
 

 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 

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

 

วัน เวลา และสถานทีป่ระชุม 

ประชุมเมื่อวนัท่ี 9 เมษายน 2564 เวลา 13:30 น. ณ หอ้งประชุมสยามมกุฎราชกุมาร ชัน้ 3 อาคารเฉลิม
พระบารมี 50 ปี ซอยศนูยวิ์จยั (ซอยเพชรบรุี 47) ถนนเพชรบรุีตดัใหม ่เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายแพทยจ์ลุเดช  ยศสนุทรากลุ รองประธานกรรมการบริ ษั ท  / 
กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน 

2. แพทยห์ญิงปรมาภรณ ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ / ประธาน 
กรรมการบริหาร 

3. นางนฤมล นอ้ยอ ่า กรรมการ / ก ร ร มก า รบ ริ ห า ร  /                    
ก ร รมการบริ ห ารความ เสี่ ย ง  /             
รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่อาวโุส /
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงิน   

4. ศาสตราจารยเ์กียรติคณุนายแพทยส์นัตศ์ิริ ศรมณี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 
ตรวจสอบ และประธานกรรมการ      
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

5. นายชวลิต เศรษฐเมธีกลุ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

6. นายประดิษฐ์  ทีฆกลุ กรรมการ / กรรมการบริหารความ
เสี่ ยง  และกรรมการก ากับดูแล
กิจการ 
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7. นายศรีภพ  สารสาส กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
/ กรรมการก ากับดูแลกิจการและ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารงานกลาง 

8. นายอาสา สารสิน กรรมการอิสระ 
9. นายกานต ์ ตระกลูฮนุ กรรมการอิสระ 
10. นายธงชยั จิรอลงกรณ ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
11.  นายอฐั ทองแตง กรรมการ 
12.  นายพฒิุพงศ ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการ 
13.  นายแพทยช์ยัรตัน ์ ปัณฑรุอมัพร กรรมการ และกรรมการบริหาร 
14. นายสภุคั  ศิวะรกัษ ์ กรรมการอิสระ 

 
กรรมการทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุม 

1. ศาสตราจารยเ์กียรติคณุนายแพทยอ์รุณ  เผ่าสวสัดิ ์ ประธานกรรมการบริษัท 
  (ลาป่วย) 

2. นายวีระวงค ์ จิตตม์ิตรภาพ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการก ากับดูแล
กิจการ 

   (เน่ืองจากท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุมใน
บริษัทแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในพืน้ท่ีเสี่ยง
การติดเชือ้โควิด-19 เพ่ือแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม จึงอยู่ระหว่าง
กกัตวั) 

กรรมการของบริษัทมีจ านวนทัง้หมด 16 คน ไดเ้ขา้ประชมุจ านวน 14 คน คิดเป็นรอ้ยละ 87.50 
 

ผู้ตรวจสอบบัญช ี: บริษัท  ส านักงานอวีาย จ ากัด  
1. นายวิชาติ  โลเกศกระวี หุน้สว่น  
2. นายส าราญ  แตงฉ ่า หุน้สว่น 
 

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

เร่ิมการประชุม 
นางสาวเกษรา วงศเ์กต ุเลขานุการบริษัท แจง้ว่าในการประชุมครัง้นีม้ีผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเองและผูร้บัมอบ

ฉันทะเขา้ร่วมประชุมทัง้หมด 1,734 ราย นับรวมหุน้สามญัทัง้หมดไดจ้ านวน 11,453,421,944 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 
72.07 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 33 ซึ่ง
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ก าหนดใหใ้นการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกว่า  25 คนและ
ตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ เวน้
แตจ่ะมีกฎหมายก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน 

นายแพทยจ์ลุเดช ยศสนุทรากลุ รองประธานกรรมการบริษัท ท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) 
กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2564 พรอ้มทัง้กล่าวแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหารของบริษัท และผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมจากภายนอก ซึ่งเป็นตวัแทนจากผูส้อบบัญชีและท่ีปรึกษากฎหมาย และไดม้อบหมายใหน้างสาวเกษรา  
วงศเ์กต ุเลขานกุารบริษัทชีแ้จงเก่ียวกบัขัน้ตอนการลงคะแนนเสียง  

นางสาวเกษรา วงศเ์กต ุเลขานกุารบริษัทชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุว่า เพ่ือใหก้ารประชมุเป็นไปตามหลกัการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม บริษัทขอเรียนชีแ้จงวิธีการปฏิบตัิในการลงคะแนน 
และการนบัคะแนนเสียง ดงันี ้

1) ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผูถื้อหุน้ทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ โดย
ใหน้บัหนึ่งหุน้ตอ่หนึ่งเสียง  

2) เพ่ือใหก้ารด าเนินการพิจารณาในแต่ละวาระเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระ บริษัทจะสอบถามว่ามีผูใ้ดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอใหท้ าเครื่องหมายในช่อง 
 ไม่เห็นดว้ย หรือ  งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และใหย้กมือขึน้เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษัท
ด าเนินการเก็บบตัรลงคะแนนเพ่ือน าไปตรวจนบั โดยในการนบัคะแนนเสียง บริษัทจะใชวิ้ธีหกัคะแนน
เสียงท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงทัง้หมด และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนน
เสียงท่ีเห็นดว้ย  

ส าหรบัวาระท่ี 4 ซึ่งเป็นวาระเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระและแต่งตัง้กรรมการ
เพ่ิม เพ่ือใหบ้ริษัทไดป้ฏิบตัิตามแนวทางการประเมินคณุภาพการจดัประชุมผูถื้อหุน้ท่ีดี บริษัทจะใหม้ี
การลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยการนบัคะแนนเสียงของการเลือกตัง้กรรมการ
แต่ละท่าน บริษัทจะใชวิ้ธีหกัคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงทัง้หมด 
และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย และเพ่ือความโปร่งใส บริษัทจะท าการเก็บบตัร
ลงคะแนนทุกใบหลงัจากท่ีมีการลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการท่านสดุทา้ย เพ่ือใหเ้กิดความสะดวกและ
เรียบรอ้ยในการเก็บบตัรลงคะแนน โดยจะมีเจา้หนา้ท่ีเดินไปเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้   

3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดง
เจตนาขัดกัน หรือบัตรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือก ากับ หรือบัตรลงคะแนนท่ี
ลงคะแนนเสียงเกินกวา่เสียงท่ีมีอยู่ จะถือวา่เป็นบตัรเสีย  

หากผูถื้อหุน้ตอ้งการแกไ้ขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือช่ือก ากบัดว้ย การลงคะแนน
ท่ีแตกตา่งไปจากท่ีกลา่วขา้งตน้ ถือวา่การลงคะแนนดงักลา่วเป็นโมฆะ 
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4) ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะประสงคจ์ะกลบัก่อนการประชมุเสรจ็สิน้ ขอใหส้่งบตัรลงคะแนน
ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทก่อนออกจากหอ้งประชุม บริษัทจะด าเนินการตัดจ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้  
ทัง้ท่ีมาดว้ยตนเองหรือโดยการมอบฉนัทะ ออกจากองคป์ระชมุ  

5) เพ่ือลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) (“โรคโควิด-19”)
บริษัทจึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟนส าหรับการสอบถาม และขอให้ผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสวมใส่
หนา้กากอนามยัตลอดระยะเวลาประชุม หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมประสงคจ์ะสอบถามในแต่ละวาระ ให ้  
ผูถื้อหุน้เขียนค าถามลงในกระดาษท่ีบริษัทจัดเตรียมไวใ้ห้ พรอ้มระบุ ช่ือ-สกุล และสถานะความเป็น   
ผูถื้อหุน้ หรือ ผูร้บัมอบฉนัทะ และสง่ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีบริษัทเพ่ือจดัสง่ค าถามแก่ประธานท่ีประชุมต่อไป 
ทัง้นี ้หากค าถามใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชมุและการด าเนินงานของบริษัท แต่ยงัไมไ่ดม้ีการตอบ
ค าถามในท่ีประชมุ บริษัทจะบนัทกึค าถาม ค าตอบและช่ือของผูถ้าม ในรายงานการประชมุตอ่ไป 

ทั้งนี ้เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวสิริรัตน์ กีรติบุตร             
ท่ีปรกึษากฎหมายจากบริษัท วีระวงค,์ ชินวฒัน ์และพารท์เนอรส์ จ ากดั ท าหนา้ท่ีเป็นกรรมการตรวจนบัคะแนน  

ต่อมา ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชมุว่า ในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2564 นี ้บริษัทไดเ้ปิดโอกาสให ้
ผูถื้อหุน้เสนอเรื่องท่ีเห็นว่ามีประโยชนแ์ละสมควรบรรจุเป็นวาระล่วงหนา้ส าหรบัการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 
2564 และใหม้ีการเสนอช่ือบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ และคณุสมบตัิท่ีเหมาะสม เพ่ือพิจารณาเลือกตัง้ใหเ้ป็น
กรรมการบริษัท นับตัง้แต่ 1 ธันวาคม 2563 ถึงวนัท่ี 14 มกราคม 2564 โดยไดเ้ผยแพร่หลกัเกณฑก์ารเสนอวาระ
ล่วงหนา้ดงักล่าวบนเว็บไซตข์องบริษัท แต่ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอวาระล่วงหนา้เพ่ือใหค้ณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระส าหรบัการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2564 และไม่มีผูเ้สนอช่ือบุคคลอื่นๆ เพ่ือเขา้
รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด ประธานฯ จึงด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีก าหนด
ไว ้ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที ่1  คณะกรรมการรายงานกจิการในรอบปี 2563 เพือ่ทราบ  

ประธานฯ ไดเ้ชิญแพทยห์ญิงปรมาภรณ ์ปราสาททองโอสถ กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ กลา่วรายงาน
กิจการของบริษัทในรอบปี 2563 ตอ่ท่ีประชมุ 

แพทยห์ญิงปรมาภรณ ์ปราสาททองโอสถ กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ น าเสนอภาพรวมของกิจการของ
บริษัทในรอบปี 2563 โดยมีสาระส าคญัสรุปไดด้งันี ้

ภาพรวมขององคก์ร 

 ปัจจบุนั บริษัทมีธุรกิจโรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัทท่ีเปิดแลว้มีจ านวน 49 แห่ง โดยมีจ านวน
เตียงในโรงพยาบาลในเครือข่ายรวมทั้งหมดประมาณ 8,600 เตียง นอกจากนี ้บริษัทยังเปิด
ใหบ้ริการ ศูนยส์ุขภาพแบบครบวงจร (BDMS Wellness Clinic) และโรงแรมเมอเวนพิค บีดีเอ็ม
เอส เวลเนส รีสอร์ท กรุงเทพฯ  (Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok) โดยจ านวน
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บุคลากรของโรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัท มีจ านวนแพทยร์วมทัง้สิน้ประมาณ 12,000 คน 
พยาบาลประมาณ 8,000 คน และพนกังานสนบัสนนุประมาณ 22,000 คน 

