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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2565  
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

  

วัน เวลา และสถานทีป่ระชุม 

ประชมุเมื่อวนัท่ี 12 เมษายน 2565 เวลา 13:30 น. ณ หอ้งประชมุสยามมกฎุราชกมุาร ชัน้ 3 อาคารเฉลิม
พระบารมี 50 ปี ซอยศนูยวิ์จยั (ซอยเพชรบรุี 47) ถนนเพชรบรุีตดัใหม่ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุมในหอ้งประชุม 

1. ศาสตราจารยเ์กียรติคณุนายแพทยส์นัตศ์ิริ ศรมณี ประธานกรรมการบริษัท    

2. นายแพทยจ์ลุเดช ยศสนุทรากลุ รองประธานกรรมการบริ ษัท / 
กรรมการบริหาร และกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

3. นายแพทยป์ราเสริฐ ปราสาททองโอสถ กรรมการและผูก้่อตัง้ 

4. แพทยห์ญิงปรมาภรณ ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อ  านวยการใหญ่ และ
ประธานกรรมการบริหาร 

5. นางนฤมล นอ้ยอ ่า กรรมการ /  กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง/ รอง
กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่อาวุโส 
และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้น
การเงิน 

6. นายวีระวงค ์ จิตตม์ิตรภาพ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

7. นายชวลิต เศรษฐเมธีกลุ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน 
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8. นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการอิส ระ  และประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

9. นายศรีภพ สารสาส กรรมการ/ กรรมการบริหารความ
เสี่ยง/ กรรมการก ากับดูแลกิจการ 
และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารงาน
กลาง 

10. นายกานต ์ ตระกลูฮนุ กรรมการอิสระ 

11. นายธงชยั จิรอลงกรณ ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 

12. นายอฐั ทองแตง กรรมการ 

13. นายพฒิุพงศ ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการ 

14. นายแพทยช์ยัรตัน ์ ปัณฑรุอมัพร กรรมการ/ กรรมการบริหาร และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบตัิการ 

15. ดร. สภุคั ศิวะรกัษ ์ กรรมการอิสระ และกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

16. ดร. วิรไท สนัติประภพ กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์

1. นายประดิษฐ์ ทีฆกลุ ทีฆกลุ กรรมการ/ ประธานกรรมการ 
บริ ห า ร ความ เสี่ ย ง  และ
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ  

กรรมการทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุม 

1. นายอาสา สารสิน   กรรมการอิสระ (ติดภารกิจ) 

กรรมการของบริษัทมีจ านวนทัง้หมด 18 คน เขา้รว่มประชมุจ านวน 17 คน คิดเป็นรอ้ยละ 94.44 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวเกษรา วงศเ์กต ุ ผูช้่วยกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  

  และเลขานกุารบริษัท 
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2. นางวรรณพา ภวเวช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
ดา้นการเงิน -สายงานบญัชี 

3. นางสาวอรรจยา อินทรประสงค ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์

4. ดร. สิรพิชัร ์ ไผ่สวุฒัน ์ ผูช้่วยผูอ้  านวยการฝ่ายนวัตกรรม 
และการพฒันาอย่างยั่งยืน 

ผู้ตรวจสอบบัญช ี: บริษัท ส านักงานอวีาย จ ากัด 

1.  นายวิชาต ิ โลเกศกระวี หุน้สว่น   

2. นายส าราญ แตงฉ ่า หุน้สว่น 

  

ทีป่รึกษากฎหมาย : บริษัท วีระวงค,์ ชนิวัฒน ์และพารท์เนอรส์ จ ากัด 

1. นางสาวประทมุพร สมบรูณพ์ลูผล ทนายความอาวโุส 

เร่ิมการประชุม 

นางสาวเกษรา วงศเ์กต ุเลขานกุารบริษัท แจง้วา่ในการประชมุครัง้นีม้ีผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเองและผูร้บัมอบ 
ฉันทะเขา้รว่มประชมุทัง้หมด 1,831 ราย นบัรวมหุน้สามญัทัง้หมดไดจ้ านวน 11,106,913,669 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 
69.89 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 33 ซึ่ง
ก าหนดใหใ้นการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คนและ 
ตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 
เวน้แตจ่ะมีกฎหมายก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณนายแพทยส์นัต์ศิริ ศรมณี ประธานกรรมการบริษัท ท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ี
ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2565 พรอ้มทัง้กล่าวแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร
ของบริษัท และผูเ้ขา้ร่วมประชุมจากภายนอก ซึ่งเป็นตัวแทนจากผูส้อบบัญชีและท่ีปรึกษากฎหมาย และได้
มอบหมายใหน้างสาวเกษรา วงศเ์กต ุเลขานกุารบริษัท ชีแ้จงเก่ียวกบัขัน้ตอนการลงคะแนนเสียง 

นางสาวเกษรา วงศเ์กตุ เลขานุการบริษัทชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือใหก้ารประชุมเป็นไปตามหลักการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดี ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม บริษัทขอเรียนชีแ้จงวิธีการปฏิบัติในการ
ลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียง ดงันี ้

1)  ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 
โดยใหน้บัหนึ่งหุน้ตอ่หนึ่งเสียง  



หนา้ 4 จาก 24 

2)  เพ่ือใหก้ารด าเนินการพิจารณาในแต่ละวาระเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว ในการลงคะแนนเสียงใน   
แต่ละวาระ บริษัทจะสอบถามว่ามีผู ้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอให้ท า
เครื่องหมายในช่อง  ไม่เห็นดว้ย หรือ  งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และใหย้กมือขึน้
เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษัท ด าเนินการเก็บบตัรลงคะแนนเพ่ือน าไปตรวจนบั โดยในการนบัคะแนน
เสียง บริษัทจะใชวิ้ธีหักคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงทั้งหมด 
และสว่นท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย  

ส าหรบัวาระท่ี 4 ซึ่งเป็นวาระเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ เพ่ือใหบ้ริษัทได้
ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถื้อหุน้ท่ีดี บริษัทจะใหม้ีการลงคะแนน
เสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยการนบัคะแนนเสียงของการเลือกตัง้กรรมการแต่ละท่าน 
บริษัทจะใชวิ้ธีหกัคะแนนเสียงท่ีไมเ่ห็นดว้ยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงทัง้หมด และสว่น
ท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย และเพ่ือความโปร่งใส บริษัทจะท าการเก็บบัตร
ลงคะแนนทกุใบหลงัจากท่ีมีการลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการท่านสดุทา้ย เพ่ือใหเ้กิดความสะดวกและ
เรียบรอ้ยในการเก็บบตัรลงคะแนน จะมีเจา้หนา้ท่ีเดินไปเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อเขา้ร่วมประชุม 

3) บัตรลงคะแนนท่ีมีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดย
แสดงเจตนาขดักนั หรือบตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไมม่ีลายมือช่ือก ากบั หรือบตัรลงคะแนนท่ี
ลงคะแนนเสียงเกินกวา่เสียงท่ีมีอยู่ จะถือวา่เป็นบตัรเสีย 

หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงลายมือช่ือ ก ากับด้วย  
การลงคะแนนท่ีแตกตา่งไปจากท่ีกลา่วขา้งตน้ ถือวา่การลงคะแนนดงักลา่วเป็นโมฆะ 

4)  ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะประสงคจ์ะกลับก่อนการประชุมเสร็จสิน้ ขอให้ส่งบัตร
ลงคะแนนใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทก่อนออกจากหอ้งประชุม บริษัทจะด าเนินการตดัจ านวนหุน้
ของผูถื้อหุน้ ทัง้ท่ีมาดว้ยตนเองหรือโดยการมอบฉนัทะ ออกจากองคป์ระชมุ 

