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เอกสารหมายเลข 1 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 25 ประจาํปี 2561 
ของ 

บริษัท โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกัด (มหาชน) 
 
 

เวลาและสถานท่ี 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 25 ประจําปี 2561 ได้จดัขึน้เม่ือวนัพธุท่ี 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอังประชมุ
ใหญ่ ชัน้ 21 อาคารบํารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชัน่แนล คลนิิก เลขท่ี 33 ถนนสขุมุวิท ซอย 3 (นานาเหนือ) วฒันา กรุงเทพฯ 
10110 

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ 

1. ดร. สวุรรณ วลยัเสถียร รองประธานกรรมการ 
2. นางลนิดา ลีสหะปัญญา กรรมการผู้จดัการ และประธานคณะกรรมการการลงทนุ 
3. นายชอง โท กรรมการ กรรมการการลงทนุ และกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 
4. นางสาวโสภาวดี อตุตโมบล กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
5. นายสรดิษ วิญญรัตน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
6. นางอรุณี เกษตระทตั กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 
7. รศ.นพ. สมศกัด์ิ เชาว์วิศิษฐ์เสรี กรรมการ ผู้ อํานวยการด้านการแพทย์ และผู้ อํานวยการด้านบริหาร 
8. นพ. พนัธ์ศกัด์ิ ศกุระฤกษ์ กรรมการ 
9. นายเบอร์นาร์ด ชาญวฒิุ ชาน กรรมการ 

ผู้บริหาร 

1. นายอนีลโล ซอเรนติโน Chief Strategist 
2. นายเคนเนท เลฟิ Corporate Chief Financial Officer 
3. นางอาทิรัตน์ จารุกิจพิพฒัน์ ผู้ อํานวยการด้านปฏิบติัการ 
4. น.ส. อรภรรณ บวัมว่ง ผู้ อํานวยการด้านการเงิน 
5. น.ส. จิระภรณ์ เลก็ดํารงค์ศกัด์ิ ผู้ อํานวยการด้านมาตรฐาน 
6. น.ส. ณภทัร เปาโรหิตย์ Chief Marketing Officer 
7. ศ.นพ. นิมิต เตชไกรชนะ Chief Research and Education 
8. นพ.ดร. เทอดศกัด์ิ โรจน์สรุกิตติ รองผู้ อํานวยการด้านการแพทย์อาวโุส 
9. นพ. นิพฒัน์ กหุลาบขาว ผู้ อํานวยการอาวโุสด้าน Healthcare Alliances 
10. พ.ญ. วรรณา ศภุศิริลกัษณ์ ผู้ อํานวยการด้านการบริหารคลินิกและคณุภาพ 
11. นพ. อิศร สขุวนิช ผู้ อํานวยการด้านการบริหารความเส่ียง 
12. พญ. พลิตา เหลืองชเูกียรติ ผู้ อํานวยการด้านการวิจยัและการศกึษา 
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ผู้ เข้าร่วมประชมุ 

1. น.ส. พนัธ์ทิพย์ จิรกาญจนากร เลขานกุารบริษัท 
2. น.ส. วิสสตุา จริยธนากร ตวัแทนจาก บริษัท สํานกังานอีวาย จํากดั 
3. นายชวพนัธุ์ สริุยจนัทร์ ตวัแทนจาก บริษัท สํานกังานอีวาย จํากดั 

เร่ิมการประชมุ 

ดร. สวุรรณ วลยัเสถียร รองประธานกรรมการทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุ ประธานฯ แถลงวา่มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วย
ตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวม 1,720 ราย มีหุ้นนบัรวมกนัได้ 579,159,464 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.3312 ของจํานวน
หุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดจํานวน 730,052,222 หุ้น ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกลา่ว
เปิดประชมุ 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัทแนะนําคณะกรรมการ ผู้บริหาร และตวัแทนจากสํานกังานผู้สอบบญัชีท่ีเข้า
ร่วมประชมุ และชีแ้จงวิธีการลงมติและวิธีนบัคะแนน 

นางสาวพนัธ์ทิพย์ จิรกาญจนากรชีแ้จงวา่ การลงมติในแตล่ะวาระจะใช้บตัรลงคะแนนเสียงท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับเม่ือลงทะเบียน 
ผู้ ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถือ โดยนบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง ขอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงโดยทําเคร่ืองหมาย
ในช่อง เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย หรืองดออกเสียงเพียงช่องใดช่องหนึง่ด้วยคะแนนท่ีมีอยูท่ัง้หมดจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้ 
นอกจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและได้แตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นซึง่ใช้
หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. เทา่นัน้ สําหรับบตัรเสียทกุกรณีจะถือเป็นการงดออกเสียง 

เพ่ือความรวดเร็วในการนบัคะแนน ขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่หน็ด้วยหรืองดออกเสียงยกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนน
เสียง เจ้าหน้าท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผู้ ท่ียกมือเทา่นัน้ ผู้ ท่ีไมย่กมือจะนบัเป็นคะแนนเสียงเหน็ด้วยทัง้หมด ผู้ ถือ
หุ้นท่ีได้ระบคุวามประสงค์การลงคะแนนเสียงไว้ชดัเจนแล้วในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และแบบ ค. บริษัทฯ จะนบั
คะแนนตามท่ีผู้ ถือหุ้นระบมุา เม่ือประชมุเสร็จ ขอให้ผู้ ถือหุ้นมอบบตัรลงคะแนนเสียงท่ีเหลือคืนแก่เจ้าหน้าท่ีท่ีประตู
ทางออก 

ท่ีประชมุรับทราบและไมมี่ผู้ใดมีความเหน็เป็นอยา่งอ่ืน ประธานฯ จงึได้เร่ิมดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

1. พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 24 ประจาํปี 2560 ประชุมเม่ือวันพุธที่  
26 เมษายน 2560 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาและรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 24 ประจําปี 2560 ซึง่ได้จดัให้
มีขึน้เม่ือวนัพธุท่ี 26 เมษายน 2560 ซึง่ได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ 

เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นใดมีความเหน็ ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุลงมติรับรองรายงานการประชมุ 

มต ิท่ีประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 24 ประจําปี 2560 ซึง่ประชมุเม่ือวนัพธุท่ี 26 
เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

เหน็ด้วย จํานวน 580,066,004 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จํานวน -  คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 1,761 ราย จํานวน 580,066,004 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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2. รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รศ.นพ.สมศกัด์ิ เชาว์วิศิษฐ์เสรี กรรมการ ผู้ อํานวยการด้านการแพทย์ และผู้ อํานวยการ
ด้านบริหาร เป็นผู้รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

นพ. สมศกัด์ิ ได้รายงานสรุปผลการดําเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา โดยได้แสดงภาพน่ิงเก่ียวกบัข้อมลูยทุธศาสตร์หลกั 
รางวลัท่ีได้รับ กิจกรรม และผลงานตา่ง ๆ ประกอบ 

นพ. สมศกัด์ิ รายงานวา่ยทุธศาสตร์หลกัของบริษัทฯ ท่ีนําไปสูค่วามสําเร็จและความยัง่ยืนขององค์กรมีอยู่ 5 
เป้าหมายหลกั ซึง่วดัผลตามตวัชีว้ดั 9 ตวัท่ีกําหนดไว้ดงันี ้

เป้าหมายท่ี 1 มุ่งเน้นความปลอดภยัและคณุภาพการรักษา ตวัชีว้ดัคือการท่ีบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI 
(Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals) เป็นครัง้ท่ี 5 

เป้าหมายท่ี 2 ด้านการบริหารทรัพยากรบคุคล ตวัชีว้ดัคือคา่คะแนนความผกูพนัของพนกังาน การสํารวจในปี 2561 
ซึง่เล่ือนมาจากปี 2560 ปรากฏวา่คา่อตัราการลาออกของพนกังานสายวิชาชีพมีคา่สงูกวา่เป้าหมายเลก็น้อย แต่ต่ํา
กวา่ภาพรวมของตลาด 

เป้าหมายท่ี 3 ด้านการบริการสูค่วามเป็นเลิศ ตวัชีว้ดัคือผู้ รับบริการร้อยละ 94 พงึพอใจในการใช้บริการ และ
ผู้ รับบริการร้อยละ 89 มีความภกัดีตอ่โรงพยาบาลในภาพรวม 

เป้าหมายท่ี 4 ด้านเทคโนโลยี ตวัชีว้ดัคือทกุโครงการสามารถดําเนินการได้ตามแผนท่ีวางไว้ 

เป้าหมายท่ี 5 ด้านการเติบโตทางธุรกิจ ตวัชีว้ดัคืออตัราการเติบโตของรายได้ อตัรากําไร EBITDA และ กําไรสทุธิ 
รายละเอียดข้อมลูนีจ้ะนําเสนอในวาระการรายงานฐานะการเงินของบริษัทฯ 

จากตวัชีว้ดัท่ีแสดงในแผน่ภาพจะเหน็ได้วา่ในปีท่ีผา่นมาโรงพยาบาลสามารถบรรลเุป้าหมายท่ี 1 และ 4 ได้ดีเย่ียมใน
ขณะท่ีเป้าหมายอ่ืน ๆ ทําได้ตามเป้าทัง้หมด 

โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ได้รับการรับรองคณุภาพมาตรฐาน DNV-GL MIR ซึง่เป็นมาตรฐานระดบัสากลท่ีเก่ียวกบั
การบริหารความเส่ียงด้านการติดเชือ้ มีการกําหนดกรอบการทํางานท่ีชดัเจนสําหรับคณุภาพและความปลอดภยัของ
ผู้ ป่วย ญาติ และพนกังานในโรงพยาบาล ทําให้โรงพยาบาลมัน่ใจในคณุภาพท่ีจะสง่ตอ่ไปยงัผู้ รับบริการ และเป็นท่ี
ภาคภมิูใจท่ีโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลแหง่แรกในเอเชียท่ีได้รับการรับรองนี ้