 บริษัทมีการประกอบธุรกิจอื่นๆ ท่ีไม่ใช่โรงพยาบาล ไดแ้ก่ บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อ  านวย
เภสชั) จ ากัด ผูผ้ลิตและจ าหน่ายน า้เกลือ, บริษัท สหแพทยเ์ภสชั จ ากัด ผูผ้ลิตและจ าหน่ายยา 
และ รา้นขายยา SAVE DRUG ซึง่ปัจจบุนัมีจ านวน 100 สาขา 

 ในปี 2563 ท่ีผ่านมา บริษัทไดร้ับเครดิตองคก์รในอันดับ “AA” Stable ซึ่งจัดอันดับโดย TRIS 
Rating 

ความร่วมมือทา่มกลางสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  

สืบเน่ืองจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตัง้แต่ตน้ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้
ปรับตัวและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ด้วยการให้ความร่วมมือให้บริการสถานกักกันใน
โรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine)  ซึ่ง เป็นการปรับพื้น ท่ีบางส่วนของ
โรงพยาบาลเพ่ือรบัผูป่้วยท่ีมาจากต่างประเทศและใหก้ารดแูลเป็นพิเศษตามนโยบายของภาครฐั โดย
ตัง้อยู่ ณ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 17 แห่ง ภาคตะวนัออก จ านวน 6 แห่ง ภาคเหนือ
และตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 3 แห่ง และภาคใต ้จ านวน 4 แห่ง นอกจากนี ้บริษัทยังไดใ้ชพื้น้ท่ี
โรงแรมเมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท กรุงเทพฯ (Mövenpick BDMS Wellness Resort 
Bangkok) เป็นพืน้ท่ีควบคมุโรคแห่งรฐัทางเลือก (Alternative State Quarantine) รว่มกบัหน่วยงานรฐั 
เพ่ือใหบ้ริการแก่บคุคลซึง่เดินทางมาจากตา่งประเทศ 

กลยุทธก์ารด าเนินงาน 

 บริษัทไดใ้หค้วามส าคญักับการเติบโตของรายได้ โดยมุ่งขยายฐานลูกคา้กลุ่มโรงพยาบาลและ
ธุรกิจสนบัสนนุ ใหส้ามารถเขา้ถงึบริการที่มีคณุภาพในราคาท่ีเหมาะสม  

 บริษัทมุ่งขยายฐานลูกค้าในกลุ่มบริษัทประกันภัยต่างๆ และกลุ่มลูกค้าบริษัท (Corporate 
Account) รวมถึงบริการส่งต่อผู้ป่วยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี ้ในการด าเนินการ
ดงักลา่ว บริษัทตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีกระทรวงสาธารณสขุก าหนด 

 บริษัทได้พัฒนานวัตกรรมทั้งกลุ่มท่ีเป็นโรงพยาบาลและไม่ใช่โรงพยาบาลเพ่ือเป็น  Smart 
Healthcare ดว้ยการใหค้  าปรึกษาทางแพทยแ์ละการซือ้ยาผ่านระบบทางไกล (Telehealth and 
Telemedicine) ท าใหผู้ป่้วยไมต่อ้งเดินทางเขา้มาท่ีโรงพยาบาลในสภาวะของการแพรร่ะบาดของ
โรคโควิด-19 ในปัจจบุนั บริษัทมีการพฒันาระบบการท างานในโรงพยาบาลใหท้นัสมยัมากขึน้ ซึง่
ท าใหก้ารใหบ้ริการทางการแพทยด์ าเนินไปโดยสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ มี
การให้ความรู ้ผ่านเอกสารทางการแพทย์ Bangkok Medical Journal รวมถึงการขยายช่อง
ทางการซือ้ขายโปรแกรมตรวจสุขภาพผ่านช่องทางของระบบอี -คอมเมิร ์ซ (E-commerce) 
นอกจากนี ้บริษัทยงัสนบัสนุนทัง้บคุลากรภายในองคก์รและบุคคลหรือบริษัทภายนอกในการเขา้
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ร่วมธุรกิจดา้นสุขภาพอื่น ๆ เช่น การร่วมพัฒนานวตักรรมเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่นเก่ียวกับ
สขุภาพ (Health Application) 

 บริษัทยังไดใ้หค้วามส าคญัในเรื่องการควบคุมตน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการลงทุน ซึ่งไดร้บัความ
ร่วมมือและความเข้าใจเป็นอย่างดีจากผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกคน การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการด าเนินงานใหด้ีย่ิงขึน้กว่าท่ีผ่านมา และการควบคุมค่าใชจ้่ายใหส้อดคลอ้งกบั
รายไดข้องแตล่ะกลุม่ธุรกิจ 

 บริษัทไดพ้ัฒนาธุรกิจด้านสุขภาพให้เป็นธุรกิจท่ีสามารถเติบโตไดอ้ย่างยั่ งยืน โดยค านึงถึง
สิ่งแวดลอ้ม สงัคมและธรรมาภิบาล 

ความร่วมมือทางธุรกจิ 

 บริษัทไดม้ีโครงการความร่วมมือกับเมืองไทยประกันชีวิต (Muang Thai Life Assurance) ผ่าน
โครงการ MTL Health Buddy หรือการใหบ้ริการผูช้่วยดา้นสขุภาพครบวงจร  

 บริษัทไดม้ีโครงการความร่วมมือกับกรุงเทพประกันชีวิต (Bangkok Life Assurance) ในการ
ใหบ้ริการการแพทยฉ์กุเฉิน  (BLA Medevac Hotline)  

 บริษัทได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือกับ Ping An Healthcare and Technology ผู้พัฒนา 
Ping An Good Doctor (PAGD) ซึ่งเป็นแพลตฟอรม์ออนไลนท่ี์ใหบ้ริการดา้นการแพทยแ์ละการ
ดแูลสขุภาพอนัดบัหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งปัจจุบนัมีผูใ้ชง้านมากกว่า 200 ลา้นคน และลงนามใน
สญัญาความร่วมมือกับ Ping An Health (PAH) ซึ่งเป็นบริษัทประกันท่ีมีมูลค่าตลาดสูงท่ีสุดใน
ประเทศจีน เพ่ือขยายบริการดา้นสขุภาพไปยงัต่างประเทศ และคาดว่าจะท าใหฐ้านลกูคา้ชาวจีน
เพ่ิมขึน้เป็น 1 ใน 3 อนัดบัแรกของผูป่้วยต่างชาติในอนาคต ซึ่งท่ีผ่านมาบริษัทก็ยงัคงด าเนินการ
หารือรว่มกนัถงึวิธีการท างานและคาดการณว์่าความร่วมมือทางธุรกิจของบริษัทกบักลุ่ม Ping An 
จะมีความชดัเจนมากย่ิงขึน้ภายหลงัการเปิดประเทศ 

นวัตกรรมด้านการบริการ 

 นอกจากเรื่อง Telemedicine การดูแลสุขภาพถึงบา้นของผูป่้วย (Home Care) ไดม้ีการพัฒนา
ระบบการท างานภายในโรงพยาบาลใหม้ีความทนัสมยั สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึน้ รวมถงึมีการขยายช่องทางการซือ้ขายผ่านอีคอมเมิรซ์ (E-Commerce) นอกจากนี ้บริษัทยงั
ไดส้นบัสนุนเรื่องการท าวิจยั (Research) โดยมีเอกสารทางการแพทยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการวิจยั ช่ือ 
Bangkok Medical Journal  

 เครือ BDMS ไดพ้ัฒนาโปรแกรมแอพพลิเคชั่นเพ่ือรองรับการใช้งานส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนท่ี 
(Mobile Application)   ดงันี ้

- My B+ Application ส าหรบัลกูคา้ท่ีมาใชบ้ริการของโรงพยาบาลกรุงเทพ 
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- Samitivej Plus ส าหรบัลกูคา้ท่ีมาใชบ้ริการของโรงพยาบาลสมิติเวช 

- Phyathai Intouch Application ส าหรบัลกูคา้ท่ีมาใชบ้ริการของโรงพยาบาลพญาไท 

โดยลกูคา้ท่ีมาใชบ้ริการสามารถท าการนดัหมายแพทย ์ดปูระวตัิการรกัษา สามารถเขา้ถึงขอ้มูล
แสดงรายการยาผ่านแอพพลิเคชั่น นอกจากนีแ้อพพลิเคชั่นยงัมีระบบแจง้เตือนการรบัประทานยา
ใหล้กูคา้ดว้ย 

  บริษัทไดพ้ัฒนาและน าหุ่นยนตอ์ัจฉริยะ (Healthy Bot) ซึ่งเดิมเป็นหุ่นยนตส์่งของอัตโนมัติใน
โรงพยาบาลมาใชใ้นการสื่อสารและดแูลผูป่้วยท่ีเป็นกลุม่เสี่ยงหรือเป็นผูป่้วยโรคโควิด 19 ท่ีเขา้รบั
การรักษาในโรงพยาบาล เพ่ือลดการสัมผัสส าหรับเจา้หนา้ท่ีกับผูป่้วย ลดโอกาสเสี่ยงต่อการ
แพร่กระจายเชือ้โรค และเพ่ิมความปลอดภยัในการรกัษาพยาบาล โดยบุคลากรของโรงพยาบาล
สามารถสั่งงานและสื่อสารกับหุ่นยนตแ์ละสามารถใชหุ้่นยนตข์นส่งยา เวชภัณฑ ์อาหาร น า้ดื่ม 
รวมถงึเครื่องอ านวยความสะดวกในโรงพยาบาลได ้

 ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทไดพ้ฒันานวตักรรมชุดตรวจสขุภาพลดการสมัผสั 
(TytoCare) ซึ่งเป็นอปุกรณช์ุดตรวจสขุภาพเบือ้งตน้ โดยสามารถใชต้รวจวดัอณุหภูมิ ปอด หวัใจ 
ห ูช่องคอ และผิวหนงั ในรูปแบบท่ีพกพาง่าย โดยผูป่้วยสามารถใชง้านไดด้ว้ยตนเองเพ่ือสง่ขอ้มลู
ใหแ้พทยวิ์นิจฉัยผ่านระบบออนไลนต์ลอด 24 ชั่วโมง โดยเครื่องดงักล่าวจะน าไปใชใ้นการดูแล 
Homecare หรือ Telemedicine ในอนาคตตอ่ไป 

