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เอกสารหมายเลข  1 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถ ือห ุ้นครัง้ท ี่ 27 ประจาํปี 2563 

ของ 
บริษัท  โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์  จาํกัด (มหาชน) 

 
 

เวลาและสถานท่ี 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 27 ประจําปี 2563 ได้จดัขึน้เม่ือวนัพธุท่ี 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอัง
ประชมุใหญ่ ชัน้ 21 อาคารบํารุงราษฎร์อินเตอร์เนชัน่แนลคลินิก เลขท่ี 33 ซอย 3 (นานาเหนือ) ถนนสขุมุวิท วฒันา 
กรุงเทพฯ 10110 

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ 

1. นายชยั โสภณพนิช ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการการลงทนุ 
2. นายชาญวิทย์ ตนัต์ิพิพฒัน์ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
3. นางลนิดา ลีสหะปัญญา กรรมการผู้จดัการ และกรรมการการลงทนุ 
4. นางสาวโสภาวดี อตุตโมบล กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
5. นายสรดิษ วิญญรัตน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
6. นางอรุณี เกษตระทตั กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 
7. นายชอง โท กรรมการการลงทนุ และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

ผู้บริหาร 

1. นายอนิลโล ซอเรนติโน Chief Global Strategist 
2. นางอาทิรัตน์ จารุกิจพิพฒัน์ ผู้ อํานวยการด้านบริหารโรงพยาบาล 
3. น.ส. อรภรรณ บวัมว่ง ผู้ อํานวยการด้านการเงินโรงพยาบาล 
4. นพ. วิญญ ู รัตนไชย ผู้ อํานวยการด้านปฏิบติัการทางการแพทย์ 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ 

1. น.ส. พนัธ์ทิพย์ จิรกาญจนากร เลขานกุารบริษัท 
2. น.ส. โกสมุภ์ ชะเอม ตวัแทนจาก บริษัท สํานกังานอีวาย จํากดั 
3. นายชวพนัธุ์ สริุยจนัทร์ ตวัแทนจาก บริษัท สํานกังานอีวาย จํากดั 
 
บริษัทมีกรรมการทัง้หมด 9 ทา่น กรรมการเข้าร่วมประชมุรวม 7 ทา่น สดัสว่นของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุคิดเป็นร้อยละ 
77.78 ของกรรมการทัง้หมด 
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เร่ิมการประชมุ 

นายชยั โสภณพนิช ประธานกรรมการทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุ ประธานแถลงวา่มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองและ
โดยการมอบฉนัทะรวม 696 ราย มีหุ้นนบัรวมกนัได้ 553,482,465 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.5534 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่าย
ได้แล้วทัง้หมดจํานวน 795,766,507 หุ้น ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท ประธานจงึกลา่วเปิดประชมุ 

ประธานได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัทแนะนําคณะกรรมการ ผู้บริหาร และตวัแทนจากสํานกังานผู้สอบบญัชีท่ีเข้าร่วม
ประชมุ และชีแ้จงวิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีนบัคะแนน 

นางสาวพนัธ์ทิพย์ จิรกาญจนากรชีแ้จงวา่ การลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระจะใช้บตัรลงคะแนนเสียงท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับเม่ือ
ลงทะเบียน ผู้ ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถือ โดยนบัหนึง่หุ้นต่อหนึง่เสียง ขอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงโดยทํา
เคร่ืองหมายในช่อง เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึง่ ด้วยคะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ัง้หมด จะแบง่
คะแนนเสียงไมไ่ด้ นอกจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและได้แตง่ตัง้ให้ผู้ รับฝากหลกัทรัพย์ (custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นซึง่ใช้หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. เท่านัน้ สําหรับบตัรเสียทกุกรณีจะถือเป็นการงดออกเสียง 

ในการนบัคะแนน เพ่ือความรวดเร็วในการนบัคะแนน ขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่หน็ด้วยหรืองดออกเสียงยกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี
เก็บบตัรลงคะแนนเสียง เจ้าหน้าท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผู้ ท่ียกมือเทา่นัน้ ผู้ ท่ีไมย่กมือจะนบัเป็นคะแนนเสียงเหน็
ด้วยทัง้หมด สว่นผู้ ถือหุ้นท่ีได้ระบคุวามประสงค์การลงคะแนนเสียงไว้ชดัเจนแล้วในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และแบบ ค. 
บริษัทจะนบัคะแนนตามท่ีผู้ ถือหุ้นระบมุา เม่ือประชมุเสร็จหรือผู้ ถือหุ้นท่ีออกจากท่ีประชมุก่อน ขอให้มอบบตัรลงคะแนน
เสียงท่ีเหลือคืนแก่เจ้าหน้าท่ีท่ีประตทูางออก 

สําหรับปีนี ้เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทได้รับอนญุาตจาก
หน่วยราชการให้จดัการประชมุโดยใช้ระยะเวลาทํากิจกรรมไม่นาน ซึง่บริษัทจะพยายามจํากดัเวลาไมเ่กิน 1 ชัว่โมง เพ่ือ
การนีท้า่นประธานจงึขอเสนอให้การนบัคะแนนเสียงกระทําทนัที แตก่ารแจ้งผลการนบัคะแนนให้ท่ีประชมุทราบให้กระทํา
พร้อมกนัทกุวาระหลงัวาระอ่ืน ๆ ท่ีประชมุรับทราบและไมมี่ผู้ใดมีความเหน็เป็นอยา่งอ่ืน 

ประธานจงึได้เร่ิมดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

1. พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถ ือห ุ้น  ครัง้ท ี่ 26 ประจาํปี 2562 ประชุมเมื่อวันพุธท ี่  
24 เมษายน  2562 

ประธานขอให้ท่ีประชมุพิจารณาและรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 26 ประจําปี 2562 ซึง่ได้จดัให้มี
ขึน้เม่ือวนัพธุท่ี 24 เมษายน 2562 ซึง่ได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุ 

นาย Basant Kumar Dugar (ผู้ ถือหุ้น) ได้แสดงความคิดเหน็วา่บริษัทต้องปฏิบติัตนด้วยการยดึหลกั 
ธรรมาภิบาลโดยเคร่งครัด หนึง่ในนัน้คือการจดัทําและสง่รายงานการประชมุให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมถงึการ
เผยแพร่รายงานการประชมุใน Website ของตลาดหลกัทรัพย์และของบริษัท ภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 
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ปรากฎวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นอ่ืนใดมีความเหน็ ประธานจงึขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียงรับรองรายงานการประชมุ 

มต  ิท่ีประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 26 ประจําปี 2562 ซึง่ประชมุเม่ือวนัพธุท่ี 24 
เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนดงันี ้
 
เหน็ด้วย จํานวน 553,603,950 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จํานวน 28,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 713 ราย จํานวน 553,632,250 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
 

2. รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 
 
ประธานได้มอบหมายให้นางอาทิรัตน์ จารุกิจพิพฒัน์ ผู้ อํานวยการด้านบริหารโรงพยาบาล เป็นผู้รายงานผลการ
ดําเนินงานของบริษัท 

นางอาทิรัตน์ได้รายงานสรุปผลการดําเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา โดยได้แสดงภาพน่ิงเก่ียวกบัข้อมลูตา่ง ๆ ประกอบ 

ในงบการเงินปี 2562 ได้รวมรายการพิเศษท่ีเก่ียวข้องกบัอตัราคา่ชดเชยสงูสดุท่ีเพิ่มเป็น 400 วนั กรณีนายจ้างเลกิ
จ้างลกูจ้าง กลา่วคือ เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุ้มครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศ
ลงในราชกิจจานเุบกษากําหนดให้นายจ้างจ่ายคา่ชดเชยให้ลกูจ้างซึง่ถกูเลกิจ้างไมน้่อยกวา่คา่จ้างอตัราสดุท้าย 400 
วนั เม่ือลกูจ้างทํางานติดตอ่กนัครบ 20 ปีขึน้ไป กฎหมายดงักลา่วมีผลบงัคบัเม่ือพ้นกําหนด 30 วนันบัแตว่นัประกาศ
ในราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป การเปล่ียนแปลงดงักลา่วถือเป็นการแก้ไขโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
สง่ผลให้บริษัทมีหนีส้นิสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ่มขึน้ ซึง่เป็นรายการปรับปรุงท่ีเกิดขึน้เพียงครัง้
เดียวจํานวน 146 ล้านบาท (117 ล้านบาทสทุธิจากภาษี) และบริษัทมีคา่ใช้จ่ายสว่นเพิ่มท่ีเก่ียวข้องจากการ
เปล่ียนแปลงนีจํ้านวน 14 ล้านบาท (11 ล้านบาทสทุธิจากภาษี) ท่ีบนัทกึตัง้แต่เดือนพฤษภาคม จนถงึเดือนธนัวาคม 
2562 โดยผลกระทบทัง้หมดจากการเปล่ียนแปลงเป็นจํานวนทัง้สิน้ 160 ล้านบาท (128 ล้านบาทสทุธิจากภาษี) 

ในปี 2562 บริษัทมีรายได้รวม 18,718 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.0 จาก 18,541 ล้านบาทในปี 2561 

โดยรายได้จากกิจการโรงพยาบาล แสดงเป็นสดัสว่นร้อยละ 98 ของรายได้ทัง้หมด เป็นจํานวนเงิน 18,409 ล้านบาท
ในปี 2562 เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.8 จาก 18,264 ล้านบาท ในปี 2561 โดยหลกัเป็นผลจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากกลุม่
ผู้ ป่วยตา่งประเทศร้อยละ 1.6 หกักลบกบัรายได้ท่ีลดลงของกลุม่ผู้ ป่วยชาวไทยร้อยละ 0.7 เป็นผลให้ปี 2562 รายได้
จากกลุม่ผู้ ป่วยชาวไทยคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 34 จากทัง้หมด ในขณะท่ีรายได้จากกลุม่ผู้ ป่วยตา่งประเทศคิดเป็นร้อย
ละ 66 เทียบกบัปี 2561 สดัสว่นรายได้ผู้ ป่วยตา่งประเทศเพิ่มขึน้เลก็น้อยจากร้อยละ 65.5 เป็น 66 

EBITDA หรือ กําไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี คา่เส่ือมราคา และคา่ตดัจําหน่าย ลดลงร้อยละ 8.3 จากปีก่อน โดยอยู่ท่ี 
5,734 ล้านบาท ในปี 2562 สง่ผลให้อตัรากําไร EBITDA ลดลงเป็นร้อยละ 30.9 จากร้อยละ 34.0 ในปี 2561 หากไม่
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รวมรายการปรับปรุงท่ีเก่ียวข้องกบัอตัราคา่ชดเชยกรณีนายจ้างเลกิจ้างท่ีเพิ่มเป็น 400 วนั EBITDA ลดลงร้อยละ 5.8 
จากปีก่อน โดยอยูท่ี่ 5,894 ล้าน สว่นอตัรากําไร EBITDA ลดลงเป็น 31.8% 

EBITDA ลดลงในปี 2562 สว่นใหญ่เกิดจากคา่ใช้จ่ายทางการตลาดท่ีเพิ่มขึน้เพ่ือกระตุ้นตลาดและยอดผู้ ป่วยจาก
เศรษฐกิจท่ีชะลอตวั รวมถงึการเพิ่มประสทิธิภาพในการปฏิบติังานจากคา่ท่ีปรึกษาสว่นงาน IT และ Contact Center 
เพ่ือยกระดบัการให้บริการ และคา่ใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึน้ในการบํารุงรักษาระบบ HIS และการพฒันาระบบ Digital 
Platform เพ่ือให้สามารถรองรับเทคโนโลยีด้านการบริการสขุภาพในอนาคต 

