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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืห ุน้คร ังท  ี  ประจาํปี  
ของ 

บร ิษัท โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร  ์จาํกดั (มหาชน) 
 
 
เวลาและสถานที 
การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครงัที  ประจาํปี  ไดจ้ดัขนึเมือวนัพธุที  เมษายน  เวลา .  น. ณ หอังประชมุใหญ่ ชนั 

 อาคาร เอ เลขที  ซอย  (นานาเหนือ) ถนนสขุมุวิท คลองเตยเหนือ วฒันา กรุงเทพฯ  
 
กรรมการทีเขา้รว่มประชมุ 
1. นายชยั โสภณพนิช ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการการลงทนุ 
2. นายชาญวิทย ์ ตนัติพิพฒัน ์ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
3. นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการการลงทนุ 
4. นางสาวโสภาวดี อตุตโมบล กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
5. นายมารค์ เอลเลียต แชทเทน 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. นายชวพนัธุ ์ สรุยิจนัทร ์ ตวัแทนจาก บรษัิท สาํนกังานอีวาย จาํกดั 
3. น.ส. พนัธทิ์พย ์ จิรกาญจนากร เลขานกุารบรษัิท 
 
บรษัิทมีกรรมการทงัหมด  ท่าน กรรมการเขา้รว่มประชมุรวม  ท่าน สดัสว่นของกรรมการทีเขา้รว่มประชมุคิดเป็นรอ้ยละ  ของ
กรรมการทงัหมด 
 
เรมิการประชมุ 
นายชยั โสภณพนิช ประธานกรรมการทาํหนา้ทีเป็นประธานทปีระชมุ ประธานแถลงว่ามีผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเองและโดยการ
มอบฉนัทะรวม  ราย มีหุน้นบัรวมกนัได ้ , ,  หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ .  ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทงัหมด
จาํนวน , ,  หุน้ ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ประธานจงึกลา่วเปิดประชมุ และไดม้อบหมายใหเ้ลขานกุาร
บรษัิทดาํเนินการประชมุ 
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นางสาวพนัธทิ์พย ์จิรกาญจนากรไดแ้นะนาํคณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิท และตวัแทนจากสาํนกังานผูส้อบบญัชี หลงัจาก
นนัไดข้ออาสาสมคัรจากผูถื้อหุน้จาํนวนอย่างนอ้ยสองท่านทาํหนา้ทีเป็นผูส้งัเกตการณก์ารนบัคะแนนเพือใหเ้ป็นไปตามหลกัการ
กาํกบัดแูลกิจการทีดี โดยยงัคงนงัรวมอยู่กบัผูถื้อหุน้ท่านอืน แตไ่ม่มีผูใ้ดอาสาทาํหนา้ทีนี 
 
นางสาวพนัธทิ์พยชี์แจงวา่การลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระจะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงทีผูถื้อหุน้ไดร้บัเมือลงทะเบียน ผูถื้อหุน้จะมี
คะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ทีตนถือ โดยนบัหนงึหุน้ตอ่หนงึเสียง ขอใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงโดยทาํเครอืงหมายในช่อง เห็นดว้ย ไม่
เห็นดว้ย หรอืงดออกเสียง เพียงชอ่งใดช่องหนงึ ดว้ยคะแนนเสียงทีมีอยู่ทงัหมด จะแบง่คะแนนเสียงไม่ได ้นอกจากผูถื้อหุน้ทีเป็นผู้
ลงทนุตา่งประเทศและไดแ้ตง่ตงัใหผู้ร้บัฝากหลกัทรพัย ์(custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ซงึใชห้นงัสือมอบฉนัทะ 
แบบ ค. เท่านนั 
 
ในการนบัคะแนน เพือความรวดเรว็ในการนบัคะแนน ขอใหผู้ถื้อหุน้ทีไม่เห็นดว้ยหรอืงดออกเสียงยกมือเพือใหเ้จา้หนา้ทีเก็บบตัร
ลงคะแนนเสียง เจา้หนา้ทีจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผูที้ยกมือเท่านนั ผูที้ไม่ยกมือจะนบัเป็นคะแนนเสียงเหน็ดว้ยทงัหมด สว่นผู้
ถือหุน้ทีไดร้ะบคุวามประสงคก์ารลงคะแนนเสียงไวช้ดัเจนแลว้ในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และแบบ ค. บรษัิทจะนบัคะแนนตามทีผู้
ถือหุน้ระบมุา 
 
ประธานไดเ้สนอใหก้ารนบัคะแนนเสียงกระทาํทนัที แตก่ารแจง้ผลการนบัคะแนนใหที้ประชมุทราบใหก้ระทาํพรอ้มกนัทกุวาระหลงั
วาระอืน ๆ 
 
ทีประชมุรบัทราบและไม่มีผูใ้ดมีความเห็นเป็นอยา่งอืน 
 
เมือประชมุเสรจ็หรอืผูถื้อหุน้ทีออกจากทีประชมุก่อน ขอใหม้อบหมายเลขทีนงัทีติดอกเสือและบตัรลงคะแนนเสียงทีเหลือคืนแก่
เจา้หนา้ทีทีประตทูางออก 
 
สาํหรบัปีนี เนืองจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือไวรสัโคโรนา  (COVID-19) ยงัไม่คลีคลาย บรษัิทจะจดัการ
ประชมุโดยใชร้ะยะเวลาทาํกิจกรรมไม่นาน ขอความรว่มมือจากผูถื้อหุน้ใหใ้ชเ้วลาในการถามคาํถามหรือใหค้วามเห็นไม่นาน 
 
ประการสดุทา้ย เพือปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของเชือโรค ขอความกรุณาท่านผูถื้อหุน้ใสห่นา้กากอนามยัตลอดเวลา และงดการ
รบัประทานอาหารและเครอืงดมืตลอดเวลาทีอยูใ่นสถานทีประชมุ 
 
เมือไม่มีผูไ้ดซ้กัถามหรอืมีความเห็น ประธานจึงไดเ้รมิดาํเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี 
 