 โรงพยาบาลพญาไทและโรงพยาบาลเปาโลไดใ้หค้วามรว่มมือกบัภาครฐั ไดแ้ก่ ศนูยค์วามเป็นเลิศ
ดา้นชีววิทยาศาสตร ์หรือ ทีเซลส ์(TCELS) และหน่วยงานพันธมิตร เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี ชุด 
Portable Chest x-ray : CXR ท่ีเคลื่อนยา้ยได ้ส  าหรบัช่วยในการบนัทกึภาพเอก็ซเ์รยท์รวงอก และ
ใชเ้ทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ในการแปลผลภาพรงัสีบริเวณทรวงอก 
(Chest x-ray : CXR) เพ่ือตรวจคดักรองโรคปอดอกัเสบจากโรคโควิด-19  ซึง่จะด าเนินการพฒันา
ตอ่ไปในอนาคต 

 ความร่วมมือดา้น นวัตกรรมกับบริษัท ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากัด (มหาชน) โดยปรับปรุงอุปกรณท่ี์
บริษัทใชอ้ยู่เดิมเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการและลดการน าเขา้จากตา่งประเทศ 
ดงันี ้

- โครงการรถเข็นผู้ป่วย (Premium BDMS Transfer Wheelchair)  ซึ่ง เป็นผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมท่ีพัฒนาขึน้จากปัญหาท่ีพบจากการท างานของพนักงานเคลื่อนยา้ย รับและส่ง
ผูป่้วยภายในโรงพยาบาล ใหม้ีความปลอดภยัและสะดวกสบายมากย่ิงขึน้ โดยพฒันาเบาะ
รถเข็นเพ่ือรองรบัการนั่งไดอ้ย่างถกูตอ้งตามหลกัการยศาสตร ์(Ergonomic) เพ่ิมเข็มขดันิรภยั
เพ่ือป้องกนัผูป่้วยตกหลน่ ปรบัท่ีวางแขนใหผู้ป่้วยสามารถยึดจบัขณะลกุนั่ง รวมถึงออกแบบ
แท่นวางขาท่ีสามารถยืดออกเพ่ือช่วยรองรับผู้ป่วยท่ีขาบาดเจ็บหรือใส่เฝือก ทั้งนี ้ การ
ออกแบบดงักล่าวเหมาะสมกับการปฏิบตัิงานจริงของพนกังานเคลื่อนยา้ยผูป่้วย โดยท าให้
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พนักงานเข็นรถไดง้่ายขึน้ จัดเก็บไดส้ะดวก และง่ายต่อการดูแลรกัษา ส่งผลใหก้ารบริการ
เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังสามารถผลิตได้
ภายในประเทศ ซึ่งท าใหม้ีความไดเ้ปรียบทางดา้นราคาและเป็นการสรา้งความสามารถใน
การแข่งขันใหแ้ก่ประเทศในอนาคต โดยบริษัทไดเ้ริ่มใชร้ถเข็นดังกล่าวแลว้ท่ีโรงพยาบาล
กรุงเทพ 

- โครงการรถจ่ายยาอัจฉริยะ (Medication Cart) ไดร้ับการพัฒนาขึน้จากการบูรณาการ
ความรูร้ะหว่างผูอ้อกแบบและคณะพยาบาลในเครือโรงพยาบาลของบริษัทใหร้ถจ่ายยา
อัจฉริยะมีคุณสมบัติสอดคลอ้งกับข้อก าหนดในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ สามารถ
เช่ือมต่อกบัระบบฐานขอ้มลูโรงพยาบาลเพ่ือการระบุตวัผูป่้วยและค าสั่งยาอย่างถูกตอ้งเพ่ือ
ป้องกันความผิดพลาดก่อนการบริหารและจ าหน่ายยา และช่วยแกไ้ขอุปสรรคระหว่างการ
ปฏิบัติงาน เช่น การปรับขนาดลิ ้นชักบรรจุยา  การเพ่ิมอุปกรณ์เสริมต่างๆ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใหบ้ริการแก่ผูป่้วย รวมถึงการลดขนาดรถเข็นใหส้ะดวกในการเคลื่อนยา้ย
เพ่ือประหยดัพลงังาน  โดยบริษัทไดเ้ริ่มใชร้ถเข็นดงักล่าวภายในโรงพยาบาลแลว้ ซึง่เป็นสว่น
หนึ่งของการผลิตของใชใ้นประเทศ ลดการน าเขา้จากต่างประเทศ อีกทัง้ยังมีประสิทธิภาพ
และถกูตอ้งตามความตอ้งการของบริษัท 

- โครงการสร้างสรรค ์Circular Christmas Tree ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของด าเนินธุรกิจตามหลกั
เศรษฐกิจหมนุเวียน (Circular Economy) และเพ่ือใหเ้กิดการใชท้รพัยากรเกิดประโยชนส์งูสดุ 
โดยบริษัทไดน้ าแกลลอนน า้ยาลา้งไตซึ่งมีวสัดุหลกัเป็นพลาสติกประเภทพอลิเอทิลีนท่ีมีค่า
ความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene: HDPE) มารีไซเคิลให้เป็นกระถางตน้ไม้
ภายในอาคารเพ่ือปลูกตน้พลูด่างราชินีสีทอง ซึ่งไดร้บัการวิจัยว่ามีคุณสมบัติในการลดฝุ่ น
ละออง PM 2.5  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และมลภาวะในอาคารได้ โดยในเทศกาลส่ง
ความสขุส าหรบัปี 2564 บริษัทน ากระถางตน้พลดูา่งดงักล่าวมาสรา้งสรรคเ์ป็นตน้คริสตม์าส
และมอบเป็นของท่ีระลกึในเทศกาล  

รางวัลทีไ่ด้รับ 

 โรงพยาบาลกรุงเทพ ส านกังานใหญ่ ไดร้บัการจดัอนัดบัใหเ้ป็นโรงพยาบาลที่ดีท่ีสดุในประเทศไทย 
(The Best Hospital in Thailand 2020) โดย นิตยสารระดับ โลก  Newsweek จากประ เทศ
สหรัฐอเมริการ่วมกับ Statista ศูนยฐ์านขอ้มูลสถิติของประเทศเยอรมัน และ GeoBlue บริษัท
ประกนัภยัชัน้น าระดบันานาชาติ จากการลงคะแนนโดยกลุม่ผูเ้ช่ียวชาญทางการแพทย ์ผูป่้วยและ
ผูร้บับริการ 

 บริษัทไดร้บัรางวลัพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Award 2020 สาขาความเป็น
เลิศดา้นสินคา้/การบริการ (Product / Service Excellence) ส าหรับองคก์รท่ีมีรายไดม้ากกว่า 
10,000 ลา้นบาทตอ่ปี (ตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 2)  
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 บริษัทไดร้บัรางวลั Outstanding Company Performance Awards ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนท่ี
มีมลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด (Market Capitalization) สงูกว่า 100,000 ลา้นบาท จากงาน 
SET Awards 2020 โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 บริษัทไดร้บัการคดัเลือกเขา้สู่รายช่ือหุน้ยั่งยืนหรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) 
2020 กลุม่บริการ จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   

 บริษัทไดร้บัรางวลับริษัทยอดเย่ียมแห่งปี 2563 กลุม่บริการ จากวารสารการเงินการธนาคาร  

 บริษัทไดร้บัรางวลั Best IR in Healthcare Sector จากนิตยสาร IR Magazine  

 บริษัทไดร้บัรางวลั 2020 All-Asia Executive Team Honored Company - Thailand (Best CEO, 
Best IR Professional, Best IR Program และ Best ESG) จากนิตยสาร Institutional Investor  

 บริษัทได้รับรางวัล Global Health and Travel Awards 2020 ซึ่งจัดขึน้โดยนิตยสาร Global 
Health and Travel  ดงันี ้

- โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ (Wattanosoth Cancer Hospital) ได้รับรางวัล 
Oncology (Medical) Service Provider of the Year in Asia Pacific 

- โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท (Samitivej Sukhumvit Hospital) ไดร้บัรางวลั 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 ด้แ 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 

กจิกรรมทางสังคม 

 บริษัทจดัโครงการวคัซีนพ่อแม่ ซึง่เป็นโครงการตอ่เน่ืองเพ่ือใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการดแูลสขุภาพเด็ก 
รวมถึงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ เช่น การช่วยฟ้ืนคืนชีพเด็ก การปฐมพยาบาลเดก็เบือ้งตน้ โดย
ในปี 2563 ไดด้  าเนินโครงการทัง้สิน้จ านวน 10 ครัง้ มีพ่อแม่ ผูป้กครอง และครู ในชุมชนเขา้ร่วม
การอบรมจ านวน 521 ราย 

 บริษัทจัดโครงการช่วยเหลือและรกัษาผูป่้วยยากไรท่ี้มีปัญหาดา้นสภาพคล่องทางการเงินและมี
อาการเรง่ดว่น โดยในปี 2563 ไดด้  าเนินการผ่าตดัแก่ผูป่้วยยากไรจ้  านวน 69 ราย 

 บริษัทไดร้่วมมือกับมูลนิธิเวชดุสิตฯ จัดตั้งโครงการตรวจสุขภาพเพ่ือเด็กในชุมชนแออัด เพ่ือ
ด าเนินการตรวจสุขภาพและรกัษาพยาบาลเบือ้งตน้ใหแ้ก่เด็กในชุมชนแออดัในความดูแลของ
มูลนิธิเด็กอ่อนในสลมั จากผลการด าเนินโครงการในปี 2563 พบว่าอตัราการเจ็บป่วยของเด็กท่ี
เขา้รว่มโครงการอยู่ท่ีรอ้ยละ 61.50 ซึง่ลดลงจากรอ้ยละ 66 ในปี 2562 
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 บริษัทจดัโครงการอบรมช่วยเหลือชีวิตฉกุเฉิน (CPR) และการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ ประจ าปี 2563 
เพ่ือใหป้ระชาชนสามารถช่วยเหลือตนเองและคนรอบขา้งในภาวะวิกฤติ โดยในปี 2563 มกีารจดั
กิจกรรมจ านวน 5 ครัง้ รวมผูเ้ขา้รว่มโครงการทัง้สิน้ 758 คน 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกับ
วาระนี ้

 นายสมบัติ กุลสถิตพร ผู้รับมอบฉันทะ ขอให้บริษัทชีแ้จงเรื่องลักษณะและรูปแบบการใชบ้ริการ
การแพทยท์างไกล  (Telehealth and Telemedicine)  

 แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อ  านวยการใหญ่ ไดชี้แ้จงว่า การให้บริการ
การแพทยท์างไกล  (Telehealth and Telemedicine) ท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายนัน้จะตอ้งกระท าโดยสถานพยาบาลท่ี
ไดร้ับอนุญาตจากกรมสนับสนุนบริการ กระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น การให้บริการดังกล่าวจะตอ้งกระท าโดย
โรงพยาบาลและบุคลากรของโรงพยาบาล โดยผูใ้ชบ้ริการจะตอ้งเป็นหรือเคยเป็นผูป่้วยหรือเป็นผูใ้ชบ้ริการของ
โรงพยาบาล ซึง่บริษัทไมเ่คยใหบ้ริการแก่บคุคลซึง่ไมเ่ป็นหรือไมเ่คยเป็นผูใ้ชบ้ริการของบริษัทมาก่อน 

 นายสาธิษฐ์ สถิรกุล ผูถื้อหุน้ สอบถามเก่ียวกบัการรวมขอ้มลู (Integration) ในการตรวจรกัษาผูป่้วย
ของโรงพยาบาลแตล่ะโรงพยาบาล จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบของผูป่้วยหรือไม ่อย่างไร 

แพทยห์ญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ชีแ้จงว่า ปัจจุบัน บริษัทไดมี้
การรวมขอ้มูลท่ีส  าคัญแลว้ ซึ่งจะเป็นประโยชนใ์นการรักษาพยาบาลของผูใ้ชบ้ริการในอนาคตใหด้ีย่ิงขึน้ต่อไป 
อย่างไรก็ดี การบงัคบัใชก้ฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคลส่งผลใหบ้ริษัทไม่สามารถด าเนินการดงักลา่วไดร้วดเรว็
ตามท่ีบริษัทคาดการณ์ไว้ เน่ืองจากบริษัทต้องด าเนินการเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้าและการ
ด าเนินการใดๆ ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลูก่อน  

 เมื่อไม่มีผูใ้ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมรับทราบรายงาน
กิจการของบริษัท ในรอบปี 2563 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุรบัทราบการรายงานกิจการของบริษัท ในรอบปี 2563 

วาระที ่2  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิ ประจ าปี 2563 

ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงินส าหรบัปีสิน้สุด วนัท่ี ณ 31 ธันวาคม 2563 ตาม
รายละเอียดขอ้มลูซึง่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 ตามท่ีไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้แลว้ และไดเ้ชิญนายชวลิต เศรษฐ-
เมธีกลุ กรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงขอ้มลูเพ่ือประกอบการพิจารณาของท่ีประชมุ 

นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล กรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้
พิจารณาขอ้มลูรายงานของผูส้อบบญัชีและงบการเงิน ส  าหรบัปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซึง่ผ่านการตรวจสอบ
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โดยนายวิชาติ โลเกศกระวี  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของบริษัทจากบริษัทส านกังานอีวาย จ ากดัแลว้ เห็นวา่งบการเงิน
ดงักล่าวไดจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานบัญชี และแสดงขอ้มูลท่ีถูกตอ้งโดยมีการเปิดเผยขอ้เท็จจริงท่ีเป็นสาระส าคญั
อย่างเพียงพอ  โดยผูส้อบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินดงักล่าวไดแ้สดงฐานะการเงิน  ผลการด าเนินงาน และ
กระแสเงินสดโดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส  าหรบัรายการระหวา่งกนั
ท่ีเกิดขึน้ในปี 2563 ท่ีปรากฏในรายงานประจ าปีนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้เห็นว่า รายการดงักล่าว
เป็นรายการมีความสมเหตุผล และมีเง่ือนไขการคา้ตามปกติ  และไดส้รุปสาระส าคญัของงบก าไรขาดทุนและงบ
แสดงฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิน้ปี 2563 ตอ่ท่ีประชมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

สรุปสาระส าคัญงบก าไรขาดทุนปี 2563 

(หน่วย: ลา้นบาท) งบการเงนิรวม เปลี่ยนแปลง 
ร้อยละ 2563 2562 

(จัดประเภทใหม่) 

รายไดจ้ากการด าเนินงาน 
รายไดร้วม 

69,057 
71,492 

83,774 
91,402 

(17.6%) 
(21.8%) 

ตน้ทนุคา่รกัษาพยาบาลและตน้ทนุขาย 46,371 54,277 (14.6%) 

คา่ใชจ้่ายในการบริหาร 14,161 17,447 (18.8%) 

ก าไรส  าหรบัปี 7,649 16,009 (52.2%) 

ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัท 7,214 15,517 (53.5%) 

สรุปสาระส าคัญงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

(หน่วย: ลา้นบาท) งบการเงนิรวม เปลี่ยนแปลง 
ร้อยละ 2563 2562 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 19,666 4,696 318.8% 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น 7,192 8,850 (18.7%) 

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์ 81,313 78,440 3.7% 

สินทรัพยร์วม 136,050 133,662 1.8% 

หนีส้ินรวม 44,588 46,480 (4.1%) 

สว่นของผูถื้อหุน้ 91,463 87,182 4.9% 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุน้ 136,050 133,662 1.8% 

 ค าอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงาน โดยสรุป 

 รายไดจ้ากการด าเนินงานลดลงรอ้ยละ 18 จากปี 2562 เน่ืองจาก 
- สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19  
- รายไดจ้ากผูป่้วยไทยลดลงรอ้ยละ 8 
- รายไดจ้ากผูป่้วยตา่งชาติลดลงรอ้ยละ 43 จากมาตรการจ ากดัการเดินทาง 
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 ตน้ทนุลดลงรอ้ยละ 16 จากปี 2562 เน่ืองจากมาตรการประหยดัคา่ใชจ้่าย ดงันี ้
- คา่ใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานและแพทย ์
- คา่ใชจ้่ายดา้นการตลาด การเดินทาง เป็นตน้ 

 หากไมร่วมรายการพิเศษ บริษัทจะมีก าไร จ านวน 6,045 ลา้นบาท 

 หากรวมรายการพิเศษ บริษัทจะมีก าไรสทุธิ จ านวน 7,214 ลา้นบาท  

 จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกับ
วาระนี ้แต่ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชมุลงมติในวาระนี ้โดยนางสาว
เกษรา วงศเ์กตุ เลขานุการบริษัทไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียง
ขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิงบการเงินประจ าปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 คะแนน  ร้อยละ 

เห็นดว้ย 11,529,619,587 เสียง 99.97 
ไมเ่ห็นดว้ย 3,588,100 เสียง 0.03 
งดออกเสียง 0 เสียง 0 
บตัรเสีย 0 เสียง 0 

วาระที ่3  พจิารณาอนุมัตจัิดสรรเงนิก าไร ประจ าปี 2563 

 ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมตัิจดัสรรเงินก าไร ประจ าปี 2563 โดยเชิญนางนฤมล นอ้ยอ ่า 
รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่อาวโุสและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงิน ใหเ้ป็นผูน้  าเสนอขอ้มลูตอ่ท่ีประชมุ 

 นางนฤมล นอ้ยอ ่า รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่อาวุโสและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงิน 
เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 และก าไรสะสม     
ในอตัราหุน้ละ 0.55 บาท รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 8,741 ลา้นบาท โดยเป็นเงินปันผลท่ีจดัสรรจากก าไรส่วนท่ีไมไ่ด้
รบัการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ทัง้จ านวน คิดเป็นอตัราเงินปันผลจ่ายประมาณรอ้ยละ 121.2 ของก าไรสทุธิ
ตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทท่ีก าหนดจ่ายไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไร
สทุธิจากงบการเงินรวม 

ทั้งนี ้บริษัทไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้ับเงินปันผล เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2564 (Record 
Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 23 เมษายน 2564 และเน่ืองจากบริษัทมีเงินส ารองตามกฎหมายครบเต็ม
ตามจ านวนตามขอ้บงัคบับริษัท บริษัทจงึไมต่อ้งจดัสรรเงินก าไรเป็นเงินส ารองตามกฎหมายอีก 
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 จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วาระนี ้

 นายนที นาคธนสกุาญจน ์ผูถื้อหุน้ สอบถามว่าเพราะเหตใุด บริษัทจึงสามารถประกาศจ่ายเงินปันผล
ในจ านวนท่ีเกินกวา่ก าไรสทุธิของบริษัท 

 นางสาวสินีนุช นิมิตรดี ผูถื้อหุน้ สอบถามว่าเพราะเหตใุด บริษัทจึงประกาศจ่ายเงินปันผลในปี 2563 
เท่ากบัปี 2562 ทัง้ ๆ ท่ีก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 กวา่กึ่งหนึ่ง และก าไร
สทุธิตอ่หุน้ในปี 2563 มีจ านวนนอ้ยกวา่ปี 2562 

นางนฤมล นอ้ยอ ่า รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่อาวโุสและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงิน ได้
ชีแ้จงต่อผูถื้อหุน้ทัง้ 2 ท่านว่า ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทนัน้ บริษัทจะพิจารณาจากความสามารถใน
การจ่ายปันผลและผลประกอบการในแต่ละปี ซึ่งปัจจุบัน บริษัทไดล้งทุนในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลในเครือ
ทัง้สิน้ 49 โรงพยาบาล เกือบจะครบ 50 โรงพยาบาลตามนโยบายของบริษัทแลว้ โดยโรงพยาบาลส่วนใหญ่มีก าไร 
ยกเวน้เพียงโรงพยาบาลเล็กๆ บางแห่งเท่านัน้ท่ีประสบผลขาดทุนเล็กนอ้ย นอกจากนี ้ท่ีผ่านมาบริษัทยงัคงมีก าไร
สะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเหลืออยู่อีกจ านวนหนึ่ง   ดงันัน้ เพ่ือเป็นการตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในปีนีบ้ริษัทจึงพิจารณา
จ่ายเงินปันผลสูงกว่าก าไรสุทธิโดยส่วนหนึ่งจ่ายจากก าไรสะสมท่ียังไม่ไดจ้ัดสรรของบริษัท ซึ่งในทางกฎหมาย
สามารถด าเนินการได ้  อย่างไรก็ดี ในการประกาศจ่ายเงินปันผลนัน้ บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมเป็นรายปี
โดยใหเ้ป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ท่ีจะจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไร
สทุธิตามงบการเงินรวม โดยค านงึถงึการลงทนุเพ่ิมเติมของบริษัทและสภาวะกระแสเงินสดของบริษัทในปีท่ีจะมีการ
จ่ายเงินปันผลควบคูไ่ปดว้ย 

