รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 26 ประจําปี 2562
ของ
บริษทั โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 26 ประจําปี 2562 ได้จดั ขึ้ นเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา
14.00 น. ณ หัองประชุมใหญ่ ชั้น 21 อาคารบํารุงราษฎร์อินเตอร์เนชัน่ แนล คลินิก เลขที่ 33 ซอย 3
(นานาเหนื อ) ถนนสุขุมวิท วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.

นายชัย
ดร. สุวรรณ
นางลินดา
นายชอง

โสภณพนิ ช
วลัยเสถียร
ลีสหะปั ญญา
โท

5.
6.
7.
8.

นางสาวโสภาวดี
นายสรดิษ
นายปริญญ์
นางอรุณี

อุตตโมบล
วิญญรัตน์
จิราธิวฒ
ั น์
เกษตระทัต

9. นายเบอร์นาร์ด ชาญวุฒิ ชาน

ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการการลงทุน
รองประธานกรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ และกรรมการการลงทุน
กรรมการการลงทุน และกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการ

ผูบ้ ริหาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายอนิ ลโล
นายเคนเนท
นางอาทิรตั น์
น.ส. อรภรรณ
นพ. วิญญู
ศ. นพ. นิ มิต
นพ. นิ พฒ
ั น์
นายธานี
Mr. Kenny
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ซอเรนติโน
เลิฟ
จารุกิจพิพฒ
ั น์
บัวม่วง
รัตนไชย
เตชไกรชนะ
กุหลาบขาว
มณีนุตร์
Lim

Chief Global Strategist
Corporate Chief Financial Officer
ผูอ้ าํ นวยการด้านบริหารโรงพยาบาล
ผูอ้ าํ นวยการด้านการเงิน
ผูอ้ าํ นวยการด้านปฏิบตั ิการทางการแพทย์
ผูอ้ าํ นวยการด้านการวิจยั การศึกษา และคุณภาพ
รองผูอ้ าํ นวยการด้านปฏิบตั ิการทางการแพทย์
Chief Business Development Officer
Chief Information Technology Officer
1

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. น.ส. พันธ์ทิพย์
2. น.ส. โกสุมภ์
3. นายชวพันธุ ์

จิรกาญจนากร
ชะเอม
สุริยจันทร์

เลขานุ การบริษัท
ตัวแทนจาก บริษัท สํานักงานอีวาย จํากัด
ตัวแทนจาก บริษัท สํานักงานอีวาย จํากัด

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน กรรมการเข้าร่วมประชุมรวม 9 ท่าน สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วม
ประชุมคิดเป็ นร้อยละ 90 ของกรรมการทั้งหมด
เริ่มการประชุม
นายชัย โสภณพนิ ช ประธานกรรมการทําหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม ประธานแถลงว่ามีผูถ้ ือหุน้ มาประชุม
ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 1,135 ราย มีหนุ ้ นับรวมกันได้ 548,141,153 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
75.0825 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ ายได้แล้วทั้งหมดจํานวน 730,052,222 หุน้ ครบเป็ นองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงกล่าวเปิ ดประชุม
ประธานได้มอบหมายให้เลขานุ การบริษัทแนะนําคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และตัวแทนจากสํานักงานผูส้ อบ
บัญชีที่เข้าร่วมประชุม และชี้ แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีนับคะแนน
นางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนากรชี้ แจงว่า การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้บตั รลงคะแนนเสียงที่ผูถ้ ือ
หุน้ ได้รบั เมื่อลงทะเบียน ผูถ้ ือหุน้ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุน้ ที่ตนถือ โดยนับหนึ่ งหุน้ ต่อหนึ่ งเสียง
ขอให้ผูถ้ ือหุน้ ออกเสียงโดยทําเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงช่องใดช่อง
หนึ่ ง ด้วยคะแนนที่มีอยูท่ ้งั หมด จะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้ นอกจากผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและได้
แต่ งตั้งให้คัสโตเดี ยนในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ น้ ซึ่ งใช้หนั งสือมอบฉันทะ แบบ ค. เท่ านั้ น
สําหรับบัตรเสียทุกกรณีจะถือเป็ นการงดออกเสียง
ในการนั บคะแนน เพื่อความรวดเร็วในการนั บคะแนน ขอให้ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียง เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผูท้ ี่ยกมือเท่านั้น ผูท้ ี่ไม่
ยกมือจะนั บเป็ นคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด ส่วนผูถ้ ือหุน้ ที่ ได้ระบุความประสงค์การลงคะแนนเสียงไว้
ชัดเจนแล้วในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผูถ้ ือหุน้ ระบุมา เมื่อประชุม
เสร็จขอให้ผูถ้ ือหุน้ มอบบัตรลงคะแนนเสียงที่เหลือคืนแก่เจ้าหน้าที่ที่ประตูทางออก
ที่ประชุมรับทราบและไม่มีผูใ้ ดมีความเห็นเป็ นอย่างอื่น ประธานจึงได้เริ่มดําเนิ นการประชุมตามระเบียบ
วาระดังต่อไปนี้
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1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 25 ประจําปี 2561 ประชุมเมื่อวันพุธที่
25 เมษายน 2561
ประธานขอให้ที่ประชุ มพิ จารณาและรับรองรายงานการประชุ มสามัญผู ถ้ ื อหุ น้ ครั้งที่ 25 ประจําปี
2561 ซึ่ งได้จดั ให้มี ขึ้นเมื่ อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ซึ่ งได้ส่งให้ผูถ้ ื อหุ น้ พร้อมกับหนั งสื อเชิ ญ
ประชุม
นาย Basant Kumar Dugar (ผูถ้ ือหุน้ ) ได้แสดงความคิดเห็นว่าบริษัทต้องปฏิบตั ิตนด้วยการยึดหลัก
ธรรมาภิบาลโดยเคร่งครัด หนึ่ งในนั้นคือการจัดทําและส่งรายงานการประชุมให้แก่หน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการเผยแพร่รายงานการประชุมใน Website ของตลาดหลักทรัพย์และของบริษัท
ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด
ปรากฎว่าไม่มีผูถ้ ือหุ น้ ใดมีความเห็ น ประธานจึงขอให้ที่ประชุ มลงคะแนนเสียงรับรองรายงานการ
ประชุม
มติ ที่ประชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 25 ประจําปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม 1,177 ราย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

