รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564
บริษัท กรุ งเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
วัน เวลา และสถานทีป่ ระชุม
ประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร ชัน้ 3 อาคารเฉลิม
พระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจยั (ซอยเพชรบุรี 47) ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นายแพทย์จลุ เดช

2.
3.

4.

5.

6.

ยศสุนทรากุล

รองประธานกรรมการ บริ ษั ท /
กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
แพทย์หญิงปรมาภรณ์
ปราสาททองโอสถ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ / ประธาน
กรรมการบริหาร
นางนฤมล
น้อยอ่า
กรรมการ / ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร /
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง /
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่อาวุโส /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์สนั ต์ศิริ ศรมณี
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายชวลิต
เศรษฐเมธีกลุ
กรรมการอิ สระ / ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน
นายประดิษฐ์
ทีฆกุล
กรรมการ / กรรมการบริหารความ
เสี่ ย ง และกรรมการก ากั บ ดู แ ล
กิจการ

7. นายศรีภพ

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

นายอาสา
นายกานต์
นายธงชัย
นายอัฐ
นายพุฒิพงศ์
นายแพทย์ชยั รัตน์
นายสุภคั

กรรมการทีไ่ ม่ได้เข้าร่วมประชุม
1. ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์อรุ ณ
2. นายวีระวงค์

สารสาส

กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
/ กรรมการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง
สารสิน
กรรมการอิสระ
ตระกูลฮุน
กรรมการอิสระ
จิรอลงกรณ์
กรรมการ และกรรมการบริหาร
ทองแตง
กรรมการ
ปราสาททองโอสถ กรรมการ
ปั ณฑุรอัมพร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
ศิวะรักษ์
กรรมการอิสระ

เผ่าสวัสดิ์
จิตต์มิตรภาพ

ประธานกรรมการบริษัท
(ลาป่ วย)
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการก ากั บ ดู แ ล
กิจการ
(เนื่องจากท่านได้เข้าร่วมประชุมใน
บริ ษั ท แห่ ง หนึ่ ง ซึ่ง อยู่ใ นพื น้ ที่ เสี่ ย ง
การติดเชือ้ โควิด-19 เพื่อแสดงความ
รับ ผิ ดชอบต่อสังคม จึงอยู่ร ะหว่าง
กักตัว)

กรรมการของบริษัทมีจานวนทัง้ หมด 16 คน ได้เข้าประชุมจานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 87.50
ผู้ตรวจสอบบัญชี : บริษัท สานักงานอีวาย จากัด
1. นายวิชาติ
2. นายสาราญ

โลเกศกระวี
แตงฉ่า

หุน้ ส่วน
หุน้ ส่วน

ทีป่ รึกษากฎหมาย : บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จากัด
1. นางสาวประทุมพร
สมบูรณ์พลู ผล
ทนายความอาวุโส
เริ่มการประชุม
นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขานุการบริษัท แจ้งว่าในการประชุมครัง้ นีม้ ีผถู้ ือหุน้ มาด้วยตนเองและผูร้ บั มอบ
ฉันทะเข้าร่วมประชุมทัง้ หมด 1,734 ราย นับรวมหุน้ สามัญทัง้ หมดได้จานวน 11,453,421,944 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
72.07 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัท ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่ง
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กาหนดให้ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คนและ
ต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม เว้น
แต่จะมีกฎหมายกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
นายแพทย์จลุ เดช ยศสุนทรากุล รองประธานกรรมการบริษัท ทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)
กล่าวเปิ ดการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564 พร้อมทัง้ กล่าวแนะนากรรมการ ผูบ้ ริหารของบริษัท และผูเ้ ข้าร่วม
ประชุมจากภายนอก ซึ่งเป็ นตัวแทนจากผูส้ อบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย และได้มอบหมายให้นางสาวเกษรา
วงศ์เกตุ เลขานุการบริษัทชีแ้ จงเกี่ยวกับขัน้ ตอนการลงคะแนนเสียง
นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขานุการบริษัทชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การประชุมเป็ นไปตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ ประชุม บริษัทขอเรียนชีแ้ จงวิธีการปฏิบตั ิในการลงคะแนน
และการนับคะแนนเสียง ดังนี ้
1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถือ โดย
ให้นบั หนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
2) เพื่อให้การดาเนินการพิจารณาในแต่ละวาระเป็ นไปด้วยความรวดเร็ว ในการลงคะแนนเสียงในแต่ ละ
วาระ บริษัทจะสอบถามว่ามีผใู้ ดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ทาเครื่องหมายในช่อง
 ไม่เห็นด้วย หรือ  งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท
ดาเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนาไปตรวจนับ โดยในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหกั คะแนน
เสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจานวนเสียงทัง้ หมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนน
เสียงที่เห็นด้วย
สาหรับวาระที่ 4 ซึ่งเป็ นวาระเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระและแต่งตัง้ กรรมการ
เพิ่ม เพื่อให้บริษัทได้ปฏิบตั ิตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่ดี บริษัทจะให้มี
การลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล โดยการนับคะแนนเสียงของการเลื อกตัง้ กรรมการ
แต่ละท่าน บริษัท จะใช้วิธีหกั คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจานวนเสียงทัง้ หมด
และส่วนที่เหลือจะถื อว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และเพื่อความโปร่งใส บริษัทจะทาการเก็บบัตร
ลงคะแนนทุกใบหลังจากที่มีการลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการท่านสุดท้าย เพื่อให้เกิดความสะดวกและ
เรียบร้อยในการเก็บบัตรลงคะแนน โดยจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุน้
3) บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง 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
หากผูถ้ ือหุน้ ต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือชื่อกากับด้วย การลงคะแนน
ที่แตกต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็ นโมฆะ
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4) ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะประสงค์จะกลับก่อนการประชุมเสร็จสิน้ ขอให้ส่งบัตรลงคะแนน
ให้แก่เจ้าหน้าที่ ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม บริษัทจะดาเนินการตัดจานวนหุน้ ของผูถ้ ือหุน้
ทัง้ ที่มาด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ ออกจากองค์ประชุม
5) เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (“โรคโควิด-19”)
บริ ษัท จึงไม่จัดเตรี ย มไมโครโฟนส าหรับ การสอบถาม และขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุก ท่ านสวมใส่
หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาประชุม หากผูเ้ ข้าร่วมประชุมประสงค์จะสอบถามในแต่ละวาระ ให้
ผูถ้ ือหุน้ เขียนคาถามลงในกระดาษที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ พร้อมระบุ ชื่อ-สกุล และสถานะความเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ หรือ ผูร้ บั มอบฉันทะ และส่งให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อจัดส่งคาถามแก่ประธานที่ประชุมต่อไป
ทัง้ นี ้ หากคาถามใดที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและการดาเนินงานของบริษัท แต่ยงั ไม่ได้มีการตอบ
คาถามในที่ประชุม บริษัทจะบันทึกคาถาม คาตอบและชื่อของผูถ้ าม ในรายงานการประชุมต่อไป
ทั้งนี ้ เพื่ อให้เป็ นไปตามหลักการก ากับดูแลกิ จการที่ ดี บริ ษัทได้ มอบหมายให้นางสาวสิ ริ รัตน์ กี รติ บุตร
ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จากัด ทาหน้าที่เป็ นกรรมการตรวจนับคะแนน
ต่อมา ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564 นี ้ บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้
ผูถ้ ือหุน้ เสนอเรื่องที่เห็นว่ามีประโยชน์และสมควรบรรจุเป็ นวาระล่วงหน้าสาหรับการประชุมใหญ่สามัญประจาปี
2564 และให้มีการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ และคุณสมบัติท่ีเหมาะสม เพื่อพิจารณาเลือกตัง้ ให้เป็ น
กรรมการบริษัท นับตัง้ แต่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2564 โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระ
ล่วงหน้าดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุน้ รายใดเสนอวาระล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาบรรจุเป็ นวาระสาหรับการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564 และไม่มีผเู้ สนอชื่อบุคคลอื่นๆ เพื่อเข้า
รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด ประธานฯ จึงดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กาหนด
ไว้ ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2563 เพือ่ ทราบ

