รายงานการประชุมสามัญผู้ถ อื หุน้ ครังที ประจําปี
ของ
บริษัท โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน)

เวลาและสถานที
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที ประจําปี
ได้จดั ขึนเมือวันพุธที เมษายน
เวลา . น. ณ หัองประชุมใหญ่ ชัน
อาคาร เอ เลขที ซอย (นานาเหนือ) ถนนสุขมุ วิท คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ
กรรมการทีเข้าร่วมประชุม
1. นายชัย
2. นายชาญวิทย์
3. นางลินดา
4. นางสาวโสภาวดี
5. นายมาร์ค
6. นางอรุณี
7. นายชอง
8. นายอานนท์

โสภณพนิช
ตันติพิพฒ
ั น์
ลีสหะปั ญญา
อุตตโมบล
เอลเลียต แชทเทน
เกษตระทัต
โท
วังวสุ

ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการการลงทุน
รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการผูจ้ ดั การ และกรรมการการลงทุน
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการการลงทุน และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ

ผูบ้ ริหาร
1. ดร. อนิลโล
2. นางอาทิรตั น์
3. น.ส. อรภรรณ
4. ร.ศ. นพ. ทวีสิน

ซอเรนติโน
จารุกิจพิพฒ
ั น์
บัวม่วง
ตันประยูร

ประธานเจ้าหน้าทีบริหารกลยุทธ์
ประธานเจ้าหน้าทีบริหารของโรงพยาบาล
ประธานเจ้าหน้าทีสายงานการเงิน
ประธานปฏิบตั ิการด้านการแพทย์

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

ชะเอม
สุรยิ จันทร์
จิรกาญจนากร

ตัวแทนจาก บริษัท สํานักงานอีวาย จํากัด
ตัวแทนจาก บริษัท สํานักงานอีวาย จํากัด
เลขานุการบริษัท

บริษัทมีกรรมการทังหมด
กรรมการทังหมด

ท่าน กรรมการเข้าร่วมประชุมรวม ท่าน สัดส่วนของกรรมการทีเข้าร่วมประชุมคิดเป็ นร้อยละ

ของ

เริมการประชุม
นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการทําหน้าทีเป็ นประธานทีประชุม ประธานแถลงว่ามีผถู้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเองและโดยการ
มอบฉันทะรวม ราย มีหนุ้ นับรวมกันได้ , , หุน้ คิดเป็ นร้อยละ . ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด
จํานวน , , หุน้ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงกล่าวเปิ ดประชุม และได้มอบหมายให้เลขานุการ
บริษัทดําเนินการประชุม
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นางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนากรได้แนะนําคณะกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัท และตัวแทนจากสํานักงานผูส้ อบบัญชี หลังจาก
นันได้ขออาสาสมัครจากผูถ้ ือหุน้ จํานวนอย่างน้อยสองท่านทําหน้าทีเป็ นผูส้ งั เกตการณ์การนับคะแนนเพือให้เป็ นไปตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการทีดี โดยยังคงนังรวมอยู่กบั ผูถ้ ือหุน้ ท่านอืน แต่ไม่มีผใู้ ดอาสาทําหน้าทีนี
นางสาวพันธ์ทิพย์ชีแจงว่าการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้บตั รลงคะแนนเสียงทีผูถ้ ือหุน้ ได้รบั เมือลงทะเบียน ผูถ้ ือหุน้ จะมี
คะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุน้ ทีตนถือ โดยนับหนึงหุน้ ต่อหนึงเสียง ขอให้ผถู้ ือหุน้ ออกเสียงโดยทําเครืองหมายในช่อง เห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึง ด้วยคะแนนเสียงทีมีอยู่ทงหมด
ั
จะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้ นอกจากผูถ้ ือหุน้ ทีเป็ นผู้
ลงทุนต่างประเทศและได้แต่งตังให้ผรู้ บั ฝากหลักทรัพย์ (custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ซึงใช้หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค. เท่านัน
ในการนับคะแนน เพือความรวดเร็วในการนับคะแนน ขอให้ผถู้ ือหุน้ ทีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือเพือให้เจ้าหน้าทีเก็บบัตร
ลงคะแนนเสียง เจ้าหน้าทีจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผูท้ ียกมือเท่านัน ผูท้ ีไม่ยกมือจะนับเป็ นคะแนนเสียงเห็นด้วยทังหมด ส่วนผู้
ถือหุน้ ทีได้ระบุความประสงค์การลงคะแนนเสียงไว้ชดั เจนแล้วในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. บริษัทจะนับคะแนนตามทีผู้
ถือหุน้ ระบุมา
ประธานได้เสนอให้การนับคะแนนเสียงกระทําทันที แต่การแจ้งผลการนับคะแนนให้ทีประชุมทราบให้กระทําพร้อมกันทุกวาระหลัง
วาระอืน ๆ
ทีประชุมรับทราบและไม่มีผใู้ ดมีความเห็นเป็ นอย่างอืน
เมือประชุมเสร็จหรือผูถ้ ือหุน้ ทีออกจากทีประชุมก่อน ขอให้มอบหมายเลขทีนังทีติดอกเสือและบัตรลงคะแนนเสียงทีเหลือคืนแก่
เจ้าหน้าทีทีประตูทางออก
สําหรับปี นี เนืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา
(COVID-19) ยังไม่คลีคลาย บริษัทจะจัดการ
ประชุมโดยใช้ระยะเวลาทํากิจกรรมไม่นาน ขอความร่วมมือจากผูถ้ ือหุน้ ให้ใช้เวลาในการถามคําถามหรือให้ความเห็นไม่นาน
ประการสุดท้าย เพือป้องกันการแพร่ระบาดของเชือโรค ขอความกรุณาท่านผูถ้ ือหุน้ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และงดการ
รับประทานอาหารและเครืองดืมตลอดเวลาทีอยูใ่ นสถานทีประชุม
เมือไม่มีผไู้ ด้ซกั ถามหรือมีความเห็น ประธานจึงได้เริมดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถ อื หุน้ ครังที