โรงพยาบาลฯ ได้รับการรับรองคณุภาพมาตรฐาน Pathway to Excellence จาก American Nurse Credentialing 
Center (ANCC) ซึง่เป็นการรับรององค์กรด้านสาธารณสขุท่ีให้ความสําคญักบัการสร้างสภาพแวดล้อมให้พยาบาล
สามารถทํางานได้อยา่งเตม็ความสามารถ โดยงานวิจยัแสดงให้เหน็วา่สภาพแวดล้อมท่ีดีจะช่วยปรับปรุงได้หลาย
เร่ือง ไมเ่พียงแค่เร่ืองความสขุ หรือความพงึพอใจของพยาบาลเทา่นัน้ แตย่งัปรับปรุงเร่ืองความพงึพอใจของผู้ ป่วย
และคณุภาพการดแูลได้อีกด้วย เป็นการยกระดบัมาตรฐานการพยาบาล 

JCI เป็นมาตรฐานคณุภาพโรงพยาบาลระดบัสากล โดยโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลแหง่แรกนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกาและแหง่แรกในภมิูภาคเอเชียท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI ตัง้แตปี่ 2545 และในปี 2560 
เป็นการรับรองมาตรฐานซํา้ครัง้ท่ี 5 (Re-accreditation) 

โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ผา่นการรับรองมาตรฐาน GHA (Global Healthcare Accreditation) ซึง่มาตรฐานนีถื้อเป็น
การยกระดบัการให้บริการด้านการแพทย์ของไทยแก่ผู้ เดินทางทอ่งเท่ียวเพ่ือการรักษาพยาบาล เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่
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ผู้ ป่วยท่ีเดินทางมาจากตา่งประเทศจะได้รับการดแูลตามมาตรฐานระดบัสากลทกุประการ GHA จงึเป็นการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัด้านการทอ่งเท่ียวเชิงสขุภาพให้แก่ประเทศไทยด้วย และเป็นความภาคภมิูใจท่ี
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลแหง่แรกนอกสหรัฐอเมริกาและแหง่แรกในเอเชียท่ีผา่นการรับรองมาตรฐานนี ้

สิง่ท่ีทกุองค์กรห่วงใยคือบคุลากรสายวิชาชีพทางการแพทย์ซึง่เป็นสาขาท่ีขาดแคลนโดยเฉพาะผู้ มีประสบการณ์ 
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์และผู้บริหารระดบัสงูได้ให้ความใสใ่จดแูลเร่ืองนีเ้ป็นพิเศษโดยมิได้ละเลยการดแูลบคุลากร
ทัว่ไป อตัราการลาออกของบคุลากรย้อนหลงั 3 ปี เปรียบเทียบกบัภาพรวมของตลาดพบวา่ต่ํากว่าภาพรวมของตลาด
อยูม่าก ในปี 2560 อตัราการลาออกของพนกังานอยูท่ี่ร้อยละ 9.6 ในขณะท่ีภาพรวมของตลาดมีอตัราการลาออกของ
พนกังานทัว่ไปเทา่กบัร้อยละ 18.7 และอตัราการลาออกของพนกังานสายวิชาชีพทางการแพทย์อยูท่ี่ร้อยละ 11.0 
ในขณะท่ีภาพรวมของตลาดพนกังานสายวิชาชีพทางการแพทย์มีอตัราการลาออกอยูท่ี่ร้อยละ 22.9 ทัง้นี ้
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ได้รับรางวลัเชิดชเูกียรติสถานประกอบกิจการดีเดน่ด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดิการ
แรงงานจากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึง่โรงพยาบาลฯ ได้รับรางวลันีติ้ดตอ่กนัเป็นปีท่ี 9 

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการพฒันาบคุลากรในรูปแบบตา่ง ๆ ด้วยการเรียนการสอนสมยัใหม่ บริษัท ศนูย์พฒันาและ
ฝึกอบรมบคุลากร บํารุงราษฎร์ จํากดั หรือรู้จกักนัในนาม Bumrungrad Academy ได้รับรางวลั Thailand HR 
Innovation Award ในโครงการการพฒันาการเรียนรู้ทางคลนิิกด้วยการฝึกทกัษะการดแูลผู้ ป่วยด้วยสถานการณ์
เสมือนจริงด้วย 

โรงพยาบาลได้ให้ความสําคญัอยา่งย่ิงกบัลกูค้า และมุง่ให้ลกูค้าได้รับประโยชน์และความพงึพอใจอยา่งสงูสดุ ซึง่ได้
จดัทําการสํารวจความพงึพอใจของลกูค้าเพ่ือใช้เป็นเสียงสะท้อนความพงึพอใจในการใช้บริการจากโรงพยาบาล ผล
สํารวจในปีลา่สดุชีใ้ห้เหน็วา่ผู้ รับบริการกวา่ร้อยละ 94 พงึพอใจในการใช้บริการโรงพยาบาลในภาพรวม ซึง่ผลท่ีได้
จากการสํารวจนัน้โรงพยาบาลได้นํามาใช้ปรับปรุงคณุภาพการให้บริการแก่ลกูค้าอยา่งสม่ําเสมอ เพ่ือสร้างความ
จงรักภกัดีของลกูค้าตอ่โรงพยาบาลและรักษาความจงรักภกัดีนีใ้ห้อยูก่บัโรงพยาบาลในระยะยาว จนทําให้ระดบั
คะแนนของความจงรักภกัดีของลกูค้าท่ีมีตอ่โรงพยาบาลนัน้สงูขึน้ตอ่เน่ืองจนถงึปีปัจจบุนั 

โรงพยาบาลได้ปรับระบบสารสนเทศระบบใหม่ซึง่ระบบข้อมลูสขุภาพแบบใหมนี่ไ้ด้ประสานวิธีการปฏิบติังานของ
ระบบตา่ง ๆ ภายในโรงพยาบาลเข้าด้วยกนั ระบบนีจ้ะช่วยสนบัสนนุข้อมลูให้แก่ทีมแพทย์และพยาบาล เพ่ือช่วยให้
การตดัสนิใจในการรักษาเป็นไปอยา่งแมน่ยํามากย่ิงขึน้ ช่วยให้การรักษาพยาบาลเป็นไปอยา่งรวดเร็วและราบร่ืน อีก
ทัง้ยงัไมต้่องมีการจดัการงานเอกสารกระดาษ ทําให้การบริการดแูลรักษาสขุภาพผู้ ป่วยนัน้สามารถทําได้จากหน้าจอ
เดียว 

ในด้านกิจกรรมเพ่ือสงัคมนัน้ นบัเป็นปีท่ี 5 ตอ่เน่ืองกนัท่ีโรงพยาบาลได้รับรางวลัด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมยอด
เย่ียม ระดบัทอง จากหอการค้าอเมริกนัในไทยซึง่มอบให้ในฐานะท่ีเป็นองค์กรท่ีช่วยเหลือสงัคมอยา่งตอ่เน่ือง โดยเน้น
การสง่เสริมสขุภาพแก่ผู้ ด้อยโอกาส 

นอกจากนี ้มลูนิธิโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ร่วมกบัโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ดําเนินการโครงการ “รักษ์ใจไทย” ได้ช่วย
ผา่ตดัเด็กโรคหวัใจพิการแตกํ่าเนิดโดยไมคิ่ดคา่ใช้จ่าย ตลอดปี 2560 มีเด็ก 16 คนได้รับการผา่ตดัตามโครงการนี ้
หากนบัตัง้แตเ่ร่ิมโครงการในปี 2546 มีเด็กด้อยโอกาสได้รับการผา่ตดัหวัใจไปแล้วรวมทัง้สิน้ 767 ราย 

โครงการหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ี “อาสาบํารุงราษฎร์” เป็นหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ีออกตรวจบริการประชาชนในชมุชน 
ตา่ง ๆ ของกรุงเทพมหานคร และจงัหวดัตา่ง ๆ ด้วย 
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โดยสรุป ปีท่ีผา่นเป็นอีกปีหนึง่ท่ีโรงพยาบาลดําเนินการได้ตามยทุธศาสตร์ท่ีวางไว้และทางฝ่ายบริหารจะยงัคง
ดําเนินการตามยทุธศาสตร์ตอ่ไปอยา่งตอ่เน่ือง 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม 

นายสวุิทย์ แสงอลงัการ (ผู้ ถือหุ้น) ได้สอบถามรายละเอียดเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลท่ีเรียกวา่ 
TrakCare ซึง่ได้ทราบมาวา่มีมลูคา่การลงทนุหลกัพนัล้าน ขอให้คณุหมอสมศกัด์ิช่วยอธิบายให้ผู้ ถือหุ้นฟังวา่ในระบบ
คอมพิวเตอร์ใหมนี่ดี้กวา่ของเดิมอยา่งไร คุ้มคา่กบัการลงทนุหรือไมอ่ยา่งไร 