ประธานฯ ได้เชิญแพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ กล่าวรายงาน
กิจการของบริษัทในรอบปี 2563 ต่อที่ประชุม
แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ นาเสนอภาพรวมของกิจการของ
บริษัทในรอบปี 2563 โดยมีสาระสาคัญสรุ ปได้ดงั นี ้
ภาพรวมขององค์กร
 ปั จจุบนั บริษัทมีธุรกิจโรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัทที่เปิ ดแล้วมีจานวน 49 แห่ง โดยมีจานวน
เตีย งในโรงพยาบาลในเครื อข่ ายรวมทั้งหมดประมาณ 8,600 เตีย ง นอกจากนี ้ บริ ษัท ยัง เปิ ด
ให้บริการ ศูนย์สุขภาพแบบครบวงจร (BDMS Wellness Clinic) และโรงแรมเมอเวนพิค บีดีเอ็ม
เอส เวลเนส รี ส อร์ท กรุ ง เทพฯ (Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok) โดยจ านวน
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บุคลากรของโรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัท มีจานวนแพทย์รวมทัง้ สิน้ ประมาณ 12,000 คน
พยาบาลประมาณ 8,000 คน และพนักงานสนับสนุนประมาณ 22,000 คน
 บริษัทมีการประกอบธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่ใช่โรงพยาบาล ได้แก่ บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อานวย
เภสัช) จากัด ผูผ้ ลิตและจาหน่ายนา้ เกลือ , บริษัท สหแพทย์เภสัช จากัด ผูผ้ ลิตและจาหน่ายยา
และ ร้านขายยา SAVE DRUG ซึง่ ปั จจุบนั มีจานวน 100 สาขา
 ในปี 2563 ที่ ผ่ านมา บริ ษัท ได้รับ เครดิตองค์ก รในอันดับ “AA” Stable ซึ่งจัดอัน ดับ โดย TRIS
Rating
ความร่วมมือท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตัง้ แต่ตน้ ปี 2563 จนถึงปั จจุบัน บริษัทได้
ปรับ ตัว และปฏิ บัติ ต ามนโยบายของรัฐ บาล ด้ว ยการให้ค วามร่ ว มมื อ ให้บ ริ ก ารสถานกัก กัน ใน
โรงพยาบาลทางเลื อ ก (Alternative Hospital Quarantine) ซึ่ ง เป็ นการปรั บ พื ้น ที่ บ างส่ ว นของ
โรงพยาบาลเพื่อรับผูป้ ่ วยที่มาจากต่างประเทศและให้การดูแลเป็ นพิเศษตามนโยบายของภาครัฐ โดย
ตัง้ อยู่ ณ กรุ งเทพมหานครและปริมณฑล จานวน 17 แห่ง ภาคตะวันออก จานวน 6 แห่ง ภาคเหนือ
และตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จานวน 3 แห่ง และภาคใต้ จานวน 4 แห่ง นอกจากนี ้ บริษัทยังได้ใช้พืน้ ที่
โรงแรมเมอเวนพิ ค บี ดี เ อ็ ม เอส เวลเนส รี ส อร์ท กรุ ง เทพฯ (Mövenpick BDMS Wellness Resort
Bangkok) เป็ นพืน้ ที่ควบคุมโรคแห่งรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine) ร่วมกับหน่วยงานรัฐ
เพื่อให้บริการแก่บคุ คลซึง่ เดินทางมาจากต่างประเทศ
กลยุทธ์การดาเนินงาน
 บริษัทได้ให้ความสาคัญกับการเติบโตของรายได้ โดยมุ่งขยายฐานลูกค้ากลุ่มโรงพยาบาลและ
ธุรกิจสนับสนุน ให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคณ
ุ ภาพในราคาที่เหมาะสม
 บริ ษั ท มุ่ง ขยายฐานลูก ค้า ในกลุ่ม บริ ษั ท ประกัน ภัย ต่ า งๆ และกลุ่ม ลูก ค้า บริ ษั ท (Corporate
Account) รวมถึงบริ ก ารส่ งต่ อผู้ป่ วยทั้ง ในประเทศและต่ า งประเทศ ทั้งนี ้ ในการดาเนิ น การ
ดังกล่าว บริษัทต้องดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
 บริ ษั ท ได้พัฒ นานวัต กรรมทั้ง กลุ่ม ที่ เ ป็ น โรงพยาบาลและไม่ ใ ช่ โ รงพยาบาลเพื่ อ เป็ น Smart
Healthcare ด้วยการให้คาปรึกษาทางแพทย์และการซือ้ ยาผ่านระบบทางไกล (Telehealth and
Telemedicine) ทาให้ผปู้ ่ วยไม่ตอ้ งเดินทางเข้ามาที่โรงพยาบาลในสภาวะของการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ในปั จจุบนั บริษัทมีการพัฒนาระบบการทางานในโรงพยาบาลให้ทนั สมัยมากขึน้ ซึง่
ทาให้การให้บริการทางการแพทย์ดาเนินไปโดยสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ มี
การให้ค วามรู ้ผ่ า นเอกสารทางการแพทย์ Bangkok Medical Journal รวมถึ ง การขยายช่ อ ง
ทางการซื อ้ ขายโปรแกรมตรวจสุข ภาพผ่ า นช่ อ งทางของระบบอี - คอมเมิ ร ์ซ (E-commerce)
นอกจากนี ้ บริษัทยังสนับสนุนทัง้ บุคลากรภายในองค์กรและบุคคลหรือบริษัทภายนอกในการเข้า
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ร่วมธุรกิจด้านสุขภาพอื่ น ๆ เช่น การร่วมพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่นเกี่ยวกับ
สุขภาพ (Health Application)
 บริษัทยังได้ให้ความสาคัญในเรื่องการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการลงทุน ซึ่งได้รบั ความ
ร่วมมือและความเข้าใจเป็ น อย่ างดีจ ากผู้บริ หารและพนัก งานของบริ ษัท ทุก คน การปรับ ปรุ ง
ประสิทธิ ภาพการดาเนินงานให้ดีย่ิงขึน้ กว่าที่ผ่านมา และการควบคุมค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับ
รายได้ของแต่ละกลุม่ ธุรกิจ
 บริ ษัท ได้พัฒ นาธุ ร กิ จ ด้านสุข ภาพให้เ ป็ น ธุ ร กิ จ ที่ ส ามารถเติ บ โตได้อ ย่ างยั่ง ยื น โดยคานึ ง ถึ ง
สิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล
ความร่วมมือทางธุรกิจ
 บริษัทได้มีโครงการความร่วมมือกับเมืองไทยประกันชี วิต (Muang Thai Life Assurance) ผ่าน
โครงการ MTL Health Buddy หรือการให้บริการผูช้ ่วยด้านสุขภาพครบวงจร
 บริ ษัท ได้มี โครงการความร่วมมื อ กับ กรุ ง เทพประกัน ชี วิต (Bangkok Life Assurance) ในการ
ให้บริการการแพทย์ฉกุ เฉิน (BLA Medevac Hotline)
 บริ ษั ท ได้ล งนามในสัญ ญาความร่ ว มมื อ กับ Ping An Healthcare and Technology ผู้พัฒ นา
Ping An Good Doctor (PAGD) ซึ่งเป็ นแพลตฟอร์มออนไลน์ท่ีให้บริการด้านการแพทย์และการ
ดูแลสุขภาพอันดับหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งปั จจุบนั มีผใู้ ช้งานมากกว่า 200 ล้านคน และลงนามใน
สัญญาความร่วมมือกับ Ping An Health (PAH) ซึ่งเป็ นบริษัทประกันที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดใน
ประเทศจีน เพื่อขยายบริการด้านสุขภาพไปยังต่างประเทศ และคาดว่าจะทาให้ฐานลูกค้าชาวจีน
เพิ่มขึน้ เป็ น 1 ใน 3 อันดับแรกของผูป้ ่ วยต่างชาติในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทก็ยงั คงดาเนินการ
หารือร่วมกันถึงวิธีการทางานและคาดการณ์ว่าความร่วมมือทางธุรกิจของบริษัทกับกลุ่ม Ping An
จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึน้ ภายหลังการเปิ ดประเทศ
นวัตกรรมด้านการบริการ
 นอกจากเรื่อง Telemedicine การดูแลสุขภาพถึงบ้านของผูป้ ่ วย (Home Care) ได้มีการพัฒนา
ระบบการทางานภายในโรงพยาบาลให้มีความทันสมัย สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้ รวมถึงมีการขยายช่องทางการซือ้ ขายผ่านอีคอมเมิรซ์ (E-Commerce) นอกจากนี ้ บริษัทยัง
ได้สนับสนุนเรื่องการทาวิจยั (Research) โดยมีเอกสารทางการแพทย์ท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจยั ชื่อ
Bangkok Medical Journal
 เครื อ BDMS ได้พัฒ นาโปรแกรมแอพพลิ เคชั่น เพื่ อรองรับ การใช้งานสาหรับ อุปกรณ์เคลื่อนที่
(Mobile Application) ดังนี ้
- My B+ Application สาหรับลูกค้าที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลกรุ งเทพ
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- Samitivej Plus สาหรับลูกค้าที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลสมิติเวช
- Phyathai Intouch Application สาหรับลูกค้าที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลพญาไท
โดยลูกค้าที่มาใช้บริการสามารถทาการนัดหมายแพทย์ ดูประวัติการรักษา สามารถเข้าถึงข้อมูล
แสดงรายการยาผ่านแอพพลิเคชั่น นอกจากนีแ้ อพพลิเคชั่นยังมีระบบแจ้งเตือนการรับประทานยา
ให้ลกู ค้าด้วย
 บริษัทได้พัฒนาและนาหุ่นยนต์อัจฉริยะ (Healthy Bot) ซึ่งเดิมเป็ นหุ่นยนต์ส่งของอัตโนมัติใน
โรงพยาบาลมาใช้ในการสื่อสารและดูแลผูป้ ่ วยที่เป็ นกลุม่ เสี่ยงหรือเป็ นผูป้ ่ วยโรคโควิด 19 ที่เข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาล เพื่ อลดการสัมผัส สาหรับเจ้าหน้าที่ กับผูป้ ่ วย ลดโอกาสเสี่ยงต่อการ
แพร่กระจายเชือ้ โรค และเพิ่มความปลอดภัยในการรักษาพยาบาล โดยบุคลากรของโรงพยาบาล
สามารถสั่งงานและสื่อสารกับหุ่นยนต์และสามารถใช้ห่นุ ยนต์ขนส่งยา เวชภัณฑ์ อาหาร นา้ ดื่ม
รวมถึงเครื่องอานวยความสะดวกในโรงพยาบาลได้
 ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 บริษัทได้พฒ
ั นานวัตกรรมชุดตรวจสุขภาพลดการสัมผัส
(TytoCare) ซึ่งเป็ นอุปกรณ์ชุดตรวจสุขภาพเบือ้ งต้น โดยสามารถใช้ตรวจวัดอุณหภูมิ ปอด หัวใจ
หู ช่องคอ และผิวหนัง ในรู ปแบบที่พกพาง่าย โดยผูป้ ่ วยสามารถใช้งานได้ดว้ ยตนเองเพื่อส่งข้อมูล
ให้แพทย์วินิจฉัยผ่านระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเครื่องดังกล่าวจะนาไปใช้ในการดูแล
Homecare หรือ Telemedicine ในอนาคตต่อไป
 โรงพยาบาลพญาไทและโรงพยาบาลเปาโลได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ได้แก่ ศูนย์ความเป็ นเลิศ
ด้านชี ววิทยาศาสตร์ หรือ ที เซลส์ (TCELS) และหน่วยงานพันธมิตร เพื่ อพัฒนาเทคโนโลยี ชุด
Portable Chest x-ray : CXR ที่เคลื่อนย้ายได้ สาหรับช่วยในการบันทึกภาพเอ็กซ์เรย์ทรวงอก และ
ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ในการแปลผลภาพรังสีบริเวณทรวงอก
(Chest x-ray : CXR) เพื่อตรวจคัดกรองโรคปอดอักเสบจากโรคโควิด-19 ซึง่ จะดาเนินการพัฒนา
ต่อไปในอนาคต
 ความร่วมมือด้าน นวัตกรรมกับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) โดยปรับ ปรุ งอุปกรณ์ท่ี
บริษัทใช้อยู่เดิมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ ช้บริการและลดการนาเข้าจากต่างประเทศ
ดังนี ้
- โครงการรถเข็ น ผู้ ป่ วย (Premium BDMS Transfer Wheelchair) ซึ่ ง เป็ นผลิ ต ภั ณ ฑ์
นวัตกรรมที่ พัฒนาขึน้ จากปั ญหาที่พบจากการทางานของพนักงานเคลื่อนย้าย รับและส่ง
ผูป้ ่ วยภายในโรงพยาบาล ให้มีความปลอดภัยและสะดวกสบายมากยิ่งขึน้ โดยพัฒนาเบาะ
รถเข็นเพื่อรองรับการนั่งได้อย่างถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomic) เพิ่มเข็มขัดนิรภัย
เพื่อป้องกันผูป้ ่ วยตกหล่น ปรับที่วางแขนให้ผปู้ ่ วยสามารถยึดจับ ขณะลุกนั่ง รวมถึงออกแบบ
แท่ น วางขาที่ ส ามารถยื ดออกเพื่ อช่ ว ยรองรับ ผู้ป่ วยที่ ข าบาดเจ็ บ หรื อ ใส่เ ฝื อ ก ทั้ง นี ้ การ
ออกแบบดังกล่าวเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานจริงของพนักงานเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย โดยทาให้
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พนักงานเข็นรถได้ง่ายขึน้ จัดเก็บได้สะดวก และง่ายต่อการดูแลรักษา ส่งผลให้การบริการ
เป็ นไปได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นอกจากนี ้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ า วยั ง สามารถผลิ ต ได้
ภายในประเทศ ซึ่งทาให้มีความได้เปรียบทางด้านราคาและเป็ นการสร้างความสามารถใน
การแข่งขันให้แก่ประเทศในอนาคต โดยบริษัทได้เริ่มใช้รถเข็นดังกล่าวแล้วที่ โรงพยาบาล
กรุ งเทพ
- โครงการรถจ่ ายยาอัจฉริยะ (Medication Cart) ได้รับการพัฒนาขึน้ จากการบูรณาการ
ความรู ร้ ะหว่างผูอ้ อกแบบและคณะพยาบาลในเครื อโรงพยาบาลของบริ ษัท ให้รถจ่ ายยา
อัจ ฉริ ย ะมีคุณ สมบัติส อดคล้องกับ ข้อก าหนดในการปฏิ บัติ งานด้านการแพทย์ สามารถ
เชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลเพื่อการระบุตวั ผูป้ ่ วยและคาสั่งยาอย่างถูกต้องเพื่ อ
ป้องกันความผิดพลาดก่อนการบริหารและจาหน่ายยา และช่วยแก้ไขอุปสรรคระหว่างการ
ปฏิ บั ติ ง าน เช่ น การปรั บ ขนาดลิ ้น ชั ก บรรจุ ย า การเพิ่ ม อุ ป กรณ์ เ สริ ม ต่ า งๆ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผปู้ ่ วย รวมถึงการลดขนาดรถเข็นให้สะดวกในการเคลื่อนย้าย
เพื่อประหยัดพลังงาน โดยบริษัทได้เริ่มใช้รถเข็นดังกล่าวภายในโรงพยาบาลแล้ว ซึง่ เป็ นส่วน
หนึ่งของการผลิตของใช้ในประเทศ ลดการนาเข้าจากต่างประเทศ อีกทัง้ ยังมีประสิทธิ ภาพ
และถูกต้องตามความต้องการของบริษัท
- โครงการสร้างสรรค์ Circular Christmas Tree ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของดาเนินธุรกิจตามหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สงู สุด
โดยบริษัทได้นาแกลลอนนา้ ยาล้างไตซึ่งมีวสั ดุหลักเป็ นพลาสติก ประเภทพอลิเอทิลีนที่มีค่า
ความหนาแน่ น สูง (High Density Polyethylene: HDPE) มารี ไ ซเคิลให้เป็ น กระถางต้น ไม้
ภายในอาคารเพื่อปลูกต้นพลูด่างราชินีสีทอง ซึ่งได้รบั การวิจัยว่ามีคุณสมบัติในการลดฝุ่ น
ละออง PM 2.5 ก๊ า ซคาร์บ อนไดออกไซด์ และมลภาวะในอาคารได้ โดยในเทศกาลส่ง
ความสุขสาหรับปี 2564 บริษัทนากระถางต้นพลูดา่ งดังกล่าวมาสร้างสรรค์เป็ นต้นคริสต์มาส
และมอบเป็ นของที่ระลึกในเทศกาล
รางวัลทีไ่ ด้รับ
 โรงพยาบาลกรุ งเทพ สานักงานใหญ่ ได้รบั การจัดอันดับให้เป็ นโรงพยาบาลที่ดีท่ีสดุ ในประเทศไทย
(The Best Hospital in Thailand 2020)โดยนิ ต ยสารระดั บ โลก Newsweek จากประเทศ
สหรัฐอเมริการ่วมกับ Statista ศูนย์ฐานข้อมูลสถิ ติของประเทศเยอรมัน และ GeoBlue บริษัท
ประกันภัยชัน้ นาระดับนานาชาติ จากการลงคะแนนโดยกลุม่ ผูเ้ ชี่ยวชาญทางการแพทย์ ผูป้ ่ วยและ
ผูร้ บั บริการ
 บริษัทได้รบั รางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Award 2020 สาขาความเป็ น
เลิศด้านสินค้า /การบริ ก าร (Product / Service Excellence) สาหรับองค์กรที่ มีร ายได้มากกว่ า
10,000 ล้านบาทต่อปี (ต่อเนื่องเป็ นปี ท่ี 2)
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 บริษัทได้รบั รางวัล Outstanding Company Performance Awards ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่
มีมลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงกว่า 100,000 ล้านบาท จากงาน
SET Awards 2020 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 บริษัทได้รบั การคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อ หุน้ ยั่งยืนหรือ Thailand Sustainability Investment (THSI)
2020 กลุม่ บริการ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 บริษัทได้รบั รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 กลุม่ บริการ จากวารสารการเงินการธนาคาร
 บริษัทได้รบั รางวัล Best IR in Healthcare Sector จากนิตยสาร IR Magazine
 บริษัทได้รบั รางวัล 2020 All-Asia Executive Team Honored Company - Thailand (Best CEO,
Best IR Professional, Best IR Program และ Best ESG) จากนิตยสาร Institutional Investor
 บริ ษั ท ได้รับ รางวัล Global Health and Travel Awards 2020 ซึ่ ง จั ด ขึ น้ โดยนิ ต ยสาร Global
Health and Travel ดังนี ้
- โรงพยาบาลมะเร็ ง กรุ ง เทพ วั ฒ โนสถ (Wattanosoth Cancer Hospital) ได้รั บ รางวั ล
Oncology (Medical) Service Provider of the Year in Asia Pacific
- โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท (Samitivej Sukhumvit Hospital) ได้รบั รางวัล Best Hospital
of the Year in Thailand
- บี ดี เ อ็ ม เ อ ส เ ว ล เ น ส ค ลิ นิ ก ( BDMS Wellness Clinic) ไ ด้ รั บ 3 ร า ง วั ล ไ ด้ แ ก่
1) Integrated Health and Wellness Service Provider of the Year in Asia Pacific
2) Regenerative Clinic of the Year Asia Pacific และ 3) Dental Clinic of the Year Asia
Pacific
กิจกรรมทางสังคม
 บริษัทจัดโครงการวัคซีนพ่อแม่ ซึง่ เป็ นโครงการต่อเนื่องเพื่อให้ความรู เ้ กี่ยวกับการดูแลสุขภาพเด็ก
รวมถึงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เช่น การช่วยฟื ้ นคืนชีพเด็ก การปฐมพยาบาลเด็กเบือ้ งต้น โดย
ในปี 2563 ได้ดาเนินโครงการทัง้ สิน้ จานวน 10 ครัง้ มีพ่อแม่ ผูป้ กครอง และครู ในชุมชนเข้าร่วม
การอบรมจานวน 521 ราย
 บริษัทจัดโครงการช่วยเหลือและรักษาผูป้ ่ วยยากไร้ท่ี มีปัญหาด้านสภาพคล่องทางการเงินและมี
อาการเร่งด่วน โดยในปี 2563 ได้ดาเนินการผ่าตัดแก่ผปู้ ่ วยยากไร้จานวน 69 ราย
 บริ ษัท ได้ร่วมมือกับมูลนิ ธิ เวชดุสิ ตฯ จัดตั้งโครงการตรวจสุข ภาพเพื่ อเด็ก ในชุมชนแออัด เพื่ อ
ดาเนินการตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลเบื อ้ งต้นให้แก่เด็กในชุมชนแออัดในความดูแลของ
มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม จากผลการดาเนินโครงการในปี 2563 พบว่าอัตราการเจ็บป่ วยของเด็กที่
เข้าร่วมโครงการอยู่ท่ีรอ้ ยละ 61.50 ซึง่ ลดลงจากร้อยละ 66 ในปี 2562
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 บริษัทจัดโครงการอบรมช่วยเหลือชีวิตฉุกเฉิน (CPR) และการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น ประจาปี 2563
เพื่อให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเองและคนรอบข้างในภาวะวิกฤติ โดยในปี 2563 มีการจัด
กิจกรรมจานวน 5 ครัง้ รวมผูเ้ ข้าร่วมโครงการทัง้ สิน้ 758 คน
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
วาระนี ้
นายสมบัติ กุ ล สถิ ต พร ผู้รับ มอบฉั น ทะ ขอให้บ ริ ษั ท ชี แ้ จงเรื่ องลักษณะและรู ปแบบการใช้บริ ก าร
การแพทย์ทางไกล (Telehealth and Telemedicine)
แพทย์ห ญิ งปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อานวยการใหญ่ ได้ชี แ้ จงว่า การให้บริ การ
การแพทย์ทางไกล (Telehealth and Telemedicine) ที่ถูกต้องตามกฎหมายนัน้ จะต้องกระทาโดยสถานพยาบาลที่
ได้รับ อนุญ าตจากกรมสนับสนุนบริการ กระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น การให้บริก ารดังกล่าวจะต้องกระทาโดย
โรงพยาบาลและบุคลากรของโรงพยาบาล โดยผูใ้ ช้บริการจะต้องเป็ นหรือเคยเป็ นผูป้ ่ วยหรือ เป็ นผูใ้ ช้บริการของ
โรงพยาบาล ซึง่ บริษัทไม่เคยให้บริการแก่บคุ คลซึง่ ไม่เป็ นหรือไม่เคยเป็ นผูใ้ ช้บริการของบริษัทมาก่อน
นายสาธิษฐ์ สถิรกุล ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเกี่ยวกับการรวมข้อมูล (Integration) ในการตรวจรักษาผูป้ ่ วย
ของโรงพยาบาลแต่ละโรงพยาบาล จะต้องได้รบั ความเห็นชอบของผูป้ ่ วยหรือไม่ อย่างไร
แพทย์หญิ งปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ชีแ้ จงว่า ปั จจุบัน บริษัทได้มี
การรวมข้อมูลที่ สาคัญแล้ว ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ในการรักษาพยาบาลของผูใ้ ช้บริการในอนาคตให้ดีย่ิ งขึน้ ต่อไป
อย่างไรก็ดี การบังคับใช้กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดาเนินการดังกล่าวได้รวดเร็ว
ตามที่ บ ริ ษั ท คาดการณ์ไ ว้ เนื่ อ งจากบริ ษั ท ต้อ งด าเนิ น การเรื่ อ งความปลอดภัย ของข้อ มูล ของลูก ค้า และการ
ดาเนินการใดๆ ต้องได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน
เมื่อไม่มีผูใ้ ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่ มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ี ประชุมรับทราบรายงาน
กิจการของบริษัท ในรอบปี 2563
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมรับทราบการรายงานกิจการของบริษัท ในรอบปี 2563
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัตงิ บการเงิน ประจาปี 2563

