ภาษี (EBIT) ของบริษัทจะอยู่ท่ีรอ้ ยละ 16 ถึง 17 เท่านัน้
3. บริษัทมีการกูย้ ืมเงินทัง้ ที่เป็ นระยะสัน้ และระยะยาว ซึ่งในบางช่วงบริษัทอาจมีการกูย้ ืมเงินระยะ
สัน้ (Short Term Loan) หรือการกูย้ ืมเงินจากตลาดการเงิน (Money Market Loan) เพื่อให้ดอกเบีย้ ต่าลง ซึ่ง ณ
ขณะนีต้ น้ ทุนทางการเงิน (Cost of Funding) ของบริษัทอยู่ท่ีรอ้ ยละ 2.6 ซึ่งถือว่าค่อนข้างต่า รวมทัง้ บริษัทมีความ
สมดุลทัง้ การกูย้ ืมเงินระยะสัน้ และระยะยาว และอัตราส่วนทุนหมุนเวียน (current ration) โดยอยู่ในมาตรฐานที่
เหมาะสม
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4. บริษัทมีการกูย้ ืมเงินตลอดเวลา ซึง่ การกูย้ ืมเงินจากตลาดการเงิน (Money Market) จะมีตน้ ทุนต่า
กว่า แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทต้องมีความระมัดระวังในการกูย้ ืมเงินระยะสัน้ มากขึน้ รวมทัง้ บริษัทต้องมี
ความสมดุลของการกูย้ ืมเงินระยะสัน้ และระยะยาวอย่างเหมาะสม
นายบริณต เตชะมีเกียรติชยั ผูถ้ ือหุน้ สอบถามในประเด็นดังนี ้
บริษัทมีแผนการอย่างไรสาหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ลดลงในปี 2563
ผูด้ าเนินการประชุม ได้เชิญให้นางนฤมล น้อยอ่า รักษาการกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ เป็ นผูช้ ีแ้ จง
ประเด็นคาถามของผูถ้ ือหุน้
นางนฤมล น้อยอ่า รักษาการกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ชีแ้ จงว่า บริษัทมีแผนการมุง่ เน้นกลุม่ ลูกค้าใน
ประเทศมากขึน้ โดยจะมีโปรแกรมและกิ จกรรมส่งเสริม การขายสาหรับ กลุ่มลูกค้าในประเทศ ตลอดจนมีความ
ร่วมมือกับบริษัทประกัน เพื่อการขายกรมธรรม์สาหรับโครงการของบริษัท ซึ่งแผนการเหล่านีบ้ ริษัทจัดทาขึน้ เพื่ อ
ทดแทนกลุ่มลูกค้าที่ ลดลง โดยมุ่งเน้นไปที่ กลุ่มลูกค้าภายในประเทศมากขึน้ ซึ่งปั จจุบัน บริษัทอยู่ในระหว่างการ
ดาเนินการในส่วนนีอ้ ย่างเร่งด่วน
นายไกรวัลย์ คทวณิช ผูถ้ ือหุน้ เสนอข้อแนะนาและซักถามดังนี ้
1. ในการจัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ ขอเสนอให้บริษัทจัดเตรียมไมโครโฟนสาหรับผูถ้ ือหุน้ แล้วทาความ
สะอาดภายหลังการใช้อย่างสม่าเสมอ แทนการส่งกระดาษคาถาม
2. ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 3 ที่ระบุว่า “คณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอจ่ายปั นผลปี 2562 อีก”
หมายความว่าอย่างไร
ผูด้ าเนินการประชุม ชีแ้ จงดังนี ้
1. บริษัทต้องดาเนินการจัดประชุมตามมาตรการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันความเสี่ยงของ
การแพร่ระบาดของเชือ้ โควิด 19 (COVID-19) ซึง่ การจัดให้ผถู้ ือหุน้ สอบถามด้วยวิธีการเขียนในกระดาษเป็ นหนึ่งใน
มาตรการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
2. ในข้อความที่ ระบุว่า “คณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอจ่ายปั นผลปี 2562 อีก” หมายความว่า
บริษัทจะไม่มีการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562 เพิ่มเติมอีก เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการปี
2562 ของบริษัทให้กบั ผูถ้ ือหุน้ โดยการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลทัง้ 2 ครัง้ แล้ว
นายอาพัทธ์ วิชิตะกุล ผูถ้ ือหุน้ สอบถามประเด็นดังนี ้
1. หลังจากวันที่ 1 มีนาคม 2563 ซึ่งบริษัทได้เปิ ดโครงการไลฟ์ พริวิเลจ (Life Privilege) อีกครัง้
จนถึงปั จจุบนั มีสมาชิกกลับเข้ามาแล้วกี่ราย จากทัง้ หมดกี่ราย
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2. บริ ษัท มีแ ผนการดาเนิ นงานและการประเมิน ค่าใช้จ่ ายที่ ตอ้ งใช้ส าหรับ การรัก ษาพยาบาลให้
สมาชิกในโครงการไลฟ์ พริวิเลจ (Life Privilege) ไว้อย่างไร และประมาณเท่าไร
3. ในฐานะสมาชิกโครงการไลฟ์ พริวิเลจ (Life Privilege) บริษัทจะดูแลสมาชิกต่อจากนีอ้ ย่างไร
ผูด้ าเนินการประชุม ได้เชิญให้นางวรรณพา ภวเวช ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็ นผู้
ชีแ้ จงประเด็นคาถามข้อ 1 และข้อ 2 และนางนฤมล น้อยอ่า รักษาการกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ เป็ นผูช้ ีแ้ จง
ประเด็นคาถามข้อ 3 ของผูถ้ ือหุน้
นางวรรณพา ภวเวช ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ชีแ้ จงดังนี ้
1. ณ สิน้ เดือนมิถนุ ายน 2563 มีสมาชิกกลับมาใช้บริการจานวน 122 ท่าน จากทัง้ หมด 280 ท่าน
2. บริษัทได้มีการประมาณการค่ารักษาพยาบาลที่ ตอ้ งใช้สาหรับการรักษาพยาบาลให้สมาชิ ก ใน
โครงการไลฟ์ พริวิเลจ (Life Privilege) และได้บนั ทึกค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้อยู่ในงบการเงินตามที่ได้อธิบายในวาระที่ 2
นางนฤมล น้อยอ่า รักษาการกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ชีแ้ จงดังนี ้
ในเรื่องการดูแลสมาชิกโครงการไลฟ์ พริวิเลจ (Life Privilege) บริษัทขอให้สมาชิกของโครงการมั่นใจ
ว่า บริษัทจะดูแลสมาชิกตามเงื่อนไขที่บริษัทได้เคยแจ้งไว้ ซึง่ ก็ได้ดแู ลทุกท่านเป็ นอย่างดี
เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ แสดงความประสงค์ในการสอบถามเพิ่มเติมอีก ผูด้ าเนินการประชุมจึงเชิญประธานฯ
กล่าวปิ ดการประชุม
ประธานฯ กล่าวปิ ดประชุมและขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุม
ปิ ดประชุมเวลา เวลา 15.30 น.

ลงนามโดย

นายแพทย์อรุ ณ เผ่าสวัสดิ์

ประธานที่ประชุม

(ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์อรุ ณ เผ่าสวัสดิ)์

ลงนามโดย เกษรา วงศ์เกตุ
(นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ)
เลขานุการบริษัท
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