เอกสารหมายเลข 1
รายงานการประชุมสามัญผู้ถ ือ หุน้ ครังที

ประจําปี

ของ
บริษัท โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน)

เวลาและสถานที
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที ประจําปี
ได้จดั ขึนเมือวันพุธที เมษายน
เวลา . น. ณ หัองประชุมใหญ่
ชัน อาคารบํารุงราษฎร์อินเตอร์เนชันแนลคลินิก (อาคาร เอ) เลขที ซอย (นานาเหนือ) ถนนสุขมุ วิท คลองเตยเหนือ
วัฒนา กรุงเทพฯ
กรรมการทีเข้าร่วมประชุม
1. นายชัย

โสภณพนิช

ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการการลงทุน

2. นายชาญวิทย์

ตันติพิพฒ
ั น์

รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

3. นางลินดา

ลีสหะปั ญญา

กรรมการผูจ้ ดั การ และกรรมการการลงทุน

4. นางสาวโสภาวดี

อุตตโมบล

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

5. นายปริญญ์

จิราธิวฒ
ั น์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

6. นางอรุณี

เกษตระทัต

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

7. นายชอง

โท

กรรมการการลงทุน และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

8. นายอานนท์

วังวสุ

กรรมการ

1. ดร. อนิลโล

ซอเรนติโน

ประธานเจ้าหน้าทีบริหารกลยุทธ์

2. นางอาทิรตั น์

จารุกิจพิพฒ
ั น์

ประธานเจ้าหน้าทีบริหารของโรงพยาบาล

3. น.ส. อรภรรณ

บัวม่วง

ประธานเจ้าหน้าทีสายงานการเงิน

4. ร.ศ. นพ. ทวีสิน

ตันประยูร

ประธานปฏิบตั ิการด้านการแพทย์

1. น.ส. โกสุมภ์

ชะเอม

ตัวแทนจาก บริษัท สํานักงานอีวาย จํากัด

2. นายชวพันธุ์

สุรยิ จันทร์

ตัวแทนจาก บริษัท สํานักงานอีวาย จํากัด

3. น.ส. พันธ์ทิพย์

จิรกาญจนากร

เลขานุการบริษัท

ผูบ้ ริหาร

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม

บริษัทมีกรรมการทังหมด ท่าน กรรมการเข้าร่วมประชุมรวม ท่าน สัดส่วนของกรรมการทีเข้าร่วมประชุมคิดเป็ นร้อยละ
. ของกรรมการทังหมด
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เริมการประชุม
นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการทําหน้าทีเป็ นประธานทีประชุม ประธานแถลงว่ามีผถู้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเองและโดย
การมอบฉันทะรวม ราย มีหนุ้ นับรวมกันได้ , , หุน้ คิดเป็ นร้อยละ .
ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้แล้ว
ทังหมดจํานวน , , หุน้ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงกล่าวเปิ ดประชุม
ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทแนะนําคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และตัวแทนจากสํานักงานผูส้ อบบัญชีทีเข้าร่วม
ประชุม และชีแจงวิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีนบั คะแนน
หลังจากแนะนําคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และตัวแทนจากสํานักงานผูส้ อบบัญชีแล้ว และก่อนชีแจงวิธีการลงคะแนนเสียงและ
วิธีนบั คะแนน นางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนากร กล่าวว่าเพือให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี ผูถ้ ือหุน้ จํานวนอย่าง
น้อยสองท่านอาจทําหน้าทีเป็ นผูส้ งั เกตการณ์การนับคะแนนด้วยก็ได้ โดยยังคงนังรวมอยู่กบั ผูถ้ ือหุน้ ท่านอืน แต่ไม่มีผใู้ ดอาสา
ทําหน้าทีนี
นางสาวพันธ์ทิพย์ชีแจงว่า การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้บตั รลงคะแนนเสียงทีผูถ้ ือหุน้ ได้รบั เมือลงทะเบียน ผูถ้ ือหุน้ จะ
มีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุน้ ทีตนถือ โดยนับหนึงหุน้ ต่อหนึงเสียง ขอให้ผถู้ ือหุน้ ออกเสียงโดยทําเครืองหมายในช่อง เห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึง ด้วยคะแนนเสียงทีมีอยู่ทงหมด
ั
จะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้ นอกจากผู้
ถือหุน้ ทีเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและได้แต่งตังให้ผรู้ บั ฝากหลักทรัพย์ (custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ซึง
ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. เท่านัน สําหรับบัตรเสียทุกกรณีจะถือเป็ นการงดออกเสียง
ในการนับคะแนน เพือความรวดเร็วในการนับคะแนน ขอให้ผถู้ ือหุน้ ทีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือเพือให้เจ้าหน้าทีเก็บ
บัตรลงคะแนนเสียง เจ้าหน้าทีจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผูท้ ียกมือเท่านัน ผูท้ ไม่
ี ยกมือจะนับเป็ นคะแนนเสียงเห็นด้วย
ทังหมด ส่วนผูถ้ ือหุน้ ทีได้ระบุความประสงค์การลงคะแนนเสียงไว้ชดั เจนแล้วในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. บริษัท
จะนับคะแนนตามทีผูถ้ ือหุน้ ระบุมา เมือประชุมเสร็จหรือผูถ้ ือหุน้ ทีออกจากทีประชุมก่อน ขอให้มอบสติกเกอร์ทีติดอกเสือและ
บัตรลงคะแนนเสียงทีเหลือคืนแก่เจ้าหน้าทีทีประตูทางออก
สําหรับปี นี เนืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา
(โควิด- ) บริษัทได้รบั อนุญาตจากหน่วย
ราชการให้จดั การประชุมโดยใช้ระยะเวลาทํากิจกรรมไม่นาน ขอความร่วมมือจากผูถ้ ือหุน้ ให้ใช้เวลาในการถามคําถามหรือให้
ความเห็นไม่นาน เพือการนีท่านประธานจึงขอเสนอให้การนับคะแนนเสียงกระทําทันที แต่การแจ้งผลการนับคะแนนให้ที
ประชุมทราบให้กระทําพร้อมกันทุกวาระหลังวาระอืน ๆ ทีประชุมรับทราบและไม่มีผใู้ ดมีความเห็นเป็ นอย่างอืน
ประธานจึงได้เริมดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถ อื หุน้ ครังที
พฤษภาคม

ประจําปี

ประชุมเมือวัน พุธ ที

ประธานขอให้ทประชุ
ี มพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที
เมือวันพุธที พฤษภาคม
ซึงได้สง่ ให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประจําปี

ซึงได้จดั ให้มีขนึ

ี มลงคะแนนเสียงรับรองรายงานการประชุม
ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ มีความเห็น ประธานจึงขอให้ทประชุ
มติ ทีประชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที ประจําปี
ซึงประชุมเมือวันพุธที
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี

