รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 27 ประจําปี 2563
ของ
บริษทั โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 27 ประจําปี 2563 ได้จดั ขึ้ นเมื่อวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา
14.00 น. ณ หัองประชุมใหญ่ ชั้น 21 อาคารบํารุงราษฎร์อินเตอร์เนชัน่ แนล คลินิก เลขที่ 33 ซอย 3
(นานาเหนื อ) ถนนสุขุมวิท วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. นายชัย
2. นายชาญวิทย์

โสภณพนิ ช
ตันติ์พิพฒ
ั น์

3.
4.
5.
6.

ลีสหะปั ญญา
อุตตโมบล
วิญญรัตน์
เกษตระทัต

นางลินดา
นางสาวโสภาวดี
นายสรดิษ
นางอรุณี

7. นายชอง

โท

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

ผูบ้ ริหาร
1.
2.
3.
4.

นายอนิ ลโล
นางอาทิรตั น์
น.ส. อรภรรณ
นพ. วิญญู

ซอเรนติโน
จารุกจิ พิพฒ
ั น์
บัวม่วง
รัตนไชย

Chief Global Strategist
ผูอ้ าํ นวยการด้านบริหารโรงพยาบาล
ผูอ้ าํ นวยการด้านการเงินโรงพยาบาล
ผูอ้ าํ นวยการด้านปฏิบตั ิการทางการแพทย์

จิรกาญจนากร
ชะเอม
สุริยจันทร์

เลขานุ การบริษัท
ตัวแทนจาก บริษัท สํานักงานอีวาย จํากัด
ตัวแทนจาก บริษัท สํานักงานอีวาย จํากัด

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. น.ส. พันธ์ทิพย์
2. น.ส. โกสุมภ์
3. นายชวพันธุ์
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บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน กรรมการเข้าร่วมประชุมรวม 7 ท่าน สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วม
ประชุมคิดเป็ นร้อยละ 77.78 ของกรรมการทั้งหมด
เริ่มการประชุม
นายชัย โสภณพนิ ช ประธานกรรมการทําหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม ประธานแถลงว่ามีผถู ้ ือหุน้ มาประชุม
ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 696 ราย มีหนุ ้ นับรวมกันได้ 553,482,465 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
69.5534 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ ายได้แล้วทั้งหมดจํานวน 795,766,507 หุน้ ครบเป็ นองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงกล่าวเปิ ดประชุม
ประธานได้มอบหมายให้เลขานุ การบริษัทแนะนําคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และตัวแทนจากสํานักงานผูส้ อบ
บัญชีที่เข้าร่วมประชุม และชี้ แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีนับคะแนน
นางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนากรชี้ แจงว่า การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้บตั รลงคะแนนเสียงที่ผถู ้ ือ
หุน้ ได้รบั เมื่อลงทะเบียน ผูถ้ ือหุน้ จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุน้ ที่ตนถือ โดยนับหนึ่ งหุน้ ต่อหนึ่ งเสียง
ขอให้ผูถ้ ือหุน้ ออกเสียงโดยทําเครื่องหมายในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงช่องใดช่อง
หนึ่ ง ด้วยคะแนนเสียงที่มีอยู่ท้งั หมด จะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้ นอกจากผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ
และได้แต่งตั้งให้ผูร้ บั ฝากหลักทรัพย์ (custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ ซึ่งใช้หนั งสือ
มอบฉันทะ แบบ ค. เท่านั้น 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. บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผถู ้ ือหุน้ ระบุมา เมื่อประชุม
เสร็จหรือผูถ้ ือหุน้ ที่ออกจากที่ประชุมก่อน ขอให้มอบบัตรลงคะแนนเสียงที่เหลือคืนแก่เจ้าหน้าที่ที่ประตู
ทางออก
สําหรับปี นี้ เนื่ องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท
ได้รบั อนุ ญาตจากหน่ วยราชการให้จดั การประชุมโดยใช้ระยะเวลาทํากิจกรรมไม่นาน ซึ่งบริษัทจะพยายาม
จํากัดเวลาไม่เกิน 1 ชัว่ โมง เพื่อการนี้ ท่านประธานจึงขอเสนอให้การนั บคะแนนเสียงกระทําทันที แต่การ
แจ้งผลการนั บคะแนนให้ที่ประชุมทราบให้กระทําพร้อมกันทุกวาระหลังวาระอื่น ๆ ที่ประชุมรับทราบและ
ไม่มีผใู ้ ดมีความเห็นเป็ นอย่างอื่น
ประธานจึงได้เริ่มดําเนิ นการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
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1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 26 ประจําปี 2562 ประชุมเมื่อวันพุธที่
24 เมษายน 2562
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 26 ประจําปี
2562 ซึ่งได้จดั ให้มีขนเมื
ึ้ ่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 ซึ่งได้ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุม
นาย Basant Kumar Dugar (ผูถ้ ือหุน้ ) ได้แสดงความคิดเห็นว่าบริษัทต้องปฏิบตั ิตนด้วยการยึดหลัก
ธรรมาภิบาลโดยเคร่งครัด หนึ่ งในนั้นคือการจัดทําและส่งรายงานการประชุมให้แก่หน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการเผยแพร่รายงานการประชุมใน Website ของตลาดหลักทรัพย์และของบริษัท
ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด
ปรากฎว่าไม่มผี ถู ้ ือหุน้ อื่นใดมีความเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงรับรองรายงานการ
ประชุม
มติ ที่ประชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 26 ประจําปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม 713 ราย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

553,603,950
0
28,300
0
553,632,250

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
0.0000
-

2. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2562
ประธานได้มอบหมายให้นางอาทิรตั น์ จารุกิจพิพฒ
ั น์ ผูอ้ าํ นวยการด้านบริหารโรงพยาบาล เป็ น
ผูร้ ายงานผลการดําเนิ นงานของบริษัท
นางอาทิรตั น์ได้รายงานสรุปผลการดําเนิ นงานในรอบปี ที่ผ่านมา โดยได้แสดงภาพนิ่ งเกี่ยวกับข้อมูล
ต่าง ๆ ประกอบ
ในงบการเงินปี 2562 ได้รวมรายการพิเศษที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าชดเชยสูงสุดที่เพิ่มเป็ น 400 วัน
กรณีนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง กล่าวคือ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
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(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุ เบกษากําหนดให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้ลกู จ้าง
ซึ่งถูกเลิกจ้างไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน เมื่อลูกจ้างทํางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้ นไป
กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับเมื่อพ้นกําหนด 30 วันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเป็ นต้นไป
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็ นการแก้ไขโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน ส่งผลให้บริษัทมี
หนี้ สินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้ น ซึ่งเป็ นรายการปรับปรุงที่เกิดขึ้ นเพียงครั้งเดียว
จํานวน 146 ล้านบาท (117 ล้านบาทสุทธิจากภาษี) และบริษัทมีคา่ ใช้จา่ ยส่วนเพิ่มที่เกีย่ วข้องจาก
การเปลี่ยนแปลงนี้ จํานวน 14 ล้านบาท (11 ล้านบาทสุทธิจากภาษี) ที่บนั ทึกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
จนถึงเดือนธันวาคม 2562 โดยผลกระทบทั้งหมดจากการเปลี่ยนแปลงเป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 160 ล้าน
บาท (128 ล้านบาทสุทธิจากภาษี)
ในปี 2562 บริษัทมีรายได้รวม 18,718 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นร้อยละ 1.0 จาก 18,541 ล้านบาทในปี
2561
โดยรายได้จากกิจการโรงพยาบาล แสดงเป็ นสัดส่วนร้อยละ 98 ของรายได้ท้งั หมด เป็ นจํานวนเงิน
18,409 ล้านบาทในปี 2562 เพิ่มขึ้ นร้อยละ 0.8 จาก 18,264 ล้านบาท ในปี 2561 โดยหลักเป็ นผล
จากการเพิ่มขึ้ นของรายได้จากกลุ่มผูป้ ่ วยต่างประเทศร้อยละ 1.6 หักกลบกับรายได้ที่ลดลงของกลุม่
ผูป้ ่ วยชาวไทยร้อยละ 0.7 เป็ นผลให้ปี 2562 รายได้จากกลุ่มผูป้ ่ วยชาวไทยคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 34
จากทั้งหมด ในขณะที่รายได้จากกลุ่มผูป้ ่ วยต่างประเทศคิดเป็ นร้อยละ 66 เทียบกับปี 2561 สัดส่วน
รายได้ผปู ้ ่ วยต่างประเทศเพิม่ ขึ้ นเล็กน้อยจากร้อยละ 65.5 เป็ น 66
EBITDA หรือ กําไรก่อนหักดอกเบี้ ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่ าย ลดลงร้อยละ 8.3 จากปี
ก่อน โดยอยูท่ ี่ 5,734 ล้านบาท ในปี 2562 ส่งผลให้อตั รากําไร EBITDA ลดลงเป็ นร้อยละ 30.9 จาก
ร้อยละ 34.0 ในปี 2561 หากไม่รวมรายการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าชดเชยกรณีนายจ้างเลิก
จ้างที่เพิ่มเป็ น 400 วัน EBITDA ลดลงร้อยละ 5.8 จากปี ก่อน โดยอยูท่ ี่ 5,894 ล้าน ส่วนอัตรากําไร
EBITDA ลดลงเป็ น 31.8%
EBITDA ลดลงในปี 2562 ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จา่ ยทางการตลาดที่เพิ่มขึ้ นเพื่อกระตุน้ ตลาดและยอด
ผูป้ ่ วยจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานจากค่าที่ปรึกษาส่วนงาน
IT และ Contact Center เพื่อยกระดับการให้บริการ และค่าใช้จา่ ยที่เพิม่ ขึ้ นในการบํารุงรักษาระบบ HIS
และการพัฒนาระบบ Digital Platform เพื่อให้สามารถรองรับเทคโนโลยีดา้ นการบริการสุขภาพใน
อนาคต
กําไรสุทธิของปี 2562 มีจาํ นวน 3,748 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.7 จากปี 2561 ซึ่งมีจาํ นวน 4,125
ล้านบาท ส่งผลให้อตั รากําไรสุทธิเป็ นร้อยละ 20 ในปี 2562 จากร้อยละ 22.4 ในปี 2561 หากไม่
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รวมรายการปรับปรุงที่เกีย่ วข้องกับอัตราค่าชดเชยกรณีนายจ้างเลิกจ้างที่เพิ่มเป็ น 400 วัน กําไรสุทธิ
ของปี 2562 อยูท่ ี่ 3,876 ล้านบาทลดลงร้อยละ 6.6 จากปี ก่อน คิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิ 20.7%
กําไรที่ลดลงจากปี ก่อน สาเหตุหลักมาจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้ นตามที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น
บริษัทมีกาํ ไรต่อหุน้ แบบปรับลด 4.32 บาท ในปี 2562 เทียบกับ 4.79 บาท ในปี 2561 หากไม่รวม
รายการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าชดเชยกรณีนายจ้างเลิกจ้างที่เพิ่มเป็ น 400 วัน บริษัทจะมีกาํ ไร
ต่อหุน้ แบบปรับลดเป็ น 4.47 บาท ในปี 2562
นางอาทิรตั น์ได้นําเสนอผลการดําเนิ นงานย้อนหลังของบริษัทในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา
รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่ องทําให้มีอตั ราการเจริญเติบโตเฉลี่ยสะสมของรายได้รวมต่อปี อยูท่ ี่
ร้อยละ 3.5 ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา
ในขณะที่กาํ ไรสุทธิก็มีอตั ราการเติบโตเพิม่ ขึ้ นอย่างต่อเนื่ องเช่นกัน โดยอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี ของ
กําไรสุทธิอยูท่ ี่รอ้ ยละ 6.5 ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา หากไม่รวมรายการปรับปรุงที่เกีย่ วข้องกับอัตรา
ค่าชดเชยกรณีนายจ้างเลิกจ้างที่เพิ่มเป็ น 400 วัน บริษัทจะมีอตั ราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี ของกําไรสุทธิ
อยูท่ ี่รอ้ ยละ 7.3 ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา
ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผ่านมา ทาง
โรงพยาบาลได้ปรับพื้ นที่การให้บริการ โดยการแยกพื้ นที่ตรวจโรคให้เหมาะสมกับผูป้ ่ วยแต่ละกลุม่ ตาม
มาตรฐานบํารุงราษฎร์เพื่อสร้างความมัน่ ใจสูงสุดแก่ผมู ้ ารับมาบริการ ดังนี้
1. คลินิกคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ที่ BI Tower ซึ่งเป็ นตึก Vitallife เก่า ชั้น G
2. คลินิกโรคหวัดผูใ้ หญ่ ที่ BI Tower ทางเข้าอาคารจอดรถ ชั้น P2
3. คลินิกโรคหวัดเด็กและสตรีมีครรภ์ ที่อาคารโรงพยาบาล (Bumrungrad International Hospital หรือ
BIH) ชั้น 3
สําหรับคลีนิคสุขภาพเด็กที่ไม่ได้เป็ นโรคหวัด และคลินิกเด็กสุขภาพดีก็ยงั คงอยูท่ ี่ชน้ั 17 อาคาร
Bumrungrad International Clinic (BIC) โรงพยาบาลจึงสามารถยืนยันเรื่องความปลอดภัยของผูป้ ่ วย
นอกที่มารับบริการในตึก BIC โดยไม่ตอ้ งมีความกังวลในเรื่องของ COVID-19
นอกจากนี้ โรงพยาบาลได้เตรียมแผนปฏิบตั ิการและมาตรการต่าง ๆ สําหรับสร้างความมัน่ ใจแก่
ผูร้ บั บริการ โดยมี 2 แนวทางหลัก ดังนี้
AGM 27 of 2563 (min) f2