1. พจิารณาร ับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืห ุน้ คร ังท  ี  ประชุมเมือวันพ ุธท  ี  เมษายน  
 

ประธานขอใหที้ประชมุพิจารณาและรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครงัที  ประจาํปี  ซงึไดจ้ดัใหมี้ขนึเมือวนั
พธุที  เมษายน  ซงึไดส้่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุ 
 
ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ใดมีความเห็น ประธานจงึขอใหที้ประชมุลงคะแนนเสียงรบัรองรายงานการประชมุ 
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มต  ิทีประชมุมีมติรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครงัที  ประจาํปี  ซงึประชมุเมือวนัพธุที  เมษายน  
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ทีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนดงันี 
 
เห็นดว้ย จาํนวน 620,349,016 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9998 
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 960 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0001 
งดออกเสียง จาํนวน 528,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม  ,  ราย จาํนวน 620,877,976 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
 
ก่อนพิจารณาวาระถดัไป นางสาวพนัธทิ์พยไ์ดข้อทบทวนรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครงัที  ประจาํปี  ประชมุ
เมือวนัที  พฤษภาคม  ซงึผูถื้อหุน้ไดร้บัรองแลว้ 
 
นางสาวพนัธทิ์พยก์ลา่ววา่ในรายงานการประชมุดงักลา่ว วาระที  (เรอืงอนื ๆ) มีการตอบคาํถามของผูถื้อหุน้ซงึสอบถาม
เกียวกบัการศกึษาผลกระทบสิงแวดลอ้มก่อนทาํการก่อสรา้งอาคารทีซอย  รายงานนีอาจทาํใหเ้ขา้ใจวา่บรษัิทไดจ้ดัทาํ
รายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิงแวดลอ้มแลว้ เพือไม่ใหมี้การเขา้ใจคลาดเคลือน เมือวนัที 6 สิงหาคม 2564 บรษัิทไดส้ง่ข่าว
ไปยงัตลาดหลกัทรพัยเ์พือชีแจงผูถื้อหุน้ใหท้ราบวา่ธุรกิจตามโครงการมีลกัษณะเป็นสถานพยาบาลทีไม่รบัผูป่้วยไวค้า้งคืนหรอื
คลินิก จงึไม่มีความจาํเป็นตอ้งดาํเนินการ จดัทาํ และยืนเสนอรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิงแวดลอ้ม ทงันีเป็นไปตาม
กฎกระทรวงกาํหนดลกัษณะของสถานพยาบาลและลกัษณะการใหบ้รกิารของสถานพยาบาล พ.ศ. 2558 ลงวนัที 23 มีนาคม 
2558 และพระราชบญัญตัิสง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ลงวนัที 29 มีนาคม 2535 บรษัิทจึงมิได้
ดาํเนินการ จดัทาํ และยืนเสนอรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิงแวดลอ้ม จงึขอเรยีนชีแจงมายงัผูถื้อหุน้อีกครงัหนงึเพือทราบ 
และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม แตไ่ม่มีผูใ้ดซกัถามหรอืมีความเห็น 
 

2. ร ับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบร ิษัทในรอบปี  
 
ประธานไดม้อบหมายใหน้างอาทิรตัน ์จารุกิจพิพฒัน ์ผูอ้าํนวยการดา้นบรหิารโรงพยาบาล เป็นผูร้ายงานผลการดาํเนินงานของ
บรษัิท 
 
นางอาทิรตันไ์ดฉ้ายวีดิทศันที์จดัทาํโดยฝ่ายการตลาดแสดงใหเ้ห็นถงึความเป็นมาของโรงพยาบาลจนถึงปัจจบุนัและไดก้ลา่ว
ขอบคณุผูถื้อหุน้ทีใหก้ารสนบัสนนุโรงพยาบาลมาตลอด หลงัจากนนัไดร้ายงานผลการดาํเนินงานในปีทีผ่านมา 
 
นางอาทิรตันก์ลา่ววา่จากการทีประเทศไทยไดก้ลบัมาเปิดประเทศอีกครงัหนงึเมือวนัที 1 พฤศจิกายน 2564 ตามมาตรการเทส
แอนดโ์ก โดยยินยอมใหผู้ที้ไดร้บัวคัซีนครบตามเงือนไขและมาจากประเทศทีมีความเสียงตาํเขา้ประเทศไดโ้ดยไม่ตอ้งกกัตวั 
ประกอบกบัการเติบโตอย่างตอ่เนืองของกลุม่ลกูคา้ชาวไทยและลกูคา้ชาวตา่งชาติทีพาํนกัในไทย สง่ผลใหบ้รษัิทมีรายไดร้วม
ในปี 2564 จาํนวน 12,605 ลา้นบาท เพิมขนึรอ้ยละ 1.3 จาก 12,445 ลา้นบาทในปี 2563 
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บรษัิทมีรายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาลจาํนวน 12,404 ลา้นบาทในปี 2564 เพิมขนึรอ้ยละ 0.7 จาก 12,315 ลา้นบาทในปี 2563 
โดยหลกัเป็นผลจากการเพิมขนึของรายไดจ้ากกลุม่ผูป่้วยชาวไทยรอ้ยละ 12.3 หกักลบกบัการลดลงของกลุม่ผูป่้วยชาว
ตา่งประเทศรอ้ยละ 10.1 เป็นผลใหร้ายไดจ้ากกลุม่ผูป่้วยชาวไทยคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 53.7 จากทงัหมด ในขณะทีรายไดจ้าก
กลุม่ผูป่้วยตา่งประเทศคิดเป็นรอ้ยละ 46.3 ในปี 2564 เทียบกบัรอ้ยละ 48.1 และรอ้ยละ 51.9 ตามลาํดบั ในปี 2563 
 
