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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 26 ประจาํปี 2562 

ของ 

บรษิทั โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร ์จาํกดั (มหาชน) 

 

 

เวลาและสถานท่ี 

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 26 ประจาํปี 2562 ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัพุธท่ี 24 เมษายน 2562 เวลา 

14.00 น. ณ หอังประชุมใหญ่ ชั้น 21 อาคารบาํรุงราษฎรอิ์นเตอรเ์นชัน่แนล คลินิก เลขท่ี 33 ซอย 3 

(นานาเหนือ) ถนนสุขุมวทิ วฒันา กรุงเทพฯ 10110 

 

กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม 

1. นายชยั โสภณพนิช ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการการลงทุน 

2. ดร. สุวรรณ วลยัเสถียร รองประธานกรรมการ 

3. นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการการลงทุน 

4. นายชอง โท กรรมการการลงทุน และกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

5. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. นายสรดิษ วญิญรตัน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

7. นายปริญญ ์ จิราธิวฒัน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

8. นางอรุณี เกษตระทตั กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

9. นายเบอรน์ารด์ ชาญวุฒิ ชาน กรรมการ 

 

ผูบ้ริหาร 

1. นายอนิลโล ซอเรนติโน Chief Global Strategist 

2. นายเคนเนท เลิฟ Corporate Chief Financial Officer 

3. นางอาทิรตัน์ จารุกิจพิพฒัน์ ผูอ้าํนวยการดา้นบริหารโรงพยาบาล 

4. น.ส. อรภรรณ บวัมว่ง ผูอ้าํนวยการดา้นการเงิน 

5. นพ. วญิญ ู รตันไชย ผูอ้าํนวยการดา้นปฏิบติัการทางการแพทย ์

6. ศ. นพ. นิมิต เตชไกรชนะ ผูอ้าํนวยการดา้นการวจิยั การศึกษา และคุณภาพ 

7. นพ. นิพฒัน์ กุหลาบขาว รองผูอ้าํนวยการดา้นปฏิบติัการทางการแพทย ์

8. นายธานี มณีนุตร ์ Chief Business Development Officer 

9. Mr. Kenny Lim Chief Information Technology Officer 
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ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

1. น.ส. พนัธทิ์พย ์ จิรกาญจนากร เลขานุการบริษัท 

2. น.ส. โกสุมภ ์ ชะเอม ตวัแทนจาก บริษัท สาํนักงานอีวาย จาํกดั 

3. นายชวพนัธุ ์ สุริยจนัทร ์ ตวัแทนจาก บริษัท สาํนักงานอีวาย จาํกดั 

 

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน กรรมการเขา้ร่วมประชุมรวม 9 ท่าน สดัส่วนของกรรมการท่ีเขา้ร่วม

ประชุมคิดเป็นรอ้ยละ 90 ของกรรมการทั้งหมด 

 

เร่ิมการประชุม 

 

นายชยั โสภณพนิช ประธานกรรมการทาํหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม ประธานแถลงวา่มีผูถื้อหุน้มาประชุม

ดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวม 1,135 ราย มีหุน้นับรวมกนัได ้548,141,153 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 

75.0825 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจาํนวน 730,052,222 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุมตาม

ขอ้บงัคบัของบริษัท ประธานจึงกล่าวเปิดประชุม 

 

ประธานไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบริษัทแนะนําคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และตวัแทนจากสาํนักงานผูส้อบ

บญัชีท่ีเขา้ร่วมประชุม และช้ีแจงวธีิการลงคะแนนเสียงและวธีินับคะแนน 

 

นางสาวพนัธทิ์พย ์จิรกาญจนากรช้ีแจงวา่ การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงท่ีผูถื้อ

หุน้ไดร้บัเม่ือลงทะเบียน ผูถื้อหุน้จะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถือ โดยนับหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

ขอใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงโดยทาํเคร่ืองหมายในช่อง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง เพียงช่องใดช่อง

หน่ึง ดว้ยคะแนนท่ีมีอยูท่ั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงไมไ่ด ้นอกจากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและได้

แต่งตั้งใหค้ัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดูแลหุน้ซ่ึงใชห้นังสือมอบฉันทะ แบบ ค. เท่าน้ัน 

สาํหรบับตัรเสียทุกกรณีจะถือเป็นการงดออกเสียง 

 

ในการนับคะแนน เพ่ือความรวดเร็วในการนับคะแนน ขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงยกมือ

เพ่ือใหเ้จา้หน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนนเสียง เจา้หน้าท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผูท่ี้ยกมือเท่าน้ัน ผูท่ี้ไม่

ยกมือจะนับเป็นคะแนนเสียงเห็นดว้ยทั้งหมด ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีไดร้ะบุความประสงค์การลงคะแนนเสียงไว ้

ชดัเจนแลว้ในหนังสือมอบฉนัทะแบบ ข. และแบบ ค. บริษัทจะนับคะแนนตามท่ีผูถื้อหุน้ระบุมา เม่ือประชุม

เสร็จขอใหผู้ถื้อหุน้มอบบตัรลงคะแนนเสียงท่ีเหลือคืนแก่เจา้หนา้ท่ีท่ีประตูทางออก 

 

ท่ีประชุมรบัทราบและไม่มีผูใ้ดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ประธานจึงไดเ้ร่ิมดาํเนินการประชุมตามระเบียบ

วาระดงัต่อไปน้ี 
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1. พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 25 ประจาํปี 2561 ประชุมเม่ือวนัพธุท่ี  