นพ. สมศกัด์ิเรียนวา่มลูคา่ของซอฟต์แวร์ (TrakCare) น่าจะไมถ่งึ 300 ล้านบาท เม่ือรวมกบัระบบท่ีดแูล Imaging 
หรือระบบ X-ray ทัง้หมดกบัระบบ SAP ซึง่เป็นระบบ back office น่าจะประมาณ 300 ล้านบาทเศษ ๆ นพ. สมศกัด์ิ
ได้ชีแ้จงเหตผุลท่ีต้องเปล่ียนระบบเน่ืองจากระบบเก่ามีข้อจํากดัหลายประการ แม้ในรอบหลายปีท่ีผา่นมาขบวนการ
จดัการของบริษัทฯ มีประสทิธิภาพประสทิธิผลก็ตาม ประกอบกบัในปัจจบุนัการทํางานระบบเขียนด้วยมือแล้วแสกน
หรือถ่ายสําเนาอาจไมไ่ด้เป็นท่ียอมรับแล้วโดยเฉพาะกบัลกูค้าตา่งชาติ ระบบใหมนี่เ้ป็นการเปล่ียน platform จาก 
manual เป็น computerize สามารถเสริมการทํางานตามมาตรฐาน JCI ได้มากขึน้ ปรับระบบการทํางานให้
สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด ย่ิงไปกวา่นัน้ยงัสามารถรองรับระบบ Computerized Physician Order Entry 
(CPOE) ซึง่จะช่วยแก้ปัญหาเร่ืองการเขียนใบสัง่จ่ายยาของแพทย์ด้วยลายมือเป็นการลดความผิดพลาด มีระบบการ
จดัเก็บข้อมลูทําให้สามารถตรวจสอบข้อมลูการรักษาและการให้ยาย้อนหลงัได้ สามารถเช่ือมต่อข้อมลูเพ่ือนํามา
ประมวลเพ่ือชีว้ดัผล ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ท่ีรวดเร็วและแมน่ยําทําให้สามารถลดขัน้ตอนและเวลาการทํางาน ใน
อนาคตโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์จะมีหุน่ยนต์ท่ีแผนกผู้ ป่วยนอกเพ่ือลดเวลาครบวงงาน (turnaround time) ให้สัน้ลง
ย่ิงขึน้อีก นพ. สมศกัด์ิเสริมวา่เป็นเร่ืองธรรมดาท่ีในการเปล่ียนแปลงในช่วงแรกอาจมีความไมคุ่้นเคย แต่ยืนยนัวา่ครัง้
นีเ้ป็นการเปล่ียน platform ท่ีจะนําไปสูค่วามตอ่เน่ืองในการพฒันาให้ได้ผลดีย่ิงขึน้ไป ระบบนีมี้ใช้อยูใ่นโรงพยาบาล
หลายแหง่ในประเทศไทยแล้ว 

เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นใดมีคําถามเพิ่มเติม ประธานฯ กลา่วเสริมวา่บริษัทฯ มิได้มุง่เน้นเร่ืองการพฒันาทางการแพทย์ การ
บริการ และบรรษัทบริบาล (CSR) ดงัท่ี น.พ. สมศกัด์ิ เรียนให้ทราบเทา่นัน้ ภายในองค์กร บริษัทฯ มีการปรับใช้
นโยบายการบริหารงานโรงพยาบาลซึง่พนกังานและท่ีปรึกษาทกุทา่นต้องปฏิบติัตาม หนึง่ในหลกัการนัน้ซึง่บริษัทฯ 
ให้ความสําคญัอยา่งย่ิงคือการตอ่ต้านการคอรัปชัน่ บริษัทฯ และบริษัทในเครือทกุบริษัทห้ามพนกังานและท่ีปรึกษา
ทกุคนรับหรือให้สนิบนไมว่า่จะเป็นเงินหรือสิง่ของ ของขวญั บริการ หรือสิง่ตอบแทนอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของ
โรงพยาบาลหรือผู้ อ่ืน ผู้ มีสญัชาติอเมริกนัก็ต้องปฏิบติัตามกฎหมายป้องกนัการคอรัปชัน่ในตา่งประเทศของ
สหรัฐอเมริกา (Foreign Corrupt Practice Act) สว่นผู้ มีสญัชาติองักฤษก็ต้องปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการติด
สนิบนของสหราชอาณาจกัร (UK Bribery Act) โดยเคร่งครัดเช่นกนั 

นอกจากนีป้ระธานฯ ได้ถ่ายทอดความภมิูใจจากการท่ีได้แวะเย่ียมบธูของโรงพยาบาลฯ ท่ีสนามบินสวุรรณภมิูถึง
ขนาดของสถานบริการท่ีใหญ่โต บริการและระบบสง่ตอ่ท่ีโรงพยาบาลฯ มี อีกทัง้จํานวนผู้มารับบริการซึง่มีมากมาย
โดยเฉพาะชาวต่างชาติ แสดงวา่โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์เป็นท่ีนิยมแพร่หลายของตา่งชาติ 

หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวอรภรรณ บวัมว่ง ผู้ อํานวยการด้านการเงิน เป็นผู้รายงานเร่ืองการเงิน
ของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 

นางสาวอรภรรณได้รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และแสดงภาพน่ิงประกอบรายงานท่ี
เก่ียวข้อง 
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ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวม 18,527 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.2 จาก 18,126 ล้านบาท ในปี 2559 โดยรายได้
จากกิจการโรงพยาบาล แสดงเป็นสดัสว่นร้อยละ 99 ของรายได้ทัง้หมด เป็นจํานวนเงิน 18.279 ล้านบาทในปี 2560 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.4 จาก 17,851 ล้านบาท ในปี 2559 ซึง่เป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากทัง้กลุม่ผู้ ป่วยชาวไทย
ร้อยละ 2.3 และรายได้จากกลุม่ผู้ ป่วยตา่งประเทศร้อยละ 3.1 เป็นผลให้ในปี 2560 รายได้จากกลุม่ผู้ ป่วยชาวไทยคิด
เป็นสดัสว่นร้อยละ 35.6 ในขณะท่ีรายได้จากกลุม่ผู้ ป่วยตา่งประเทศคิดเป็นร้อยละ 64.4 เทียบกบัร้อยละ 35.8 และ
ร้อยละ 64.2 ตามลําดบั ในปี 2559 

EBITDA หรือกําไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี คา่เส่ือมราคา และคา่ตดัจําหน่าย เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.4 จากปีก่อน โดยอยูท่ี่ 
6,031 ล้านบาทในปี 2560 สง่ผลให้อตัรากําไร EBITDA เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 32.7 จากร้อยละ 31.2 เป็น ในปี 2559 

อตัราการเติบโตของ EBITDA มากกวา่อตัราการเพิ่มขึน้ของรายได้ เน่ืองจากการบริหารต้นทนุอย่างมีประสทิธิภาพ 
โดยเฉพาะอยา่งย่ิงต้นทนุคา่แรง คา่ยา และ คา่เวชภณัฑ์ ซึง่ยงัสง่ผลทําให้ EBITDA margin ดีขึน้ 

กําไรสทุธิเพิ่มขึน้ในสดัสว่นใกล้เคียงกนักบัการเพ่ิมขึน้ของ EBITDA โดยเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.8 เป็น 3,944 ล้านบาทในปี 
2560 จาก 3,626 ล้านบาท ในปี 2559 และอตัรากําไรสทุธิเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 21.3 ในปี 2560 จากร้อยละ 20 ในปี 
2559 

กําไรท่ีดีขึน้จากปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากการบริหารจดัการต้นทนุตามท่ีเรียนชีแ้จงไว้ก่อนหน้า ประกอบกบัการลดลง
ของดอกเบีย้จ่ายจากหุ้นกู้ระยะยาว ชดุท่ี 1 ระยะเวลา 5 ปี มลูค่า 1,500 ล้านบาท ท่ีครบกําหนดไถ่ถอนไปในเดือน
ธนัวาคม ปี 2559 

กําไรตอ่หุ้นแบบปรับลด ในปี 2560 เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.8 อยูท่ี่ 4.55 บาทตอ่หุ้น จาก 4.18 บาทตอ่หุ้นในปี 2559 

ในปี 2560 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลอยูท่ี่ 1.00 บาทตอ่หุ้น และได้เสนอการจ่ายปันผลสําหรับปี 
2560 เพิ่มขึน้อีกในอตัรา 1.70 บาทตอ่หุ้น ซึง่ขึน้อยูก่บัการพิจารณาอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้

ถ้าการเสนอการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วได้รับการอนมุติั เงินปันผลจ่ายทัง้หมดสําหรับผลประกอบการในปี 2560 จะ
เทา่กบั 2.70 บาทตอ่หุ้น ซึง่เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.0 เม่ือเทียบกบัปี 2559 ท่ีจ่ายอยูท่ี่ 2.50 บาท เงินปันผลท่ีเสนอจ่าย
ทัง้หมดคิดเป็นร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิ ปี 2560 ซึง่สอดคล้องกบัอตัราท่ีเสนอจ่ายในปีก่อน 

ยอดรวมลกูหนีก้ารค้าในกิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เพิ่มขึน้เลก็น้อยโดยสว่นใหญ่เป็นผลมา
จากลกูหนีต้ามสญัญาในกลุม่ประเทศตะวนัออกกลางเพิ่มขึน้ ทัง้นีเ้ป็นผลจากรายได้จากกลุม่ประเทศตะวนัออก
กลางท่ีเพิ่มขึน้ในปี 2560 

คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูลดลงเลก็น้อยทัง้จํานวนเงินและร้อยละของลกูหนีก้ารค้าในกิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั ซึง่สะท้อน
ให้เหน็ถงึศกัยภาพการเก็บหนีจ้ากลกูหนีต้ามสญัญาในกลุม่ประเทศตะวนัออกกลางท่ีเพิ่มขึน้ 

ลกูหนีก้ารค้าท่ีคงค้างชําระมากกวา่ 180 วนัลดลง 220 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 42 ซึง่ทําให้สดัสว่นตอ่ยอดลกูหนี ้
การค้าลดลงจากร้อยละ 27 เป็น ร้อยละ 15 เช่นเดียวกนั 