พฤษภาคม
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เห็นด้วย

จํานวน

636,956,694 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100.0000

ไม่เห็นด้วย

จํานวน

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

0.0000

งดออกเสียง

จํานวน

78,600 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

-

บัตรเสีย

จํานวน

0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

-

จํานวน

637,035,294 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

-

รวม

ราย

2. รับทราบรายงานผลการดําเนิน งานของบริษัท ในรอบปี
ประธานได้มอบหมายให้นางอาทิรตั น์ จารุกิจพิพฒ
ั น์ ผูอ้ าํ นวยการด้านบริหารโรงพยาบาล เป็ นผูร้ ายงานผลการ
ดําเนินงานของบริษัท
นางอาทิรตั น์ได้รายงานสรุปผลการดําเนินงานในรอบปี ทีผ่านมา โดยได้แสดงภาพนิงเกียวกับข้อมูลต่าง ๆ ประกอบ
จากผลกระทบของโค
ในปี
บริษัทมีรายได้รวม , ล้านบาท ลดลงร้อยละ . จาก , ล้านบาทในปี
วิด- โดยบริษัทมีรายได้จากกิจการโรงพยาบาลจํานวน , ล้านบาท ลดลงร้อยละ . จาก , ล้านบาทในปี
โดยหลักเป็ นผลจากการลดลงของรายได้จากกลุม่ ผูป้ ่ วยชาวไทยและกลุม่ ผูป้ ่ วยชาวต่างประเทศ ร้อยละ . และร้อย
ละ . ตามลําดับ เป็ นผลให้รายได้จากกลุม่ ผูป้ ่ วยชาวไทยคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ . ในขณะทีรายได้จากกลุม่ ผูป้ ่ วย
ต่างประเทศคิดเป็ นร้อยละ . ในปี
เทียบกับร้อยละ . และร้อยละ . ตามลําดับ ในปี
กําไรก่อนหักดอกเบีย ภาษี ค่าเสือมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) ลดลงร้อยละ . เป็ น , ล้านบาท ในปี
จาก , ล้านบาทในปี
และอัตรากําไรก่อนหักดอกเบีย ภาษี ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย (EBITDA
Margin) คิดเป็ นร้อยละ . ในปี
เทียบกับร้อยละ . ในปี
EBITDA ลดลงในปี
ตามการลดลงของรายได้จากกิจการโรงพยาบาล หักกลบกับการลดลงของค่าธรรมเนียมแพทย์
ต้นทุนสินค้า ค่าใช้จ่ายพนักงานทีส่วนใหญ่ลดลงจากการบริหารจัดการกําลังคนหลังจากสถานการณ์โควิด- และ
รายการปรับปรุงทีเกิดขึนเพียงครังเดียวตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงานทีบันทึกในปี
และค่าใช้จ่ายทางการ
ตลาด
กําไรสุทธิของปี
ลดลงร้อยละ . เป็ น , ล้านบาท จาก , ล้านบาทในปี
ส่งผลให้อตั รากําไรสุทธิเป็ น
ร้อยละ . ในปี
เทียบจากร้อยละ . ในปี
กําไรทีลดลงจากปี ก่อน สาเหตุหลักมาจากรายได้ทลดลงจาก
ี
สถานการณ์โควิด- ตามทีได้กล่าวมาแล้ว
บริษัทมีกาํ ไรต่อหุน้ แบบปรับลด . บาท ในปี

