
รายงานการประชุมสามัญผู้ถ ือห ุน้คร ังท  ี  ประจาํปี  

ของ 

บร ิษัท โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร  ์จาํกดั (มหาชน) 

เวลาและสถานท ี

การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครงัที  ประจาํปี  ไดจ้ดัขนึเมือวนัพธุที  เมษายน  เวลา .  น. ณ หอังประชมุใหญ่ 
ชนั  อาคารบาํรุงราษฎรอิ์นเตอรเ์นชนัแนลคลินิก (อาคาร เอ) เลขที  ซอย  (นานาเหนือ) ถนนสขุมุวิท คลองเตยเหนือ 
วฒันา กรุงเทพฯ  

กรรมการทีเขา้รว่มประชมุ 

1. นายชยั โสภณพนิช ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการการลงทนุ 

2. นายชาญวิทย ์ ตนัติพิพฒัน ์ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

3. นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการการลงทนุ 

4. นางสาวโสภาวดี อตุตโมบล กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. นายปรญิญ์ จิราธิวฒัน ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

6. นางอรุณี เกษตระทตั กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

7. นายชอง โท กรรมการการลงทนุ และกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

8. นายอานนท ์ วงัวส ุ กรรมการ 

ผูบ้รหิาร

1. ดร. อนิลโล ซอเรนติโน ประธานเจา้หนา้ทีบรหิารกลยทุธ ์

2. นางอาทิรตัน ์ จารุกิจพิพฒัน ์ ประธานเจา้หนา้ทีบรหิารของโรงพยาบาล 

3. น.ส. อรภรรณ บวัม่วง ประธานเจา้หนา้ทีสายงานการเงนิ 

4. ร.ศ. นพ. ทวีสิน ตนัประยรู ประธานปฏิบติัการดา้นการแพทย ์

ผูเ้ขา้รว่มประชมุ

1. น.ส. โกสมุภ ์ ชะเอม ตวัแทนจาก บรษัิท สาํนกังานอีวาย จาํกดั 

2. นายชวพนัธุ์ สรุยิจนัทร ์ ตวัแทนจาก บรษัิท สาํนกังานอีวาย จาํกดั 

3. น.ส. พนัธท์ิพย ์ จิรกาญจนากร เลขานกุารบรษัิท 

บรษัิทมีกรรมการทงัหมด  ท่าน กรรมการเขา้รว่มประชมุรวม  ท่าน สดัสว่นของกรรมการทีเขา้รว่มประชมุคิดเป็นรอ้ยละ 
.  ของกรรมการทงัหมด 

เอกสารหมายเลข 1
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เรมิการประชมุ 

นายชยั โสภณพนิช ประธานกรรมการทาํหนา้ทีเป็นประธานทปีระชมุ ประธานแถลงวา่มีผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเองและโดย
การมอบฉนัทะรวม  ราย มีหุน้นบัรวมกนัได ้ , ,  หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ .  ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้
ทงัหมดจาํนวน , ,  หุน้ ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ประธานจงึกลา่วเปิดประชมุ 

ประธานไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบริษัทแนะนาํคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และตัวแทนจากสาํนักงานผูส้อบบัญชีทีเขา้ร่วม
ประชมุ และชีแจงวิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีนบัคะแนน 

หลงัจากแนะนาํคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และตวัแทนจากสาํนกังานผูส้อบบญัชีแลว้ และก่อนชีแจงวิธีการลงคะแนนเสียงและ
วิธีนบัคะแนน นางสาวพนัธท์ิพย ์จิรกาญจนากร กลา่ววา่เพือใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดี ผูถื้อหุน้จาํนวนอย่าง
นอ้ยสองท่านอาจทาํหนา้ทีเป็นผูส้งัเกตการณก์ารนบัคะแนนดว้ยก็ได ้โดยยงัคงนงัรวมอยู่กบัผูถื้อหุน้ท่านอืน แตไ่ม่มีผูใ้ดอาสา
ทาํหนา้ทีนี 

นางสาวพนัธท์ิพยชี์แจงวา่ การลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระจะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงทีผูถื้อหุน้ไดร้บัเมือลงทะเบียน ผูถื้อหุน้จะ
มีคะแนนเสียงเทา่กบัจาํนวนหุน้ทตีนถือ โดยนบัหนงึหุน้ตอ่หนงึเสียง ขอใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงโดยทาํเครอืงหมายในช่อง เห็น
ดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรอื งดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนงึ ดว้ยคะแนนเสียงทีมีอยู่ทงัหมด จะแบง่คะแนนเสียงไม่ได ้นอกจากผู้
ถือหุน้ทีเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและไดแ้ตง่ตงัใหผู้ร้บัฝากหลกัทรพัย ์(custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ซงึ
ใชห้นงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. เท่านนั สาํหรบับตัรเสียทกุกรณีจะถือเป็นการงดออกเสียง 

ในการนบัคะแนน เพือความรวดเรว็ในการนบัคะแนน ขอใหผู้ถื้อหุน้ทีไม่เห็นดว้ยหรอืงดออกเสียงยกมือเพือใหเ้จา้หนา้ทีเก็บ
บตัรลงคะแนนเสยีง เจา้หนา้ทีจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผูท้ียกมือเท่านนั ผูท้ไีม่ยกมือจะนบัเป็นคะแนนเสียงเห็นดว้ย
ทงัหมด สว่นผูถื้อหุน้ทีไดร้ะบคุวามประสงคก์ารลงคะแนนเสียงไวช้ดัเจนแลว้ในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และแบบ ค. บรษัิท
จะนบัคะแนนตามทีผูถื้อหุน้ระบมุา เมือประชมุเสรจ็หรอืผูถื้อหุน้ทีออกจากทีประชมุก่อน ขอใหม้อบสติกเกอรท์ีติดอกเสือและ
บตัรลงคะแนนเสยีงทีเหลือคืนแก่เจา้หนา้ทีทีประตทูางออก 

สาํหรบัปีนี เนืองจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือไวรสัโคโรนา  (โควิด- ) บรษัิทไดร้บัอนญุาตจากหน่วย
ราชการใหจ้ดัการประชมุโดยใชร้ะยะเวลาทาํกิจกรรมไม่นาน ขอความรว่มมือจากผูถื้อหุน้ใหใ้ชเ้วลาในการถามคาํถามหรอืให้
ความเห็นไม่นาน เพือการนีท่านประธานจงึขอเสนอใหก้ารนบัคะแนนเสียงกระทาํทนัที แตก่ารแจง้ผลการนบัคะแนนใหท้ี
ประชมุทราบใหก้ระทาํพรอ้มกนัทกุวาระหลงัวาระอืน ๆ ทีประชมุรบัทราบและไม่มีผูใ้ดมีความเห็นเป็นอย่างอืน 

ประธานจงึไดเ้รมิดาํเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี 

1. พจิารณาร ับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืห ุน้ คร ังท  ี  ประจาํปี  ประชุมเมือวันพ ุธท  ี 
 พฤษภาคม  

ประธานขอใหท้ปีระชมุพิจารณาและรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครงัที  ประจาํปี  ซงึไดจ้ดัใหมี้ขนึ
เมือวนัพธุที  พฤษภาคม  ซงึไดส้ง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุ 

ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้มีความเหน็ ประธานจงึขอใหท้ปีระชมุลงคะแนนเสียงรบัรองรายงานการประชมุ 

มต  ิทีประชมุมีมติรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครงัที  ประจาํปี  ซงึประชมุเมือวนัพธุที  พฤษภาคม 
 ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ทีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนดงันี 
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เห็นดว้ย จาํนวน 636,956,694 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง จาํนวน 78,600 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