จํานวนวนัเก็บหนีเ้ฉล่ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ปรับตวัดีขึน้โดยลดลงเป็น 38.7 วนั เทียบกบั 43.8 วนั ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 สว่นใหญ่เกิดจากจากความแตกตา่งของเวลาในการเก็บหนีใ้นกลุม่ลกูค้าตะวนัออกกลาง 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย ณ สิน้ปี 2560 คิดเป็น 11.6 วนั เทา่กบัปีก่อน 
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อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิ ตอ่ สว่นของผู้ ถือหุ้นเปล่ียนแปลงเลก็น้อย เน่ืองจากการนําเงินไปลงทนุในเงินลงทนุระยะสัน้
เพิ่มขึน้ เพ่ือให้ได้ผลตอบแทนท่ีดีขึน้ จงึทําให้เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลง 

นางสาวอรภรรณได้นําเสนอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ย้อนหลงัในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา 

รายได้ของบริษัทฯ เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ืองในช่วงหลายปีท่ีผา่นมาจนถงึปัจจบุนั ทําให้มีอตัราการเจริญเติบโตเฉล่ีย
สะสมตอ่ปีอยูท่ี่ร้อยละ 6.0 ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา 

กําไรสทุธิก็มีอตัราการเติบโตเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ืองในช่วงหลายปีท่ีผา่นมาเช่นเดียวกนั สง่ผลให้อตัราเติบโตเฉล่ีย
สะสมตอ่ปีถงึร้อยละ 11.8 ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา 

อตัราการเจริญเติบโตของกําไรสทุธิมากกวา่อตัราการเจริญเติบโตของรายได้ประมาณ 2 เทา่ สว่นใหญ่เกิดจากการ
บริหารจดัการต้นทนุอยา่งมีประสทิธิภาพตามท่ีกลา่วมาข้างต้น ประกอบกบัการลดลงอยา่งตอ่เน่ืองของอตัราภาษีเงิน
ได้นิติบคุคลท่ีแท้จริง ซึง่เก่ียวข้องกบัการลดลงของอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลจากร้อยละ 23 เป็นร้อยละ 20 ตัง้แตปี่ 
2556 เป็นต้นไป และบริษัทฯ ยงัได้รับผลประโยชน์ทางภาษีซึง่เก่ียวเน่ืองกบัการจดัอบรมภายในของบริษัทฯ และ
โครงการสทิธิประโยชน์ทางภาษีท่ีผา่นมา 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเหน็ 

นายสวุิทย์ แสงอลงัการ (ผู้ ถือหุ้น) กลา่ววา่ได้เหน็รายงานในงบการเงินและผลการดําเนินการและตัง้ข้อสงัเกตวา่ถ้าดู
จากรายงานหน้า 89 เปรียบเทียบตวัเลขระหวา่งปี 2558 2559 2560 อตัราการครองเตียงลดลงตลอด 3 ปีท่ีผา่นมา
จากร้อยละ 76 ในปี 2558 ลงมาเป็น 69.57 ในปี 2559 และ 64.22 ในปี 2560 จํานวนผู้ ป่วยนอกโดยเฉล่ียตอ่วนัก็
ลดลงตลอดจากปี 2558 ท่ี 2,992 คน ปี 2559 ลดลงเป็น 2,952 และ ปี 2560 ลดลงมาเป็น 2,888 คน ถ้าดใูนงบกําไร
ขาดทนุในหน้า 29 จะเหน็ได้วา่เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งปี 2559 ถงึปี 2560 รายได้จากกิจการของโรงพยาบาลเพิ่มขึน้
ประมาณ 334.7 ล้านบาท ในขณะท่ีคา่ใช้จ่ายซึง่เป็นต้นทนุกิจการโรงพยาบาลเพิ่มขึน้เพียง 27 ล้านบาท ถ้ารวม
คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ด้วย จะเหน็ได้ว่าคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้จาก 13,195 ล้านบาทเป็น 13,276 ล้านบาท ก็คือเพิ่มขึน้ประมาณ 
81 ล้านบาท จงึมีความเหน็วา่การท่ีรายได้ของโรงพยาบาลเพิ่มขึน้เกิดจากการท่ีโรงพยาบาลปรับราคาคา่บริการให้
สงูขึน้ เพราะจํานวนผู้ ป่วยไมไ่ด้เพิ่มขึน้ อตัราการครองเตียงไมไ่ด้เพิ่มขึน้ แตมี่รายได้เพิ่มขึน้ นอกจากนี ้คนไข้ของ
โรงพยาบาลสว่นใหญ่มาจากตะวนัออกกลางซึง่ปัจจบุนัมีโรงพยาบาลใหม่ ๆ และเช่ือวา่โรงพยาบาลเหลา่นัน้น่าจะมี
เทคโนโลยีและบคุลากรทางการแพทย์ท่ีมีประสทิธิภาพทดัเทียมกบัโรงพยาบาลฯ จงึเรียนถามผู้บริหารวา่โรงพยาบาล
ฯ จะเติบโตไปได้นานเทา่ไรถ้ายงัคงใช้นโยบายราคาสงูโดยอาศยั brand name ของบํารุงราษฎร์ นอกจากนี ้ต้องการ
ทราบวา่คา่รักษาพยาบาลปัจจบุนัของโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ยงัมีสว่นตา่งท่ีจะเพิ่มขึน้ได้อีกมากหรือไมเ่ม่ือเทียบกบั
ประเทศใกล้เคียง เช่น สงิค์โปร์ หรือแม้แตใ่นประเทศตะวนัออกกลางจะมีสว่นต่างคา่รักษาท่ีจะจงูใจผู้ ป่วยให้เดิน
ทางเข้ามารักษาในประเทศไทยและรัฐบาลยินดีท่ีจะออกคา่รักษาให้ 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุและขอให้ นพ. สมศกัด์ิเป็นผู้ตอบคําถาม 

นพ. สมศกัด์ิชีแ้จงวา่โรงพยาบาลมีคนไข้กลุม่ระดบัตติยภมิู (tertiary care) หรืออาการหนกัเพิ่มขึน้ด้วยกลยทุธของ
โรงพยาบาลในการเพ่ิมเครือข่ายโรงพยาบาลซึง่มีถงึ 58 แหง่ ดงันัน้คา่รักษาจงึสงู นอกจากนีเ้คร่ืองมือแพทย์และ
เทคโนโลยีท่ีนําเข้ามาใช้ในการรักษาผู้ ป่วยทัง้ชาวตา่งชาติและชาวไทยล้วนมีราคาสงู ในขณะเดียวกนัยาท่ีออกมา
ใหม ่ๆ เพ่ือใช้ในการรักษา เช่น โรคมะเร็ง หรือโรคท่ีต้องใช้ยาท่ีมีคณุภาพสงู ก็มีราคาสงู ทัง้หมดนีส้ง่ผลให้
โรงพยาบาลฯ เรียกเก็บคา่บริการในราคาสงูได้ สําหรับปริมาณคนไข้นัน้ นพ. สมศกัด์ิเรียนวา่มิได้ลดลงโดยเฉพาะ
คนไข้ชาวตา่งชาติซึง่ในปีท่ีผา่นมาเพิ่มร้อยละ 3 ดงัท่ีนางสาวอรภรรณได้เรียนให้ทราบแล้ว สําหรับเร่ืองสว่นตา่งค่า
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รักษา จากการสํารวจตลาดในกลุม่ท่ีระดบัต้น ๆ ของโรงพยาบาลเอกชน ราคาของโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์และคูแ่ข่ง
ในระดบัเดียวกนัโดยเฉล่ียแล้วไมแ่ตกตา่ง สําหรับคา่รักษาท่ีเรียกเก็บจากคนไข้ท่ีมาจากตา่งประเทศยงัมีสว่นต่างอยู่
ประมาณร้อยละ 25 แม้ในบางประเทศจะมีการตัง้โรงพยาบาลเอง การรับรองคณุภาพมาตรฐานเป็นเร่ืองท่ีเข้าถงึยาก 
นพ. สมศกัด์ิเช่ือมัน่วา่ยทุธศาสตร์หลกัแหง่ความเป็นเลศิโดยเฉพาะความปลอดภยัและคณุภาพการรักษาท่ี
โรงพยาบาลฯ ยดึมัน่อยู ่การรับรองคณุภาพมาตรฐานตา่ง ๆ ท่ีโรงพยาบาลฯ ได้รับ ความเช่ือใจท่ีผู้ รับบริการมอบให้ 
การดแูลใสใ่จของคนไทย การดแูลในเร่ืองสิง่แวดล้อมของโรงพยาบาล ล้วนทําให้ผู้ รับบริการชาวตา่งชาติตดัสนิใจ
เลือกโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์เป็นผู้ดแูลรักษา นพ. สมศกัด์ิกลา่วขอบคณุในข้อเสนอแนะทัง้หลายและจะนําไป
ทบทวนเพ่ือการพฒันา และจะไมห่ยดุน่ิง ไมเ่คยพอใจในสิง่ท่ีทําอยู ่และจะหาโอกาสพฒันาตามท่ีทา่นผู้ ถือหุ้นเสนอ 

ประธานฯ แถลงวา่เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระของการรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ จงึไมมี่การลงมติ 
เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นใดซกัถามหรือมีความเหน็เพิ่มเติม ประธานฯ จงึสรุปวา่ท่ีประชมุได้รับทราบรายงานแล้ว 

3. พจิารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนประจาํปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาและอนมุติังบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุประจําปีสิน้สดุวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 ซึง่ผา่นการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท สํานกังานอีวาย จํากดั การพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี ซึง่ได้สง่ให้ผู้
ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และรับฟังข้อเสนอแนะตา่ง ๆ ของผู้ ถือหุ้น 