5)  เพ่ือลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  ขอใหผู้เ้ขา้ร่วม
ประชุมทุกท่านสวมใสห่นา้กากอนามยัตลอดระยะเวลาประชมุ และบริษัทไม่จดัเตรียมไมโครโฟน
ส าหรบัการสอบถาม หากผูเ้ขา้รว่มประชมุประสงคจ์ะสอบถามในแตล่ะวาระ ใหเ้ขียนค าถามลงใน
ก ร ะ ด าษ ท่ี บ ริ ษั ท จั ด เ ต รี ย ม ไ ว้ ใ ห้  พ ร้ อ ม ร ะ บุ  ช่ื อ - ส กุ ล  แ ล ะ ส ถ า น ะ ค ว าม เ ป็ น 
ผูถื้อหุน้ หรือ ผูร้บัมอบฉันทะ และส่งใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีบริษัทเพ่ือจดัส่งค าถามแก่ประธานท่ีประชุม
ตอ่ไป ทัง้นี ้หากค าถามใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชมุและการด าเนินงานของบริษัท แตย่งัไมไ่ด้
มีการตอบค าถามในท่ีประชุม บริษัทจะบันทึกค าถาม ค าตอบ และช่ือของผูถ้ามในรายงานการ
ประชมุตอ่ไป 
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ทั้งนี ้ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวธนพรรณ 
ปัจฉิมสวสัดิ ์ท่ีปรกึษากฎหมายจากบริษัท วีระวงค ,์ ชินวฒันแ์ละพารท์เนอรส์ จ ากดั ท าหนา้ท่ีเป็นกรรมการตรวจ
นบัคะแนน 

ต่อมา ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า ในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2565 นี ้บริษัทไดเ้ปิดโอกาส
ใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรื่องท่ีเห็นวา่มีประโยชนแ์ละสมควรบรรจเุป็นวาระลว่งหนา้ส าหรบัการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 
2565 และใหม้ีการเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู ้ความสามารถ และคุณสมบตัิท่ีเหมาะสม เพ่ือพิจารณาเลือกตัง้ให้
เป็นกรรมการบริษัท นับตัง้แต่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวนัท่ี 14 มกราคม 2565 โดยไดเ้ผยแพร่หลกัเกณฑก์ารเสนอ
วาระล่วงหน้าดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ปรากฏว่าไม่มีผู ้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระล่วงหน้าเพ่ือให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระส าหรบัการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2565 และไม่มีผูเ้สนอช่ือ
บุคคลอื่นๆ เพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด ประธานฯ จึงด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระท่ีก าหนด ไว ้ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที ่1 คณะกรรมการรายงานกจิการในรอบปี 2564 เพือ่ทราบ 

ประธานฯ ได้เชิญแพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อ  านวยการใหญ่  
กลา่วรายงานกิจการของบริษัทในรอบปี 2564 ตอ่ท่ีประชมุ 

แพทยห์ญิงปรมาภรณ ์ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อ  านวยการใหญ่ น าเสนอภาพรวมของ
กิจการของบริษัทในรอบปี 2564 โดยมีสาระส าคญัสรุปไดด้งันี ้

ภาพรวมขององคก์ร 

 ปัจจบุนั บริษัทมีธุรกิจโรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัทท่ีเปิดแลว้จ านวน 53 แห่ง โดยมี
จ านวนเตียงในโรงพยาบาลในเครือข่ายรวมทั้งหมดประมาณ 8,200 เตียง มีจ านวน
แพทยร์วมทัง้สิน้ประมาณ 11,000 คน พยาบาลประมาณ 7,000 คน นอกจากนี ้บริษัทยงั
ไดจ้ดัตัง้ศนูยแ์ห่งความเป็นเลิศ (Centers of Excellence) จ านวน 11 แห่งในโรงพยาบาล
เครือข่ายของบริษัทในแตล่ะภมูิภาค รวมถงึราชอาณาจกัรกมัพชูา 

 ในปี 2564 ท่ีผ่านมา บริษัทไดร้บัเครดิตองคก์รในอนัดบั “AA” Stable ซึ่งจัดอนัดบัโดย 
บริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั (TRIS) และบริษัทไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ขา้เป็นสมาชิกดชันีความ
ยั่งยืนของดาวโจนส ์(DJSI) กลุม่ตลาดเกิดใหม ่ประจ าปี 2564 รวมถงึไดร้บัคดัเลือกเขา้สู่
รายช่ือหุน้ยั่งยืนหรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) กลุ่มบริการ ประจ าปี 
2564 เป็นการตอ่เน่ืองเป็นปีท่ีสอง จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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 โรงพยาบาลเครือข่ายหลกัของบริษัทประกอบดว้ย โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติ
เวช โรงพยาบาลพญาไท โรงพยาบาลเปาโล โรงพยาบาลบีเอ็นเอช และโรงพยาบาล
รอยลั ซึง่เป็นโรงพยาบาลในราชอาณาจกัรกมัพชูา  

 บริษัทมีการประกอบธุรกิจอื่นๆ ท่ีไม่ใช่โรงพยาบาล ไดแ้ก่ ศูนยส์ุขภาพแบบครบวงจร 
(BDMS Wellness Clinic), บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อ  านวยเภสชั) จ ากัด ผูผ้ลิต
และจ าหน่ายน า้เกลือ, บริษัท สหแพทยเ์ภสชั จ ากดั ผูผ้ลิตและจ าหน่ายยา และรา้นขายยา 
SAVE DRUG  

ความร่วมมือทา่มกลางสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  

 ในปี 2564 บริษัทไดท้ างานร่วมกับรัฐบาลและภาคเอกชนต่างๆ ในการดูแลรกัษาและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยใหก้ารสนับสนุนในการร่วมฉีดวัคซีนซึ่งได้
รับมาจากรัฐบาลและภาคเอกชนต่างๆ ใหแ้ก่ประชาชนแลว้ มากกว่า 4,000,000 โดส 
และบริษัทสามารถตรวจหาเชือ้โควิด-19 ดว้ยวิธี RT-PCR และ ATK รวมแลว้มากกว่า 
10,000 ครัง้ตอ่วนั อีกทัง้ยงัมีโรงพยาบาลทางเลือก (Hospitel) ซึง่บริษัทใหบ้ริการรว่มกบั
โรงแรมต่างๆ ประมาณกว่า 6,000 เตียง และยงัมีจ านวนเตียงท่ีใชใ้นการรกัษาผูป่้วยโรค
โควิด-19 ในโรงพยาบาล (Cohort Wards) อีกประมาณ 2,300 เตียง 

 บริษัทรว่มกบัมลูนิธิเวชดสุิตฯ และกองทพัอากาศจดัตัง้โรงพยาบาลสนามกองทพัอากาศ 
(ธูปะเตมีย)์ เพ่ือดแูลผูป่้วยโควิดในกลุ่มสีเหลือง และเมื่อสถานการณค์ลี่คลาย จึงไดส้่ง
มอบโรงพยาบาลสนามดงักล่าวพรอ้มอุปกรณก์ารแพทยใ์หแ้ก่กองทพัอากาศเมื่อเดือน
ตลุาคม 2564 เพ่ือใชใ้นการดแูลประชาชนตอ่ไป 

กลยุทธก์ารด าเนินงาน  

 บริษัทไดใ้หค้วามส าคัญกับผูร้ ับบริการในทุกกลุ่มโดยมีนโยบายในการก าหนดราคาท่ี
เหมาะสม (Value-based pricing) พรอ้มกบัมุ่งเสริมสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีและใหบ้ริการ
กบัลกูคา้ในกลุ่มบริษัทประกนัภยัต่างๆ ส  านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
และกรมบญัชีกลาง 

 บริษัทไดพ้ัฒนานวัตกรรมเพ่ือเขา้สู่การเป็น Smart Healthcare ดว้ยการน าเทคโนโลยี
และนวตักรรมเขา้มาเป็นส่วนส าคญัในการยกระดบัการใหบ้ริการทางการแพทย์ (Digital 
Health) การท าการตลาดผ่านสื่อดิจิทลัหรืออุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกส ์(Digital Marketing) 
และการพัฒนาโปรแกรมแอพพลิเคชั่นเพ่ือรองรับการใชง้านส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนท่ี 
(Mobile Application) ท่ีสามารถใชร้ว่มกบัการใหบ้ริการทางสขุภาพ รวมถงึพฒันาระบบ
ตา่ง ๆ ในโรงพยาบาลใหท้นัสมยัเพ่ิมมากขึน้ 
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 บริษัทยงัไดใ้หค้วามส าคญัในเรื่องกลยุทธท์างการแพทย ์โดยการมุ่งเนน้ใหโ้รงพยาบาล
หลักเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence) และมีการจัดตั้ง BDMS 
Genomic Center โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการตรวจพันธุกรรมเฉพาะบุคคล  
รวมทัง้มีการจดัการระบบจดัซือ้จดัจา้งของบริษัทและโรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัท
ร่วมกนั โดยทัง้หมดนี ้บริษัทสามารถด าเนินการไดโ้ดยความร่วมมือของแพทย ์พยาบาล 
ทีมสนบัสนนุ และการจดัการเครื่องมือแพทยท์ัง้หมดในองคก์รเพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 