รวม  ราย จาํนวน 637,035,294 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

2. ร ับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบร ิษัทในรอบปี  

ประธานไดม้อบหมายใหน้างอาทิรตัน ์จารุกิจพิพฒัน ์ผูอ้าํนวยการดา้นบรหิารโรงพยาบาล เป็นผูร้ายงานผลการ
ดาํเนินงานของบรษัิท 

นางอาทิรตันไ์ดร้ายงานสรุปผลการดาํเนินงานในรอบปีทีผ่านมา โดยไดแ้สดงภาพนิงเกียวกบัขอ้มลูตา่ง ๆ ประกอบ 

ในปี  บรษัิทมีรายไดร้วม ,  ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ .  จาก ,  ลา้นบาทในปี  จากผลกระทบของโค
วิด-  โดยบรษัิทมีรายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาลจาํนวน ,  ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ .  จาก ,  ลา้นบาทในปี 

 โดยหลกัเป็นผลจากการลดลงของรายไดจ้ากกลุม่ผูป่้วยชาวไทยและกลุม่ผูป่้วยชาวตา่งประเทศ รอ้ยละ .  และรอ้ย
ละ .  ตามลาํดบั เป็นผลใหร้ายไดจ้ากกลุม่ผูป่้วยชาวไทยคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ .  ในขณะทีรายไดจ้ากกลุม่ผูป่้วย
ตา่งประเทศคิดเป็นรอ้ยละ .  ในปี  เทียบกบัรอ้ยละ .  และรอ้ยละ .  ตามลาํดบั ในปี  

กาํไรก่อนหกัดอกเบีย ภาษี ค่าเสอืมราคา และคา่ตดัจาํหน่าย (EBITDA) ลดลงรอ้ยละ .  เป็น ,  ลา้นบาท ในปี 
 จาก ,  ลา้นบาทในปี  และอตัรากาํไรก่อนหกัดอกเบีย ภาษี คา่เสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (EBITDA 

Margin) คิดเป็นรอ้ยละ .  ในปี  เทียบกบัรอ้ยละ .  ในปี  

EBITDA ลดลงในปี  ตามการลดลงของรายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาล หกักลบกบัการลดลงของคา่ธรรมเนียมแพทย ์
ตน้ทนุสินคา้ ค่าใชจ้่ายพนกังานทีสว่นใหญ่ลดลงจากการบรหิารจดัการกาํลงัคนหลงัจากสถานการณโ์ควิด-  และ
รายการปรบัปรุงทีเกิดขึนเพียงครงัเดียวตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานทีบนัทกึในปี  และคา่ใชจ้่ายทางการ
ตลาด 

กาํไรสทุธิของปี  ลดลงรอ้ยละ .  เป็น ,  ลา้นบาท จาก ,  ลา้นบาทในปี  สง่ผลใหอ้ตัรากาํไรสทุธิเป็น
รอ้ยละ .  ในปี  เทียบจากรอ้ยละ .  ในปี  กาํไรทีลดลงจากปีก่อน สาเหตหุลกัมาจากรายไดท้ลีดลงจาก
สถานการณโ์ควิด-  ตามทไีดก้ลา่วมาแลว้ 

บรษัิทมีกาํไรตอ่หุน้แบบปรบัลด .  บาท ในปี  เทียบกบั .  บาท ในปี  

สาํหรบัผลการดาํเนินงานในชว่ง  ปีทีผ่านมา รายไดข้องบรษัิทเพิมขนึอย่างตอ่เนืองตงัแตปี่  ถึงปี  แตเ่นืองจาก
ผลกระทบของโควิด-  ทาํใหร้ายไดล้ดลงในปี  สง่ผลใหอ้ตัราการเจรญิเติบโตเฉลียสะสมตอ่ปีของรายไดร้วมติดลบ
อยู่ที รอ้ยละ .  ในช่วง  ปีทีผ่านมา ในขณะทีชว่งก่อนการแพรร่ะบาดของโควิด-  ในปี  ถึงปี  อตัราการ
เจรญิเติบโตเฉลียสะสมตอ่ปีของรายไดร้วมคิดเป็นรอ้ยละ .  

กาํไรสทุธิมีอตัราการเติบโตเฉลยีสะสมตอ่ปีในช่วงปี  ถึงปี  ซงึเป็นช่วงก่อนการระบาดของโควิด-  เพิมขนึรอ้ย
ละ .  แตเ่นืองจากผลกระทบของโควิด-  ทาํใหก้าํไรสทุธิลดลงในปี  สง่ผลใหอ้ตัราเติบโตเฉลียสะสมตอ่ปีของกาํไร
สทุธิติดลบอยู่ทีรอ้ยละ .  ในชว่ง  ปีทีผ่านมา 
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ในการนีบรษัิทไดมี้มาตรการในการบรหิารตน้ทนุเพือใหท้นักบัการลดลงของรายได ้เช่น การลดตน้ทนุคา่ธรรมเนียมแพทย ์
คา่ยา คา่เวชภณัฑ ์รวมถึงตน้ทนุเกียวกบับคุลากรโดยทีบรษัิทไม่มีนโยบายเลิกจา้งพนกังาน บรษัิทไดบ้รหิารจดัการคา่
ลว่งเวลา และจดัสรรจาํนวนชวัโมงการทาํงานของพนกังาน สง่ผลใหโ้รงพยาบาลมีบคุลากรเพียงพอในการดแูลผูป่้วยทีติด
เชือโควิด-  

สาํหรบัภาพรวมของการปฏิบติัการของโรงพยาบาล นางอาทิรตันร์ายงานวา่โรงพยาบาลไดมี้มาตรการปอ้งกนัตา่ง ๆ อย่าง
เขม้งวดอยู่แลว้ และพยายามดาํรงไวซ้งึคณุภาพมาตรฐานและความปลอดภยัในการดแูลผูป่้วยเพือรบัมือกบัสถานการณ์
การแพรร่ะบาดระลอกสาม ทาํใหผู้ร้บับรกิารทงัชาวไทยและชาวต่างชาติยงัคงเชือมนัในโรงพยาบาลและเขา้มารบับรกิาร
อย่างตอ่เนืองแมจ้ะอยู่ในสถานการณเ์ช่นนี ในปี  มีผูป่้วยชาวตา่งชาติเขา้มารบับรกิาร  ราย ในปี  จนถึง
วนัที  เมษายน  มีผูป่้วยชาวตา่งชาติเขา้มารบับรกิาร  ราย แตใ่นขณะนีโรงพยาบาลจาํเป็นตอ้งชะลอการรบั
ผูป่้วยจากตา่งประเทศเพอืสนองนโยบายของรฐับาลทีตอ้งการสาํรองเตียงไวส้าํหรบัผูป่้วยในประเทศ 

นางอาทิรตันไ์ดเ้ลา่ถึงความภมิูใจทีไดช่้วยเหลือผูป่้วยทีอยู่ตา่งประเทศทีป่วยเป็นโรคมะเรง็ระยะสดุทา้ยเมือเดือน
พฤษภาคม  ซงึเป็นช่วงทีมีการแพรร่ะบาดของโควิด-  และแพทยใ์นประเทศนนัไดห้ยดุการรกัษาแลว้ โรงพยาบาล
ไดร้บัการติดตอ่จากภรรยาของผูป่้วยและไดน้าํตวัมารกัษาในโรงพยาบาลจนถึงปัจจบุนั และทีไดช้่วยเหลือดารานกัแสดง
สองท่านใหห้ายจากโควิด-  และไดร้บัคลิปวีดิโอแสดงความขอบคณุจากดาราทงัสอง 