ประชุมเมือวัน พุธ ที

ประธานขอให้ทีประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที
พุธที เมษายน
ซึงได้ส่งให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

เมษายน

ประจําปี

ซึงได้จดั ให้มีขนเมื
ึ อวัน

ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ใดมีความเห็น ประธานจึงขอให้ทประชุ
ี มลงคะแนนเสียงรับรองรายงานการประชุม
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มติ ทีประชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที ประจําปี
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม , ราย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

620,349,016
960
528,000
0
620,877,976

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ซึงประชุมเมือวันพุธที

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

ก่อนพิจารณาวาระถัดไป นางสาวพันธ์ทิพย์ได้ขอทบทวนรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที
เมือวันที พฤษภาคม
ซึงผูถ้ ือหุน้ ได้รบั รองแล้ว

เมษายน

99.9998
0.0001
0.0000
ประจําปี

ประชุม

นางสาวพันธ์ทิพย์กล่าวว่าในรายงานการประชุมดังกล่าว วาระที (เรืองอืน ๆ) มีการตอบคําถามของผูถ้ ือหุน้ ซึงสอบถาม
เกียวกับการศึกษาผลกระทบสิงแวดล้อมก่อนทําการก่อสร้างอาคารทีซอย รายงานนีอาจทําให้เข้าใจว่าบริษัทได้จดั ทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมแล้ว เพือไม่ให้มีการเข้าใจคลาดเคลือน เมือวันที 6 สิงหาคม 2564 บริษัทได้สง่ ข่าว
ไปยังตลาดหลักทรัพย์เพือชีแจงผูถ้ ือหุน้ ให้ทราบว่าธุรกิจตามโครงการมีลกั ษณะเป็ นสถานพยาบาลทีไม่รบั ผูป้ ่ วยไว้คา้ งคืนหรือ
คลินิก จึงไม่มีความจําเป็ นต้องดําเนินการ จัดทํา และยืนเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม ทังนีเป็ นไปตาม
กฎกระทรวงกําหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล พ.ศ. 2558 ลงวันที 23 มีนาคม
2558 และพระราชบัญญัติสง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ลงวันที 29 มีนาคม 2535 บริษัทจึงมิได้
ดําเนินการ จัดทํา และยืนเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม จึงขอเรียนชีแจงมายังผูถ้ ือหุน้ อีกครังหนึงเพือทราบ
และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม แต่ไม่มีผใู้ ดซักถามหรือมีความเห็น
2. รับทราบรายงานผลการดําเนิน งานของบริษัท ในรอบปี
ประธานได้มอบหมายให้นางอาทิรตั น์ จารุกิจพิพฒ
ั น์ ผูอ้ าํ นวยการด้านบริหารโรงพยาบาล เป็ นผูร้ ายงานผลการดําเนินงานของ
บริษัท
นางอาทิรตั น์ได้ฉายวีดิทศั น์ทีจัดทําโดยฝ่ ายการตลาดแสดงให้เห็นถึงความเป็ นมาของโรงพยาบาลจนถึงปั จจุบนั และได้กล่าว
ขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทีให้การสนับสนุนโรงพยาบาลมาตลอด หลังจากนันได้รายงานผลการดําเนินงานในปี ทีผ่านมา
นางอาทิรตั น์กล่าวว่าจากการทีประเทศไทยได้กลับมาเปิ ดประเทศอีกครังหนึงเมือวันที 1 พฤศจิกายน 2564 ตามมาตรการเทส
แอนด์โก โดยยินยอมให้ผทู้ ีได้รบั วัคซีนครบตามเงือนไขและมาจากประเทศทีมีความเสียงตําเข้าประเทศได้โดยไม่ตอ้ งกักตัว
ประกอบกับการเติบโตอย่างต่อเนืองของกลุม่ ลูกค้าชาวไทยและลูกค้าชาวต่างชาติทพํ
ี านักในไทย ส่งผลให้บริษัทมีรายได้รวม
ในปี 2564 จํานวน 12,605 ล้านบาท เพิมขึนร้อยละ 1.3 จาก 12,445 ล้านบาทในปี 2563