5

1. แผนที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19
โรงพยาบาลเน้นการสื่อสารกับผูใ้ ช้บริการเพื่อสร้างความมัน่ ใจในมาตรการและแนวทางการรับมือ การ
ควบคุมและป้ องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตลอดจนบริการทางเลือกอื่น ๆ สําหรับผูป้ ่ วย ดังนี้
o การจัดทําคู่มือการดูแลสุขภาพสําหรับผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง ที่มีความเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงหากติด
เชื้ อ COVID-19 เช่น ผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน โรคไตเรื้ อรัง หรือโรคหัวใจ เป็ นต้น
o การใช้หุ่นยนต์ฆ่าเชื้ อลําแสง Xenon UV ในการฆ่ าเชื้ อไวรัส แบคที เรีย เชื้ อดื้ อยา และเชื้ อราใน
ห้องพักผูป้ ่ วย ห้องผ่าตัด และ ICU
o การเปิ ด Bumrungrad Health Residence ที่ Ward 9D เพื่ออํานวยความสะดวกด้านที่พกั สําหรับ
─ Pre-surgery
ผูป้ ่ วยที่ตอ้ งการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดเป็ นเวลา 14 วัน เพื่อความมัน่ ใจในภาวะปลอด
COVID-19
─ Post-COVID-19
ผูป้ ่ วยที่หายจากอาการ COVID-19 แต่ยงั มีความประสงค์ที่จะแยกตัวจากบุคคลในครอบครัว
และญาติมติ ร และเพือ่ พักผ่อนฟื้ นฟูสุขภาพ
─ Social Distancing
ผูใ้ ช้บริการที่มคี วามประสงค์จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจาก COVID-19
o โปรแกรมเสริมสร้างภูมิคุม้ กันให้ร่างกายแข็งแรง (Immune fighter)
o การปรับพื้ นที่ในโรงพยาบาลให้ปลอดภัยขึ้ น เช่น การจัดตั้งจุดคัดกรอง การปรับลิฟท์โดยสาร การ
เว้นระยะที่นัง่ และการเว้นระยะยืนบริเวณเคาน์เตอร์ และในลิฟท์
o บริการ Teleconsultation ปรึกษาแพทย์จากที่บา้ นผ่านสายด่วน 1378
2. แผนที่ไม่เกี่ยวข้องกับ COVID-19
o มุ่งเน้นคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยระดับสากล และการวางแผนเกี่ยวกับโรคติดเชื้ อ
o การสร้างความสัมพันธ์กบั กลุ่มลูกค้าชาวไทยและต่างประเทศที่พาํ นักอาศัยอยูใ่ นประเทศไทย โดย
จัดทําโปรโมชัน่ ต่าง ๆ เช่น ซื้ อ 1 แถม 1 และส่วนลดต่าง ๆ
นางอาทิรตั น์ได้แสดงแผ่นภาพให้ผถู ้ ือหุน้ เห็น 10 มาตรการความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานบํารุง
ราษฎร์เพื่อรับ New Normal ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย มาตรการคัดกรอง แยกตึกให้บริการ แยก
ลิฟท์บริการ ทําความสะอาดฆ่าเชื้ อ เว้นระยะห่างในทุกจุดบริการ ทําความสะอาดอุปกรณ์ผ่าตัดและ
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เวชภัณฑ์ ทําความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะ รักษาความสะอาดในห้องผ่าตัดและห้องฉุกเฉิน เว้น
ระยะห่างในลิฟท์โดยสาร
หลังจากรัฐบาลประกาศมาตรการผ่อนปรน ทางโรงพยาบาลได้ทาํ แคมเปญสื่อสารต่าง ๆ เพื่อมุ่งสร้าง
ความมัน่ ใจให้แก่ผูป้ ่ วยมากยิ่งขึ้ น โดยเน้นฉายภาพ New Normal และ Safety Journey ในทุกขั้นตอน
ของบริการ ตั้งแต่การเข้ารับการรักษาพยาบาลทัว่ ไป การเข้ารับการผ่าตัด และเข้ารับบริการที่ หอ้ ง
ฉุกเฉิน
เมื่อประมาณ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา โรงพยาบาลสามารถรับผูป้ ่ วยจากต่างประเทศทั้งทางบกและทาง
อากาศ จํานวน 6 ราย โดยผ่านกระบวนการขออนุ ญาตจากกระทรวงการต่างประเทศ และสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด เช่น ผูป้ ่ วยจากกัมพูชา เวียดนาม และนิ วซีแลนด์ เป็ นต้น
ตัวแทนหรือสํานั กงานส่งต่อ (referral office) ของบริษัทที่ อยู่ต่างประเทศได้ติดต่อและเตรียมส่งตัว
ผูป้ ่ วยประมาณเกือบ 400 คน เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล ประเทศหลัก ๆ ได้แก่ กัมพูชา พม่า
และเวียดนาม
โรงพยาบาลยังคงพัฒนาในเรื่องคุณภาพและประสิทธิภาพในการรักษาอย่างต่อเนื่ อง ไม่วา่ จะเป็ น
รูปแบบการใช้เทคโนโลยี เช่น Telemedicine และ Teleconsultation และการดูแลผูป้ ่ วยแบบ Homecare
Service รวมทั้งการดูแลผูป้ ่ วยในรูปแบบเฉพาะเจาะจงรายบุคคล เช่น ผูป้ ่ วยโรคมะเร็ง รวมถึงการ
ตรวจหาความเสี่ยงโดยตรวจวิเคราะห์ดา้ นพันธุกรรมเพือ่ ให้ผูป้ ่ วยสามารถดูแลตัวเอง ป้ องกัน หรือลด
ความเสี่ยงที่จะเกิดโรคได้ในอนาคต
นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังเปิ ดบริการ คลินิกฉีดวัคซีนแบบเร่งด่วน หรือ “60-second services” โดย
ผูป้ ่ วยสามารถฉีดวัคซีน หรือรับยา (refilled medication) ได้ภายในไม่เกิน 1 นาที และเพิ่มความ
ปลอดภัยให้ผปู ้ ่ วยไม่ตอ้ งปะปนกับผูป้ ่ วยในอาคารอื่น ๆ
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม และรับฟั งข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผูถ้ ือหุน้
นายอนุ ว่องสารกิจ (ผูถ้ ือหุน้ ) ได้ต้งั คําถาม 4 ข้อ ดังนี้ ข้อหนึ่ ง สัดส่วนของผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วยนอก
เพิ่มขึ้ นหรือลดลงหรือไม่อย่างไร ข้อสอง การทื่ EBITDA ลดลงในปี 2562 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจาก
ค่าใช้จา่ ยทางการตลาด ค่าที่ปรึกษา และค่าซ่อมบํารุงที่เพิ่มขึ้ น อยากทราบว่าค่าใช้จา่ ยในส่วนนี้ เป็ น
ค่าใช้จา่ ยที่จา่ ยครั้งเดียวหรือต่อเนื่ อง ข้อสาม การที่สดั ส่วนของต้นทุนส่วนรายได้ลดลง อยากทราบว่า
นโยบายการลดต้นทุนของบริษัทช่วยทําให้ตน้ ทุนดีขึ้นหรือไม่ ข้อสี่ ระยะเวลาการชําระหนี้ ที่ยาวขึ้ นของ
ลูกค้าตะวันออกกลางจะส่งผลกระทบหรือไม่อย่างไร