 เม่ือไมม่ีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จงึขอใหท่ี้ประชมุลงมติในวาระนี ้โดย
นางสาวเกษรา วงศเ์กตุ เลขานุการบริษัท ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้ับการอนุมัติดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิจดัสรรเงินก าไร ประจ าปี 2563 ดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 คะแนน  ร้อยละ 

เห็นดว้ย 11,511,819,742 เสียง 99.81 
ไมเ่ห็นดว้ย 21,388,945 เสียง 0.19 
งดออกเสียง 0 เสียง 0 
บตัรเสีย 0 เสียง 0 
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วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระและแต่งตั้ง
กรรมการเพิม่ 

 ประธานฯ ไดเ้ชิญศาสตราจารยเ์กียรติคณุนายแพทยส์นัตศ์ิริ ศรมณี ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูเ้สนอขอ้มลูเพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออก
ตามวาระและเสนอแตง่ตัง้กรรมการเพ่ิมตอ่ท่ีประชมุ 

 ศาสตราจารยเ์กียรติคณุนายแพทยส์นัตศ์ิริ ศรมณี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 17 ก าหนดใหก้รรมการบริษัทตอ้งออกตามวาระเป็นอตัรา 1 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ปัจจุบนั บริษัทมีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 
จ านวน 5 ท่าน โดยมีรายช่ือดงันี ้

1. ศาสตราจารยเ์กียรติคณุนายแพทยอ์รุณ เผ่าสวสัดิ ์  ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายธงชยั จิรอลงกรณ ์     กรรมการ 
3. นายกานต ์ตระกลูฮนุ     กรรมการอิสระ 
4. นายพฒิุพงศ ์ปราสาททองโอสถ    กรรมการ 
5. นายชวลิต เศรษฐเมธีกลุ     กรรมการอิสระ  

โดยศาสตราจารยเ์กียรติคณุนายแพทยอ์รุณ เผ่าสวสัดิ ์ไดแ้จง้ความประสงคไ์มเ่ขา้รบัการเลือกตัง้เป็น
กรรมการอีก 

 ทัง้นี ้บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑท่ี์ไดเ้ปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษัท ระหวา่งวนัท่ี 
1 ธนัวาคม 2563 – 14 มกราคม 2564 แตป่รากฏวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้เสนอรายช่ือแตอ่ย่างใด   

 คณะกรรมการบริษัทโดยขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยไม่รวม
กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียและกรรมการท่ีไดร้บัการเสนอแต่งตัง้ในครัง้นี ้) ไดพิ้จารณากลั่นกรองถึงเหตุผลและความ
เหมาะสมหลายประการ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยท่ีผ่านมา  ตลอดจน
องคป์ระกอบดา้นความหลากหลายในคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัคณุวุฒิ ความรู ้ความสามารถ ความเช่ียวชาญ
เฉพาะทาง และประสบการณก์ารท างาน ซึง่เห็นวา่กรรมการท่ีเสนอตอ่วาระและกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ใหมใ่นครัง้นี ้
จะสามารถใชค้วามรูค้วามสามารถ รวมถึงใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชนต์่อบริษัทไดเ้ป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอ
ตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ดงันี ้ 

1. เสนอแต่งตัง้ นายธงชัย จิรอลงกรณ์ และนายพุฒิพงศ ์ปราสาททองโอสถ กลับเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ พรอ้มทัง้เสนอแตง่ตัง้ นายกานต ์ตระกลูฮนุ และนายชวลิต เศรษฐเมธีกลุ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

2. เสนอแต่งตั้งนายแพทยป์ราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท แทน
ต าแหน่งกรรมการเดิมท่ีวา่งลง  
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3. เสนอแตง่ตัง้กรรมการอิสระเพ่ิมเติมอีก 2 ท่าน ไดแ้ก่นายวิรไท สนัติประภพ และนายปรีดี ดาวฉาย 
ซึง่จะท าใหจ้  านวนกรรมการทัง้คณะเพ่ิมจากเดิม 16 ท่าน เป็น 18 ท่าน 

ทัง้นี ้กรรมการท่ีไดร้บัการเสนอแต่งตัง้ในครัง้นี ้ไม่ไดด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทท่ีมีความ
ขดัแยง้หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษัท   

สรุปรายชือ่กรรมการทีเ่สนอแต่งตัง้ในคร้ังนี ้จ านวน 7 ทา่น ดังนี ้

1. นายธงชยั   จิรอลงกรณ ์  กรรมการ 
2. นายกานต ์  ตระกลูฮนุ  กรรมการอิสระ 
3. นายพฒิุพงศ ์  ปราสาททองโอสถ กรรมการ 
4. นายชวลิต   เศรษฐเมธีกลุ  กรรมการอิสระ 
5. นายแพทยป์ราเสริฐ  ปราสาททองโอสถ กรรมการ (แทนต าแหน่งท่ีวา่ง) 
6. นายวิรไท   สนัติประภพ  กรรมการอิสระ (แตง่ตัง้เพ่ิม) 
7. นายปรีดี   ดาวฉาย   กรรมการอิสระ (แตง่ตัง้เพ่ิม) 

ส าหรับประวัติประสบการณ์ ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง จ านวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของกรรมการเดิมท่ีเสนอช่ือใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งทั้ง 4 ท่าน 
รวมถึงประวตัิและประสบการณก์ารท างานของกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้แทนต าแหน่งกรรมการเดิมท่ีว่างลง 1 ท่าน
และเสนอแตง่ตัง้เพ่ิม 2 ท่าน ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 1 โดยมีหลกัเกณฑวิ์ธีการพิจารณาสรรหากรรมการ ปรากฏ
ตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 3 ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ  

ทั้งนี ้กรรมการอิสระท่ีไดร้ับการเสนอช่ือใหก้ลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท และ
กรรมการอิสระท่ีเสนอแตง่ตัง้ใหม่อีก 2 ท่านมีคณุสมบตัิความเป็นอิสระครบถว้นตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท 
ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน สามารถแสดง
ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นผูท่ี้ไม่เคยเป็นผูบ้ริหาร หรือผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ หรือมี
ความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัส  าคญักบับริษัทหรือบริษัทย่อย ซึง่นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งท่ีส่ง
มาดว้ย 4 ของหนงัสือเชิญประชมุ 

ส าหรบัการเสนอแต่งตัง้นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล ซึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการเกินกว่า 9 ปี
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งนัน้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน พิจารณาแลว้เห็นวา่ ในระหวา่งการด ารงต าแหน่งกรรมการนัน้ นายชวลิต เศรษฐเมธีกลุ สามารถแสดง
ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วาระนี ้
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 นายอติรุจ ประกิตสวุรรณ ผูถื้อหุน้ สอบถามถึงเหตผุลท่ีบริษัทตอ้งแต่งตัง้กรรมการอิสระเพ่ิมจ านวน 2 
ท่าน และความจ าเป็นของบริษัทในการแตง่ตัง้กรรมการใหมด่งักลา่ว  

 ศาสตราจารยเ์กียรติคณุนายแพทยส์นัตศ์ิริ ศรมณี   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ไดชี้แ้จงว่า เหตุผลท่ีบริษัทตอ้งมีการแต่งตัง้กรรมการเพ่ิมเน่ืองจากการขยายธุรกิจของบริษัท ซึ่งปัจจุบัน บริษัทมี
โรงพยาบาลในเครือจ านวนทัง้สิน้ 49 แห่ง รวมถึงยงัมีธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัทนอกเหนือจากกิจการโรงพยาบาลและ
การรกัษาพยาบาล เช่น ธุรกิจยาและรา้นขายยา ประกนัสขุภาพ   ซึง่กรรมการทัง้ 2 ท่าน  เป็นผูท้รงคณุวฒิุ มีความรู ้
ความสามารถ และประสบการณส์งูในการบริหารองคก์รขนาดใหญ่ทัง้ในภาครฐัและเอกชนในระดบัประเทศ รวมถึง
มีความซื่อสตัยส์จุริตเป็นท่ีปรากฏโดยทั่วไป ซึ่งจะสามารถใหค้  าแนะน าท่ีเป็นประโยชนต์่อการบริหารงานและการ
เติบโตท่ียั่ งยืนขององคก์รต่อไป  นอกจากนีท้ั้งสองท่านยังมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งท าให้โครงสรา้ง
คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการอิสระเพ่ิมขึน้   

 เมื่อไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระนี ้โดย
นางสาวเกษรา วงศเ์กต ุเลขานกุารบริษัทไดแ้จง้ใหท่ี้ประชมุทราบวา่ ในวาระนีบ้ริษัทจะท าการเลือกตัง้กรรมการเป็น
รายบคุคลและจะเก็บบตัรลงคะแนนทัง้หมด 

 มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ มีมตอินมุตัิแตง่ตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระจ านวน 4 
ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง พรอ้มทัง้แต่งตัง้กรรมการเพ่ือทดแทนต าแหน่งท่ีว่างจ านวน 1 
ท่าน และอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการอิสระเพ่ิมจ านวน 2 ท่าน ท าใหจ้  านวนกรรมการทัง้คณะเพ่ิมขึน้จากเดิม 16 ท่าน 
เป็น 18 ท่าน ตามท่ีเสนอ โดยการออกเสียงลงคะแนนแตง่ตัง้กรรมการแยกเป็นรายบคุคล มีดงันี ้

4.1 นายธงชัย จริอลงกรณ ์ กรรมการ  
 คะแนน  ร้อยละ 

เห็นดว้ย 10,870,027,395 เสียง 94.26 
ไมเ่ห็นดว้ย 662,169,933 เสียง 5.74 
งดออกเสียง 0 เสียง 0 
บตัรเสีย 0 เสียง 0 

4.2 นายกานต ์ตระกูลฮุน  กรรมการอสิระ 
 คะแนน  ร้อยละ 

เห็นดว้ย 11,111,751,005 เสียง 96.35 
ไมเ่ห็นดว้ย 420,446,323 เสียง 3.65 
งดออกเสียง 0 เสียง 0 
บตัรเสีย 0 เสียง 0 
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4.3 นายพุฒพิงศ ์ปราสาททองโอสถ กรรมการ 
 คะแนน  ร้อยละ 

เห็นดว้ย 10,826,107,557 เสียง 93.88 
ไมเ่ห็นดว้ย 706,089,771 เสียง 6.12 
งดออกเสียง 0 เสียง 0 
บตัรเสีย 0 เสียง 0 

4.4 นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล  กรรมการอสิระ 

 คะแนน  ร้อยละ 

เห็นดว้ย 8,784,904,786 เสียง 76.18 
ไมเ่ห็นดว้ย 2,747,292,542 เสียง 23.82 
งดออกเสียง 0 เสียง 0 
บตัรเสีย 0 เสียง 0 