ยงิไปกวา่นนั ในปี  โรงพยาบาลบาํรุงราษฎรไ์ดร้บัการจดัอนัดบัโดย Newsweek Magazine ใหเ้ป็น The #1 hospital 
in all of Thailand และเป็นหนงึใน  โรงพยาบาลชนันาํของโลก (one of the world’s top 200 hospitals) ทงันีเป็นผล
สาํรวจจากผูเ้ชียวชาญทางการแพทย ์(รวมถึงผูบ้รหิารของโรงพยาบาลอืนและผูช้าํนาญการดา้นสาธารณสขุ) จาก  
ประเทศ จากผูป่้วย และตวัชีวดัทางการแพทยใ์นโรงพยาบาล เช่น ขอ้มลูคณุภาพการรกัษา ความปลอดภยั และมาตรการ
ดา้นสขุอนามยั 

นอกจากนี บาํรุงราษฎรย์งัเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของโลก (นอกสหรฐัอเมรกิา) ทไีดร้บัการรบัรองจาก Global 
Healthcare Accreditation ตงัแตปี่  และเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของโลกทีไดร้บัการรบัรองจาก Global Healthcare 
Accreditation (GHA) COVID-19 ในปี  ซงึเป็นการรบัรองมาตรฐานดา้นความปลอดภยัระดบัสากลสาํหรบัการ
จดัการดา้นการท่องเทียวเชงิสขุภาพ เป็นการสรา้งความเชือมนัสาํหรบัผูป่้วยทีบินเขา้มารกัษากบัโรงพยาบาล 

สาํหรบัการระบาดระลอกสามนี โรงพยาบาลไดด้าํเนินการในสว่นตา่ง ๆ อย่างฉบัพลนั โดยใหศ้นูยบ์ญัชาการ (Command 
Center) ซงึเป็นทีมเฉพาะกิจทีมีอยู่ นาํโดยคณุหมอทีเชียวชาญโรคติดเชือและคณุหมอฝ่ายบรหิารทีมีความชาํนาญ
เกียวกบัคณุภาพมาตรฐานและความปลอดภยั ทีมห่วงโซ่อปุทาน (supply chain) และทีมบรหิารจดัการอาคาร (facility) 
ฯลฯ (ซงึประสบความสมเรจ็ในการบรหิารจดัการทกุครงัทีมีโรคระบาดและเป็นทียอมรบัทวัโลก) ทาํหนา้ทีบรหิารจดัการ
ทนัที มีการเปิดคลินิกพิเศษเพือแยกส่วนการใหบ้รกิาร มีการบรหิารจดัการเตียงรายวนัสาํหรบัผูติ้ดเชือโควิด-  โดยไดร้บั
อนญุาตใหร้ว่มกบัอนนัตรา รเิวอรไ์ซด ์(Anantara Riverside) เปิดฮอสพิเทล (hospital) สาํหรบัผูป่้วยโควิด-  ทีอาการไม่
หนกั ทาํใหย้งัคงบรหิารจดัการเตียงภายในโรงพยาบาลไดเ้ป็นอย่างดี 

บริษัทไดท้าํงานอย่างใกลช้ิดกบัรฐับาลและสภาหอการคา้ไทยเพือแลกเปลียนข่าวสาร และมีศนูยข์อ้มลูข่าวสารเพือตอบ
ขอ้ซกัถามเกียวกบัวคัซีนป้องกนัโควิดใหแ้ก่ผูร้บับรกิารและบคุคลทวัไป 

นอกจากนัน บริษัทยังคงสือสารและใหค้วามรูแ้ก่ผูร้บับริการอย่างสมาํเสมอเกียวกับการดูแลตนเอง และแนวทางการ
ใหบ้รกิารของโรงพยาบาลในช่วงการระบาดของโควิด-  
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บริษัทมีช่องทางการสือสารทีหลากหลายและสะดวกสบาย ไดแ้ก่ Bumrungrad Mobile Application  สายด่วน 1378  
ระบบ Teleconsultation และ @Home Service Center 

สาํหรบัการวางแผนการฉีดวคัซีน เมือสองเดือนก่อนโรงพยาบาลไดส้่งแบบสาํรวจความตอ้งการวคัซีนของผูใ้ชบ้รกิารและ
ขอความยินยอมในการแจง้ความจาํนงขอรบัวัคซีนจากหน่วยงานของรฐัเพือการจัดสรรหากภาครฐัมีจาํนวนวัคซีนที
เพียงพอ 

นอกจากนีโรงพยาบาลไดติ้ดตามสถานการณก์ารนาํเขา้วคัซีนอย่างใกลช้ิดเพือตอบรบัความตอ้งการวคัซีนของผูใ้ชบ้รกิาร
ของโรงพยาบาล นางอาทิรตันก์ลา่วตอ่วา่วคัซีนทีนาํเขา้มาในประเทศตอ้งไดร้บัการขนึทะเบียนและอนมุติัจากสาํนกังาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก่อน วคัซีนทีนาํเขา้มาในประเทศไทยและไดร้บัอนญุาตจาก อย. แลว้มี  ชนิด ไดแ้ก่ 
Sinovac, AstraZeneca และ Johnson & Johnson สว่น Pfizer, Moderna และ Sputnik นนัยงัอยูร่ะหวา่งการขนึทะเบียน 
เนืองจากเป็นวคัซีนใหม่และจาํเป็นตอ้งใชร้ะบบชดเชยความเสียหายโดยไม่ตอ้งพิสจูนค์วามรบัผิด (no fault 
compensation) ผูผ้ลิตจงึมีแนวโนม้ทีจะจาํหน่วยใหแ้ก่รฐัเท่านนั (จทีจู )ี เพอืหลีกเลียงการรบัความเสียงจากการถกูฟ้อง
กรณีมีความเสียหายเกิดขนึจากการฉีดวคัซีน เอกชนตอ้งซือผ่านองคก์ารเภสชักรรมเท่านนั แตย่งัมีความหวงัวา่เอกชนอาจ
สามารถจดัซือโดยตรงจาก Moderna และ Sputnik ได ้โรงพยาบาลพยายามติดตามอย่างใกลชิ้ดเพอืใหไ้ดม้าซงึวคัซนี
สาํหรบัผูใ้ชบ้รกิารของโรงพยาบาล 

นางสาววิจิตรา เข็มหน ู(ผูร้บัมอบฉนัทะ) ไดส้อบถามวา่กรณีคนไขท้ีอยู่ตา่งประเทศ และคนไขท้ไีม่สามารถเดินทางเขา้มา
ในประเทศไทยตามนดัได ้โรงพยาบาลมีวิธีการติดตอ่กบัคนไขเ้หลา่นีอย่างไร และเมือสถานการณก์ารแพรร่ะบาดคลีคลาย
ลงโรงพยาบาลมีวิธีการดงึลกูคา้กลบัมาไดอ้ย่างไร 

นางอาทิรตันก์ลา่วตอบวา่โรงพยาบาลมีการลงทนุในดิจทิลัแพลตฟอรม์ (digital platform) ผูป่้วยทอียู่ตา่งประเทศสามารถ
คยุกบัคณุหมอไดผ่้านระบบบรกิารการแพทยท์างไกล (telemedicine) บรษัิทมีสาํนกังานสง่ตอ่ (referral office) เกือบ 60 
แห่ง อยู่ในประเทศตา่ง ๆ ติดตอ่กบัผูป่้วยอย่างใกลชิ้ด โรงพยาบาลเองก็มีฐานขอ้มลูของลกูคา้ซงึเจา้หนา้ทีจะติดตอ่กบั
ผูป่้วยโดยเฉพาะผูป่้วยทีเป็นโรคเรอืรงัอยู่ตลอดเวลาเพือไม่ใหข้าดการติดตอ่กนั 