AGM 27 of 2563 (min) f2

7

นางสาวอรภรรณ บัวม่วง ได้ตอบคําถามเป็ นรายข้อ ดังนี้ ข้อหนึ่ ง ในปี 2562 ผูป้ ่ วยในลดลงเล็กน้อย
ส่วนผูป้ ่ วยนอกเพิ่มขึ้ นเล็กน้อย โดยมีสดั ส่วนระหว่างผูป้ ่ วยนอกกับผูป้ ่ วยใน อยูท่ ี่ 53 ต่อ 47 ของ
รายได้รวม ข้อสอง ค่าใช้จา่ ยที่เพิ่มขึ้ นเพื่อคงไว้ซึ่งระดับบริการ บางส่วนเป็ นค่าใช้จา่ ยต่อเนื่ อง เช่น ค่า
บํารุงรักษาซอร์ฟแวร์ มีความจําเป็ นต้องเพิ่มแพลตฟอร์มดิจติ อล (digital platform) ให้มากขึ้ นเพื่อการ
ให้บริการที่ดีขนึ้ เรื่องการตลาดยังมีความจําเป็ นต้องทําในปี นี้ เพื่อกระตุน้ ตลาดโดยเฉพาะใน
สถานการณ์ COVID-19 โดยคํานึ งถึงความคุม้ ค่าและจังหวะการลงทุน ข้อสาม เรื่องการจัดการต้นทุน
บริษัทจัดการในส่วนการทํางานล่วงเวลาและการทํางานไม่เต็มเวลา (part time) ของพนักงาน รวมถึง
การจัดการเรื่องราคากับคูค่ า้ ข้อสี่ สําหรับกลุ่มลูกค้าตะวันออกกลางนั้น มีรายได้เพิ่มขึ้ นร้อยละ 5.1
ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ งที่ทาํ ให้ระยะเวลาการเก็บหนี้ เพิ่มขึ้ น ประกอบกับพฤติกรรมการจ่ายหนี้ ที่คอ่ นข้างยาว
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุม่ ลูกค้าชาวไทยและอินโดจีน และลูกค้าประกัน
่มเติมว่าผลจากการทําการตลาดและการสร้างความสัมพันธ์กบั
นางอาทิรตั น์ จารุกจิ พิพฒ
ั น์ ได้ชแจงเพิ
ี้
กลุ่มลูกค้าประกันเพิ่มขึ้ น ในแง่ของงรายได้ในปี ที่ผ่านมาภาพรวมของลูกค้าประกันเติบโตขึ้ นร้อยละ
10 กลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติที่อยูใ่ นประเทศไทยก็มีอตั ราส่วนเพิ่มขึ้ นเช่นกันทั้งผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน
นอกจากนี้ พร้อม ๆ กับมาตรการลดชัว่ โมงการทํางานของพนักงาน และการลดการทํางานล่วงเวลา
และพนักงานที่ทาํ งานไม่เต็มเวลา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทได้จดั
ฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาความรูค้ วามสามารถของพนักงาน สําหรับตะวันออกกลาง ในเดือนมกราคมก่อน
สถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลมีผปู ้ ่ วยในจากตะวันออกกลางกว่า 430 เตียงซึ่งเป็ นปริมาณที่
มากที่สุดเมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา แต่กลับพลิกผันในช่วงสถานการณ์ COVID กระนั้นก็ตาม บริษัทยังคง
สร้างความผูกพัน กับกลุ่มลูกค้าตะวันออกลาง สถานทูต โดยการส่งข้อมูลข่าวสารให้อย่างต่อเนื่ อง และ
เชื่อมัน่ ว่าหากไม่มีอุปสรรคเกี่ยวกับการเดินทาง ลูกค้าเหล่านี้ ก็จะกลับมาใช้บริการตามปกติเช่นเดิม
นาย Basant Kumar Dugar (ผูถ้ ือหุน้ ) ได้กล่าวชมเชยผลการประกอบธุรกิจและกําไรของบริษัท และ
ชื่นชมในการบริหารจัดการกระแสเงินสดของบริษัท นอกจากนี้ นาย Dugar ได้แนะนําและแสดงความ
คิดเห็นเกีย่ วกับคําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงานของบริษัท การรักษา
ปริมาณลูกหนี้ และเจ้าหนี้ และการเพิ่มมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market cap)
นางสาวบุษกร งามพสุธาดล (ผูถ้ ือหุน้ ) มีคาํ ถามเกีย่ วกับรายได้ที่ฝ่ายบริหารรายงาน นางสาวบุษกร
วิเคราะห์วา่ เมือ่ พิจารณาจากค่าเฉลี่ยของรายได้รวม (average of total revenue) อัตราการ
เปลี่ยนแปลงประจําปี (annual rate of change) อัตรากําไรต่อหุน้ (revenue per share) รายได้ต่อหุน้
(earnings per share) กระแสเงินสดอิสระต่อหุน้ (free cash flow per share) ย้อนหลัง 5 ปี 3 ปี และ
1 ปี มีขอ้ บ่งชี้ ว่าบริษัทมีการเติบโตในอัตราที่ลดลง จึงอยากทราบสาเหตุ
นอกจากนี้ นางสาวบุษกรขอทราบสัดส่วนของกลุ่มลูกค้าต่างประเทศระหว่างปี 2561 กับ 2562 ว่ามี
การเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนของกลุ่มลูกค้าอย่างมีนัยสําคัญอย่างไร
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ประการสุดท้าย นางสาวบุษกรอยากทราบว่าบริษัทมีแผนรองรับการเติบโตที่ชะลอลงให้ดีขึ้นหรือไม่
อย่างไร
นางอาทิรตั น์ จารุกจิ พิพฒ
ั น์ ชี้ แจงว่า ปี 2562 กลุ่มลูกค้าตะวันออกลางส่งผูป้ ่ วยไปรับบริการที่
ประเทศอื่น ประกอบกับโรงพยาบาลเอกชนอื่น ๆ ในประเทศไทยมีการเปิ ดตัวรองรับผูป้ ่ วยจาก
ต่างประเทศเพิ่มขึ้ น ส่งผลให้การเติบโตในปี ที่ผ่านมาชะลอตัว บริษัทจึงหันมามุ่งเน้นการให้บริการแก่
กลุ่มลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่อยูใ่ นประเทศไทย ด้วยการทําการตลาดต่าง ๆ รวมถึงการลงทุน
ร่วมกับพันธมิตร (Bumrungrad Health Network) เพื่อขยายธุรกิจในรูปแบบของ Excellence Center
เพื่อเพิ่มจํานวนลูกค้าในประเทศไทยรวมถึงลูกค้าที่มองหาการรักษาพยาบาลที่สงู ขึ้ นแต่ไม่เทียบเท่า
บํารุงราษฎร์
สัดส่วนของลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติคิดเป็ นร้อยละ 35 ต่อ 65 ในปี 2561 และ 34 ต่อ 66 ในปี
2562 เนื่ องมาจากการทําการตลาด ทํากิจกรรมต่าง ๆ สร้างพันธมิตร และสร้างความผูกพันกับลูกค้า
และยังส่งผลให้ลูกค้าอารบิคมีปริมาณสูงสุดในประวัติการณ์เมือ่ ต้นปี 2563 ดังที่กล่าวมา ในช่วงการ
แพร่ระบาดของเชื้ อ COVID-19 บริษัทได้ขยายรูปแบบการให้บริการให้ครอบคลุมถึง Telemedicine
และการให้บริการที่บา้ น (Home Care Services) เช่น เจาะเลือด ฉีดวัคซีน และส่งยา ทําให้บริษัทได้
กลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่มมากขึ้ นด้วย
นางสาวอรภรรณ บัวม่วง ชี้ แจงเพิ่มเติมเรื่องสัดส่วนลูกค้าต่างชาติ ในปี 2562 ภาพรวมของกลุม่ ลูกค้า
ตะวันออกกลางเติบโตจากร้อยละ 22 เป็ นร้อยละ 23 แต่มีบางประเทศที่ประสบปั ญหาค่าเงินอ่อนตัว
เช่น ประเทศเอธิโอเปี ย และประเทศเมียนมา มีผลกระทบต่อการเข้ามารับบริการ แต่บริษัทก็ได้ดูแล
ช่วยเหลือลูกค้า ส่งเสริมการขาย และทําตลาดใหม่ โดยมีการเพิ่มสํานักงานส่งต่อ (referral office) ใน
ประเทศต่าง ๆ มากขึ้ น
นางสาวบุษกร งามพสุธาดล (ผูถ้ ือหุน้ ) รับทราบคําตอบของนางอาทิรตั น์และนางสาวอรภรรณ
เกี่ยวกับการจัดการการเติบโตที่ชะลอลง แต่นางสาวบุษกรอยากทราบถึงแผนงานเฉพาะเจาะจงของ
บริษัทที่จะทําให้รายได้และผลกําไรของบริษัทเติบโตได้อย่างมีนัยสําคัญ เช่น ทําจุดแข็งออกมาให้เห็น
เด่นชัด อีกประการหนึ่ ง ปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการรักษาพยาบาล และมีอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนรูปแบบค่อนข้างรวดเร็วและมีราคาแพง อยากทราบว่าโรงพยาบาลมีการ
ปรับตัวและแนวทางแก้ไขกับกรณีนี้อย่างไร
นางอาทิรตั น์กล่าวว่าโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์เป็ นผูใ้ ห้บริการสาธารณสุขตติยภูมิ กล่าวคือการบริการ
สาธารณสุขที่มีภารกิจในด้านการตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาล และการฟื้ นฟูสมรรถภาพบุคคลที่
เจ็บป่ วยด้วยโรคพื้ นฐานทั้งระดับที่ไม่ซบั ซ้อนมากนักจนถึงระดับที่มคี วามซับซ้อนมากขึ้ นและ
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จําเป็ นต้องใช้แพทย์เฉพาะทางสาขาหลัก ดังนั้นจุดแข็งของโรงพยาบาลมีหลายประการซึ่งการชูจุดแข็ง
เป็ นสิ่งที่โรงพยาบาลทําควบคู่กบั การทําการตลาด ด้วยการสร้างความมัน่ ใจในศักยภาพการดูแลรักษา
คนไข้ดว้ ยศูนย์ต่าง ๆ ที่โรงพยาบาลได้เปิ ดแล้วและกําลังจะเปิ ด เช่น ศูนย์การผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์
(Robotic Surgery) ซึ่งบํารุงราษฎร์เป็ นโรงพยาบาลแห่งเดียวที่แพทย์สามารถใช้หนุ ้ ยนต์ทาํ การผ่าตัด
ได้ครอบคลุมถึง 4 สาขา เป็ นศูนย์ที่ประสบความสําเร็จอย่างยิง่ ในปี ที่ผ่านมา Wound Care Center
เป็ นอีกศูนย์หนึ่ งที่ทาํ รายได้เฉลี่ย 1 ถึง 1.5 ล้านบาทต่อคน กลุ่มผูป้ ่ วยเบาหวานเรื้ อรังและกลุม่ ลูกค้า
ตะวันออกกลางนิ ยมมาก Heart Center ที่ได้รบั การปรับปรุงให้ทนั สมัยยิง่ ขึ้ น พร้อมกับมีแพทย์
ผูเ้ ชี่ยวชาญซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกมาประจําที่ศูนย์นี้ที่เดียว ศูนย์สมอง (Neuro Science Center) อย่าง
เต็มรูปแบบจะเปิ ดภายในปี นี้ ซึ่งโรงพยาบาลได้เชิญแพทย์ผเู ้ ชีย่ วชาญมาประจําด้วย เป็ นต้น ศูนย์
เหล่านี้ ถูกตั้งขึ้ นเพิ่มรายได้ต่อหัวของคนไข้ที่มารับบริการ
ส่วนการลงทุนเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา และเวชภัณฑ์ ที่มรี าคาเพิ่มขึ้ นในแต่ละปี และยังมีตน้ ทุน
เงินเดือนซึ่งเป็ นค่าใช้จา่ ยคงที่ (fixed expense) ล้วนเป็ นปั จจัยและส่วนหนึ่ งของมาตรการการตั้งราคา
สงครามราคา (price war) และจํานวนโรงพยาบาลเอกชนที่เพิม่ ขึ้ น การรุกเข้าไปในตลาดต่างชาติที่
เพิ่มขึ้ น ทําให้การปรับราคามีขอ้ จํากัด ปี นี้ โรงพยาบาลมีการปรับราคาน้อยมาก มีการกําหนดหมวด
การคิดค่าบริการที่สมเหตุสมผล ตรงกับกิจกรรมของผูร้ บั บริการ
นางสาวบุษกร งามพสุธาดล (ผูถ้ ือหุน้ ) สอบถามเพิ่มเติมว่าการดําเนิ นการที่ชแจงข้
ี้
างต้นได้เริ่ม
ดําเนิ นการตั้งแต่ปีไหน ช่วงใดของปี และจะเห็นผลที่ชดั เจนเมื่อใด
นางอาทิรตั น์กล่าวตอบว่าได้เริ่มดําเนิ นการในปี 2562 โดยเริ่มจากการฝึ กอบรมแพทย์และบุคลากร
ทางการแพทย์ ศึกษาและวางแผนการตลาด ก่อนประกาศให้สาธารณชนทราบ ส่วนจะเห็นผลได้ชดั เจน
เมื่อใดนั้นขึ้ นอยูค่ วามสามารถในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ถ้าสถานการณ์คลี่คลายน่ าจะเห็น
ผลประมาณไตรมาสที่ 4 ปี นี้ หรือปี หน้า
นาย Basant Kumar Dugar (ผูถ้ ือหุน้ ) กล่าวถึงเอกสารข้อมูลสุขภาพซึ่งจัดแสดงไว้ที่ช้นั 15 และ 19
ของอาคาร BIC เช่น หัวใจ เบาหวาน ไต ความดันโลหิตสูง มีประโยชน์มาก นาย Dugar เสนอให้จดั ทํา
เป็ นภาษาไทยและอังกฤษ
หลังจากนั้ นประธานแถลงว่าเนื่ องจากวาระนี้ เป็ นวาระของการรับทราบรายงานผลการดําเนิ นงานของ
บริษัทจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง ประธานจึงสรุปว่าที่ประชุมได้รบั ทราบรายงานแล้ว
3. พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําปี สิ้ นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีของบริษัท สํานักงานอีวาย
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จํากัด การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รบั อนุ มตั ิจากคณะกรรมการแล้ว รายละเอียด
ปรากฏในรายงานประจําปี ซึ่งได้ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม และรับฟั งข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผูถ้ ือหุน้
นายอนุ ว่องสารกิจ (ผูถ้ ือหุน้ ) สอบถามเรื่องกระแสเงินสดของบริษัท นายอนุ เห็นว่าเมื่อปี 2562
บริษัทมีเงินสดของการลงทุนเพิ่มขื้ น จึงอยากทราบว่าในสถานการณ์ที่มคี วามไม่แน่ นอนเนื่ องจาก
COVID-19 บริษัทได้ลงทุนอะไรบ้างที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชดั ตั้งแต่สิ้นปี ที่แล้วถึงปลายปี นี้
อีกประการหนึ่ ง เนื่ องจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า มีผลบังคับใช้
แล้ว อยากทราบว่าบริษัทได้รบั ผลกระทบจากการนี้ หรือไม่อย่างไร
นางสาวอรภรรณ บัวม่วง กล่าวตอบว่า บริษัทมีมาตรการในการดูแลกระแสเงินเป็ นอย่างดีตลอดเวลา
โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปี 2562 การลงทุนที่เพิ่มขึ้ นส่วนใหญ่เป็ น
การลงทุนระยะยาวในหุน้ กู ้ (debenture) และตราสารหนี้ เอกชน (corporate bond) มีการซื้ อที่ดินที่
ซอยสุขุมวิท 3 เพื่อขยายธุรกิจ สําหรับการลงทุนในไตรมาส 1 ของปี 2563 เนื่ องจากมีความไม่
แน่ นอนหลายประการในเศรษฐกิจ การลงทุนระยะยาวใดที่ใกล้จะครบกําหนดบริษัทก็จะเปลี่ยนเป็ น
เงินสด และมีการลงทุนระยะสั้นมากขึ้ น ในงบการเงินไตรมาสแรกจะเห็นได้วา่ การลงทุนระยะยาวลดลง
จาก 1.3 พันล้าน เป็ น 650 ล้าน และมีการลงทุนระยะสั้นมากขึ้ น ในไตรมาสหนึ่ งบริษัทมีเงินสด เงิน
ลงทุนระยะยาวและระยะสั้นรวม 10,442 ล้านบาท สถานะของกระแสเงินสดของบริษัทยังค่อนข้าง
มัน่ คงอยู่ สําหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ในไตรมาสที่ 1 บริษัทได้รบั ผลกระทบ
ั ญาเช่าเล็กน้อย ค่าเสื่อมราคาเพิม่ ขึ้ น 13 ล้านบาท และดอกเบี้ ยเพิ่มขึ้ น
ค่อนข้างน้อย เนื่ องจากมีสญ
เล็กน้อย
นายอนุ ว่องสารกิจ (ผูถ้ ือหุน้ ) สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทได้ลงทุนในบริษัท การบินไทย จํากัด
(มหาชน) หรือไม่
นางสาวอรภรรณ บัวม่วง กล่าวตอบว่า บริษัทไม่ได้ลงทุนในบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัทมีนโยบายการลงทุนที่คอ่ นข้างปลอดภัยและดูอนั ดับเครดิตองค์กรผูอ้ อกตราสารหนี้ ในระดับ A
ขึ้ นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทอย่างเต็มที่
นาย Basant Kumar Dugar เสนอให้บริษัทซื้ อพันธบัตรที่ไม่ระบุดอกเบี้ ย (Zero-Coupon Bond) เพื่อ
เพิ่มผลกําไรและปกป้ องการลงทุนของบริษัท
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง
อนุ มตั ิงบการเงินประจําปี 2562
AGM 27 of 2563 (min) f2
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มติ ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม 722 ราย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