25 เมษายน 2561 

 

ประธานขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 25 ประจาํปี 

2561 ซ่ึงไดจ้ดัใหมี้ข้ึนเม่ือวนัพุธท่ี 25 เมษายน 2561 ซ่ึงไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกับหนังสือเชิญ

ประชุม 

 

นาย Basant Kumar Dugar (ผูถื้อหุน้) ไดแ้สดงความคิดเห็นวา่บริษัทตอ้งปฏิบติัตนดว้ยการยดึหลกั 

ธรรมาภิบาลโดยเคร่งครดั หน่ึงในน้ันคือการจดัทาํและส่งรายงานการประชุมใหแ้กห่น่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง รวมถึงการเผยแพร่รายงานการประชุมใน Website ของตลาดหลกัทรพัยแ์ละของบริษัท 

ภายในเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด 

 

ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุน้ใดมีความเห็น ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมลงคะแนนเสียงรับรองรายงานการ

ประชุม 

 

มติ ท่ีประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 25 ประจาํปี 2561 ซ่ึงประชุมเม่ือ

วนัพุธท่ี 25 เมษายน 2561 ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย จาํนวน 549,144,296 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

รวม 1,177 ราย จาํนวน 549,144,296 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

 

2. รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2561 

 

ประธานไดม้อบหมายใหน้างอาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ผู ้อํานวยการดา้นบริหารโรงพยาบาล เป็น

ผูร้ายงานผลการดาํเนินงานของบริษัท 

 

นางอาทิรตัน์ไดร้ายงานสรุปผลการดําเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา โดยไดแ้สดงภาพน่ิงเก่ียวกบัขอ้มูล

ต่าง ๆ ประกอบ 

 

ในปี 2561 บริษัทมีรายไดร้วม 18,541 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 1.5 จาก 18,272 ลา้นบาทในปี 

2560 โดยรายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาล แสดงเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99 ของรายไดท้ั้งหมด เป็นจาํนวน

เงิน 18,264 ลา้นบาทในปี 2561 เพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 1.4 จาก 18,020 ลา้นบาท ในปี 2560 ซ่ึงเป็นผล
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จากการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยต่างประเทศรอ้ยละ 2.2 หกักลบกบัการลดลงของกลุ่มผูป่้วย

ชาวไทยรอ้ยละ 2.9 เป็นผลใหปี้ 2561 รายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยชาวไทยคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 34.5 จาก

ทั้งหมด ในขณะท่ีรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยต่างประเทศคิดเป็นรอ้ยละ 65.5 เทียบกบัปี 2560 รายไดจ้าก

กลุ่มผูป่้วยชาวไทยคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 35.6 จากรายไดท้ั้งหมด ในขณะท่ีรายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วย

ต่างประเทศคิดเป็นรอ้ยละ 64.4 

 

EBITDA หรือ กาํไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย เพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 3.7 จากปี

ก่อน โดยอยู่ท่ี 6,256 ลา้นบาท ในปี 2561 ส่งผลใหอ้ัตรากําไร EBITDA เพ่ิมข้ึนเป็นรอ้ยละ 34.0 

จากรอ้ยละ 33.2 ในปี 2560 

 

อตัราการเติบโตของ EBITDA มากกว่าอตัราการเพ่ิมข้ึนของรายได ้เน่ืองจากการบริหารตน้ทุนอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งตน้ทุนค่าแรง ค่ายา และ ค่าเวชภณัฑ ์ซ่ึงส่งผลทาํให ้EBITDA margin 

ดีข้ึน 

 

กาํไรสุทธิของปี 2561 เพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 5.3 เป็น 4,152 ลา้นบาท จาก 3,944 ลา้นบาท ของปี 2560 

ส่งผลใหอ้ตัรากาํไรสุทธิเป็นรอ้ยละ 22.4 ในปี 2561 เทียบจากรอ้ยละ 21.6 ในปี 2560 

 

กาํไรท่ีดีข้ึนจากปีก่อน สาเหตุหลกัมาจากการบริหารจดัการตน้ทุนตามท่ีเรียนช้ีแจงไวก้่อนหนา้ 

 

บริษัทมีกาํไรต่อหุน้แบบปรบัลด ในปี 2561 เพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 5.3 อยู่ท่ี 4.79 บาทต่อหุน้ จาก 4.55 

บาท ในปี 2560 

 

สาํหรบัผลการดาํเนินงานยอ้นหลงัของบริษัทฯ ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาน้ัน รายไดข้องบริษัทเพ่ิมข้ึนอยา่ง

ต่อเน่ืองในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบนั ทาํใหมี้อตัราการเจริญเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปีอยูท่ี่รอ้ยละ 

4.2 ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา 

 

ในขณะท่ีกาํไรสุทธิก็มีอตัราการเติบโตเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาเช่นเดียวกนั ส่งผล

ใหอ้ตัราเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปีอยูท่ี่รอ้ยละ 11.0 ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา 

 

จะเห็นไดว้า่อตัราการเจริญเติบโตของกาํไรสุทธิมากกวา่อตัราการเจริญเติบโตของรายไดป้ระมาณ 2.6 

เท่า ส่วนใหญ่เกิดจากการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ตามท่ีไดเ้รียนช้ีแจงขา้งต้น 

ประกอบกับการใชป้ระโยชน์ของค่าใชจ้่ายท่ีหักภาษีได ้เช่น การจดัอบรมภายในของบริษัทฯ และ

โครงการสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

 

หลงัจากน้ัน ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
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นางเพียงใจ ชินวิภาส (ผู ้ถือหุน้) กล่าวว่าในปี 2561 บริษัทมีรายได้เพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 1.35 แต่ก็มี

ค่าใชจ้่ายในการบริหารเพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 6.1 ขอใหช้ี้แจงรายละเอียดของค่าใชจ้่าย และอยากทราบว่า

ค่าใชจ้่ายน้ีรวมผลประโยชน์ของพนักงานท่ีเพ่ิมข้ึนสืบเน่ืองจากกฎหมายใหม่ในการจ่ายเงินค่าชดเชย

ใหแ้ก่พนักงานท่ีเกษียณอายุหลงัจากทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปหรือไม ่

 

นางสาวอรภรรณ บวัม่วง ช้ีแจงวา่ในปี 2561 ค่าใชจ้่ายท่ีเพ่ิมข้ึนเกิดจากค่าตดัจาํหน่าย software ท่ีใช ้

สาํหรบัใหบ้ริการลูกคา้ และค่าใชจ้่ายในการบริหารเป็นส่วนใหญ่ ส่วนกฎหมายคุม้ครองแรงงานฉบบั

ใหม่ท่ีกาํหนดค่าชดเชยสูงสุดจาก 300 วนัเป็น 400 วนัน้ัน มีผลบงัคบัใชใ้นเดือนพฤษภาคม 2562 

บริษัทจะตั้งสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจาํนวน 139 ลา้นบาทในไตรมาสท่ีสองของปี 

2562 ผูถื้อหุน้สามารถดูหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ี 21 ไดใ้นรายงานประจาํปี 2561 

 

นายอนุกลัย ์อิศรเสนา ณ อยุธยา (ผูร้บัมอบฉันทะ) ขอทราบระยะเวลาการชาํระหน้ีของผูใ้ชบ้ริการ

โดยเฉพาะผูใ้ชบ้ริการท่ีอยูต่่างประเทศ นางสาวอรภรรณกล่าววา่ ณ วนัส้ินรอบบญัชีบริษัทมีระยะเวลา

การชาํระหน้ี 47.4 วนั 

 

นาย Basant Kumar Dugar (ผูถื้อหุน้) กล่าววา่สืบเน่ืองจากการแข่งขนัอยา่งสงูในธุรกิจดูแลสุขภาพซ่ึง

ประเทศไทยถูกจดัอยูใ่นอนัดบัหน่ึงโดยมีสิงคโปรร์องลงมา นาย Dugar เสนอวา่โรงพยาบาลควรนํา

นวตักรรมใหม ่ๆ มาใชเ้พ่ือปรบัปรุง CSR index ใหดี้ข้ึนเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ประเทศไทยจะยงัคงเป็นอนัดบั

หน่ึงในเอเชียเก่ียวกบัธุรกิจการดูแลสุขภาพ 

 

นายณฐัดนัย เลิศนิธิกุล (ผูถื้อหุน้) ขอทราบความหมายของค่าบริการทางการแพทย ์(หน้า 26 หมวด

การรบัรูร้ายได ้บรรทดัท่ี 3) นางสาวอรภรรณช้ีแจงวา่หมายถึงค่าแพทย ์(Doctor fees หรือ DF) 

 

หลงัจากน้ันประธานแถลงว่าเน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระของการรบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของ

บริษัทฯ จึงไมมี่การลงคะแนนเสียง ประธานจึงสรุปวา่ท่ีประชุมไดร้บัทราบรายงานแลว้ 

 

3. พิจารณาและอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 

 

ประธานไดข้อใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนประจาํปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชีของบริษัท สาํนักงานอีวาย 

จาํกดั การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและไดร้บัอนุมติัจากคณะกรรมการแลว้ รายละเอียด

ปรากฏในรายงานประจาํปี ซ่ึงไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุม 

 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และรบัฟังขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ของผูถื้อหุน้ 
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ปรากฎวา่ไมมี่ผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือใหค้วามเห็นเพ่ิมเติม ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงคะแนน

เสียงอนุมติังบการเงินประจาํปี 2561 

 

มติ ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย จาํนวน 549,959,579 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9674 

ไมเ่ห็นดว้ย จาํนวน 179,100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0325 

งดออกเสียง จาํนวน 523,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

รวม 1,294 ราย จาํนวน 550,661,679 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

 

4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกาํไรประจาํปี 2561 เพ่ือจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และ

รบัทราบการจา่ยเงินปันผลระหว่างกาล 

 

ประธานแถลงว่าคณะกรรมการเสนอใหจ้่ายเงินปันผลประจาํปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 2.90 บาท คิด

เป็นรอ้ยละ 51 ของกาํไรสุทธิจากงบการเงินรวมปี 2561 บริษัทฯ ไดจ้า่ยเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ 

1.10 บาท คงเหลืองวดสุดทา้ยจาํนวน 1.80 บาท รายละเอียดปรากฎตามแผ่นภาพท่ีประธานไดแ้สดง

แก่ผูถื้อหุน้ดงัน้ี 

 

รายละเอียดการจดัสรรกาํไร 2561 2560 

1. กาํไรสุทธิของงบการเงินรวม (ลา้นบาท) 4,151.89 3,943.89 

2. จาํนวนหุน้บุริมสิทธิและหุน้สามญั (หุน้) 730,052,222 730,052,222 

3. เงินปันผลประจาํปี (บาท/หุน้) 

