
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 15 ประจําป 2551 
ของ 

บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) 
 

 
การประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 15 ประจําป 2551 ไดจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน 2551 เวลา 16.00 น.  

ณ หองประชุมใหญ ชั้น 12 อาคารโรงพยาบาลบํารุงราษฎร เลขที่ 33/3 ซอยสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวง

คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
 

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุม ไดแถลงวามีผูถือหุนที่มาดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะ

จากผูถือหุนมาเขารวมประชุม รวม 359 คน นับจํานวนหุนไดทั้งหมด 483,075,921 หุน คิดเปนรอยละ 66.17 ของจํานวนหุน

ที่จําหนายไดแลวทั้งหมด จํานวน 730,052,222 หุน ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทแลว จึงเปดประชุมเพื่อ

พิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระ 
 

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผูบริหารของบริษัท เขารวมการประชุม ดังนี้ 
 

กรรมการที่เขารวมประชุม  จํานวน 13 คน 

1.  นายชัย  โสภณพนิช ประธานกรรมการ 

2. นายแพทยชาญวิทย ตันติ์พิพัฒน  รองประธานกรรมการ 

3. นางลินดา ลีสหะปญญา กรรมการผูจัดการ 

4. นางสาวโสภาวดี  อุตตโมบล กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

5. นายแพทยธนิต  เธียรธนู กรรมการ  และประธานกรรมการแพทย 

6. นายสรดิษ วิญญรัตน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

7. นายบุญปกรณ  โชควัฒนา กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

8. นายแพทยอนันต  เตชะเวช กรรมการ 

9. แพทยหญิงคุณสวรรยา  เดชอุดม กรรมการ 

10. นางกุลธิดา  ศิวยาธร กรรมการ 

11. นายชอง  โท กรรมการ 

12. นายเคอรติส จอหน  ชโรเดอร กรรมการ และผูอํานวยการดานบริหารกลุม 

13. แพทยหญิงเจนนิเฟอร ลี กรรมการ 
 

คณะผูบริหาร จํานวน 4 คน 

1. นางคอร เยา ลี ชาน ผูอํานวยการดานการเงิน 

2. นางสาวคาเรน คารเตอร ผูอํานวยการดานปฏิบัติการ 

3. นายแพทยการุณ  เมฆานนทชัย ผูอํานวยการดานการแพทย 

4. แพทยหญิงจามรี  เชื้อเพชระโสภณ รองผูอํานวยการดานการแพทย 
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นอกจากนี้ นางสาวจิราภรณ พินิจนรชัย ตัวแทนของนางสาวสุมาลี รีวราบันฑิต ผูสอบบัญชีจากบริษัทสํานักงาน

เอินสท  แอนด ยัง จํากัด ไดเขารวมการประชุมดวย 

 ประธานไดชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระตางๆ ดังนี้ 

 การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระจะกระทําโดยใชบัตรลงคะแนน และนับหนึ่งหุนเทากับหนึ่งเสียง โดยใหทํา

เครื่องหมายลงในชอง เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง เพียงชองใดชองหนึ่งเทานั้น และเพื่อความรวดเร็วในการนับ

คะแนน ใหผูถือหุนที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงยกมือเพื่อใหเจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนน เจาหนาที่จะเก็บบัตรลงคะแนน

เฉพาะผูที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงเทานั้น ผูที่ไมยกมือจะนับวาเปนคะแนนเสียงเห็นดวยทั้งหมด  

 เม่ือผูถือหุนรับทราบและเห็นชอบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง ตามที่กลาวขางตน ประธานจึง

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 

1.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551  

ประธานไดเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งไดจัดประชุมเมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 

2551 ใหที่ประชุมพิจารณารับรอง  

ไมมีผูถือหุนคนใดทักทวงหรือขอใหแกไขรายงานการประชุมเปนอยางอื่นเพิ่มเติม 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาวดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

เห็นดวย จํานวน 497,589,071 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย  จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ      - 

งดออกเสียง  จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ      -  
 

2. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2550  

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวารายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2550 มีรายละเอียดปรากฏ

ตามรายงานประจําป ซึ่งไดสงใหแกทานผูถือหุนแลว นอกจากนั้น ประธานไดมอบหมายใหนายเคอรติส จอหน        

ชโรเดอร กรรมการและผูอํานวยการดานบริหารกลุม เปนผูนําเสนอรายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัท ซึ่ง

สามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 

1.  ผลการดําเนินงาน ในป 2550 บริษัทมีกําไรสุทธิ 1,605 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 46 จาก 1,096 ลานบาท ในป 

2549 และมีกําไรตอหุนปรับลด 1.85 บาทในป 2550 

2. ในป 2550 บริษัท โกลเบิล แคร โซลูชั่น (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนอยูรอยละ 30 ไดขาย

สินทรัพยทั้งหมด ซึ่งรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอรที่พัฒนารวมกับโรงพยาบาล  ใหกับบริษัทไมโครซอฟทของ