 บริษัทมุ่งเน้นกลยุทธ์ในการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่ งยืน  โดยค านึงถึง
สิ่งแวดลอ้ม สงัคม และหลกัธรรมาภิบาล 

การลงทุนขยายและพัฒนาโรงพยาบาล 

 ในปี 2565 บริษัทมีแผนงานท่ีจะลงทุนขยายจ านวนเตียงในโรงพยาบาลกรุงเทพอุดร 
จ านวน 142 เตียง และโรงพยาบาลเปาโลโชคชัย 4 ในส่วนผูป่้วย Premium จ านวน 59 
เตียง และสว่นประกนัสงัคม จ านวน 30 เตียง 

 ในปลายปี 2565 บริษัทมีแผนการเปิดโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพระยอง ซึ่งเป็น
โรงพยาบาลเฉพาะทางส าหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับ
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง  

 ในปี 2566 บริษัทจะมีจ านวนเตียงเพ่ิมขึน้จากโรงพยาบาลพญาไท 1 จ านวน 160 เตียง
และโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ในสว่นผูป่้วยประกนัสงัคม จ านวน 100 เตียง  

 ในปี 2567 บริษัทจะมีจ านวนเตียงเพ่ิมขึน้จากโรงพยาบาล  Samitivej International 
Children จ านวน 102 เตียง  

 ในปี 2568 บริษัทมีแผนการเพ่ิมจ านวนเตียงขึน้ในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวนัออก ณ โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง - ปลวกแดง จ านวน 200 เตียง รวมทัง้ยงัมีแผน
จะขยายพืน้ท่ีของโรงพยาบาลที่มีอยู่ในปัจจบุนั 

 การพัฒนาโรงพยาบาลหลักเพ่ือเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence)  
โดยมุ่งใหค้วามส าคัญกับการดูแลผูป่้วยอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตและ
ภาวะทุพพลภาพของคนไทยในอนัดบัตน้ๆ นอกจากนี ้ยงัมุ่งเนน้ในการรกัษาโรคกระดูก
และขอ้ โรคหวัใจ โรคทางระบบสมอง และโรคมะเรง็ 
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นวัตกรรมด้านการบริการ 

 บริษัทมีความร่วมมือดา้นนวัตกรรมกับบริษัท ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากัด (มหาชน) โดย
ปรบัปรุงอปุกรณท่ี์บริษัทใชอ้ยู่เดิมเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการและ
ลดการน าเขา้จากตา่งประเทศ ดงันี ้

- การผลิตถังส  าหรับทิง้อุปกรณ์มีคม ซึ่งผลิตในประเทศไทยและออกแบบโดย
บคุลากรในองคก์ร โดยใชวิ้ธีวางเข็มฉีดยาลงในถงัเรียงกนัในแนวนอน เพ่ือเป็นการ
ประหยัดพืน้ท่ี ปัจจุบัน ไดม้ีการน าไปใชง้านในโรงพยาบาลเครือข่ายของบริษัท 
รวมถงึสถานพยาบาลอื่นๆ แลว้ 

- การผลิตรถเข็นผูป่้วย ซึ่งร่วมออกแบบโดยบริษัท ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
และเจา้หนา้ท่ีผูใ้ชง้านรถเข็นเป็นประจ า โดยพัฒนาขึน้จากปัญหาท่ีพบจากการ
ท างานของพนักงานเคลื่อนยา้ยและรับส่งผูป่้วยภายในโรงพยาบาล ใหม้ีความ
ปลอดภัยและสะดวกสบายมากย่ิงขึน้ นอกจากนี ้ผลิตภัณฑด์งักล่าวยังสามารถ
ผลิตไดภ้ายในประเทศ ท าใหม้ีความไดเ้ปรียบทางดา้นราคาและเป็นการสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขันใหแ้ก่ประเทศในอนาคต โดยบริษัทไดเ้ริ่มใชร้ถเข็น
ดงักลา่วแลว้ในโรงพยาบาลเครือข่ายบางแห่งของบริษัท 

- การผลิตรถจ่ายยาอัจฉริยะ ซึ่งท างานร่วมกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บริษัท เพ่ือเพ่ิมความปลอดภยัในการจ่ายยาใหก้บัผูป่้วยของโรงพยาบาล  

 บริษัทมีการพัฒนารูปแบบบริการเป็น digital โดยการสรา้ง Telehealth platform เพ่ือ
รองรบัการใชง้านส าหรบัอปุกรณเ์คลื่อนท่ี (Mobile Application) ดงันี ้

- My B+ Application ส าหรบัลกูคา้ท่ีมาใชบ้ริการเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ 

- Samitivej Plus ส าหรบัลกูคา้ท่ีมาใชบ้ริการเครือโรงพยาบาลสมิติเวช 

- Health Up ส าหรับลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการท่ีเครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือ
โรงพยาบาลเปาโล 

 บริษัทมีการรว่มลงทนุกบับริษัทสตารท์อพัของประเทศไทย เพ่ือการดแูลสขุภาพของคน
ไทยในสาขาต่างๆ โดยผลิตภณัฑส์่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงเริ่มตน้ของการพฒันา ส าหรบั
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีการใช้งานแลว้ ไดแ้ก่ การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการอ่าน
แผ่นฟิลม์ของผูป่้วย 
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BDMS Genomic Center 

 บริษัทไดล้งทุนร่วมกบั NovogeneAIT Genomics Singapore Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร ์
ในการจัดตั้ง BDMS Genomic Center ซึ่งนับเป็นศูนย์แห่งแรกในประเทศไทยท่ีมีการ
ตรวจวิเคราะห์พันธุกรรมในรายละเอียดเชิงลึก เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการ
รกัษาพยาบาลเฉพาะบุคคล ทัง้ในเชิงการวางแผนป้องกนัและวางแผนการรกัษาพยาบาล
ไดอ้ย่างทนัท่วงที โดยมีแผนเปิดใหบ้ริการภายในไตรมาสท่ีสองของปี 2565 

BDMS Health Ecosystems 

 จากประสบการณ์ในช่วงแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทไดต้ระหนักว่า การดูแล
สขุภาพนัน้ ไม่อาจจ ากดัเฉพาะในโรงพยาบาลได ้บริษัทจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาการดแูล
สุขภาพอย่างครบวงจร โดยดูแลผู้คนทุกช่วงอายุ  ในทุกสถานท่ี  เพ่ือเพ่ิมความ
สะดวกสบายและความมั่นใจในมาตรฐานของการใหบ้ริการ โดยบริษัทไดพ้ฒันาโครงการ 
BDMS Health Ecosystems ซึ่งประกอบด้วย การให้ค  าปรึกษาทางการแพทยผ์่าน
อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนท่ี (Tele-consultation) บริการจัดส่งยา (Tele-pharmacy) การ
ตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการ (Home lab service) การดแูลสขุภาพท่ีบา้นของผูป่้วย (Home 
care) รวมถึงมีความร่วมมือในการดูแลสขุภาพในลักษณะเครือข่าย โดยพัฒนาร่วมกบั
ห้องปฏิบัติการและเครือข่ายรา้ยขายยา นอกจากนี ้ BDMS Health Ecosystems ยัง
ประกอบดว้ยขอ้มูลประวตัิสุขภาพของผูป่้วย (Patient health records) โปรแกรมตรวจ
สขุภาพ (Health package) ข่าวสารสขุภาพท่ีเช่ือถือได ้ (Health content) ตลอดจนการ
จ าหน่ายผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสขุภาพ (Health Mall)  

แผนงานการด าเนินงานด้านความอย่างยั่งยนื 

บริษัทด าเนินแผนงานตามกรอบดา้นการพฒันาอย่างยั่งยืน ซึง่ประกอบไปดว้ย 

 มากกว่าความเป็นเลิศ หมายถึง การวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรแ์ละ
ขอ้มลูผูใ้ชบ้ริการใหส้มบูรณ์ เพ่ือส่งมอบบริการดิจิทลัแก่ผูใ้ชบ้ริการ และพฒันาประเมิน
ความยั่งยืนองคก์รตามประเดน็สาระส าคญั 