549,144,296
0
0
0
549,144,296

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
0
-

2. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2561
ประธานได้มอบหมายให้นางอาทิ รัตน์ จารุ กิจพิ พัฒ น์ ผู ้อํานวยการด้านบริ หารโรงพยาบาล เป็ น
ผูร้ ายงานผลการดําเนิ นงานของบริษัท
นางอาทิรตั น์ ได้รายงานสรุปผลการดําเนิ นงานในรอบปี ที่ผ่านมา โดยได้แสดงภาพนิ่ งเกี่ยวกับข้อมูล
ต่าง ๆ ประกอบ
ในปี 2561 บริษัทมีรายได้รวม 18,541 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นร้อยละ 1.5 จาก 18,272 ล้านบาทในปี
2560 โดยรายได้จากกิจการโรงพยาบาล แสดงเป็ นสัดส่วนร้อยละ 99 ของรายได้ท้งั หมด เป็ นจํานวน
เงิน 18,264 ล้านบาทในปี 2561 เพิ่มขึ้ นร้อยละ 1.4 จาก 18,020 ล้านบาท ในปี 2560 ซึ่งเป็ นผล
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จากการเพิ่มขึ้ นของรายได้จากกลุ่มผูป้ ่ วยต่างประเทศร้อยละ 2.2 หักกลบกับการลดลงของกลุ่มผูป้ ่ วย
ชาวไทยร้อยละ 2.9 เป็ นผลให้ปี 2561 รายได้จากกลุ่มผูป้ ่ วยชาวไทยคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 34.5 จาก
ทั้งหมด ในขณะที่รายได้จากกลุ่มผูป้ ่ วยต่างประเทศคิดเป็ นร้อยละ 65.5 เทียบกับปี 2560 รายได้จาก
กลุ่มผูป้ ่ วยชาวไทยคิ ดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 35.6 จากรายได้ท้ังหมด ในขณะที่ รายได้จากกลุ่มผูป้ ่ วย
ต่างประเทศคิดเป็ นร้อยละ 64.4
EBITDA หรือ กําไรก่อนหักดอกเบี้ ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่ าย เพิ่มขึ้ นร้อยละ 3.7 จากปี
ก่อน โดยอยู่ที่ 6,256 ล้านบาท ในปี 2561 ส่งผลให้อัตรากําไร EBITDA เพิ่มขึ้ นเป็ นร้อยละ 34.0
จากร้อยละ 33.2 ในปี 2560
อัตราการเติบโตของ EBITDA มากกว่าอัตราการเพิ่มขึ้ นของรายได้ เนื่ องจากการบริหารต้นทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุนค่าแรง ค่ายา และ ค่าเวชภัณฑ์ ซึ่งส่งผลทําให้ EBITDA margin
ดีขึ้น
กําไรสุทธิของปี 2561 เพิ่มขึ้ นร้อยละ 5.3 เป็ น 4,152 ล้านบาท จาก 3,944 ล้านบาท ของปี 2560
ส่งผลให้อตั รากําไรสุทธิเป็ นร้อยละ 22.4 ในปี 2561 เทียบจากร้อยละ 21.6 ในปี 2560
กําไรที่ดีขึ้นจากปี ก่อน สาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการต้นทุนตามที่เรียนชี้ แจงไว้ก่อนหน้า
บริษัทมีกาํ ไรต่อหุน้ แบบปรับลด ในปี 2561 เพิ่มขึ้ นร้อยละ 5.3 อยู่ที่ 4.79 บาทต่อหุน้ จาก 4.55
บาท ในปี 2560
สําหรับผลการดําเนิ นงานย้อนหลังของบริษัทฯ ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมานั้น รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้ นอย่าง
ต่อเนื่ องในช่วงหลายปี ที่ผ่านมาจนถึงปั จจุบนั ทําให้มีอตั ราการเจริญเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี อยูท่ ี่รอ้ ยละ
4.2 ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา
ในขณะที่กาํ ไรสุทธิก็มีอตั ราการเติบโตเพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่ องในช่วงหลายปี ที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน ส่งผล
ให้อตั ราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี อยูท่ ี่รอ้ ยละ 11.0 ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา
จะเห็นได้วา่ อัตราการเจริญเติบโตของกําไรสุทธิมากกว่าอัตราการเจริญเติบโตของรายได้ประมาณ 2.6
เท่ า ส่ วนใหญ่ เกิ ดจากการบริ หารจัดการต้นทุ นอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ตามที่ ได้เรี ยนชี้ แจงข้างต้น