 - เงินปันผลระหวา่งกาล 

 - เงินปันผลงวดสุดทา้ย 

2.90 

*1.10 

**1.80 

2.70 

1.00 

1.70 

4. จาํนวนเงินรวม (ลา้นบาท) 2,117.00 1,971.14 

5. สดัส่วนเงินปันผลเทียบกบักาํไรสุทธิ (รอ้ยละ) 51.00 50.00 

6.  การจดัสรรกาํไรเป็นทุนสาํรอง (ลา้นบาท) - - 

*จา่ยเมือ่วนัท่ี 5 กนัยายน 2561 

**เสนอใหจ้า่ยเงินปันผลในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562 

 

เน่ืองจากบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินไวเ้ป็นทุนสํารองจนเต็มจํานวนตามกฎหมายแล้ว จึงไม่มีความ

จาํเป็นตอ้งจดัสรรเงินกาํไรสุทธิไวเ้ป็นทุนสาํรองต่อไป 
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ปรากฎว่าไม่มีผู ้ถือหุ ้นท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นประการใด ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุม

ลงคะแนนเสียงอนุมติัการจดัสรรกาํไรประจาํปี 2561 เพ่ือจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ และรบัทราบการ

จา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล 

 

มต ิท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้

จ่ายเงินปันผลจากกําไรสุทธิประจาํปี 2561 ตามท่ีประธานเสนอ และรับทราบการจ่ายเงินปันผล

ระหวา่งกาล ดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย จาํนวน 550,667,228 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

รวม 1,308 ราย จาํนวน 550,667,228 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

 

5. พิจารณาและอนุมตักิารแตง่ตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

 

ประธานไดม้อบหมายใหน้างอรุณี เกษตระทตั ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

เป็นผูนํ้าเสนอระเบียบวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

 

นางอรุณี เกษตระทตั ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เสนอต่อท่ีประชุมวา่ 

ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 23 กาํหนดวา่ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั้ง ใหก้รรมการออกจาก

ตาํแหน่งหน่ึงในสามเป็นอตัรา ซ่ึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีครั้งน้ี มีกรรมการตอ้งออกจาก

ตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 4 ท่านดงัน้ี 

 

1. นายชยั โสภณพนิช ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการการลงทุน 

2. นพ. ชาญวทิย ์ ตนัต์ิพิพฒัน์ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน 

3. นางอรุณี เกษตระทตั กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

4. นพ. สมศกัด์ิ เชาวว์ศิิษฐเ์สรี กรรมการ ผูอ้ํานวยการดา้นการแพทย ์และผูอ้ํานวยการดา้น

บริหารโรงพยาบาล ซ่ึงไดล้าออกไปแลว้มีผลวนัท่ี 31 มกราคม 

2562 

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือ

บุคคลท่ีมีความรู ้ความสามารถ และคุณสมบติัท่ีเหมาะสมเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
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บริษัทฯ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึง มกราคม 2562 แต่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอบุคคลใดเขา้รบัการ

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

 

นอกจากน้ี คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาคุณสมบติัการเป็นกรรมการและ

จาํนวนกรรมการตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้บังคับของบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการแลว้ จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามัญผู้ถือหุ ้น

พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตําแหน่งตามวาระเพียง 3 ท่านกลบัเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง และยงัไมมี่การแต่งตั้งผูใ้ดมาแทนตาํแหน่งท่ีวา่งลง 

 

บุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือในครั้งน้ีไดผ่้านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการของบริษัท (โดย

กรรมการท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งไมไ่ดร่้วมพิจารณา) แลว้วา่มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของ

บริษัท และมีจาํนวนเพียงพอตามหลักเกณฑ์ ส่วนบุคคลท่ีจะเสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมการอิสระเห็นว่า

สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

 

ปรากฎวา่ไมมี่ผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือใหค้วามเห็น นางอรุณีไดข้อใหท่ี้ประชุมลงคะแนนเสียง

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 

มต ิท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านท่ีออกตามวาระในปี 2562 กลบัเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งอีกวาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 

1. นายชยั โสภณพนิช 

เห็นดว้ย จาํนวน 467,169,919 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 84.8349 

ไมเ่ห็นดว้ย จาํนวน 83,510,976 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 15.1650 

งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย จาํนวน 0  คิดเป็นรอ้ยละ - 

รวม 1,326 ราย จาํนวน 550,680,895 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

 

2. นพ. ชาญวิทย ์ตนัติพิ์พฒัน ์

เห็นดว้ย จาํนวน 512,083,890 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 92.9910 

ไมเ่ห็นดว้ย จาํนวน 38,597,005 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 7.0089 

งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย จาํนวน 0  คิดเป็นรอ้ยละ - 

รวม 1,326 ราย จาํนวน 550,680,895 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
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3. นางอรุณี เกษตระทตั 

เห็นดว้ย จาํนวน 509,554,045 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 92.5316 

ไมเ่ห็นดว้ย จาํนวน 41,126,850 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 7.4683 

งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย จาํนวน 0  คิดเป็นรอ้ยละ - 

รวม 1,326 ราย จาํนวน 550,680,895 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

 

6. พิจารณาและอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย สาํหรบัปี 2562 

 

ประธานไดม้อบหมายใหน้างอรุณี เกษตระทตั ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