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตั ิ งบการเงินสาหรับปี สิน้ สุด วันที่ ณ 31 ธันวาคม 2563 ตาม
รายละเอียดข้อมูลซึง่ ปรากฏในรายงานประจาปี 2563 ตามที่ได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ แล้ว และได้เชิญนายชวลิต เศรษฐเมธีกลุ กรรมการตรวจสอบ ชีแ้ จงข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม
นายชวลิ ต เศรษฐเมธี กุล กรรมการตรวจสอบ ชี แ้ จงต่อที่ ป ระชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้
พิจารณาข้อมูลรายงานของผูส้ อบบัญชีและงบการเงิน สาหรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบ
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โดยนายวิชาติ โลเกศกระวี ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษัทจากบริษัทสานักงานอีวาย จากัดแล้ว เห็นว่างบการเงิน
ดังกล่าวได้จัดทาขึน้ ตามมาตรฐานบัญชี และแสดงข้อมูลที่ถูกต้องโดยมีการเปิ ดเผยข้อเท็จจริงที่เป็ นสาระสาคัญ
อย่างเพียงพอ โดยผูส้ อบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และ
กระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สาหรับรายการระหว่างกัน
ที่เกิดขึน้ ในปี 2563 ที่ปรากฏในรายงานประจาปี นนั้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าว
เป็ นรายการมีความสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการค้าตามปกติ และได้สรุ ปสาระสาคัญของงบกาไรขาดทุนและงบ
แสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิน้ ปี 2563 ต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
สรุ ปสาระสาคัญงบกาไรขาดทุนปี 2563
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
2563
2562