 ก่อเกิดนวัตกรรมองคร์วม หมายถึง การสนบัสนุนวฒันธรรมนวตักรรมองคก์ร พรอ้ม
สรรหาพนัธมิตรในการพฒันานวตักรรมสขุภาพ 

 สร้างส่วนร่วมอย่างยั่งยืน หมายถึง การปรับแนวปฏิบัติและตรวจประเมินการเก็บ
ขอ้มลูดา้นสิ่งแวดลอ้มตามมาตรฐานสากล เพ่ือประกอบแผนการลดผลกระทบภาวะโลก
รอ้น พรอ้มก าหนดแนวปฏิบตัิตามหลกัสิทธิมนษุยชน 
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 ส่งคืนคุณค่าสู่สังคม หมายถึง การยกระดับความรอบรูด้า้นสุขภาพและพืน้ฐานการ
ช่วยชีวิตของชมุชนและสงัคมเพ่ือความเป็นอยู่ท่ีดี 

จากการด าเนินการท่ีผ่านมา สง่ผลใหบ้ริษัทไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ขา้เป็นสมาชิกดชันีความยั่งยืน
ของดาวโจนส ์(DJSI) กลุม่ตลาดเกิดใหม ่ประจ าปี 2564 นบัเป็นความส าเรจ็ท่ีเป็นท่ีประจกัษใ์น
เวทีความยั่งยืนระดบัประเทศและระดบัสากล โดยบริษัทถือเป็นกลุ่มธุรกิจดา้นสขุภาพรายแรก
ในประเทศไทยและในทวีปเอเชียท่ีไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็นสมาชิก DJSI  

กจิกรรมด้านความยั่งยนืทีป่ระสบความส าเร็จในปี 2564   

 บริษัทจดัโครงการ Resiliency of Wastewater Treatment ณ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 
เพ่ือเป็นแนวทางบ าบดัน า้เสียใหเ้หมาะสมกบัจ านวนผูร้บับริการภายใตส้ถานการณก์าร
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19  และสามารถจัดการทรพัยากรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ไม่
ส่งผลกระทบตอ่ระบบนิเวศในชุมชนรอบโรงพยาบาล โดยโครงการดงักลา่วเป็นโครงการ
ชนะเลิศหมวด Earth Healthcare ภายใตโ้ครงการ BDMS Award ปี 2564 

 บริษัทจัดโครงการกลา้ดีพิทักษ์ใจ โดยโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ เป็นโครงการ
สมัมนาเชิงปฏิบตัิการใหค้วามรูแ้ละทกัษะการกูชี้พและการปฐมพยาบาลในชุมชนรอบ
โรงพยาบาล ซึ่งส่งผลใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการภาคเอกชนสามารถช่วยชีวิตผูป่้วย1 ราย ใน
พืน้ท่ีของตนเองใหเ้ขา้รบัการรกัษาอย่างปลอดภยั โดยโครงการดงักล่าว รวมถึงอีกหลาย
โครงการท่ีบริษัทจดัท าขึน้ ลว้นส่งผลให้บริษัทไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ขา้เป็นสมาชิกดชันี
ความยั่งยืนของดาวโจนส ์(DJSI) กลุม่ตลาดเกิดใหม ่ประจ าปี 2564 

นอกจากนีใ้นปี 2565 ซึ่งเป็นปีท่ีบริษัทครบรอบก่อตัง้ 50 ปี บริษัทไดด้  าเนินการจัดโครงการ
อบรมกูชี้พ 50 ปี BDMS โดยเป็นการจดัสอนและรว่มฝึกอบรมหลกัสตูรการช่วยชีวิตขัน้พืน้ฐาน
อย่างถกูวิธีโดยโรงพยาบาลในเครือข่ายทัง้ 53 แห่ง ในแตล่ะพืน้ท่ีของประเทศไทย โดยมีแนวคิด
ในการจดัโครงการนีว้า่ “โลกนีม้ีฮีโรไ่ดม้ากกวา่ 1 คน BDMS รว่มสรา้งสงัคมไทยปลอดภยั”  

รางวัลทีไ่ด้รับ 

 บริษัทได้รับรางวัล Global Health and Travel Awards 2021 ซึ่งจัดขึน้โดยนิตยสาร 
Global Health and Travel ดงันี ้

-  บีดีเอม็เอส เวลเนส คลินิก ไดร้บั 3 รางวลั ไดแ้ก่ 
1)  Integrated Health and Wellness Service Provider of the Year in Asia Pacific 
2) Dental Medical Centre of the Year in the Asia-Pacific  
3) Fertility Medical Centre of the Year in the Asia-Pacific 
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- โรงพยาบาลสมิติเวช ไดร้บั 5 รางวลั ไดแ้ก่ 
1)  Smart Hospital of the Year in the Asia-Pacific 
2) Best Hospital of the Year in Thailand 
3) Hospital COVID-19 Healthcare Service Provider of the Year in the 

Asia-Pacific 
4) Pediatric Cardiology Service Provider of the Year in the Asia-Pacific  
5) Gastroenterology Service Provider of the Year in the Asia-Pacific 

- โรงพยาบาลกรุงเทพภเูก็ต ไดร้บัรางวลั Heart and Vascular Service Provider of 
the year in the Asia-Pacific 

 รางวลั All-Asia Executive Team 2021- Most Honored Company – Thailand ในสาขา 
Best CEO, Best CFO, Best IR Professional, Best IR Program และ  Best ESG ใน
หมวด Healthcare & Pharmaceuticals Sector for the rest of Asia (ex-China) ประจ าปี 
2564 จากนิตยสาร Institutional Investor 

 รางวัล Most Outstanding Company in Thailand-Healthcare Sector จากนิตยสาร 
Asiamoney  

 รางวลั Outstanding Investor Relations Awards ในสาขากลุ่มบริษัทจดทะเบียนท่ีมีมลูค่า
หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดสงูกวา่ 100,000 ลา้นบาท จากงาน SET Awards 2021 ซึง่จดั
ขึน้โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 รางวลั Best IR in Healthcare Sector จากนิตยสาร IR Magazine 

จากนั้น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวาระนี ้

นายวนัชยั เลิศศรีจตพุร ผูร้บัมอบฉนัทะ สอบถามในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

1. ในปัจจุบัน โรงพยาบาลขนาดใหญ่หลายแห่งในประเทศไทย มีการรวมตัวกันเพ่ือเขา้สู่
ธุรกิจ Wellness เน่ืองจากเล็งเห็นถึงศกัยภาพของธุรกิจดงักล่าว จึงขอสอบถามถึงความคิดเห็นและมุมมองของ
บริษัทในกรณีดงักลา่ว 

2. การฟ้ืนฟคูวามสมัพนัธร์ะหวา่งราชอาณาจกัรซาอดุีอาระเบียและประเทศไทยเม่ือไมน่านนี ้
จะสามารถเปิดโอกาสการใหบ้ริการแก่ลกูคา้จากราชอาณาจกัรซาอดุีอาระเบียหรือไม ่
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แพทยห์ญิงปรมาภรณ ์ปราสาททองโอสถ กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่  ชีแ้จงวา่  

1. บริษัทได้เริ่มด าเนินธุรกิจ Wellness เมื่อประมาณ 10 ปีท่ีแล้ว โดยเริ่มจากการเป็น 
Wellness Clinic ในโรงพยาบาล ก่อนจะแยกพืน้ท่ีออกจากโรงพยาบาลเมื่อประมาณ 3 ปีท่ีผ่านมา ซึ่งถือไดว้่า
บริษัทเป็นผูน้  าธุรกิจ Wellness โดยมีแพทย ์พยาบาล และผูเ้ช่ียวชาญ ใหก้ารดูแลสุขภาพอย่างใกลชิ้ด ทัง้นี ้ใน
ปัจจุบนั เริ่มมีกลุ่มธุรกิจทัง้ท่ีเป็นโรงพยาบาลและไม่ใช่โรงพยาบาล มีความสนใจเขา้สู่ธุรกิจ Wellness อย่างไรก็
ตาม บริษัทมีความเช่ือมั่นว่า ด้วยบุคลากรผู้เช่ียวชาญของบริษัทและองค์ความรู ้ทั้งจากในประเทศและ
ตา่งประเทศ บริษัทจะสามารถพฒันาธุรกิจดงักลา่วใหเ้จริญเติบโตย่ิงขึน้ตอ่ไปในอนาคต 