กาํไรก่อนหกัดอกเบีย ภาษี คา่เสอืมราคา และคา่ตดัจาํหน่าย (EBITDA) เพิมขนึรอ้ยละ 6.3 เป็น 2,756 ลา้นบาท ในปี 2564 
จาก 2,593 ลา้นบาทในปี 2563 และอตัรากาํไรกอ่นหกัดอกเบีย ภาษี คา่เสือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย (EBITDA Margin) คิด
เป็นรอ้ยละ 21.9 ในปี 2564 เทียบกบัรอ้ยละ 20.8 ในปี 2563 
 
กาํไรสทุธิของปี 2564 ไดร้วมรายการพิเศษเกียวขอ้งกบัการรบัรูผ้ลขาดทนุจากการจาํหน่ายเงินลงทนุในไอด็อกเตอร ์พีทีอี ลิมิ
เต็ด (iDoctor Pte Ltd) (โดยบรษัิท บาํรุงราษฎร ์เซอรวิ์สเซส จาํกดั) จาํนวน 56 ลา้นบาท ซงึขอใหค้ณุอรภรรณ บวัม่วงเป็นผู้
ชีแจงรายละเอียด 
 
นางสาวอรภรรณ บวัม่วงกลา่ววา่ เมือปี  บรษัิท บาํรุงราษฎร ์เซอรว์ิสเซส จาํกดัถือหุน้รอ้ยละ  ในไอด็อกเตอร ์พีทีอี ลิมิ
เต็ด (ไอดอ็กเตอร )์ ในชว่ง COVID-19 ธุรกิจของไอด็อกเตอรป์ระสบปัญหา เมือปี  ไอด๊อกเตอรจ์ะขายบรษัิท บาํรุง
ราษฎรจ์งึคิดวา่จะรว่มขายดว้ยโดยเห็นวา่ไม่มีความจาํเป็นตอ้งลงทนุในไอด๊อกเตอรเ์พราะเราสามารถพฒันาเพลตฟอรม์ของ 
telemedicine เองได ้ประกอบกบักลุม่เปา้หมายของไอด๊อกเตอรก์บับาํรุงราษฎรก็์เป็นคนละกลุม่กนั  บรษัิท บาํรุงราษฎร ์
เซอรว์ิสเซส จาํกดั ไดข้ายหุน้ของไอด๊อกเตอรไ์ปเมือปี  

 
นางอาทิรตันก์ลา่วตอ่วา่หากไม่รวมรายการพิเศษขา้งตน้ กาํไรสทุธิของปี 2564 จะเป็น 1,272 ลา้นบาท เพิมขนึรอ้ยละ 5.6 จาก
ปีก่อน และมีอตัรากาํไรสทุธิเป็นรอ้ยละ 10.1 ในปี 2564 
 
บรษัิทมีกาํไรตอ่หุน้แบบปรบัลด 1.40 บาท ในปี 2564 เทียบกบั 1.39 บาท ในปี 2563 หากไม่รวมรายการพิเศษทีกลา่วขา้งตน้
จาํนวน 56 ลา้นบาท ปี 2564 บรษัิทจะมีกาํไรตอ่หุน้แบบปรบัลด 1.47 บาท 

 
ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงัของบรษัิทในช่วง 5 ปีทีผ่านมาเป็นดงันี 
 
รายไดข้องบรษัิทเพิมขนึอย่างตอ่เนืองตงัแตปี่ 2559 ถึงปี 2562 แตเ่นืองจากผลกระทบของการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือไวรสั
โคโรนา  (COVID-19) ทาํใหร้ายไดใ้นปี 2563 และปี 2564 ลดลง สง่ผลใหอ้ตัราการเจรญิเติบโตเฉลียสะสมตอ่ปีของ
รายไดร้วมติดลบอยู่ทีรอ้ยละ 6.7 ในช่วง 5 ปีทีผ่านมา ในขณะทีชว่งก่อน COVID-19 ในปี 2559 ถงึปี 2562 อตัราการ
เจรญิเติบโตเฉลียสะสมตอ่ปีของรายไดร้วมคิดเป็นรอ้ยละ 1.4 

 
กาํไรสทุธิมีอตัราการเติบโตเฉลียสะสมตอ่ปีในช่วงปี 2559 ถึงปี 2562 ซงึเป็นช่วงก่อน COVID-19 เพิมขนึรอ้ยละ 1.1 แต่
เนืองจากผลกระทบของ COVID-19 ทาํใหก้าํไรสทุธิลดลงในปี 2563 และปี 2564 สง่ผลใหอ้ตัราเติบโตเฉลียสะสมตอ่ปีของ
กาํไรสทุธิติดลบอยู่ทีรอ้ยละ 19.6 ในช่วง 5 ปีทีผ่านมา แตห่ากไม่รวมรายการพิเศษทีกลา่วขา้งตน้จาํนวน 56 ลา้นบาท ในปี 
2564 อตัราเติบโตเฉลียสะสมตอ่ปีของกาํไรสทุธิติดลบอยู่ทีรอ้ยละ 18.9 ในช่วง 5 ปีทีผ่านมา 
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นางอาทิรตันไ์ดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม แตไ่ม่มีผูใ้ดซกัถามหรอืออกความเห็น นางอาทิรตันจ์งึรายงานขอ้มลูสาํคญัอืน
ของปีทีผ่านมา 

 
ในช่วงตน้ปีทีผ่านมา โรงพยาบาลบาํรุงราษฎรไ์ดร้บัรางวลัจากนิตยสาร Newsweek ใหเ้ป็นหนงึใน “โรงพยาบาลทีดีทีสดุใน
โลก” เป็นปีทีสอง และเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศไทยทีติดอนัดบั  อนัดบัแรก ปัจจยัทีทาํใหโ้รงพยาบาลบาํรุง
ราษฎรแ์ละโรงพยาบาลตา่ง ๆ ไดร้บัการ vote จากผูเ้ชียวชาญและผูบ้รหิารในวงการสขุภาพมีหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิง 
 
o ภารกิจและวิสยัทศันที์ชดัเจนขององคก์ร 
o ผูน้าํทีสามารถสือสารวิสยัทศันจ์ากคณะกรรมการสูที่มปฏิบติัการณไ์ดอ้ย่างสอดคลอ้งและเป็นไปแนวทางเดียวกนั 
o วฒันธรรมองคก์รทีเนน้การเรยีนรู ้และใหค้วามสาํคญักบัความรูท้างวิชาการ เพอืสง่เสรมิใหผ้ลลพัธใ์นการรกัษาดีเยียม 
o สภาวะแวดลอ้มขององคก์รทีสนบัสนนุการทาํงานของคนรุน่ใหม่ ซงึถือเป็นรากฐานในการสรา้งความเป็นเลิศใหแ้ก่