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บริษัทมีรายได้จากกิจการโรงพยาบาลจํานวน 12,404 ล้านบาทในปี 2564 เพิมขึนร้อยละ 0.7 จาก 12,315 ล้านบาทในปี 2563
โดยหลักเป็ นผลจากการเพิมขึนของรายได้จากกลุม่ ผูป้ ่ วยชาวไทยร้อยละ 12.3 หักกลบกับการลดลงของกลุม่ ผูป้ ่ วยชาว
ต่างประเทศร้อยละ 10.1 เป็ นผลให้รายได้จากกลุม่ ผูป้ ่ วยชาวไทยคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 53.7 จากทังหมด ในขณะทีรายได้จาก
กลุม่ ผูป้ ่ วยต่างประเทศคิดเป็ นร้อยละ 46.3 ในปี 2564 เทียบกับร้อยละ 48.1 และร้อยละ 51.9 ตามลําดับ ในปี 2563
กําไรก่อนหักดอกเบีย ภาษี ค่าเสือมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) เพิมขึนร้อยละ 6.3 เป็ น 2,756 ล้านบาท ในปี 2564
จาก 2,593 ล้านบาทในปี 2563 และอัตรากําไรก่อนหักดอกเบีย ภาษี ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย (EBITDA Margin) คิด
เป็ นร้อยละ 21.9 ในปี 2564 เทียบกับร้อยละ 20.8 ในปี 2563
กําไรสุทธิของปี 2564 ได้รวมรายการพิเศษเกียวข้องกับการรับรูผ้ ลขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนในไอด็อกเตอร์ พีทีอี ลิมิ
เต็ด (iDoctor Pte Ltd) (โดยบริษัท บํารุงราษฎร์ เซอร์วิสเซส จํากัด) จํานวน 56 ล้านบาท ซึงขอให้คณ
ุ อรภรรณ บัวม่วงเป็ นผู้
ชีแจงรายละเอียด
นางสาวอรภรรณ บัวม่วงกล่าวว่า เมือปี
บริษัท บํารุงราษฎร์ เซอร์วิสเซส จํากัดถือหุน้ ร้อยละ ในไอด็อกเตอร์ พีทีอี ลิมิ
เต็ด (ไอด็อ กเตอร์) ในช่วง COVID-19 ธุรกิจของไอด็อกเตอร์ประสบปั ญหา เมือปี
ไอด๊อกเตอร์จะขายบริษัท บํารุง
ราษฎร์จงึ คิดว่าจะร่วมขายด้วยโดยเห็นว่าไม่มีความจําเป็ นต้องลงทุนในไอด๊อกเตอร์เพราะเราสามารถพัฒนาเพลตฟอร์มของ
telemedicine เองได้ ประกอบกับกลุม่ เป้าหมายของไอด๊อกเตอร์กบั บํารุงราษฎร์ก็เป็ นคนละกลุม่ กัน บริษัท บํารุงราษฎร์
เซอร์วิสเซส จํากัด ได้ขายหุน้ ของไอด๊อกเตอร์ไปเมือปี
นางอาทิรตั น์กล่าวต่อว่าหากไม่รวมรายการพิเศษข้างต้น กําไรสุทธิของปี 2564 จะเป็ น 1,272 ล้านบาท เพิมขึนร้อยละ 5.6 จาก
ปี ก่อน และมีอตั รากําไรสุทธิเป็ นร้อยละ 10.1 ในปี 2564
บริษัทมีกาํ ไรต่อหุน้ แบบปรับลด 1.40 บาท ในปี 2564 เทียบกับ 1.39 บาท ในปี 2563 หากไม่รวมรายการพิเศษทีกล่าวข้างต้น
จํานวน 56 ล้านบาท ปี 2564 บริษัทจะมีกาํ ไรต่อหุน้ แบบปรับลด 1.47 บาท
ผลการดําเนินงานย้อนหลังของบริษัทในช่วง 5 ปี ทีผ่านมาเป็ นดังนี
รายได้ของบริษัทเพิมขึนอย่างต่อเนืองตังแต่ปี 2559 ถึงปี 2562 แต่เนืองจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัส
โคโรนา
(COVID-19) ทําให้รายได้ในปี 2563 และปี 2564 ลดลง ส่งผลให้อตั ราการเจริญเติบโตเฉลียสะสมต่อปี ของ
รายได้รวมติดลบอยู่ทีร้อยละ 6.7 ในช่วง 5 ปี ทีผ่านมา ในขณะทีช่วงก่อน COVID-19 ในปี 2559 ถึงปี 2562 อัตราการ
เจริญเติบโตเฉลียสะสมต่อปี ของรายได้รวมคิดเป็ นร้อยละ 1.4
กําไรสุทธิมีอตั ราการเติบโตเฉลียสะสมต่อปี ในช่วงปี 2559 ถึงปี 2562 ซึงเป็ นช่วงก่อน COVID-19 เพิมขึนร้อยละ 1.1 แต่
เนืองจากผลกระทบของ COVID-19 ทําให้กาํ ไรสุทธิลดลงในปี 2563 และปี 2564 ส่งผลให้อตั ราเติบโตเฉลียสะสมต่อปี ของ
กําไรสุทธิติดลบอยู่ทีร้อยละ 19.6 ในช่วง 5 ปี ทีผ่านมา แต่หากไม่รวมรายการพิเศษทีกล่าวข้างต้นจํานวน 56 ล้านบาท ในปี
2564 อัตราเติบโตเฉลียสะสมต่อปี ของกําไรสุทธิตดิ ลบอยู่ทีร้อยละ 18.9 ในช่วง 5 ปี ทีผ่านมา

AGM 29 of 2565 (min)