630,358,658
500
454,600
0
630,813,758

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9999
0.0000
-

4. รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ประธานแถลงว่าคณะกรรมการได้มีมติให้รายงานต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อทราบเรื่องการจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาล สําหรับงวดการดําเนิ นงานวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562 ในอัตราหุน้
ละ 1.15 บาท เป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น 839 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 และสําหรับงวดการ
ดําเนิ นงานวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุน้ ละ 2.05 บาท เป็ นจํานวน
เงินทั้งสิ้ น 1,631 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 รวมเป็ นเงินปั นผลที่จ่ายระหว่างกาลสําหรับ
การดําเนิ นงานปี 2562 ทั้งปี หุน้ ละ 3.20 บาท เป็ นเงินทั้งสิ้ น 2,471 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 66
ของกําไรสุทธิจากงบการเงินรวมปี 2562 ที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20
รายละเอียดปรากฎตามแผ่นภาพที่ประธานได้แสดงแก่ผถู ้ ือหุน้ ดังนี้
รายละเอียดการจัดสรรกําไร
1. กําไรสุทธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท)
2. จํานวนหุน้ บุริมสิทธิและหุน้ สามัญ (หุน้ )
3. เงินปั นผลทั้งปี (บาท/หุน้ )
- เงินปั นผลระหว่างกาล
- เงินปั นผลระหว่างกาล
- เงินปั นผลงวดสุดท้าย
4. จํานวนเงินรวม (ล้านบาท)
5. สัดส่วนเงินปั นผลเทียบกับกําไรสุทธิ (ร้อยละ)
6. การจัดสรรกําไรเป็ นทุนสํารอง (ล้านบาท)