2. ในอดีต บริษัทมีผูป่้วยจากราชอาณาจกัรซาอดุีอาระเบีย ซึง่ตอ่มาไดล้ดจ านวนลง อย่างไรก็
ตาม ในปัจจบุนั เริ่มมีผูป่้วยจากราชอาณาจกัรซาอดุีอาระเบียกลบัเขา้มารบับริการของบริษัทแลว้ 

นายวสนัต ์พงษพ์ทุธมนต ์ผูถื้อหุน้ สอบถามในประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้

1. ความกา้วหนา้และผลการด าเนินงานของ BDMS Wellness Clinic เป็นอย่างไร 

2. ความรว่มมือกบักลุม่บริษัทประกนัสขุภาพ มีผลตอบรบัเป็นอย่างไร 

3. จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 บริษัทมีการปรบัเปลี่ยนแผนธุรกิจอย่างไร 

แพทยห์ญิงปรมาภรณ ์ปราสาททองโอสถ กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ ชีแ้จงวา่  

1. ปัจจบุนั บริษัทไมไ่ดแ้ยกผลการด าเนินงานของ BDMS Wellness Clinic เป็นการเฉพาะ 

2. บริษัทมีความสมัพนัธแ์ละความร่วมมือท่ีดีกบักลุ่มบริษัทประกนัสขุภาพทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยมีสดัส่วนคนไขจ้ากสิทธิประกนัสขุภาพสงูขึน้จากประมาณรอ้ยละ 20 เป็นรอ้ยละ 30 และมีการ
พฒันากรมธรรมท่ี์หลากหลาย ทัง้กรมธรรมท์ั่วไป และกรมธรรมเ์ฉพาะโรค  

3. เมื่อเกิดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง บริษัทตอ้งพยายามปรบัตวัใหท้นัตอ่สถานการณด์ว้ย
วิธีการดูแลสุขภาพทัง้ภายในและภายนอกโรงพยาบาลในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายและเพ่ิมการ
เขา้ถงึการใหบ้ริการในรูปแบบของอนาคต ซึง่สิ่งท่ีส  าคญัท่ีสดุคือ การรกัษามาตรฐานการรกัษาพยาบาลของบริษัท 

นางกมลวิจิตร โพปริพตัร ผูร้บัมอบฉนัทะ สอบถามวา่  

1. ปัจจบุนั สดัสว่นลกูคา้ตา่งชาติ รอ้ยละ 18 นัน้ มาจากประเทศใด และจ านวนของลกูคา้ในแต่
ละประเทศมีสดัสว่นเป็นอย่างไร  

2. บริษัทมีความสนใจในกลุ่มลูกค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านตัวแทน สาขาใน
ตา่งประเทศ หรือไม ่
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นางนฤมล นอ้ยอ ่า รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่อาวุโสและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้น
การเงิน ชีแ้จงวา่  

1. ปัจจุบันคนไขไ้ทยมีสดัส่วนประมาณ รอ้ยละ 82  และคนไขค้นต่างชาติมีสดัส่วนประมาณ
ร้อยละ18  คิดตามรายได้จากการให้บริการ โดยคนไข้ 5 ชาติหลัก ได้แก่ ญ่ีปุ่ น กัมพูชา สหรัฐอเมริกา  
สหราชอาณาจกัร และฝรั่งเศส ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติท่ีอาศยัอยู่ในประเทศไทย ส าหรบัคนไขต้่างชาติซึง่
เดินทางมาจากตา่งประเทศ ยงัคงมีจ านวนไมม่าก 

2. ส าหรบัตลาดจีน บริษัทใหค้วามส าคญักบักลุ่มลกูคา้ชาวจีน โดยมีความร่วมมือกบัพนัธมิตร
กบับริษัทขนาดใหญ่ในประเทศจีน ไดแ้ก่ บริษัทประกนั PingAn Health, Ping An Good Doctor  

เมื่อไม่มีผู ้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมรับทราบ
รายงานกิจการของบริษัท ในรอบปี 2564 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุรบัทราบการรายงานกิจการของบริษัทในรอบปี 2564 

วาระที ่2 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิ ประจ าปี 2564 

ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี ณ 31 ธันวาคม 2564 
ตามรายละเอียดขอ้มลูงบการเงินและรายงานผูส้อบบญัชี ปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1 
One Report) ตามท่ีไดจ้ัดส่งให้ผู ้ถือหุ้นพรอ้มหนังสือเชิญประชุมแล้ว และไดเ้ชิญนายชวลิต เศรษฐเมธีกุล 
ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงขอ้มลูเพ่ือประกอบการพิจารณาของท่ีประชมุ 

นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิ้จารณาขอ้มลูรายงานของผูส้อบบญัชีและงบการเงิน ส  าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่าน
การตรวจสอบ โดยนายวิชาติ โลเกศกระวี ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของบริษัทจากบริษัท ส  านกังานอีวาย จ ากดั แลว้ 
เห็นว่างบการเงินดงักล่าวไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานบญัชี และแสดงขอ้มลูที่ถูกตอ้งโดยมีการเปิดเผยขอ้เท็จจริงท่ี
เป็นสาระส าคัญอย่างเพียงพอ โดยผูส้อบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวไดแ้สดงฐานะการเงิน ผลการ
ด าเนินงาน และกระแสเงินสดโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส  าหรบั
รายการระหว่างกนัท่ีเกิดขึน้ในปี 2564 ท่ีปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) นัน้ 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้เห็นว่า รายการดงักล่าวเป็นรายการมีความสมเหตผุล และมีเง่ือนไขการคา้
ตามปกติ และไดส้รุปสาระส าคญัของงบก าไรขาดทุนและงบ แสดงฐานะการเงิน ณ สิน้ปี 2564 ต่อท่ีประชุม โดยมี
รายละเอียดดงันี ้
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สรุปสาระส าคัญงบก าไรขาดทุนปี 2564 

(หน่วย: ลา้นบาท) งบการเงนิรวม เปลี่ยนแปลง 
 2564 2563 

รายไดจ้ากการด าเนินงาน 75,714 69,057 9.6% 
รายไดร้วม 75,719 71,492 5.9% 
ตน้ทนุคา่รกัษาพยาบาลและตน้ทนุขาย 49,462 46,371 6.7% 
คา่ใชจ้่ายในการบริหาร 15,029 14,161 6.1% 
ก าไรก่อนรายการไมป่กติ 8,490 7,649 11.0% 
ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัท 7,936 7,214 10.0% 

 

สรุปสาระส าคัญงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

(หน่วย: ลา้นบาท) งบการเงนิรวม เปลี่ยนแปลง 
 2564 2563 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10,934 19,666 (44.4%) 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่น 9,131 7,192 27.0% 
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์ 79,689 81,313 (2.0%) 
สินทรัพยร์วม 128,454 136,050 (5.6%) 
หนีส้ินรวม 40,689 44,588 (8.7%) 
สว่นของผูถื้อหุน้ 87,765 91,463 (4.0%) 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุน้ 128,454 136,050 (5.6%) 

 

ค าอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

 รายไดจ้ากการด าเนินงานในปี 2564 เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 10 จากปี 2563 เน่ืองจาก 
- รายไดจ้ากผูป่้วยไทยเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 14 
- รายไดท่ี้เก่ียวเน่ืองกบั COVID-19 สง่ผลใหม้ีจ านวนผูป่้วยเพ่ิมขึน้ 
- รายไดจ้ากผูป่้วยตา่งชาติลดลงรอ้ยละ 6 จากมาตรการจ ากดัการเดินทาง 

 ตน้ทุนเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 7 จากปี 2563 ซึ่งเพ่ิมขึน้ในอตัราท่ีต ่ากว่าการเพ่ิมขึน้ของรายได้
จากการด าเนินงาน เน่ืองจากการควบคมุคา่ใชจ้่ายอย่างตอ่เน่ือง 

 บริษัทมีก าไรสุทธิ จ านวน 7,936 ล้านบาท จากการเติบโตของรายได้ การควบคุม
คา่ใชจ้่าย และการลดลงของคา่ใชจ้่ายทางการเงิน 
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จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็นในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวาระนี ้