ประกอบกับการใช้ประโยชน์ ของค่ าใช้จ่ายที่ หักภาษี ได้ เช่น การจัดอบรมภายในของบริ ษั ทฯ และ
โครงการสิทธิประโยชน์ทางภาษี
หลังจากนั้น ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
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นางเพี ยงใจ ชิ นวิภาส (ผู ้ถื อหุ น้ ) กล่ าวว่าในปี 2561 บริ ษั ทมี รายได้เพิ่ มขึ้ นร้อยละ 1.35 แต่ ก็ มี
ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้ นร้อยละ 6.1 ขอให้ชี้แจงรายละเอียดของค่าใช้จ่าย และอยากทราบว่า
ค่าใช้จ่ายนี้ รวมผลประโยชน์ ของพนั กงานที่เพิ่มขึ้ นสืบเนื่ องจากกฎหมายใหม่ในการจ่ายเงินค่าชดเชย
ให้แก่พนักงานที่เกษียณอายุหลังจากทํางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้ นไปหรือไม่
นางสาวอรภรรณ บัวม่วง ชี้ แจงว่าในปี 2561 ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้ นเกิดจากค่าตัดจําหน่ าย software ที่ใช้
สําหรับให้บริการลูกค้า และค่าใช้จ่ายในการบริหารเป็ นส่วนใหญ่ ส่วนกฎหมายคุม้ ครองแรงงานฉบับ
ใหม่ที่กาํ หนดค่าชดเชยสูงสุดจาก 300 วันเป็ น 400 วันนั้ น มีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม 2562
บริษัทจะตั้งสํารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนั กงานจํานวน 139 ล้านบาทในไตรมาสที่ สองของปี
2562 ผูถ้ ือหุน้ สามารถดูหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 21 ได้ในรายงานประจําปี 2561
นายอนุ กลั ย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา (ผูร้ บั มอบฉันทะ) ขอทราบระยะเวลาการชําระหนี้ ของผูใ้ ช้บริการ
โดยเฉพาะผูใ้ ช้บริการที่อยูต่ ่างประเทศ นางสาวอรภรรณกล่าวว่า ณ วันสิ้ นรอบบัญชีบริษัทมีระยะเวลา
การชําระหนี้ 47.4 วัน
นาย Basant Kumar Dugar (ผูถ้ ือหุน้ ) กล่าวว่าสืบเนื่ องจากการแข่งขันอย่างสูงในธุรกิจดูแลสุขภาพซึ่ง
ประเทศไทยถูกจัดอยูใ่ นอันดับหนึ่ งโดยมีสิงคโปร์รองลงมา นาย Dugar เสนอว่าโรงพยาบาลควรนํา
นวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้เพื่อปรับปรุง CSR index ให้ดีขึ้นเพื่อให้มนั ่ ใจว่าประเทศไทยจะยังคงเป็ นอันดับ
หนึ่ งในเอเชียเกี่ยวกับธุรกิจการดูแลสุขภาพ
นายณัฐดนัย เลิศนิ ธิกุล (ผูถ้ ือหุน้ ) ขอทราบความหมายของค่าบริการทางการแพทย์ (หน้า 26 หมวด
การรับรูร้ ายได้ บรรทัดที่ 3) นางสาวอรภรรณชี้ แจงว่าหมายถึงค่าแพทย์ (Doctor fees หรือ DF)
หลังจากนั้ นประธานแถลงว่าเนื่ องจากวาระนี้ เป็ นวาระของการรับทราบรายงานผลการดําเนิ นงานของ
บริษัทฯ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง ประธานจึงสรุปว่าที่ประชุมได้รบั ทราบรายงานแล้ว
3. พิจารณาและอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีของบริษัท สํานักงานอีวาย
จํากัด การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รบั อนุ มตั ิจากคณะกรรมการแล้ว รายละเอียด
ปรากฏในรายงานประจําปี ซึ่งได้ส่งให้ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ซักถาม และรับฟั งข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผูถ้ ือหุน้
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ปรากฎว่าไม่มผี ูถ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิม่ เติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนน
เสียงอนุ มตั ิงบการเงินประจําปี 2561
มติ ที่ประชุ มมีมติ อนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม 1,294 ราย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