โรงพยาบาลมาอย่างยาวนานและเติมโตอย่างยงัยืน 
 

ในช่วงปลายเดือนกมุภาพนัธที์ผ่านมา บรษัิทไดจ้ดัแถลงข่าวถึงทิศทางในอนาคตของโรงพยาบาล ซงึบรษัิทมุ่งมนัในการ
พฒันาการใหบ้รกิารทางการแพทยใ์นระดบัจตตุถภมิู และขยายศนูยค์วามเป็นเลิศเพือพฒันาความเชียวชาญในการรกัษาโรคที
ยากและซบัซอ้น โดยมุ่งเนน้ในการใหบ้รกิารตามโมเดล 4C1W คือ 
 
1) Collaboration of Expertise – ความรว่มมือจากสหสาขาวิชาชีพ 
2) Complicated care – การรกัษาโรคทียากและซบัซอ้น 
3) Cutting-edge technologies – การนาํเทคโนโลยีทีทนัสมยัมาใชใ้นโรงพยาบาล 
4) Critical care – การดแูลผูป่้วยขนัวิกฤติ/ผูป่้วยหนกั 
5) Wellness and prevention – การใหบ้รกิารดา้นสขุภาพและการปอ้งกนั 

 
สาํหรบัเรอืงเทคโนโลยีซงึถือเป็นหนงึในหวัขอ้ทีเราเนน้ยาํ เราเลือกเทคโนโลยีทีดีและทนัสมยัทีสดุเขา้มาใชใ้นการรกัษา เช่น 
 
o เทคโนโลยีการรกัษาดว้ยไอนาํ (Water Vapor Therapy: Rezum) ใชเ้พือรกัษาตอ่มลกูหมากโต นบัเป็นเทคโนโลยี

การแพทยส์มยัใหม่ทีมีความปลอดภยัสงู ความเสียงตาํ ภาวะแทรกซอ้นนอ้ย บอบชาํนอ้ย ฟืนตวัเรว็ ไม่ตอ้งนอนคา้งคืนที
โรงพยาบาล ทาํใหอ้วยัวะนนั ๆ สามารถกลบัมาใชง้านไดเ้ป็นปกติมากทีสดุ (Organ Reserve) ทีสาํคญัคือ ไม่สง่ผลตอ่
สขุภาพทางเพศหรอืสง่ผลนอ้ยมาก ทาํใหผู้ป่้วยสามารถกลบัไปใชชี้วิตตามปกติไดเ้รว็ขนึ 
 

o นอกจากนีเรายงัมีการใชง้านเทคโนโลยีการผ่าตดัดว้ยหุ่นยนตใ์นอตัราทีสงูขนึ โดยเฉพาะในกลุ่มผูป่้วยมะเรง็ตอ่ม
ลกูหมาก การเปลียนเข่า เนืองจากการผ่าตดัดว้ยหุ่นยนตน์นั ช่วยใหท้าํการผ่าตดัทีมีความสลบัซบัซอ้นหรืออยู่ในตาํแหน่ง
ทีเขา้ถึงยากไดอ้ย่างแม่นยาํ ปลอดภยัและมีประสิทธิภาพมากขนึ แผลผ่าตดัมีขนาดเล็ก เสียเลือดนอ้ย ฟืนตวัไดเ้รว็ และ
ช่วยลดภาวะแทรกซอ้นภายหลงัการผ่าตดั 

 
นอกจากเทคโนโลยีทางการแพทย ์บาํรุงราษฎรไ์ดพ้ฒันา BH Application เพืออาํนวยความสะดวก สรา้งประสบการณผ์ูป่้วย
แบบ end-to-end ตงัแตก่ารนดัหมาย ซือแพ็คเกจออนไลน ์การแพทยท์างไกล การจดัสง่ยาถึงบา้น รวมถึงการชาํระเงินออนไลน ์
เพือเป็นการเตรียมความพรอ้มสาํหรบัการเปลียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้รโิภคทีนิยมใชเ้ทคโนโลยีดิจิตลัเพิมมากขนึ 
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บรษัิทมุ่งหวงัทีจะเป็นองคก์รแห่งความรูแ้ละนวตักรรมทางการแพทย ์บรษัิทไดมี้การจบัมือกบัมหาวิทยาลยั CMKL ซงึเป็น
ความรว่มมือของมหาวิทยาลยั Carnegie Melon กบัสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั ในการรว่ม
พฒันาแอปพลิเคชนัปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Machine Learning (ML) โดยทาํการศกึษาในผูป่้วยทมีีภาวะหวัใจเตน้ผิด
จงัหวะ 

 
นอกจากนนั บรษัิทไดเ้ป็นเจา้ภาพในการจดัสมัมนาหลกัสตูรการฝึกอบรมการผ่าตดัสอ่งกลอ้งเต็มรูปแบบในระดบันานาชาติ 
ครงัที 52 (International Training Course for Full-endoscopic Operations) โดยมีผูเ้ขา้รว่มเป็นศลัยแพทยช์าวไทยและ
ตา่งชาติ กวา่  ท่าน เพือแบง่ปันความรูแ้ละเทคนิคในการผ่าตดั ซงึแสดงถึงการเป็นทียอมรบัในระดบัสากลมาอย่าง
ยาวนาน 
 