หลงัจากนันประธานแถลงว่าเนืองจากวาระนีเป็นวาระของการรบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทจึงไม่มีการ
ลงคะแนนเสียง ประธานจงึสรุปวา่ทีประชมุไดร้บัทราบรายงานแลว้ 

3. พจิารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนประจาํปี สินสุดวันท  ี  ธันวาคม  

ประธานไดข้อใหท้ปีระชมุพิจารณาและอนมุติังบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทนุประจาํปีสินสดุวนัที  ธนัวาคม 
 ซงึผ่านการตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชีของบรษัิท สาํนกังานอีวาย จาํกดั การพิจารณาจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบและไดร้บัอนมุติัจากคณะกรรมการแลว้ รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี ซงึไดส้ง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบั
หนงัสือเชิญประชมุ 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และรบัฟังขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ ของผูถื้อหุน้ 

นายปราโมทย ์ลิบรตันสกลุ (ผูถื้อหุน้) สอบถามวา่โรงพยาบาลทีสรา้งใหม่ใชง้บประมาณเท่าใด คณุอาทิรตันต์อบวา่ยงั
ไม่ไดส้รา้ง 

นายสถาพร โคธีรานรุกัษ ์(ผูถื้อหุน้) ถามวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที  ซงึมีผลบงัคบัใชก้บังบการเงินใน
รอบปี 2563 โดยเฉพาะการพิจารณาการดอ้ยคา่ และการตงัคา่เผือหนีจะสญู ทาํใหมี้ความแตกตา่งในงบการเงินอย่างไร
บา้ง 
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นายสถาพรกลา่วตอ่วา่คา่ความนิยมทีอยู่ในงบการเงินและในหมายเหตขุอ้  เกิดขนึหลายปีแลว้และยงัคา้งอยู่ในบญัชี 
ไม่แน่ใจในสถานะการลงทนุในหลายบรษัิทวา่เป็นอย่างไร และอยากทราบวา่คา่นิยมยงัมีมลูคา่ตามทีปรากฏอยู่ในงบ
การเงินหรอืไม่ 

นางสาวอรภรรณ บวัม่วง กลา่วตอบเรอืงคา่ความนิยมวา่เป็นเรอืงการลงทนุทีมองโกเลียซงึยงัมีคา่ความนิยมของการ
ลงทนุอยู่ ปัจจบุนัการลงทนุเป็นไปดว้ยดี คา่ความนิยมซงึผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบและรบัรองแลว้ยงัคงมีอยู่และเป็นปกติ 

สว่นเรอืงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที  นนั เมือปีทแีลว้บรษัิทไดป้รบันโยบายการบญัชีใหต้รงตามมาตรฐาน
ใหม่แลว้ โดยไดป้รบัตงัคา่หนีสงสยัจะสญูเพิมเติม มีผลกระทบประมาณ  ลา้นบาท เนืองจากบรษัิทมีนโยบายการตงัหนี
อยู่แลว้ จงึกระทบงบการเงินไม่มาก 

นางสาวอรภรรณตอบขอ้ซกัถามเพิมเติมของนายสถาพรเกียวกบัสถานการณข์องพม่าวา่ พม่าก็ประสบปัญหาการแพร่
ระบาดของโควิด-  ระลอกสองเมือไตรมาสทีสีของปีทแีลว้ ซงึเป็นช่วงทีมีบาํรุงราษฎรเ์มียนมาปิดทาํการเพือยา้ยคลินิก
อนัเป็นการลดคา่ใชจ่้าย งบการเงินไตรมาสที  จงึไดร้บัผลกระทบเพียงเลก็นอ้ย ประกอบกบัในไตรมาสที  ถึง  บาํรุง
ราษฎรเ์มียนมาประสบความสาํเรจ็ในการขายแพคเกจสขุภาพ ทาํใหมี้รายไดแ้ละกาํไรทีสะสมมาจากช่วงไตรมาสที  ถึง 
  งบการเงินปี  จงึถกูกระทบไม่มาก สว่นสถานการณปี์นีทีมีปัญหาการเมือง เราไม่ไดเ้ฝา้ดสูถานการณอ์ย่างใกลช้ิด 
แตเ่ห็นว่าคนไขก็้ยงัคงกลบัมาใชบ้รกิารของคลินิกในเรอืงการตรวจรา่งกาย และอนื ๆ และมีการเยียมคนไขด้ว้ย ในเรอืง
การดอ้ยคา่ทรพัยส์ินนนั บาํรุงราษฎรไ์ดร้ว่มกนัตรวจสอบความถกูตอ้งกบัผูส้อบบญัชีและมีการพิจารณากนัทกุปีถึงความ
เหมาะสม แตแ่นวโนม้ในการลดมลูคา่ตามบญัชียงัไม่มี 

เมือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรอืใหค้วามเห็นเพิมเติม ประธานจงึเสนอใหท้ปีระชมุลงคะแนนเสียงอนมุตัิงบการเงิน
ประจาํปี  

มติ ทีประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนประจาํปีสินสุดวนัที  ธันวาคม  ดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ทีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนดงันี 

เห็นดว้ย จาํนวน 637,039,716 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
รวม  ราย จาํนวน 637,039,716 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

4. พิจารณาและอนุมัต ิการจัดสรรก ําไรประจ ําปี   เพ ือจ่ายจ่ายเงินปันผลให ้แก่ผู้ถ ือห ุ้นและร ับทราบการ
จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ประธานแถลงวา่คณะกรรมการไดมี้การจดัสรรกาํไรสทุธิของงบการเงินรวมปี  และกาํไรสะสมทีเสียภาษีในอตัรารอ้ย
ละ  แลว้มีมติเสนอใหจ่้ายเงนิปันผลประจาํปี  ในอตัราหุน้ละ .  บาท รวมเป็นเงินปันผลทจ่ีายทงัสิน ,  
ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ  ของกาํไรสทุธิจากงบการเงินรวมปี  

ในระหวา่งปี บรษัิทไดจ้่ายเงินปันผลระหวา่งกาล (สาํหรบังวดการดาํเนินงานตงัแตว่นัที  มกราคม  ถึงวนัที  
มิถนุายน ) ในอตัราหุน้ละ .  บาท รวมเป็นเงิน  ลา้นบาท เมือวนัที  กนัยายน  คงเหลืองวดสดุทา้ย
จาํนวน .  บาทตอ่หุน้ (สาํหรบังวดการดาํเนินงานตงัแตว่นัที  กรกฎาคม  ถึงวนัที  ธนัวาคม ) รวมเป็น
จาํนวนเงิน ,  ลา้นบาท โดยเสนอใหจ้่ายแก่ผูถื้อหุน้บรุมิสิทธิและผูถื้อหุน้สามญัของบรษัิททีมีชือปรากฏ ณ วนั
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กาํหนดรายชือผูมี้สิทธิรบัเงินปันผลในวนัที  มีนาคม  และขอเสนอใหก้าํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที  พฤษภาคม 
2564 

รายละเอียดปรากฎตามแผ่นภาพทีประธานไดแ้สดงแก่ผูถื้อหุน้ดงันี 

ลา้นบาท 
รายละเอ ียดการจัดสรรกาํไร 2563 2562 

กาํไรสทุธิ 1,204.14 3,747.73 
กาํไรสะสมยงัไม่จดัสรรยกมา 17,143.53 18,560.05 
รวมกาํไรสะสมก่อนการจดัสรร 18,347.67 22,307.78 