กําไรสทุธิของปี 2562 มีจํานวน 3,748 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.7 จากปี 2561 ซึง่มีจํานวน 4,125 ล้านบาท สง่ผลให้
อตัรากําไรสทุธิเป็นร้อยละ 20 ในปี 2562 จากร้อยละ 22.4 ในปี 2561 หากไมร่วมรายการปรับปรุงท่ีเก่ียวข้องกบั
อตัราคา่ชดเชยกรณีนายจ้างเลิกจ้างท่ีเพิ่มเป็น 400 วนั กําไรสทุธิของปี 2562 อยูท่ี่ 3,876 ล้านบาทลดลงร้อยละ 6.6 
จากปีก่อน คิดเป็นอตัรากําไรสทุธิ 20.7% 

กําไรท่ีลดลงจากปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ตามท่ีได้กลา่วแล้วข้างต้น 

บริษัทมีกําไรตอ่หุ้นแบบปรับลด 4.32 บาท ในปี 2562 เทียบกบั 4.79 บาท ในปี 2561 หากไมร่วมรายการปรับปรุงท่ี
เก่ียวข้องกบัอตัราคา่ชดเชยกรณีนายจ้างเลกิจ้างท่ีเพิ่มเป็น 400 วนั บริษัทจะมีกําไรตอ่หุ้นแบบปรับลดเป็น 4.47 บาท 
ในปี 2562 

นางอาทิรัตน์ได้นําเสนอผลการดําเนินงานย้อนหลงัของบริษัทในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา 

รายได้ของบริษัทเพิ่มขึน้อยา่งต่อเน่ืองทําให้มีอตัราการเจริญเติบโตเฉล่ียสะสมของรายได้รวมต่อปีอยูท่ี่ ร้อยละ 3.5 
ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา 

ในขณะท่ีกําไรสทุธิก็มีอตัราการเติบโตเพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ืองเช่นกนั โดยอตัราเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปีของกําไรสทุธิอยูท่ี่
ร้อยละ 6.5 ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา หากไมร่วมรายการปรับปรุงท่ีเก่ียวข้องกบัอตัราคา่ชดเชยกรณีนายจ้างเลกิจ้างท่ีเพิ่ม
เป็น 400 วนั บริษัทจะมีอตัราเติบโตเฉล่ียสะสมตอ่ปีของกําไรสทุธิอยูท่ี่ร้อยละ 7.3 ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา 

ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีผา่นมา ทางโรงพยาบาลได้ปรับพืน้ท่ี
การให้บริการ โดยการแยกพืน้ท่ีตรวจโรคให้เหมาะสมกบัผู้ ป่วยแตล่ะกลุม่ตามมาตรฐานบํารุงราษฎร์เพ่ือสร้างความ
มัน่ใจสงูสดุแก่ผู้มารับมาบริการ ดงันี ้

1. คลนิิกคดักรองกลุม่เส่ียง ท่ี BI Tower ซึง่เป็นตกึ Vitallife เก่า ชัน้ G 

2. คลนิิกโรคหวดัผู้ใหญ่ ท่ี BI Tower ทางเข้าอาคารจอดรถ ชัน้ P2 

3. คลนิิกโรคหวดัเดก็และสตรีมีครรภ์ ท่ีอาคารโรงพยาบาล (Bumrungrad International Hospital หรือ BIH) ชัน้ 3 

สําหรับคลีนิคสขุภาพเดก็ท่ีไมไ่ด้เป็นโรคหวดั และคลนิิกเดก็สขุภาพดีก็ยงัคงอยูท่ี่ชัน้ 17 อาคาร Bumrungrad 
International Clinic (BIC) โรงพยาบาลจงึสามารถยืนยนัเร่ืองความปลอดภยัของผู้ ป่วยนอกท่ีมารับบริการในตกึ BIC 
โดยไมต้่องมีความกงัวลในเร่ืองของ COVID-19 
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นอกจากนี ้โรงพยาบาลได้เตรียมแผนปฏิบติัการและมาตรการตา่ง ๆ สําหรับสร้างความมัน่ใจแก่ผู้ รับบริการ โดยมี 2 
แนวทางหลกั ดงันี ้

1. แผนที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 

โรงพยาบาลเน้นการส่ือสารกบัผู้ ใช้บริการเพ่ือสร้างความมัน่ใจในมาตรการและแนวทางการรับมือ การควบคมุและ
ปอ้งกนัการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตลอดจนบริการทางเลือกอ่ืน ๆ สําหรับผู้ ป่วย ดงันี ้

o การจดัทําคู่มือการดแูลสขุภาพสําหรับผู้ ป่วยโรคเรือ้รัง ท่ีมีความเส่ียงท่ีจะมีอาการรุนแรงหากติดเชือ้ COVID-19 
เช่น ผู้ ป่วยโรคเบาหวาน โรคไตเรือ้รัง หรือโรคหวัใจ เป็นต้น 

o การใช้หุ่นยนต์ฆ่าเชือ้ลําแสง Xenon UV ในการฆ่าเชือ้ไวรัส แบคทีเรีย เชือ้ดือ้ยา และเชือ้ราในห้องพกัผู้ ป่วย ห้อง
ผา่ตดั และ ICU 

o การเปิด Bumrungrad Health Residence ท่ี Ward 9D เพ่ืออํานวยความสะดวกด้านท่ีพกัสําหรับ 

─ Pre-surgery 
ผู้ ป่วยท่ีต้องการเตรียมตวัก่อนผ่าตดัเป็นเวลา 14 วนั เพ่ือความมัน่ใจในภาวะปลอด  
COVID-19 

─ Post-COVID-19 
ผู้ ป่วยท่ีหายจากอาการ COVID-19 แตย่งัมีความประสงค์ท่ีจะแยกตวัจากบคุคลในครอบครัวและญาติมิตร 
และเพ่ือพกัผอ่นฟืน้ฟสูขุภาพ 

─ Social Distancing 
ผู้ใช้บริการท่ีมีความประสงค์จะหลีกเล่ียงความเส่ียงจาก COVID-19 

o โปรแกรมเสริมสร้างภมิูคุ้มกนัให้ร่างกายแข็งแรง (Immune fighter) 

o การปรับพืน้ท่ีในโรงพยาบาลให้ปลอดภยัขึน้ เช่น การจดัตัง้จดุคดักรอง การปรับลิฟท์โดยสาร การเว้นระยะท่ีนัง่ 
และการเว้นระยะยืนบริเวณเคาน์เตอร์ และในลฟิท์  

o บริการ Teleconsultation ปรึกษาแพทย์จากท่ีบ้านผา่นสายดว่น 1378 

2. แผนที่ไม่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 

o มุง่เน้นคณุภาพ มาตรฐาน และความปลอดภยัระดบัสากล และการวางแผนเก่ียวกบัโรคติดเชือ้ 

o การสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าชาวไทยและต่างประเทศท่ีพํานักอาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยจัดทํา
โปรโมชัน่ตา่ง ๆ เช่น ซือ้ 1 แถม 1 และสว่นลดตา่ง ๆ 

นางอาทิรัตน์ได้แสดงแผน่ภาพให้ผู้ ถือหุ้นเหน็ 10 มาตรการความปลอดภยัสงูสดุตามมาตรฐานบํารุงราษฎร์เพ่ือรับ 
New Normal ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามยั มาตรการคดักรอง แยกตกึให้บริการ แยกลฟิท์บริการ ทําความสะอาด
ฆา่เชือ้ เว้นระยะหา่งในทกุจดุบริการ ทําความสะอาดอปุกรณ์ผ่าตดัและเวชภณัฑ์ ทําความสะอาดจดุสมัผสั
สาธารณะ รักษาความสะอาดในห้องผา่ตดัและห้องฉกุเฉิน เว้นระยะหา่งในลฟิท์โดยสาร 
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หลงัจากรัฐบาลประกาศมาตรการผอ่นปรน ทางโรงพยาบาลได้ทําแคมเปญส่ือสารตา่ง ๆ เพ่ือมุง่สร้างความมัน่ใจ
ให้แก่ผู้ ป่วยมากย่ิงขึน้ โดยเน้นฉายภาพ New Normal และ Safety Journey ในทกุขัน้ตอนของบริการ ตัง้แตก่ารเข้า
รับการรักษาพยาบาลทัว่ไป การเข้ารับการผา่ตดั และเข้ารับบริการท่ีห้องฉกุเฉิน 

เม่ือประมาณ 2 สปัดาห์ท่ีผา่นมา โรงพยาบาลสามารถรับผู้ ป่วยจากตา่งประเทศทัง้ทางบกและทางอากาศ จํานวน 6 
ราย โดยผา่นกระบวนการขออนญุาตจากกระทรวงการตา่งประเทศ และสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดั เช่น ผู้ ป่วยจาก
กมัพชูา เวียดนาม และนิวซีแลนด์ เป็นต้น 

ตวัแทนหรือสํานกังานสง่ตอ่ (referral office) ของบริษัทท่ีอยูต่า่งประเทศได้ติดต่อและเตรียมสง่ตวัผู้ ป่วยประมาณ
เกือบ 400 คน เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล ประเทศหลกั ๆ ได้แก่ กมัพชูา พมา่ และเวียดนาม 

โรงพยาบาลยงัคงพฒันาในเร่ืองคณุภาพและประสทิธิภาพในการรักษาอยา่งต่อเน่ือง ไมว่า่จะเป็นรูปแบบการใช้
เทคโนโลยี เช่น Telemedicine และ Teleconsultation และการดแูลผู้ ป่วยแบบ Homecare Service รวมทัง้การดแูล
ผู้ ป่วยในรูปแบบเฉพาะเจาะจงรายบคุคล เช่น ผู้ ป่วยโรคมะเร็ง รวมถงึการตรวจหาความเส่ียงโดยตรวจวิเคราะห์ด้าน
พนัธุกรรมเพ่ือให้ผู้ ป่วยสามารถดแูลตวัเอง ปอ้งกนั หรือลดความเส่ียงท่ีจะเกิดโรคได้ในอนาคต 

นอกจากนี ้โรงพยาบาลยงัเปิดบริการ คลนิิกฉีดวคัซีนแบบเร่งดว่น หรือ “60-second services” โดยผู้ ป่วยสามารถ
ฉีดวคัซีน หรือรับยา (refilled medication) ได้ภายในไมเ่กิน 1 นาที และเพิ่มความปลอดภยัให้ผู้ ป่วยไมต้่องปะปนกบั
ผู้ ป่วยในอาคารอ่ืน ๆ 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และรับฟังข้อเสนอแนะตา่ง ๆ ของผู้ ถือหุ้น 