4

นางอาทิรตั น์ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม แต่ไม่มีผใู้ ดซักถามหรือออกความเห็น นางอาทิรตั น์จงึ รายงานข้อมูลสําคัญอืน
ของปี ทีผ่านมา
ในช่วงต้นปี ทีผ่านมา โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ได้รบั รางวัลจากนิตยสาร Newsweek ให้เป็ นหนึงใน “โรงพยาบาลทีดีทีสุดใน
โลก” เป็ นปี ทีสอง และเป็ นโรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศไทยทีติดอันดับ อันดับแรก ปั จจัยทีทําให้โรงพยาบาลบํารุง
ราษฎร์และโรงพยาบาลต่าง ๆ ได้รบั การ vote จากผูเ้ ชียวชาญและผูบ้ ริหารในวงการสุขภาพมีหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิง
o
o
o
o

ภารกิจและวิสยั ทัศน์ทีชัดเจนขององค์กร
ผูน้ าํ ทีสามารถสือสารวิสยั ทัศน์จากคณะกรรมการสูท่ ีมปฏิบตั ิการณ์ได้อย่างสอดคล้องและเป็ นไปแนวทางเดียวกัน
วัฒนธรรมองค์กรทีเน้นการเรียนรู ้ และให้ความสําคัญกับความรูท้ างวิชาการ เพือส่งเสริมให้ผลลัพธ์ในการรักษาดีเยียม
สภาวะแวดล้อมขององค์กรทีสนับสนุนการทํางานของคนรุน่ ใหม่ ซึงถือเป็ นรากฐานในการสร้างความเป็ นเลิศให้แก่
โรงพยาบาลมาอย่างยาวนานและเติมโตอย่างยังยืน

ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ทีผ่านมา บริษัทได้จดั แถลงข่าวถึงทิศทางในอนาคตของโรงพยาบาล ซึงบริษัทมุ่งมันในการ
พัฒนาการให้บริการทางการแพทย์ในระดับจตุตถภูมิ และขยายศูนย์ความเป็ นเลิศเพือพัฒนาความเชียวชาญในการรักษาโรคที
ยากและซับซ้อน โดยมุ่งเน้นในการให้บริการตามโมเดล 4C1W คือ
1)
2)
3)
4)
5)

Collaboration of Expertise – ความร่วมมือจากสหสาขาวิชาชีพ
Complicated care – การรักษาโรคทียากและซับซ้อน
Cutting-edge technologies – การนําเทคโนโลยีทีทันสมัยมาใช้ในโรงพยาบาล
Critical care – การดูแลผูป้ ่ วยขันวิกฤติ/ผูป้ ่ วยหนัก
Wellness and prevention – การให้บริการด้านสุขภาพและการป้องกัน