การจัดสรรเงนิปันผลทงัปี   
เงินปันผลระหวา่งกาล (1.15 บาท/หุน้) 915.13* 839.56 
เงินปันผลงวดสดุทา้ย (2.05 บาท/หุน้) 1,631.32** 1,631.32 
เงินปันผลทงัปี (3.20 บาท/หุน้) 2,546.45 2,470.88 
กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรยกไป 15,801.22 19,836.90 
สดัสว่นเงินปันผลเทียบกบักาํไรสทุธิ (รอ้ยละ) 211.00 66.00 
จาํนวนหุน้ (หุน้) 795,766,507 795,766,507 

* จ่ายเมือวนัที  กนัยายน  
** เสนอใหจ้่ายวนัที  พฤษภาคม  

เนืองจากบรษัิทไดจ้ดัสรรเงินไวเ้ป็นทนุสาํรองจนเต็มจาํนวนตามกฎหมายแลว้ จงึไม่มีความจาํเป็นตอ้งจดัสรรเงินกาํไรสทุธิ
ไวเ้ป็นทนุสาํรองตอ่ไป 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และรบัฟังขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ ของผูถื้อหุน้ 

ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรอืใหค้วามเห็นประการใด ประธานจงึเสนอใหท้ปีระชมุลงคะแนนเสียง 

มติ ทีประชมุมีมติอนมุตัิการจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปี  และกาํไรสะสม และการจ่ายเงินปันผลประจาํปี  ตามที
ประธานเสนอ และรบัทราบการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ทีมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี 

เห็นดว้ย จาํนวน 636,076,106 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.8487 
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 963,610 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.1512 
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
รวม  ราย จาํนวน 637,039,716 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

5. พจิารณาและอนุมัตกิารเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทคีรบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ประธานไดม้อบหมายใหน้างอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูน้าํเสนอ
ระเบียบวาระนีตอ่ทีประชมุ 
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นางอรุณี เกษตระทตั ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน เสนอตอ่ทีประชมุวา่ ขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 
 กาํหนดวา่ในการประชมุสามญัประจาํปีทกุครงั ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งหนงึในสามเป็นอตัรา ซงึในการประชมุ

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีครงันี มีกรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน  ท่านดงันี 

1. นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการการลงทนุ 
2. นายสรดิษ วิญญรตัน ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
3. นายปรญิญ ์ จิราธิวฒัน ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

บรษัิทมีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการของบรษัิท และนิยามของกรรมการอิสระ ดงัปรากฏในเอกสารหมายเลข  
(หน้า  และหน้า  ตามลาํดับ) ของหนังสือนัดประชุม โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชือบุคคลทีมีความรู ้
ความสามารถ และคุณสมบติัทีเหมาะสมเพือรบัการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการในช่วงเดือนพฤศจิกายน  ถึง 
มกราคม  แต่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอบคุคลใดเขา้รบัการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดส้รรหาและพิจารณาคณุสมบตัิของบคุคลทีจะเสนอชือใหเ้ลือกตงัเป็น
กรรมการแทนกรรมการทีจะออกจากตาํแหนง่ตามวาระตามทีกาํหนดไวใ้นหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ 
หลกัเกณฑข์องกรรมการอิสระ กฎหมายทเีกียวขอ้ง ขอ้บงัคบัของบรษัิท และกฎบตัรคณะกรรมการ รวมถึงประสบการณ์
การทาํงานของบคุคลดงักลา่วแลว้ เห็นควรเลือกตงันางลินดา ลีสหะปัญญา และนายปรญิญ ์จิราธิวฒัน ์กรรมการทีจะ
พน้จากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนงึ และเลือกตงันายมารค์ เอลเลียต แชทเทน (Mr. 
Mark Elliott Schatten) ซงึมีคณุสมบติัเป็นกรรมการอิสระเป็นกรรมการอิสระแทนนายสรดิษฐ์ วิญญรตัน ์โดยเห็นวา่
บคุคลดงักลา่วมีคณุสมบตัิทีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบรษัิท 

คณะกรรมการโดยกรรมการทีมีสว่นเกียวขอ้งไม่ไดร้ว่มพิจารณาเห็นวา่บคุคลทีไดร้บัการเสนอชือในครงันีไดผ่้าน
กระบวนการกลนักรองอย่างรอบคอบดว้ยความระมดัระวงัของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนแลว้ สว่น
บคุคลทีจะเสนอชือใหเ้ป็นกรรมการอิสระเห็นวา่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี
เกียวขอ้ง จงึขอเสนอตอ่ทีประชมุผูถื้อหุน้วา่สมควรเลือกตงั นางลินดา ลีสหะปัญญา และนายปรญิญ ์จิราธิวฒัน ์กลบัเขา้
ดาํรงตาํแหนง่อีกวาระหนงึ และเลือกตงันายมารค์ เอลเลียต แชทเทน (Mr. Mark Elliott Schatten) เป็นกรรมการอิสระแทน
นายสรดิษ วิญญรตัน ์

ขอ้มลูของบคุคลทีไดร้บัการเสนอชือใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้พรอ้มหนงัสือนดัประชมุ (หนา้ 
, , ,  และ ) 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรอืใหค้วามเห็น ประธานไดข้อใหท้ปีระชมุลงคะแนนเสียงเลือกตงักรรมการเป็น
รายบคุคล 

มต  ิ ทีประชมุมีมติอนมุตัิการเลือกตงับคุคลทีไดร้บัการเสนอชือทงัสามท่านเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการดว้ยคะแนนเสียง
ขา้งมาก / เอกฉนัท ์ของผูถื้อหุน้ทีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

1. นางลินดา ลีสหะปัญญา 

เห็นดว้ย จาํนวน 619,340,320 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 97.2303 
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 17,642,396 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 2.7696 
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
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บตัรเสีย จาํนวน 0  คิดเป็นรอ้ยละ - 
รวม 655 ราย จาํนวน 636,982,716 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

2. นายปร ิญญ ์จริาธ ิวัฒน  ์

เห็นดว้ย จาํนวน 605,274,064 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 95.0163 
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 31,746,902 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 4.9836 
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย จาํนวน 0  คิดเป็นรอ้ยละ - 
รวม  ราย จาํนวน 637,020,966 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

3. นายมารค์ เอลเลียต แชทเทน 

เห็นดว้ย จาํนวน 637,039,716 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย จาํนวน 0  คิดเป็นรอ้ยละ - 
รวม  ราย จาํนวน 637,039,716 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

6. พจิารณาและอนุมัตกิารเลือกตงักรรมการใหม่ (นายชานนท  ์โสภณพนิช) 

ประธานไดม้อบหมายให้นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นาํเสนอ
ระเบียบวาระนีตอ่ทีประชมุ 

นางอรุณี เกษตระทตั ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน แถลงวา่เพือใหจ้าํนวนกรรมการอยู่ในขนาดที
เหมาะสม คณะกรรมการเห็นสมควรใหมี้การเลือกตงักรรมการใหม่เพิมขนึอีกหนงึท่าน 

ในการสรรหากรรมการใหม่ บริษัทมีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท และนิยามของกรรมการอิสระ ดงั
ปรากฏในเอกสารหมายเลข  (หนา้  และหนา้  ตามลาํดบั) ของหนงัสือนดัประชมุ 