นายสวุิทย์ แสงอลงัการ (ผู้ ถือหุ้น) กลา่วถงึสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนในหน้า 59 ของรายงานประจําปีวา่โรงพยาบาลบํารุง
ราษฎร์มีการซือ้เพิ่มสนิทรัพย์ท่ีไมมี่ตวัตน (คือคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์) จํานวน 225 ล้านบาทในปี 2559 และ 258 
ล้านบาทในปี 2560 และมีรายการตดัจําหน่ายครัง้เดียว 602 ล้านบาทในปี 2560 มีขาดทนุจากการตดัจําหน่าย
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์จํานวน 2,617 ล้านบาทในปี 2560 แสดงไว้ในหน้า 33 จงึถามวา่รายการท่ีซือ้เพิ่มในปี 2559 
และ 2560 ปีละ 200 กวา่ล้านเป็นราคาของซอฟต์แวร์ ตวัใหมห่รือเปลา่ นอกจากนีซ้อฟต์แวร์ตวัเก่าท่ีเลกิใช้ไปถกูใช้
มาแล้วก่ีปีและมีมลูคา่คงเหลือ ณ วนัเลกิใช้เป็นจํานวนเทา่ไร 

นางสาวอรภรรณชีแ้จงวา่ซอฟต์แวร์ท่ีเพิ่มขึน้ในระหวา่งปี 2559 กบัปี 2560 เป็นซอฟต์แวร์ท่ีซือ้มาสําหรับใช้หน้าบ้าน
ก็คือ TrakCare และหลงับ้านก็คือ SAP ซึง่ทัง้สองปีโรงพยาบาลฯ ทยอยจ่ายตามขัน้ตอนของการดําเนินงานท่ีตัง้ไว้
แล้วในแตล่ะปี เป็น TrakCare ประมาณ 270 ล้านบาท และ SAP ประมาณ 100 ล้านบาท ท่ีเหลือเป็นซอฟต์แวร์อ่ืน 
ๆ ท่ีใช้เพิ่มเติมอีกเลก็น้อย รวมแล้วประมาณ 400 ล้านบาท สว่นท่ีตดัจําหน่ายเป็นการตดัจําหน่ายซอฟต์แวร์เก่าท่ีใช้
มานานแล้วซึง่มากกวา่ 10 ปี สว่นรายละเอียดวา่มลูคา่คงเหลือ ณ วนัเลกิใช้มีจํานวนเทา่ไรนัน้ขอนําเสนอหลงัการ
ประชมุเพ่ือจะได้ให้ตวัเลขท่ีถกูต้องจริง ๆ แก่ท่านผู้ ถือหุ้น 

เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือให้ความเหน็เพิ่มเติม ประธานฯ จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติอนมุติังบ
การเงินประจําปี 2560 

มต ิท่ีประชมุมีมติอนมุติังบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุประจําปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ด้วย
คะแนนเสียงเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนดงันี ้
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เหน็ด้วย จํานวน 578,200,922 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง จํานวน 2,374,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 1,832 ราย จํานวน 580,575,422 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 
4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําปี 2560 เพ่ือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และรับทราบการ

จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ประธานฯ แถลงวา่คณะกรรมการเสนอให้จ่ายเงินปันผลประจําปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 2.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 50 
ของกําไรสทุธิจากงบการเงินรวมปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้ว 1 บาท คงเหลืองวดสดุท้าย
จํานวน 1.70 บาท รายละเอียดปรากฏตามแผน่ภาพท่ีประธานฯ ได้แสดงแก่ผู้ ถือหุ้นดงันี ้

รายละเอียดการจัดสรรกาํไร 2560 2559 

1. กําไรสทุธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท) 3,943.89 3,626.17 

2. จํานวนหุ้นบริุมสทิธิและหุ้นสามญั (หุ้น) 730,052,222 730,052,222 

3. เงินปันผลประจําปี (บาท/หุ้น) 
 - เงินปันผลระหวา่งกาล 
 - เงินปันผลงวดสดุท้าย 

2.70 
*1.00 

**1.70 

2.50 
0.95 
1.55 

4. จํานวนเงินรวม (ล้านบาท) 1,971.14 1,825.13 

5. สดัสว่นเงินปันผลเทียบกบักําไรสทุธิ 50.0% 50.0% 

6.  การจดัสรรกําไรเป็นทนุสํารอง (ล้านบาท) - - 

*จ่ายเม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2560 
**เสนอให้จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 

เน่ืองจากบริษัทฯ ได้จดัสรรเงินไว้เป็นทนุสํารองจนเตม็จํานวนตามกฎหมายแล้ว จงึไมมี่ความจําเป็นต้องจดัสรรเงิน
กําไรสทุธิไว้เป็นทนุสํารองตอ่ไป 

ประธานฯ จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการจดัสรรกําไรประจําปี 2560 เพ่ือจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้น และ
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

มต ิ ท่ีประชมุมีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนให้จ่ายเงินปัน
ผลจากกําไรสทุธิประจําปี 2560 ตามท่ีประธานฯ เสนอ และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ดงันี ้

เหน็ด้วย จํานวน 580,580,834 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 1,837 ราย จํานวน 580,580,834 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
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5. พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางอรุณี เกษตระทตั ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้ นําเสนอ
ระเบียบวาระนีต้่อท่ีประชมุ 

นางอรุณี เกษตระทตั ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน เสนอตอ่ท่ีประชมุว่า ข้อบงัคบัของ 
บริษัทฯ ข้อ 23 กําหนดวา่ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึ่งในสามเป็นอตัรา ซึง่
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครัง้นี ้มีกรรมการต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ทา่นดงันี ้

1. นางลนิดา ลีสหะปัญญา กรรมการผู้จดัการ และประธานคณะกรรมการการลงทนุ 
2. นายสรดิษ วิญญรัตน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
3. นายปริญญ์ จิราธิวฒัน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลท่ีมี
ความรู้ ความสามารถ และคณุสมบติัท่ีเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ในช่วงเดือน
พฤศจิกายน 2560 ถงึ มกราคม 2561 แตไ่มมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอบคุคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคณุสมบติัการเป็นกรรมการท่ีได้กําหนดไว้ตามกฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และกฎบตัรคณะกรรมการแล้ว จงึเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติั
แตง่ตัง้กรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่จํานวน 3 ท่าน 

คณะกรรมการโดยกรรมการท่ีมีสว่นเก่ียวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาเหน็ชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทนเหน็วา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรแตง่ตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระในปี 2561 จํานวน 3 ทา่นกลบัเข้า
ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่ ข้อมลูของบคุคลท่ีได้เสนอไปแล้วนัน้อยูใ่นหนงัสือเชิญประชมุท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นแล้ว 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

นายวิรัตน์ โกศลวาทะวงศ์ อาสาพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้นจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทยมีประเดน็ท่ีจะสอบถามเร่ือง
กรรมการอิสระสองประเดน็ ประเดน็แรก บริษัทฯ เคยมีนโยบายกําหนดให้กรรมการอิสระอยูใ่นวาระได้สงูสดุไมเ่กินก่ี
ปีหรือไม ่ประเด็นท่ีสอง ในกรณีท่ีกรรมการอิสระปฏิบติังานตอ่เน่ืองเกิน 9 ปี บริษัทฯ จะมีประเดน็เร่ืองความอิสระ
หรือไมอ่ยา่งไร และกรรมการอิสระนัน้มีจดุเดน่ในประเดน็ใดบ้างท่ีจะช่วยเสริมกลยทุธของบริษัทฯ ได้ 

ประธานฯ กลา่วตอบวา่บริษัทฯ ได้ดําเนินการตามกฎหมายซึง่กําหนดวา่ในแตล่ะปีต้องมีกรรมการออกหนึง่ในสาม
หรือใกล้เคียง นอกจากนัน้ ตามนโยบายของบริษัทฯ คณะกรรมการทํางานร่วมกนัเป็นทีมเดียวกนั ผลงานของ
คณะกรรมการดจูากผลประกอบการของบริษัทฯ ช่ือเสียงของการดําเนินการ รายได้ของผลประกอบการทกุปี ซึง่
ตามท่ีนางสาวอรภรรณได้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุในวาระก่อนหน้านี ้รายได้ก็เพิ่มขึน้ อตัรากําไรตา่ง ๆ ก็ดีขึน้เป็นประจํา 
บริษัทฯ ได้รับหนงัสือรับรองคณุภาพมาตรฐานจากสถาบนัตา่ง ๆ ทัว่โลก แสดงวา่ฐานะของบริษัทฯ ไปได้ดี กําไรก็ไป
ได้ดี กระแสเงินสดก็ไปได้ดี การจ่ายเงินปันผลก็เพิ่มขึน้ทกุ ๆ ปี เป็นท่ีพงึพอใจของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่ในวาระก่อน
ทา่นผู้ ถือหุ้นได้อนมุติัให้จ่ายเงินปันผล 2.70 บาทตอ่หุ้นสําหรับผลประกอบการปี 2560 จะเหน็ได้วา่ถ้ากรรมการ
สามารถทําให้บริษัทฯ เจริญรุ่งเรืองและตอบสนองตอ่ทา่นผู้ ถือหุ้น ทําให้บริษัทฯ มีความแข็งแรงมีช่ือเสียงดี การท่ีจะ
ให้กรรมการเข้าออกก็เป็นไปตามกฎหมายอยูแ่ล้ว และผู้ ถือหุ้นก็เลือกกลบัเข้ามาอีก การท่ีจะกําหนดวา่กรรมการควร
อยูก่ี่ปีจงึต้องดท่ีูความสามารถของกรรมการแต่ละทา่น ถ้าผลประกอบการดีและช่ือเสียงของบริษัทฯ ดี ก็ถือวา่มี
คณุสมบติัท่ีจะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตอ่ไป 
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เก่ียวกบัคําถามท่ีสองท่ีวา่เราจะมัน่ใจได้อยา่งไรวา่การเป็นกรรมการอิสระจะอิสระอยา่งแท้จริงถ้าอยูเ่กิน 9 ปี นาง
อรุณีกลา่วเสริมวา่กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบติัเป็นไปตามท่ี กลต. กําหนด ทกุปีจะมีการทบทวนคณุสมบติัของ
กรรมการอิสระว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม ่เพราะฉะนัน้ ไมว่า่จะเป็นกรรมการก่ีปีก็ยงัคงความเป็นกรรมการอิสระ
อยู ่อีกประการหนึง่การท่ีจะหากรรมการอิสระท่ีมีความรู้ความสามารถเก่ียวกบัธุรกิจโรงพยาบาลนัน้ไมง่่าย กรรมการ
อิสระท่ีอยูน่านก็ย่ิงมีประสบการณ์มากขึน้อนัจะช่วยทําให้การตดัสนิใจในภาพรวมดีขึน้ 