4.5 นายแพทยป์ราเสริฐ ปราสาททองโอสถ   กรรมการ (แทนต าแหน่งทีว่่าง) 

 คะแนน  ร้อยละ 

เห็นดว้ย 9,901,315,767 เสียง 88.00 
ไมเ่ห็นดว้ย 1,350,623,224 เสียง 12.00 
งดออกเสียง 280,258,337 เสียง 0 
บตัรเสีย 0 เสียง 0 

4.6 นายวิรไท สันตปิระภพ กรรมการอสิระ (แต่งตัง้เพิม่) 

 คะแนน  ร้อยละ 

เห็นดว้ย 10,725,663,781 เสียง 93.01 
ไมเ่ห็นดว้ย 806,533,547 เสียง 6.99 
งดออกเสียง 0 เสียง 0 
บตัรเสีย 0 เสียง 0 

4.7 นายปรีด ีดาวฉาย กรรมการอสิระ (แต่งตัง้เพิม่)  

 คะแนน  ร้อยละ 

เห็นดว้ย 10,723,639,101 เสียง 93.01 
ไมเ่ห็นดว้ย 806,533,547 เสียง 6.99 
งดออกเสียง 2,024,680 เสียง 0 
บตัรเสีย 0 เสียง 0 
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วาระที ่5  พจิารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ ไดเ้ชิญศาสตราจารยเ์กียรติคุณนายแพทยส์นัตศ์ิริ ศรมณี ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน ชีแ้จงรายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณาของท่ีประชมุในวาระนี ้

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณนายแพทยส์นัตศ์ิริ ศรมณี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความ
เหมาะสมประการต่าง ๆ รวมถึงสภาวการณท์างเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได ้ก าไรของบริษัท ความสอดคลอ้งกับ
กิจการในขนาดเดียวกนั ตลอดจนถงึความเหมาะสมกบัความรบัผิดชอบและภาระหนา้ท่ีของกรรมการ  

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทโดยข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึง
เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ โดยมีอตัราคา่ตอบแทนดงัตอ่ไปนี ้ 

1.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
(หน่วย : บาท) 

รายละเอยีด เสนอพจิารณาใน  
AGM 2564 

AGM 2563 AGM 2562 

1.1 บ าเหน็จกรรมการ (วงเงินรวม)    
โดยมอบให้คณะกรรมการพิจารณา
จดัสรรกนัเอง  

50.0 ลา้นบาท (1) 64.05 ลา้นบาท   79.4 ลา้นบาท   

1.2 ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ     
       -  ประธาน 75,000 บาทตอ่ครัง้ 75,000 บาทตอ่ครัง้ 75,000 บาทตอ่ครัง้ 
       -  กรรมการท่านละ  50,000 บาทตอ่ครัง้ 50,000 บาทตอ่ครัง้ 50,000 บาทตอ่ครัง้ 
1.3 วงเงินคา่รกัษาพยาบาลของกรรมการ  
(เฉพาะกรรมการจากภายนอกท่ีไม่มี
สถานะเป็นพนกังาน/ผูบ้ริหารตามสญัญา
จา้งของบริษัท โดยเป็นค่ารกัษาพยาบาล
ท่ีใช้บริการในโรงพยาบาลกรุงเทพและ

โรงพยาบาลในเครือเท่านัน้) (2) 

3 ลา้นบาท/คน/ปี 
(นบัจากวนัประชมุ

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2564 ถงึวนัประชมุ

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี
ครัง้ตอ่ไป)  

3 ลา้นบาท/คน/ปี 
(นบัจากวนัประชมุ

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2563 ถงึวนัประชมุ

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี
ครัง้ตอ่ไป)  

3 ลา้นบาท/คน/ปี  
(นบัจากวนัประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปี 2562 ถงึวนั
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปีครัง้ต่อไป)  

หมายเหต ุ
(1) ตามหลักเกณฑเ์ดิม บริษัทจะค านวณบ าเหน็จกรรมการในอัตรารอ้ยละ 0.1 ของรายไดร้วมตามงบการเงินรวมของปีท่ี

ผ่านมา ซึ่งหากค านวณบ าเหน็จกรรมการจากงบการเงินรวมของปี 2563 จะเป็นเงินเท่ากับ 71.4 ลา้นบาท (รายไดร้วม
ปี 2563 เท่ากับ 71,491 ลา้นบาท) อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงระบาด
อยู่ทั่วไป ท าใหพ้นักงานของบริษัทและบริษัทในเครือยงัเส่ียงต่อการติดเชือ้ตลอดเวลา  ดว้ยความห่วงใยต่อสุขภาพของ
พนักงานและเพ่ือใหบ้ริษัทสามารถจดัหาวคัซีนและอุปกรณป์้องกันโรคไดส้ะดวก คณะกรรมการไดแ้สดงความจ านง
ขอรบับ าเหน็จกรรมการลดลง รอ้ยละ 30 จากจ านวนท่ีจะพึงไดร้บั ท  าใหค้งเหลือบ าเหน็จกรรมการท่ีเสนอขออนุมัติใน
ครัง้นี ้เท่ากับ 50.0 ลา้นบาท 



 

หนา้ 19 จาก 25 
 

  

(2) ปัจจุบนักรรมการจากภายนอกท่ีมีสิทธิรบัสวสัดิการรกัษาพยาบาล มีจ  านวน 8 ท่าน (ไม่นับรวมกรรมการท่ีไม่ประสงค์
ต่อวาระ) ไดแ้ก่ 1. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณนายแพทยส์ันตศ์ิริ ศรมณี 2. นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล 3. นายวีระวงค ์จิตต์
มิตรภาพ 4. นายกานต ์ตระกูลฮุน 5. นายอาสา สารสิน 6. นายธงชัย จิรอลงกรณ์ 7. นายพุฒิพงศ ์ปราสาททองโอสถ 
และ 8. นายสุภัค ศิวะรกัษ์ทัง้นี ้หากท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 มีมติแต่งตัง้ นายวิรไท สันติประภพ และนายปรีดี 
ดาวฉาย ใหด้  ารงต  าแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการจากภายนอกท่ีมีสิทธิไดร้บัวงเงินค่ารกัษาพยาบาลตามขอ้  1.3 จะมี
จ านวนทัง้หมด 10 ท่าน 

 

2.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการก ากับดูแล
กิจการ โดยคณะกรรมการชดุย่อยจะไดร้บัคา่ตอบแทนในรูปของคา่เบีย้ประชมุในอตัราเท่ากบัปีท่ีผ่านมา ดงันี ้

(หน่วย : บาท) 
กรรมการชุดย่อย เสนอพจิารณาใน  

AGM 2564 
AGM 2563 AGM 2562 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
    -  ประธาน 105,000 บาทตอ่ครัง้ 105,000 บาทตอ่ครัง้ 105,000 บาทตอ่ครัง้ 
    -  กรรมการท่านละ 70,000 บาทตอ่ครัง้ 70,000 บาทตอ่ครัง้ 70,000 บาทตอ่ครัง้ 
2.2 คณะกรรมการบริหาร  
    -  ประธาน 90,000 บาทตอ่ครัง้ 90,000 บาทตอ่ครัง้ 90,000 บาทตอ่ครัง้ 
    -  กรรมการท่านละ 60,000 บาทตอ่ครัง้ 60,000 บาทตอ่ครัง้ 60,000 บาทตอ่ครัง้ 
2.3 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
    -  ประธาน 75,000 บาทตอ่ครัง้ 75,000 บาทตอ่ครัง้ 75,000 บาทตอ่ครัง้ 
    -  กรรมการท่านละ 50,000 บาทตอ่ครัง้ 50,000 บาทตอ่ครัง้ 50,000 บาทตอ่ครัง้ 
 
    -  ประธาน 75,000 บาทตอ่ครัง้ 75,000 บาทตอ่ครัง้ 75,000 บาทตอ่ครัง้  
    -  กรรมการท่านละ 50,000 บาทตอ่ครัง้ 50,000 บาทตอ่ครัง้ 50,000 บาทตอ่ครัง้  
2.5 คณะกรรมการก ากับดูแลกจิการ  
    -  ประธาน 75,000 บาทตอ่ครัง้ 75,000 บาทตอ่ครัง้ 75,000 บาทตอ่ครัง้ 
    -  กรรมการท่านละ 50,000 บาทตอ่ครัง้ 50,000 บาทตอ่ครัง้ 50,000 บาทตอ่ครัง้ 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วาระนี ้

 นางสาวนรินทรล์กัษณ ์พิชยั  ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ ในระยะเวลา 1 ปี บริษัทมีการประชมุคณะกรรมการ
บริษัททัง้สิน้ จ านวนก่ีครัง้ 
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 นางสาวเกษรา วงศเ์กต ุเลขานกุารบริษัท ชีแ้จงวา่ โดยปกติบริษัทจะมีการประชมุคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการบริหาร ประมาณ ปีละ  12 ครัง้ โดยก าหนดตารางการประชุมของทัง้สองคณะไว้เป็นประจ าทุก
เดือน ส าหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ  จะจัดการประชุมตามความเหมาะสมและความจ าเป็นในเรื่องท่ีตอ้ง
พิจารณา 

 เมื่อไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระนี ้โดย
นางสาวเกษรา วงศเ์กต ุเลขานกุารบริษัทไดแ้จง้ใหท่ี้ประชมุทราบว่ามติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนน
เสียงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้ประชมุ 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามท่ีเสนอขา้งตน้ 
ดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้ประชมุดงันี ้

     คะแนน  ร้อยละ 

เห็นดว้ย 11,384,620,815 เสียง 98.72 

ไมเ่ห็นดว้ย 145,569,437 เสียง 1.26 

งดออกเสียง 2,024,680 เสียง 0.02 

บตัรเสีย 0 เสียง 0 

วาระที ่6  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชปีระจ าปี 2564 และก าหนดค่าสอบบัญช ี

ประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 และก าหนดค่าสอบบญัชี โดย
เชิญศาสตราจารยเ์กียรติคุณนายแพทยส์นัตศ์ิริ ศรมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูชี้แ้จงรายละเอียดของ
ผูส้อบบญัชีตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 

ศาสตราจารยเ์กียรติคณุนายแพทยส์นัตศ์ิริ ศรมณี  ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดชี้แ้จงตอ่ท่ีประชมุว่า 
ตามขอ้มลูที่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้นัน้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบ
บญัชีของบริษัท โดยมีหลกัเกณฑ ์ดงันี ้

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

บริษัทจดทะเบียนอื่นในระดบัเดียวกนั  
4.  ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และส านกังานท่ีสงักดั โดยตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความสมัพนัธ ์และ/