นายอน ุวอ่งสารกิจ (ผู้ ถือหุ้น) ได้ตัง้คําถาม 4 ข้อ ดงันี ้ข้อหนึง่ สดัสว่นของผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอกเพิ่มขึน้หรือลดลง
หรือไมอ่ยา่งไร ข้อสอง การท่ื EBITDA ลดลงในปี 2562 ซึง่สว่นใหญ่เกิดจากคา่ใช้จ่ายทางการตลาด คา่ท่ีปรึกษา 
และคา่ซอ่มบํารุงท่ีเพิ่มขึน้ อยากทราบวา่คา่ใช้จ่ายในสว่นนีเ้ป็นค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายครัง้เดียวหรือตอ่เน่ือง ข้อสาม การท่ี
สดัสว่นของต้นทนุสว่นรายได้ลดลง อยากทราบว่านโยบายการลดต้นทนุของบริษัทช่วยทําให้ต้นทนุดีขึน้หรือไม ่ข้อส่ี 
ระยะเวลาการชําระหนีท่ี้ยาวขึน้ของลกูค้าตะวนัออกกลางจะสง่ผลกระทบหรือไมอ่ยา่งไร 

นางสาวอรภรรณ บวัมว่ง ได้ตอบคําถามเป็นรายข้อ ดงันี ้ข้อหนึ่ง ในปี 2562 ผู้ ป่วยในลดลงเลก็น้อย สว่นผู้ ป่วยนอก
เพิ่มขึน้เลก็น้อย โดยมีสดัสว่นระหวา่งผู้ ป่วยนอกกบัผู้ ป่วยใน อยู่ท่ี 53 ตอ่ 47 ของรายได้รวม ข้อสอง คา่ใช้จ่ายท่ี
เพิ่มขึน้เพ่ือคงไว้ซึง่ระดบับริการ บางสว่นเป็นคา่ใช้จ่ายตอ่เน่ือง เช่น คา่บํารุงรักษาซอร์ฟแวร์ มีความจําเป็นต้องเพิ่ม
แพลตฟอร์มดิจิตอล (digital platform) ให้มากขึน้เพ่ือการให้บริการท่ีดีขึน้ เร่ืองการตลาดยงัมีความจําเป็นต้องทําใน
ปีนีเ้พ่ือกระตุ้นตลาดโดยเฉพาะในสถานการณ์ COVID-19 โดยคํานงึถงึความคุ้มคา่และจงัหวะการลงทนุ ข้อสาม 
เร่ืองการจดัการต้นทนุ บริษัทจดัการในสว่นการทํางานลว่งเวลาและการทํางานไมเ่ตม็เวลา (part time) ของพนกังาน 
รวมถงึการจดัการเร่ืองราคากบัคูค้่า ข้อส่ี สําหรับกลุม่ลกูค้าตะวนัออกกลางนัน้ มีรายได้เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.1 ซึง่เป็น
สว่นหนึง่ท่ีทําให้ระยะเวลาการเก็บหนีเ้พิ่มขึน้ ประกอบกบัพฤติกรรมการจ่ายหนีท่ี้คอ่นข้างยาวเม่ือเปรียบเทียบกบั
กลุม่ลกูค้าชาวไทยและอินโดจีน และลกูค้าประกนั 

นางอาทิรัตน์ จารุกิจพิพฒัน์ ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมวา่ผลจากการทําการตลาดและการสร้างความสมัพนัธ์กบักลุม่ลกูค้า
ประกนัเพิ่มขึน้ ในแง่ของงรายได้ในปีท่ีผา่นมาภาพรวมของลกูค้าประกนัเติบโตขึน้ร้อยละ 10 กลุม่ลกูค้าชาวตา่งชาติ
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ท่ีอยูใ่นประเทศไทยก็มีอตัราสว่นเพิ่มขึน้เช่นกนัทัง้ผู้ ป่วยนอกและผู้ ป่วยใน นอกจากนี ้พร้อม ๆ กบัมาตรการลดชัว่โมง
การทํางานของพนกังาน และการลดการทํางานลว่งเวลาและพนกังานท่ีทํางานไมเ่ตม็เวลา ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทได้จดัฝึกอบรมเพ่ือพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังาน สําหรับตะวนัออก
กลาง ในเดือนมกราคมก่อนสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลมีผู้ ป่วยในจากตะวนัออกกลางกวา่ 430 เตียงซึง่เป็น
ปริมาณท่ีมากท่ีสดุเม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา แต่กลบัพลกิผนัในช่วงสถานการณ์ COVID กระนัน้ก็ตาม บริษัทยงัคง
สร้างความผกูพนั กบักลุม่ลกูค้าตะวนัออกลาง สถานทตู โดยการสง่ข้อมลูข่าวสารให้อยา่งตอ่เน่ือง และเช่ือมัน่วา่หาก
ไมมี่อปุสรรคเก่ียวกบัการเดินทาง ลกูค้าเหลา่นีก็้จะกลบัมาใช้บริการตามปกติเช่นเดิม 

นาย Basant Kumar Dugar (ผู้ ถือหุ้น) ได้กลา่วชมเชยผลการประกอบธุรกิจและกําไรของบริษัท และช่ืนชมในการ
บริหารจดัการกระแสเงินสดของบริษัท นอกจากนี ้นาย Dugar ได้แนะนําและแสดงความคิดเหน็เก่ียวกบัคําอธิบาย
และการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท การรักษาปริมาณลกูหนีแ้ละเจ้าหนี ้และการเพิ่ม
มลูคา่หลกัทรัพย์ตามราคาตลาด (market cap) 

นางสาวบษุกร งามพสธุาดล (ผู้ ถือหุ้น) มีคําถามเก่ียวกบัรายได้ท่ีฝ่ายบริหารรายงาน นางสาวบษุกรวิเคราะห์วา่เม่ือ
พิจารณาจากคา่เฉล่ียของรายได้รวม (average of total revenue) อตัราการเปล่ียนแปลงประจําปี (annual rate of 
change) อตัรากําไรตอ่หุ้น (revenue per share) รายได้ตอ่หุ้น (earnings per share) กระแสเงินสดอิสระตอ่หุ้น 
(free cash flow per share) ย้อนหลงั 5 ปี 3 ปี และ 1 ปี มีข้อบ่งชีว้า่บริษัทมีการเติบโตในอตัราท่ีลดลง จงึอยาก
ทราบสาเหต ุ

นอกจากนี ้นางสาวบษุกรขอทราบสดัสว่นของกลุม่ลกูค้าตา่งประเทศระหวา่งปี 2561 กบั 2562 วา่มีการเปล่ียนแปลง
ของสดัสว่นของกลุม่ลกูค้าอยา่งมีนยัสําคญัอยา่งไร 

ประการสดุท้าย นางสาวบษุกรอยากทราบวา่บริษัทมีแผนรองรับการเติบโตท่ีชะลอลงให้ดีขึน้หรือไมอ่ยา่งไร 

นางอาทิรัตน์ จารุกิจพิพฒัน์ ชีแ้จงวา่ ปี 2562 กลุม่ลกูค้าตะวนัออกลางสง่ผู้ ป่วยไปรับบริการท่ีประเทศอ่ืน ประกอบ
กบัโรงพยาบาลเอกชนอ่ืน ๆ ในประเทศไทยมีการเปิดตวัรองรับผู้ ป่วยจากตา่งประเทศเพิ่มขึน้ สง่ผลให้การเติบโตในปี
ท่ีผา่นมาชะลอตวั บริษัทจงึหนัมามุง่เน้นการให้บริการแก่กลุม่ลกูค้าชาวไทยและชาวตา่งชาติท่ีอยูใ่นประเทศไทย ด้วย
การทําการตลาดตา่ง ๆ รวมถงึการลงทนุร่วมกบัพนัธมิตร (Bumrungrad Health Network) เพ่ือขยายธุรกิจในรูปแบบ
ของ Excellence Center เพ่ือเพิ่มจํานวนลกูค้าในประเทศไทยรวมถงึลกูค้าท่ีมองหาการรักษาพยาบาลท่ีสงูขึน้แตไ่ม่
เทียบเทา่บํารุงราษฎร์ 

สดัสว่นของลกูค้าชาวไทยและชาวตา่งชาติคิดเป็นร้อยละ 35 ตอ่ 65 ในปี 2561 และ 34 ตอ่ 66 ในปี 2562 
เน่ืองมาจากการทําการตลาด ทํากิจกรรมตา่ง ๆ สร้างพนัธมิตร และสร้างความผกูพนักบัลกูค้า และยงัสง่ผลให้ลกูค้า
อารบิคมีปริมาณสงูสดุในประวติัการณ์เม่ือต้นปี 2563 ดงัท่ีกลา่วมา ในช่วงการแพร่ระบาดของเชือ้ COVID-19 บริษัท
ได้ขยายรูปแบบการให้บริการให้ครอบคลมุถงึ Telemedicine และการให้บริการท่ีบ้าน (Home Care Services) เช่น 
เจาะเลือด ฉีดวคัซีน และสง่ยา ทําให้บริษัทได้กลุม่ลกูค้าใหมเ่พิ่มมากขึน้ด้วย 

นางสาวอรภรรณ บวัมว่ง ชีแ้จงเพิ่มเติมเร่ืองสดัสว่นลกูค้าตา่งชาติ ในปี 2562 ภาพรวมของกลุม่ลกูค้าตะวนัออก
กลางเติบโตจากร้อยละ 22 เป็นร้อยละ 23 แตมี่บางประเทศท่ีประสบปัญหาคา่เงินออ่นตวั เช่น ประเทศเอธิโอเปีย 
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และประเทศเมียนมา มีผลกระทบตอ่การเข้ามารับบริการ แตบ่ริษัทก็ได้ดแูลช่วยเหลือลกูค้า สง่เสริมการขาย และทํา
ตลาดใหม่ โดยมีการเพิ่มสํานกังานสง่ตอ่ (referral office) ในประเทศตา่ง ๆ มากขึน้ 

นางสาวบษุกร งามพสธุาดล (ผู้ ถือหุ้น) รับทราบคําตอบของนางอาทิรัตน์และนางสาวอรภรรณเก่ียวกบัการจดัการการ
เติบโตท่ีชะลอลง แตน่างสาวบษุกรอยากทราบถงึแผนงานเฉพาะเจาะจงของบริษัทท่ีจะทําให้รายได้และผลกําไรของ
บริษัทเติบโตได้อยา่งมีนยัสําคญั เช่น ทําจดุแข็งออกมาให้เหน็เดน่ชดั อีกประการหนึง่ ปัจจบุนัมีการเปล่ียนแปลงใน
เร่ืองการรักษาพยาบาล และมีอปุกรณ์ทางการแพทย์ใหม ่ๆ ท่ีเปล่ียนรูปแบบคอ่นข้างรวดเร็วและมีราคาแพง อยาก
ทราบวา่โรงพยาบาลมีการปรับตวัและแนวทางแก้ไขกบักรณีนีอ้ยา่งไร 