นายสถาพร ผงันิรนัดร ์ผูถื้อหุน้ สอบถามในประเดน็ ดงัตอ่ไปนี ้

1. จากการท่ีอตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(ROA) และ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น (ROE) ในปี 2564 มีจ านวนลดลงเมื่อเปรียบเทียบจากปี 2562 บริษัทจะด าเนินการอย่างไรเพ่ือให้
อตัราสว่นดงักลา่วเพ่ิมขึน้ 

2. ก าไรสทุธิของบริษัทจะกลบัสูภ่าวะปกติ หรือเติบโตดีกวา่ในปี 2562 หรือไม ่อย่างไร 

นางนฤมล นอ้ยอ ่า รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่อาวุโสและประธานเจา้หน้าท่ีบริหารดา้น
การเงิน ชีแ้จงดงันี ้

1. อตัราส่วน ROA และ ROE ในปี 2562 มีจ  านวนสงู เน่ืองจากบริษัทมีรายการพิเศษจากการ
ขายหุน้ในบริษัท โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากัด (มหาชน) ส  าหรบั ROA และ ROE ในปี 2563 และ 2564 เป็น
อตัราสว่นปกติของบริษัท 

2. เมื่อพิจารณาผลประกอบการของบริษัทในปัจจุบัน จะเห็นว่ารายไดข้องบริษัทมีจ านวน
เพ่ิมขึน้ โดยบริษัทคาดการณ์เบือ้งตน้ว่า ในระยะเวลาประมาณ 1 ปี ภายหลังจากการกลับเขา้ใชบ้ริการของ
ผู้รับบริการจากต่างประเทศ บริษัทจะสามารถมีผลประกอบการในระดับท่ีใกลเ้คียงกับจ านวน ณ ช่วงก่อน
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ได ้

เมื่อไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระนี ้
โดยนางสาวเกษรา วงศเ์กต ุเลขานุการบริษัทไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 คะแนน  ร้อยละ 

เห็นดว้ย  11,235,513,700 เสียง 99.80 
ไมเ่ห็นดว้ย  23,037,859 เสียง 0.20 
งดออกเสียง  1,220,300 เสียง - 
บตัรเสีย 0 เสียง - 
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วาระที ่3 พจิารณาอนุมัตจัิดสรรเงนิก าไร ประจ าปี 2564 

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไร ประจ าปี 2564 โดยเชิญ 
นางนฤมล น้อยอ ่า รองกรรมการผู้อ  านวยการใหญ่อาวุโสและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน เป็น  
ผูน้  าเสนอขอ้มลูตอ่ท่ีประชมุ 

นางนฤมล นอ้ยอ ่า รองกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่อาวุโสและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้น
การเงิน เสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิจดัสรรเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 และก าไร
สะสม ในอตัราหุน้ละ 0.45 บาท ส าหรบัหุน้สามญั จ านวน 15,892,001,895 หุน้ รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 7,151.4 
ลา้นบาท โดยเป็นเงินปันผลท่ีจดัสรรจากก าไรสว่นท่ีไม่ไดร้บัการสง่เสริมการลงทุน (Non-BOI) ทัง้จ านวน คิดเป็น
อัตราเงินปันผลจ่ายประมาณรอ้ยละ 90.1 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่าย  
เงินปันผลของบริษัทท่ีก าหนดจ่ายไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิจากงบการเงินรวม 

ทัง้นี ้เม่ือวนัท่ี 29 ตลุาคม 2564 บริษัทไดจ้่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ ในอตัราหุน้ละ 0.25 
บาท เป็นเงิน 3,973.0  ลา้นบาท คงเหลือเป็นเงินปันผลท่ีเสนอจ่ายเพ่ิมอีกหุน้ละ 0.20 บาท คิดเป็นเงินปันผล 
3,178.4 ลา้นบาท โดยบริษัทไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัเงินปันผล เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2565 (Record 
Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 29 เมษายน 2565 และเน่ืองจากบริษัทมีเงินส ารองตามกฎหมายครบเตม็ 
ตามจ านวนตามขอ้บงัคบับริษัท บริษัทจงึไมต่อ้งจดัสรรเงินก าไรเป็นเงินส ารองตามกฎหมายอีก 

จากนั้น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวาระนี ้แตป่รากฏวา่ไมม่ีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จงึขอใหท่ี้ประชมุลงมติในวาระ
นี ้โดยนางสาวเกษรา วงศเ์กต ุเลขานุการบริษัท ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิ
ดว้ย คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิจัดสรรเงินก าไร ประจ าปี 2564 ดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 คะแนน  ร้อยละ 

เห็นดว้ย  11,259,771,859 เสียง 100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย  0 เสียง 0.00 
งดออกเสียง  0 เสียง - 
บตัรเสีย 0 เสียง - 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 

เน่ืองจากในวาระนี ้ประธานฯ เป็นผูท่ี้มีสว่นไดเ้สียในเรื่องดงักลา่ว   จึงมอบหมายใหน้ายแพทย์
จลุเดช ยศสนุทรากลุ รองประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชมุแทน 
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นายแพทยจ์ุลเดช ยศสุนทรากุล รองประธานกรรมการ ไดเ้ชิญนายปรีดี ดาวฉาย ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูเ้สนอขอ้มูลเพ่ือประกอบการพิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทน
กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระตอ่ท่ีประชมุ 

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ ตาม
ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 17 ก าหนดใหก้รรมการบริษัทตอ้งออกตามวาระเป็นอตัรา 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้
คณะ ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ปัจจุบนั บริษัทมีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ จ านวน 6 ท่าน โดยมี
รายช่ือดงันี ้

1.  ศาสตราจารยเ์กียรติคณุนายแพทยส์นัตศ์ิริ ศรมณี กรรมการอิสระ 
2.  นายอฐั ทองแตง กรรมการ 
3.  นายอาสา สารสิน กรรมการอิสระ 
4.  นายแพทยช์ยัรตัน ์ปัณฑรุอมัพร กรรมการ 
5. นายศรีภพ สารสาส กรรมการ 
6.  นายประดิษฐ์ ทีฆกลุ กรรมการ 

โดยนายอาสา สารสิน ไดแ้จง้ความประสงคไ์มเ่ขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการอีก 

ทั้งนี ้ บริษัทไดเ้ปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มี
ลกัษณะ ตอ้งหา้มเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑท่ี์ไดเ้ปิดเผยไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัท 
ระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2564 - 14 มกราคม 2565 แตป่รากฏวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้เสนอรายช่ือแตอ่ย่างใด 

คณะกรรมการบริษัทโดยขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวม
กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย) ไดพิ้จารณากลั่นกรองถึงเหตุผลและความเหมาะสมหลายประการ รวมถึงผลการ
ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยท่ีผ่านมา ตลอดจนองคป์ระกอบดา้นความหลากหลายใน
คณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับคุณวุฒิ ความรู ้ความสามารถ ความเช่ียวชาญเฉพาะทางและประสบการณ์          
การท างาน มีความเห็นว่ากรรมการท่ีเสนอต่อวาระในครัง้นี ้มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ
บริษัท และจะสามารถใชค้วามรูค้วามสามารถ รวมถึงใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชนต์่อบริษัทไดเ้ป็นอย่างดี จึง
เห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตัง้กรรมการท่ีครบวาระทัง้ 5 ท่าน ไดแ้ก่ 1. ศาสตราจารยเ์กียรติคณุ 
นายแพทยส์นัตศ์ิริ  ศรมณี  2. นายอฐั ทองแตง  3. นายแพทยช์ยัรตัน ์ปัณฑุรอมัพร  4. นายศรีภพ สารสาส และ 
5. นายประดิษฐ์ ทีฆกลุ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ท าใหค้งเหลือกรรมการทัง้คณะ จ านวน 17 ท่าน 

ทัง้นี ้กรรมการท่ีไดร้บัการเสนอแต่งตัง้ในครัง้นี ้ไม่ไดด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทท่ีมี
ความขดัแยง้หรือมีสภาพเป็นการแข่งขนัทางธุรกิจกบับริษัท 
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ส าหรบัประวตัิประสบการณ ์ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง จ านวนครัง้ของการเขา้ร่วมประชุม 
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของกรรมการท่ีเสนอช่ือให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งทั้ง 5 ท่าน 
ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 1 โดยมีหลกัเกณฑวิ์ธีการพิจารณาสรรหากรรมการ ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 3 ซึง่ได้
จดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ 