ในดา้นของความรว่มมือขยายเครอืข่ายพนัธมิตรทางธุรกิจซงึปัจจบุนับรษัิทมี  โรงพยาบาลพนัธมิตร วตัถปุระสงคห์ลกัเพือ
ช่วยเหลือกนัโดยการรบัสง่ตอ่ผูป่้วยในกรณีโรงพยาบาลพนัธมิตรไม่สามารถรกัษาผูป่้วยได ้การแลกเปลียนความรู ้เราไดมี้การ
นาํจดุแข็งดา้นความเป็นเลิศทางการแพทยม์าตอ่ยอดภายใตโ้มเดล “บาํรุงราษฎร ์เฮลท ์เน็ตเวิรก์” ในช่วงตน้กมุภาพนัธท์ีผ่าน
มา เราไดจ้บัมือกบัโรงพยาบาลพิษณเุวช เปิดศนูยม์ะเรง็ฮอไรซนัเพือเปิดโอกาสใหผู้ป่้วยในพืนทีของโรงพยาบาลพิษณเุวช ได้
เขา้ถึงการรกัษามะเรง็ทีมีมาตรฐาน ตลอดจนประสบการณแ์ละความชาํนาญของทีมแพทยเ์ฉพาะทาง รวมถึงสหสาขาวิชาชีพ
ทางดา้นมะเรง็โดยเฉพาะ เพอืใหเ้กิดผลลพัธข์องการรกัษาทีดีทีสดุและปลอดภยัทีสดุ นอกจากนี ในปีทีผ่านมา บาํรุงราษฎรไ์ด้
เปิด Excellence Center รว่มกบัโรงพยาบาลพนัธมิตรหลายแห่ง เช่น Prince (ศนูยก์ระดกูสนัหลงั) โรงพยาลาลเอกชลทีชลบรุี 

 
นางอาทิรตันไ์ดไ้ดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และรบัฟังขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ ของผูถื้อหุน้ แตไ่ม่มีผูใ้ดซกัถาม 

 
ประธานจงึแถลงวา่เนืองจากวาระนีเป็นวาระของการรบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบรษัิทจงึไม่มีการลงคะแนนเสียง จึง
สรุปวา่ทีประชมุไดร้บัทราบรายงานผลการดาํเนินของบรษัิทในรอบปี  แลว้ 

 
3. พจิารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนประจาํปี สินสุดวันท  ี  ธันวาคม  

 
ประธานไดข้อใหที้ประชมุพิจารณาและอนมุติังบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทนุประจาํปีสินสดุวนัที  ธนัวาคม  
ซงึผ่านการตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชีของบรษัิท สาํนกังานอีวาย จาํกดั การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และไดร้บัอนมุติัจากคณะกรรมการแลว้ รายละเอยีดปรากฏใน แบบ -  One Report ซงึไดส้ง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือ
เชิญประชมุ 
 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และรบัฟังขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ ของผูถื้อหุน้ 
 
เมือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรอืใหค้วามเห็น ประธานจงึเสนอใหท้ีประชมุลงคะแนนเสียงอนมุตัิงบการเงินประจาํปี  
 
มติ ทีประชมุมีมติอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทนุประจาํปีสินสดุวนัที  ธันวาคม  ดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุน้ทีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนดงันี 
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เห็นดว้ย จาํนวน 620,503,854 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9391 
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 377,660 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0608 
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม ,  ราย จาํนวน 620,881,514 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
 

4. พิจารณาและอนุมัต ิการจัดสรรกาํไรประจาํปี   เพ ือจ่ายจ่ายเงินปันผลให ้แก่ผู้ถ ือห ุ้นและร ับทราบการจ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาล 
 
ประธานแถลงวา่คณะกรรมการไดมี้การจดัสรรกาํไรสทุธิของงบการเงินรวมปี  และกาํไรสะสมทีเสียภาษีในอตัรารอ้ยละ 

 แลว้มีมติเสนอใหจ้่ายเงินปันผลประจาํปี  ในอตัราหุน้ละ .  บาท รวมเป็นเงินปันผลทีจ่ายทงัสิน ,  ลา้นบาท คิด
เป็นรอ้ยละ  ของกาํไรสทุธิจากงบการเงินรวมปี  
 
ในระหวา่งปี บรษัิทไดจ้่ายเงินปันผลระหวา่งกาล (สาํหรบังวดการดาํเนินงานตงัแตว่นัที  มกราคม  ถึงวนัที  มิถนุายน 

) ในอตัราหุน้ละ .  บาท รวมเป็นเงิน  ลา้นบาท เมือวนัที  กนัยายน  คงเหลืองวดสดุทา้ยจาํนวน .  บาท
ตอ่หุน้ (สาํหรบังวดการดาํเนินงานตงัแตว่นัที  กรกฎาคม  ถึงวนัที  ธนัวาคม ) รวมเป็นจาํนวนเงิน ,  ลา้น
บาท โดยเสนอใหจ้่ายแก่ผูถื้อหุน้บรุมิสิทธิและผูถื้อหุน้สามญัของบรษัิททีมีชือปรากฏ ณ วนักาํหนดรายชือผูมี้สิทธิรบัเงินปันผล
ในวนัที  มีนาคม  และขอเสนอใหก้าํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที  พฤษภาคม  รายละเอียดปรากฏตามแผ่นภาพ
ทีประธานไดแ้สดงแก่ผูถื้อหุน้ดงันี 
 