สําหรับเรืองเทคโนโลยีซงถื
ึ อเป็ นหนึงในหัวข้อทีเราเน้นยํา เราเลือกเทคโนโลยีทีดีและทันสมัยทีสุดเข้ามาใช้ในการรักษา เช่น
o เทคโนโลยีการรักษาด้วยไอนํา (Water Vapor Therapy: Rezum) ใช้เพือรักษาต่อมลูกหมากโต นับเป็ นเทคโนโลยี
การแพทย์สมัยใหม่ทีมีความปลอดภัยสูง ความเสียงตํา ภาวะแทรกซ้อนน้อย บอบชําน้อย ฟื นตัวเร็ว ไม่ตอ้ งนอนค้างคืนที
โรงพยาบาล ทําให้อวัยวะนัน ๆ สามารถกลับมาใช้งานได้เป็ นปกติมากทีสุด (Organ Reserve) ทีสําคัญคือ ไม่สง่ ผลต่อ
สุขภาพทางเพศหรือส่งผลน้อยมาก ทําให้ผปู้ ่ วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วขึน
o นอกจากนีเรายังมีการใช้งานเทคโนโลยีการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ในอัตราทีสูงขึน โดยเฉพาะในกลุ่มผูป้ ่ วยมะเร็งต่อม
ลูกหมาก การเปลียนเข่า เนืองจากการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์นนั ช่วยให้ทาํ การผ่าตัดทีมีความสลับซับซ้อนหรืออยู่ในตําแหน่ง
ทีเข้าถึงยากได้อย่างแม่นยํา ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึน แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก เสียเลือดน้อย ฟื นตัวได้เร็ว และ
ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัด
นอกจากเทคโนโลยีทางการแพทย์ บํารุงราษฎร์ได้พฒ
ั นา BH Application เพืออํานวยความสะดวก สร้างประสบการณ์ผปู้ ่ วย
แบบ end-to-end ตังแต่การนัดหมาย ซือแพ็คเกจออนไลน์ การแพทย์ทางไกล การจัดส่งยาถึงบ้าน รวมถึงการชําระเงินออนไลน์
เพือเป็ นการเตรียมความพร้อมสําหรับการเปลียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีนิยมใช้เทคโนโลยีดิจิตลั เพิมมากขึน
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บริษัทมุ่งหวังทีจะเป็ นองค์กรแห่งความรูแ้ ละนวัตกรรมทางการแพทย์ บริษัทได้มีการจับมือกับมหาวิทยาลัย CMKL ซึงเป็ น
ความร่วมมือของมหาวิทยาลัย Carnegie Melon กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการร่วม
พัฒนาแอปพลิเคชันปั ญญาประดิษฐ์ (AI) และ Machine Learning (ML) โดยทําการศึกษาในผูป้ ่ วยทีมีภาวะหัวใจเต้นผิด
จังหวะ
นอกจากนัน บริษัทได้เป็ นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาหลักสูตรการฝึ กอบรมการผ่าตัดส่องกล้องเต็มรูปแบบในระดับนานาชาติ
ครังที 52 (International Training Course for Full-endoscopic Operations) โดยมีผเู้ ข้าร่วมเป็ นศัลยแพทย์ชาวไทยและ
ต่างชาติ กว่า ท่าน เพือแบ่งปั นความรูแ้ ละเทคนิคในการผ่าตัด ซึงแสดงถึงการเป็ นทียอมรับในระดับสากลมาอย่าง
ยาวนาน
ในด้านของความร่วมมือขยายเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจซึงปั จจุบนั บริษัทมี โรงพยาบาลพันธมิตร วัตถุประสงค์หลักเพือ
ช่วยเหลือกันโดยการรับส่งต่อผูป้ ่ วยในกรณีโรงพยาบาลพันธมิตรไม่สามารถรักษาผูป้ ่ วยได้ การแลกเปลียนความรู ้ เราได้มีการ
นําจุดแข็งด้านความเป็ นเลิศทางการแพทย์มาต่อยอดภายใต้โมเดล “บํารุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิรก์ ” ในช่วงต้นกุมภาพันธ์ทีผ่าน
มา เราได้จบั มือกับโรงพยาบาลพิษณุเวช เปิ ดศูนย์มะเร็งฮอไรซันเพือเปิ ดโอกาสให้ผปู้ ่ วยในพืนทีของโรงพยาบาลพิษณุเวช ได้
เข้าถึงการรักษามะเร็งทีมีมาตรฐาน ตลอดจนประสบการณ์และความชํานาญของทีมแพทย์เฉพาะทาง รวมถึงสหสาขาวิชาชีพ
ทางด้านมะเร็งโดยเฉพาะ เพือให้เกิดผลลัพธ์ของการรักษาทีดีทีสุดและปลอดภัยทีสุด นอกจากนี ในปี ทีผ่านมา บํารุงราษฎร์ได้
เปิ ด Excellence Center ร่วมกับโรงพยาบาลพันธมิตรหลายแห่ง เช่น Prince (ศูนย์กระดูกสันหลัง) โรงพยาลาลเอกชลทีชลบุรี
นางอาทิรตั น์ได้ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม และรับฟั งข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผูถ้ ือหุน้ แต่ไม่มีผใู้ ดซักถาม
ประธานจึงแถลงว่าเนืองจากวาระนีเป็ นวาระของการรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง จึง
สรุปว่าทีประชุมได้รบั ทราบรายงานผลการดําเนินของบริษัทในรอบปี
แล้ว
3. พิจารณาและอนุม ัต งิ บแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน ประจําปี สินสุด วัน ที

ธัน วาคม

ประธานได้ขอให้ทีประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําปี สินสุดวันที ธันวาคม
ซึงผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีของบริษัท สํานักงานอีวาย จํากัด การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการแล้ว รายละเอียดปรากฏใน แบบ - One Report ซึงได้สง่ ให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุม
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม และรับฟั งข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผูถ้ ือหุน้
เมือไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือให้ความเห็น ประธานจึงเสนอให้ทีประชุมลงคะแนนเสียงอนุมตั ิงบการเงินประจําปี
มติ ทีประชุมมีมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําปี สินสุดวันที
มากของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม , ราย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

620,503,854
377,660
0
0
620,881,514

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

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9391
0.0608
0.0000
-

เพือจ่ายจ่ายเงิน ปั น ผลให้แ ก่ผ ู้ถ ือ หุ้น และรับ ทราบการจ่ายเงิน

ประธานแถลงว่าคณะกรรมการได้มีการจัดสรรกําไรสุทธิของงบการเงินรวมปี
และกําไรสะสมทีเสียภาษีในอัตราร้อยละ
แล้วมีมติเสนอให้จ่ายเงินปันผลประจําปี
ในอัตราหุน้ ละ . บาท รวมเป็ นเงินปั นผลทีจ่ายทังสิน , ล้านบาท คิด
เป็ นร้อยละ ของกําไรสุทธิจากงบการเงินรวมปี
ในระหว่างปี บริษัทได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล (สําหรับงวดการดําเนินงานตังแต่วนั ที มกราคม
ถึงวันที มิถนุ ายน
คงเหลืองวดสุดท้ายจํานวน . บาท
) ในอัตราหุน้ ละ . บาท รวมเป็ นเงิน ล้านบาท เมือวันที กันยายน
ต่อหุน้ (สําหรับงวดการดําเนินงานตังแต่วนั ที กรกฎาคม
ถึงวันที ธันวาคม
) รวมเป็ นจํานวนเงิน , ล้าน
บาท โดยเสนอให้จ่ายแก่ผถู้ ือหุน้ บุรมิ สิทธิและผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริษัททีมีชือปรากฏ ณ วันกําหนดรายชือผูม้ ีสิทธิรบั เงินปั นผล
ในวันที มีนาคม
และขอเสนอให้กาํ หนดจ่ายเงินปั นผลในวันที พฤษภาคม
รายละเอียดปรากฏตามแผ่นภาพ
ทีประธานได้แสดงแก่ผถู้ ือหุน้ ดังนี
รายละเอียดการจัด สรรกําไร
กําไรสุทธิของงบการเงินรวม