2562
3,747.73
795,766,507
3.20
*1.15
**2.05
2,470.88
66.00
-

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

* จ่ายเมือ่ วันที่ 5 กันยายน 2562
** จ่ายเมือ่ วันที่ 30 เมษายน 2563
AGM 27 of 2563 (min) f2
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เนื่ องจากบริษัทได้จดั สรรเงินไว้เป็ นทุนสํารองจนเต็มจํานวนตามกฎหมายแล้ว จึงไม่มีความจําเป็ นต้อง
จัดสรรเงินกําไรสุทธิไว้เป็ นทุนสํารองต่อไป
ประธานแถลงต่อว่าได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ทําให้บริษัทไม่สามารถจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญเพื่ออนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจําปี เพื่อไม่ให้
เกิดความล่าช้า กอร์ปกับรัฐบาลอนุ มตั ิให้จา่ ยเงินปั นผลระหว่างกาลแทนได้ คณะกรรมการจึงได้อนุ มตั ิ
ให้จา่ ยเงินปั นผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปั นผลประจําปี และมีมติไม่เสนอการจ่ายเงินปั นผล
สําหรับปี 2562 เพิ่มเติมอีก
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม และรับฟั งข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผูถ้ ือหุน้
ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุน้ ท่านใดคัดค้าน ซักถามหรือให้ความเห็นประการใด ประธานจึงกล่าวสรุปว่าที่
ประชุมรับทราบรายงานการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับปี 2562 และเห็นชอบกับการจ่ายเงินปั น
ผลดังกล่าว
5. พิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประธานได้มอบหมายให้นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
เป็ นผูน้ ําเสนอระเบียบวาระนี้ ต่อที่ประชุม
นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เสนอต่อที่ประชุมว่า
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 กําหนดว่าในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก
ตําแหน่ งหนึ่ งในสามเป็ นอัตรา ซึ่งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ครั้งนี้ มีกรรมการต้องออกจาก
ตําแหน่ งตามวาระจํานวน 3 ท่านดังนี้
1. นางสาวโสภาวดี

อุตตโมบล

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นายชอง

โท

กรรมการการลงทุน และกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน

3. นายเบอร์นาร์ด

ชาญวุฒิ ชาน

กรรมการ

บริษัทมีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท โดยได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลที่
มีความรู ้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการในช่วง
เดื อนพฤศจิกายน 2562 ถึ ง มกราคม 2563 แต่ ไม่ มี ผูถ้ ื อหุ น้ เสนอบุ คคลใดเข้ารับการพิ จารณา
เลือกตั้งเป็ นกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุ ณสมบัติการเป็ นกรรมการและจํานวน
กรรมการตามที่กาํ หนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของ
AGM 27 of 2563 (min) f2
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บริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการ รวมถึงผลงานของคณะกรรมการแล้ว เห็นควรแต่งตั้งกรรมการที่
ครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ งจํานวน 3 ท่าน
โดยเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท แม้กรรมการอิสระจะ
ดํารงตําแหน่ งเกิน 9 ปี แต่หากพิจารณาถึงความรูค้ วามสามารถของกรรมการและการทํางานร่วมกัน
เป็ นทีมเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดี ก็ถือว่ามีคุณสมบัติที่จะเป็ น
กรรมการของบริษัทต่อไป
คณะกรรมการโดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาเห็นว่าบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อใน
ครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลัน่ กรองอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนแล้ว ส่วนบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการอิสระเห็นว่าสามารถให้ความเห็นได้
อย่างเป็ นอิ สระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ เกี่ ยวข้อง จึงเสนอว่าที่ ประชุ มผู ถ้ ื อหุ น้ สมควรเลื อกตั้ง
กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระในปี 2563 จํานวน 3 คน ได้แก่ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล นายชอง
โท และนายเบอร์นาร์ด ชาญวุฒิ ชาน กลับเข้าดํารงตําแหน่ งอีกวาระหนึ่ ง
ข้อมูลของบุ คคลที่ ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการ ได้จัดส่งให้ผูถ้ ื อหุน้ แล้วพร้อม
หนังสือเชิญประชุม (หน้า 25 ถึง 27 และ 30)
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือให้ความเห็น ประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
มติ ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิการแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านที่ออกตามวาระในปี 2563 กลับเข้าดํารง
ตําแหน่ งอีกวาระหนึ่ งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
1. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม 722 ราย
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จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

565,580,861
65,230,797
2,100
0
630,813,758

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

89.6592
10.3407
-
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2. นายชอง โท
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม 722 ราย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

577,334,878
53,476,780
2,100
0
630,813,758

เสียง
เสียง
เสียง

577,507,225
53,163,108
143,425
0
630,813,758

เสียง
เสียง
เสียง

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

91.5225
8.4774
-

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

91.5703
8.4296
-

3. นายเบอร์นาร์ด ชาญวุฒิ ชาน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม 722 ราย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

เสียง

6. พิจารณาและอนุมตั กิ ารเลือกตั้งกรรมการใหม่
ประธานได้มอบหมายให้นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
เป็ นผูน้ ําเสนอระเบียบวาระนี้ ต่อที่ประชุม
นางอรุณีแถลงว่าเนื่ องด้วย ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ได้พน้ จากตําแหน่ งกรรมการเมื่อวันที่ 29 มีนาคม
2563 เพื่อให้จาํ นวนกรรมการอยูใ่ นขนาดที่เหมาะสม สมควรให้มีการเลือกตั้งกรรมการใหม่
ทั้งนี้ บริษั ทมีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษั ท คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติและจํานวนกรรมการตามที่กาํ หนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการสรร
หากรรมการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการ รวมถึงประสบการณ์
ของผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการแล้ว เห็นควรแต่งตั้งนายอานนท์ วังวสุ เป็ นกรรมการใหม่ โดย
เห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการเห็นว่าบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลัน่ กรองอย่างรอบคอบ
ด้วยความระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้ว จึงเสนอว่าที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ สมควรเลือกตั้งนายอานนท์ วังวสุ เป็ นกรรมการของบริษัท
ข้อมูลของบุ คคลที่ ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการ ได้จัดส่งให้ผูถ้ ื อหุน้ แล้วพร้อม
หนังสือเชิญประชุม หน้า 28
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ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
นายอนุ ว่องสารกิจ (ผูถ้ ือหุน้ ) สอบถามว่าบุคคลที่ได้รบั การเสนอชือ่ ในครั้งนี้ ได้ถือหุน้ ในบริษัทหรือไม่
นางอรุณีกล่าวตอบว่าไม่ได้ถือหุน้
ปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิม่ เติม ประธานได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนน
เสียงแต่งตั้งกรรมการ
มติ ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิการแต่งตั้งนายอานนท์ วังวสุ เป็ นกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือ
หุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม 722 ราย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

580,729,644
49,940,689
143,425
0
630,813,758

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

92.0813
7.9186
-

7. พิจารณาและอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สําหรับปี 2563
ประธานได้มอบหมายให้นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
เป็ นผูน้ ําเสนอระเบียบวาระนี้ ต่อที่ประชุม
นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน กล่าวรายงานต่อที่
ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยูใ่ นระดับที่
เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งคํานึ งถึงสภาพของ
เศรษฐกิจโดยรวม และได้มกี ารเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรม
เดียวกัน ด้วยการขยายตัวของกิจกรรมดูแลสุขภาพและธุรกิจของบริษัทซึ่งต้องการบริการและการ
สนับสนุ นจากคณะกรรมการที่มากขึ้ นเพื่อให้สามารถทํารายได้ดา้ นบริการได้สงู ขึ้ น เพิ่มเงินกําไร และ
สามารถแข่งขันกับตลาดได้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนด้วยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอผูถ้ ือหุน้ เพือ่ อนุ มตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสําหรับปี
2563 ตามที่ได้แสดงไว้ในตารางในหนังสือนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
ค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุ ดย่อย ปี 2562 ขอเสนอวงเงินรวมไม่ เกิ น 22.2 ล้านบาท
ประกอบด้วยค่าเบี้ ยประชุมรายครั้งและค่าตอบแทนรายปี ดังนี้
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1. ค่าเบี้ ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อยปี 2563 วงเงินไม่เกิน 5.6 ล้านบาท เสนอเป็ นอัตรา
เดียวกับปี 2562 ดังนี้

คณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการ
ชุดย่อย

ประธาน
กรรมการ

2563
50,000
40,000
30,000

(บาท/คน/ครั้ง)
2562
50,000
40,000
30,000

(บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรม
คณะกรรมการ
คณะกรรมการการ
การตรวจสอบ
สรรหาและกําหนด
ลงทุน
ค่าตอบแทน
2563 2562 2563 2562 2563 2562
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

2. ค่าบําเหน็ จคณะกรรมการปี 2563 เสนอในวงเงินรวม 16.6 ล้านบาท เท่ากับปี 2562 โดยให้
ประธานกรรมการเป็ นผูจ้ ดั สรร
(บาท/คน/ปี )
คณะกรรมการ
2563
2562*
ประธานกรรมการ
1,900,000
ประธานกรรมการเป็ นผู ้
จัดสรรในวงเงินไม่เกิน 16.6
รองประธานกรรมการ
1,700,000
ล้านบาท
กรรมการ
1,500,000
*จํานวนเงินที่จา่ ยจริงในปี 2562 คือ 15.8 ล้านบาท
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
นาย Basant Kumar Dugar (ผูถ้ ือหุน้ ) กล่าวว่าในขณะที่การกําหนดค่าตอบแทนที่แน่ นอนปลอดภัย
และตํา่ บริษัทควรพิจารณาให้แรงจูงใจแก่คณะกรรมการซึ่งได้เสนอนโยบายและแผนงานอันก่อให้เกิด
ประสิทธิผลโดยกําหนดค่าตอบแทนเป็ นสัดส่วนกับผลกําไร
นางอรุณี เกษตระทัต กล่าวขอบคุณสําหรับคําแนะนําของนาย Dugar แต่บริษัทต้องเปรียบเทียบ
ค่าตอบแทนของกรรมการกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
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เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง
มติ ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสําหรับปี 2563 ตามที่ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม 722 ราย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

630,016,728
795,730
1,300
0
630,813,758

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.8736
0.1261
0.0002
0
100.0000

8. พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี ประจําปี 2563
ประธานได้มอบหมายให้นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูน้ ํ าเสนอ
ระเบียบวาระนี้ ต่อที่ประชุม
นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแถลงว่าคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้
ผูถ้ ือหุน้ แต่งตั้งนางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 6011 นางสาววิสสุตา จริยธนากร
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 3853 และนางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่
3970 แห่งบริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทประจําปี 2563 และขอพิจารณา
กําหนดค่าตอบแทนเป็ นเงินจํานวนไม่เกิน 3,100,000 บาท เพิ่มขึ้ นจากปี ที่แล้วร้อยละ 2
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการมีความเห็นว่าท่านผูถ้ ือหุน้ สมควรอนุ มตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
ตามที่เสนอ เนื่ องจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัดได้ให้บริการแก่บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพมาโดย
ตลอด มีความเป็ นอิสระ มีความคุน้ เคยกับธุรกิจโรงพยาบาลเป็ นอย่างดี และมีค่าสอบบัญชีอยูใ่ นเกณฑ์
เหมาะสมเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในระดับเดียวกันในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
นายอนุ ว่องสารกิจ (ผูถ้ ือหุน้ ) ขอทราบเหตุผลที่มีการปรับขึ้ นค่าสอบบัญชี
นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ชี้ แจงว่าเป็ นเรื่องงานที่มคี วามซับซ้อนมากขึ้ น มีระบบไอทีที่เพิ่มขึ้ น และ
บริษัทมีแผนจะขยายกิจการ เป็ นการเติมโตตามปกติ
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นายอนุ ให้ความเห็นว่าการที่มีระบบไอทีเพิม่ ขึ้ นน่ าจะทําให้งานสอบบัญชีลดลง นางสาวโสภาวดีชแจง
ี้
ว่าในเบื้ องต้นงานจะเพิ่มแล้วลดลงภายหลัง
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ใดซักถามหรือให้ความเห็นหลังจากประธานที่ประชุมเรียนถาม ประธานจึงขอให้ที่
ประชุมลงคะแนนเสียง
มติ ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี ประจําปี 2563
ตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม 722 ราย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

629,743,151
1,069,507
1,100
0
630,813,758

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.8304
0.1695
-

9. พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 3 ว่าด้วยเรื่องวัตถุประสงค์ของบริษทั
ประธานได้มอบหมายให้นางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนากร เลขานุ การบริษัทเป็ นผูร้ ายงาน
นางสาวพันธ์ทิพย์ แถลงว่าเพื่อความเหมาะสมในการดําเนิ นธุรกิจของบริษัทและเพือ่ รองรับการ
ประกอบธุรกิจในยุคสังคมดิจิตลั คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิ
การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 เพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจใหม่ 3 ข้อ ดังนี้
(24) นําเข้า ส่งออก จัดหา ผลิต ขายปลีกและขายส่ง ซึ่งยารักษาและป้ องกันโรคสําหรับคนและสัตว์
ผลิตภัณฑ์ยา อาหารเสริม อาหารและเครื่องดื่มทุกชนิ ด อาหารมีวตั ถุประสงค์พิเศษ
เครื่องสําอาง เวชภัณฑ์ เคมีภณ
ั ฑ์ วัตถุอนั ตราย เครื่องมือแพทย์และเภสัชกรรม รวมถึง
เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ และปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบํารุงพืชและสัตว์ทุกชนิ ด
(25) ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงซึ่งสินค้าและบริการตามที่กาํ หนดไว้ในวัตถุประสงค์
หรือที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตามที่กาํ หนดในวัตถุประสงค์
(26) การซื้ อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ ต
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เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ใดซักถามหรือให้ความเห็นหลังจากประธานที่ประชุมได้เรียนถาม ประธานจึงขอให้ที่
ประชุมลงคะแนนเสียง
มติ ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 ว่าด้วยเรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทด้วย
คะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม 722 ราย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

630,812,858
0
900
0
630,813,758

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9998
0.0000
0.0001
100.0000

10. พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับการ
แปลงหุน้ บุริมสิทธิเป็ นหุน้ สามัญในปี 2563
ประธานได้มอบหมายให้นางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนากร เลขานุ การบริษัทเป็ นผูร้ ายงาน
นางสาวพันธ์ทิพย์ แถลงว่าสืบเนื่ องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2541 เมื่อวันที่ 11
พฤศจิกายน 2541 ได้มีมติเห็นชอบให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถแปลงหุน้ บุริมสิทธิเป็ นหุน้ สามัญในอัตราส่วน
1 หุน้ บุริมสิทธิต่อ 1 หุน้ สามัญในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 มีผถู ้ ือหุน้
บุริมสิทธิใช้สิทธิแปลงหุน้ บุริมสิทธิเป็ นหุน้ สามัญ รวม 30,000 หุน้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอผู ้
ถือหุน้ ให้อนุ มตั ิแก้ไขรายละเอียดของทุนจดทะเบียนในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เป็ นดังนี้
ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 922,702,685 บาท เก้าร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยแปด
สิบห้าบาท
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ

922,702,685 หุน้ เก้าร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยแปด
สิบห้าหุน้
1 บาท หนึ่ งบาท

โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิทธิ
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921,521,820 หุน้ เก้าร้อยยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนสองหมื่นหนึ่ งพันแปด
ร้อยยีส่ ิบหุน้
1,180,865 หุน้ หนึ่ งล้านหนึ่ งแสนแปดหมื่นแปดร้อยหกสิบห้าหุน้
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หลังจากเปิ ดโอกาสและไม่มีผถู ้ ือหุน้ ใดซักถามหรือให้ความเห็น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนน
เสียง
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
นายอนุ ว่องสารกิจ (ผูถ้ ือหุน้ ) ขอทราบจํานวนหุน้ บุริมสิทธิที่ยงั ไม่ได้แปลงว่ามีจาํ นวนเท่าไหร่ และ
หากผูถ้ ือหุน้ บุริมสิทธิรายใหญ่แปลงหุน้ ของตนเป็ นหุน้ สามัญจะมีผลกระทบอย่างไร
นางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนากร ชี้ แจงว่ามีหนุ ้ บุริมสิทธิที่ยงั ไม่ได้แปลง 1,180,865 หุน้ และการ
แปลงหุน้ บุริมสิทธิเป็ นหุน้ สามัญไม่มผี ลกระทบอะไร จํานวนหุน้ ที่ออกและทุนชําระแล้วยังเท่าเดิม
เพราะหุน้ บุริมสิทธิ 1 หุน้ แปลงเป็ นหุน้ สามัญได้ 1 หุน้ และราคาที่แปลงสภาพคือ 0 บาท
นางสาวณิชา เดี่ยววณิชย์ อาสาพิทกั ษ์สิทธิผถู ้ ือหุน้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
สอบถามว่า หากในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้ามีการแปลงหุน้ บุริมสิทธิเป็ นหุน้ สามัญอีกจะต้องมีการแก้ไข
หนังสือบริคณฑ์สนธิของบริษัทอีกหรือไม่
นางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนากร กล่าวตอบว่าต้องจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิอีกเพราะ
รายละเอียดของทุนจดทะเบียนมีการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือจํานวนหุน้ สามัญจะเพิ่มขึ้ นและจํานวนหุน้
บุริมสิทธิจะลดลง
นายอนุ ว่องสารกิจ (ผูถ้ ือหุน้ ) สอบถามว่า ถ้ามีการแปลงหุน้ บุริมสิทธิท้งั หมด โครงสร้างผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษัทจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่
นางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนากร กล่าวตอบว่า โครงสร้างผูถ้ ือหุน้ ไม่เปลี่ยน หุน้ ที่ออกและทุนชําระ
แล้วยังเท่าเดิม ผูถ้ ือหุน้ บุริมสิทธิและหุน้ สามัญมีสิทธิเท่ากัน
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง
มติ ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิให้แก้ไขหนั งสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการแปลงหุน้
บุริมสิทธิเป็ นหุน้ สามัญด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม 722 ราย
AGM 27 of 2563 (min) f2

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

630,812,258
0
1,500
0
630,813,758

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9997
0.0000
0.0002
0
100.0000
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11. พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 เพื่อให้การประชุ มที่กฎหมายบัญญัติให้ตอ้ งมี การ
ประชุมสามารถกระทําผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
ประธานได้มอบหมายให้นางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนากร เลขานุ การบริษัทเป็ นผูร้ ายงาน
นางสาวพันธ์ทิพย์ แถลงว่าสืบเนื่ องจากพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ.
2563 อนุ ญาตให้การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ตอ้ งมีการประชุม เช่น การประชุมผูถ้ ือหุน้ การ
ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย สามารถกระทําผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ได้
โดยต้องเป็ นไปตามมาตรฐานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ที่
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมกําหนด และบริษัทต้องมีการกําหนดเรื่องการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิ กส์ไว้ในข้อบังคับของบริษัทด้วย คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
อนุ มตั ิการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ให้เป็ นดังนี้ เพื่อเป็ นการประหยัดต้นทุนและระยะเวลาใน
การจัดการประชุมและการเดินทางไปร่วมประชุม
ข้อ 30. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มรี องประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ งเป็ น
ประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่ งมีเสียงหนึ่ งในการลงคะแนน เว้นแต่
กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานใน
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้ นอีกเสียงหนึ่ งเป็ นเสียงชี้ ขาด
ผูท้ าํ หน้าที่ประธานในที่ประชุมจะกําหนดให้จดั การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ตอ้ งมีการประชุม
รวมถึงการประชุมคณะกรรมการ การประชุมผูถ้ ือหุน้ และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย กระทํา
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บงั คับอยูก่ ไ็ ด้
หลังจากเปิ ดโอกาสและไม่มีผถู ้ ือหุน้ ใดซักถามหรือให้ความเห็น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนน
เสียง
มติ ที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม 722 ราย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

630,812,758
100
900
0
630,813,758

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9998
0.0000
0.0001
0.0000
100.0000

12. พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ เสนอระเบียบวาระอื่นที่ไม่อยู่ในหนั งสือเชิญประชุม แต่ไม่มีผูถ้ ือหุน้
เสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา
นายอนุ ว่องสารกิจ (ผูถ้ ือหุน้ ) กล่าวว่าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ ดีขึ้น และประเทศไทยได้รบั การยกย่องในเรื่องความปลอดภัย โรงพยาบาลมีแนวโน้มจะ
เติบโตอย่างไร และจะสามารถพลิกวิกฤตเป็ นโอกาสได้อย่างไร ประการที่สอง การที่ราคานํ้ ามันปรับ
ลดลงมาก และลู กค้าตะวันออกกลางไปใช้บริ การที่ อื่ น ประกอบกับสถานการณ์ ที่ ยากลําบากใน
ตะวันออกกลาง จากการทําการตลาด บริษัทเห็นว่าแนวโน้มของสัดส่วนของลูกค้ากลุ่มนี้ จะเป็ นอย่างไร
ประการสุดท้าย ตามที่บริษัทได้รบั คําเสนอซื้ อหลักทรัพย์ในราคา 125 บาท และมีการปรับเปลี่ยนใหม่
อยากทราบความคืบหน้าและความเห็นของบริษัท รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า
นายชัย โสภณพนิ ช กล่าวตอบเบื้ องต้นว่า รัฐบาลสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19 ได้ดี
มาก อย่างไรก็ตาม สนามบินยังคงปิ ดอยู่ ทําให้ผูป้ ่ วยจากต่างประเทศยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทยได้ ในช่วงเวลานี้ บริษัทได้ปรับปรุงระบบการทํางานต่าง ๆ ซึ่งเมื่อมีการเปิ ดสนามบิน และ
คนไข้พร้อมที่จะเข้ามา ท่านประธานมัน่ ใจว่าการให้บริการผูป้ ่ วยจะดีขึ้นกว่าเดิมอีก
นางอาทิรตั น์ จารุกจิ พิพฒ
ั น์ กล่าวเสริมในเรื่องการพลิกวิกฤตเป็ นโอกาสว่าจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้ อ COVID-19 ทําให้การให้บริการสาธารณสุขปฐมภูมิ และทุติยภูมิมีอุปสรรคบ้าง
เนื่ องจากคนไข้ไม่กล้าเข้ามาในโรงพยาบาลจึงทําให้มีการให้บริการแบบ Telemedicine หรือ
Teleconsultation อย่างแพร่หลาย ขณะที่ก่อนหน้านี้ มีการถกเถียงกันในเรื่องความเหมาะสม ผูบ้ ริหาร
ได้เล็งเห็นแนวทางการให้บริการในอนาคตสําหรับผูป้ ่ วยที่ไม่ซบั ซ้อนที่จะเปลี่ยนรูปแบบจากการที่
ผูป้ ่ วยเข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลเป็ นโรงพยาบาลไปให้บริการถึงบ้านและดําริให้ลงทุนพัฒนาด้าน
digital platform ไว้แล้ว คาดว่าภายในต้นไตรมาส 3 จะเห็น digital platform อย่างเป็ นรูปธรรมได้ แต่
แม้จะเป็ นการเพิ่มจํานวนผูร้ บั บริการมากขึ้ นแต่รายได้ต่อหัวจะตํา่ กว่าคนไข้หนักและคนไข้โรคซํ้าซ้อน
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สําหรับกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติน้ัน นอกเหนื อจากชาวตะวันออกกลาง กลุ่มที่เติบโตอย่างเห็นได้ชดั อีก
กลุ่มหนึ่ งคือ CLMV โดยเฉพาะประเทศเมียนมาและกัมพูชา บริษัทมีตัวแทนที่เป็ นหุน้ ส่วนที่ประเทศ
เมียนมาที่เปิ ดสถานพยาบาลร่วมกัน อัตราการส่งผูป้ ่ วยจากเมียนมาก็เพิ่มขึ้ นเรื่อย ๆ ลูกค้าส่วนใหญ่
จะใช้บริการสูตินารีเวช และ ICU Horizon Center ซึ่งเป็ นศูนย์รกั ษามะเร็ง เป็ นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย
ไม่เฉพาะต่างประเทศ ในประเทศไทยก็นิยมมาก บริษัทได้ลงทุนใน Next Generation Sequencing ซึ่ง
เป็ นการออกแบบการรักษามะเร็งแบบเฉพาะเจาะจงสําหรับผูป้ ่ วยมะเร็งแต่ละรายซึ่งแตกต่างจากการ
รัก ษาแบบเดิ ม และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ก ว่ า และบริ ษั ท ยังเป็ นโรงพยาบาลเดี ย วที่ มี Tumor Board
ประกอบด้วยแพทย์มะเร็งและผูใ้ ห้บริการทางการแพทย์ทุกสาขาวิชาชีพ นอกจากนี้ บํารงุราษฎร์ได้
ลงทุนใน future medicine พัฒนาเทคโนโลยี และความรูค้ วามสามารถของบุคลากรควบคู่กนั ไป
นายชัย โสภณพนิ ช กล่าวว่า กรณี BDMS ต้องการซื้ อหุน้ ของบริษัทนั้ น ยังไม่มีความคืบหน้า เพราะ
BDMS ยังไม่ได้จดั ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุ มตั ิการซื้ อหุน้ ตามที่ประกาศ
นายสัน ต์ เจษฎาอารัก ษ์ กุ ล (ผู ้ถื อ หุ ้น ) ได้ส่ งคํ าถามเกี่ ย วกับ แผนการรับ มื อ กับ ผลกระทบจาก
สถานการณ์ COVID-19 และข้อสรุปเกี่ยวกับ BDMS ขอซื้ อหุ น้ บริษั ท นางอาทิ รัตน์ จารุกิจพิ พัฒน์
กล่าวว่าเป็ นคําถามที่ได้ตอบไปแล้ว
ผูถ้ ือหุน้ (ไม่ประสงค์ออกนาม) ได้ส่งคําถามเกี่ยวกับการก่อสร้างของโรงพยาบาลที่ซอยสุขุมวิท 1 (รื่น
ฤดี) ว่าได้มีการศึกษาถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อาคารจะมีเตียงผูป้ ่ วยกี่เตียง และมีที่จอดรถกี่
คัน
นางอาทิรตั น์ จารุกิจพิพฒ
ั น์ กล่าวตอบว่ามี 3 อาคาร เป็ นอาคารจอดรถ 1 อาคาร อีก 2 อาคารจะ
เป็ นศูนย์กึ่ง ๆ มะเร็ง (Integrative Cancer Center) เป็ นการรักษามะเร็งแบบ conventional และศูนย์
ฟื้ นฟู สุขภาพ (Rehabilitation Center) รองรับผูป้ ่ วยด้านกายภาพ และผูส้ ู งวัยที่ มี อาการทางสมอง
กระดูก และข้อ เพื่อฟื้ นฟูสุขภาพและกายภาพ บริษัทมีทีม project development ที่ได้ศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมก่อนทําการก่อสร้าง และได้รบั ฟั งเสียงตอบรับจากผูอ้ ยูอ่ าศัยในบริเวณโดยรอบแล้ว
นางสาวบุษกร งามพสุธาดล (ผูถ้ ือหุน้ ) สอบถามว่า การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มากขึ้ นจะส่งผล
ให้บทบาทของบุ คลากรลดลงหรือไม่ และการที่ เทคโนโลยีมาเร็วและแพงมาก จะทําให้กําไรลดลง
หรือไม่
นางอาทิรตั น์ จารุกจิ พิพฒ
ั น์ กล่าวตอบว่า บทบาทของบุคลากรไม่ได้ลดลง เพราะบุคลากรเป็ นผูใ้ ช้
เทคโนโลยี และเทคโนโลยีถูกนํามาใช้เพือ่ ให้การทํางานง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้ น ในเรื่องต้นทุน
ช่วงแรกย่อมสูง สําหรับมุมมองของผูร้ บั บริการ แม้การรักษาโดยใช้เทคโนโลยีจะมีราคาสูง แต่เมือ่
พิจารณาโดยรวมแล้ว จะได้ผลดีมากกว่า เจ็บน้อยกว่า ฟื้ นตัวเร็วกว่า โอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนตํา่ กว่า
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ซึ่งท้ายที่สุดราคาอาจไม่ได้แตกต่างมากจากการรักษาตามปกติ สําหรับในมุมมองของบริษัทในฐานะผู ้
ให้บริการ การตั้งราคาต้องสามารถแข่งขันได้ในขณะที่ยงั มีกาํ ไร และต้องใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างสําหรับ
ผูป้ ่ วยในประเทศและต่างประเทศ
นายอภิชาติ ว่องคงคาทอง (ผูร้ บั มอบฉันทะ) สอบถามถึงแรงจูงใจที่ทาํ ให้กลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ
ประมาณเกือบ 400 คนเลือกที่จะรอเข้ามารับบริการที่โรงพยาบาล และการเดินทางเข้ามามีการคัด
แยกเป็ นกี่ประเภท อย่างไร เช่น ตามความฉุกเฉิน ช่วงเวลาที่จะเข้ามา และจํานวนเท่าไรในแต่ละครั้ง
เพื่อใช้ประมาณการกระแสเงินสด
นางอาทิรตั น์ จารุกจิ พิพฒ
ั น์ กล่าวตอบว่าเรื่องประเภทของลูกค้าเป็ นรายละเอียดที่ตอ้ งนําเรียน
ภายหลัง ในภาพรวม ลูกค้าเกือบสี่รอ้ ยคนนี้ ไม่ใช่ลูกค้าใหม่แต่เป็ นคนไข้ที่มาติดตามอาการ เช่น คนไข้
ที่มาตรวจร่างกายเป็ นประจําซึ่งเชื่อถือในเทคโนโลยีที่แม่นยําในการค้นหาโรคที่คนไข้เป็ น คนไข้ที่รอ
รับการผ่าตัดเป็ นกรณีที่รอได้ เช่นการผ่าตัดเปลี่ยนเข่า เปลี่ยนสะโพก แต่กรณีที่เร่งด่วนที่รอไม่ได้ เช่น
ผูป้ ่ วยโรคมะเร็ง ก็ได้รบั การอนุ มตั ิจากกระทรวงต่างประเทศและสาธารณสุขจังหวัด ให้เข้ามาได้ คนไข้
ที่เป็ นโรคเรื้ อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ มาเพราะติดแพทย์ผรู ้ กั ษา
นางสาวอรภรรณ บัวม่วง กล่าวเสริมว่า โรงพยาบาลได้ทาํ การติดต่อกับผูป้ ่ วยที่จะเข้ามารับบริการผ่าน