โดยทีไม่มีผูถื้อหุน้ใดเสนอบคุคลใดเขา้รบัการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
คา่ตอบแทนจึงไดส้รรหาและพจิารณาคณุสมบตัิของบคุคลทีจะเสนอใหเ้ลือกตงัเป็นกรรมการใหม่ตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการสรรหากรรมการ หลกัเกณฑข์องกรรมการอิสระ กฎหมายทีเกียวขอ้ง ขอ้บงัคบัของบรษัิท และกฎบตัร
คณะกรรมการ รวมถึงประสบการณข์องผูไ้ดร้บัการเสนอชือใหเ้ป็นกรรมการแลว้ ไดเ้สนอชือนายชานนท ์โสภณพนิช ผูซ้งึ
มีคณุสมบติัเป็นกรรมการอิสระเป็นกรรมการอิสระใหม่ โดยเห็นวา่บคุคลดงักลา่วมีคณุสมบติัทเีหมาะสมกบัการประกอบ
ธุรกิจของบรษัิท 

คณะกรรมการโดยกรรมการทีมีส่วนเกียวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาเห็นว่าบุคคลทีได้รับการเสนอชือในครงันีได้ผ่าน
กระบวนการกลนักรองอย่างรอบคอบ ดว้ยความระมดัระวงัของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนแลว้ และเห็น
ว่าบคุคลทีจะเสนอชือใหเ้ป็นกรรมการอิสระนีสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์เีกียวขอ้ง 
จงึขอเสนอตอ่ทีประชมุผูถื้อหุน้วา่สมควรเลือกตงันายชานนท ์โสภณพนิช เป็นกรรมการอิสระของบรษัิท 

ขอ้มลูของคณุชานนท ์โสภณพนิชปรากฏในเอกสารหมายเลข  (หนา้ ) ของหนงัสือนดัประชมุซงึไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
แลว้ 
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ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรอืใหค้วามเห็นเพิมเติม ประธานไดข้อใหท้ปีระชมุลงคะแนนเสียงเลือกตงักรรมการ 

มต  ิ ทีประชมุมีมติอนมุตัิการเลือกตงันายชานนท ์โสภณพนิช เป็นกรรมการดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ทีมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

เห็นดว้ย จาํนวน 581,566,206 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 91.2919 
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 55,473,520 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 8.7080 
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย จาํนวน 0  คิดเป็นรอ้ยละ - 
รวม 657 ราย จาํนวน 637,039,726 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

7. พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตังกรรมการตรวจสอบ 

ประธานไดม้อบหมายให้นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นาํเสนอ
ระเบียบวาระนีตอ่ทีประชมุ 

นางอรุณี เกษตระทตั ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน แถลงวา่ตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยสมาชิกทีเป็นกรรมการอิสระอย่างนอ้ย  ท่าน ปัจจุบนัคณะกรรมการตรวจสอบมี
สมาชิก  ท่านดงันี 

1. นางสาวโสภาวดี อตุตโมบล ประธานกรรมการ 
2. นายสรดิษ วิญญรตัน ์ กรรมการ 
3. นายปรญิญ ์จิราธิวฒัน ์ กรรมการ 

นายสรดิษ วิญญรตันจ์ะตอ้งออกจากตาํแหน่งกรรมการตามวาระในการประชมุสามญัประจาํปีน ีและมีผลใหต้อ้งออกจาก
ตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบดว้ย 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาคณุสมบติัของนายมารค์ เอลเลียต แชทเทน (Mr. Mark Elliott 
Schatten) และนายชานนท ์โสภณพนิช ตามหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการตรวจสอบดงัปรากฏในเอกสารหมายเลข  
(หนา้ ) ของหนงัสือนดัประชมุ ขนาดของคณะกรรมการตรวจสอบ กฎหมายทีเกียวขอ้ง รวมถึงกฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้ จงึไดเ้สนอตอ่คณะกรรมการใหแ้ตง่ตงันายมารค์ เอลเลียต แชทเทน (Mr. Mark Elliott Schatten) เป็น
กรรมการตรวจสอบแทนนายสรดิษ วิญญรตัน ์และนายชานนท ์โสภณพนิชเป็นกรรมการตรวจสอบเพิมขึนอีกท่านหนงึ 

คณะกรรมการโดยกรรมการทีมีส่วนเกียวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาเห็นว่าบุคคลทีได้รับการเสนอชือในครงันีได้ผ่าน
กระบวนการกลนักรองอย่างรอบคอบดว้ยความระมดัระวงัของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนแลว้ และเห็น
ว่าบุคคลทีจะเสนอชือใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบนีมีความรูแ้ละประสบการณ์เพียงพอทีจะสามารถทาํหนา้ทีกรรมการ
ตรวจสอบและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเกียวขอ้ง จึงขอเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้ว่าสมควรแต่งตังนายมารค์ เอลเลียต  
แชทเทน (Mr. Mark Elliott Schatten) และนายชานนท ์โสภณพนิช เป็นกรรมการตรวจสอบของบรษัิท 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรอืใหค้วามเห็นเพิมเติม ประธานไดข้อใหท้ปีระชมุลงคะแนนเสียงแตง่ตงักรรมการ
ตรวจสอบ 
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มต  ิ ทีประชมุมีมติอนมุตัิการแตง่ตงันายมารค์ เอลเลียต แชทเทน (Mr. Mark Elliott Schatten) และนายชานนท ์ 
โสภณพนิช เป็นกรรมการตรวจสอบของบรษัิทดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ทีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี 

เห็นดว้ย จาํนวน 583,292,974 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 91.5629 
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 53,747,152 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 8.4370 
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย จาํนวน 0  คิดเป็นรอ้ยละ - 
รวม  ราย จาํนวน 637,040,126 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

8. พจิารณาและอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สาํหร ับปี  

ประธานไดม้อบหมายให้นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นาํเสนอ
ระเบียบวาระนีตอ่ทีประชมุ 

นางอรุณี เกษตระทตั ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน กลา่วรายงานตอ่ทีประชมุวา่คณะกรรมการ
บรษัิทมีนโยบายในการกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการใหอ้ยู่ในระดบัทีเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ทีและความ
รบัผิดชอบของกรรมการ รวมทงัคาํนึงถึงสภาพของเศรษฐกิจโดยรวม และไดมี้การเปรยีบเทียบคา่ตอบแทนของกรรมการ
กบับรษัิทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั ดว้ยการขยายตวัของกิจกรรมดแูลสขุภาพและธุรกิจของบรษัิทซงึตอ้งการบรกิารและ
การสนบัสนนุจากคณะกรรมการทีมากขนึเพือใหส้ามารถทาํรายไดด้า้นบรกิารไดส้งูขนึ เพิมเงินกาํไร และสามารถแข่งขนั
กบัตลาดได ้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการจงึเห็นวา่ควรเสนอตอ่ผู้
ถือหุน้เพืออนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อยสาํหรบัปี  ตามทไีดแ้สดงไวใ้นตารางในหนงัสือนดั
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ดงันี 

ก. ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปี  ขอเสนอวงเงินรวมไม่เกิน 22.2 ลา้นบาท ประกอบดว้ยค่าเบีย
ประชมุรายครงัและคา่ตอบแทนรายปีดงันี 

1. คา่เบียประชมุกรรมการและกรรมการชดุย่อยปี  วงเงนิไม่เกิน .  ลา้นบาท เสนอเป็นอตัราเดียวกบัปี  
ดงันี 