(ล้านบาท)

2564
1,215.68

2563
1,204.14

กําไรสะสมยังไม่จดั สรรยกมา

(ล้านบาท)

15,854.70

17,143.53

รวมกําไรสะสมก่อนการจัดสรร

(ล้านบาท)

17,070.38

18,347.67

รายละเอียดการจ่ายเงิน ปั น ผลทังปี
เงินปั นผลระหว่างกาล
(1.15 บาท/หุน้ )

915.13

915.13

เงินปั นผลงวดสุดท้าย

(2.05 บาท/หุน้ )

1,631.32

1,631.32

เงินปั นผลทังปี

( . บาท/หุน้ )

2,546.45

2,546.45

(ล้านบาท)

14,523.93

15,801.22

(ร้อยละ)

209.00

211.00

(หุน้ )

795,766,507

795,766,507

กําไรสะสมยังไม่จดั สรรยกไป
สัดส่วนเงินปั นผลเทียบกับกําไรสุทธิ
จํานวนหุน้

เนืองจากบริษัทได้จดั สรรเงินไว้เป็ นทุนสํารองจนเต็มจํานวนตามกฎหมายแล้ว จึงไม่มีความจําเป็ นต้องจัดสรรเงินกําไรสุทธิไว้
เป็ นทุนสํารองต่อไป
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม และรับฟั งข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผูถ้ ือหุน้
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ปรากฎว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือให้ความเห็นประการใด ประธานจึงเสนอให้ทีประชุมลงคะแนนเสียง
มติ ทีประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี
และกําไรสะสม และการจ่ายเงินปั นผลประจําปี
ตามที
ประธานเสนอ และรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม , ราย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

620,881,814
0
0
0
620,881,814

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
-

5. พิจารณาและอนุม ัต กิ ารเลือ กตังกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประธานได้มอบหมายให้นางอรุ ณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผูน้ าํ เสนอระเบียบ
วาระนีต่อทีประชุม
นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เสนอต่อทีประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ
กําหนดว่าในการประชุมสามัญประจําปี ทกุ ครัง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึงในสามเป็ นอัตรา ซึงในการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจําปี ครังนี มีกรรมการต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน ท่านดังนี
1. นายชัย
โสภณพนิช
2. นายชาญวิทย์ ตันติพิพฒ
ั น์
เกษตระทัต
3. นางอรุณี

ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการการลงทุน
รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

บริษัทมีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท และนิยามของกรรมการอิสระ ดังปรากฏในเอกสารหมายเลข (หน้า
และหน้า ตามลําดับ) ของหนังสือนัดประชุม โดยได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอชือบุคคลทีมีความรู ้ ความสามารถ และ
คุณสมบัติทีเหมาะสมเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการในช่วงเดือนพฤศจิกายน
ถึง มกราคม
แต่ไม่มีผถู้ ือ
หุน้ เสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้สรรหาและพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลทีจะเสนอชือให้เลือกตังเป็ นกรรมการ
แทนกรรมการทีจะออกจากตําแหน่ งตามวาระตามทีกําหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ หลักเกณฑ์ของ
กรรมการอิสระ กฎหมายทีเกียวข้อง ข้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการ รวมถึงประสบการณ์การทํางานของบุคคล
ั น์ และนางอรุณี เกษตระทัต กรรมการทีจะ
ดังกล่าวแล้ว เห็นควรเลือกตังนายชัย โสภณพนิช นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันติพิพฒ
พ้นจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง โดยเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติทีเหมาะสมกับ
การประกอบธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการ (โดยกรรมการทีมีสว่ นเกียวข้องไม่ได้รว่ มพิจารณา) เห็นว่าบุคคลทีได้รบั การเสนอชือในครังนีได้ผ่านกระบวนการ
กลันกรองอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวังของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้ว ส่วนบุคคลทีจะเสนอชือให้
เป็ นกรรมการอิสระเห็นว่าสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีเกียวข้อง จึงเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือ
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หุน้ เลือกตัง นายชัย โสภณพนิช นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันติพิพฒ
ั น์ และนางอรุณี เกษตระทัต กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระ
หนึง
ข้อมูลของบุคคลทีได้รบั การเสนอชือให้เลือกตังเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการปรากฏในหนังสือนัดประชุม (หน้า , , , ,
) ซึงได้จดั ส่งให้ท่านแล้ว
นางอรุณีได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ปรากฎว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือให้ความเห็น นางอรุณีได้ขอให้ทีประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการเป็ น
รายบุคคล
มติ ทีประชุมมีมติอนุมตั ิการเลือกตังบุคคลทีได้รบั การเสนอชือทังสามท่านเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี
1. นายชัย โสภณพนิช
เห็นด้วย
จํานวน
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน
บัตรเสีย
จํานวน
รวม , ราย จํานวน

605,893,963
14,987,852
0
0
620,881,815

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

97.5860
2.4139
0.0000
-

2. นายชาญวิท ย์ ตัน ติพิพ ัฒน์
เห็นด้วย
จํานวน
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน
บัตรเสีย
จํานวน
รวม , ราย จํานวน