โดยศาสตราจารยเ์กียรติคุณนายแพทยส์นัตศ์ิริ ศรมณี กรรมการอิสระท่ีไดร้บัการเสนอช่ือให้
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถว้นตามนิยามกรรมการอิสระ
ของบริษัท ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ สามารถ
แสดงความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นผูท่ี้ไมเ่คยเป็นผูบ้ริหาร หรือผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ หรือ
มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัส  าคญักบับริษัทหรือบริษัทย่อย  ซึง่นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่ง
ท่ีสง่มาดว้ย 4 ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ 

อย่างไรก็ตาม ส าหรบัการเสนอแต่งตัง้ศาสตราจารยเ์กียรติคุณนายแพทยส์นัตศ์ิริ ศรมณี ซึ่งมี
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการเกินกวา่ 9 ปี กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งนัน้ คณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่า ในระหว่างการด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระนัน้ ศาสตราจารยเ์กียรติคณุนายแพทยส์นัตศ์ิริ ศรมณี สามารถแสดงความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ
จากฝ่ายบริหาร และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง    

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง
กับวาระนี ้แต่ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระแต่งตั้ง
กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระทัง้  5 ท่าน เป็นรายบคุคล โดยนางสาวเกษรา วงศเ์กต ุเลขานุการ
บริษัทไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งเขา้
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ทัง้นี ้บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนทัง้หมด โดยจะเก็บบตัรลงคะแนนของผูท่ี้ไมเ่ห็นดว้ย 
และงดออกเสียงของกรรมการแต่ละรายก่อน ส าหรบัผูท่ี้ออกเสียงเห็นดว้ยในวาระนี ้ขอใหเ้ก็บบตัรลงคะแนนไวก้่อน
และสง่คืนแก่เจา้หนา้ท่ีของบริษัทในคราวเดียวกนัหลงัจากท่ีมีการลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการท่านสดุทา้ย   

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ
จ านวน 5 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการตอ่อีกวาระหนึ่งตามท่ีเสนอ ท าใหค้งเหลือกรรมการทัง้คณะ จ านวน 
17 ท่าน โดยการออกเสียงลงคะแนนแตง่ตัง้กรรมการแยกเป็นรายบคุคล มีดงันี ้

4.1  ศาสตราจารยเ์กยีรตคุิณนายแพทยสั์นตศ์ิริ ศรมณี กรรมการอสิระ 
 คะแนน  ร้อยละ 
เห็นดว้ย  9,754,332,017 เสียง 86.63 
ไมเ่ห็นดว้ย  1,505,440,934 เสียง 13.37 
งดออกเสียง  0 เสียง - 
บตัรเสีย 0 เสียง - 
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4.2  นายอัฐ ทองแตง กรรมการ 

 คะแนน  ร้อยละ 

เห็นดว้ย  11,088,237,897 เสียง 98.48 
ไมเ่ห็นดว้ย  171,494,514 เสียง 1.52 
งดออกเสียง  40,540 เสียง - 
บตัรเสีย 0 เสียง - 
 

4.3 นายแพทยช์ัยรัตน ์ปัณฑุรอัมพร กรรมการ 

 คะแนน   ร้อยละ 

เห็นดว้ย 11,002,526,487 เสียง 97.72 
ไมเ่ห็นดว้ย 257,246,464  เสียง 2.28 
งดออกเสียง  0 เสียง - 
บตัรเสีย 0 เสียง - 

4.4  นายศรีภพ สารสาส กรรมการ 

 คะแนน   ร้อยละ 
เห็นดว้ย 10,938,444,133 เสียง 97.15 
ไมเ่ห็นดว้ย 321,328,818 เสียง 2.85 
งดออกเสียง  0 เสียง - 
บตัรเสีย 0 เสียง - 

4.5  นายประดษิฐ ์ทฆีกุล กรรมการ 

 คะแนน   ร้อยละ 
เห็นดว้ย 10,987,619,347 เสียง 97.58 
ไมเ่ห็นดว้ย 272,113,064 เสียง 2.42 
งดออกเสียง  40,540 เสียง - 
บตัรเสีย 0 เสียง - 

  

 ทั้งนี ้เมื่อการพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ ได้
สิน้สุดลงแลว้ นายแพทยจ์ุลเดช ยศสุนทรากุล รองประธานกรรมการ จึงมอบหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมใหแ้ก่ 
ศาสตราจารยเ์กียรติคณุนายแพทยส์นัตศ์ิริ ศรมณี เพ่ือด าเนินการประชมุในวาระตอ่ไป 
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วาระที ่5 พจิารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ ไดเ้ชิญนายปรีดี ดาวฉาย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชีแ้จง
รายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณาของท่ีประชมุในวาระนี ้

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ 
โดยพิจารณาจากสภาวการณท์างเศรษฐกิจ การเติบโตของรายได ้ก าไรของบริษัท รวมถึงความสอดคลอ้งกบักิจการ
ในขนาดเดียวกนั ตลอดจนถงึความเหมาะสมกบัความรบัผิดชอบและภาระหนา้ท่ีของกรรมการ  

ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทโดยขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจงึ
เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ดงัตอ่ไปนี  ้

1.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแลว้เห็นว่า หลกัเกณฑก์าร
ค านวณบ าเหน็จกรรมการในอตัรารอ้ยละ 0.1 ของรายไดร้วมตามงบการเงินรวมของปีที่ผ่านมายงัมีความ
เหมาะสม  จึงเห็นควรเสนอใหค้งหลกัเกณฑก์ารค านวณบ าเหน็จกรรมการ รวมถึงค่าเบีย้ประชุมและวงเงินค่า
รกัษาพยาบาลคงเดิมเช่นเดียวกบัปีท่ีผ่านมา ดงันี  ้

(หน่วย: บาท) 
รายละเอยีด เสนอพจิารณาใน  

AGM 2565 
AGM 2564 AGM 2563 

1.1  บ าเหน็จกรรมการ (วงเงินรวม) 
โดยมอบให้คณะกรรมการพิจารณา
จดัสรรกนัเอง 

75.7 ลา้นบาท   
(รอ้ยละ 0.1 ของ

รายไดร้วมในปี 2564) 

50.0 ลา้นบาท (1) 64.05 ลา้นบาท (1) 

1.2  คา่เบีย้ประชมุกรรมการ  
-  ประธาน 

75,000 บาทตอ่ครัง้ 75,000 บาทตอ่ครัง้ 75,000  บาทตอ่ครัง้ 

-  กรรมการท่านละ 50,000 บาทตอ่ครัง้ 50,000 บาทตอ่ครัง้ 50,000 บาทตอ่ครัง้ 
1.3  วงเงินค่ารักษาพยาบาลของ
กรรมการ ( เฉพาะกรรมการจาก
ภายนอกท่ีไม่มีสถานะเป็นพนักงาน/
ผู้บริหารตามสัญญาจ้างของบริษัท
และบริ ษั ท ใน เค รื อ  โ ดย เ ป็ นค่ า
รั ก ษ า พ ย า บ า ล ท่ี ใ ช้ บ ริ ก า ร ใ น
โรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาล
ในเครือเท่านัน้)(2) 

3 ลา้นบาท/คน/ปี 
(นบัจากวนัประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปี 2565 ถงึวนั
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปีครัง้ตอ่ไป) 

3 ลา้นบาท/คน/ปี  
(นบัจากวนัประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปี 2564 ถงึวนั
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปีครัง้ตอ่ไป) 

3 ลา้นบาท/คน/ปี  
(นบัจากวนัประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปี 2563 ถงึวนั 
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปีครัง้ต่อไป) 



หนา้ 21 จาก 24 

หมายเหตุ  
(1)  ในปี 2563 และ 2564 คณะกรรมการไดแ้สดงความจ านงขอรับบ าเหน็จกรรมการลดลงรอ้ยละ 30 จาก

จ านวนท่ีพงึไดร้บัตามหลกัเกณฑเ์ดิม เน่ืองจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ท าใหค้งเหลือ
บ าเหน็จกรรมการท่ีขออนุมตัิในปี 2563 เท่ากับ 64.05 และ ปี 2564 เท่ากับ 50.0 ลา้นบาท (หากค านวณ
บ าเหน็จกรรมการตามหลกัเกณฑเ์ดิม บ าเหน็จกรรมการในปี 2563 และ 2564 จะเป็นเงินเท่ากบั 91.5 และ 
71.4 ลา้นบาทตามล าดบั) 