เปลี่ยนแปลง
ร้อยละ

(จัดประเภทใหม่)

รายได้จากการดาเนินงาน
รายได้รวม
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กาไรสาหรับปี
กาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท

69,057
71,492

83,774
91,402

46,371
14,161

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

7,649
7,214

(17.6%)
(21.8%)
(14.6%)
(18.8%)
(52.2%)
(53.5%)

สรุ ปสาระสาคัญงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
เปลี่ยนแปลง
2562
ร้อยละ
2563
318.8%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
19,666
4,696
(18.7%)
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ่นื
7,192
8,850
3.7%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
81,313
78,440
1.8%
สินทรัพย์รวม
136,050
133,662
(4.1%)
หนีส้ ินรวม
44,588
46,480
4.9%
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
91,463
87,182
1.8%
รวมหนีส้ ินและส่วนของผู้ถอื หุน้
136,050
133,662
คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน โดยสรุ ป
 รายได้จากการดาเนินงานลดลงร้อยละ 18 จากปี 2562 เนื่องจาก
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
- รายได้จากผูป้ ่ วยไทยลดลงร้อยละ 8
- รายได้จากผูป้ ่ วยต่างชาติลดลงร้อยละ 43 จากมาตรการจากัดการเดินทาง
หน้า 11 จาก 25

 ต้นทุนลดลงร้อยละ 16 จากปี 2562 เนื่องจากมาตรการประหยัดค่าใช้จ่าย ดังนี ้
- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและแพทย์
- ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด การเดินทาง เป็ นต้น
 หากไม่รวมรายการพิเศษ บริษัทจะมีกาไร จานวน 6,045 ล้านบาท
 หากรวมรายการพิเศษ บริษัทจะมีกาไรสุทธิ จานวน 7,214 ล้านบาท
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
วาระนี ้ แต่ไม่มีผใู้ ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระนี ้ โดยนางสาว
เกษรา วงศ์เกตุ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียง
ข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติทป่ี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 3

คะแนน
11,529,619,587
3,588,100
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้อยละ
99.97
0.03
0
0

พิจารณาอนุมัตจิ ัดสรรเงินกาไร ประจาปี 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไร ประจาปี 2563 โดยเชิญนางนฤมล น้อยอ่า
รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ให้เป็ นผูน้ าเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม
นางนฤมล น้อยอ่า รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
เสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2563 และกาไรสะสม
ในอัตราหุน้ ละ 0.55 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลทัง้ สิน้ 8,741 ล้านบาท โดยเป็ นเงินปั นผลที่จดั สรรจากกาไรส่วนที่ไม่ได้
รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ทัง้ จานวน คิดเป็ นอัตราเงินปั นผลจ่ายประมาณร้อยละ 121.2 ของกาไรสุทธิ
ตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัท ที่กาหนดจ่ายไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไร
สุทธิจากงบการเงินรวม
ทั้งนี ้ บริษัทได้กาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุน้ ที่ มีสิทธิ ได้รับ เงิ นปั นผล เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 (Record
Date) และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 23 เมษายน 2564 และเนื่องจากบริษัทมีเงินสารองตามกฎหมายครบเต็ม
ตามจานวนตามข้อบังคับบริษัท บริษัทจึงไม่ตอ้ งจัดสรรเงินกาไรเป็ นเงินสารองตามกฎหมายอีก
หน้า 12 จาก 25