605,590,868
15,290,947
0
0
620,881,815

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

97.5372
2.4627
0.0000
-

3. นางอรุ ณี เกษตระทัต
เห็นด้วย
จํานวน
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน
บัตรเสีย
จํานวน
รวม , ราย จํานวน

586,920,884
33,960,931
0
0
620,881,815

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

94.5302
5.4697
0.0000
-

6. พิจารณาและอนุม ัต คิ ่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุด ย่อ ย สําหรับปี
ประธานได้มอบหมายให้นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผูน้ าํ เสนอระเบียบวาระ
นีต่อทีประชุม
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นางอรุณี เกษตระทัต กล่าวรายงานต่อทีประชุมว่าคณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ใน
ระดับทีเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทังคํานึงถึงสภาพของเศรษฐกิจโดยรวม
และได้มีการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการกับบริษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ด้วยภาวะทีไม่ปกติเนืองจากโรคระบาด
งานทีหนักขึนเพือรักษาเสถียรภาพของบริษัทพร้อม ๆ กับการพัฒนาบริษัท ซึงต้องการบริการและการสนับสนุนจาก
คณะกรรมการทีมากขึนเพือให้สามารถทํารายได้ดา้ นบริการได้สงู ขึน เพิมเงินกําไร และสามารถแข่งขันกับตลาดได้
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการจึงขอเสนอผูถ้ ือหุน้ เพืออนุมตั ิคา่ ตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดย่อยสําหรับปี
ตามทีได้แสดงไว้ในตารางในหนังสือนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ดังนี
ก. ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปี
รายครังและค่าตอบแทนรายปี ดงั นี

ขอเสนอวงเงินรวมไม่เกิน 22.2 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าเบียประชุม

1. ค่าเบียประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อยปี
แต่ในอัตราทีต่างกัน ดังนี

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

คณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

2564
50,000
40,000
30,000

2565
65,000
50,000
40,000

คณะกรรมการ
ชุดย่อ ย

คณะกรรม
การตรวจสอบ
2565
60,000
40,000

ประธาน
กรรมการ
2. ค่าบําเหน็จคณะกรรมการปี
ผูจ้ ดั สรร

คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
2565
2564
55,000
50,000
40,000
30,000

2564
50,000
30,000

เสนอในวงเงินรวม . ล้านบาท เท่ากับปี

(บาท/คน/ครัง)
คณะกรรมการการ
ลงทุน
2565
55,000
40,000

2564
50,000
30,000

โดยให้ประธานกรรมการเป็ น
(บาท/คน/ปี )

คณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
จํานวนเงินทีจ่ายจริงในปี

AGM 29 of 2565 (min)

2565
ประธานกรรมการเป็ นผูจ้ ดั สรรใน
วงเงินไม่เกิน 16.6 ล้านบาท

2564
. ล้านบาท

รวมค่าเบียประชุม คือ . ล้านบาท
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ข. สิทธิประโยชน์ดา้ นค่ารักษาพยาบาลประจําปี แก่กรรมการและบุคคลในครอบครัวดังนี
ค่ารักษาพยาบาลตนเอง
กรรมการแต่ละท่านสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลทีโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ คลินิกของไวทัลไลฟ์ และ
เอสเพอรานซ์คลินิก ในวงเงินไม่เกินปี ละสองล้านบาท ส่วนทีเกินจะได้รบั ส่วนลดร้อยละ
นอกจากนี กรรมการแต่ละท่านสามารถใช้บริการได้ที รักษ (RAKxa) ณ ไวทัลไลฟ์ แอท บางกระเจ้า สหคลินิก ในวงเงินปี
ละไม่เกิน , บาท
ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
บุพการี คูส่ มรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่เกิน
บํารุงราษฎร์ไม่เกินร้อยละ

ปี บริบรู ณ์) จะได้รบั ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลทีโรงพยาบาล

นางอรุณีได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมือไม่มีผถู้ ือหุน้ ใดซักถามหรือให้ความเห็น นางอรุณีจงึ ขอให้ทีประชุมลงคะแนนเสียง
มติ ทีประชุมมีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสําหรับปี
ตามทีประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนเสนอด้วยคะแนนเสียงมากกว่า ใน ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม , ราย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

618,621,405
2,261,210
0
0
620,882,615

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.6358
0.3641
0.0000
0.0000
100.0000

7. พิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีแ ละกําหนดจํานวนเงิน ค่าสอบบัญชี ประจําปี
ประธานได้มอบหมายให้นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูน้ าํ เสนอระเบียบวาระนีต่อทีประชุม
นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแถลงว่าคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ผถู้ ือหุน้ แต่งตังนางสาว
และนางสาว
โกสุมภ์ ชะเอม ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที
นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที
มณี รัตนบรรณกิจ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที
แห่งบริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท
ประจําปี
และขอพิจารณากําหนดค่าตอบแทนเป็ นเงินจํานวนไม่เกิน , , บาท เท่ากับปี ก่อน
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการมีความเห็นว่าท่านผูถ้ ือหุน้ สมควรอนุมตั ิแต่งตังผูส้ อบบัญชีตามทีเสนอ เนืองจาก
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัดได้ให้บริการแก่บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด มีความเป็ นอิสระ มีความคุน้ เคยกับ
ธุรกิจโรงพยาบาลเป็ นอย่างดี และมีคา่ สอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมเมือเทียบกับบริษัทอืนในระดับเดียวกันในอุตสาหกรรม
เดียวกัน
นางสาวโสภาวดีได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็น
AGM 29 of 2565 (min)
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เมือไม่มีผถู้ ือหุน้ ใดซักถามหรือให้ความเห็น นางสาวโสภาวดีจงึ ขอให้ทีประชุมลงคะแนนเสียง
มติ ทีประชุมมีมติอนุมตั ิการแต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี ประจําปี
ตามทีประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม , ราย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