549,959,579
179,100
523,000
0
550,661,679

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9674
0.0325
-

4. พิ จารณาและอนุ มั ติ การจัดสรรกําไรประจําปี 2561 เพื่ อจ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ ผู ถ้ ื อหุ น้ และ
รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ประธานแถลงว่าคณะกรรมการเสนอให้จ่ายเงินปั นผลประจําปี 2561 ในอัตราหุน้ ละ 2.90 บาท คิด
เป็ นร้อยละ 51 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินรวมปี 2561 บริษัทฯ ได้จา่ ยเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ว
1.10 บาท คงเหลืองวดสุดท้ายจํานวน 1.80 บาท รายละเอียดปรากฎตามแผ่นภาพที่ประธานได้แสดง
แก่ผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
รายละเอียดการจัดสรรกําไร
1. กําไรสุทธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท)
2. จํานวนหุน้ บุริมสิทธิและหุน้ สามัญ (หุน้ )
3. เงินปั นผลประจําปี (บาท/หุน้ )
- เงินปั นผลระหว่างกาล
- เงินปั นผลงวดสุดท้าย
4. จํานวนเงินรวม (ล้านบาท)
5. สัดส่วนเงินปั นผลเทียบกับกําไรสุทธิ (ร้อยละ)
6. การจัดสรรกําไรเป็ นทุนสํารอง (ล้านบาท)

2561
4,151.89
730,052,222
2.90
*1.10
**1.80
2,117.00
51.00
-

2560
3,943.89
730,052,222
2.70
1.00
1.70
1,971.14
50.00
-

*จ่ายเมือ่ วันที่ 5 กันยายน 2561
**เสนอให้จา่ ยเงินปั นผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
เนื่ องจากบริ ษั ท ฯ ได้จัด สรรเงิ น ไว้เป็ นทุ น สํารองจนเต็ ม จํานวนตามกฎหมายแล้ว จึ งไม่ มี ค วาม
จําเป็ นต้องจัดสรรเงินกําไรสุทธิไว้เป็ นทุนสํารองต่อไป
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ปรากฎว่าไม่ มี ผู ้ถื อหุ ้น ท่ านใดซักถามหรื อให้ค วามเห็ น ประการใด ประธานจึ งเสนอให้ที่ ประชุ ม
ลงคะแนนเสียงอนุ มตั ิการจัดสรรกําไรประจําปี 2561 เพื่อจ่ายเงินปั นผลแก่ผูถ้ ือหุน้ และรับทราบการ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
มติ ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้
จ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2561 ตามที่ ประธานเสนอ และรับทราบการจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาล ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม 1,308 ราย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

550,667,228
0
0
0
550,667,228

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
0
-

5. พิจารณาและอนุมตั กิ ารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประธานได้มอบหมายให้นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
เป็ นผูน้ ําเสนอระเบียบวาระนี้ ต่อที่ประชุม
นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เสนอต่อที่ประชุมว่า
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 กําหนดว่าในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก
ตําแหน่ งหนึ่ งในสามเป็ นอัตรา ซึ่งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ครั้งนี้ มีกรรมการต้องออกจาก
ตําแหน่ งตามวาระจํานวน 4 ท่านดังนี้
1. นายชัย

โสภณพนิ ช

ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการการลงทุน

2. นพ. ชาญวิทย์ ตันติ์พิพฒ
ั น์

รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกํ า หนด
ค่าตอบแทน

3. นางอรุณี

เกษตระทัต

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน

4. นพ. สมศักดิ์

เชาว์วศิ ิษฐ์เสรี กรรมการ ผู อ้ ํานวยการด้านการแพทย์ และผูอ้ ํานวยการด้าน
บริหารโรงพยาบาล ซึ่งได้ลาออกไปแล้วมีผลวันที่ 31 มกราคม
2562

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัทฯ โดยได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ เสนอชื่อ
บุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
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บริษัทฯ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึง มกราคม 2562 แต่ไม่มีผูถ้ ือหุน้ เสนอบุคคลใดเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติการเป็ นกรรมการและ
จํานวนกรรมการตามที่ ได้กาํ หนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง
ข้อบังคับของบริ ษั ท และกฎบัต รคณะกรรมการแล้ว จึ งเห็ นควรเสนอให้ที่ ประชุ มสามัญ ผู ้ถื อหุ ้น
พิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระเพียง 3 ท่านกลับเข้าดํารง
ตําแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ ง และยังไม่มีการแต่งตั้งผูใ้ ดมาแทนตําแหน่ งที่วา่ งลง
บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลัน่ กรองของคณะกรรมการของบริษัท (โดย
กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณา) แล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ
บริษัท และมีจาํ นวนเพียงพอตามหลักเกณฑ์ ส่วนบุคคลที่ จะเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการอิสระเห็นว่า
สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ปรากฎว่าไม่มผี ูถ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือให้ความเห็น นางอรุณีได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
มติ ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิการแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านที่ออกตามวาระในปี 2562 กลับเข้าดํารง
ตําแหน่ งอีกวาระหนึ่ งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
1. นายชัย โสภณพนิช
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม 1,326 ราย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