เทียบกับ . บาท ในปี

สําหรับผลการดําเนินงานในช่วง ปี ทีผ่านมา รายได้ของบริษัทเพิมขึนอย่างต่อเนืองตังแต่ปี
ถึงปี
แต่เนืองจาก
ผลกระทบของโควิด- ทําให้รายได้ลดลงในปี
ส่งผลให้อตั ราการเจริญเติบโตเฉลียสะสมต่อปี ของรายได้รวมติดลบ
อยู่ที ร้อยละ . ในช่วง ปี ทีผ่านมา ในขณะทีช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโควิด- ในปี
ถึงปี
อัตราการ
เจริญเติบโตเฉลียสะสมต่อปี ของรายได้รวมคิดเป็ นร้อยละ .
ซึงเป็ นช่วงก่อนการระบาดของโควิด- เพิมขึนร้อย
กําไรสุทธิมีอตั ราการเติบโตเฉลียสะสมต่อปี ในช่วงปี
ถึงปี
ละ . แต่เนืองจากผลกระทบของโควิด- ทําให้กาํ ไรสุทธิลดลงในปี
ส่งผลให้อตั ราเติบโตเฉลียสะสมต่อปี ของกําไร
สุทธิติดลบอยู่ทีร้อยละ . ในช่วง ปี ทีผ่านมา
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ในการนีบริษัทได้มีมาตรการในการบริหารต้นทุนเพือให้ทนั กับการลดลงของรายได้ เช่น การลดต้นทุนค่าธรรมเนียมแพทย์
ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ รวมถึงต้นทุนเกียวกับบุคลากรโดยทีบริษัทไม่มีนโยบายเลิกจ้างพนักงาน บริษัทได้บริหารจัดการค่า
ล่วงเวลา และจัดสรรจํานวนชัวโมงการทํางานของพนักงาน ส่งผลให้โรงพยาบาลมีบคุ ลากรเพียงพอในการดูแลผูป้ ่ วยทีติด
เชือโควิดสําหรับภาพรวมของการปฏิบตั ิการของโรงพยาบาล นางอาทิรตั น์รายงานว่าโรงพยาบาลได้มีมาตรการป้องกันต่าง ๆ อย่าง
เข้มงวดอยู่แล้ว และพยายามดํารงไว้ซงคุ
ึ ณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยในการดูแลผูป้ ่ วยเพือรับมือกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดระลอกสาม ทําให้ผรู้ บั บริการทังชาวไทยและชาวต่างชาติยงั คงเชือมันในโรงพยาบาลและเข้ามารับบริการ
อย่างต่อเนืองแม้จะอยู่ในสถานการณ์เช่นนี ในปี
มีผปู้ ่ วยชาวต่างชาติเข้ามารับบริการ ราย ในปี
จนถึง
มีผปู้ ่ วยชาวต่างชาติเข้ามารับบริการ ราย แต่ในขณะนีโรงพยาบาลจําเป็ นต้องชะลอการรับ
วันที เมษายน
ผูป้ ่ วยจากต่างประเทศเพือสนองนโยบายของรัฐบาลทีต้องการสํารองเตียงไว้สาํ หรับผูป้ ่ วยในประเทศ
นางอาทิรตั น์ได้เล่าถึงความภูมิใจทีได้ช่วยเหลือผูป้ ่ วยทีอยู่ตา่ งประเทศทีป่ วยเป็ นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายเมือเดือน
พฤษภาคม
ซึงเป็ นช่วงทีมีการแพร่ระบาดของโควิด- และแพทย์ในประเทศนันได้หยุดการรักษาแล้ว โรงพยาบาล
ได้รบั การติดต่อจากภรรยาของผูป้ ่ วยและได้นาํ ตัวมารักษาในโรงพยาบาลจนถึงปั จจุบนั และทีได้ช่วยเหลือดารานักแสดง
สองท่านให้หายจากโควิด- และได้รบั คลิปวีดิโอแสดงความขอบคุณจากดาราทังสอง
ยิงไปกว่านัน ในปี
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ได้รบั การจัดอันดับโดย Newsweek Magazine ให้เป็ น The #1 hospital
in all of Thailand และเป็ นหนึงใน โรงพยาบาลชันนําของโลก (one of the world’s top 200 hospitals) ทังนีเป็ นผล
สํารวจจากผูเ้ ชียวชาญทางการแพทย์ (รวมถึงผูบ้ ริหารของโรงพยาบาลอืนและผูช้ าํ นาญการด้านสาธารณสุข) จาก
ประเทศ จากผูป้ ่ วย และตัวชีวัดทางการแพทย์ในโรงพยาบาล เช่น ข้อมูลคุณภาพการรักษา ความปลอดภัย และมาตรการ
ด้านสุขอนามัย
นอกจากนี บํารุงราษฎร์ยงั เป็ นโรงพยาบาลแห่งแรกของโลก (นอกสหรัฐอเมริกา) ทีได้รบั การรับรองจาก Global
Healthcare Accreditation ตังแต่ปี
และเป็ นโรงพยาบาลแห่งแรกของโลกทีได้รบั การรับรองจาก Global Healthcare
Accreditation (GHA) COVID-19 ในปี
ซึงเป็ นการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยระดับสากลสําหรับการ
จัดการด้านการท่องเทียวเชิงสุขภาพ เป็ นการสร้างความเชือมันสําหรับผูป้ ่ วยทีบินเข้ามารักษากับโรงพยาบาล
ั ชาการ (Command
สําหรับการระบาดระลอกสามนี โรงพยาบาลได้ดาํ เนินการในส่วนต่าง ๆ อย่างฉับพลัน โดยให้ศนู ย์บญ
Center) ซึงเป็ นทีมเฉพาะกิจทีมีอยู่ นําโดยคุณหมอทีเชียวชาญโรคติดเชือและคุณหมอฝ่ ายบริหารทีมีความชํานาญ
เกียวกับคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย ทีมห่วงโซ่อปุ ทาน (supply chain) และทีมบริหารจัดการอาคาร (facility)
ฯลฯ (ซึงประสบความสมเร็จในการบริหารจัดการทุกครังทีมีโรคระบาดและเป็ นทียอมรับทัวโลก) ทําหน้าทีบริหารจัดการ
ทันที มีการเปิ ดคลินิกพิเศษเพือแยกส่วนการให้บริการ มีการบริหารจัดการเตียงรายวันสําหรับผูต้ ิดเชือโควิด- โดยได้รบั
อนุญาตให้รว่ มกับอนันตรา ริเวอร์ไซด์ (Anantara Riverside) เปิ ดฮอสพิเทล (hospital) สําหรับผูป้ ่ วยโควิด- ทีอาการไม่
หนัก ทําให้ยงั คงบริหารจัดการเตียงภายในโรงพยาบาลได้เป็ นอย่างดี
บริษัทได้ทาํ งานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลและสภาหอการค้าไทยเพือแลกเปลียนข่าวสาร และมีศนู ย์ขอ้ มูลข่าวสารเพือตอบ
ข้อซักถามเกียวกับวัคซีนป้องกันโควิดให้แก่ผรู้ บั บริการและบุคคลทัวไป
นอกจากนัน บริษัทยังคงสือสารและให้ความรู แ้ ก่ผูร้ บั บริการอย่างสมําเสมอเกียวกับการดูแลตนเอง และแนวทางการ
ให้บริการของโรงพยาบาลในช่วงการระบาดของโควิด-
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บริษั ทมี ช่องทางการสื อสารที หลากหลายและสะดวกสบาย ได้แก่ Bumrungrad Mobile Application สายด่วน 1378
ระบบ Teleconsultation และ @Home Service Center
สําหรับการวางแผนการฉีดวัคซีน เมือสองเดือนก่อนโรงพยาบาลได้ส่งแบบสํารวจความต้องการวัคซีนของผูใ้ ช้บริการและ
ขอความยินยอมในการแจ้งความจํานงขอรับวัคซีนจากหน่วยงานของรัฐเพื อการจัดสรรหากภาครัฐมี จาํ นวนวัคซีนที
เพียงพอ
นอกจากนีโรงพยาบาลได้ติดตามสถานการณ์การนําเข้าวัคซีนอย่างใกล้ชิดเพือตอบรับความต้องการวัคซีนของผูใ้ ช้บริการ
ของโรงพยาบาล นางอาทิรตั น์กล่าวต่อว่าวัคซีนทีนําเข้ามาในประเทศต้องได้รบั การขึนทะเบียนและอนุมตั ิจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก่อน วัคซีนทีนําเข้ามาในประเทศไทยและได้รบั อนุญาตจาก อย. แล้วมี ชนิด ได้แก่
Sinovac, AstraZeneca และ Johnson & Johnson ส่วน Pfizer, Moderna และ Sputnik นันยังอยูร่ ะหว่างการขึนทะเบียน
เนืองจากเป็ นวัคซีนใหม่และจําเป็ นต้องใช้ระบบชดเชยความเสียหายโดยไม่ตอ้ งพิสจู น์ความรับผิด (no fault
compensation) ผูผ้ ลิตจึงมีแนวโน้มทีจะจําหน่วยให้แก่รฐั เท่านัน (จีท จู )ี เพือหลีกเลียงการรับความเสียงจากการถูกฟ้อง
กรณีมีความเสียหายเกิดขึนจากการฉีดวัคซีน เอกชนต้องซือผ่านองค์การเภสัชกรรมเท่านัน แต่ยงั มีความหวังว่าเอกชนอาจ
สามารถจัดซือโดยตรงจาก Moderna และ Sputnik ได้ โรงพยาบาลพยายามติดตามอย่างใกล้ชิดเพือให้ได้มาซึงวัคซีน
สําหรับผูใ้ ช้บริการของโรงพยาบาล
นางสาววิจิตรา เข็มหนู (ผูร้ บั มอบฉันทะ) ได้สอบถามว่ากรณีคนไข้ทีอยู่ตา่ งประเทศ และคนไข้ทไม่
ี สามารถเดินทางเข้ามา
ในประเทศไทยตามนัดได้ โรงพยาบาลมีวิธีการติดต่อกับคนไข้เหล่านีอย่างไร และเมือสถานการณ์การแพร่ระบาดคลีคลาย
ลงโรงพยาบาลมีวิธีการดึงลูกค้ากลับมาได้อย่างไร
นางอาทิรตั น์กล่าวตอบว่าโรงพยาบาลมีการลงทุนในดิจทิ ลั แพลตฟอร์ม (digital platform) ผูป้ ่ วยทีอยู่ตา่ งประเทศสามารถ
คุยกับคุณหมอได้ผ่านระบบบริการการแพทย์ทางไกล (telemedicine) บริษัทมีสาํ นักงานส่งต่อ (referral office) เกือบ 60
แห่ง อยู่ในประเทศต่าง ๆ ติดต่อกับผูป้ ่ วยอย่างใกล้ชิด โรงพยาบาลเองก็มีฐานข้อมูลของลูกค้าซึงเจ้าหน้าทีจะติดต่อกับ
ผูป้ ่ วยโดยเฉพาะผูป้ ่ วยทีเป็ นโรคเรือรังอยู่ตลอดเวลาเพือไม่ให้ขาดการติดต่อกัน
หลังจากนันประธานแถลงว่าเนืองจากวาระนีเป็ นวาระของการรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทจึงไม่มีการ
ลงคะแนนเสียง ประธานจึงสรุปว่าทีประชุมได้รบั ทราบรายงานแล้ว
3. พิจารณาและอนุม ัต งิ บแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน ประจําปี สินสุด วัน ที