เป็นผูนํ้าเสนอระเบียบวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

 

นางอรุณี เกษตระทตั ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน กล่าวรายงานต่อท่ี

ประชุมวา่คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการใหอ้ยูใ่นระดบัท่ี

เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งคาํนึงถึงสภาพของ

เศรษฐกิจโดยรวม และไดมี้การเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการกบับริษัทอ่ืนในอุตสาหกรรม

เดียวกนั ดว้ยการขยายตวัของกิจกรรมดูแลสุขภาพและธุรกิจของบริษัทซ่ึงตอ้งการบริการและการ

สนับสนุนจากคณะกรรมการท่ีมากข้ึน บริษัทสามารถทาํรายไดด้า้นบริการไดส้งูข้ึน เพ่ิมเงินกาํไร และ

สามารถแข่งขนักบัตลาดได ้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนดว้ยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการจงึเห็นควรเสนอผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยสาํหรบัปี 

2562 ตามท่ีไดแ้สดงไวใ้นตารางในหนังสือนัดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

 

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปี 2562 ขอเสนอวงเงินรวมไม่เกิน 22.2 ลา้นบาท 

ประกอบดว้ยค่าเบ้ียประชุมรายครั้งและค่าตอบแทนรายปีดงัน้ี 

 

1. ค่าเบ้ียประชุมกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยปี 2562 วงเงินไมเ่กิน 5.6 ลา้นบาท เสนอเป็นอตัรา

เดียวกบัปี 2561 ดงัน้ี 

 

(บาท/คน/ครั้ง) 

คณะกรรมการ 2562 2561 

ประธานกรรมการ 50,000 50,000 

รองประธานกรรมการ 40,000 40,000 

กรรมการ 30,000 30,000 
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(บาท/คน/ครั้ง) 

คณะกรรมการ 

ชุดยอ่ย 

คณะกรรม 

การตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

สรรหาและ

กาํหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ

การลงทุน 

คณะกรรมการ

อาํนวยการ

โรงพยาบาลบาํรุง

ราษฎร ์

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562
**
 2561

*
 

ประธาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - 25,000 

กรรมการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - 20,000 

* สาํหรบักรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้ริหารเท่าน้ัน 

** ในปี 2562 บริษัทไดเ้ปล่ียนโครงสรา้งการบริหารโรงพยาบาล คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลไมไ่ดร้บัค่าเบ้ียประชุม 

 

2. ค่าบาํเหน็จคณะกรรมการปี 2562 เสนอในวงเงินรวม 16.6 ลา้นบาท โดยใหป้ระธานกรรมการ

เป็นผูจ้ดัสรร ในปี 2561 ท่ีประชุมไดอ้นุมติัค่าตอบแทนรายปีรวมทั้งส้ิน 16.24 ลา้นบาท 

 

(บาท/คน/ปี) 

คณะกรรมการ 2562 2561* 

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการเป็นผู้

จดัสรรในวงเงินไมเ่กิน 16.6 

ลา้นบาท 

2,190,000 

รองประธานกรรมการ (คนละ) 1,867,000 

กรรมการ (คนละ) 1,410,000 

*อตัราท่ีจดัสรรในปี 2561 

 

หลงัจากเปิดโอกาส และไมมี่ผูถื้อหุน้ใดซกัถามหรือใหค้วามเห็น ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมลงคะแนน

เสียง 

 

มต ิท่ีประชุมมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยสาํหรบัปี 2562 ตามท่ีประธาน

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเสนอดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย จาํนวน 550,489,897 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9647 

ไมเ่ห็นดว้ย จาํนวน 179,100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0325 

งดออกเสียง จาํนวน 15,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0027 

บตัรเสีย จาํนวน 0  คิดเป็นรอ้ยละ 0 

รวม 1,331 ราย จาํนวน 550,683,997 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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7. พิจารณาแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2562 

 

ประธานไดม้อบหมายใหน้างสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูนํ้าเสนอ

ระเบียบวาระน้ีต่อท่ีประชุม 

 

นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแถลงวา่คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอ

ใหผู้ถื้อหุน้แต่งตั้งนางสาวโกสุมภ ์ชะเอม ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 6011 นางสาววสิสุตา จริยธนา

กร ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 3853 และนางสาวสุมาลี รีวราบณัฑิต ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 

3970 แห่งบริษัทสาํนักงาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจาํปี 2562 และขอพิจารณา

กาํหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจาํนวนไมเ่กิน 3,040,000 บาท ค่าตอบแทนในปี 2562 ลดลงเน่ืองจาก

ปี 2561 มีการเปล่ียนแปลงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT system) ทาํใหมี้ปริมาณงานมากข้ึน 

 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการมีความเห็นวา่ท่านผูถื้อหุน้สมควรอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี

ตามท่ีเสนอ เน่ืองจากบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกดัไดใ้หบ้ริการแกบ่ริษัทฯ อยา่งมีประสิทธิภาพมา

โดยตลอด มีความเป็นอิสระ มีความคุน้เคยกบัธุรกิจโรงพยาบาลเป็นอยา่งดี และมีค่าสอบบญัชีอยูใ่น

เกณฑเ์หมาะสมเมื่อเทียบกบับริษัทอ่ืนในระดบัเดียวกนัในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

 

เม่ือไมมี่ผูถื้อหุน้ใดซกัถามหรือใหค้วามเห็นหลงัจากประธานท่ีประชุมเรียนถาม ประธานจึงขอใหท่ี้