467,169,919
83,510,976
0
0
550,680,895

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

84.8349
15.1650
-

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

92.9910
7.0089
-

์ ิพฒ
ั น์
2. นพ. ชาญวิทย์ ตันติพ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม 1,326 ราย
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จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

512,083,890
38,597,005
0
0
550,680,895

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
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3. นางอรุณี เกษตระทัต
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม 1,326 ราย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

509,554,045
41,126,850
0
0
550,680,895

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

92.5316
7.4683
-

6. พิจารณาและอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สําหรับปี 2562
ประธานได้มอบหมายให้นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
เป็ นผูน้ ําเสนอระเบียบวาระนี้ ต่อที่ประชุม
นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน กล่าวรายงานต่อที่
ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยูใ่ นระดับที่
เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งคํานึ งถึงสภาพของ
เศรษฐกิจโดยรวม และได้มกี ารเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรม
เดียวกัน ด้วยการขยายตัวของกิจกรรมดูแลสุขภาพและธุรกิจของบริษัทซึ่งต้องการบริการและการ
สนับสนุ นจากคณะกรรมการที่มากขึ้ น บริษัทสามารถทํารายได้ดา้ นบริการได้สงู ขึ้ น เพิ่มเงินกําไร และ
สามารถแข่งขันกับตลาดได้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนด้วยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอผูถ้ ือหุน้ เพือ่ อนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสําหรับปี
2562 ตามที่ได้แสดงไว้ในตารางในหนังสือนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
ค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุ ดย่อย ปี 2562 ขอเสนอวงเงินรวมไม่ เกิ น 22.2 ล้านบาท
ประกอบด้วยค่าเบี้ ยประชุมรายครั้งและค่าตอบแทนรายปี ดังนี้
1. ค่าเบี้ ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อยปี 2562 วงเงินไม่เกิน 5.6 ล้านบาท เสนอเป็ นอัตรา
เดียวกับปี 2561 ดังนี้

คณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

AGM 26 of 2562 (min)

2562
50,000
40,000
30,000

(บาท/คน/ครั้ง)
2561
50,000
40,000
30,000
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(บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการ
ชุดย่อย

ประธาน
กรรมการ

คณะกรรม
การตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ
กําหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
การลงทุน

คณะกรรมการ
อํานวยการ
โรงพยาบาลบํารุง
ราษฎร์

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562** 2561*
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - 25,000
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - 20,000

* สําหรับกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารเท่านั้น
** ในปี 2562 บริษัทได้เปลี่ยนโครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลไม่ได้รบั ค่าเบี้ ยประชุม

2. ค่าบําเหน็ จคณะกรรมการปี 2562 เสนอในวงเงินรวม 16.6 ล้านบาท โดยให้ประธานกรรมการ
เป็ นผูจ้ ดั สรร ในปี 2561 ที่ประชุมได้อนุ มตั ิค่าตอบแทนรายปี รวมทั้งสิ้ น 16.24 ล้านบาท

คณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ (คนละ)
กรรมการ (คนละ)

2562
ประธานกรรมการเป็ นผู ้
จัดสรรในวงเงินไม่เกิน 16.6
ล้านบาท

(บาท/คน/ปี )
2561*
2,190,000
1,867,000
1,410,000

*อัตราที่จดั สรรในปี 2561

หลังจากเปิ ดโอกาส และไม่มีผูถ้ ือหุน้ ใดซักถามหรือให้ความเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนน
เสียง
มติ ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสําหรับปี 2562 ตามที่ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม 1,331 ราย

AGM 26 of 2562 (min)