ธัน วาคม

ประธานได้ขอให้ทประชุ
ี มพิจารณาและอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําปี สินสุดวันที ธันวาคม
ซึงผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีของบริษัท สํานักงานอีวาย จํากัด การพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี ซึงได้สง่ ให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุม
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม และรับฟั งข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผูถ้ ือหุน้
นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล (ผูถ้ ือหุน้ ) สอบถามว่าโรงพยาบาลทีสร้างใหม่ใช้งบประมาณเท่าใด คุณอาทิรตั น์ตอบว่ายัง
ไม่ได้สร้าง
นายสถาพร โคธีรานุรกั ษ์ (ผูถ้ ือหุน้ ) ถามว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ซึงมีผลบังคับใช้กบั งบการเงินใน
รอบปี 2563 โดยเฉพาะการพิจารณาการด้อยค่า และการตังค่าเผือหนีจะสูญ ทําให้มีความแตกต่างในงบการเงินอย่างไร
บ้าง
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นายสถาพรกล่าวต่อว่าค่าความนิยมทีอยู่ในงบการเงินและในหมายเหตุขอ้ เกิดขึนหลายปี แล้วและยังค้างอยู่ในบัญชี
ไม่แน่ใจในสถานะการลงทุนในหลายบริษัทว่าเป็ นอย่างไร และอยากทราบว่าค่านิยมยังมีมลู ค่าตามทีปรากฏอยู่ในงบ
การเงินหรือไม่
นางสาวอรภรรณ บัวม่วง กล่าวตอบเรืองค่าความนิยมว่าเป็ นเรืองการลงทุนทีมองโกเลียซึงยังมีคา่ ความนิยมของการ
ลงทุนอยู่ ปั จจุบนั การลงทุนเป็ นไปด้วยดี ค่าความนิยมซึงผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วยังคงมีอยู่และเป็ นปกติ
ส่วนเรืองมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที นัน เมือปี ทแล้
ี วบริษัทได้ปรับนโยบายการบัญชีให้ตรงตามมาตรฐาน
ใหม่แล้ว โดยได้ปรับตังค่าหนีสงสัยจะสูญเพิมเติม มีผลกระทบประมาณ ล้านบาท เนืองจากบริษัทมีนโยบายการตังหนี
อยู่แล้ว จึงกระทบงบการเงินไม่มาก
นางสาวอรภรรณตอบข้อซักถามเพิมเติมของนายสถาพรเกียวกับสถานการณ์ของพม่าว่า พม่าก็ประสบปั ญหาการแพร่
ี ว ซึงเป็ นช่วงทีมีบาํ รุงราษฎร์เมียนมาปิ ดทําการเพือย้ายคลินิก
ระบาดของโควิด- ระลอกสองเมือไตรมาสทีสีของปี ทแล้
อันเป็ นการลดค่าใช้จ่าย งบการเงินไตรมาสที จึงได้รบั ผลกระทบเพียงเล็กน้อย ประกอบกับในไตรมาสที ถึง บํารุง
ราษฎร์เมียนมาประสบความสําเร็จในการขายแพคเกจสุขภาพ ทําให้มีรายได้และกําไรทีสะสมมาจากช่วงไตรมาสที ถึง
งบการเงินปี
จึงถูกกระทบไม่มาก ส่วนสถานการณ์ปีนีทีมีปัญหาการเมือง เราไม่ได้เฝ้าดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
แต่เห็นว่าคนไข้ก็ยงั คงกลับมาใช้บริการของคลินิกในเรืองการตรวจร่างกาย และอืน ๆ และมีการเยียมคนไข้ดว้ ย ในเรือง
การด้อยค่าทรัพย์สินนัน บํารุงราษฎร์ได้รว่ มกันตรวจสอบความถูกต้องกับผูส้ อบบัญชีและมีการพิจารณากันทุกปี ถึงความ
เหมาะสม แต่แนวโน้มในการลดมูลค่าตามบัญชียงั ไม่มี
เมือไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิมเติม ประธานจึงเสนอให้ทประชุ
ี มลงคะแนนเสียงอนุมตั ิงบการเงิน
ประจําปี
มติ ทีประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําปี สินสุดวันที
เสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม ราย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

637,039,716
0
0
0
637,039,716

4. พิจ ารณาและอนุ ม ั ต ิก ารจัด สรรกําไรประจําปี
จ่ายเงิน ปั น ผลระหว่างกาล

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

ธันวาคม

ด้วยคะแนน
100.0000
0.0000
-

เพือจ่ายจ่ายเงิน ปั น ผลให้แ ก่ผ ู้ ถ ือ หุ้น และรั บ ทราบการ

ประธานแถลงว่าคณะกรรมการได้มีการจัดสรรกําไรสุทธิของงบการเงินรวมปี
และกําไรสะสมทีเสียภาษีในอัตราร้อย
ละ แล้วมีมติเสนอให้จ่ายเงินปั นผลประจําปี
ในอัตราหุน้ ละ . บาท รวมเป็ นเงินปั นผลทีจ่ายทังสิน ,
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ ของกําไรสุทธิจากงบการเงินรวมปี
ในระหว่างปี บริษัทได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล (สําหรับงวดการดําเนินงานตังแต่วนั ที มกราคม
ถึงวันที
คงเหลืองวดสุดท้าย
มิถนุ ายน
) ในอัตราหุน้ ละ . บาท รวมเป็ นเงิน ล้านบาท เมือวันที กันยายน
จํานวน . บาทต่อหุน้ (สําหรับงวดการดําเนินงานตังแต่วนั ที กรกฎาคม
ถึงวันที ธันวาคม
) รวมเป็ น
จํานวนเงิน , ล้านบาท โดยเสนอให้จ่ายแก่ผถู้ ือหุน้ บุรมิ สิทธิและผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริษัททีมีชือปรากฏ ณ วัน
12