รายละเอ ียดการจัดสรรกาํไร 2564 2563 

กาํไรสทุธิของงบการเงินรวม (ลา้นบาท) 1,215.68 1,204.14 

กาํไรสะสมยงัไม่จดัสรรยกมา (ลา้นบาท) 15,854.70 17,143.53 

รวมกาํไรสะสมก่อนการจดัสรร (ลา้นบาท) 17,070.38 18,347.67 

รายละเอ ียดการจ่ายเงนิปันผลทงัปี   

เงินปันผลระหวา่งกาล (1.15 บาท/หุน้) 915.13 915.13 

เงินปันผลงวดสดุทา้ย (2.05 บาท/หุน้) 1,631.32 1,631.32 

เงินปันผลทงัปี ( .  บาท/หุน้) 2,546.45 2,546.45 

กาํไรสะสมยงัไม่จดัสรรยกไป (ลา้นบาท) 14,523.93 15,801.22 

สดัสว่นเงินปันผลเทียบกบักาํไรสทุธิ (รอ้ยละ) 209.00 211.00 

จาํนวนหุน้ (หุน้) 795,766,507 795,766,507 
 
เนืองจากบรษัิทไดจ้ดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนสาํรองจนเต็มจาํนวนตามกฎหมายแลว้ จึงไม่มีความจาํเป็นตอ้งจดัสรรเงินกาํไรสทุธิไว้
เป็นทนุสาํรองตอ่ไป 

 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และรบัฟังขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ ของผูถื้อหุน้ 
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ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรอืใหค้วามเห็นประการใด ประธานจงึเสนอใหที้ประชมุลงคะแนนเสียง 
 

มติ ทีประชมุมีมติอนมุตัิการจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปี  และกาํไรสะสม และการจ่ายเงินปันผลประจาํปี  ตามที
ประธานเสนอ และรบัทราบการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ทีมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี 

 
เห็นดว้ย จาํนวน 620,881,814 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม ,  ราย จาํนวน 620,881,814 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

 
5. พจิารณาและอนุมัตกิารเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทคีรบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
 

ประธานไดม้อบหมายใหน้างอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูน้าํเสนอระเบียบ
วาระนีตอ่ทีประชมุ 

 
นางอรุณี เกษตระทตั ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน เสนอตอ่ทีประชมุวา่ ขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้  
กาํหนดวา่ในการประชมุสามญัประจาํปีทกุครงั ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งหนงึในสามเป็นอตัรา ซงึในการประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ประจาํปีครงันี มีกรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน  ท่านดงันี 

 
1. นายชยั โสภณพนิช ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการการลงทนุ 
2. นายชาญวิทย ์ ตนัติพิพฒัน ์ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
3. นางอรุณี เกษตระทตั กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

 
บรษัิทมีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการของบรษัิท และนิยามของกรรมการอิสระ ดงัปรากฏในเอกสารหมายเลข  (หนา้ 

 และหนา้  ตามลาํดบั) ของหนงัสือนดัประชมุ โดยไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชือบคุคลทีมีความรู ้ความสามารถ และ
คณุสมบติัทีเหมาะสมเพือรบัการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการในช่วงเดือนพฤศจิกายน  ถึง มกราคม  แตไ่ม่มีผูถื้อ
หุน้เสนอบคุคลใดเขา้รบัการพจิารณาเลือกตงัเป็นกรรมการ 

 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดส้รรหาและพิจารณาคณุสมบติัของบคุคลทีจะเสนอชือใหเ้ลือกตงัเป็นกรรมการ
แทนกรรมการทีจะออกจากตาํแหน่งตามวาระตามทีกาํหนดไวใ้นหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ หลักเกณฑ์ของ
กรรมการอิสระ กฎหมายทีเกียวขอ้ง ขอ้บงัคบัของบรษัิท และกฎบตัรคณะกรรมการ รวมถึงประสบการณก์ารทาํงานของบคุคล
ดงักล่าวแลว้ เห็นควรเลือกตงันายชยั โสภณพนิช นายแพทยช์าญวิทย ์ตนัติพิพฒัน ์และนางอรุณี เกษตระทตั กรรมการทีจะ
พน้จากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง โดยเห็นว่าบุคคลดงักล่าวมีคุณสมบติัทีเหมาะสมกับ
การประกอบธุรกิจของบรษัิท 

 
คณะกรรมการ (โดยกรรมการทีมีสว่นเกียวขอ้งไม่ไดร้ว่มพิจารณา) เห็นวา่บคุคลทีไดร้บัการเสนอชือในครงันีไดผ้่านกระบวนการ
กลนักรองอย่างรอบคอบดว้ยความระมดัระวงัของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนแลว้ สว่นบคุคลทีจะเสนอชือให้
เป็นกรรมการอิสระเห็นวา่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑที์เกียวขอ้ง จงึเสนอใหที้ประชมุผูถื้อ



AGM 29 of 2565 (min) 9 

หุน้เลือกตงั นายชยั โสภณพนิช นายแพทยช์าญวิทย ์ตนัติพิพฒัน ์และนางอรุณี เกษตระทตั กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระ
หนงึ 

 
ขอ้มลูของบคุคลทีไดร้บัการเสนอชือใหเ้ลือกตงัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการปรากฏในหนงัสือนดัประชมุ (หนา้ , , , , 

) ซงึไดจ้ดัสง่ใหท่้านแลว้ 
 

นางอรุณีไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
 

ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรอืใหค้วามเห็น นางอรุณีไดข้อใหที้ประชมุลงคะแนนเสียงเลือกตงักรรมการเป็น
รายบคุคล 

 
มต  ิ ทีประชมุมีมติอนมุตัิการเลือกตงับคุคลทีไดร้บัการเสนอชือทงัสามท่านเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุน้ทีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

 
1. นายชัย โสภณพนิช 
เห็นดว้ย จาํนวน 605,893,963 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 97.5860 
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 14,987,852 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 2.4139 
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม ,  ราย จาํนวน 620,881,815 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

 
2. นายชาญวิทย  ์ตันตพิพิ ัฒน  ์
เห็นดว้ย จาํนวน 605,590,868 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 97.5372 
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 15,290,947 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 2.4627 
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม ,  ราย จาํนวน 620,881,815 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

 
3. นางอรุณี เกษตระทตั 
เห็นดว้ย จาํนวน 586,920,884 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 94.5302 
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 33,960,931 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 5.4697 
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม ,  ราย จาํนวน 620,881,815 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