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

550,489,897
179,100
15,000
0
550,683,997

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9647
0.0325
0.0027
0
100.0000
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7. พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี ประจําปี 2562
ประธานได้มอบหมายให้นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูน้ ําเสนอ
ระเบียบวาระนี้ ต่อที่ประชุม
นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแถลงว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอ
ให้ผูถ้ ือหุน้ แต่งตั้งนางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 6011 นางสาววิสสุตา จริยธนา
กร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 3853 และนางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่
3970 แห่งบริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี 2562 และขอพิจารณา
กําหนดค่าตอบแทนเป็ นเงินจํานวนไม่เกิน 3,040,000 บาท ค่าตอบแทนในปี 2562 ลดลงเนื่ องจาก
ปี 2561 มีการเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT system) ทําให้มีปริมาณงานมากขึ้ น
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการมีความเห็นว่าท่านผูถ้ ือหุน้ สมควรอนุ มตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
ตามที่เสนอ เนื่ องจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัดได้ให้บริการแก่บริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพมา
โดยตลอด มีความเป็ นอิสระ มีความคุน้ เคยกับธุรกิจโรงพยาบาลเป็ นอย่างดี และมีค่าสอบบัญชีอยูใ่ น
เกณฑ์เหมาะสมเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในระดับเดียวกันในอุตสาหกรรมเดียวกัน
เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ ใดซักถามหรือให้ความเห็นหลังจากประธานที่ประชุมเรียนถาม ประธานจึงขอให้ที่
ประชุมลงคะแนนเสียง
มติ ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี ประจําปี 2562
ตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม 1,334 ราย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

554,249,432
1,663,165
0
0
555,912,597

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.7008
0.2991
-

8. พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับการ
แปลงสภาพหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหุน้ สามัญในปี 2562
ประธานได้มอบหมายให้นางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนากร เลขานุ การบริษัทเป็ นผูร้ ายงาน
นางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนากร แถลงว่าสืบเนื่ องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2541
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2541 ได้มีมติเห็นชอบให้ผูถ้ ือหุน้ สามารถแปลงหุน้ บุริมสิทธิเป็ นหุน้ สามัญ
AGM 26 of 2562 (min)
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ในอัตราส่วน 1 หุน้ บุริมสิทธิต่อ 1 หุน้ สามัญในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ ปี
2562 มีผูถ้ ือหุน้ บุริมสิทธิใช้สิทธิแปลงหุน้ บุริมสิทธิเป็ นหุน้ สามัญ รวม 90,000 หุน้ คณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอผูถ้ ือหุน้ ให้อนุ มตั ิแก้ไขรายละเอียดของทุนจดทะเบียนในหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4 เป็ นดังนี้
ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 922,702,685 บาท เก้าร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยแปด
สิบห้าบาท
แบ่งออกเป็ น

922,702,685 หุน้

เก้าร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยแปด
สิบห้าหุน้

มูลค่าหุน้ ละ

1 บาท

หนึ่ งบาท

โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ

921,491,820 หุน้

เก้าร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่ งพันแปด
ร้อยยีส่ ิบหุน้

หุน้ บุริมสิทธิ

1,210,865 หุน้

หนึ่ งล้านสองแสนหนึ่ งหมื่นแปดร้อยหกสิบห้าหุน้

หลังจากเปิ ดโอกาสและไม่มีผูถ้ ือหุน้ ใดซักถามหรือให้ความเห็น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนน
เสียง
มติ ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการแปลงหุน้
บุริมสิทธิเป็ นหุน้ สามัญด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่ มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม 1,344 ราย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

555,924,850
391,225
0
0
556,316,075

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9296
0.0703
0
0
100.0000

9. พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษทั ข้อ 40 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่
ประธานได้มอบหมายให้นางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนากร เลขานุ การบริษัทเป็ นผูร้ ายงาน
นางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนากร แถลงว่าสืบเนื่ องจากคําสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่
21/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ ข้อ 9 กําหนดให้ยกเลิกความในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
AGM 26 of 2562 (min)

12

พ.ศ. 2535 และให้ใช้ขอ้ ความใหม่แทน มีผลให้ขอ้ 40 ของข้อบังคับของบริษัทไม่สอดคล้องกับ
กฎหมายใหม่ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอผูถ้ ือหุน้ ให้อนุ มตั ิแก้ไขข้อบังคับข้อ 40 ของบริษัทเป็ น
ดังนี้
ข้อ 40 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 (สี่)
เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุดของรอบปี บัญชีของบริษัท การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้
เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
สุดแต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่ งหรือหลายคนซึ่งมีหนุ ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจํานวนหุน้ ที่
จําหน่ ายได้ท้งั หมด จะเข้าชื่อกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ใน
กรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับแต่วนั ได้รบั
หนังสือนั้นจากผูถ้ ือหุน้
หลังจากเปิ ดโอกาสและไม่มีผูถ้ ือหุน้ ใดซักถามหรือให้ความเห็น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนน
เสียง
มติ ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ดว้ ยคะแนน
เสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม 1,349 ราย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