Teleconference และยังให้ลา่ มติดต่อผูป้ ่ วยเพื่อรักษาความสัมพันธ์ ผูป้ ่ วยในประเทศเมียนมาบางราย
ต้องการมารับการรักษาที่โรงพยาบาลเนื่ องจากโรงพยาบาลในประเทศเมียนมายังไม่สามารถรักษาโรค
ที่ซบั ซ้อนได้ ขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุขเริ่มผ่อนคลายมาตรการห้ามการเดินทางเข้าประเทศ คาดว่า
จะทราบผลประมาณเดือนมิถุนายน
นางสาวบุษกร งามพสุธาดล (ผูถ้ ือหุน้ ) สอบถามว่ารายได้ของบริษัทที่เติบโตร้อยละ 3.5 มาจากการ
ปรับขึ้ นราคาประจําปี หรือ จากการเพิ่มขึ้ นของผูป้ ่ วยรายใหม่ อีกประการหนึ่ ง เทคโนโลยีที่ได้มานั้น
บริษัทซื้ อขาดหรือเปล่า หากใช่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีน้ันก็จะล้าสมัย บริษัทมีการจัดการ
อย่างไร
นางอาทิรตั น์ จารุกจิ พิพฒ
ั น์ ชี้ แจงว่า อัตราส่วนผูป้ ่ วยเก่ายังสูงกว่าผูป้ ่ วยใหม่ แต่โรงพยาบาลก็
พยายามเพิ่มผูป้ ่ วยใหม่ดว้ ยวิธีการต่าง ๆ เช่น พัฒนาการตรวจสุขภาพโดยนํา predictive และ inventive
ของไวทัลไลฟ์ มาผสมผสาน ทําให้มรี ายได้เพิ่มขึ้ นประมาณ 60 กว่าล้านบาท ส่วนการปรับราคานั้น
เป็ นการทําอย่างสมเหตุสมผลเฉพาะกรณีที่มีตน้ ทุนในการบริหารจัดการเพิ่มขึ้ น การเติบโตของรายได้
มาจากการรักษาโรคที่ซบั ซ้อน รักษายาก เช่น โรคมะเร็ง แม้จาํ นวนคนไข้จะไม่มากแต่รายได้ต่อหัวมี
จํานวนมาก
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นางสาวอรภรรณ บัวม่วง กล่าวเสริมเรื่องการซื้ อเทคโนโลยี บริษัทจะซื้ อเทคโนโลยีจากผูป้ ระกอบการ
รายใหญ่ซึ่งมีความน่ าเชือ่ ถือและมีความสัมพันธ์กนั ที่ยาวนาน และทําการต่อรองราคาหรือสิทธิ
ประโยชน์อื่น เช่น การปรับปรุงระบบฟรีหรือที่ราคาขั้นตํา่ เพื่อให้มนั ่ ใจว่า บริษัทสามารถปรับปรุง
เทคโนโลยีให้ทนั สมัยได้ตลอด
นายเอกชัย เอิบประสาทสุข (ผูถ้ ือหุน้ ) กล่าวว่าโรงพยาบาลน่ าจะได้รบั ผลกระทบจาก COVID-19 จึง
ถามว่าในปี นี้ บริษัทได้ทาํ ประมาณการการลดลงของรายได้ไว้หรือไม่เพียงใด และ ณ ไตรมาส 2 บริษัท
ทําได้ดีกว่าที่คาดไว้หรือไม่ และรายได้รวมจะกระทบกับการจ่ายเงินปั นผลหรือไม่ อีกประการหนึ่ ง การ
ก่อสร้างในซอยสุขุมวิท 1 ที่ผบู ้ ริหารแจ้งว่าจะทําเป็ นศูนย์มะเร็งทําให้เข้าใจว่ามีประเด็นเรื่องรังสีเข้ามา
เกี่ยวข้อง อยากทราบว่าบริษัทมีการจัดการเกีย่ วกับสิ่งแวดล้อมและผูอ้ าศัยในบริเวณโดยรอบอย่างไร
และจะเรียกประชุมผูอ้ าศัยในบริเวณโดยรอบหรือไม่
นางสาวอรภรรณ บัวม่วง ชี้ แจงว่า บริษัทมีการตรวจสอบรายได้ทุกเดือนเนื่ องจากความไม่แน่ นอน การ
ปรับเปลี่ยนของปริมาณคนไข้ และนโยบายของรัฐบาลมีผลต่อรายได้ท้งั สิ้ น ต้องมีการบริหารจัดการ
คนไข้หรือเลื่อนกําหนดการเข้ารับการรักษาออกไป จึงยังไม่สามารถระบุได้ชนั เจนว่ารายได้ ณ วันสิ้ นปี
จะเป็ นเท่าไร ต้องติดตามใกล้ชิดทุกไตรมาสต่อไป
นางอาทิรตั น์ จารุกจิ พิพฒ
ั น์ เสริมว่าการตั้งเป้ าหมายใหม่ในขณะนี้ ทําได้ยากมากเนื่ องจากมีปัจจัยที่
ควบคุมไม่ได้อยูห่ ลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ โรงพยาบาลต้องปฏิบตั ิตามนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข ปั จจัยเหล่านั้น ได้แก่ นโยบายการเปิ ดหรือปิ ดสนามบิน การกักตัวผูป้ ่ วย (state
quarantine) การตรวจลงตราหรือวีซ่าและระยะเวลาที่ผปู ้ ่ วยได้รบั อนุ ญาตให้อยูใ่ นประเทศ เป็ นต้น
ดังนั้น ถ้านโยบายของรัฐมีความชัดเจน บริษัทจะสามารถกําหนดจํานวนและเวลาที่ผปู ้ ่ วยจะเข้ามาได้
แน่ นอนขึ้ น สําหรับการก่อสร้างอาคารที่ซอยสุขุมวิท 1 บริษัทยืนยันว่าได้ให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยของทุกท่านไม่เฉพาะแต่เพียงผูอ้ ยูอ่ าศัยในบริเวณโดยรอบแต่รวมถึงบุคลากรของ
บริษัทด้วย นางอาทิรตั น์กล่าวขอบคุณสําหรับคําแนะนําเรื่องการประชุมกับผูอ้ ยูอ่ าศัยในบริเวณ
โดยรอบ บริษัทจะดําเนิ นการเพื่อชี้ แจงผูเ้ กี่ยวข้องต่อไปเพื่อลดความกังวล
นาย Basant Kumar Dugar (ผูถ้ ือหุน้ ) แนะนําให้ทาํ บันทึกข้อตกลงหรือเชิญมหาวิทยาลัยที่มีชอื่ เสียง
เข้ามาสนับสนุ นเรื่องการวิจยั พัฒนา เป็ นต้น ประการที่สอง นาย Dugar ขอฝากความนับถืออย่างยิง่ ถึง
ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร และเห็นว่าบริษัทน่ าจะมองหา common director มาทดแทนเพื่อเพิ่มคะแนน
CG (CG score) ประการที่สาม เมื่อมีการเพิ่มค่าสอบบัญชีรอ้ ยละ 2 น่ าจะมีการทําอะไรเพิม่ เติมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิแก่บริษัท ประการที่สี่ บริษัทน่ าจะเพิ่มรายได้ดว้ ยวิธีการใหม่ ๆ ประการสุดท้าย นาย
Duga ขอให้บริษัทโชคดีและฟื้ นกลับมาโดยเร็ว
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นายประทีป เหล่าวัฒนาวงศ์ (ผูถ้ ือหุน้ ) เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุ มตั ิค่าใช้จ่ายให้ผูเ้ ข้าร่วม
ประชุมทุกคนที่ลงทะเบียนท่านละ 200 บาท เนื่ องจากปี นี้ ไม่มีอาหารหรือเครื่องดื่มเลย
นางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนากร ชี้ แจงว่า เนื่ องจากปี นี้ เกิดสถานการณ์ไม่ปกติเพราะมีการแพร่ระบาด
ของเชื้ อ COVID-19 บริษัทพยายามที่จะทําให้การประชุมสั้น เรียบและง่าย ลดการสัมผัสเพื่อหลีกเลี่ยง
การติดเชื้ อตามนโยบายของรัฐบาล และสนับสนุ นให้ผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุม
แทน จึงขอความร่วมมือจากท่านผูถ้ ือหุน้ ด้วย
นายอนุ ว่องสารกิจ (ผูถ้ ือหุน้ ) สอบถามว่าบริษัทจะทําธุรกิจขายตรงด้วยหรืออย่างไร
นางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนากร กล่าวตอบว่าไม่ใช่ธุรกิจขายตรง แต่เป็ นธุรกิจแบบตรง การทําธุรกิจ
โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ ตถือเป็ นธุรกิจแบบตรง
นายฐิวริทธ์ นาคธร (ผูถ้ ือหุน้ ) ขอทราบมุมมองของผูบ้ ริหารภายหลังสถานการณ์ COVID-19 เกี่ยวกับ
สัดส่วนผูป้ ่ วยของโรงพยาบาล และโรงพยาบาลมีแผนที่จะเน้นตลาดผูป้ ่ วยระดับกลางมากขึ้ นใช่หรือไม่
นางอาทิรตั น์ จารุกจิ พิพฒ
ั น์ กล่าวตอบว่าค่านิ ยม (core value) ของบํารุงราษฎร์คือความปลอดภัยของ
ผูป้ ่ วยและคุณภาพ (patient safety and quality) โรงพยาบาลมีมาตรการการป้ องกันที่เหมาะสมทันทีที่
เกิดสถานการณ์ มีการจัดตั้ง command center เพื่อควบคุมและป้ องกันการแพร่ระบาดของเชื้ อโรค และ
เผยแพร่ให้ผใู ้ ช้ปริการและบุคคลที่เกีย่ วข้องได้ทราบสิ่งที่โรงพยาบาลทําพร้อมกับการให้ความรู ้ ดังนั้น
บริษัทมัน่ ใจว่าผูใ้ ช้บริการไม่กลัวที่จะเข้ามาใช้บริการภายหลังสถานการณ์ COVID-19 ส่วนวิธีปฏิบตั ิ
ตนคงมีการเปลี่ยนแปลงบ้างขึ้ นอยูก่ บั สถานการณ์ นโยบายและมาตรการภาครัฐ ซึ่งเป็ นปั จจัยที่
ควบคุมไม่ได้ สําหรับสัดส่วนระหว่างผูป้ ่ วยชาวไทยและชาวต่างชาติคาดว่าเท่า ๆ กัน
นายอภิชาติ ว่องคงคาทอง (ผูร้ บั มอบฉันทะ) เสนอให้ฝ่ายบริหารส่งคูปองอาหารให้ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ทางไปรษณีย์ นางอาทิรตั น์ จารุกิจพิพฒ
ั น์ รับคําชี้ แนะและจะพิจารณาดําเนิ นการต่อไป
เมื่อไม่มีผูถ้ ื อหุน้ เสนอเรื่องอื่ นใดให้พิจารณา และไม่ มีผูถ้ ื อหุน้ ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติ ม
ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ และปิ ดการประชุมเมื่อเวลา 16.22 น.

นายชัย โสภณพนิ ช
ประธานที่ประชุม
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