 
6. พจิารณาและอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สาํหร ับปี  
 

ประธานไดม้อบหมายใหน้างอรุณี เกษตระทตั ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูน้าํเสนอระเบียบวาระ
นีตอ่ทีประชมุ 
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 นางอรุณี เกษตระทตั กลา่วรายงานตอ่ทีประชมุวา่คณะกรรมการบรษัิท มีนโยบายในการกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการใหอ้ยู่ใน
ระดบัทีเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ทีและความรบัผิดชอบของกรรมการ รวมทงัคาํนงึถึงสภาพของเศรษฐกิจโดยรวม 
และไดมี้การเปรยีบเทียบคา่ตอบแทนของกรรมการกบับรษัิทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั ดว้ยภาวะทีไม่ปกติเนืองจากโรคระบาด 
งานทีหนกัขนึเพือรกัษาเสถียรภาพของบรษัิทพรอ้ม ๆ กบัการพฒันาบรษัิท ซงึตอ้งการบรกิารและการสนบัสนนุจาก
คณะกรรมการทีมากขนึเพือใหส้ามารถทาํรายไดด้า้นบรกิารไดส้งูขนึ เพิมเงินกาํไร และสามารถแข่งขนักบัตลาดได ้
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการจงึขอเสนอผูถื้อหุน้เพืออนมุติัคา่ตอบแทน
กรรมการและกรรมการชดุย่อยสาํหรบัปี  ตามทีไดแ้สดงไวใ้นตารางในหนงัสือนดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ดงันี 

 
ก. ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อย ปี  ขอเสนอวงเงินรวมไม่เกิน 22.2 ลา้นบาท ประกอบดว้ยค่าเบียประชมุ

รายครงัและคา่ตอบแทนรายปีดงันี 
 

1. คา่เบียประชมุกรรมการและกรรมการชดุย่อยปี  วงเงนิไม่เกิน .  ลา้นบาท เสนอเป็นจาํนวนเดียวกบัปี  
แตใ่นอตัราทีต่างกนั ดงันี 

(บาท/คน/ครงั) 
คณะกรรมการ 2565 2564 

ประธานกรรมการ 65,000 50,000 
รองประธานกรรมการ 50,000 40,000 
กรรมการ 40,000 30,000 

 
(บาท/คน/ครงั) 

คณะกรรมการ 
ชุดย่อย 

คณะกรรม 
การตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการการ
ลงท ุน 

2565 2564 2565 2564 2565 2564 
ประธาน 60,000 50,000 55,000 50,000 55,000 50,000 
กรรมการ 40,000 30,000 40,000 30,000 40,000 30,000 

 
2. คา่บาํเหน็จคณะกรรมการปี  เสนอในวงเงนิรวม .  ลา้นบาท เท่ากบัปี  โดยใหป้ระธานกรรมการเป็น 

ผูจ้ดัสรร 
(บาท/คน/ปี) 

คณะกรรมการ 2565 2564 
ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการเป็นผูจ้ดัสรรใน
วงเงินไม่เกิน 16.6 ลา้นบาท 

.  ลา้นบาท รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 

จาํนวนเงนิทีจ่ายจรงิในปี  รวมคา่เบียประชมุ คือ .  ลา้นบาท 
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ข. สิทธิประโยชนด์า้นคา่รกัษาพยาบาลประจาํปีแก่กรรมการและบคุคลในครอบครวัดงันี 
 

ค่าร ักษาพยาบาลตนเอง 
กรรมการแตล่ะท่านสามารถเขา้รบัการรกัษาพยาบาลทีโรงพยาบาลบาํรุงราษฎร ์คลินิกของไวทลัไลฟ์ และ 
เอสเพอรานซค์ลนิิก ในวงเงนิไม่เกินปีละสองลา้นบาท สว่นทีเกินจะไดร้บัสว่นลดรอ้ยละ  
 
นอกจากนี กรรมการแตล่ะท่านสามารถใชบ้รกิารไดที้ รกัษ (RAKxa) ณ ไวทลัไลฟ์ แอท บางกระเจา้ สหคลินิก ในวงเงินปี
ละไม่เกิน ,  บาท 

 
ค่าร ักษาพยาบาลครอบคร ัว 
บพุการ ีคูส่มรส และบตุรทียงัไม่บรรลนิุติภาวะ (อายไุม่เกิน  ปีบรบิรูณ)์ จะไดร้บัสว่นลดคา่รกัษาพยาบาลทีโรงพยาบาล
บาํรุงราษฎรไ์ม่เกินรอ้ยละ  

 
นางอรุณีไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

 
เมือไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถามหรอืใหค้วามเห็น นางอรุณีจงึขอใหท้ีประชมุลงคะแนนเสียง 

 
มต  ิทีประชมุมีมติอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อยสาํหรบัปี  ตามทีประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทนเสนอดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่  ใน  ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชมุดงันี 

 
เห็นดว้ย จาํนวน 618,621,405 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.6358 
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 2,261,210 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.3641 
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม ,  ราย จาํนวน 620,882,615 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 
7. พจิารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบัญชี ประจาํปี  
 

ประธานไดม้อบหมายใหน้างสาวโสภาวดี อตุตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูน้าํเสนอระเบียบวาระนีตอ่ทีประชมุ 
นางสาวโสภาวดี อตุตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแถลงวา่คณะกรรมการบรษัิทขอเสนอใหผู้ถื้อหุน้แตง่ตงันางสาว
โกสมุภ ์ชะเอม ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที  นางสาววิสสตุา จรยิธนากร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที  และนางสาว
มณี รตันบรรณกิจ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที  แห่งบรษัิทสาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท
ประจาํปี  และขอพจิารณากาํหนดคา่ตอบแทนเป็นเงินจาํนวนไม่เกิน , ,  บาท เท่ากบัปีก่อน 

 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการมีความเห็นวา่ท่านผูถื้อหุน้สมควรอนมุติัแตง่ตงัผูส้อบบญัชีตามทีเสนอ เนืองจาก
บรษัิท สาํนกังาน อีวาย จาํกดัไดใ้หบ้รกิารแก่บรษัิทอย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด มีความเป็นอิสระ มีความคุน้เคยกบั
ธุรกิจโรงพยาบาลเป็นอย่างดี และมีคา่สอบบญัชีอยู่ในเกณฑเ์หมาะสมเมือเทียบกบับรษัิทอืนในระดบัเดียวกนัในอตุสาหกรรม
เดียวกนั 