นายณฐัสนัต์ กลุเพชรเกษม (ผู้ รับมอบฉนัทะ) ให้ความเหน็เก่ียวกบัหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น (ฉบบัภาษาไทย) วา่มี
คําผิดท่ีหน้า 7 (ตําแหน่งนายชาญวิทย์ ตนัต์ิพิพฒัน์) ท่ีหน้า 37 วาระท่ี 5 ข้อ 2 (คํานําหน้านายสรดิษ วิญญรัตน์) และ
ท่ีหน้า 33 (ช่ือนางสาวโสภาวดี) ประธานฯ กลา่วขอบคณุ และโรงพยาบาลฯ จะเพ่ิมความระมดัระวงัในการจดัทํา
เอกสารการประชมุให้ถกูต้องในการประชมุคราวตอ่ไป 

นางอรุณีได้ขอให้ท่ีประชมุลงมติเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

มต ิ ท่ีประชมุมีมติอนมุติัการแตง่ตัง้กรรมการทัง้สามทา่นท่ีต้องออกตามวาระในปี 2561 กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีก
วาระหนึง่ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

1. นางลนิดา ลีสหะปัญญา 

เหน็ด้วย จํานวน 575,899,147 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.8350 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 6,788,082 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.1649 
งดออกเสียง จํานวน 2,510 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จํานวน 0  คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 1,850 ราย จํานวน 582,689,739 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

2. นายสรดษิ วญิญรัตน์ 

เหน็ด้วย จํานวน 574,930,337 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.6685 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 7,758,192 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.3314 
งดออกเสียง จํานวน 1,210 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จํานวน 0  คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 1,850 ราย จํานวน 582,689,739 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

3. นายปริญญ์ จริาธิวัฒน์ 

เหน็ด้วย จํานวน 580,523,119 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6285 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 2,164,110 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3714 
งดออกเสียง จํานวน 2,510 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จํานวน 0  คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 1,850 ราย จํานวน 582,689,739 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

6. พจิารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สาํหรับปี 2561 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางอรุณี เกษตระทตั ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ นําเสนอ
ระเบียบวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 
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นางอรุณี เกษตระทตั ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน กลา่วรายงานตอ่ท่ีประชมุวา่
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายในการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบั
ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทัง้คํานงึถงึสภาพของเศรษฐกิจโดยรวม และได้มีการเปรียบเทียบ
คา่ตอบแทนของกรรมการกบับริษัทอ่ืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเห็นควร
เสนอผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุติัคา่ตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยสําหรับปี 2561 ดงันี ้

คา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย ปี 2561 ในวงเงินรวมไมเ่กิน 22.20 ล้านบาท แบง่เป็น 3 กลุม่ 

1. คา่เบีย้ประชมุปี 2561 ขอเสนอเป็นอตัราเดียวกบัปี 2560 วงเงินไมเ่กิน 5.96 ล้านบาท ดงันี ้

(บาท/คน/ครัง้) 

คณะกรรมการ 
ค่าเบีย้ประชุม 

2561 2560 
ประธานกรรมการ 50,000 50,000 
รองประธานกรรมการ 40,000 40,000 
กรรมการ 30,000 30,000 

 

(บาท/คน/ครัง้) 

คณะกรรมการชุดย่อย 

ค่าเบีย้ประชุม 
คณะกรรม 

การตรวจสอบ 
คณะกรรมการ 
สรรหาและ
กาํหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
การลงทุน 

คณะกรรมการ
อาํนวยการ
โรงพยาบาล
บาํรุงราษฎร์* 

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
ประธานคณะกรรมการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 25,000 25,000 
กรรมการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 20,000 20,000 

* ค่าตอบแทนในรูปของค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการอํานวยการโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ สําหรับกรรมการท่ี 
ไมเ่ป็นผู้บริหารเทา่นัน้ 

2. คา่บําเหน็จคณะกรรมการปี 2561 ขอเสนอเป็นอตัราเดียวกบัปี 2560 โดยจํากดัวงเงินรวม 
ไมเ่กิน 10.54 ล้านบาท โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้จดัสรร 

 
(บาท/คน/ปี) 

คณะกรรมการ 
ค่าบาํเหน็จ 

2561 2560* 
ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการเป็นผู้จดัสรรใน
วงเงินไมเ่กิน 10.54 ล้านบาท 

1,400,000 
รองประธานกรรมการ 1,040,000 
กรรมการ 980,000 

*อตัราท่ีจดัสรรในปี 2560 
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3. ค่าตอบแทนพิเศษคณะกรรมการปี 2561 ขอเสนอเป็นวงเงินไม่เกิน 5.7 ล้านบาท โดยประธานกรรมการเป็นผู้
จดัสรร 

(บาท/คน/ปี) 

คณะกรรมการ 
ค่าตอบแทนพเิศษ 

2561 2560 
ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการเป็นผู้จดัสรรใน
วงเงินไมเ่กิน 5.7 ล้านบาท 

ไมมี่ รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 

 
หลงัจากเปิดโอกาส และไมมี่ผู้ ถือหุ้นใดซกัถามหรือให้ความเหน็ ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุลงมติ 
 
มต ิท่ีประชมุมีมติอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยสําหรับปี 2561 ตามท่ีประธานคณะกรรมการสรร
หาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอด้วยคะแนนเสียงมากกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ
ดงันี ้

เหน็ด้วย จํานวน 580,605,561 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6422 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 2,047,269 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3513 
งดออกเสียง จํานวน 37,310 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0064 
บตัรเสีย จํานวน 0  คิดเป็นร้อยละ 0 
รวม 1,853 ราย จํานวน 582,690,140 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
 

7. พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2561 
 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวโสภาวดี อตุตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ นําเสนอระเบียบวาระ
นีต้อ่ท่ีประชมุ 

นางสาวโสภาวดี อตุตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแถลงวา่คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้ผู้ ถือหุ้น
แตง่ตัง้นางสาววิสสตุา จริยธนากร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3853 นางสาวสมุาลี รีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขท่ี 3970 และนางสาวโกสมุภ์ ชะเอม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 6011 แหง่บริษัทสํานกังาน อีวาย จํากดั 
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2561 และขอพิจารณากําหนดคา่ตอบแทนเป็นเงินจํานวนไมเ่กิน 3,210,000 
บาท 

คา่สอบบญัชีในปี 2561 ของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมคอ่นข้างสงูกวา่ปี 2560 เน่ืองจากในปี 2561 บริษัทยอ่ยมีแผน
ขยายธุรกิจทําให้จํานวนรายการค้า (transaction) มีปริมาณท่ีสงูมากขึน้ สง่ผลให้ผู้สอบบญัชีต้องใช้เวลาในการ
ตรวจสอบมากขึน้ นอกจากนี ้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีการเปล่ียนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT system) ทําให้
ผู้สอบบญัชีต้องเข้ามาสอบทานด้วย 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการมีความเหน็วา่ทา่นผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีตามท่ีเสนอ 
เน่ืองจากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดัได้ให้บริการแก่บริษัทฯ อยา่งมีประสทิธิภาพมาโดยตลอด มีความเป็นอิสระ มี
ความคุ้นเคยกบัธุรกิจโรงพยาบาลเป็นอยา่งดี และมีคา่สอบบญัชีอยูใ่นเกณฑ์เหมาะสมเม่ือเทียบกบับริษัทอ่ืนใน
ระดบัเดียวกนัในอตุสาหกรรมเดียวกนั 
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เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นใดซกัถามหรือให้ความเหน็หลงัจากประธานท่ีประชมุเรียนถาม ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุลงมติ 

มต ิ ท่ีประชมุมีมติอนมุติัการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชี ประจําปี 2561 ตามท่ีประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เหน็ด้วย จํานวน 577,352,767 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.0834 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 5,340,474 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.9165 
งดออกเสียง จํานวน 2,510 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จํานวน 0  คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 1,860 ราย จํานวน 582,695,751 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

8. พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับการแปลงสภาพ
หุ้นบุริมสทิธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2561 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวพนัธ์ทิพย์ จิรกาญจนากร เลขานกุารบริษัทเป็นผู้รายงาน 

นางสาวพนัธ์ทิพย์ จิรกาญจนากร เลขานกุารบริษัท แถลงวา่สืบเน่ืองจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2541 
เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2541 ได้มีมติเหน็ชอบให้ผู้ ถือหุ้นสามารถแปลงหุ้นบริุมสทิธิเป็นหุ้นสามญัในอตัราสว่น 1 
หุ้นบริุมสทิธิตอ่ 1 หุ้นสามญัในเดือนกมุภาพนัธ์ของทกุปี ซึง่ในเดือนกมุภาพนัธ์ ปี 2561 มีผู้ ถือหุ้นบริุมสทิธิใช้สทิธิ
แปลงหุ้นบริุมสิทธิเป็นหุ้นสามญั รวม 62,500 หุ้น จงึต้องแก้ไขรายละเอียดของทนุจดทะเบียนในหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 4 เป็นดงันี ้