538,136,199
0
18,180,000
0
556,316,199

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

96.7320
0
3.2679
0
100.0000

10. พิจารณาเรือ่ งอื่นๆ
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ เสนอระเบียบวาระอื่นที่ไม่อยู่ในหนั งสือเชิญประชุม แต่ไม่มีผูถ้ ือหุน้
เสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา
นางเพียงใจ ชินวิลาส (ผูถ้ ื อหุน้ ) แนะนํ าให้บริษัทจัดที่ นัง่ หน้าห้องประชุ มก่อนการเปิ ดห้องประชุ ม
หรือเปิ ดห้องประชุมให้เร็วขึ้ นเพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ ที่มาลงทะเบียนแล้วมีที่นัง่ ก่อนเข้าห้องประชุม ประธานจะ
รับไปพิจารณา
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นายศิริศกั ดิ์ เชื้ อวงศ์ (ผูถ้ ือหุน้ ) กล่าวว่าเมื่อปี ที่แล้วรัฐบาลได้เข้ามาควบคุมบัญชียาและเวชภัณฑ์และ
ค่าบริการทางการแพทย์ และเข้าใจว่ากฎระเบียบยังไม่ชดั เจน อยากทราบว่าบริษัทได้มีการประเมิน
เรื่องผลกระทบหรือไม่อย่างไร และอยากทราบการเติบโตของบริษัทในอีกหนึ่ งถึงสามปี ข้างหน้า
ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร รองประธานกรรมการ ตอบว่าเรื่องนี้ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า
และบริ การ (กกร.) ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ เป็ นผู อ้ อกประกาศให้
โรงพยาบาลเอกชนต่าง ๆ ส่งข้อมูลค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ และต้นทุนต่าง ๆ โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ได้
ให้ความร่วมมือและได้ส่งข้อมูลไปหมดแล้ว ดร. สุวรรณกล่าวต่อว่ากฎหมายฉบับนี้ มีจุดประสงค์ใน
การควบคุ มราคาสินค้าบริการค้าส่งค้าปลี กซึ่งเป็ นการขายให้แก่ผูบ้ ริโภคโดยตรง แต่ ลักษณะของ
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์เป็ นสถานพยาบาลซึ่งรักษาพยาบาลผูเ้ จ็บป่ วย ไม่มีการขายยาหรือเวชภัณฑ์
เมื่อมีผูเ้ จ็บป่ วยมารับบริการ แพทย์จะตรวจอาการและทําการรักษาพยาบาล ถ้าต้องใช้ยา แพทย์ก็จะ
ออกใบสัง่ ยา ซึ่งใบสัง่ ยานี้ จะถูกส่งให้เภสัชกรเพื่อทําการตรวจยาว่าคนไข้แพ้ยาหรือได้รบั ยามากหรือ
น้อยเกินไปหรือไม่ แล้วจึงส่งมอบยาให้ผูป้ ่ วย ลักษณะของโรงพยาบาลไม่ควรอยู่ภายใต้บังคับของ
กฎหมายฉบับนี้ กล่าวคือโรงพยาบาลไม่ใช่รา้ นขายยา กรณีมีบุคคลเดินเข้ามาซื้ อยาแต่เพียงอย่างเดียว
โรงพยาบาลก็จะไม่ขายให้ อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลได้ให้ความร่วมมือกับทางรัฐทุกประการดังที่ได้
กล่าวมาแล้ว ส่วนผลกระทบนั้นขอให้คุณอาทิรตั น์เป็ นผูช้ ี้ แจง
นางอาทิ รัตน์ ชี้ แจงว่าโครงสร้างราคาของธุ รกิ จโรงพยาบาลเอกชนกับโรงพยาบาลของรัฐมี ความ
แตกต่างกัน เนื่ องด้วยปั จจัยหลาย ๆ อย่าง เช่น ต้นทุนของค่ายาและเวชภัณฑ์ที่บริษัทขายให้ภาครัฐ
และภาคเอกชน ถ้าเปรียบเที ยบจะเห็ นว่าภาครัฐจะได้เปรียบเพราะได้ตน้ ทุ นที่ ถูกกว่าโรงพยาบาล
เอกชน ส่วนโรงพยาบาลมีค่าใช้จา่ ยในการดําเนิ นงานในส่วนที่เป็ นต้นทุนทางอ้อม (indirect cost) ที่จะ
สูงกว่าภาครัฐ ผลกระทบนี้ ยังไม่มีขอ้ สรุปที่ชดั เจน ทั้งนี้ ฝ่ ายจัดการยังคงโครงสร้างและรายได้และการ
ตั้งราคาในแบบนี้ ก่อน แต่ถา้ วันหนึ่ งมีการประกาศที่ชดั เจนแล้วฝ่ ายจัดการจะประชุมร่วมกับสมาคม
โรงพยาบาลเอกชนแล้วพิจารณาค่าใช้จ่ายที่แท้จริงที่เกิดขึ้ น และคงต้องมีการปรับหมวดหมู่ที่ถูกต้อง
และโปร่งใสและเปิ ดเผยให้ผูร้ บั บริการ
ส่วนแผนการเติบโตในอีกสามปี ข้างหน้านั้ น ผูถ้ ือหุน้ หลายท่านคงทราบแล้วว่าด้วยแนวโน้มของการ