นางอาทิรัตน์กลา่ววา่โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์เป็นผู้ให้บริการสาธารณสขุตติยภมิู กลา่วคือการบริการสาธารณสขุท่ีมี
ภารกิจในด้านการตรวจวินิจฉยั การรักษาพยาบาล และการฟืน้ฟสูมรรถภาพบคุคลท่ีเจ็บป่วยด้วยโรคพืน้ฐานทัง้
ระดบัท่ีไมซ่บัซ้อนมากนกัจนถงึระดบัท่ีมีความซบัซ้อนมากขึน้และจําเป็นต้องใช้แพทย์เฉพาะทางสาขาหลกั ดงันัน้จดุ
แข็งของโรงพยาบาลมีหลายประการซึง่การชจูดุแข็งเป็นสิง่ท่ีโรงพยาบาลทําควบคู่กบัการทําการตลาด ด้วยการสร้าง
ความมัน่ใจในศกัยภาพการดแูลรักษาคนไข้ด้วยศนูย์ตา่ง ๆ ท่ีโรงพยาบาลได้เปิดแล้วและกําลงัจะเปิด เช่น ศนูย์การ
ผา่ตดัด้วยหุน่ยนต์ (Robotic Surgery) ซึง่บํารุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลแหง่เดียวท่ีแพทย์สามารถใช้หุ้นยนต์ทําการ
ผา่ตดัได้ครอบคลมุถงึ 4 สาขา เป็นศนูย์ท่ีประสบความสําเร็จอยา่งย่ิงในปีท่ีผา่นมา Wound Care Center เป็นอีก
ศนูย์หนึง่ท่ีทํารายได้เฉล่ีย 1 ถงึ 1.5 ล้านบาทตอ่คน กลุม่ผู้ ป่วยเบาหวานเรือ้รังและกลุม่ลกูค้าตะวนัออกกลางนิยม
มาก  Heart Center ท่ีได้รับการปรับปรุงให้ทนัสมยัย่ิงขึน้ พร้อมกบัมีแพทย์ผู้ เช่ียวชาญซึง่มีช่ือเสียงระดบัโลกมา
ประจําท่ีศนูย์นีท่ี้เดียว ศนูย์สมอง (Neuro Science Center) อยา่งเตม็รูปแบบจะเปิดภายในปีนี ้ซึง่โรงพยาบาลได้
เชิญแพทย์ผู้ เช่ียวชาญมาประจําด้วย เป็นต้น ศนูย์เหลา่นีถ้กูตัง้ขึน้เพิ่มรายได้ตอ่หวัของคนไข้ท่ีมารับบริการ 

สว่นการลงทนุเร่ืองอปุกรณ์ทางการแพทย์ ยา และเวชภณัฑ์ ท่ีมีราคาเพิ่มขึน้ในแตล่ะปี และยงัมีต้นทนุเงินเดือนซึง่
เป็นคา่ใช้จ่ายคงท่ี (fixed expense) ล้วนเป็นปัจจยัและสว่นหนึง่ของมาตรการการตัง้ราคา สงครามราคา (price 
war) และจํานวนโรงพยาบาลเอกชนท่ีเพิ่มขึน้ การรุกเข้าไปในตลาดตา่งชาติท่ีเพิ่มขึน้ ทําให้การปรับราคามีข้อจํากดั 
ปีนีโ้รงพยาบาลมีการปรับราคาน้อยมาก มีการกําหนดหมวดการคิดคา่บริการท่ีสมเหตสุมผล ตรงกบักิจกรรมของ
ผู้ รับบริการ 

นางสาวบษุกร งามพสธุาดล (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามเพิ่มเติมวา่การดําเนินการท่ีชีแ้จงข้างต้นได้เร่ิมดําเนินการตัง้แตปี่ไหน 
ช่วงใดของปี และจะเหน็ผลท่ีชดัเจนเม่ือใด 

นางอาทิรัตน์กลา่วตอบวา่ได้เร่ิมดําเนินการในปี 2562 โดยเร่ิมจากการฝึกอบรมแพทย์และบคุลากรทางการแพทย์ 
ศกึษาและวางแผนการตลาด ก่อนประกาศให้สาธารณชนทราบ สว่นจะเหน็ผลได้ชดัเจนเม่ือใดนัน้ขึน้อยู่
ความสามารถในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจกัร ถ้าสถานการณ์คล่ีคลายน่าจะเหน็ผลประมาณไตรมาสท่ี 4 ปีนี ้
หรือปีหน้า 

นาย Basant Kumar Dugar (ผู้ ถือหุ้น) กลา่วถงึเอกสารข้อมลูสขุภาพซึง่จดัแสดงไว้ท่ีชัน้ 15 และ 19 ของอาคาร BIC 
เช่น หวัใจ เบาหวาน ไต ความดนัโลหิตสงู มีประโยชน์มาก นาย Dugar เสนอให้จดัทําเป็นภาษาไทยและองักฤษ 

หลงัจากนัน้ประธานแถลงวา่เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระของการรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทจงึไมมี่
การลงคะแนนเสียง ประธานจงึสรุปวา่ท่ีประชมุได้รับทราบรายงานแล้ว 
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3. พจิารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนประจาํปี สิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม 2562 

ประธานได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาและอนมุติังบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุประจําปีสิน้สดุวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 ซึง่ผา่นการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั การพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี ซึง่ได้สง่ให้ผู้
ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุ 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และรับฟังข้อเสนอแนะตา่ง ๆ ของผู้ ถือหุ้น 

นายอน ุวอ่งสารกิจ (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามเร่ืองกระแสเงินสดของบริษัท นายอนเุหน็วา่เม่ือปี 2562 บริษัทมีเงินสดของ
การลงทนุเพิ่มขืน้ จงึอยากทราบวา่ในสถานการณ์ท่ีมีความไมแ่น่นอนเน่ืองจาก COVID-19 บริษัทได้ลงทนุอะไรบ้างท่ี
มีการเปล่ียนแปลงอยา่งเหน็ได้ชดัตัง้แตส่ิน้ปีท่ีแล้วถงึปลายปีนี ้อีกประการหนึง่ เน่ืองจากมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ืองสญัญาเช่า มีผลบงัคบัใช้แล้ว อยากทราบวา่บริษัทได้รับผลกระทบจากการนีห้รือไมอ่ยา่งไร 

นางสาวอรภรรณ บวัมว่ง กลา่วตอบวา่ บริษัทมีมาตรการในการดแูลกระแสเงินเป็นอยา่งดีตลอดเวลาโดยเฉพาะใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปี 2562 การลงทนุท่ีเพิ่มขึน้สว่นใหญ่เป็นการลงทนุระยะยาวในหุ้นกู้  
(debenture) และตราสารหนีเ้อกชน (corporate bond) มีการซือ้ท่ีดินท่ีซอยสขุมุวิท 3 เพ่ือขยายธุรกิจ สําหรับการ
ลงทนุในไตรมาส 1 ของปี 2563 เน่ืองจากมีความไมแ่น่นอนหลายประการในเศรษฐกิจ การลงทนุระยะยาวใดท่ีใกล้
จะครบกําหนดบริษัทก็จะเปล่ียนเป็นเงินสด และมีการลงทนุระยะสัน้มากขึน้ ในงบการเงินไตรมาสแรกจะเหน็ได้ว่า
การลงทนุระยะยาวลดลงจาก 1.3 พนัล้าน เป็น 650 ล้าน และมีการลงทนุระยะสัน้มากขึน้ ในไตรมาสหนึง่บริษัทมีเงิน
สด เงินลงทนุระยะยาวและระยะสัน้รวม 10,442 ล้านบาท สถานะของกระแสเงินสดของบริษัทยงัคอ่นข้างมัน่คงอยู ่
สําหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ในไตรมาสท่ี 1 บริษัทได้รับผลกระทบคอ่นข้างน้อย เน่ืองจากมี
สญัญาเช่าเลก็น้อย คา่เส่ือมราคาเพิ่มขึน้ 13 ล้านบาท และดอกเบีย้เพิ่มขึน้เลก็น้อย 

นายอน ุวอ่งสารกิจ (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามเพิ่มเติมวา่ บริษัทได้ลงทนุในบริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) หรือไม่ 

นางสาวอรภรรณ บวัมว่ง กลา่วตอบวา่ บริษัทไมไ่ด้ลงทนุในบริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) บริษัทมีนโยบายการ
ลงทนุท่ีคอ่นข้างปลอดภยัและดอูนัดบัเครดิตองค์กรผู้ออกตราสารหนีใ้นระดบั A ขึน้ไปเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัทอยา่งเตม็ท่ี 

นาย Basant Kumar Dugar เสนอให้บริษัทซือ้พนัธบตัรท่ีไมร่ะบดุอกเบีย้ (Zero-Coupon Bond) เพ่ือเพิ่มผลกําไร
และปกปอ้งการลงทนุของบริษัท 

เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือให้ความเหน็เพิ่มเติม ประธานจงึเสนอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียงอนมุติังบการเงิน
ประจําปี 2562 

มต  ิท่ีประชมุมีมติอนมุติังบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุประจําปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนดงันี ้
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เหน็ด้วย จํานวน 630,358,658 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จํานวน 454,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 722 ราย จํานวน 630,813,758 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
 

4. รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
 
ประธานแถลงว่าคณะกรรมการได้มีมติให้รายงานต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือทราบเร่ืองการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
สําหรับงวดการดําเนินงานวนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึง 30 มิถนุายน 2562 ในอตัราหุ้นละ 1.15 บาท เป็นจํานวนเงิน
ทัง้สิน้ 839 ล้านบาท เม่ือวันท่ี 5 กันยายน 2562 และสําหรับงวดการดําเนินงานวันท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 
ธนัวาคม 2562 ในอตัราหุ้นละ 2.05 บาท เป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 1,631 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2563 รวมเป็น
เงินปันผลท่ีจ่ายระหว่างกาลสําหรับการดําเนินงานปี 2562 ทัง้ปี หุ้นละ 3.20 บาท เป็นเงินทัง้สิน้ 2,471 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 66 ของกําไรสทุธิจากงบการเงินรวมปี 2562 ท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 20 
 
รายละเอียดปรากฎตามแผน่ภาพท่ีประธานได้แสดงแก่ผู้ ถือหุ้นดงันี ้
 

รายละเอ ียดการจัดสรรกาํไร  2562 2561 
1. กําไรสทุธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท) 3,747.73 4,151.89 
2. จํานวนหุ้นบริุมสทิธิและหุ้นสามญั (หุ้น) 795,766,507 730,052,222 
3. เงินปันผลทัง้ปี (บาท/หุ้น) 3.20 2.90 
 - เงินปันผลระหวา่งกาล *1.15 1.10 
 - เงินปันผลระหวา่งกาล **2.05 - 
 - เงินปันผลงวดสดุท้าย - 1.80 
4. จํานวนเงินรวม (ล้านบาท) 2,470.88 2,117.00 
5. สดัสว่นเงินปันผลเทียบกบักําไรสทุธิ (ร้อยละ) 66.00 51.00 
6. การจดัสรรกําไรเป็นทนุสํารอง (ล้านบาท) - - 

* จ่ายเม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2562 
** จ่ายเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2563 

เน่ืองจากบริษัทได้จดัสรรเงินไว้เป็นทนุสํารองจนเตม็จํานวนตามกฎหมายแล้ว จึงไมมี่ความจําเป็นต้องจดัสรรเงิน
กําไรสทุธิไว้เป็นทนุสํารองตอ่ไป 

ประธานแถลงต่อวา่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําให้บริษัทไม่
สามารถจดัประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัเพ่ืออนมุติัการจ่ายเงินปันผลประจําปี เพ่ือไม่ให้เกิดความลา่ช้า กอร์ปกบัรัฐบาล
อนมุติัให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแทนได้ คณะกรรมการจงึได้อนมุติัให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแทนการจ่ายเงิน
ปันผลประจําปีและมีมติไมเ่สนอการจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2562 เพิ่มเติมอีก 



 

AGM 2564 (inv)  19 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และรับฟังข้อเสนอแนะตา่ง ๆ ของผู้ ถือหุ้น 

ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดคดัค้าน ซกัถามหรือให้ความเหน็ประการใด ประธานจงึกลา่วสรุปวา่ท่ีประชมุรับทราบ
รายงานการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลสําหรับปี 2562 และเหน็ชอบกบัการจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว 

5. พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ประธานได้มอบหมายให้นางอรุณี เกษตระทตั ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้ นําเสนอ
ระเบียบวาระนีต้่อท่ีประชมุ 

นางอรุณี เกษตระทตั ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน เสนอตอ่ท่ีประชมุว่า ข้อบงัคบัของบริษัท 
ข้อ 23 กําหนดว่าในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึง่ในสามเป็นอตัรา ซึง่ในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครัง้นี ้มีกรรมการต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ทา่นดงันี ้

1. นางสาวโสภาวดี อตุตโมบล กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายชอง โท กรรมการการลงทนุ และกรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน 

3. นายเบอร์นาร์ด ชาญวฒิุ ชาน กรรมการ 

บริษัทมีหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ และคณุสมบติัท่ีเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 ถงึ 
มกราคม 2563 แตไ่มมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอบคุคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณาคณุสมบติัการเป็นกรรมการและจํานวนกรรมการตามท่ี
กําหนดไว้ในหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ข้อบงัคบัของบริษัท และกฎบตัร
คณะกรรมการ รวมถงึผลงานของคณะกรรมการแล้ว เหน็ควรแต่งตัง้กรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตาม
วาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่จํานวน 3 ทา่น โดยเหน็วา่บคุคลดงักลา่วมีคณุสมบติัท่ีเหมาะสมกบั
การประกอบธุรกิจของบริษัท แม้กรรมการอิสระจะดํารงตําแหน่งเกิน 9 ปี แตห่ากพิจารณาถงึความรู้ความสามารถ
ของกรรมการและการทํางานร่วมกนัเป็นทีมเดียวกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ ทําให้บริษัทมีผลประกอบการท่ีดี ก็ถือว่ามี
คณุสมบติัท่ีจะเป็นกรรมการของบริษัทตอ่ไป 

คณะกรรมการโดยกรรมการท่ีมีสว่นเก่ียวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาเหน็วา่บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในครัง้นีไ้ด้ผา่น
กระบวนการกลัน่กรองอยา่งรอบคอบ ด้วยความระมดัระวงัของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนแล้ว 
สว่นบคุคลท่ีจะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระเห็นวา่สามารถให้ความเหน็ได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง จงึเสนอว่าท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรเลือกตัง้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระในปี 2563 จํานวน 3 
คน ได้แก่ นางสาวโสภาวดี อตุตโมบล นายชอง โท และนายเบอร์นาร์ด ชาญวฒิุ ชาน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระ
หนึง่ 

ข้อมลูของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นแล้วพร้อมหนงัสือนดัประชมุ 
(หน้า 25 ถงึ 27 และ 30) 
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ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเหน็ 

ปรากฎวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือให้ความเหน็ ประธานได้ขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็น
รายบคุคล 

มต  ิ ท่ีประชมุมีมติอนมุติัการแตง่ตัง้กรรมการทัง้สามทา่นท่ีออกตามวาระในปี 2563 กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระ
หนึง่ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

1. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล 
เหน็ด้วย จํานวน 565,580,861 เสียง คิดเป็นร้อยละ 89.6592 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 65,230,797 เสียง คิดเป็นร้อยละ 10.3407 
งดออกเสียง จํานวน 2,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จํานวน 0  คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 722 ราย จํานวน 630,813,758 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
 
2. นายชอง โท  
เหน็ด้วย จํานวน 577,334,878 เสียง คิดเป็นร้อยละ 91.5225 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 53,476,780 เสียง คิดเป็นร้อยละ 8.4774 
งดออกเสียง จํานวน 2,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จํานวน 0  คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 722 ราย จํานวน 630,813,758 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
 
3. นายเบอร์นาร์ด ชาญวุฒ ิชาน  
เหน็ด้วย จํานวน 577,507,225 เสียง คิดเป็นร้อยละ 91.5703 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 53,163,108 เสียง คิดเป็นร้อยละ 8.4296 
งดออกเสียง จํานวน 143,425 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จํานวน 0  คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 722 ราย จํานวน 630,813,758 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
 

6. พจิารณาและอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการใหม่ 
 
ประธานได้มอบหมายให้นางอรุณี เกษตระทตั ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ นําเสนอ
ระเบียบวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 
 
นางอรุณีแถลงว่าเน่ืองด้วย ดร. สวุรรณ วลยัเสถียร ได้พ้นจากตําแหน่งกรรมการเม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2563 เพ่ือให้
จํานวนกรรมการอยูใ่นขนาดท่ีเหมาะสม สมควรให้มีการเลือกตัง้กรรมการใหม ่
 
ทัง้นี ้บริษัทมีหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้
พิจารณาคุณสมบัติและจํานวนกรรมการตามท่ีกําหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ กฎหมายท่ี
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เก่ียวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการ รวมถึงประสบการณ์ของผู้ ได้รับการเสนอช่ือให้เป็น
กรรมการแล้ว เห็นควรแต่งตัง้นายอานนท์ วงัวส ุเป็นกรรมการใหม่ โดยเห็นว่าบคุคลดงักลา่วมีคณุสมบติัท่ีเหมาะสม
กบัการประกอบธุรกิจของบริษัท 
 
คณะกรรมการเห็นว่าบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในครัง้นีไ้ด้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ ด้วยความ
ระมัดระวงัของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้ว จึงเสนอว่าท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรเลือกตัง้นาย
อานนท์ วงัวส ุเป็นกรรมการของบริษัท 
 
ข้อมลูของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นแล้วพร้อมหนงัสือนัดประชุม 
หน้า 28 
 
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเหน็ 
 
นายอน ุวอ่งสารกิจ (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามวา่บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในครัง้นีไ้ด้ถือหุ้นในบริษัทหรือไม ่นางอรุณีกลา่ว
ตอบวา่ไมไ่ด้ถือหุ้น 
 
ปรากฎวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือให้ความเหน็เพิ่มเติม ประธานได้ขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียงแตง่ตัง้
กรรมการ 
 
มต  ิ ท่ีประชมุมีมติอนมุติัการแตง่ตัง้นายอานนท์ วงัวส ุเป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เหน็ด้วย จํานวน 580,729,644 เสียง คิดเป็นร้อยละ 92.0813 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 49,940,689 เสียง คิดเป็นร้อยละ 7.9186 
งดออกเสียง จํานวน 143,425 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จํานวน 0  คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 722 ราย จํานวน 630,813,758 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 
7. พจิารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สาํหรับปี 2563 

ประธานได้มอบหมายให้นางอรุณี เกษตระทตั ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ นําเสนอ
ระเบียบวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

นางอรุณี เกษตระทตั ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน กลา่วรายงานตอ่ท่ีประชมุวา่
คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกบั
ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทัง้คํานงึถงึสภาพของเศรษฐกิจโดยรวม และได้มีการเปรียบเทียบ
คา่ตอบแทนของกรรมการกบับริษัทอ่ืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั ด้วยการขยายตวัของกิจกรรมดแูลสขุภาพและธุรกิจ
ของบริษัทซึง่ต้องการบริการและการสนบัสนนุจากคณะกรรมการท่ีมากขึน้เพ่ือให้สามารถทํารายได้ด้านบริการได้
สงูขึน้ เพิ่มเงินกําไร และสามารถแข่งขนักบัตลาดได้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนด้วยความเห็นชอบ
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ของคณะกรรมการจงึเหน็ควรเสนอผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยสําหรับปี 2563 
ตามท่ีได้แสดงไว้ในตารางในหนงัสือนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปี 2563 ขอเสนอวงเงินรวมไม่เกิน 22.2 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าเบีย้
ประชมุรายครัง้และคา่ตอบแทนรายปีดงันี ้

1. คา่เบีย้ประชมุกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยปี 2563 วงเงินไมเ่กิน 5.6 ล้านบาท เสนอเป็นอตัราเดียวกบัปี 2562 
ดงันี ้

(บาท/คน/ครัง้) 
คณะกรรมการ  2563 2562 

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

(บาท/คน/ครัง้) 
คณะกรรมการ  

ชุดย่อย 
คณะกรรม 

การตรวจสอบ 
คณะกรรมการ  

สรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน  

คณะกรรมการการ
ลงทุน  

2563 2562 2563 2562 2563 2562 
ประธาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
กรรมการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

2. คา่บําเหน็จคณะกรรมการปี 2563 เสนอในวงเงินรวม 16.6 ล้านบาท เทา่กบัปี 2562 โดยให้ประธานกรรมการ
เป็นผู้จดัสรร 

(บาท/คน/ปี) 
คณะกรรมการ  2563 2562* 

ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการเป็นผู้จดัสรรใน
วงเงินไมเ่กิน 16.6 ล้านบาท 

1,900,000 
รองประธานกรรมการ 1,700,000 
กรรมการ 1,500,000 

*จํานวนเงินท่ีจ่ายจริงในปี 2562 คือ 15.8 ล้านบาท 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเหน็ 

นาย Basant Kumar Dugar (ผู้ ถือหุ้น) กลา่ววา่ในขณะท่ีการกําหนดคา่ตอบแทนท่ีแน่นอนปลอดภยัและต่ํา บริษัท
ควรพิจารณาให้แรงจงูใจแก่คณะกรรมการซึง่ได้เสนอนโยบายและแผนงานอนัก่อให้เกิดประสทิธิผลโดยกําหนด
คา่ตอบแทนเป็นสดัสว่นกบัผลกําไร 

นางอรุณี เกษตระทตั กลา่วขอบคณุสําหรับคําแนะนําของนาย Dugar แตบ่ริษัทต้องเปรียบเทียบคา่ตอบแทนของ
กรรมการกบับริษัทอ่ืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั 

เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นใดซกัถามหรือให้ความเหน็เพิ่มเติม ประธานจงึขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียง 
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มต  ิท่ีประชมุมีมติอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยสําหรับปี 2563 ตามท่ีประธานคณะกรรมการสรร
หาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอด้วยคะแนนเสียงมากกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ
ดงันี ้
 
เหน็ด้วย จํานวน 630,016,728 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8736 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 795,730 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1261 
งดออกเสียง จํานวน 1,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 
บตัรเสีย จํานวน 0  คิดเป็นร้อยละ 0 
รวม 722 ราย จํานวน 630,813,758 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
 

8. พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2563 
 
ประธานได้มอบหมายให้นางสาวโสภาวดี อตุตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ นําเสนอระเบียบวาระนี ้
ตอ่ท่ีประชมุ 
 
นางสาวโสภาวดี อตุตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแถลงวา่คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้
นางสาวโกสมุภ์ ชะเอม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 6011 นางสาววิสสตุา จริยธนากร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 
3853 และนางสาวสมุาลี รีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3970 แหง่บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2563 และขอพิจารณากําหนดคา่ตอบแทนเป็นเงินจํานวนไมเ่กิน 3,100,000 บาท 
เพิ่มขึน้จากปีท่ีแล้วร้อยละ 2 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการมีความเหน็วา่ทา่นผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีตามท่ีเสนอ 
เน่ืองจากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดัได้ให้บริการแก่บริษัทอยา่งมีประสทิธิภาพมาโดยตลอด มีความเป็นอิสระ มี
ความคุ้นเคยกบัธุรกิจโรงพยาบาลเป็นอยา่งดี และมีคา่สอบบญัชีอยูใ่นเกณฑ์เหมาะสมเม่ือเทียบกบับริษัทอ่ืนใน
ระดบัเดียวกนัในอตุสาหกรรมเดียวกนั 
 