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
วาระนี ้
นายนที นาคธนสุกาญจน์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่าเพราะเหตุใด บริษัทจึงสามารถประกาศจ่ายเงินปั นผล
ในจานวนที่เกินกว่ากาไรสุทธิของบริษัท
นางสาวสินีนุช นิมิตรดี ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่าเพราะเหตุใด บริษัทจึงประกาศจ่ายเงินปั นผลในปี 2563
เท่ากับปี 2562 ทัง้ ๆ ที่กาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 กว่ากึ่งหนึ่ง และกาไร
สุทธิตอ่ หุน้ ในปี 2563 มีจานวนน้อยกว่าปี 2562
นางนฤมล น้อยอ่า รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ได้
ชีแ้ จงต่อผูถ้ ือหุน้ ทัง้ 2 ท่านว่า ในการพิจารณาจ่ายเงินปั นผลของบริษัทนัน้ บริษัทจะพิจารณาจากความสามารถใน
การจ่ายปั นผลและผลประกอบการในแต่ละปี ซึ่งปั จจุบัน บริษัทได้ลงทุนในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลในเครือ
ทัง้ สิน้ 49 โรงพยาบาล เกือบจะครบ 50 โรงพยาบาลตามนโยบายของบริษัทแล้ว โดยโรงพยาบาลส่วนใหญ่มีกาไร
ยกเว้นเพียงโรงพยาบาลเล็กๆ บางแห่งเท่านัน้ ที่ประสบผลขาดทุนเล็กน้อย นอกจากนี ้ ที่ผ่านมาบริษัทยังคงมีกาไร
สะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรเหลืออยู่อีกจานวนหนึ่ง ดังนัน้ เพื่อเป็ นการตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในปี นีบ้ ริษัทจึงพิจารณา
จ่ายเงิ นปั นผลสูงกว่ากาไรสุทธิ โดยส่วนหนึ่งจ่ายจากกาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัท ซึ่งในทางกฎหมาย
สามารถดาเนินการได้ อย่างไรก็ดี ในการประกาศจ่ายเงินปั นผลนัน้ บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมเป็ นรายปี
โดยให้เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัท ที่จะจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไร
สุทธิตามงบการเงินรวม โดยคานึงถึงการลงทุนเพิ่มเติมของบริษัทและสภาวะกระแสเงินสดของบริษัทในปี ท่ีจะมีการ
จ่ายเงินปั นผลควบคูไ่ ปด้วย
เมื่อไม่มีผใู้ ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระนี ้ โดย
นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ท่ี ประชุมทราบว่า มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รับการอนุมัติดว้ ย
คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไร ประจาปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คะแนน
11,511,819,742
21,388,945
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้อยละ
99.81
0.19
0
0

หน้า 13 จาก 25

วาระที่ 4

พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ค รบก าหนดออกตามวาระและแต่ ง ตั้ง
กรรมการเพิม่

ประธานฯ ได้เชิญศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์สนั ต์ศิริ ศรมณี ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผูเ้ สนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออก
ตามวาระและเสนอแต่งตัง้ กรรมการเพิ่มต่อที่ประชุม
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์สนั ต์ศิริ ศรมณี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กาหนดให้กรรมการบริษัทต้องออกตามวาระเป็ นอัตรา 1 ใน 3
ของจานวนกรรมการทัง้ คณะ ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ปั จจุบนั บริษัทมีกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ
จานวน 5 ท่าน โดยมีรายชื่อดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.

ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์อรุ ณ เผ่าสวัสดิ์
นายธงชัย จิรอลงกรณ์
นายกานต์ ตระกูลฮุน
นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ
นายชวลิต เศรษฐเมธีกลุ

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ

โดยศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์อรุ ณ เผ่าสวัสดิ์ ได้แจ้งความประสงค์ไม่เข้ารับการเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการอีก
ทัง้ นี ้ บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการตามหลักเกณฑ์ท่ีได้เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่
1 ธันวาคม 2563 – 14 มกราคม 2564 แต่ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอรายชื่อแต่อย่างใด
คณะกรรมการบริษัทโดยข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน (โดยไม่รวม
กรรมการที่มีส่วนได้เสียและกรรมการที่ได้รบั การเสนอแต่งตัง้ ในครัง้ นี ้) ได้พิจารณากลั่นกรองถึงเหตุผลและความ
เหมาะสมหลายประการ รวมถึงผลการปฏิ บัติงานในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่ อยที่ ผ่านมา ตลอดจน
องค์ประกอบด้านความหลากหลายในคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับคุณวุ ฒิ ความรู ้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง และประสบการณ์การทางาน ซึง่ เห็นว่ากรรมการที่เสนอต่อวาระและกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ ใหม่ในครัง้ นี ้
จะสามารถใช้ความรู ค้ วามสามารถ รวมถึงให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ต่อบริษัทได้เป็ นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอ
ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
1. เสนอแต่งตัง้ นายธงชัย จิ รอลงกรณ์ และนายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กลับเข้าดารงต าแหน่ ง
กรรมการ พร้อมทัง้ เสนอแต่งตัง้ นายกานต์ ตระกูลฮุน และนายชวลิต เศรษฐเมธีกลุ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
2. เสนอแต่งตั้งนายแพทย์ป ราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท แทน
ตาแหน่งกรรมการเดิมที่วา่ งลง
หน้า 14 จาก 25

3. เสนอแต่งตัง้ กรรมการอิสระเพิ่มเติมอีก 2 ท่าน ได้แก่นายวิรไท สันติประภพ และนายปรีดี ดาวฉาย
ซึง่ จะทาให้จานวนกรรมการทัง้ คณะเพิ่มจากเดิม 16 ท่าน เป็ น 18 ท่าน
ทัง้ นี ้ กรรมการที่ได้รบั การเสนอแต่งตัง้ ในครัง้ นี ้ ไม่ได้ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในบริษัทที่ มีค วาม
ขัดแย้งหรือมีสภาพเป็ นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
สรุ ปรายชือ่ กรรมการทีเ่ สนอแต่งตัง้ ในครั้งนี้ จานวน 7 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายธงชัย
นายกานต์
นายพุฒิพงศ์
นายชวลิต
นายแพทย์ปราเสริฐ
นายวิรไท
นายปรีดี

จิรอลงกรณ์
ตระกูลฮุน
ปราสาททองโอสถ
เศรษฐเมธีกลุ
ปราสาททองโอสถ
สันติประภพ
ดาวฉาย

กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ (แทนตาแหน่งที่วา่ ง)
กรรมการอิสระ (แต่งตัง้ เพิ่ม)
กรรมการอิสระ (แต่งตัง้ เพิ่ม)

ส าหรับ ประวัติ ป ระสบการณ์ ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ ง จ านวนครั้ง ของการเข้า ร่ ว มประชุม
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของกรรมการเดิมที่ เสนอชื่ อให้กลับเข้าดารงตาแหน่งทั้ง 4 ท่าน
รวมถึงประวัติและประสบการณ์การทางานของกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ แทนตาแหน่งกรรมการเดิมที่ว่างลง 1 ท่าน
และเสนอแต่งตัง้ เพิ่ม 2 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณาสรรหากรรมการ ปรากฏ
ตามสิ่งที่สง่ มาด้วย 3 ซึง่ ได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุม
ทั้งนี ้ กรรมการอิส ระที่ ได้รับ การเสนอชื่ อให้ก ลับ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระของบริ ษัท และ
กรรมการอิสระที่เสนอแต่งตัง้ ใหม่อีก 2 ท่านมีคณ
ุ สมบัติความเป็ นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
ซึ่ง เป็ น ไปตามข้อกาหนดคุณสมบัติก รรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุน สามารถแสดง
ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริห าร และเป็ นผูท้ ่ี ไม่เคยเป็ นผูบ้ ริหาร หรือผูใ้ ห้บริการทางวิชาชี พ หรือมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึง่ นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุม
สาหรับการเสนอแต่งตัง้ นายชวลิต เศรษฐเมธี กุล ซึ่งมีวาระการดารงตาแหน่งกรรมการเกินกว่า 9 ปี
กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งนัน้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นว่า ในระหว่างการดารงตาแหน่งกรรมการนัน้ นายชวลิต เศรษฐเมธีกลุ สามารถแสดง
ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริหาร และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
วาระนี ้
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นายอติรุจ ประกิตสุวรรณ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามถึงเหตุผลที่บริษัทต้องแต่งตัง้ กรรมการอิสระเพิ่มจานวน 2
ท่าน และความจาเป็ นของบริษัทในการแต่งตัง้ กรรมการใหม่ดงั กล่าว
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์สนั ต์ศิริ ศรมณี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ได้ชีแ้ จงว่า เหตุผลที่บริษัทต้องมีการแต่งตัง้ กรรมการเพิ่ม เนื่องจากการขยายธุรกิจของบริษัท ซึ่ง ปั จจุบัน บริษัทมี
โรงพยาบาลในเครือจานวนทัง้ สิน้ 49 แห่ง รวมถึงยังมีธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัทนอกเหนือจากกิจการโรงพยาบาลและ
การรักษาพยาบาล เช่น ธุรกิจยาและร้านขายยา ประกันสุขภาพ ซึง่ กรรมการทัง้ 2 ท่าน เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์สงู ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ทงั้ ในภาครัฐและเอกชนในระดับประเทศ รวมถึง
มีความซื่อสัตย์สจุ ริตเป็ นที่ปรากฏโดยทั่วไป ซึ่งจะสามารถให้คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์ต่อการบริหารงานและการ
เติ บ โตที่ ย่ ัง ยื น ขององค์ก รต่อไป นอกจากนี ท้ ั้งสองท่ านยังมีคุณ สมบัติเป็ น กรรมการอิส ระ ซึ่งท าให้โครงสร้าง
คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการอิสระเพิ่มขึน้
เมื่อไม่มีผใู้ ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระนี ้ โดย
นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ในวาระนีบ้ ริษัทจะทาการเลือกตัง้ กรรมการเป็ น
รายบุคคลและจะเก็บบัตรลงคะแนนทัง้ หมด
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ กรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระจานวน 4
ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง พร้อมทัง้ แต่งตัง้ กรรมการเพื่อทดแทนตาแหน่งที่ว่างจานวน 1
ท่าน และอนุมตั ิแต่งตัง้ กรรมการอิสระเพิ่มจานวน 2 ท่าน ทาให้จานวนกรรมการทัง้ คณะเพิ่มขึน้ จากเดิม 16 ท่าน
เป็ น 18 ท่าน ตามที่เสนอ โดยการออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้ กรรมการแยกเป็ นรายบุคคล มีดงั นี ้
4.1 นายธงชัย จิรอลงกรณ์ กรรมการ
คะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
4.2 นายกานต์ ตระกูลฮุน