(บาท/คน/ครงั) 
คณะกรรมการ 2564 2563 

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

(บาท/คน/ครงั) 
คณะกรรมการ 

ชุดย่อย 
คณะกรรม 

การตรวจสอบ 
คณะกรรมการ 

สรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการการ
ลงท ุน 

2564 2563 2564 2563 2564 2563 
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 
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2. คา่บาํเหน็จคณะกรรมการปี  เสนอในวงเงนิรวม .  ลา้นบาท เท่ากบัปี  โดยใหป้ระธานกรรมการเป็นผู้
จดัสรร 

(บาท/คน/ปี) 
คณะกรรมการ 2564 2563 

ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการเป็นผูจ้ดัสรรใน
วงเงินไม่เกิน 16.6 ลา้นบาท 

2,200,000 
รองประธานกรรมการ 1,810,000 
กรรมการ 1,680,000 

*จาํนวนเงินทีจ่ายจรงิในปี  คือ .  ลา้นบาท 

ข. สิทธิประโยชนด์า้นคา่รกัษาพยาบาลประจาํปีแกก่รรมการและบคุคลในครอบครวัดงันี 

ค่าร ักษาพยาบาลตนเอง 

กรรมการแตล่ะท่านสามารถเขา้รบัการรกัษาพยาบาลทีโรงพยาบาลบาํรุงราษฎรแ์ละคลินิกของไวทลัไลฟ์ไดใ้นวงเงิน
ไม่เกินปีละสองลา้นบาท สว่นทีเกินจะไดร้บัสว่นลดรอ้ยละ  

ค่าร ักษาพยาบาลครอบคร ัว 

บพุการ ีคูส่มรส และบตุรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ (อายไุม่เกิน  ปีบรบิรูณ)์ จะไดร้บัสว่นลดคา่รกัษาพยาบาลที
โรงพยาบาลบาํรุงราษฎรไ์ม่เกินรอ้ยละ  

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

เมือไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถามหรอืใหค้วามเห็นเพิมเติม ประธานจงึขอใหท้ปีระชมุลงคะแนนเสียง 

มต  ิทีประชมุมีมติอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อยสาํหรบัปี  ตามทีประธานคณะกรรมการสรรหา
และกาํหนดคา่ตอบแทนเสนอดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่  ใน  ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชมุดงันี 

เห็นดว้ย จาํนวน 637,020,326 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9968 
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง จาํนวน 19,800 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0031 
บตัรเสีย จาํนวน 0  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม  ราย จาํนวน 637,040,126 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

9. พจิารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบัญชี ประจาํปี  

ประธานไดม้อบหมายใหน้างสาวโสภาวดี อตุตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูน้าํเสนอระเบียบวาระนีต่อที
ประชมุ 

นางสาวโสภาวดี อตุตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแถลงวา่คณะกรรมการบรษัิทขอเสนอใหผู้ถื้อหุน้แตง่ตงั
นางสาวโกสมุภ ์ชะเอม ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที  นางสาววิสสตุา จรยิธนากร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที  
และนางสาวสมุาลี รวีราบณัฑิต ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที  แห่งบรษัิทสาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบรษัิทประจาํปี  และขอพิจารณากาํหนดคา่ตอบแทนเป็นเงินจาํนวนไม่เกิน , ,  บาท ลดลงรอ้ยละ  
จากปีก่อน 
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คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการมีความเห็นวา่ท่านผูถื้อหุน้สมควรอนมุติัแตง่ตงัผูส้อบบญัชีตามทีเสนอ 
เนืองจากบรษัิท สาํนกังาน อีวาย จาํกดัไดใ้หบ้รกิารแก่บรษัิทอย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด มีความเป็นอิสระ มี
ความคุน้เคยกบัธุรกิจโรงพยาบาลเป็นอย่างดี และมีคา่สอบบญัชีอยู่ในเกณฑเ์หมาะสมเมือเทียบกบับรษัิทอืนในระดบั
เดียวกนัในอตุสาหกรรมเดียวกนั 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

นายสถาพร โคธีรานรุกัษ ์(ผูถื้อหุน้) ขอทราบเหตผุลทีมีการปรบัขนึคา่สอบบญัชีของบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่ม และขอ
ทราบนโยบายการใชผู้ส้อบบญัชีของบรษัิท และมีแผนใชผู้ส้อบบญัชีท่านเดิมกีปีจงึจะเปลียน 

นางสาวโสภาวดี อตุตโมบล ชีแจงวา่บรษัิทมีบรษัิทย่อยเพิมขนึทาํใหค้า่สอบบญัชีเพิมขนึ สว่นการคดัเลือกผูส้อบบญัชี
ขนึอยู่กบัคณุภาพของงานและบรกิาร สว่นระยะเวลาการใหบ้รกิารเป็นไปตามกฎหมาย 

เมือไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถามหรอืใหค้วามเห็นเพิมเติม ประธานจงึขอใหท้ปีระชมุลงคะแนนเสียง 

มต  ิ ทีประชมุมีมติอนมุตัิการแตง่ตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินคา่สอบบญัชี ประจาํปี  ตามทีประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ทีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

เห็นดว้ย จาํนวน 630,907,861 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.0373 
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 6,132,266 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.9626 
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย จาํนวน 0  คิดเป็นรอ้ยละ - 
รวม  ราย จาํนวน 637,040,127 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

10. พิจารณาแก้ไขหนังสือบร ิคณห ์สนธ ิของบร ิษัท  ข ้อ   เพ ือให ้ท ุนจดทะเบียนสอดคล้องกับการแปลงหุ้น
บุร ิมสิทธ ิเป็นหุน้สามัญในปี  

ประธานไดม้อบหมายใหน้างสาวพนัธท์ิพย ์จิรกาญจนากร เลขานกุารบรษัิทเป็นผูร้ายงาน 

นางสาวพนัธท์ิพย ์แถลงวา่สืบเนืองจากทีประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครงัที /  เมือวนัที  พฤศจิกายน  ไดมี้
มติเห็นชอบใหผู้ถื้อหุน้สามารถแปลงหุน้บรุมิสิทธิเป็นหุน้สามญัในอตัราสว่น  หุน้บรุมิสิทธิตอ่  หุน้สามญัในเดือน
กมุภาพนัธข์องทกุปี แตใ่นเดือนกมุภาพนัธ ์ปี  ไม่มีผูถื้อหุน้ใชส้ิทธิแปลงหุน้บรุมิสิทธิเป็นหุน้สามญั คณะกรรมการ
เห็นควรเรยีนใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่ไม่มีความจาํเป็นตอ้งแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษัิท 

เพือเป็นขอ้มลู รายละเอียดของทนุจดทะเบียนปัจจบุนัเป็นดงันี 

ขอ้  ทนุจดทะเบียน 922,702,685 บาท (เกา้รอ้ยยีสิบสองลา้นเจ็ดแสนสองพนัหกรอ้ยแปดสิบหา้บาท) 
 

แบง่ออกเป็น 922,702,685 หุน้ (เกา้รอ้ยยีสิบสองลา้นเจ็ดแสนสองพนัหกรอ้ยแปดสิบหา้หุน้) 
 

มลูคา่หุน้ละ 1 บาท (หนงึบาท) 

 โดยแยกออกเป็น 
 

หุน้สามญั 921,521,820 หุน้ (เกา้รอ้ยยีสิบเอ็ดลา้นหา้แสนสองหมืนหนงึพนัแปดรอ้ยยีสิบหุน้) 
 

หุน้บรุมิสิทธิ 1,180,865 หุน้ (หนงึลา้นหนงึแสนแปดหมืนแปดรอ้ยหกสิบหา้หุน้) 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและใหค้วามเห็น แตไ่ม่มีผูใ้ดมีความเห็น  
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ประธานแถลงว่าวาระนีเป็นการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ และไม่มีการลงคะแนนเสียง ประธานจึงสรุปว่าทีประชมุไดร้บัทราบ
รายงานแลว้ 