ประชุมลงคะแนนเสียง 

 

มต ิท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2562 

ตามท่ีประธานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ดงัน้ี  

 

เห็นดว้ย จาํนวน 554,249,432 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.7008 

ไมเ่ห็นดว้ย จาํนวน 1,663,165 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.2991 

งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย จาํนวน 0  คิดเป็นรอ้ยละ - 

รวม 1,334 ราย จาํนวน 555,912,597 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

 

8. พิจารณาแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4 เพ่ือใหทุ้นจดทะเบียนสอดคลอ้งกับการ

แปลงสภาพหุน้บุรมิสิทธิเป็นหุน้สามญัในปี 2562 

 

ประธานไดม้อบหมายใหน้างสาวพนัธทิ์พย ์จิรกาญจนากร เลขานุการบริษัทเป็นผูร้ายงาน 

 

นางสาวพนัธทิ์พย ์จิรกาญจนากร แถลงวา่สืบเน่ืองจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2541 

เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2541 ไดมี้มติเห็นชอบใหผู้ถื้อหุน้สามารถแปลงหุน้บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญั
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ในอตัราส่วน 1 หุน้บุริมสิทธิต่อ 1 หุน้สามญัในเดือนกุมภาพนัธข์องทุกปี ซ่ึงในเดือนกุมภาพนัธ ์ปี 

2562 มีผูถื้อหุน้บุริมสิทธิใชสิ้ทธิแปลงหุน้บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญั รวม 90,000 หุน้ คณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอผูถื้อหุน้ใหอ้นุมติัแกไ้ขรายละเอียดของทุนจดทะเบียนในหนังสือบริคณหส์นธิของ

บริษัท ขอ้ 4 เป็นดงัน้ี 

 

ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน 922,702,685 บาท เกา้รอ้ยยี่สิบสองลา้นเจ็ดแสนสองพนัหกรอ้ยแปด

สิบหา้บาท 

 แบ่งออกเป็น 922,702,685 หุน้ เกา้รอ้ยยี่สิบสองลา้นเจ็ดแสนสองพนัหกรอ้ยแปด

สิบหา้หุน้ 

 มลูค่าหุน้ละ 1 บาท หน่ึงบาท 

 
โดยแยกออกเป็น 

 หุน้สามญั 921,491,820 หุน้ เกา้รอ้ยยี่สิบเอ็ดลา้นส่ีแสนเกา้หม่ืนหน่ึงพันแปด

รอ้ยยีสิ่บหุน้ 

 หุน้บุริมสิทธิ 1,210,865 หุน้ หน่ึงลา้นสองแสนหน่ึงหม่ืนแปดรอ้ยหกสิบหา้หุน้ 

 

หลงัจากเปิดโอกาสและไมมี่ผูถื้อหุน้ใดซกัถามหรือใหค้วามเห็น ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงคะแนน

เสียง 

 

มติ ท่ีประชุมมีมติอนุมติัใหแ้กไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการแปลงหุน้

บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญัดว้ยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย จาํนวน 555,924,850 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9296 

ไมเ่ห็นดว้ย จาํนวน 391,225 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0703 

งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

บตัรเสีย จาํนวน 0  คิดเป็นรอ้ยละ 0 

รวม 1,344 ราย จาํนวน 556,316,075 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 

9. พิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 40 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายใหม่ 

 

ประธานไดม้อบหมายใหน้างสาวพนัธทิ์พย ์จิรกาญจนากร เลขานุการบริษัทเป็นผูร้ายงาน 

 

นางสาวพนัธทิ์พย ์จิรกาญจนากร แถลงวา่สืบเน่ืองจากคาํสัง่หวัหนา้คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 

21/2560 ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2560 เร่ืองการแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออาํนวยความสะดวกในการ

ประกอบธุรกิจ ขอ้ 9 กาํหนดใหย้กเลิกความในมาตรา 100 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจาํกดั 
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พ.ศ. 2535 และใหใ้ชข้อ้ความใหมแ่ทน มีผลใหข้อ้ 40 ของขอ้บงัคบัของบริษัทไมส่อดคลอ้งกบั

กฎหมายใหม ่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอผูถื้อหุน้ใหอ้นุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัขอ้ 40 ของบริษัทเป็น

ดงัน้ี 

 

ขอ้ 40  คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 (ส่ี) 

เดือนนับแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษัท การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ให้

เรียกวา่การประชุมวสิามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ได้

สุดแต่จะเห็นสมควร 

 

ผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุน้นับรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 (สิบ) ของจาํนวนหุน้ท่ี

จาํหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัทาํหนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุม

วสิามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนังสือดงักล่าวดว้ย ใน

กรณีเช่นน้ีคณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 45 (ส่ีสิบหา้) วนั นับแต่วนัไดร้บั

หนังสือน้ันจากผูถื้อหุน้ 

 

หลงัจากเปิดโอกาสและไมมี่ผูถื้อหุน้ใดซกัถามหรือใหค้วามเห็น ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมลงคะแนน

เสียง 

 

มต ิท่ีประชุมมีมติอนุมติัใหแ้กไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 40 ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายใหมด่ว้ยคะแนน

เสียงมากกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย จาํนวน 538,136,199 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 96.7320 

ไมเ่ห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสียง จาํนวน 18,180,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 3.2679 