10,870,027,395
662,169,933
0
0

ร้อยละ
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

กรรมการอิสระ
คะแนน

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

94.26
5.74
0
0

11,111,751,005
420,446,323
0
0

ร้อยละ
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

96.35
3.65
0
0
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4.3 นายพุฒพ
ิ งศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการ
คะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

10,826,107,557
706,089,771
0
0

ร้อยละ
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

4.4 นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล กรรมการอิสระ
คะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

8,784,904,786
2,747,292,542
0
0

93.88
6.12
0
0
ร้อยละ

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

76.18
23.82
0
0

4.5 นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ กรรมการ (แทนตาแหน่งทีว่ ่าง)
คะแนน
ร้อยละ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

9,901,315,767
1,350,623,224
280,258,337
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

4.6 นายวิรไท สันติประภพ กรรมการอิสระ (แต่งตัง้ เพิม่ )
คะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
4.7 นายปรีดี ดาวฉาย
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

10,725,663,781
806,533,547
0
0

ร้อยละ
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

กรรมการอิสระ (แต่งตัง้ เพิม่ )
คะแนน
10,723,639,101
806,533,547
2,024,680
0

88.00
12.00
0
0

93.01
6.99
0
0
ร้อยละ

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

93.01
6.99
0
0
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัตคิ ่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้เชิ ญ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สนั ต์ศิริ ศรมณี ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ชีแ้ จงรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมในวาระนี ้
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สนั ต์ศิริ ศรมณี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ชี แ้ จงต่อที่ ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่ างละเอียดถึงความ
เหมาะสมประการต่าง ๆ รวมถึงสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได้ กาไรของบริษัท ความสอดคล้องกับ
กิจการในขนาดเดียวกัน ตลอดจนถึงความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ของกรรมการ
ดังนั้น คณะกรรมการบริ ษัท โดยข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่า ตอบแทนจึ ง
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีอตั ราค่าตอบแทนดังต่อไปนี ้
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
(หน่วย : บาท)
รายละเอียด

เสนอพิจารณาใน
AGM 2564
50.0 ล้านบาท (1)

AGM 2563

1.1 บาเหน็จกรรมการ (วงเงินรวม)
64.05 ล้านบาท
โดยมอบให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณา
จัดสรรกันเอง
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
จ้างของบริษัท โดยเป็ นค่ารักษาพยาบาล 2564 ถึงวันประชุม
2563 ถึงวันประชุม
ที่ ใ ช้บ ริ ก ารในโรงพยาบาลกรุ งเทพและ สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
ครัง้ ต่อไป)
ครัง้ ต่อไป)
โรงพยาบาลในเครือเท่านัน้ ) (2)

AGM 2562
79.4 ล้านบาท

75,000 บาทต่อครัง้
50,000 บาทต่อครัง้
3 ล้านบาท/คน/ปี
(นับจากวันประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2562 ถึงวัน
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี ครัง้ ต่อไป)

หมายเหตุ
(1) ตามหลักเกณฑ์เดิม บริษัทจะคานวณบาเหน็จกรรมการในอัตราร้อยละ 0.1 ของรายได้รวมตามงบการเงินรวมของปี ท่ี
ผ่านมา ซึ่งหากคานวณบาเหน็จกรรมการจากงบการเงินรวมของปี 2563 จะเป็ นเงินเท่ากับ 71.4 ล้านบาท (รายได้รวม
ปี 2563 เท่ากับ 71,491 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม เนื่ อ งจากสถานการณ์การแพร่ร ะบาดของโรคโควิด -19 ยังคงระบาด
อยู่ท่ วั ไป ทาให้พนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือยังเสี่ยงต่อการติดเชือ้ ตลอดเวลา ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของ
พนัก งานและเพื่อ ให้บ ริษัทสามารถจัด หาวัค ซีน และอุป กรณ์ป้อ งกันโรคได้สะดวก คณะกรรมการได้แ สดงความจานง
ขอรับบาเหน็จกรรมการลดลง ร้อ ยละ 30 จากจานวนที่จะพึงได้ร บั ทาให้คงเหลือ บาเหน็จกรรมการที่เสนอขออนุมัติใน
ครัง้ นี ้ เท่ากับ 50.0 ล้านบาท
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(2) ปั จจุบนั กรรมการจากภายนอกที่มีสิทธิร บั สวัสดิการรักษาพยาบาล มีจานวน 8 ท่าน (ไม่นับรวมกรรมการที่ไม่ประสงค์
ต่อวาระ) ได้แก่ 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี 2. นายชวลิต เศรษฐเมธี กุล 3. นายวีระวงค์ จิตต์
มิตรภาพ 4. นายกานต์ ตระกูลฮุน 5. นายอาสา สารสิน 6. นายธงชัย จิร อลงกรณ์ 7. นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ
และ 8. นายสุภ ัค ศิวะรักษ์ทงั้ นี ้ หากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 มีมติแ ต่งตัง้ นายวิร ไท สันติประภพ และนายปรีดี
ดาวฉาย ให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการจากภายนอกที่มีสิทธิได้รบั วงเงินค่ารักษาพยาบาลตามข้อ 1.3 จะมี
จานวนทัง้ หมด 10 ท่าน

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยประกอบด้ ว ยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ห าร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกากับดูแล
กิจการ โดยคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รบั ค่าตอบแทนในรู ปของค่าเบีย้ ประชุมในอัตราเท่ากับปี ท่ีผ่านมา ดังนี ้
(หน่วย : บาท)
กรรมการชุดย่อย
เสนอพิจารณาใน
AGM 2563
AGM 2562
AGM 2564
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
- ประธาน
75,000 บาทต่อครัง้
- กรรมการท่านละ
50,000 บาทต่อครัง้
2.5 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
- ประธาน
75,000 บาทต่อครัง้
- กรรมการท่านละ
50,000 บาทต่อครัง้

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 ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
วาระนี ้
นางสาวนรินทร์ลกั ษณ์ พิชยั ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า ในระยะเวลา 1 ปี บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการ
บริษัททัง้ สิน้ จานวนกี่ครัง้
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นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขานุการบริษัท ชีแ้ จงว่า โดยปกติบริษัทจะมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการบริหาร ประมาณ ปี ละ 12 ครัง้ โดยกาหนดตารางการประชุมของทัง้ สองคณะไว้เป็ นประจาทุก
เดือน สาหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ จะจัดการประชุมตามความเหมาะสมและความจาเป็ นในเรื่องที่ตอ้ ง
พิจารณา
เมื่อไม่มีผใู้ ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระนี ้ โดย
นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่ามติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เข้าประชุม
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่เสนอข้างต้น
ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เข้าประชุมดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 6

คะแนน
11,384,620,815 เสียง

ร้อยละ
98.72

145,569,437 เสียง

1.26

2,024,680 เสียง

0.02

0 เสียง

0

พิจารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีประจาปี 2564 และกาหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 และกาหนดค่าสอบบัญชี โดย
เชิญศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สนั ต์ศิริ ศรมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูช้ ีแ้ จงรายละเอียดของ
ผูส้ อบบัญชีตอ่ ที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ นายแพทย์สนั ต์ศิริ ศรมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า
ตามข้อมูลที่ได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบ
บัญชีของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี ้
1.
2.
3.
4.

ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผูส้ อบบัญชี
ความพร้อมในด้านจานวนบุคลากร และประสบการณ์ของทีมงานและการปฏิบตั ิงานที่ผ่านมา
ความสมเหตุสมผลของค่าบริการที่เสนอเมื่อเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของ
บริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน
ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี และสานักงานที่สงั กัด โดยต้องไม่เป็ นผูท้ ่ีมีความสัมพันธ์ และ/
หรือ มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ่ี เกี่ ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
จากบริษัท สานักงานอีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท ประจาปี 2564 ตามรายชื่อดังต่อไปนี ้
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รายชือ่ ผู้สอบบัญชีทเี่ สนอแต่งตัง้ ในครั้งนี้

ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต

ปี ทีเ่ ริ่มลงนามในฐานะ
ผู้สอบบัญชีของบริษัท

เลขที่ 4451
เลขที่ 4377
เลขที่ 8021

2561 - 2563
2559 - 2560
-

1. นายวิชาติ โลเกศกระวี
2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
3. นายสาราญ แตงฉ่า

พร้อมทั้งอนุมัติกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564 ในวงเงิ นไม่เกิ น 2,450,000 บาท ซึ่งเป็ นอัตรา
เท่ากับปี ท่ีผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(หน่วย : บาท)
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

ค่าสอบทานงบ 3 ไตรมาส
ค่าตรวจสอบบัญชี ประจาปี
รวมค่าตอบแทน ทัง้ สิน้

1,047,000
1,403,000
2,450,000

1,047,000
1,403,000
2,450,000

1,047,000
1,403,000
2,450,000

ทัง้ นี ้ ผูส้ อบบัญชีท่ีเสนอแต่งตัง้ และบริษัท สานักงานอีวาย จากัด ซึง่ เป็ นสานักงานต้นสังกัดของผูส้ อบ
บัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทัง้ หมด ไม่เป็ นผูท้ ่ีมีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ ริหาร
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นตามวิชาชีพต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทางานของผู้
ได้รบั การเสนอชื่อให้เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุม
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
วาระนี ้ แต่ไม่มีผใู้ ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระนี ้ โดยนางสาว
เกษรา วงศ์เกตุ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่ามติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้าง
มากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตัง้ นายวิชาติ โลเกศกระวี ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่
4451 และ/หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4377 และ/หรือ นายสาราญ แตงฉ่ า
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 8021 จากบริษัท สานักงานอีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจาปี 2564
พร้อมทัง้ กาหนดค่าสอบบัญชีในวงเงิน 2,450,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเข้า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
คะแนน
ร้อยละ
11,407,317,732