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเหน็ 
 
นายอน ุวอ่งสารกิจ (ผู้ ถือหุ้น) ขอทราบเหตผุลท่ีมีการปรับขึน้คา่สอบบญัชี  
 
นางสาวโสภาวดี อตุตโมบล ชีแ้จงวา่เป็นเร่ืองงานท่ีมีความซบัซ้อนมากขึน้ มีระบบไอทีท่ีเพิ่มขึน้ และบริษัทมีแผนจะ
ขยายกิจการ เป็นการเติมโตตามปกติ 
 
นายอนใุห้ความเหน็วา่การท่ีมีระบบไอทีเพิ่มขึน้น่าจะทําให้งานสอบบญัชีลดลง นางสาวโสภาวดีชีแ้จงวา่ในเบือ้งต้น
งานจะเพิ่มแล้วลดลงภายหลงั 
 
เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นใดซกัถามหรือให้ความเหน็เพิ่มเติม ประธานจงึขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียง 
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มต  ิ ท่ีประชมุมีมติอนมุติัการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชี ประจําปี 2563 ตามท่ีประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เหน็ด้วย จํานวน 629,743,151 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8304 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 1,069,507 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1695 
งดออกเสียง จํานวน 1,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จํานวน 0  คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 722 ราย จํานวน 630,813,758 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

9. พจิารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธ ิของบริษัท  ข้อ  3 ว่าด้วยเรื่ องวัตถุประสงค์ของบริษัท  

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวพนัธ์ทิพย์ จิรกาญจนากร เลขานกุารบริษัทเป็นผู้รายงาน 

นางสาวพนัธ์ทิพย์ แถลงวา่เพ่ือความเหมาะสมในการดําเนินธุรกิจของบริษัทและเพ่ือรองรับการประกอบธุรกิจในยคุ
สงัคมดิจิตลั คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 3 
เพ่ือให้ครอบคลมุธุรกิจใหม ่3 ข้อ ดงันี ้

(24) นําเข้า สง่ออก จดัหา ผลติ ขายปลีกและขายสง่ ซึง่ยารักษาและปอ้งกนัโรคสําหรับคนและสตัว์ ผลติภณัฑ์ยา 
อาหารเสริม อาหารและเคร่ืองด่ืมทกุชนิด อาหารมีวตัถปุระสงค์พิเศษ เคร่ืองสําอาง เวชภณัฑ์ เคมีภณัฑ์ วตัถุ
อนัตราย เคร่ืองมือแพทย์และเภสชักรรม รวมถงึเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทางวิทยาศาสตร์ และปุ๋ ย ยาปราบศตัรูพืช 
ยาบํารุงพืชและสตัว์ทกุชนิด 

(25) ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงซึง่สนิค้าและบริการตามท่ีกําหนดไว้ในวตัถปุระสงค์หรือท่ีเก่ียวข้อง
กบัธุรกิจตามท่ีกําหนดในวตัถปุระสงค์ 

(26) การซือ้ขายสนิค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นใดซกัถามหรือให้ความเหน็หลงัจากประธานท่ีประชมุได้เรียนถาม ประธานจงึขอให้ท่ีประชมุ
ลงคะแนนเสียง 

มต  ิ ท่ีประชมุมีมติอนมุติัให้แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วา่ด้วยเร่ืองวตัถปุระสงค์ของบริษัทด้วยคะแนนเสียง
มากกวา่ 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เหน็ด้วย จํานวน 630,812,858 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จํานวน 900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
บตัรเสีย จํานวน 0  คิดเป็นร้อยละ - 
รวม 722 ราย จํานวน 630,813,758 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

10. พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธ ิของบริษัท  ข้อ  4 เพ ื่อ ให้ท ุนจดทะเบียนสอดคล้องกับการแปลงหุ้น
บุร ิมสทิธ ิเป็นหุ้นสามัญในปี 2563 

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวพนัธ์ทิพย์ จิรกาญจนากร เลขานกุารบริษัทเป็นผู้รายงาน 
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นางสาวพนัธ์ทิพย์ แถลงวา่สืบเน่ืองจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2541 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2541 
ได้มีมติเหน็ชอบให้ผู้ ถือหุ้นสามารถแปลงหุ้นบริุมสทิธิเป็นหุ้นสามญัในอตัราสว่น 1 หุ้นบริุมสทิธิต่อ 1 หุ้นสามญัใน
เดือนกมุภาพนัธ์ของทกุปี ซึง่ในเดือนกมุภาพนัธ์ ปี 2563 มีผู้ ถือหุ้นบริุมสทิธิใช้สทิธิแปลงหุ้นบริุมสิทธิเป็นหุ้นสามญั 
รวม 30,000 หุ้น คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอผู้ ถือหุ้นให้อนมุติัแก้ไขรายละเอียดของทนุจดทะเบียนในหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เป็นดงันี ้
 
ข้อ 4 ทนุจดทะเบียน 922,702,685 บาท เก้าร้อยย่ีสบิสองล้านเจ็ดแสนสองพนัหกร้อย 

แปดสบิห้าบาท 

 แบง่ออกเป็น 922,702,685 หุ้น เก้าร้อยย่ีสบิสองล้านเจ็ดแสนสองพนัหกร้อย 
แปดสบิห้าหุ้น 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท หนึง่บาท 

 โดยแยกออกเป็น  

 หุ้นสามญั 921,521,820 หุ้น เก้าร้อยย่ีสบิเอด็ล้านห้าแสนสองหม่ืนหนึง่พนั 
แปดร้อยย่ีสบิหุ้น 

 หุ้นบริุมสทิธิ 1,180,865 หุ้น หนึง่ล้านหนึง่แสนแปดหม่ืนแปดร้อยหกสบิห้าหุ้น 
 
หลงัจากเปิดโอกาสและไมมี่ผู้ ถือหุ้นใดซกัถามหรือให้ความเหน็ ประธานจงึเสนอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียง 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเหน็ 

นายอน ุวอ่งสารกิจ (ผู้ ถือหุ้น) ขอทราบจํานวนหุ้นบริุมสทิธิท่ียงัไมไ่ด้แปลงวา่มีจํานวนเทา่ไหร่ และหากผู้ ถือหุ้น
บริุมสทิธิรายใหญ่แปลงหุ้นของตนเป็นหุ้นสามญัจะมีผลกระทบอยา่งไร  
 
นางสาวพนัธ์ทิพย์ จิรกาญจนากร ชีแ้จงวา่มีหุ้นบริุมสทิธิท่ียงัไมไ่ด้แปลง 1,180,865 หุ้น และการแปลงหุ้นบริุมสิทธิ
เป็นหุ้นสามญัไมมี่ผลกระทบอะไร จํานวนหุ้นท่ีออกและทนุชําระแล้วยงัเทา่เดิม เพราะหุ้นบริุมสทิธิ 1 หุ้น แปลงเป็น
หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น และราคาท่ีแปลงสภาพคือ 0 บาท 
 
นางสาวณิชา เด่ียววณิชย์ อาสาพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามวา่ หาก
ในเดือนกมุภาพนัธ์ปีหน้ามีการแปลงหุ้นบริุมสทิธิเป็นหุ้นสามญัอีกจะต้องมีการแก้ไขหนงัสือบริคณฑ์สนธิของบริษัท
อีกหรือไม ่ 
 
นางสาวพนัธ์ทิพย์ จิรกาญจนากร กลา่วตอบวา่ต้องจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิอีกเพราะรายละเอียดของ
ทนุจดทะเบียนมีการเปล่ียนแปลง กลา่วคือจํานวนหุ้นสามญัจะเพิ่มขึน้และจํานวนหุ้นบริุมสทิธิจะลดลง 
 
นายอน ุวอ่งสารกิจ (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามวา่ ถ้ามีการแปลงหุ้นบริุมสทิธิทัง้หมด โครงสร้างผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะ
เปล่ียนแปลงหรือไม ่ 
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นางสาวพนัธ์ทิพย์ จิรกาญจนากร กลา่วตอบวา่ โครงสร้างผู้ ถือหุ้นไมเ่ปล่ียน หุ้นท่ีออกและทนุชําระแล้วยงัเทา่เดิม ผู้
ถือหุ้นบริุมสทิธิและหุ้นสามญัมีสทิธิเทา่กนั 
 
เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นใดซกัถามหรือให้ความเหน็เพิ่มเติม ประธานจงึเสนอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียง 
 
มติ ท่ีประชมุมีมติอนมุติัให้แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการแปลงหุ้นบริุมสิทธิเป็นหุ้น
สามญัด้วยคะแนนเสียงมากกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง ดงันี ้

เหน็ด้วย จํานวน 630,812,258 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9997 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จํานวน 1,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 
บตัรเสีย จํานวน 0  คิดเป็นร้อยละ 0 
รวม 722 ราย จํานวน 630,813,758 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
11. พิจารณาแ ก้ไขข้ อบังคับของบริษัท  ข้อ  30 เพ ื่ อ ให้ การประชุมท ี่ กฎหมายบัญญัต ิให้ ต้อ งมีการประชุม

สามารถกระทาํผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ได้ 
 
ประธานได้มอบหมายให้นางสาวพนัธ์ทิพย์ จิรกาญจนากร เลขานกุารบริษัทเป็นผู้รายงาน 
 
นางสาวพนัธ์ทิพย์ แถลงวา่สืบเน่ืองจากพระราชกําหนดวา่ด้วยการประชมุผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 อนญุาต
ให้การประชมุท่ีกฎหมายบญัญติัให้ต้องมีการประชมุ เช่น การประชมุผู้ ถือหุ้น การประชมุคณะกรรมการ และการ
ประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ย สามารถกระทําผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ได้ โดยต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความ
มัน่คงปลอดภยัของการประชมุผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมกําหนด และบริษัทต้อง
มีการกําหนดเร่ืองการประชมุผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทด้วย คณะกรรมการเหน็สมควรให้ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 30 ให้เป็นดงันี ้เพ่ือเป็นการประหยดัต้นทนุและ
ระยะเวลาในการจดัการประชมุและการเดินทางไปร่วมประชมุ 
 
ข้อ 30. ในการประชมุคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชมุไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมด 
จงึจะครบองค์ประชมุ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมมี่รองประธานกรรมการ หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้
กรรมการซึง่มาประชมุเลือกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 
 
การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึง่มีเสียงหนึง่ในการลงคะแนน เว้นแตก่รรมการซึง่มี
สว่นได้เสียในเร่ืองใดไมมี่สทิธิออกเสียงในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีก
เสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 
 
ผู้ ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชมุจะกําหนดให้จดัการประชมุท่ีกฎหมายบญัญติัให้ต้องมีการประชมุ รวมถงึการประชมุ
คณะกรรมการ การประชมุผู้ ถือหุ้น และการประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ย กระทําผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ตาม
บทบญัญติัแหง่กฎหมายท่ีใช้บงัคบัอยูก็่ได้ 
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หลงัจากเปิดโอกาสและไมมี่ผู้ ถือหุ้นใดซกัถามหรือให้ความเหน็ ประธานจงึเสนอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียง 
 