บตัรเสีย จาํนวน 0  คิดเป็นรอ้ยละ 0 

รวม 1,349 ราย จาํนวน 556,316,199 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 

10. พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ 

 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระอ่ืนท่ีไม่อยู่ในหนังสือเชิญประชุม แต่ไม่มีผูถื้อหุน้

เสนอเร่ืองอ่ืนใดเพ่ือพิจารณา 

 

นางเพียงใจ ชินวิลาส (ผูถื้อหุน้) แนะนําใหบ้ริษัทจดัท่ีนัง่หน้าหอ้งประชุมก่อนการเปิดหอ้งประชุม 

หรือเปิดหอ้งประชุมใหเ้ร็วข้ึนเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ท่ีมาลงทะเบียนแลว้มีท่ีนัง่ก่อนเขา้หอ้งประชุม ประธานจะ

รบัไปพิจารณา 
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นายศิริศกัด์ิ เช้ือวงศ ์(ผูถื้อหุน้) กล่าววา่เม่ือปีท่ีแลว้รฐับาลไดเ้ขา้มาควบคุมบญัชียาและเวชภณัฑแ์ละ

ค่าบริการทางการแพทย ์และเขา้ใจว่ากฎระเบียบยงัไม่ชดัเจน อยากทราบว่าบริษัทไดมี้การประเมิน

เร่ืองผลกระทบหรือไมอ่ยา่งไร และอยากทราบการเติบโตของบริษัทในอีกหน่ึงถึงสามปีขา้งหนา้  

 

ดร. สุวรรณ วลยัเสถียร รองประธานกรรมการ ตอบว่าเร่ืองน้ีคณะกรรมการกลางว่าดว้ยราคาสินคา้

และบริการ (กกร.) ไดม้อบหมายใหก้รมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นผูอ้อกประกาศให้

โรงพยาบาลเอกชนต่าง ๆ ส่งขอ้มูลค่ายา ค่าเวชภณัฑ ์และตน้ทุนต่าง ๆ  โรงพยาบาลบาํรุงราษฎรไ์ด้

ใหค้วามร่วมมือและไดส่้งขอ้มูลไปหมดแลว้  ดร. สุวรรณกล่าวต่อว่ากฎหมายฉบบัน้ีมีจุดประสงคใ์น

การควบคุมราคาสินคา้บริการคา้ส่งคา้ปลีกซ่ึงเป็นการขายใหแ้ก่ผูบ้ริโภคโดยตรง แต่ลักษณะของ

โรงพยาบาลบาํรุงราษฎรเ์ป็นสถานพยาบาลซ่ึงรกัษาพยาบาลผูเ้จ็บป่วย ไม่มีการขายยาหรือเวชภณัฑ ์

เม่ือมีผูเ้จ็บป่วยมารบับริการ แพทยจ์ะตรวจอาการและทาํการรกัษาพยาบาล ถา้ตอ้งใชย้า แพทยก็์จะ

ออกใบสัง่ยา ซ่ึงใบสัง่ยาน้ีจะถูกส่งใหเ้ภสชักรเพ่ือทําการตรวจยาว่าคนไขแ้พย้าหรือไดร้บัยามากหรือ

น้อยเกินไปหรือไม่ แลว้จึงส่งมอบยาใหผู้ป่้วย ลักษณะของโรงพยาบาลไม่ควรอยู่ภายใตบ้ังคับของ

กฎหมายฉบบัน้ี กล่าวคือโรงพยาบาลไมใ่ช่รา้นขายยา กรณีมีบุคคลเดินเขา้มาซ้ือยาแต่เพียงอยา่งเดียว 

โรงพยาบาลก็จะไม่ขายให ้อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลไดใ้หค้วามร่วมมือกบัทางรฐัทุกประการดงัท่ีได้

กล่าวมาแลว้ ส่วนผลกระทบน้ันขอใหคุ้ณอาทิรตัน์เป็นผูช้ี้แจง 

 

นางอาทิรัตน์ ช้ีแจงว่าโครงสรา้งราคาของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนกับโรงพยาบาลของรัฐมีความ

แตกต่างกนั เน่ืองดว้ยปัจจยัหลาย ๆ อย่าง เช่น ตน้ทุนของค่ายาและเวชภณัฑท่ี์บริษัทขายใหภ้าครฐั

และภาคเอกชน ถา้เปรียบเทียบจะเห็นว่าภาครัฐจะไดเ้ปรียบเพราะไดต้น้ทุนท่ีถูกกว่าโรงพยาบาล

เอกชน ส่วนโรงพยาบาลมีค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินงานในส่วนท่ีเป็นตน้ทุนทางออ้ม (indirect cost) ท่ีจะ

สูงกวา่ภาครฐั ผลกระทบน้ียงัไม่มีขอ้สรุปท่ีชดัเจน ทั้งน้ี ฝ่ายจดัการยงัคงโครงสรา้งและรายไดแ้ละการ

ตั้งราคาในแบบน้ีก่อน แต่ถา้วนัหน่ึงมีการประกาศท่ีชดัเจนแลว้ฝ่ายจดัการจะประชุมร่วมกบัสมาคม

โรงพยาบาลเอกชนแลว้พิจารณาค่าใชจ้่ายท่ีแทจ้ริงท่ีเกิดข้ึน และคงตอ้งมีการปรบัหมวดหมู่ท่ีถูกตอ้ง

และโปร่งใสและเปิดเผยใหผู้ร้บับริการ 

 