กําหนดรายชือผูม้ ีสิทธิรบั เงินปั นผลในวันที
2564

มีนาคม

และขอเสนอให้กาํ หนดจ่ายเงินปั นผลในวันที

พฤษภาคม

รายละเอียดปรากฎตามแผ่นภาพทีประธานได้แสดงแก่ผถู้ ือหุน้ ดังนี
รายละเอียดการจัด สรรกําไร

2563
1,204.14
17,143.53
18,347.67

กําไรสุทธิ
กําไรสะสมยังไม่จดั สรรยกมา
รวมกําไรสะสมก่อนการจัดสรร
การจัด สรรเงิน ปั น ผลทังปี
เงินปั นผลระหว่างกาล
(1.15 บาท/หุน้ )
เงินปั นผลงวดสุดท้าย
(2.05 บาท/หุน้ )
เงินปั นผลทังปี
(3.20 บาท/หุน้ )
กําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรยกไป
สัดส่วนเงินปั นผลเทียบกับกําไรสุทธิ
(ร้อยละ)
จํานวนหุน้
(หุน้ )

915.13*
1,631.32**
2,546.45
15,801.22
211.00
795,766,507

ล้านบาท
2562
3,747.73
18,560.05
22,307.78
839.56
1,631.32
2,470.88
19,836.90
66.00
795,766,507

* จ่ายเมือวันที กันยายน
** เสนอให้จ่ายวันที พฤษภาคม
เนืองจากบริษัทได้จดั สรรเงินไว้เป็ นทุนสํารองจนเต็มจํานวนตามกฎหมายแล้ว จึงไม่มีความจําเป็ นต้องจัดสรรเงินกําไรสุทธิ
ไว้เป็ นทุนสํารองต่อไป
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม และรับฟั งข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผูถ้ ือหุน้
ปรากฎว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นประการใด ประธานจึงเสนอให้ทประชุ
ี มลงคะแนนเสียง
มติ ทีประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี
และกําไรสะสม และการจ่ายเงินปั นผลประจําปี
ตามที
ประธานเสนอ และรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม ราย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

636,076,106
963,610
0
0
637,039,716

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.8487
0.1512
-

5. พิจารณาและอนุม ัต กิ ารเลือ กตังกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประธานได้มอบหมายให้นางอรุ ณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผูน้ าํ เสนอ
ระเบียบวาระนีต่อทีประชุม
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นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เสนอต่อทีประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ
กําหนดว่าในการประชุมสามัญประจําปี ทกุ ครัง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึงในสามเป็ นอัตรา ซึงในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ครังนี มีกรรมการต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน ท่านดังนี
1. นางลินดา
2. นายสรดิษ
3. นายปริญญ์

ลีสหะปั ญญา
วิญญรัตน์
จิราธิวฒ
ั น์

กรรมการผูจ้ ดั การ และกรรมการการลงทุน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท และนิยามของกรรมการอิสระ ดังปรากฏในเอกสารหมายเลข
(หน้า และหน้า ตามลําดับ ) ของหนังสื อ นัดประชุม โดยได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถื อหุ้น เสนอชื อบุ คคลที มี ค วามรู ้
ความสามารถ และคุณสมบัติทีเหมาะสมเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการในช่วงเดือนพฤศจิกายน
ถึง
มกราคม
แต่ไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้สรรหาและพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลทีจะเสนอชือให้เลือกตังเป็ น
กรรมการแทนกรรมการทีจะออกจากตําแหน่งตามวาระตามทีกําหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
หลักเกณฑ์ของกรรมการอิสระ กฎหมายทีเกียวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการ รวมถึงประสบการณ์
การทํางานของบุคคลดังกล่าวแล้ว เห็นควรเลือกตังนางลินดา ลีสหะปั ญญา และนายปริญญ์ จิราธิวฒ
ั น์ กรรมการทีจะ
พ้นจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง และเลือกตังนายมาร์ค เอลเลียต แชทเทน (Mr.
Mark Elliott Schatten) ซึงมีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระเป็ นกรรมการอิสระแทนนายสรดิษฐ์ วิญญรัตน์ โดยเห็นว่า
บุคคลดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัติทีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการโดยกรรมการทีมีสว่ นเกียวข้องไม่ได้รว่ มพิจารณาเห็นว่าบุคคลทีได้รบั การเสนอชือในครังนีได้ผ่าน
กระบวนการกลันกรองอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้ว ส่วน
บุคคลทีจะเสนอชือให้เป็ นกรรมการอิสระเห็นว่าสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที
เกียวข้อง จึงขอเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่าสมควรเลือกตัง นางลินดา ลีสหะปั ญญา และนายปริญญ์ จิราธิวฒ
ั น์ กลับเข้า
ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง และเลือกตังนายมาร์ค เอลเลียต แชทเทน (Mr. Mark Elliott Schatten) เป็ นกรรมการอิสระแทน
นายสรดิษ วิญญรัตน์
ข้อมูลของบุคคลทีได้รบั การเสนอชือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ แล้วพร้อมหนังสือนัดประชุม (หน้า
, , , และ )
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ปรากฎว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือให้ความเห็น ประธานได้ขอให้ทประชุ
ี มลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการเป็ น
รายบุคคล
มติ ทีประชุมมีมติอนุมตั ิการเลือกตังบุคคลทีได้รบั การเสนอชือทังสามท่านเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียง
ข้างมาก / เอกฉันท์ ของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี
1. นางลิน ดา ลีสหะปั ญญา
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

619,340,320 เสียง
17,642,396 เสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

97.2303
2.7696
14

บัตรเสีย
รวม 655 ราย

จํานวน
จํานวน

0
636,982,716 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

-

605,274,064
31,746,902
0
0
637,020,966

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

95.0163
4.9836
-

637,039,716
0
0
0
637,039,716

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
0.0000
-

2. นายปริญญ์ จิร าธิวัฒน์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม ราย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

เสียง

3. นายมาร์ค เอลเลียต แชทเทน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม ราย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