ข้อ 4  ทนุจดทะเบียน 922,702,685 บาท เก้าร้อยย่ีสิบสองล้านเจ็ดแสนสองพนัหกร้อยแปด
สบิห้าบาท 

  แบง่ออกเป็น 922,702,685 หุ้น เก้าร้อยย่ีสิบสองล้านเจ็ดแสนสองพนัหกร้อยแปด
สบิห้าหุ้น 

  มลูคา่หุ้นละ 1 บาท หนึง่บาท 

 
 โดยแยกออกเป็น 

  หุ้นสามญั 921,401,820 หุ้น เก้าร้อยย่ีสิบเอ็ดล้านส่ีแสนหนึ่งพนัแปดร้อยย่ีสิบ
หุ้น 

  หุ้นบริุมสทิธิ 1,300,865 หุ้น หนึง่ล้านสามแสนแปดร้อยหกสบิห้าหุ้น 

หลงัจากเปิดโอกาสและไมมี่ผู้ ถือหุ้นใดซกัถามหรือให้ความเหน็ ประธานฯ จงึเสนอให้ท่ีประชมุลงมติ 

มต ิท่ีประชมุมีมติอนมุติัให้แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการแปลงหุ้นบริุมสทิธิเป็นหุ้น
สามญัด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง ดงันี ้

เหน็ด้วย จํานวน 582,680,951 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9974 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง จํานวน 15,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0025 
บตัรเสีย จํานวน 0  คิดเป็นร้อยละ 0 
รวม 1,861 ราย จํานวน 582,695,951 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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9. พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ 
 
ประธานฯ ได้ถามท่ีประชมุวา่จะพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุหรือไม ่
 
นายสวุิทย์ แสงอลงัการ (ผู้ ถือหุ้น) กลา่ววา่ในตอนต้นของการประชมุประธานฯ ได้พดูถงึการตอ่ต้านคอรัปชัน่ ซึง่นาย
สวุิทย์เข้าใจวา่น่าจะรวมถงึการปฏิบติัตามกฎหมาย เร่ืองของธรรมาภิบาล การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี นายสวุิทย์เลา่วา่
มีเหตกุารณ์หนึง่ท่ีเกิดขึน้เม่ือปีท่ีแล้วท่ีนายสวุิทย์เหน็วา่อาจจะทําความเสียหายเก่ียวกบักรณีท่ีท่านประธานฯ ได้พดู
ถงึนัน้ กลา่วคือในหนึง่ปีท่ีผา่นมามีผู้ ป่วยรายหนึ่งมารับการรักษาในโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์จนทา่นหายป่วยดีแล้ว 
คา่ใช้จ่ายในการรักษาน่าจะเป็นหลกัล้านบาทขึน้ไปซึง่โรงพยาบาลไมไ่ด้เก็บคา่รักษา ในเวลาตอ่มามีผู้บริหารของ
โรงพยาบาลขอพบผู้ ป่วยรายนีเ้พ่ือปรึกษาบางประการ ถ้าเร่ืองนีเ้ป็นความจริง นายสวุิทย์คิดวา่มีความเสียหายอยู่
บางประการ คือ โรงพยาบาลฯ ขาดรายได้ซึง่ไปแลกกบัประโยชน์สว่นตวัของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง และอาจจะมีคนเอาเงินไป
เข้าบญัชีในภายหลงัเพ่ือไมใ่ห้เป็นรายการท่ีรอเรียกเก็บหรือเป็นหนีเ้สีย โรงพยาบาลฯ ขาดรายได้แตผู่้บริหารได้
กระทําผิดหลกัธรรมาภิบาล คงต้องพิจารณาวา่ผู้บริหารรายนีไ้ด้ทําไปเองโดยพลการหรือมีกลุม่บคุคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องรู้
เหน็ด้วย รวมทัง้เป็นความเสียหายเก่ียวกบัช่ือเสียงของโรงพยาบาลฯ เร่ืองนีน้ายสวุิทย์ได้ยินมา โดยไมมี่สว่นเก่ียวข้อง 
คนท่ีพดูก็ไมไ่ด้รู้วา่นายสวุิทย์เป็นผู้ ถือหุ้น นายสวุิทย์เสนอวา่ควรมีการตรวจสอบและดําเนินการท่ีเหมาะสม 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุท่ีนายสวุิทย์แจ้งเร่ืองนีใ้ห้ท่ีประชมุและคณะกรรมการทราบและเรียนวา่ประธานฯ และ
คณะกรรมการไมท่ราบเร่ืองนีม้าก่อนและยงัไมเ่หน็หลกัฐาน อย่างไรก็ตามจะทําการสอบสวนข้อเทจ็จริงเพ่ือหา
มลูเหตแุละรายละเอียด และจะเรียนให้ทา่นผู้ ถือหุ้นทราบภายหลงั 

นาย Basant Kumar Dugar ได้สอบถามเก่ียวกบัเหตผุลในการอนญุาตให้มีการแปลงสภาพหุ้นบริุมสทิธิเป็นหุ้น
สามญัด้วยความเข้าใจวา่จะเป็นการเพิ่มสิทธิออกเสียงแบบสะสม (cumulative voting rights) 

ประธานฯ ชีแ้จงวา่หุ้นบริุมสทิธิออกมาเม่ือ 20 กวา่ปีก่อน กําหนดให้ผู้ ถือหุ้นมีบริุมสทิธิบางสว่นท่ีอาจจะแตกตา่งกบัผู้
ถือหุ้นสามญัแต่ไมไ่ด้ให้มากกวา่และไมเ่ก่ียวกบัการออกเสียงแบบสะสม (cumulative voting) เม่ือหุ้นบริุมสิทธิออก
มาแล้วก็ต้องอยู่ในสภาพนัน้ แต่กฎหมายเปิดช่องให้สามารถแปลงหุ้นบริุมสทิธิเป็นหุ้นสามญัได้ ท่ีผู้ ถือหุ้นอยากแปลง
สภาพเพราะหุ้นของบริษัทจดทะเบียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ ผู้ลงทนุไมค่อ่ยให้ความสําคญักบัหุ้นบริุมสิทธิเพราะ
มีจํานวนน้อยมาก ฉะนัน้หุ้นบริุมสทิธิจงึขาดสภาพคลอ่งบนกระดานของตลาดหลกัทรัพย์ ผู้ ถือหุ้นท่ีอยากจะมีหุ้นท่ีมี
สภาพคลอ่งเป็นหุ้นบํารุงราษฎร์เหมือนกนัจงึมาขอแปลงจากหุ้นบริุมสทิธิเป็นหุ้นสามญัเพ่ือให้หุ้นนีเ้วลาเข้าไปซือ้ขาย
บนกระดานของตลาดหลกัทรัพย์มีสภาพคลอ่งมากขึน้ แตไ่มเ่ก่ียวกบัการออกคะแนนเสียงหรือเงินปันผลเลย เพราะ
ปัจจบุนันีบ้ริษัทมีผลกําไรดีพอสมควรอยูแ่ล้ว และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นบริุมสทิธิและหุ้นสามญัเทา่ ๆ กนั 

นายสมัพนัธ์ รัตนอมรชยั (ผู้ ถือหุ้น) ได้ขออนญุาตทา่นประธานฯ สอบถามผู้บริหารเก่ียวกบัแนวทางและนโยบายการ
ทําให้บริษัทเติบโตภายใน 3-5 ปี 

ประธานฯ ได้ขอให้ นพ. สมศกัด์ิ เป็นผู้ตอบคําถามทา่นผู้ ถือหุ้น นพ. สมศกัด์ิเรียนวา่บริษัทไมมี่แผนระยะสัน้ ระยะ
กลาง หรือระยะยาว เพราะอตุสาหกรรมการให้บริการโรงพยาบาลในระดบัโลกได้เปล่ียนไปในทิศทางท่ีคอ่นข้าง
รวดเร็ว องค์กรของเราได้มีการเตรียมพร้อมท่ีจะตอบสนองตอ่สิง่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ เรายดึมัน่ในการ
รับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น และการเติบโตของบริษัท เป้าหมายของเราคือการรักษาความเป็น world class การเป็น
โรงพยาบาลตติยภมิู (tertiary care) ท่ีมี high intensity และ high technology ท่ีคูแ่ข่งจะไมส่ามารถทดแทนหรือเทา่
เทียม นพ. สมศกัด์ิยืนยนัวา่ภายใน 1-2 ปี ทา่นผู้ ถือหุ้นจะได้ข้อมลูข่าวสารจากฝ่ายปฏิบติัการ หรือฝ่ายบริหารเป็น
ระยะ ๆ ถงึการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึน้เร่ือย ๆ 
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นายสมัพนัธ์ชีแ้จงเพิ่มเติมวา่ตนมีอาชีพเป็นนกัลงทนุและอาจยงัใหมอ่ยูใ่นอตุสาหกรรมโรงพยาบาล เหน็หุ้น
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์มานานแตเ่พิ่งมาลงทนุจริงจงัไมน่านเพราะยงัดใูนแง่ของมลูคา่ไมค่อ่ยออก แตท่ี่ศกึษาเร่ือง
การลงทนุ ผู้ เช่ียวชาญบางทา่นก็เปรียบเทียบบํารุงราษฎร์ง่าย ๆ วา่ให้นกึภาพวา่เป็น Siam Paragon สว่น BDMS ให้
นกึภาพวา่เป็น Central เราเหน็การเติบโตของ Central คอ่นข้างชดัเพราะมีการขยายสาขาเพ่ิม จงึอยากเหน็ภาพวา่
ถ้าบริษัทอยูท่ี่เดิมอยูท่ี่เดียวและท่ีดินแถวนีก็้จํากดั จะมีนโยบายการเติบโตได้อย่างไรบ้าง ซึง่ท่ีคณุหมอสมศกัด์ิพดูวา่
เราก็จะเก่งขึน้มีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขนัมากขึน้ ก็เป็นสิง่ท่ีดี แตอ่ยากทราบวา่บริษัทพอจะมีแนวทางอะไรท่ี
บอกได้เพิ่มเติมในแง่ของการลงทนุเพ่ือผู้ ถือหุ้นจะได้ถือหุ้นกนัไปยาว ๆ หรือลงทนุเพิ่มกบัโรงพยาบาลดี ๆ อยา่งนี ้