ส่วนแผนการเติบโตในอีกสามปีขา้งหน้าน้ัน ผูถื้อหุน้หลายท่านคงทราบแลว้ว่าดว้ยแนวโน้มของการ

รกัษาพยาบาลไดเ้ปล่ียนจากเร่ืองการรกัษาผูเ้จ็บป่วยเป็นการดูแลสุขภาพ ดงัน้ันในตวัของโรงพยาบาล

บาํรุงราษฎรเ์องก็มี VitalLife Scientific Wellness Center ซ่ึงเปิดข้ึนมาเพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มการ

ดูแลสุขภาพในรูปแบบใหม่ตั้งแต่การป้องกนั การท่ีจะทราบล่วงหน้าวา่บุคคลมีความเส่ียงท่ีจะเป็นโรค

อะไรบา้ง ดังน้ัน แผนการดําเนินงานของธุรกิจดูแลสุขภาพจะเร่ิมตน้ตั้งแต่ก่อนท่ีจะเจ็บป่วย และ

หลงัจากคนไขก้ลบับา้นไปแลว้ เม่ือแนวโน้มเป็นเช่นน้ี โรงพยาบาลเห็นว่าจะมีการเติบโตของรายได ้

ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัปัจจยัทางเศรษฐกิจและปัจจยัอ่ืน ๆ อีกหลายประการ อยา่งไรก็ตาม บริษัทมีแผนพฒันา

และมีการทบทวนผลประกอบการในทุก ๆ ไตรมาส 

 

นายเอกธัช เอิบประสาทสุข (ผูถื้อหุน้) กล่าวว่าเม่ือประมาณปี 2558 ถึง 2559 บริษัทมีแผนการ

ขยายกิจการโดยไดซ้ื้อท่ีดินบริเวณสุขุมวิทซอย 1 และถนนเพชรบุรี จึงอยากทราบว่าโครงการน้ียงั
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ดําเนินการอยู่หรือไม่ และจะเร่ิมเม่ือใด โครงการน้ีครอบคลุมบริเวณใดในสุขุมวิทซอย 1 และมี

แผนการดูแลเพ่ือนบา้นและสภาพแวดลอ้มในสุขุมวทิซอย 1 อยา่งไร 

 

นางอาทิรตัน์กล่าวว่าหากโรงพยาบาลจะใชท่ี้ดินท่ีถนนเพชรบุรีเพ่ือเปิดโรงพยาบาลก็จะเป็นสถานท่ีท่ี

ไกลจากอาณาบริเวณโรงพยาบาลปัจจุบนั ดงัน้ัน จึงตอ้งพิจารณาและประเมินใหร้อบคอบ ในสภาวะ

เศรษฐกิจขณะน้ีอาจตอ้งชะลอโครงการท่ีเพชรบุรีก่อน ส่วนท่ีสุขุมวิทซอย 1 บริษัทมีแผนขยายกิจการ

เพ่ือรองรบัผูป่้วยนอกโดยเน้นบริการและวิธีการใหม่ ๆ ของการรกัษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 

โดยโครงการน้ีครอบคลุมเฉพาะพ้ืนท่ีซ่ึงปัจจุบนัเป็นท่ีจอดรถของพนักงาน ส่วนการดูแลเพื่อนบา้นเป็น

โครงการท่ีบริษัทดาํเนินการต่อเน่ืองมาตลอดอยูแ่ลว้ บริษัทจะดูแลทั้งพนัธมิตรและเพ่ือนบา้นทุกซอย

รอบ ๆ และยนิดีรบัฟังความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากท่านผูถื้อหุน้ 

 

คุณเอกธัชกล่าวเพ่ิมเติมว่าถา้ตอ้งการใหโ้ครงการทั้งหมดอยู่ในบริเวณเดียวกันน่าจะขายท่ีดินท่ี

เพชรบุรีแลว้นําเงินมาปันผลใหผู้ถื้อหุน้หรือนําเงินมาพฒันาสุขุมวทิซอย 1 ก็ดีเหมือนกนั 

 

นางสาวเบญญาลกัษณ์ นักพาณิชย ์(ผูร้บัมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ทําหน้าท่ีอาสา

พิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุน้) เรียนแนะนําใหบ้ริษัทพิจารณาจดัใหมี้ผูส้งัเกตการณ์การประชุม และควรมีการ

ประกาศหาอาสาสมคัรเขา้ร่วมสงัเกตการณ์การนับคะแนน และเรียนถามว่าบริษัทมีนโยบายเขา้ร่วม

โครงการต่อตา้นการทุจริตคอรปัชัน่ในภาคเอกชนใดหรือไม่ ดร. สุวรรณกล่าวตอบวา่เร่ืองการต่อตา้น

คอรปัชัน่น้ันบริษัททาํมาตลอดเพียงแต่บางครั้งอาจไมไ่ดท้าํเป็นลายลกัษณอ์กัษรชดัเจนแต่ก็มีนโยบาย

ในเร่ืองน้ี และไดข้อบคุณสมาคมท่ีแนะนํา โดยคณะกรรมการจะนําไปพิจารณาประกอบโครงการของ

บริษัทในปี 2562  

 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองอ่ืนใดใหพิ้จารณา และไม่มีผูถื้อหุน้ใดซักถามหรือใหค้วามเห็นเพ่ิมเติม 

ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้และปิดการประชุมเม่ือเวลา 15.23 น. 

 

 

 

นายชยั โสภณพนิช 

ประธานท่ีประชุม 