เสียง

98.92

124,879,700

เสียง

1.08

งดออกเสียง

0

เสียง

0

บัตรเสีย

0

เสียง

0

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
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วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนีว้ าระต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้รบั การพิจารณา
จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ครบถ้วนเสร็จสิน้ แล้ว จึงเปิ ดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
นายสุรตั น์ สกุลวงศ์ใหญ่ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามแนวทางการรับ มือและนโยบายการเพิ่ มรายได้จากการ
ดาเนินงานของบริษัท ต่อผลกระทบที่บริษัทได้รบั จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งเห็นได้ชดั จากรายได้จาก
การรักษาพยาบาลของชาวต่างชาติท่ีลดลง
แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ชีแ้ จงว่า ผลกระทบหลักที่บริษัท
ได้รบั เกิดจากคนไข้จากต่างประเทศไม่สามารถเดินทางเข้ามารับการรักษาในประเทศไทยได้ อย่างไรก็ตาม นอกจาก
ธุรกิจโรงพยาบาล บริษัทยังประกอบธุรกิจอื่นๆ รวมถึงร้านขายยา บริษัทจึงได้ปรับปรุ งและกระตุน้ ธุรกิจประเภทอื่น
เช่น การร่วมมือกับกลุม่ บริษัทประกันภัยต่าง ๆ และกลุ่มลูกค้าบริษัท (Corporate Account) เพื่อเป็ นการขยายฐาน
ลูกค้าในประเทศ ซึง่ ช่วยให้การดูแลสุขภาพ การรักษา และการป้องกันดูแลสุขภาพให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้
ในส่วนของรายได้จากการรักษาพยาบาลของชาวต่างชาติท่ีลดลงนัน้ บริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า
กลุม่ คนไข้จากต่างประเทศจะสามารถเดินทางกลับเข้ามารักษาเมื่อใด เนื่องจากยังมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ
อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงมีการติดต่อกลุม่ คนไข้จากต่างประเทศเพื่อรักษาความสัมพันธ์ท่ีดี ทัง้ นี ้ บริษัทยังคงมีรายได้
อีกช่องทางหนึ่งจากบุคคลที่ เดินทางเข้ามาในประเทศ คือ รายได้จากการให้บริการสถานกักกันในโรงพยาบาล
ทางเลื อ ก (Alternative Hospital Quarantine) เพื่ อ ให้ผู้ท่ี เ ดิ น ทางมาจากต่ า งประเทศได้รั บ การดู แ ลอย่ า งมี
ประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน นอกจากนี ้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนากลุ่มธุรกิจร้านขายยา โรงงาน
ยา โรงงานนา้ เกลือ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ รวมถึง บริษัทยังมีอีกหนึ่งธุรกิจที่สาคัญในอนาคต คือ เวชศาสตร์
ป้องกัน (Preventive Medicine) ซึ่งบริษัท เล็งเห็นว่า ธุร กิ จดังกล่าวไม่ควรเป็ นแค่นโยบายของบริษัท แต่ ควรเป็ น
นโยบายการดูแลสุขภาพของประชากรโลก เนื่องจากการดูแลรักษาสุขภาพก่อนเกิดอาการเจ็บป่ วย มีคา่ ใช้จ่ายน้อย
กว่าและมีประสิทธิภาพสูงกว่าการดูแลรักษาภายหลังจากเกิดอาการเจ็บป่ วยแล้ว
นายสิรภพ มหรรฆสุวรรณ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามในประเด็นดังนี ้
1. แผนการขยายรายได้ของบริษัทภายหลังจากการลงทุนในโรงพยาบาลครบทัง้ 50 แห่ง เป็ นอย่างไร
2. เนื่ องจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ร ะบาดของโรคติดเชื อ้ ไวรัส โคโรนา 2019 มีนโยบายให้
บริษัทเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการนาเข้าวัคซีนโควิด 19 จึงอยากทราบว่า บริษัทได้มีการเจรจากับบริษัทใดแล้ว
หรือไม่
แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ชีแ้ จงว่า บริษัทได้สง่ ตัวแทนของ
โรงพยาบาลเอกชนเข้า ร่ ว มประชุม กับ นายกรัฐ มนตรี และกระทรวงสาธารณสุข โดยได้รับ การยื น ยัน แล้ว ว่า
บริษัทเอกชนสามารถนาเข้าวัคซีนโควิด -19 ได้ แต่ควรเป็ นวัคซีนโควิด -19 จากบริษัทที่ รัฐบาลไม่ได้นาเข้า โดย
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ปั ญหาหลักในปั จจุบัน คือ ความสามารถในการผลิตวัคซีนของโรงงานที่มีอยู่ นนั้ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชากรโลกในปั จจุบัน อย่ างไรก็ ตาม ในฐานะที่ บ ริษัทเป็ น สมาชิ กในกลุ่มของโรงพยาบาลเอกชน บริ ษัท จะ
ดาเนินการเต็มความสามารถและเต็มประสิทธิภาพในการจัดหาและนาเข้าวัคซีนโควิด -19 ตามแนวทางที่รฐั บาล
กาหนดและอนุญาตต่อไป ทัง้ นี ้ ปั จจุบนั กลุม่ บุคลากรทางการแพทย์ของบริษัทซึ่งทางานอย่างหนักก็ยงั ไม่ได้รบั การ
ฉี ดวัคซีนอย่างเต็มจานวน หากบริษัทได้รบั วัคซีนโควิด -19 แล้ว บริษัทเล็งเห็นว่ากลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ของ
บริษัทเป็ นกลุม่ บุคคลที่สาคัญที่ควรได้รบั การฉีดวัคซีนเป็ นอันดับแรก
นายอนุสรณ์ กัยวิกยั กาเนิด ผูถ้ ือหุน้ ได้สง่ คาถามล่วงหน้าผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ โดยสอบถาม
ว่า บริษัทคาดการณ์วา่ จะได้รบั รายได้จากวัคซีนโควิด 19 เป็ นจานวนเท่าไร
แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ชีแ้ จงว่า บริษัทไม่ได้มีนโยบาย
มุ่งหวังกาไรจากการฉี ดวัคซีนโควิด -19 เนื่องจากเป็ นการดูแลสุขภาพของประชาชน หากบริษัทมีส่วนร่วมในการ
จัดหาวัคซีนโควิด 19 บริษัทเล็งเห็นว่าก็เป็ นเรื่องของการดาเนินการตามวิชาชีพและเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน
นายนพดล สมบัติจิราภรณ์ ผูถ้ ื อหุน้ ขอให้บริษัทชี แ้ จงเหตุผลในการขายหุน้ ของโรงพยาบาลบารุ ง
ราษฎร์ และการขายหุน้ ดังกล่าวส่งผลต่อรายได้ของบริษัทอย่างไร
นางนฤมล น้อยอ่า รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้ าที่บริหารด้านการเงิน
ชีแ้ จงว่า บริษัทเริ่มเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของโรงพยาบาลบารุ งราษฎร์ตงั้ แต่ปี 2555 ซึ่งบริษัทรับรู ก้ าไรตามวิธีการส่วนได้เสีย
เป็ นจานวนประมาณ 6,000 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีนโยบายการถือหุน้ ของโรงพยาบาลบารุ งราษฎร์เพื่ อการ
ลงทุน เมื่อบริษัทได้รบั ผลตอบแทนในระดับเป็ นที่พอใจ บริษัทจึงได้ตดั สินใจขายหุน้ ของโรงพยาบาลบารุ งราษฎร์
ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ะบาดของโรคโควิด-19 ในปั จจุบนั ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงพยาบาลเป็ นอย่าง
มากโดยเฉพาะคนไข้ต่างชาติ รวมถึงการแข่งขันในอนาคตที่มีจานวนมาก ดังนั้น เมื่อพิ จารณาจากปั จจัยหลาย
ประการ บริษัทเล็งเห็นว่าควรจาหน่ายหุน้ ในส่วนนีอ้ อกไปทัง้ จานวน โดยหลังจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวไปแล้ว
นัน้ บริษัทจะไม่สามารถรับรู ก้ าไรตามวิธีสว่ นได้เสียจากเงินลงทุนดังกล่าวได้อีก
นายวสันต์ พงษ์พทุ ธมนต์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามในประเด็นดังนี ้
1. ตามที่บริษัทได้มีการขายหุน้ ของโรงพยาบาลบารุ งราษฎร์ บริษัทมีโครงการจะขายหุน้ อื่นๆ อีก
หรือไม่ เพราะเหตุใดจึงขายหุน้ ออกไปในราคาที่ต่าเมื่อเทียบกับราคาตลาด และบริษัทนาเงิน จากการขายไปลงทุน
ในส่วนใด
2. ในปี 2564 บริษัทมีแผนการขยายสาขา หรือควบรวมกิจการอื่นเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร
นางนฤมล น้อยอ่า รองกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่อาวุโส และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
ชีแ้ จงดังนี ้
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1. การที่บริษัทจะจาหน่ายส่วนร่วมทุน ในบริษัทใด บริษัทจะพิจารณาเป็ นรายครัง้ อย่างไรก็ตาม ณ
ปั จจุบนั บริษัทยังไม่มีแผนการที่จะจาหน่ายส่วนร่วมทุนในบริษัทอื่นแต่อย่างใด สาหรับเงินที่ได้จากการขายหุน้ ของ
โรงพยาบาลบารุ งราษฎร์นนั้ บริษัทจะนามาใช้ในการขยายกิจการโรงพยาบาลของบริษัทหรือใช้เพื่อลงทุนเพิ่ มเติม
และบางส่วนน ามาลดภาระหนี เ้ งิ นกู้ท่ี ครบกาหนด อย่ างไรก็ ตามในเรื่ องการขยายการลงทุน นั้น เนื่ องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปั จจุบัน บริษัทจึงยังไม่ มีโครงการลงทุนหรือขยายกิ จการตามที่
คาดการณ์ไว้ได้และยังไม่ได้ใช้เงินที่ได้รบั มาจากการขายหุน้ ไปทัง้ จานวน
สาหรับ ประเด็นราคาหุน้ ของโรงพยาบาลบารุ งราษฎร์ ที่ บริษัทจาหน่ายไปนัน้ ราคาหุน้ ดังกล่าวจะ
ขึน้ อยู่กบั แต่ละช่วงเวลา ซึ่งบริษัทจะพิจารณาถึงความเหมาะสมและเหตุผลในแต่ละช่วงเวลา โดยในช่วงเวลาที่ มี
การขายหุน้ ดังกล่าวบริษัทก็ได้พิจารณาร่วมกับปั จจัยต่าง ๆ อย่างครบถ้วนในเวลานัน้ แล้ว และเห็นว่าเป็ นราคาที่
เหมาะสม ณ วันและเวลาดังกล่าว
2.ในเรื่องของการขยายสาขาหรือการควบรวมกิจการนัน้ ขณะนีบ้ ริษัทยังไม่มีแผนการที่จะดาเนินการ
ดังกล่าว แต่บริษัทมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มรายได้ของบริษัท โดยการขยายฐานกลุม่ ลูกค้าใหม่ๆ ที่ยงั ไม่เคยใช้บริการของ
บริษัท ได้แก่ การเข้าร่วมกับบริษัทประกันภัยต่างๆ เช่น วิริยะประกันภัย ในการขาย Exclusive Insurance หรือกับ
อลิอนั ซ์ อยุธยา ในการขายแผนคุม้ ครองสุขภาพต่างๆ ซึ่งค่อนข้างประสบความสาเร็จ และทาให้บริษัทมีฐานลูกค้า
เข้ามาจานวนมาก นอกจากนี ้ บริษัทก็จะขยายฐานในเรื่องการส่งต่อผูป้ ่ วยทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ
เพิ่มอัตราครองเตียงหรือคนไข้ IPD และจะพัฒนาและปรับปรุ งนวัตกรรมในด้าน Smart Healthcare / Telehealth
และ Telemedicine แต่ยงั คงมีการควบคุมต้นทุนควบคูก่ นั ไป
นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ในปั จจุบนั ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทหรือไม่ และบริษัทมีการส่งต่อผูป้ ่ วยที่ได้รบั เชือ้ โควิด -19
เพื่ อเข้ารับการรักษาจานวนเท่าใด และผลกระทบจากแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ต่อบริษัทสาหรับปี 2564 จะ
แตกต่างกับปี 2563 หรือไม่
นางสาวสรญา สังขานวม ผูร้ บั มอบฉันทะ สอบถามในประเด็นเพิ่มเติมว่า สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ในปั จจุบนั ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกลุม่ ลูกค้าคนไทยอย่างไร และบริษัทมีแนวทางในการเพิ่มรายได้
จากกลุม่ ลูกค้าคนไทยอย่างไร หากกลุม่ ลูกค้าต่างประเทศลดลง
แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ ได้ชีแ้ จงว่า ผลกระทบที่บริษัท
ได้รบั จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ปั จจุบนั คงไม่แตกต่างจากปลายปี 2563 อย่างไรก็ดี สิ่งที่
แตกต่างและเห็นได้อย่างชัดเจน คือ เรื่องความกังวล ในการเดินทางเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยช่วงเดือน
เมษายน 2563 ลูกค้ายังคงมีความกังวลและเข้าใจว่าการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจะทาให้ติดเชือ้ โควิด-19
แต่หลังจากนัน้ ความกังวลก็เริ่มลดลง และลูกค้าเริ่มเข้าใจว่าการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลไม่ใช่สาเหตุท่ีทาให้
ติดเชือ้ โควิด-19 ประกอบกับการที่โรงพยาบาลได้จัดเตรียมความพร้อมทัง้ ในด้านการรักษาความสะอาดของพืน้ ที่
รวมทัง้ การดูแลบุคลากรและผูเ้ ข้ารับบริการเป็ นอย่างดี จึงทาให้ลกู ค้ามั่นใจว่าโรงพยาบาลไม่ใช่พืน้ ที่เสี่ยง และทาให้
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ยังคงมีผูป้ ่ วยทั่วไปเข้ามาใช้บริการกับโรงพยาบาลเพิ่มขึน้ ซึ่งรายได้ในการรักษาพยาบาลก็จะมีความใกล้เคียงกับ
ปลายปี 2563
ในส่วนของการดูแลผูเ้ ข้ารับการตรวจและเข้ารับการรักษาโรคโควิด-19 บริษัทมีการจัดสรรพืน้ ที่ไว้
โดยเฉพาะให้เหมาะสมสาหรับการดูแลรักษาพยาบาลผูเ้ ข้ารับการรักษาโรคโควิด-19 เพื่อไม่ให้ปะปนกับผูป้ ่ วยทั่วไป
ทัง้ นี ้ การจะเพิ่มจานวนเตียงเพื่อรองรับผูเ้ ข้ารับการรักษาโรคโควิด-19 ภายในระยะเวลาจากัด อาจจะทาได้ลาบาก
ในด้านบุคลากรนัน้ บุคลากรของบริษัทยังคงทางานอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยบริษัทยังไม่ได้ปิดการให้บริการตรวจ
และการรักษาพยาบาลโรคโควิด-19 แต่อาจจะต้องชะลอการให้บริการลงไป
นอกจากนี ้ กระทรวงสาธารณสุขได้ขอความร่วมมือจากกลุ่มโรงพยาบาลเอกชน ให้เปิ ดพืน้ ที่โรงแรม
เพื่ อรองรับ ผูป้ ่ วยโรคโควิด-19 ที่ ไม่แสดงอาการ เนื่ องจากมีจานวนเพิ่ มขึน้ ในปั จจุบันอย่างมาก ซึ่งบริษัทอยู่ใน
ระหว่างการตรวจสอบพืน้ ที่เพื่อที่จะสามารถเปิ ดรับผูป้ ่ วยโรคโควิด-19 ได้ตอ่ ไป
สาหรับแนวทางในการเพิ่มรายได้จากกลุม่ ลูกค้าคนไทย หากกลุม่ ลูกค้าต่างประเทศลดลงนัน้ ตามที่ได้
ชี แ้ จงในวาระที่ ผ่านมาแล้วนั้นว่า บริษัทได้ให้ความสาคัญกับการเติบโตของรายได้ โดยมุ่งขยายฐานลูกค้ากลุ่ม
โรงพยาบาลและธุรกิจสนับสนุน รวมถึงมุ่งขยายฐานลูกค้าในกลุ่มบริษัทประกันภัยต่างๆ โดยมีความร่วมมือกับ
บริษัทประกันชัน้ นาหลายแห่ง เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการที่มีคณ
ุ ภาพในราคาที่เหมาะสม รวมถึงขยายฐาน
ลูกค้าโดยการนานวัตกรรมเข้ามาใช้เพื่อให้เครือ BDMS เป็ น Smart Healthcare ด้วยการให้คาปรึกษาทางแพทย์
และการซือ้ ยาผ่านระบบทางไกล (Telehealth and Telemedicine)
เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ แสดงความประสงค์ในการสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่ มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวปิ ด
ประชุมและขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมและให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัท
ปิ ดประชุมเวลา เวลา 15.13 น.

ลงนามโดย

จุลเดช ยศสุนทรากุล
(นายแพทย์จลุ เดช ยศสุนทรากุล)
ประธานที่ประชุม

ลงนามโดย

เกษรา วงศ์เกตุ
(นางสาวเกษรา วงศ์เกตุ)
เลขานุการบริษัท
หน้า 25 จาก 25