(2)  ณ วนัท่ี 12 เมษายน 2565 กรรมการจากภายนอกท่ีมีสิทธิรบัสวสัดิการรกัษาพยาบาลตามขอ้ 1.3  มีจ  านวน 
9 ท่าน (ไม่นบัรวมกรรมการท่ีไม่ประสงคต์่อวาระ) ไดแ้ก่ 1. ศาสตราจารยเ์กียรติคณุนายแพทยส์นัตศ์ิริ ศรมณี  
2. นายชวลิต เศรษฐเมธีกลุ 3. นายวีระวงค ์จิตตม์ิตรภาพ 4. นายกานต ์ตระกลูฮนุ 5. นายธงชยั จิรอลงกรณ ์
6. นายพฒิุพงศ ์ปราสาททองโอสถ 7. ดร. สภุคั ศิวะรกัษ ์8. ดร. วิรไท สนัติประภพ และ 9. นายปรีดี ดาวฉาย  

 

2.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 
เสนอใหค้ณะกรรมการชดุย่อยไดร้บัค่าตอบแทนในรูปของค่าเบีย้ประชุมในอตัราเดิมเท่ากบัปีท่ี

ผ่านมา ดงันี ้

(หน่วย: บาท) 
คณะกรรมการชุดย่อย เสนอพจิารณาใน  

AGM 2565 
AGM 2564 AGM 2563 

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  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   
-  ประธาน 75,000 บาทตอ่ครัง้ 75,000 บาทตอ่ครัง้ 75,000 บาทตอ่ครัง้ 
-  กรรมการท่านละ 50,000 บาทตอ่ครัง้ 50,000 บาทตอ่ครัง้ 50,000 บาทตอ่ครัง้ 

2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   
-  ประธาน 75,000 บาทตอ่ครัง้ 75,000 บาทตอ่ครัง้ 75,000 บาทตอ่ครัง้ 
-  กรรมการท่านละ 50,000 บาทตอ่ครัง้   50,000 บาทตอ่ครัง้   50,000 บาทตอ่ครัง้ 

2.5  คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ   
-  ประธาน 75,000 บาทตอ่ครัง้ 75,000 บาทตอ่ครัง้ 75,000 บาทตอ่ครัง้ 
-  กรรมการท่านละ 50,000 บาทตอ่ครัง้ 50,000 บาทตอ่ครัง้ 50,000 บาทตอ่ครัง้ 
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จากนั้น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวาระนี ้แตป่รากฏวา่ไมม่ีผูใ้ดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จงึขอใหท่ี้ประชมุลงมติในวาระ
นี ้ โดยนางสาวเกษรา วงศ์เกตุ เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่ามติในวาระนี ้จะต้องได้รับ  
การอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้ประชมุ 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามท่ีเสนอ
ขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้ประชมุดงันี ้

 คะแนน   ร้อยละ 
เห็นดว้ย 11,133,683,126 เสียง 98.88 
ไมเ่ห็นดว้ย 125,543,533 เสียง 1.12 
งดออกเสียง  240,100 เสียง 0.00 
บตัรเสีย 0 เสียง - 

วาระที ่6 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชปีระจ าปี 2565 และก าหนดค่าสอบบัญช ี

ประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีประจ าปี 2565 และก าหนดค่าสอบ
บญัชี โดยเชิญนายชวลิต เศรษฐเมธีกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูชี้แ้จงรายละเอียดของผูส้อบบญัชีตอ่ท่ี
ประชมุเพ่ือพิจารณา 

นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดชี้แ้จงต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้มูลท่ีได้
จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชุมแลว้นัน้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของ
บริษัท โดยมีหลกัเกณฑ ์ดงันี ้

1.  ความรู ้ความสามารถ และประสบการณข์องผูส้อบบญัชี  
2.  ความพรอ้มในดา้นจ านวนบุคลากร และประสบการณข์องทีมงานและการปฏิบตัิงานท่ีผ่านมา 
3. ความสมเหตุสมผลของค่าบริการท่ีเสนอเมื่อเทียบกบัปริมาณงานและอตัราค่าสอบบญัชี

ของ บริษัทจดทะเบียนอื่นในระดบัเดียวกนั  
4. ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และส านักงานท่ีสงักัด โดยตอ้งไม่เป็นผูท่ี้มีความสมัพนัธ ์

และ/หรือ มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหา ร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว 

5. การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีท่ีส  าคญัของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งช่วยสนับสนุนให้
งานสอบบญัชีมีคณุภาพ 

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง  
ผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส  านกังานอีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2565 ตามรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้
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รายชือ่ผู้สอบบัญชทีีเ่สนอแต่งตัง้ในคร้ังนี ้ ผู้สอบบัญชรัีบ
อนุญาต 

ปีทีล่งนามในฐานะ
ผู้สอบบัญชขีองบริษัท 

1. นายวิชาติ โลเกศกระวี เลขท่ี 4451 2561 - 2564 
2. นางสาวกมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ  เลขท่ี 4377 2559 - 2560 
3. นายส าราญ แตงฉ ่า เลขท่ี 8021 - 

 
พรอ้มทัง้เสนอพิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 2,450,000 

บาท ซึง่เป็นอตัราเท่ากบัปีท่ีผ่านมา โดยมีรายละเอียดดงันี ้
           (หน่วย : บาท) 

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ปี 2565 ปี 2564 ปี 2563 
คา่สอบทานงบ 3 ไตรมาส 1,047,000 1,047,000 1,047,000 
คา่ตรวจสอบบญัชี ประจ าปี 1,403,000 1,403,000 1,403,000 
รวมคา่ตอบแทนทัง้สิน้ 2,450,000 2,450,000 2,450,000 

หมายเหต ุคา่ตอบแทนการสอบบญัชีขา้งตน้ ไมร่วมคา่บริการอื่นท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบัการสอบบญัชี 
(Non-audit fee) 

ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีท่ีเสนอแต่งตัง้ และบริษัท ส  านกังานอีวาย จ ากดั เป็นส านกังานตน้สงักัดของ
ผูส้อบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทัง้หมด ไม่เป็นผูท่ี้มีความสัมพันธห์รือมีส่วนไดเ้สียกับบริษัท บริษัทย่อย 
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ี เ ก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอใน  
การตรวจสอบและแสดงความเห็นตามวิชาชีพต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยขอ้มูลประวัติและ
ประสบการณท์ างานของผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 5 ของ
หนงัสือเชิญประชมุท่ีไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้แลว้ 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็นในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง
กับวาระนี ้ แต่ไม่มีผู ้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระนี ้  
โดยนางสาวเกษรา วงศเ์กต ุเลขานุการบริษัทไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่ามติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุพิจารณาแลว้มีมติแตง่ตัง้ นายวิชาติ โลเกศกระวี ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
เลขท่ี 4451 และ/หรือ  นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4377 และ/หรือ  
นายส าราญ แตงฉ ่า ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขท่ี 8021 จากบริษัท ส  านักงานอีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของ
บริษัท ประจ าปี 2565 พรอ้มทัง้ก าหนดค่าสอบบญัชีในวงเงิน 2,450,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นท่ีไม่เก่ียวขอ้ง
กบัการสอบบญัชี) ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
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 คะแนน   ร้อยละ 
เห็นดว้ย 11,172,679,259 เสียง 99.23 
ไมเ่ห็นดว้ย 86,784,900 เสียง 0.77 
งดออกเสียง  2,600 เสียง - 
บตัรเสีย 0 เสียง - 

 

วาระที ่7 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่าขณะนีว้าระต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุมไดร้ับการ
พิจารณา จากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ครบถว้นเสรจ็สิน้แลว้ จงึเปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
แต่ปรากฏว่าไม่มีผู ้ถือหุน้แสดงความประสงคใ์นการสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวปิด
ประชมุและขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชนต์อ่บริษัท 

 
ปิดประชุมเวลา 14.42 น. 

 

 

         ลงนามโดย        ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สันต์ศิริ ศรมณี

           (ศาสตราจารยเ์กียรติคณุนายแพทยส์นัตศ์ิริ ศรมณี) 
       ประธานท่ีประชมุ 

 

 

ลงนามโดย เกษรา วงศ์เกตุ  
(นางสาวเกษรา วงศเ์กต)ุ 

                          เลขานกุารบริษัท 