รักษาพยาบาลได้เปลี่ยนจากเรื่องการรักษาผูเ้ จ็บป่ วยเป็ นการดูแลสุขภาพ ดังนั้นในตัวของโรงพยาบาล
บํารุงราษฎร์เองก็มี VitalLife Scientific Wellness Center ซึ่งเปิ ดขึ้ นมาเพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มการ
ดูแลสุขภาพในรูปแบบใหม่ต้งั แต่การป้ องกัน การที่จะทราบล่วงหน้าว่าบุคคลมีความเสี่ยงที่จะเป็ นโรค
อะไรบ้าง ดังนั้ น แผนการดําเนิ นงานของธุ รกิจดู แลสุ ขภาพจะเริ่มต้นตั้งแต่ ก่อนที่ จะเจ็บป่ วย และ
หลังจากคนไข้กลับบ้านไปแล้ว เมื่อแนวโน้มเป็ นเช่นนี้ โรงพยาบาลเห็นว่าจะมีการเติบโตของรายได้
ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั ปั จจัยทางเศรษฐกิจและปั จจัยอื่น ๆ อีกหลายประการ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนพัฒนา
และมีการทบทวนผลประกอบการในทุก ๆ ไตรมาส
นายเอกธัช เอิบประสาทสุ ข (ผูถ้ ื อหุ น้ ) กล่าวว่าเมื่อประมาณปี 2558 ถึ ง 2559 บริษั ทมีแผนการ
ขยายกิ จการโดยได้ซื้อที่ ดินบริเวณสุขุมวิทซอย 1 และถนนเพชรบุ รี จึงอยากทราบว่าโครงการนี้ ยัง
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ดําเนิ นการอยู่หรื อไม่ และจะเริ่ มเมื่ อใด โครงการนี้ ครอบคลุ มบริ เวณใดในสุ ขุ มวิทซอย 1 และมี
แผนการดูแลเพื่อนบ้านและสภาพแวดล้อมในสุขุมวิทซอย 1 อย่างไร
นางอาทิรตั น์กล่าวว่าหากโรงพยาบาลจะใช้ที่ดินที่ถนนเพชรบุรีเพื่อเปิ ดโรงพยาบาลก็จะเป็ นสถานที่ที่
ไกลจากอาณาบริเวณโรงพยาบาลปั จจุบนั ดังนั้ น จึงต้องพิจารณาและประเมินให้รอบคอบ ในสภาวะ
เศรษฐกิจขณะนี้ อาจต้องชะลอโครงการที่เพชรบุรีก่อน ส่วนที่สุขุมวิทซอย 1 บริษัทมีแผนขยายกิจการ
เพื่อรองรับผูป้ ่ วยนอกโดยเน้นบริการและวิธีการใหม่ ๆ ของการรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพ
โดยโครงการนี้ ครอบคลุมเฉพาะพื้ นที่ซึ่งปั จจุบนั เป็ นที่จอดรถของพนักงาน ส่วนการดูแลเพื่อนบ้านเป็ น
โครงการที่บริษัทดําเนิ นการต่อเนื่ องมาตลอดอยูแ่ ล้ว บริษัทจะดูแลทั้งพันธมิตรและเพื่อนบ้านทุกซอย
รอบ ๆ และยินดีรบั ฟั งความคิดเห็นเพิ่มเติมจากท่านผูถ้ ือหุน้
คุ ณ เอกธัชกล่ าวเพิ่ มเติ มว่าถ้าต้องการให้โครงการทั้งหมดอยู่ในบริ เวณเดี ยวกันน่ าจะขายที่ ดิ นที่
เพชรบุรีแล้วนําเงินมาปั นผลให้ผูถ้ ือหุน้ หรือนําเงินมาพัฒนาสุขุมวิทซอย 1 ก็ดีเหมือนกัน
นางสาวเบญญาลักษณ์ นั กพาณิ ชย์ (ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ทําหน้าที่อาสา
พิทกั ษ์สิทธิผูถ้ ือหุน้ ) เรียนแนะนําให้บริษัทพิจารณาจัดให้มีผูส้ งั เกตการณ์การประชุม และควรมีการ
ประกาศหาอาสาสมัครเข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน และเรียนถามว่าบริษัทมีนโยบายเข้าร่วม
โครงการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่ ในภาคเอกชนใดหรือไม่ ดร. สุวรรณกล่าวตอบว่าเรื่องการต่อต้าน
คอรัปชัน่ นั้นบริษัททํามาตลอดเพียงแต่บางครั้งอาจไม่ได้ทาํ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรชัดเจนแต่ก็มีนโยบาย
ในเรื่องนี้ และได้ขอบคุณสมาคมที่แนะนํา โดยคณะกรรมการจะนําไปพิจารณาประกอบโครงการของ
บริษัทในปี 2562
เมื่ อไม่มีผูถ้ ื อหุ น้ เสนอเรื่องอื่นใดให้พิจารณา และไม่มีผูถ้ ื อหุ น้ ใดซักถามหรื อให้ความเห็ นเพิ่มเติ ม
ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ และปิ ดการประชุมเมื่อเวลา 15.23 น.

นายชัย โสภณพนิ ช
ประธานที่ประชุม
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