เสียง

6. พิจารณาและอนุม ัต กิ ารเลือ กตังกรรมการใหม่ (นายชานนท์ โสภณพนิช )
ประธานได้มอบหมายให้นางอรุ ณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้นาํ เสนอ
ระเบียบวาระนีต่อทีประชุม
นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน แถลงว่าเพือให้จาํ นวนกรรมการอยู่ในขนาดที
เหมาะสม คณะกรรมการเห็นสมควรให้มีการเลือกตังกรรมการใหม่เพิมขึนอีกหนึงท่าน
ในการสรรหากรรมการใหม่ บริษัทมีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท และนิยามของกรรมการอิสระ ดัง
ปรากฏในเอกสารหมายเลข (หน้า และหน้า ตามลําดับ) ของหนังสือนัดประชุม
โดยทีไม่มีผถู้ ือหุน้ ใดเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนจึงได้สรรหาและพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลทีจะเสนอให้เลือกตังเป็ นกรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหากรรมการ หลักเกณฑ์ของกรรมการอิสระ กฎหมายทีเกียวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตร
คณะกรรมการ รวมถึงประสบการณ์ของผูไ้ ด้รบั การเสนอชือให้เป็ นกรรมการแล้ว ได้เสนอชือนายชานนท์ โสภณพนิช ผูซ้ งึ
มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระเป็ นกรรมการอิสระใหม่ โดยเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัติทเหมาะสมกั
ี
บการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการโดยกรรมการที มี ส่ วนเกี ยวข้องไม่ ได้ร่วมพิ จารณาเห็ นว่าบุ คคลที ได้รับการเสนอชื อในครังนี ได้ผ่ าน
กระบวนการกลันกรองอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้ว และเห็น
ว่าบุคคลทีจะเสนอชือให้เป็ นกรรมการอิสระนีสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทเกี
ี ยวข้อง
จึงขอเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่าสมควรเลือกตังนายชานนท์ โสภณพนิช เป็ นกรรมการอิสระของบริษัท
ข้อมูลของคุณชานนท์ โสภณพนิชปรากฏในเอกสารหมายเลข (หน้า ) ของหนังสือนัดประชุมซึงได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้
แล้ว
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ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ปรากฎว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิมเติม ประธานได้ขอให้ทประชุ
ี มลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการ
มติ ทีประชุมมีมติอนุมตั ิการเลือกตังนายชานนท์ โสภณพนิช เป็ นกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม 657 ราย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

581,566,206
55,473,520
0
0
637,039,726

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

91.2919
8.7080
-

7. พิจารณาและอนุม ัต กิ ารแต่งตังกรรมการตรวจสอบ
ประธานได้มอบหมายให้นางอรุ ณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้นาํ เสนอ
ระเบียบวาระนีต่อทีประชุม
นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน แถลงว่าตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยสมาชิกทีเป็ นกรรมการอิสระอย่างน้อย ท่าน ปั จจุบนั คณะกรรมการตรวจสอบมี
สมาชิก ท่านดังนี
1. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล
2. นายสรดิษ วิญญรัตน์
3. นายปริญญ์ จิราธิวฒ
ั น์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายสรดิษ วิญญรัตน์จะต้องออกจากตําแหน่งกรรมการตามวาระในการประชุมสามัญประจําปี นี และมีผลให้ตอ้ งออกจาก
ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของนายมาร์ค เอลเลียต แชทเทน (Mr. Mark Elliott
Schatten) และนายชานนท์ โสภณพนิช ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการตรวจสอบดังปรากฏในเอกสารหมายเลข
(หน้า ) ของหนังสือนัดประชุม ขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบ กฎหมายทีเกียวข้อง รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการให้แต่งตังนายมาร์ค เอลเลียต แชทเทน (Mr. Mark Elliott Schatten) เป็ น
กรรมการตรวจสอบแทนนายสรดิษ วิญญรัตน์ และนายชานนท์ โสภณพนิชเป็ นกรรมการตรวจสอบเพิมขึนอีกท่านหนึง
คณะกรรมการโดยกรรมการที มี ส่ วนเกี ยวข้องไม่ ได้ร่วมพิ จารณาเห็ นว่าบุ คคลที ได้รับการเสนอชื อในครังนี ได้ผ่ าน
กระบวนการกลันกรองอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้ว และเห็น
ว่าบุคคลทีจะเสนอชือให้เป็ นกรรมการตรวจสอบนีมีความรู แ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทําหน้าทีกรรมการ
ตรวจสอบและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีเกียวข้อง จึงขอเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ว่าสมควรแต่งตังนายมาร์ค เอลเลียต
แชทเทน (Mr. Mark Elliott Schatten) และนายชานนท์ โสภณพนิช เป็ นกรรมการตรวจสอบของบริษัท
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ี มลงคะแนนเสียงแต่งตังกรรมการ
ปรากฎว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิมเติม ประธานได้ขอให้ทประชุ
ตรวจสอบ
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มติ ทีประชุมมีมติอนุมตั ิการแต่งตังนายมาร์ค เอลเลียต แชทเทน (Mr. Mark Elliott Schatten) และนายชานนท์
โสภณพนิช เป็ นกรรมการตรวจสอบของบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม ราย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

583,292,974
53,747,152
0
0
637,040,126

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

91.5629
8.4370
-

8. พิจารณาและอนุม ัต คิ ่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุด ย่อ ย สําหรับปี
ประธานได้มอบหมายให้นางอรุ ณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้นาํ เสนอ
ระเบียบวาระนีต่อทีประชุม
นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน กล่าวรายงานต่อทีประชุมว่าคณะกรรมการ
บริษัทมีนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับทีเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าทีและความ
รับผิดชอบของกรรมการ รวมทังคํานึงถึงสภาพของเศรษฐกิจโดยรวม และได้มีการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการ
กับบริษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ด้วยการขยายตัวของกิจกรรมดูแลสุขภาพและธุรกิจของบริษัทซึงต้องการบริการและ
การสนับสนุนจากคณะกรรมการทีมากขึนเพือให้สามารถทํารายได้ดา้ นบริการได้สงู ขึน เพิมเงินกําไร และสามารถแข่งขัน
กับตลาดได้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการจึงเห็นว่าควรเสนอต่อผู้
ถือหุน้ เพืออนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสําหรับปี
ตามทีได้แสดงไว้ในตารางในหนังสือนัด
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ดังนี
ก. ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปี
ประชุมรายครังและค่าตอบแทนรายปี ดงั นี

ขอเสนอวงเงินรวมไม่เกิน 22.2 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าเบีย

1. ค่าเบียประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อยปี
ดังนี

วงเงินไม่เกิน . ล้านบาท เสนอเป็ นอัตราเดียวกับปี
(บาท/คน/ครัง)

คณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
คณะกรรมการ
ชุดย่อ ย

ประธาน
กรรมการ

2564
50,000
40,000
30,000
คณะกรรม
การตรวจสอบ
2564
50,000
30,000

2563
50,000
30,000

2563
50,000
40,000
30,000
คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
2564
2563
50,000
50,000
30,000
30,000

(บาท/คน/ครัง)
คณะกรรมการการ
ลงทุน
2564
50,000
30,000

2563
50,000
30,000
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2. ค่าบําเหน็จคณะกรรมการปี
จัดสรร

เสนอในวงเงินรวม . ล้านบาท เท่ากับปี

โดยให้ประธานกรรมการเป็ นผู้
(บาท/คน/ปี )

คณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
*จํานวนเงินทีจ่ายจริงในปี

2564

2563

ประธานกรรมการเป็ นผูจ้ ดั สรรใน
วงเงินไม่เกิน 16.6 ล้านบาท

2,200,000
1,810,000
1,680,000

คือ . ล้านบาท

ข. สิทธิประโยชน์ดา้ นค่ารักษาพยาบาลประจําปี แก่กรรมการและบุคคลในครอบครัวดังนี
ค่ารักษาพยาบาลตนเอง
กรรมการแต่ละท่านสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลทีโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์และคลินิกของไวทัลไลฟ์ ได้ในวงเงิน
ไม่เกินปี ละสองล้านบาท ส่วนทีเกินจะได้รบั ส่วนลดร้อยละ
ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
บุพการี คูส่ มรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่เกิน
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ไม่เกินร้อยละ

ปี บริบรู ณ์) จะได้รบั ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลที

ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมือไม่มีผถู้ ือหุน้ ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิมเติม ประธานจึงขอให้ทประชุ
ี มลงคะแนนเสียง
มติ ทีประชุมมีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสําหรับปี
ตามทีประธานคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทนเสนอด้วยคะแนนเสียงมากกว่า ใน ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม ราย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

637,020,326
0
19,800
0
637,040,126

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9968
0.0000
0.0031
0.0000
100.0000

9. พิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีแ ละกําหนดจํานวนเงิน ค่าสอบบัญชี ประจําปี
ประธานได้มอบหมายให้นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูน้ าํ เสนอระเบียบวาระนีต่อที
ประชุม
นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแถลงว่าคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ผถู้ ือหุน้ แต่งตัง
นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที
นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที
และนางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที
แห่งบริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริษัทประจําปี
และขอพิจารณากําหนดค่าตอบแทนเป็ นเงินจํานวนไม่เกิน , , บาท ลดลงร้อยละ
จากปี ก่อน
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คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการมีความเห็นว่าท่านผูถ้ ือหุน้ สมควรอนุมตั ิแต่งตังผูส้ อบบัญชีตามทีเสนอ
เนืองจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัดได้ให้บริการแก่บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด มีความเป็ นอิสระ มี
ความคุน้ เคยกับธุรกิจโรงพยาบาลเป็ นอย่างดี และมีคา่ สอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมเมือเทียบกับบริษัทอืนในระดับ
เดียวกันในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
นายสถาพร โคธีรานุรกั ษ์ (ผูถ้ ือหุน้ ) ขอทราบเหตุผลทีมีการปรับขึนค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และขอ
ทราบนโยบายการใช้ผสู้ อบบัญชีของบริษัท และมีแผนใช้ผสู้ อบบัญชีท่านเดิมกีปี จงึ จะเปลียน
นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ชีแจงว่าบริษัทมีบริษัทย่อยเพิมขึนทําให้คา่ สอบบัญชีเพิมขึน ส่วนการคัดเลือกผูส้ อบบัญชี
ขึนอยู่กบั คุณภาพของงานและบริการ ส่วนระยะเวลาการให้บริการเป็ นไปตามกฎหมาย
เมือไม่มีผถู้ ือหุน้ ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิมเติม ประธานจึงขอให้ทประชุ
ี มลงคะแนนเสียง
ตามทีประธาน
มติ ทีประชุมมีมติอนุมตั ิการแต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี ประจําปี
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม ราย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

630,907,861
6,132,266
0
0
637,040,127

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.0373
0.9626
-

10. พิ จ ารณาแก้ ไ ขหนั ง สื อ บริค ณห์ส นธิ ข องบริษั ท ข้ อ เพื อให้ ท ุ น จดทะเบี ย นสอดคล้ อ งกั บ การแปลงหุ้ น
บุร ิมสิท ธิเ ป็ นหุน้ สามัญในปี
ประธานได้มอบหมายให้นางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนากร เลขานุการบริษัทเป็ นผูร้ ายงาน
นางสาวพันธ์ทิพย์ แถลงว่าสืบเนืองจากทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที /
เมือวันที พฤศจิกายน
ได้มี
มติเห็นชอบให้ผถู้ ือหุน้ สามารถแปลงหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหุน้ สามัญในอัตราส่วน หุน้ บุรมิ สิทธิตอ่ หุน้ สามัญในเดือน
กุมภาพันธ์ของทุกปี แต่ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ใช้สิทธิแปลงหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหุน้ สามัญ คณะกรรมการ
เห็นควรเรียนให้ผถู้ ือหุน้ ทราบว่าไม่มีความจําเป็ นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
เพือเป็ นข้อมูล รายละเอียดของทุนจดทะเบียนปั จจุบนั เป็ นดังนี
ข้อ

ทุนจดทะเบียน

922,702,685 บาท (เก้าร้อยยีสิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยแปดสิบห้าบาท)

แบ่งออกเป็ น

922,702,685 หุน้ (เก้าร้อยยีสิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยแปดสิบห้าหุน้ )

มูลค่าหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

1 บาท (หนึงบาท)
921,521,820 หุน้ (เก้าร้อยยีสิบเอ็ดล้านห้าแสนสองหมืนหนึงพันแปดร้อยยีสิบหุน้ )
1,180,865 หุน้ (หนึงล้านหนึงแสนแปดหมืนแปดร้อยหกสิบห้าหุน้ )

ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามและให้ความเห็น แต่ไม่มีผใู้ ดมีความเห็น
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ประธานแถลงว่าวาระนีเป็ นการแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบ และไม่มีการลงคะแนนเสียง ประธานจึงสรุปว่าทีประชุมได้รบั ทราบ
รายงานแล้ว
11. พิจารณาเรืองอืนๆ
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอระเบียบวาระอืนทีไม่อยู่ในหนังสือเชิญประชุม แต่ไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอเรืองอืนใดเพือ
พิจารณา
นางสาววิจิตรา เข็มหนู (ผูร้ บั มอบฉันทะ) ถามเพิมเติมจากคําถามในวาระทีสองว่ากรณีผรู้ บั บริการทีอยู่ในประเทศไทยที
ไม่สามารถมารับบริการทีโรงพยาบาล บริษัททําเช่นเดียวกับผูร้ บั บริการทีอยู่ต่างประเทศหรือไม่ และกรณีการให้บริการ
โดยใช้ระบบบริการการแพทย์ทางไกล (telemedicine) แก่ผรู้ บั บริการทีอยู่ต่างประเทศมีการชําระค่าบริการอย่างไร และ
การส่งคําสังจ่ายเงินกระทําทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ใช่หรือไม่
นางอาทิรตั น์กล่าวตอบว่าโรงพยาบาลปฏิบตั ิต่อผูร้ บั บริการทีไม่สามารถมารับบริการทีโรงพยาบาลทังทีอยู่ต่างประเทศ
และในประเทศเช่นเดียวกัน ผูร้ บั บริการสามารถรับบริการผ่านระบบ telemedicine และ at home service ส่วนการชําระ
ค่าบริการจากต่างประเทศใช้วิธีการโอนเงินหรือชําระโดยบัตรเครดิต
นางสาววิจิตราแจ้งว่าตนเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะและทําหน้าทีเลขานุการของผูถ้ ือหุน้ ซึงใช้บริการโรงพยาบาลมานานกว่าสิบปี
และไม่เคยมีการเปลียนแปลงข้อมูล แต่เห็นว่ามีการระบุ email address ผิด จึงมีความไม่สบายใจว่าข้อมูลของคนไข้อาจ
มีการรัวไหลไปยังผูอ้ ืน
นางสาวอรภรรณ บัวม่วง ชีแจงว่าบริษัทมีการทบทวนข้อมูลทุกหกเดือนเพือให้ขอ้ มูลเป็ นปั จจุบนั จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ใดทีส่งไม่ออกจะมีการตรวจสอบและปรับปรุงให้ถูกต้อง นางสาวอรภรรณจะได้ตรวจสอบข้อมูลของผูถ้ ือหุน้ กับนางสาว
วิจิตราหลังการประชุมต่อไป
นายประเสริฐ ชาญวิทยากุล (ผูถ้ ือหุน้ ) ซึงเป็ นญาติคนไข้ทีรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเป็ นเวลาเกือบหนึงปี ได้กล่าวชมเชย
บุคลากรของโรงพยาบาลทีช่วยรักษาผลประโยชน์และแก้ปัญหาของคนไข้ ใส่ใจ และให้บริการอย่างดียิง และได้เสนอแนะ
ให้จดั ตังนําดืม ณ บริเวณโต๊ะการเงินของแผนกผูป้ ่ วยใน จัดให้มีเครืองฟอกอาการในห้องพักผูป้ ่ วย ให้มีการจําหน่าย gift
card ต่อไป และช่วยปรับลดราคาค่าอาหารในศูนย์อาหาร
นางอาทิรตั น์กล่าวขอบคุณสําหรับคําชม และจะนําไปยังน้อง ๆ เพือเป็ นกําลังใจ และจะนําข้อเสนอแนะไปพิจารณา
ปรับปรุงต่อไป
นายสถาพร โคธีรานุรกั ษ์ (ผูถ้ ือหุน้ ) ขอให้คณ
ุ หมอช่วยให้ขอ้ มูลเกียวกับโควิด- ทีเป็ นประโยชน์กบั ผูถ้ ือหุน้ และขอให้
นางสาวอรภรรณอธิบายข้อมูลทีแสดงไว้ในงบกําไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จเกียวกับค่าใช้จ่ายทีเป็ นเงินชดเชย ล้านบาท
ซึงย้อนแย้งกับข้อมูลทีว่าบริษัทไม่มีการเลิกจ้างพนักงาน และค่าใช้จ่ายทีไม่ถกู บันทึกในงบกําไรขาดทุนจํานวน ล้าน
บาท
ี วและกระทํา
รศ. นพ. ทวีสิน ตันประยูร กล่าวว่าโรงพยาบาลมีการประชาสัมพันธ์คาํ แนะนําเกียวกับโควิด- ตังแต่ปีทแล้
เป็ นประจํา การสือสารกับโรงพยาบาลมีหลายช่องทาง ได้แก่ Webpage, Facebook, Line application, และ
Bumrungrad mobile application ซึงท่านจะได้รบั ข้อมูลต่าง ๆ ผ่านช่องทางเหล่านีเป็ นระยะ
นางสาวอรภรรณ ชีแจงเรืองเงินชดเชยของพนักงานจํานวน ล้านบาท ว่าเป็ นการปรับประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย ซึงมีการคํานวณอัตราการลาออกของพนักงาน (turnover rate) ระยะเวลาการทํางาน (long-term
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service) ของแต่ละคน และดอกเบีย (discount rate) ในการปรับประมาณการ เมือ discount rate ลดลงเงินชดเชยจะ
สูงขึน จึงรับรูเ้ ป็ นขาดทุนในงบกําไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ ไม่เกียวกับการเลิกจ้างพนักงาน
นางตีรวรรณ วนดุรงค์วรรณ (ผูร้ บั มอบฉันทะ) ถามว่าโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์มีนโยบายหรือแนวทางทีจะนําเข้าวัคซีน
สองตัวทีเอกชนอาจนําเข้ามาเองได้หรือไม่ สําหรับ AstraZeneca บํารุงราษฎร์จะฉีดให้ฟรีหรือมี package การฉีดวัคซีน
สําหรับลูกค้าของโรงพยาบาลก่อน
นางอาทิรตั น์กล่าวตอบว่าสําหรับ AstraZeneca ถ้านโยบายของผูผ้ ลิตต้องเป็ นจีทจู ี ถ้าผ่านมาทางรัฐบาลก็ตอ้ งฟรี แต่ถา้
Moderna หรือ Sputnik จําหน่ายเอง ปกติผผู้ ลิตต้องแต่งตังตัวแทนจําหน่ายในประเทศ (authorized representative)
บริษัทสามารถซือผ่านตัวแทนจําหน่ายเช่นเดียวกับสินค้าอืน ๆ
เมื อไม่มี ผูถ้ ื อหุ้นเสนอเรืองอืนใดให้พิ จารณา และไม่ มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ความเห็ นเพิ มเติ ม ประธานจึงกล่าว
ขอบคุณผูถ้ ือหุน้ และปิ ดการประชุมเมือเวลา 15.28 น.

นายชัย โสภณพนิช
ประธานทีประชุม

(พันธ์ทิพย์ จิรกาญจนากร)
เลขานุการบริษัท
ผูจ้ ดบันทึกรายงานการประชุม
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