นพ. สมศกัด์ิเรียนวา่บริษัทมีแผนการลงทนุแตไ่มส่ามารถเปิดเผยได้ด้วยข้อจํากดัของตลาดหลกัทรัพย์ เม่ือถงึเวลา
บริษัทจะแถลงให้ทราบ ขอให้มัน่ใจวา่บริษัทยดึมัน่ในธรรมาภิบาล การเติบโต และการรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น
อยา่งดีท่ีสดุ เราจะ grow business ดงัท่ีผู้บงัคบับญัชาของ นพ. สมศกัด์ิยํา้อยูเ่สมอ 

นาย Basant Kumar Dugar ได้กลา่วช่ืนชมผู้บริหารและบริษัทเร่ืองผลประกอบการท่ีดีเย่ียมและได้เสนอแนะแนว
ทางการทํางานหลายประการซึง่ประธานฯ ได้กลา่วขอบคณุ 

นายสวุิทย์ แสงอลงัการยงัติดใจเร่ืองคอมพิวเตอร์ได้กลา่วเพิ่มเติมวา่ตนได้เปิดเข้าไปใน website ของโรงพยาบาลฯ 
ในนัน้พดูถงึระบบคอมพิวเตอร์ว่าโรงพยาบาลฯ มีการพฒันาร่วมกบั Microsoft ซึง่นายสวุิทย์เข้าใจวา่เป็นของระบบ
เก่า ดตูัง้แต่ต้นจนจบก็ดดีู เพราะ Microsoft เป็นระดบั world class อยูแ่ล้ว เนือ้หาใน website ก็บง่บอกถงึความพงึ
พอใจของผู้ใช้ ทัง้แพทย์ ผู้ ป่วย ในเม่ือเปล่ียนเป็นระบบซอฟต์แวร์ของบริษัทใหมไ่ปแล้ว ก็อยากจะถามวา่ใน 
software ของระบบใหมเ่ข้าใจวา่เป็นสญัชาติออสเตรเลีย ในประเทศไทยมีใช้อยู่ท่ีไหนบ้าง ถ้าในประเทศไทยไมมี่ใช้ 
ในประเทศท่ีเป็นต้นสงักดัหรือท่ีมาของ software house ในประเทศนัน้มีโรงพยาบาลท่ีมีระดบัเดียวกบัโรงพยาบาล
บํารุงราษฎร์ก่ีโรงพยาบาลท่ีใช้ซอฟต์แวร์ตวันี ้นายสวุิทย์กลา่วว่าได้ยินจากแพทย์หลาย ๆ ทา่นท่ีทํางานท่ีโรงพยาบาล
บํารุงราษฎร์มานานพดูถงึการเปล่ียนแปลงระบบคอมพิวเตอร์ในสมยัหนึง่ไมท่ราบวา่นานเทา่ไรซึง่บอกวา่วุน่วายมาก
ในสองวนัแรก คนไข้กลบับ้านโดยไมไ่ด้รับยาไป โรงพยาบาลใช้วิธีสง่ยาตามหลงัไปให้ท่ีบ้าน ในคราวนัน้คา่เสียหาย
ตกประมาณวนัละ 2 ล้านบาท แตผ่า่นไป 2 วนัปัญหาก็จบ แต่คราวนีไ้ด้ยินวา่ปัญหาอยูเ่ป็นเดือน คนภายนอกพดูกนั
วา่จํานวนคนไข้บํารุงราษฎร์ลดลงอยา่งมากเป็นเวลานบัเดือน สาเหตท่ีุตกเพราะมีการเปล่ียนแปลงระบบ
คอมพิวเตอร์ ทําให้คนไข้เสียเวลา จงึอยากทราบวา่ปัญหานีจ้บหรือยงั ได้มีการประเมินคา่เสียหายท่ีเกิดขึน้ตัง้แต่
เปล่ียนซอฟต์แวร์ใหมจ่นถงึวนันีห้รือไม ่และคา่เสียหายประมาณเทา่ไร นอกจากนี ้ได้ยินจากผู้ ท่ีปฏิบติังานใน
โรงพยาบาลวา่ในการเปล่ียนแปลงครัง้นี ้บคุลากรท่ีใช้คอมพิวเตอร์นีไ้มไ่ด้ ใช้ไมเ่ป็น ไมอ่ยากใช้ ก็คงต้องไปหางานทํา
ท่ีอ่ืน ซึง่เป็นเร่ืองผิดหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึง่ในสว่นของบทบาทของผู้ มีสว่นได้เสียซึง่ในท่ีนีคื้อพนกังาน ใน
หลกัการของโรงพยาบาลเขียนไว้วา่ผู้บริหารต้องเปิดโอกาสให้พนกังานแสดงความคิดเหน็ ข้อร้องเรียน และ
ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือให้การบริหารมีประสทิธิภาพสงูสดุ ถ้ามีเสียงลอยมาแบบนัน้หรือพนกังานมี
ความรู้สกึวา่เป็นแบบนัน้ ก็ไมน่่าเป็นไปตามลกัษณะของการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี นายสวุิทย์กลา่ววา่ได้ทราบวา่ใน
หนึง่ปีท่ีผา่นมาโรงพยาบาลได้ให้แพทย์พ้นจากการทํางานในโรงพยาบาลฯ หลายคน จงึขอถามวา่ในบรรดาแพทย์ท่ี
ได้ถกูให้พ้นจากการทําหน้าท่ีในโรงพยาบาลฯ มีก่ีคนท่ีแสดงความไมเ่หน็ด้วยกบัระบบคอมพิวเตอร์ใหมนี่ ้

ประธานฯ ขอให้ นพ. สมศกัด์ิตอบคําถามของนายสวุิทย์ นพ. สมศกัด์ิชีแ้จงวา่ซอฟต์แวร์ใหมผ่ลิตหรือเร่ิมต้นท่ี
ออสเตรเลียจริง ในประเทศไทยเม่ือ 20 ปีก่อนเร่ิมใช้ท่ีคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ปัจจบุนัมีใช้ใน
โรงพยาบาลในประเทศไทย 20 กวา่แหง่ โรงพยาบาลคูแ่ข่งหลายแหง่ก็ใช้มาหลายปีแล้ว ปัจจบุนัผู้ผลติซอฟต์แวร์นีมี้ 
headquarters อยูท่ี่ Boston ซอฟต์แวร์ตวันีมี้การพฒันาตลอด สามารถ plug-in เข้าระบบ ใหม ่ๆ ในขณะท่ี



 

AGM 2562 (inv).doc  24 

ซอฟต์แวร์เดิมนัน้ บริษัทเจ้าของซอฟต์แวร์ไมพ่ฒันาตอ่แล้ว การตอ่เช่ือมกบัอปุกรณ์การแพทย์ใหม ่ๆ ทําได้ยากขึน้
เร่ือย ๆ สําหรับคําถามตอ่มาเก่ียวกบัการเปล่ียนระบบคอมพิวเตอร์ในสมยัหนึง่ท่ีนายสวุิทย์เข้าใจวา่ปัญหาจบในสอง
วนั จริง ๆ เพราะยกเลิกการเปล่ียนแปลง เก่ียวกบัเร่ืองการสัง่และจ่ายยา ตัง้แตใ่ช้ซอฟต์แวร์ใหมม่าสองเดือนเร่ือง
ความผิดพลาดของการจ่ายยาถงึผู้ ป่วยไมมี่ ไมต้่องหว่งเร่ืองการสัง่ยาผิดให้คนไข้ สําหรับคําถามสดุท้ายเร่ืองแพทย์
ถกูให้ออกล้วนเป็นเร่ืองมาตรฐานวิชาชีพและความถกูต้องของการรักษากบัความประพฤติและจริยธรรมของแพทย์แต่
ละทา่น ไมมี่แพทย์ทา่นใดมีความเหน็ขดัแย้งเก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์ใหม ่เร่ืองทกุเร่ืองมีหลกัฐานท่ีสามารถ
ตรวจสอบได้หมด นพ. สมศกัด์ิกลา่วขอบคณุสําหรับข้อมลูและข้อเสนอแนะตา่ง ๆ ของทกุทา่น ขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้น
มัน่ใจวา่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น ตอ่ผู้ รับบริการทกุทา่น และบริษัทฯ ดแูลบคุลากรทกุตําแหน่งตัง้แต ่ยาม 
แปล จนถงึผู้บริหาร ทกุวิชาชีพ เพราะเราตระหนกัวา่เราเป็นครอบครัวบํารุงราษฎร์ 

เม่ือไมมี่เร่ืองอ่ืนใดพิจารณา และไมมี่ผู้ใดซกัถามหรือให้ความเหน็เพิ่มเติม ประธานฯ จงึกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่น
ท่ีมาประชมุ ท่ีสนบัสนนุกิจการของโรงพยาบาล เราจะเป็นโรงพยาบาลชัน้แนวหน้าอยูเ่สมอ ขอบคณุคนไข้ท่ีมาใช้
บริการ และพนกังานท่ีทํางานด้วยความอตุสาหะวิริยะ ทําให้บริษัทมีรายได้ดี มีกําไร มีเงินจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้น 
และขอบคณุตวัแทนจากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั และปิดการประชมุเม่ือเวลา 16.00 น. 

 
 

(ดร. สวุรรณ วลยัเสถียร) 
ประธานท่ีประชมุ 

 