11. พจิารณาเร ืองอ ืนๆ  

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระอืนทีไม่อยู่ในหนงัสือเชิญประชมุ แต่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเรืองอืนใดเพือ
พิจารณา 

นางสาววิจิตรา เข็มหน ู(ผูร้บัมอบฉันทะ) ถามเพิมเติมจากคาํถามในวาระทีสองว่ากรณีผูร้บับริการทีอยู่ในประเทศไทยที
ไม่สามารถมารบับริการทีโรงพยาบาล บริษัททาํเช่นเดียวกบัผูร้บับริการทีอยู่ต่างประเทศหรือไม่ และกรณีการใหบ้ริการ
โดยใชร้ะบบบรกิารการแพทยท์างไกล (telemedicine) แก่ผูร้บับริการทีอยู่ต่างประเทศมีการชาํระค่าบริการอย่างไร และ
การสง่คาํสงัจ่ายเงินกระทาํทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกสใ์ช่หรอืไม่ 

นางอาทิรตันก์ล่าวตอบว่าโรงพยาบาลปฏิบติัต่อผูร้บับริการทีไม่สามารถมารบับริการทีโรงพยาบาลทงัทีอยู่ต่างประเทศ
และในประเทศเช่นเดียวกนั ผูร้บับรกิารสามารถรบับรกิารผ่านระบบ telemedicine และ at home service ส่วนการชาํระ
คา่บรกิารจากตา่งประเทศใชว้ิธีการโอนเงินหรอืชาํระโดยบตัรเครดิต 

นางสาววิจิตราแจง้วา่ตนเป็นผูร้บัมอบฉนัทะและทาํหนา้ทีเลขานกุารของผูถื้อหุน้ซงึใชบ้รกิารโรงพยาบาลมานานกวา่สิบปี 
และไม่เคยมีการเปลียนแปลงขอ้มลู แต่เห็นว่ามีการระบ ุemail address ผิด จึงมีความไม่สบายใจว่าขอ้มลูของคนไขอ้าจ
มีการรวัไหลไปยงัผูอื้น 

นางสาวอรภรรณ บวัม่วง ชีแจงวา่บรษัิทมีการทบทวนขอ้มลูทกุหกเดือนเพือใหข้อ้มลูเป็นปัจจบุนั จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ใดทีส่งไม่ออกจะมีการตรวจสอบและปรบัปรุงใหถู้กตอ้ง นางสาวอรภรรณจะไดต้รวจสอบขอ้มลูของผูถื้อหุน้กบันางสาว 
วิจิตราหลงัการประชมุตอ่ไป 

นายประเสรฐิ ชาญวิทยากลุ (ผูถื้อหุน้) ซงึเป็นญาติคนไขท้ีรกัษาตวัอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลาเกือบหนงึปีไดก้ลา่วชมเชย
บคุลากรของโรงพยาบาลทีช่วยรกัษาผลประโยชนแ์ละแกปั้ญหาของคนไข ้ใสใ่จ และใหบ้รกิารอยา่งดียิง และไดเ้สนอแนะ
ใหจ้ดัตงันาํดืม ณ บรเิวณโต๊ะการเงินของแผนกผูป่้วยใน จดัใหมี้เครอืงฟอกอาการในหอ้งพกัผูป่้วย ใหมี้การจาํหน่าย gift 
card ตอ่ไป และช่วยปรบัลดราคาคา่อาหารในศนูยอ์าหาร 

นางอาทิรตันก์ลา่วขอบคณุสาํหรบัคาํชม และจะนาํไปยงันอ้ง ๆ เพือเป็นกาํลงัใจ และจะนาํขอ้เสนอแนะไปพจิารณา
ปรบัปรุงตอ่ไป 

นายสถาพร โคธีรานรุกัษ ์(ผูถื้อหุน้) ขอใหค้ณุหมอช่วยใหข้อ้มลูเกียวกบัโควิด-  ทีเป็นประโยชนก์บัผูถื้อหุน้ และขอให้
นางสาวอรภรรณอธิบายขอ้มลูทีแสดงไวใ้นงบกาํไรขาดทนุแบบเบ็ดเสรจ็เกียวกบัคา่ใชจ้่ายทีเป็นเงินชดเชย  ลา้นบาท 
ซงึยอ้นแยง้กบัขอ้มลูทีวา่บรษัิทไม่มีการเลิกจา้งพนกังาน และคา่ใชจ้่ายทีไม่ถกูบนัทกึในงบกาํไรขาดทนุจาํนวน  ลา้น
บาท 

รศ. นพ. ทวีสิน ตนัประยรู กลา่ววา่โรงพยาบาลมีการประชาสมัพนัธค์าํแนะนาํเกียวกบัโควิด-  ตงัแตปี่ทแีลว้และกระทาํ
เป็นประจาํ การสือสารกบัโรงพยาบาลมีหลายช่องทาง ไดแ้ก่ Webpage, Facebook, Line application, และ 
Bumrungrad mobile application ซงึท่านจะไดร้บัขอ้มลูตา่ง ๆ ผา่นช่องทางเหลา่นีเป็นระยะ 

นางสาวอรภรรณ ชีแจงเรืองเงินชดเชยของพนกังานจาํนวน  ลา้นบาท วา่เป็นการปรบัประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตรป์ระกนัภยั ซงึมีการคาํนวณอตัราการลาออกของพนกังาน (turnover rate) ระยะเวลาการทาํงาน (long-term 
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service) ของแตล่ะคน และดอกเบีย (discount rate) ในการปรบัประมาณการ เมือ discount rate ลดลงเงินชดเชยจะ
สงูขนึ จงึรบัรูเ้ป็นขาดทนุในงบกาํไรขาดทนุแบบเบ็ดเสรจ็ ไม่เกียวกบัการเลิกจา้งพนกังาน 

นางตีรวรรณ วนดรุงคว์รรณ (ผูร้บัมอบฉนัทะ) ถามวา่โรงพยาบาลบาํรุงราษฎรมี์นโยบายหรอืแนวทางทีจะนาํเขา้วคัซีน
สองตวัทีเอกชนอาจนาํเขา้มาเองไดห้รอืไม่ สาํหรบั AstraZeneca บาํรุงราษฎรจ์ะฉีดใหฟ้รหีรอืมี package การฉีดวคัซีน
สาํหรบัลกูคา้ของโรงพยาบาลก่อน 

นางอาทิรตันก์ลา่วตอบวา่สาํหรบั AstraZeneca ถา้นโยบายของผูผ้ลิตตอ้งเป็นจีทจีู ถา้ผ่านมาทางรฐับาลก็ตอ้งฟร ีแตถ่า้ 
Moderna หรอื Sputnik จาํหน่ายเอง ปกติผูผ้ลิตตอ้งแตง่ตงัตวัแทนจาํหน่ายในประเทศ (authorized representative) 
บรษัิทสามารถซอืผ่านตวัแทนจาํหน่ายเช่นเดียวกบัสินคา้อืน ๆ 

เมือไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอเรืองอืนใดให้พิจารณา และไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิมเติม ประธานจึงกล่าว
ขอบคณุผูถื้อหุน้และปิดการประชมุเมือเวลา 15.28 น. 

นายชยั โสภณพนิช 
ประธานทีประชมุ 

 (พนัธท์ิพย ์จิรกาญจนากร)  
 เลขานกุารบรษัิท 
 ผูจ้ดบนัทกึรายงานการประชมุ 
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