หรือ มีส่วนไดส้่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับ
บคุคลดงักลา่ว  

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี
จากบริษัท ส  านกังานอีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2564 ตามรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้ 
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รายชือ่ผู้สอบบัญชทีีเ่สนอแต่งตัง้ในคร้ังนี ้ ผู้สอบบัญชรัีบ
อนุญาต 

ปีทีเ่ร่ิมลงนามในฐานะ
ผู้สอบบัญชขีองบริษัท 

1. นายวิชาติ โลเกศกระวี    เลขท่ี 4451 2561 - 2563 
2. นางสาวกมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ    เลขท่ี 4377 2559 - 2560 
3. นายส าราญ แตงฉ ่า เลขท่ี 8021 - 

 พรอ้มทั้งอนุมัติก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 2,450,000 บาท ซึ่งเป็นอัตรา
เท่ากบัปีท่ีผ่านมา โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 (หน่วย : บาท) 

ค่าตอบแทนการสอบบัญช ี  ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

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

ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีท่ีเสนอแตง่ตัง้ และบริษัท ส  านกังานอีวาย จ ากดั ซึง่เป็นส านกังานตน้สงักดัของผูส้อบ
บัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทัง้หมด ไม่เป็นผูท่ี้มีความสมัพันธห์รือมีส่วนไดเ้สียกับบริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร     
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นตามวิชาชีพต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยขอ้มลูประวตัิและประสบการณท์ างานของผู้
ไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 5 ของหนงัสือเชิญประชมุ 

 จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วาระนี ้แต่ไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชมุลงมติในวาระนี ้โดยนางสาว
เกษรา วงศเ์กต ุเลขานกุารบริษัทไดแ้จง้ใหท่ี้ประชมุทราบวา่มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชมุพิจารณาแลว้มีมติแต่งตัง้ นายวิชาติ โลเกศกระวี ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่ 
4451 และ/หรือนางสาวกมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 4377 และ/หรือ นายส าราญ แตงฉ ่า 
ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต เลขท่ี 8021 จากบริษัท ส  านักงานอีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2564 
พรอ้มทัง้ก าหนดค่าสอบบัญชีในวงเงิน 2,450,000 บาท ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งเขา้
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

          คะแนน  ร้อยละ 

เห็นดว้ย 11,407,317,732 เสียง 98.92 

ไมเ่ห็นดว้ย 124,879,700 เสียง 1.08 

งดออกเสียง 0 เสียง 0 

บตัรเสีย 0 เสียง 0 
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วาระที ่7 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ  แจง้ตอ่ท่ีประชมุวา่ขณะนีว้าระตา่ง ๆ ตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสือเชิญประชมุไดร้บัการพิจารณา
จากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ครบถว้นเสรจ็สิน้แลว้ จงึเปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

นายสุรตัน ์สกุลวงศใ์หญ่ ผูถื้อหุน้ สอบถามแนวทางการรบัมือและนโยบายการเพ่ิมรายไดจ้ากการ
ด าเนินงานของบริษัทต่อผลกระทบท่ีบริษัทไดร้บัจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเห็นไดช้ดัจากรายไดจ้าก
การรกัษาพยาบาลของชาวตา่งชาติท่ีลดลง   

แพทยห์ญิงปรมาภรณ ์ปราสาททองโอสถ กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ชีแ้จงวา่ ผลกระทบหลกัท่ีบริษัท
ไดร้บั เกิดจากคนไขจ้ากตา่งประเทศไมส่ามารถเดินทางเขา้มารบัการรกัษาในประเทศไทยได ้อย่างไรก็ตาม นอกจาก
ธุรกิจโรงพยาบาล บริษัทยงัประกอบธุรกิจอื่นๆ รวมถงึรา้นขายยา  บริษัทจงึไดป้รบัปรุงและกระตุน้ธุรกิจประเภทอื่น 
เช่น การร่วมมือกบักลุม่บริษัทประกนัภยัต่าง ๆ และกลุ่มลกูคา้บริษัท (Corporate Account) เพ่ือเป็นการขยายฐาน
ลกูคา้ในประเทศ ซึง่ช่วยใหก้ารดแูลสขุภาพ การรกัษา และการป้องกนัดแูลสขุภาพใหม้ีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึน้  

ในสว่นของรายไดจ้ากการรกัษาพยาบาลของชาวตา่งชาติท่ีลดลงนัน้ บริษัทไมส่ามารถคาดการณไ์ดว้่า
กลุม่คนไขจ้ากตา่งประเทศจะสามารถเดินทางกลบัเขา้มารกัษาเมื่อใด เน่ืองจากยงัมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหลายประการ 
อย่างไรก็ดี บริษัทยงัคงมีการติดต่อกลุม่คนไขจ้ากต่างประเทศเพ่ือรกัษาความสมัพนัธท่ี์ดี ทัง้นี ้บริษัทยงัคงมีรายได้
อีกช่องทางหนึ่งจากบุคคลท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศ คือ รายไดจ้ากการใหบ้ริการสถานกักกันในโรงพยาบาล
ทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine) เพ่ือให้ผู ้ท่ี เดินทางมาจากต่างประเทศได้รับการดูแลอย่างมี
ประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาอย่างนอ้ย 14 วนั นอกจากนี ้บริษัทยงัคงมุ่งมั่นพฒันากลุ่มธุรกิจรา้นขายยา โรงงาน
ยา โรงงานน า้เกลือ ใหม้ีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ รวมถึงบริษัทยงัมีอีกหนึ่งธุรกิจท่ีส  าคญัในอนาคต คือ เวชศาสตร์
ป้องกัน (Preventive Medicine) ซึ่งบริษัทเล็งเห็นว่าธุรกิจดังกล่าวไม่ควรเป็นแค่นโยบายของบริษัทแต่ควรเป็น
นโยบายการดแูลสขุภาพของประชากรโลก เน่ืองจากการดแูลรกัษาสขุภาพก่อนเกิดอาการเจ็บป่วย มีคา่ใชจ้่ายนอ้ย
กวา่และมีประสิทธิภาพสงูกวา่การดแูลรกัษาภายหลงัจากเกิดอาการเจ็บป่วยแลว้ 

นายสิรภพ มหรรฆสวุรรณ ผูถื้อหุน้ สอบถามในประเดน็ดงันี ้

1. แผนการขยายรายไดข้องบริษัทภายหลงัจากการลงทนุในโรงพยาบาลครบทัง้ 50 แห่ง เป็นอย่างไร 

2. เน่ืองจากศูนยบ์ริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 มีนโยบายให้
บริษัทเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการน าเขา้วคัซีนโควิด 19 จึงอยากทราบว่า บริษัทไดม้ีการเจรจากบับริษัทใดแลว้
หรือไม ่

แพทยห์ญิงปรมาภรณ ์ปราสาททองโอสถ กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ชีแ้จงวา่ บริษัทไดส้ง่ตวัแทนของ
โรงพยาบาลเอกชนเข้าร่วมประชุมกับนายกรัฐมนตรี และกระทรวงสาธารณสุข  โดยได้รับการยืนยันแลว้ว่า 
บริษัทเอกชนสามารถน าเขา้วัคซีนโควิด-19 ได ้แต่ควรเป็นวัคซีนโควิด-19 จากบริษัทท่ีรัฐบาลไม่ไดน้  าเขา้ โดย
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ปัญหาหลกัในปัจจุบัน คือ ความสามารถในการผลิตวคัซีนของโรงงานท่ีมีอยู่นัน้ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของ
ประชากรโลกในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ในฐานะท่ีบริษัทเป็นสมาชิกในกลุ่มของโรงพยาบาลเอกชน บริษัทจะ
ด าเนินการเต็มความสามารถและเต็มประสิทธิภาพในการจดัหาและน าเขา้วคัซีนโควิด-19 ตามแนวทางท่ีรฐับาล
ก าหนดและอนญุาตต่อไป ทัง้นี ้ปัจจบุนั กลุม่บคุลากรทางการแพทยข์องบริษัทซึ่งท างานอย่างหนกัก็ยงัไมไ่ดร้บัการ
ฉีดวคัซีนอย่างเต็มจ านวน หากบริษัทไดร้บัวคัซีนโควิด-19 แลว้ บริษัทเล็งเห็นว่ากลุ่มบุคลากรทางการแพทยข์อง
บริษัทเป็นกลุม่บคุคลท่ีส  าคญัท่ีควรไดร้บัการฉีดวคัซีนเป็นอนัดบัแรก 

นายอนสุรณ ์กยัวิกยัก าเนิด ผูถื้อหุน้ ไดส้ง่ค าถามลว่งหนา้ผ่านช่องทางนกัลงทนุสมัพนัธ์ โดยสอบถาม
วา่ บริษัทคาดการณว์า่จะไดร้บัรายไดจ้ากวคัซีนโควิด 19 เป็นจ านวนเท่าไร   

แพทยห์ญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ชีแ้จงว่า บริษัทไม่ไดม้ีนโยบาย
มุ่งหวงัก าไรจากการฉีดวคัซีนโควิด-19 เน่ืองจากเป็นการดูแลสุขภาพของประชาชน หากบริษัทมีส่วนร่วมในการ
จดัหาวคัซีนโควิด 19 บริษัทเลง็เห็นวา่ก็เป็นเรื่องของการด าเนินการตามวิชาชีพและเพ่ือดแูลสขุภาพของประชาชน 

นายนพดล สมบัติจิราภรณ์ ผูถื้อหุน้ ขอใหบ้ริษัทชีแ้จงเหตุผลในการขายหุน้ของโรงพยาบาลบ ารุง
ราษฎร ์และการขายหุน้ดงักลา่วสง่ผลตอ่รายไดข้องบริษัทอย่างไร 

นางนฤมล นอ้ยอ ่า รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่อาวุโสและประธานเจา้หน้าท่ีบริหารดา้นการเงิน 
ชีแ้จงว่า บริษัทเริ่มเป็นผูถื้อหุน้ของโรงพยาบาลบ ารุงราษฎรต์ัง้แต่ปี 2555 ซึ่งบริษัทรบัรูก้  าไรตามวิธีการส่วนไดเ้สีย
เป็นจ านวนประมาณ 6,000 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษัทมีนโยบายการถือหุน้ของโรงพยาบาลบ ารุงราษฎรเ์พ่ือการ
ลงทุน เมื่อบริษัทไดร้บัผลตอบแทนในระดบัเป็นท่ีพอใจ บริษัทจึงไดต้ดัสินใจขายหุน้ของโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์
ประกอบกบัสถานการณก์ารแพร่ะบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบนั ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงพยาบาลเป็นอย่าง
มากโดยเฉพาะคนไขต้่างชาติ รวมถึงการแข่งขันในอนาคตท่ีมีจ านวนมาก ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากปัจจัยหลาย
ประการ บริษัทเลง็เห็นว่าควรจ าหน่ายหุน้ในส่วนนีอ้อกไปทัง้จ านวน  โดยหลงัจากการขายเงินลงทนุดงักลา่วไปแลว้
นัน้ บริษัทจะไมส่ามารถรบัรูก้  าไรตามวิธีสว่นไดเ้สียจากเงินลงทนุดงักลา่วไดอ้ีก 

นายวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์ผูถื้อหุน้ สอบถามในประเดน็ดงันี ้

1. ตามท่ีบริษัทไดม้ีการขายหุน้ของโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ บริษัทมีโครงการจะขายหุน้อื่นๆ อีก
หรือไม่ เพราะเหตใุดจึงขายหุน้ออกไปในราคาท่ีต ่าเมื่อเทียบกบัราคาตลาด และบริษัทน าเงินจากการขายไปลงทุน
ในสว่นใด 

2. ในปี 2564 บริษัทมีแผนการขยายสาขา หรือควบรวมกิจการอื่นเพ่ิมเติมหรือไม ่อย่างไร  

นางนฤมล นอ้ยอ ่า รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่อาวุโส และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงิน 
ชีแ้จงดงันี ้ 
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1. การท่ีบริษัทจะจ าหน่ายส่วนร่วมทุนในบริษัทใด บริษัทจะพิจารณาเป็นรายครัง้ อย่างไรก็ตาม ณ 
ปัจจุบนั บริษัทยงัไม่มีแผนการท่ีจะจ าหน่ายสว่นร่วมทนุในบริษัทอื่นแตอ่ย่างใด ส าหรบัเงินท่ีไดจ้ากการขายหุน้ของ
โรงพยาบาลบ ารุงราษฎรน์ัน้ บริษัทจะน ามาใชใ้นการขยายกิจการโรงพยาบาลของบริษัทหรือใชเ้พ่ือลงทุนเพ่ิมเติม 
และบางส่วนน ามาลดภาระหนีเ้งินกู้ท่ีครบก าหนด     อย่างไรก็ตามในเรื่องการขยายการลงทุนนั้น เน่ืองจาก
สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน บริษัทจึงยังไม่มีโครงการลงทุนหรือขยายกิจการตามท่ี
คาดการณไ์วไ้ดแ้ละยงัไมไ่ดใ้ชเ้งินท่ีไดร้บัมาจากการขายหุน้ไปทัง้จ านวน 

ส าหรับประเด็นราคาหุน้ของโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์ท่ีบริษัทจ าหน่ายไปนัน้ ราคาหุน้ดังกล่าวจะ
ขึน้อยู่กบัแต่ละช่วงเวลา ซึ่งบริษัทจะพิจารณาถึงความเหมาะสมและเหตผุลในแต่ละช่วงเวลา โดยในช่วงเวลาท่ีมี
การขายหุน้ดงักล่าวบริษัทก็ไดพิ้จารณาร่วมกบัปัจจยัต่าง ๆ อย่างครบถว้นในเวลานัน้แลว้ และเห็นว่าเป็นราคาท่ี
เหมาะสม ณ วนัและเวลาดงักลา่ว 

2.ในเรื่องของการขยายสาขาหรือการควบรวมกิจการนัน้ ขณะนีบ้ริษัทยงัไม่มีแผนการท่ีจะด าเนินการ
ดงักล่าว แต่บริษัทมุ่งเนน้ไปท่ีการเพ่ิมรายไดข้องบริษัท โดยการขยายฐานกลุม่ลกูคา้ใหม่ๆ  ท่ียงัไม่เคยใชบ้ริการของ
บริษัท ไดแ้ก่ การเขา้ร่วมกบับริษัทประกนัภยัต่างๆ เช่น วิริยะประกนัภยั ในการขาย Exclusive Insurance หรือกบั 
อลิอนัซ ์อยุธยา ในการขายแผนคุม้ครองสขุภาพต่างๆ ซึ่งค่อนขา้งประสบความส าเร็จ และท าใหบ้ริษัทมีฐานลกูคา้
เขา้มาจ านวนมาก นอกจากนี ้บริษัทก็จะขยายฐานในเรื่องการส่งต่อผูป่้วยทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือ
เพ่ิมอตัราครองเตียงหรือคนไข ้ IPD และจะพฒันาและปรบัปรุงนวตักรรมในดา้น Smart Healthcare / Telehealth 
และ Telemedicine แตย่งัคงมีการควบคมุตน้ทนุควบคูก่นัไป 

นายวสนัต ์พงษ์พุทธมนต ์ผูถื้อหุน้ สอบถามเพ่ิมเติมวา่ จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด- 
19 ในปัจจุบนั ส่งผลใหเ้กิดผลกระทบต่อรายไดข้องบริษัทหรือไม่ และบริษัทมีการส่งต่อผูป่้วยท่ีไดร้บัเชือ้โควิด -19 
เพ่ือเขา้รับการรกัษาจ านวนเท่าใด และผลกระทบจากแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อบริษัทส าหรบัปี 2564 จะ
แตกตา่งกบัปี 2563 หรือไม ่ 

นางสาวสรญา สงัขานวม ผูร้บัมอบฉนัทะ สอบถามในประเดน็เพ่ิมเติมว่า สถานการณก์ารแพรร่ะบาด
ของโรคโควิด-19 ในปัจจบุนั ก่อใหเ้กิดผลกระทบตอ่กลุม่ลกูคา้คนไทยอย่างไร และบริษัทมีแนวทางในการเพ่ิมรายได้
จากกลุม่ลกูคา้คนไทยอย่างไร หากกลุม่ลกูคา้ตา่งประเทศลดลง 

แพทยห์ญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ไดชี้แ้จงว่า ผลกระทบท่ีบริษัท
ไดร้บัจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ณ ปัจจบุนั คงไมแ่ตกตา่งจากปลายปี 2563 อย่างไรก็ดี สิ่งท่ี
แตกตา่งและเห็นไดอ้ย่างชดัเจน คือ เรื่องความกงัวล ในการเดินทางเขา้มารบัการรกัษาในโรงพยาบาล โดยช่วงเดือน
เมษายน 2563 ลูกคา้ยังคงมีความกังวลและเขา้ใจว่าการเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาลจะท าใหต้ิดเชือ้โควิด-19  
แต่หลงัจากนัน้ ความกงัวลก็เริ่มลดลง และลกูคา้เริ่มเขา้ใจว่าการเขา้รบัการรกัษาท่ีโรงพยาบาลไม่ใช่สาเหตท่ีุท าให้
ติดเชือ้โควิด-19 ประกอบกบัการท่ีโรงพยาบาลไดจ้ัดเตรียมความพรอ้มทัง้ในดา้นการรกัษาความสะอาดของพืน้ท่ี 
รวมทัง้การดแูลบคุลากรและผูเ้ขา้รบับริการเป็นอย่างดี จงึท าใหล้กูคา้มั่นใจวา่โรงพยาบาลไมใ่ช่พืน้ท่ีเสี่ยง และท าให้



 

หนา้ 25 จาก 25 
 

ยงัคงมีผูป่้วยทั่วไปเขา้มาใชบ้ริการกบัโรงพยาบาลเพ่ิมขึน้  ซึ่งรายไดใ้นการรกัษาพยาบาลก็จะมีความใกลเ้คียงกบั
ปลายปี 2563  

ในส่วนของการดูแลผูเ้ขา้รับการตรวจและเขา้รบัการรกัษาโรคโควิด-19 บริษัทมีการจัดสรรพืน้ท่ีไว้
โดยเฉพาะใหเ้หมาะสมส าหรบัการดแูลรกัษาพยาบาลผูเ้ขา้รบัการรกัษาโรคโควิด-19 เพ่ือไมใ่หป้ะปนกบัผูป่้วยทั่วไป 
ทัง้นี ้การจะเพ่ิมจ านวนเตียงเพ่ือรองรบัผูเ้ขา้รบัการรกัษาโรคโควิด-19 ภายในระยะเวลาจ ากดั อาจจะท าไดล้  าบาก 
ในดา้นบคุลากรนัน้ บคุลากรของบริษัทยงัคงท างานอย่างเตม็ประสิทธิภาพ โดยบริษัทยงัไมไ่ดปิ้ดการใหบ้ริการตรวจ
และการรกัษาพยาบาลโรคโควิด-19 แตอ่าจจะตอ้งชะลอการใหบ้ริการลงไป  

นอกจากนี ้กระทรวงสาธารณสขุไดข้อความร่วมมือจากกลุ่มโรงพยาบาลเอกชน ใหเ้ปิดพืน้ท่ีโรงแรม
เพ่ือรองรับผูป่้วยโรคโควิด-19 ท่ีไม่แสดงอาการ เน่ืองจากมีจ านวนเพ่ิมขึน้ในปัจจุบันอย่างมาก ซึ่งบริษัทอยู่ใน
ระหวา่งการตรวจสอบพืน้ท่ีเพ่ือท่ีจะสามารถเปิดรบัผูป่้วยโรคโควิด-19 ไดต้อ่ไป 

ส าหรบัแนวทางในการเพ่ิมรายไดจ้ากกลุม่ลกูคา้คนไทย หากกลุม่ลกูคา้ตา่งประเทศลดลงนัน้ ตามท่ีได้
ชีแ้จงในวาระท่ีผ่านมาแลว้นั้นว่าบริษัทไดใ้หค้วามส าคัญกับการเติบโตของรายได้ โดยมุ่งขยายฐานลูกคา้กลุ่ม
โรงพยาบาลและธุรกิจสนับสนุน รวมถึงมุ่งขยายฐานลูกคา้ในกลุ่มบริษัทประกันภัยต่างๆ  โดยมีความร่วมมือกับ
บริษัทประกนัชัน้น าหลายแห่ง เพ่ือใหค้นไทยสามารถเขา้ถึงบริการที่มีคณุภาพในราคาท่ีเหมาะสม รวมถงึขยายฐาน
ลูกคา้โดยการน านวตักรรมเขา้มาใชเ้พ่ือใหเ้ครือ BDMS เป็น Smart Healthcare ดว้ยการใหค้  าปรึกษาทางแพทย์
และการซือ้ยาผ่านระบบทางไกล (Telehealth and Telemedicine) 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความประสงคใ์นการสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวปิด
ประชมุและขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชนต์อ่บริษัท 
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        ประธานท่ีประชมุ 

ลงนามโดย          เกษรา วงศ์เกตุ 

                    (นางสาวเกษรา วงศเ์กต)ุ 

                  เลขานกุารบริษัท 