มติ ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง ดงันี ้
 
เหน็ด้วย จํานวน 630,812,758 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จํานวน 900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
บตัรเสีย จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม 722 ราย จํานวน 630,813,758 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
 

12. พจิารณาเรื่ องอ ื่นๆ  
 
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระอ่ืนท่ีไม่อยู่ในหนังสือนดัประชุม แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนใด
เพ่ือพิจารณา 
 
นายอน ุวอ่งสารกิจ (ผู้ ถือหุ้น) กลา่วว่าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึง่เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้ 
และประเทศไทยได้รับการยกยอ่งในเร่ืองความปลอดภยั โรงพยาบาลมีแนวโน้มจะเติบโตอย่างไร และจะสามารถพลิก
วิกฤตเป็นโอกาสได้อย่างไร ประการท่ีสอง การท่ีราคานํา้มนัปรับลดลงมาก และลกูค้าตะวนัออกกลางไปใช้บริการท่ี
อ่ืน ประกอบกบัสถานการณ์ท่ียากลําบากในตะวนัออกกลาง จากการทําการตลาด บริษัทเห็นว่าแนวโน้มของสดัสว่น
ของลกูค้ากลุม่นีจ้ะเป็นอย่างไร ประการสดุท้าย ตามท่ีบริษัทได้รับคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ในราคา 125 บาท และมีการ
ปรับเปล่ียนใหม่ อยากทราบความคืบหน้าและความเห็นของบริษัท รวมถึงเร่ืองเก่ียวกับคณะกรรมการแข่งขันทาง 
การค้า 
 
นายชยั โสภณพนิช กล่าวตอบเบือ้งต้นว่า รัฐบาลสามารถบริหารจดัการสถานการณ์ COVID-19 ได้ดีมาก อย่างไรก็
ตาม สนามบินยงัคงปิดอยู่ ทําให้ผู้ ป่วยจากต่างประเทศยงัไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ ในช่วงเวลานี ้
บริษัทได้ปรับปรุงระบบการทํางานต่าง ๆ ซึง่เม่ือมีการเปิดสนามบิน และคนไข้พร้อมท่ีจะเข้ามา ทา่นประธานมัน่ใจว่า
การให้บริการผู้ ป่วยจะดีขึน้กวา่เดิมอีก 
 
นางอาทิรัตน์ จารุกิจพิพฒัน์ กลา่วเสริมในเร่ืองการพลกิวิกฤตเป็นโอกาสวา่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ 
COVID-19 ทําให้การให้บริการสาธารณสขุปฐมภมิู และทติุยภมิูมีอปุสรรคบ้าง เน่ืองจากคนไข้ไมก่ล้าเข้ามาใน
โรงพยาบาลจงึทําให้มีการให้บริการแบบ Telemedicine หรือ Teleconsultation อยา่งแพร่หลาย ขณะท่ีก่อนหน้านีมี้
การถกเถียงกนัในเร่ืองความเหมาะสม ผู้บริหารได้เลง็เหน็แนวทางการให้บริการในอนาคตสําหรับผู้ ป่วยท่ีไมซ่บัซ้อนท่ี
จะเปล่ียนรูปแบบจากการท่ีผู้ ป่วยเข้ามารับบริการท่ีโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลไปให้บริการถงึบ้านและดําริให้ลงทนุ
พฒันาด้าน digital platform ไว้แล้ว คาดวา่ภายในต้นไตรมาส 3 จะเหน็ digital platform อยา่งเป็นรูปธรรมได้ แตแ่ม้
จะเป็นการเพิ่มจํานวนผู้ รับบริการมากขึน้แตร่ายได้ตอ่หวัจะต่ํากวา่คนไข้หนกัและคนไข้โรคซํา้ซ้อน 
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สําหรับกลุ่มลกูค้าชาวต่างชาตินัน้ นอกเหนือจากชาวตะวนัออกกลาง กลุ่มท่ีเติบโตอย่างเห็นได้ชัดอีกกลุ่มหนึ่งคือ 
CLMV โดยเฉพาะประเทศเมียนมาและกมัพชูา บริษัทมีตวัแทนท่ีเป็นหุ้นส่วนท่ีประเทศเมียนมาท่ีเปิดสถานพยาบาล
ร่วมกัน อตัราการส่งผู้ ป่วยจากเมียนมาก็เพิ่มขึน้เร่ือย ๆ  ลกูค้าส่วนใหญ่จะใช้บริการสติูนารีเวช และ ICU Horizon 
Center ซึง่เป็นศนูย์รักษามะเร็ง เป็นท่ียอมรับอย่างแพร่หลายไม่เฉพาะต่างประเทศ ในประเทศไทยก็นิยมมาก บริษัท
ได้ลงทุนใน Next Generation Sequencing ซึ่งเป็นการออกแบบการรักษามะเร็งแบบเฉพาะเจาะจงสําหรับผู้ ป่วย
มะเร็งแต่ละรายซึ่งแตกต่างจากการรักษาแบบเดิมและมีประสิทธิภาพดีกว่า และบริษัทยงัเป็นโรงพยาบาลเดียวท่ีมี 
Tumor Board ประกอบด้วยแพทย์มะเร็งและผู้ ให้บริการทางการแพทย์ทุกสาขาวิชาชีพ นอกจากนี ้บํารงุราษฎร์ได้
ลงทนุใน future medicine พฒันาเทคโนโลยี และความรู้ความสามารถของบคุลากรควบคูก่นัไป  
 
นายชยั โสภณพนิช กล่าวว่า กรณี BDMS ต้องการซือ้หุ้นของบริษัทนัน้ ยงัไม่มีความคืบหน้า เพราะ BDMS ยงัไม่ได้
จดัประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุติัการซือ้หุ้นตามท่ีประกาศ 
 
นายสนัต์ เจษฎาอารักษ์กลุ (ผู้ ถือหุ้น) ได้ส่งคําถามเก่ียวกบัแผนการรับมือกบัผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 
และข้อสรุปเก่ียวกบั BDMS ขอซือ้หุ้นบริษัท นางอาทิรัตน์ จารุกิจพิพฒัน์ กลา่ววา่เป็นคําถามท่ีได้ตอบไปแล้ว  
 
ผู้ ถือหุ้น (ไม่ประสงค์ออกนาม) ได้ส่งคําถามเก่ียวกับการก่อสร้างของโรงพยาบาลท่ีซอยสุขุมวิท 1 (ร่ืนฤดี) ว่าได้มี
การศกึษาถงึผลกระทบสิง่แวดล้อมหรือไม ่อาคารจะมีเตียงผู้ ป่วยก่ีเตียง และมีท่ีจอดรถก่ีคนั 
 
นางอาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ กล่าวตอบว่ามี 3 อาคาร เป็นอาคารจอดรถ 1 อาคาร อีก 2 อาคารจะเป็นศูนย์กึ่ง ๆ 
มะเร็ง (Integrative Cancer Center) เป็นการรักษามะเร็งแบบ conventional และศนูย์ฟืน้ฟูสขุภาพ (Rehabilitation 
Center) รองรับผู้ ป่วยด้านกายภาพ และผู้สงูวยัท่ีมีอาการทางสมอง กระดูก และข้อ เพ่ือฟืน้ฟูสขุภาพและกายภาพ 
บริษัทมีทีม project development ท่ีได้ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนทําการก่อสร้าง และได้รับฟังเสียงตอบรับ
จากผู้อยูอ่าศยัในบริเวณโดยรอบแล้ว  
 
นางสาวบษุกร งามพสธุาดล (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามว่า การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ีมากขึน้จะสง่ผลให้บทบาทของ
บคุลากรลดลงหรือไม ่และการท่ีเทคโนโลยีมาเร็วและแพงมาก จะทําให้กําไรลดลงหรือไม ่  
 
นางอาทิรัตน์ จารุกิจพิพฒัน์ กลา่วตอบวา่ บทบาทของบคุลากรไมไ่ด้ลดลง เพราะบคุลากรเป็นผู้ ใช้เทคโนโลยี และ
เทคโนโลยีถกูนํามาใช้เพ่ือให้การทํางานง่ายและมีประสทิธิภาพมากขึน้ ในเร่ืองต้นทนุช่วงแรกย่อมสงู สําหรับมมุมอง
ของผู้ รับบริการ แม้การรักษาโดยใช้เทคโนโลยีจะมีราคาสงู แต่เม่ือพิจารณาโดยรวมแล้ว จะได้ผลดีมากกวา่ เจ็บน้อย
กวา่ ฟืน้ตวัเร็วกวา่ โอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนต่ํากวา่ ซึง่ท้ายท่ีสดุราคาอาจไมไ่ด้แตกตา่งมากจากการรักษาตามปกติ 
สําหรับในมมุมองของบริษัทในฐานะผู้ให้บริการ การตัง้ราคาต้องสามารถแข่งขนัได้ในขณะท่ียงัมีกําไร และต้องใช้กล
ยทุธ์ท่ีแตกตา่งสําหรับผู้ ป่วยในประเทศและตา่งประเทศ 
 
นายอภิชาติ วอ่งคงคาทอง (ผู้ รับมอบฉนัทะ) สอบถามถงึแรงจงูใจท่ีทําให้กลุม่ลกูค้าชาวตา่งชาติประมาณเกือบ 400 
คนเลือกท่ีจะรอเข้ามารับบริการท่ีโรงพยาบาล และการเดินทางเข้ามามีการคดัแยกเป็นก่ีประเภท อยา่งไร เช่น ตาม
ความฉกุเฉิน ช่วงเวลาท่ีจะเข้ามา และจํานวนเท่าไรในแตล่ะครัง้ เพ่ือใช้ประมาณการกระแสเงินสด 
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นางอาทิรัตน์ จารุกิจพิพฒัน์ กลา่วตอบวา่เร่ืองประเภทของลกูค้าเป็นรายละเอียดท่ีต้องนําเรียนภายหลงั ในภาพรวม 
ลกูค้าเกือบส่ีร้อยคนนีไ้มใ่ช่ลกูค้าใหมแ่ตเ่ป็นคนไข้ท่ีมาติดตามอาการ เช่น คนไข้ท่ีมาตรวจร่างกายเป็นประจําซึง่
เช่ือถือในเทคโนโลยีท่ีแมน่ยําในการค้นหาโรคท่ีคนไข้เป็น คนไข้ท่ีรอรับการผา่ตดัเป็นกรณีท่ีรอได้ เช่นการผา่ตดั
เปล่ียนเข่า เปล่ียนสะโพก แตก่รณีท่ีเร่งดว่นท่ีรอไมไ่ด้ เช่น ผู้ ป่วยโรคมะเร็ง ก็ได้รับการอนมุติัจากกระทรวง
ตา่งประเทศและสาธารณสขุจงัหวดั ให้เข้ามาได้ คนไข้ท่ีเป็นโรคเรือ้รัง เช่น ความดนัโลหิตสงู เบาหวาน หวัใจ มา
เพราะติดแพทย์ผู้ รักษา  
 
นางสาวอรภรรณ บวัมว่ง กลา่วเสริมวา่ โรงพยาบาลได้ทําการติดตอ่กบัผู้ ป่วยท่ีจะเข้ามารับบริการผา่น 
Teleconference และยงัให้ลา่มติดตอ่ผู้ ป่วยเพ่ือรักษาความสมัพนัธ์ ผู้ ป่วยในประเทศเมียนมาบางรายต้องการมารับ
การรักษาท่ีโรงพยาบาลเน่ืองจากโรงพยาบาลในประเทศเมียนมายงัไมส่ามารถรักษาโรคท่ีซบัซ้อนได้ ขณะนีก้ระทรวง
สาธารณสขุเร่ิมผอ่นคลายมาตรการห้ามการเดินทางเข้าประเทศ คาดวา่จะทราบผลประมาณเดือนมิถนุายน 
 