 
นางสาวโสภาวดีไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
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เมือไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถามหรอืใหค้วามเห็น นางสาวโสภาวดจีงึขอใหที้ประชมุลงคะแนนเสียง 
 

มต  ิ ทีประชมุมีมติอนมุตัิการแตง่ตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินคา่สอบบญัชี ประจาํปี  ตามทีประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ทีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

 
เห็นดว้ย จาํนวน 615,527,075 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.1374 
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 5,355,540 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.8625 
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม ,  ราย จาํนวน 620,882,615 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

 
8. พจิารณาแก้ไขหนังสือบร ิคณหส์นธ ิของบร ิษัท ข ้อ  เพอืใหท้ ุนจดทะเบยีนสอดคล้องกับการแปลงหุน้บุร ิมสิทธ ิเป็น

ห ุน้สามัญในปี  
 

ประธานไดม้อบหมายใหน้างสาวพนัธทิ์พย ์จิรกาญจนากร เลขานกุารบรษัิทเป็นผูร้ายงาน 
 

นางสาวพนัธทิ์พย ์แถลงวา่สืบเนืองจากทีประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครงัที /  เมือวนัที  พฤศจิกายน  ไดมี้มติ
เห็นชอบใหผู้ถื้อหุน้สามารถแปลงหุน้บรุมิสิทธิเป็นหุน้สามญัในอตัราสว่น  หุน้บรุมิสิทธิตอ่  หุน้สามญัในเดือนกมุภาพนัธ์
ของทกุปี ซงึในเดือนกมุภาพนัธ ์ปี  มีผูถื้อหุน้บรุมิสิทธิสองรายใชสิ้ทธิแปลงหุน้บรุมิสิทธิเป็นหุน้สามญั รวม ,  หุน้ 
จงึตอ้งแกไ้ขรายละเอียดของทนุจดทะเบียนในหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษัิท ขอ้  เป็นดงันี 

 
ขอ้  ทนุจดทะเบียน จาํนวน 922,702,685 บาท (เกา้รอ้ยยีสิบสองลา้นเจ็ดแสนสองพนัหกรอ้ยแปดสิบหา้บาท) 
 แบง่ออกเป็น 922,702,685 หุน้ (เกา้รอ้ยยีสิบสองลา้นเจ็ดแสนสองพนัหกรอ้ยแปดสิบหา้หุน้) 
 มลูคา่หุน้ละ 1 บาท (หนงึบาท) 
 โดยแยกเป็น    
 หุน้สามญั 921,821,920 หุน้ (เกา้รอ้ยยีสิบเอ็ดลา้นแปดแสนสองหมืนหนงึพนัเกา้รอ้ยยีสิบหุน้) 
 หุน้บรุมิสิทธิ 880,765 หุน้ (แปดแสนแปดหมืนเจ็ดรอ้ยหกสิบหา้หุน้) 
 
หลงัจากเปิดโอกาสและไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถามหรอืใหค้วามเห็น นางสาวพนัธทิ์พยจ์งึเสนอใหที้ประชมุลงคะแนนเสียง 

 
มต  ิ ทีประชมุมีมติอนุมตัิใหแ้กไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้  ใหส้อดคลอ้งกับการแปลงหุน้บุริมสิทธิเป็นหุน้สามญั
ดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง ดงันี 

 
เห็นดว้ย จาํนวน 620,882,818 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
รวม ,  ราย จาํนวน 620,882,818 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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9. พจิารณาเร ืองอ ืนๆ  
 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระอืนทีไม่อยู่ในหนังสือเชิญประชุม แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอเรืองอืนใดเพือ
พิจารณา 

 
นายวิโรจน ์ปรชีาธนโชติ (ผูถื้อหุน้รายย่อย) ไดส้อบถามวา่ดว้ยสถานการณโ์ควิดทีเกิดขนึในช่วง  –  ปีทีผ่านมา ผลการ
ดาํเนินงานของไตรมาสแรกของปี  และในไตรมาสต่อไปจะเป็นอย่างไร และขอทราบวา่มีระเบียบทีใหส้ิทธิพิเศษเกียวกบั
การรกัษาพยาบาลแก่ผูถื้อหุน้รายย่อยและครอบครวัหรอืไม่อย่างไร 

 
นางอาทิรตันก์ลา่วตอบวา่งบการเงินไตรมาสแรกจะประกาศเรว็ ๆ นี สว่นมาตรการโควิดเรมิผ่อนคลายตงัแตเ่ดือนพฤศจิกายน 

 และจะผ่อนคลายลงอีกในเดือนพฤษภาคม ศกนี หากกรณีเป็นเช่นนี บรษัิทคาดหวงัวา่ผูป่้วยชาวตา่งชาติจะสามารถบิน
กลบัมารบัการรกัษาพยาบาลไดม้ากขึน ตามแนวโนม้สถานการณนี์คาดวา่ครงึปีหลงัหรอืประมาณไตรมาส  จาํนวนผูป่้วย
ชาวตา่งชาติจะเพิมขนึ สว่นประเด็นทีสองขอรบัไปเรยีนถามท่านประธานและคณะกรรมการต่อไป 

 
เมือไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเรืองอืนใดใหพ้ิจารณา และไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถามหรอืใหค้วามเห็นเพิมเติม ประธานจงึกลา่วขอบคณุผูถื้อ
หุน้และปิดการประชมุเมือเวลา .  น. 
 
 
 

 
นายชยั โสภณพนิช 
ประธานทีประชมุ 

 
 
 

นางสาวพนัธทิ์พย ์จิรกาญจนากร 
เลขานกุารบรษัิท 

ผูจ้ดบนัทกึรายงานการประชมุ 