615,527,075
5,355,540
0
0
620,882,615

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.1374
0.8625
0.0000
-

8. พิจารณาแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิข องบริษัท ข้อ เพือให้ท ุน จดทะเบียนสอดคล้อ งกับการแปลงหุน้ บุร ิม สิท ธิเ ป็ น
หุน้ สามัญในปี
ประธานได้มอบหมายให้นางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนากร เลขานุการบริษัทเป็ นผูร้ ายงาน
นางสาวพันธ์ทิพย์ แถลงว่าสืบเนืองจากทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที /
เมือวันที พฤศจิกายน
ได้มีมติ
เห็นชอบให้ผถู้ ือหุน้ สามารถแปลงหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหุน้ สามัญในอัตราส่วน หุน้ บุรมิ สิทธิตอ่ หุน้ สามัญในเดือนกุมภาพันธ์
ของทุกปี ซึงในเดือนกุมภาพันธ์ ปี
มีผถู้ ือหุน้ บุรมิ สิทธิสองรายใช้สิทธิแปลงหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหุน้ สามัญ รวม , หุน้
จึงต้องแก้ไขรายละเอียดของทุนจดทะเบียนในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ เป็ นดังนี
ข้อ

ทุนจดทะเบียน จํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแยกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

922,702,685 บาท (เก้าร้อยยีสิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยแปดสิบห้าบาท)
922,702,685 หุน้
(เก้าร้อยยีสิบสองล้านเจ็ดแสนสองพันหกร้อยแปดสิบห้าหุน้ )
1 บาท (หนึงบาท)
921,821,920 หุน้
880,765 หุน้

(เก้าร้อยยีสิบเอ็ดล้านแปดแสนสองหมืนหนึงพันเก้าร้อยยีสิบหุน้ )
(แปดแสนแปดหมืนเจ็ดร้อยหกสิบห้าหุน้ )

หลังจากเปิ ดโอกาสและไม่มีผถู้ ือหุน้ ใดซักถามหรือให้ความเห็น นางสาวพันธ์ทิพย์จงึ เสนอให้ทีประชุมลงคะแนนเสียง
มติ ทีประชุมมีมติอนุมตั ิให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ ให้สอดคล้องกับการแปลงหุน้ บุริมสิทธิเป็ นหุน้ สามัญ
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม , ราย
AGM 29 of 2565 (min)

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

620,882,818
0
0
0
620,882,818

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000
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9. พิจารณาเรืองอืนๆ
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุน้ เสนอระเบี ยบวาระอืนทีไม่อยู่ในหนังสือเชิญประชุม แต่ไม่มีผูถ้ ื อหุ้นเสนอเรืองอืนใดเพื อ
พิจารณา
นายวิโรจน์ ปรีชาธนโชติ (ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย) ได้สอบถามว่าด้วยสถานการณ์โควิดทีเกิดขึนในช่วง – ปี ทีผ่านมา ผลการ
ดําเนินงานของไตรมาสแรกของปี
และในไตรมาสต่อไปจะเป็ นอย่างไร และขอทราบว่ามีระเบียบทีให้สิทธิพิเศษเกียวกับ
การรักษาพยาบาลแก่ผถู้ ือหุน้ รายย่อยและครอบครัวหรือไม่อย่างไร
นางอาทิรตั น์กล่าวตอบว่างบการเงินไตรมาสแรกจะประกาศเร็ว ๆ นี ส่วนมาตรการโควิดเริมผ่อนคลายตังแต่เดือนพฤศจิกายน
และจะผ่อนคลายลงอีกในเดือนพฤษภาคม ศกนี หากกรณีเป็ นเช่นนี บริษัทคาดหวังว่าผูป้ ่ วยชาวต่างชาติจะสามารถบิน
กลับมารับการรักษาพยาบาลได้มากขึน ตามแนวโน้มสถานการณ์นีคาดว่าครึงปี หลังหรือประมาณไตรมาส จํานวนผูป้ ่ วย
ชาวต่างชาติจะเพิมขึน ส่วนประเด็นทีสองขอรับไปเรียนถามท่านประธานและคณะกรรมการต่อไป
เมือไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอเรืองอืนใดให้พิจารณา และไม่มีผถู้ ือหุน้ ใดซักถามหรือให้ความเห็นเพิมเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือ
หุน้ และปิ ดการประชุมเมือเวลา . น.

นายชัย โสภณพนิช
ประธานทีประชุม

นางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนากร
เลขานุการบริษัท
ผูจ้ ดบันทึกรายงานการประชุม
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