นางสาวบษุกร งามพสธุาดล (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามวา่รายได้ของบริษัทท่ีเติบโตร้อยละ 3.5 มาจากการปรับขึน้ราคา
ประจําปี หรือ จากการเพิ่มขึน้ของผู้ ป่วยรายใหม ่อีกประการหนึง่ เทคโนโลยีท่ีได้มานัน้บริษัทซือ้ขาดหรือเปลา่ หากใช่
เม่ือมีการเปล่ียนแปลง เทคโนโลยีนัน้ก็จะล้าสมยั บริษัทมีการจดัการอยา่งไร 
 
นางอาทิรัตน์ จารุกิจพิพฒัน์ ชีแ้จงวา่ อตัราสว่นผู้ ป่วยเก่ายงัสงูกว่าผู้ ป่วยใหม่ แตโ่รงพยาบาลก็พยายามเพิ่มผู้ ป่วย
ใหมด้่วยวิธีการตา่ง ๆ เช่น พฒันาการตรวจสขุภาพโดยนํา predictive และ inventive ของไวทลัไลฟ์มาผสมผสาน ทํา
ให้มีรายได้เพิ่มขึน้ประมาณ 60 กวา่ล้านบาท สว่นการปรับราคานัน้เป็นการทําอยา่งสมเหตสุมผลเฉพาะกรณีท่ีมี
ต้นทนุในการบริหารจดัการเพิ่มขึน้ การเติบโตของรายได้มาจากการรักษาโรคท่ีซบัซ้อน รักษายาก เช่น โรคมะเร็ง แม้
จํานวนคนไข้จะไมม่ากแตร่ายได้ตอ่หวัมีจํานวนมาก  
 
นางสาวอรภรรณ บวัมว่ง กลา่วเสริมเร่ืองการซือ้เทคโนโลยี บริษัทจะซือ้เทคโนโลยีจากผู้ประกอบการรายใหญ่ซึง่มี
ความน่าเช่ือถือและมีความสมัพนัธ์กนัท่ียาวนาน และทําการตอ่รองราคาหรือสทิธิประโยชน์อ่ืน เช่น การปรับปรุง
ระบบฟรีหรือท่ีราคาขัน้ต่ํา เพ่ือให้มัน่ใจวา่ บริษัทสามารถปรับปรุงเทคโนโลยีให้ทนัสมยัได้ตลอด 
 
นายเอกชยั เอิบประสาทสขุ (ผู้ ถือหุ้น) กลา่ววา่โรงพยาบาลน่าจะได้รับผลกระทบจาก COVID-19 จงึถามวา่ในปีนี ้
บริษัทได้ทําประมาณการการลดลงของรายได้ไว้หรือไมเ่พียงใด และ ณ ไตรมาส 2 บริษัททําได้ดีกวา่ท่ีคาดไว้หรือไม ่
และรายได้รวมจะกระทบกบัการจ่ายเงินปันผลหรือไม ่อีกประการหนึง่ การก่อสร้างในซอยสขุมุวิท 1 ท่ีผู้บริหารแจ้งวา่
จะทําเป็นศนูย์มะเร็งทําให้เข้าใจวา่มีประเดน็เร่ืองรังสีเข้ามาเก่ียวข้อง อยากทราบวา่บริษัทมีการจดัการเก่ียวกบั
สิง่แวดล้อมและผู้อาศยัในบริเวณโดยรอบอยา่งไร และจะเรียกประชมุผู้อาศยัในบริเวณโดยรอบหรือไม ่
 
นางสาวอรภรรณ บวัมว่ง ชีแ้จงวา่ บริษัทมีการตรวจสอบรายได้ทกุเดือนเน่ืองจากความไมแ่น่นอน การปรับเปล่ียน
ของปริมาณคนไข้ และนโยบายของรัฐบาลมีผลต่อรายได้ทัง้สิน้ ต้องมีการบริหารจดัการคนไข้หรือเล่ือนกําหนดการ
เข้ารับการรักษาออกไป จงึยงัไม่สามารถระบไุด้ชนัเจนวา่รายได้ ณ วนัสิน้ปีจะเป็นเทา่ไร ต้องติดตามใกล้ชิดทกุไตร
มาสตอ่ไป 
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นางอาทิรัตน์ จารุกิจพิพฒัน์ เสริมวา่การตัง้เปา้หมายใหมใ่นขณะนีทํ้าได้ยากมากเน่ืองจากมีปัจจยัท่ีควบคมุไมไ่ด้อยู่
หลายประการ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงโรงพยาบาลต้องปฏิบติัตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสขุ ปัจจยัเหลา่นัน้ ได้แก่ 
นโยบายการเปิดหรือปิดสนามบิน การกกัตวัผู้ ป่วย (state quarantine) การตรวจลงตราหรือวีซา่และระยะเวลาท่ี
ผู้ ป่วยได้รับอนญุาตให้อยูใ่นประเทศ เป็นต้น ดงันัน้ ถ้านโยบายของรัฐมีความชดัเจน บริษัทจะสามารถกําหนด
จํานวนและเวลาท่ีผู้ ป่วยจะเข้ามาได้แน่นอนขึน้ สําหรับการก่อสร้างอาคารท่ีซอยสขุมุวิท 1 บริษัทยืนยนัวา่ได้ให้
ความสําคญักบัสิง่แวดล้อมและความปลอดภยัของทกุทา่นไมเ่ฉพาะแตเ่พียงผู้อยูอ่าศยัในบริเวณโดยรอบแตร่วมถงึ
บคุลากรของบริษัทด้วย นางอาทิรัตน์กลา่วขอบคณุสําหรับคําแนะนําเร่ืองการประชมุกบัผู้อยูอ่าศยัในบริเวณโดยรอบ 
บริษัทจะดําเนินการเพ่ือชีแ้จงผู้ เก่ียวข้องตอ่ไปเพ่ือลดความกงัวล 
 
นาย Basant Kumar Dugar (ผู้ ถือหุ้น) แนะนําให้ทําบนัทกึข้อตกลงหรือเชิญมหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียงเข้ามาสนบัสนนุ
เร่ืองการวิจยัพฒันา เป็นต้น ประการท่ีสอง นาย Dugar ขอฝากความนบัถืออยา่งย่ิงถงึ ดร. สวุรรณ วลยัเสถียร และ
เหน็วา่บริษัทน่าจะมองหา common director มาทดแทนเพ่ือเพิ่มคะแนน CG (CG score) ประการท่ีสาม เม่ือมีการ
เพิ่มคา่สอบบญัชีร้อยละ 2 น่าจะมีการทําอะไรเพิ่มเติมเพ่ือเพิ่มประสทิธิแก่บริษัท ประการท่ีส่ี บริษัทน่าจะเพิ่มรายได้
ด้วยวิธีการใหม ่ๆ ประการสดุท้าย นาย Duga ขอให้บริษัทโชคดีและฟืน้กลบัมาโดยเร็ว 
 
นายประทีป เหล่าวฒันาวงศ์ (ผู้ ถือหุ้น) เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนมุติัค่าใช้จ่ายให้ผู้ เข้าร่วมประชุมทกุคนท่ี
ลงทะเบียนทา่นละ 200 บาท เน่ืองจากปีนีไ้มมี่อาหารหรือเคร่ืองด่ืมเลย 
 
นางสาวพนัธ์ทิพย์ จิรกาญจนากร ชีแ้จงวา่ เน่ืองจากปีนีเ้กิดสถานการณ์ไมป่กติเพราะมีการแพร่ระบาดของเชือ้ 
COVID-19 บริษัทพยายามท่ีจะทําให้การประชมุสัน้ เรียบและง่าย ลดการสมัผสัเพ่ือหลีกเล่ียงการติดเชือ้ตาม
นโยบายของรัฐบาล และสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเข้าประชมุแทน จงึขอความร่วมมือจากทา่น
ผู้ ถือหุ้นด้วย 
 
นายอน ุวอ่งสารกิจ (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามวา่บริษัทจะทําธุรกิจขายตรงด้วยหรืออยา่งไร 
 
นางสาวพนัธ์ทิพย์ จิรกาญจนากร กลา่วตอบว่าไม่ใช่ธุรกิจขายตรง แต่เป็นธุรกิจตลาดแบบตรง การซือ้ขายสินค้าหรือ
บริการโดยวิธีการใช้ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตถือเป็นการทําธุรกิจตลาดแบบตรง 
 
นายฐิวริทธ์ นาคธร (ผู้ ถือหุ้น) ขอทราบมมุมองของผู้บริหารภายหลงัสถานการณ์ COVID-19 เก่ียวกบัสดัสว่นผู้ ป่วย
ของโรงพยาบาล และโรงพยาบาลมีแผนท่ีจะเน้นตลาดผู้ ป่วยระดบักลางมากขึน้ใช่หรือไม ่
 
นางอาทิรัตน์ จารุกิจพิพฒัน์ กลา่วตอบวา่คา่นิยม (core value) ของบํารุงราษฎร์คือความปลอดภยัของผู้ ป่วยและ
คณุภาพ (patient safety and quality) โรงพยาบาลมีมาตรการการปอ้งกนัท่ีเหมาะสมทนัทีท่ีเกิดสถานการณ์ มีการ
จดัตัง้ command center เพ่ือควบคมุและปอ้งกนัการแพร่ระบาดของเชือ้โรค และเผยแพร่ให้ผู้ใช้ปริการและบคุคลท่ี
เก่ียวข้องได้ทราบสิง่ท่ีโรงพยาบาลทําพร้อมกบัการให้ความรู้ ดงันัน้ บริษัทมัน่ใจวา่ผู้ใช้บริการไม่กลวัท่ีจะเข้ามาใช้
บริการภายหลงัสถานการณ์ COVID-19 สว่นวิธีปฏิบติัตนคงมีการเปล่ียนแปลงบ้างขึน้อยูก่บัสถานการณ์ นโยบาย
และมาตรการภาครัฐ ซึง่เป็นปัจจยัท่ีควบคมุไมไ่ด้ สําหรับสดัสว่นระหวา่งผู้ ป่วยชาวไทยและชาวตา่งชาติคาดวา่ 
เทา่ ๆ กนั 
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นายอภิชาติ ว่องคงคาทอง (ผู้ รับมอบฉันทะ) เสนอให้ฝ่ายบริหารส่งคูปองอาหารให้ผู้ เข้าร่วมประชุมทางไปรษณีย์ 
นางอาทิรัตน์ จารุกิจพิพฒัน์ รับคําชีแ้นะและจะพิจารณาดําเนินการตอ่ไป 
 
เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้พิจารณา และไม่มีผู้ ถือหุ้นใดซกัถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าว
ขอบคณุผู้ ถือหุ้นและปิดการประชมุเม่ือเวลา 16.22 น. 

นายชยั โสภณพนิช 
ประธานท่ีประชมุ 

 
 
 
 

 (พนัธ์ทิพย์ จิรกาญจนากร) 
 เลขานกุารบริษัท 
 ผู้จดบนัทกึรายงานการประชมุ 