สหรัฐอเมริกา เปนผลใหในไตรมาส 4 ป 2550 บริษัทไดรับรูสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัท โกลเบิล แคร 
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โซลูชั่น (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 829 ลานบาท โดยที่บริษัทจะยังคงเปนพันธมิตรกับไมโครซอฟทในการ

พัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรตอไป 

3. บริษัท บํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ซึ่งบริษัทถือหุนอยูรอยละ 31.5 มีโรงพยาบาลและคลินิก 83 แหงใน 

7 ประเทศ และเริ่มมีกําไรสุทธิครั้งแรกในป 2550 โดยแตละโครงการของบริษัท บํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด มีดังตอไปนี้ 

− โรงพยาบาลเอเชียน ฮอสปทอลในประเทศฟลิปปนส เร่ิมมีกําไรในป 2550 และบริษัท บํารุงราษฎร อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด ไดเพิ่มสัดสวนการถือหุนในเอเชียน ฮอสปทอลจากรอยละ 43 เปนรอยละ 53 และอยู

ระหวางการขยายกิจการโดยสรางอาคารใหม 14 ชั้น  

− เอเชีย รีนัล แคร เปนผูใหบริการไตเทียมเอกชน ซึ่งเปนบริการผูปวยนอก โดยมีคลินิกจํานวน 80 แหงในหก

ประเทศในเอเชีย รวมถึง สิงคโปร มาเลเซีย ฟลิปปนส ไตหวัน เกาหลีใต และญี่ปุน และเปนหนึ่งในธุรกิจที่

เติบโตเร็วที่สุด 

− โรงพยาบาลบํารุงราษฎร อัล มาฟรัก รัฐอาบูดาบี ซึ่งบริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เปนหนึ่งใน

สามราย จากคูแขงกวา 50 รายทั่วโลก ที่ไดลงนามในสัญญาบริหารจัดการโรงพยาบาลรัฐบาลในอาบูดาบี 

โดยขณะนี้ บริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด อยูระหวางการชวยออกแบบโรงพยาบาลใหมขนาด 

800 เตียง 

− โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ดูไบ อยูระหวางการกอสราง คาดวาจะเปดใหบริการในป 2552 

4. โรงพยาบาลบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร  

− อาคารบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล คลินิก จะเปนหนึ่งในคลินิกผูปวยนอกเอกชนที่ใหญที่สุดในโลกเมื่อ

เปดใหบริการเต็มที่ โดยบริษัทอยูระหวางการตกแตงภายใน และจะเปดใหบริการอีก 7 ชั้นในเดือน

พฤษภาคม ป 2551 นี้ ประกอบดวยคลินิก 4 ชั้น หองรับรองพิเศษ รานอาหาร และบริการสนับสนุน รวมถึง 

หองปฏิบัติการ แผนกเภสัชกรรม บริษัทเริ่มเปดใหบริการอาคารบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล คลินิก โดย

เปดที่จอดรถและศูนยตรวจสุขภาพในป 2550 

− อาคารบีเอชทาวเวอร บริษัทไดดําเนินการซื้ออาคารบีเอชทาวเวอร จากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ตาม

มติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 เสร็จส้ินในเดือนกุมภาพันธ 2551 และบริษัทมีแผนที่จะปดอาคาร

บีเอชทาวเวอร ในป 2552 เพื่อปรับปรุงเปนหองผูปวยใน ซึ่งจะสามารถเพิ่มจํานวนเตียงไดอีกประมาณ 110 

เตียง 

− อาคารโรงพยาบาลปจจุบัน อยูระหวางการตกแตงหองผูปวยในใหม เนื่องจากอาคารปจจุบันมีอายุกวา 10 ป

แลว โดยจะใชเวลาประมาณสองปครึ่งกวาโครงการจะแลวเสร็จ 

5. โครงการอื่นๆ รวมถึง หุนยนตจัดยา ซึ่งโรงพยาบาลเปนแหงแรกในเอเชียที่ใชเทคโนโลยีใหมนี้ โดยจะชวยใหการ

จัดยาใหผูปวยมีความถูกตอง ปลอดภัยมากขึ้น และหองปฏิบัติการสมบูรณแบบของ Beckman Coulter แหงแรก

ของไทย ซึ่งจะเนนในเรื่องคุณภาพการใหบริการ ความปลอดภัยของผูปวย และความมีประสิทธิภาพเชนกัน 

หลังจากนั้น ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม ซึ่งสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 
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1. การที่บริษัท บํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด นําชื่อของโรงพยาบาลบํารุงราษฎรไปใชในประเทศตางๆ ทาง

ผูบริหารมีนโยบายอยางไรที่จะรักษาชื่อเสียงของโรงพยาบาล และการนําความเปนไทยที่ประสบความสําเร็จใน

ประเทศไปใชในตางประเทศ ไมจําเปนตองประสบความสําเร็จเสมอไป ใชหรือไม 

นายเคอรติส จอหน ชโรเดอร ชี้แจงวาผูบริหารมีความระมัดระวังมากในการใชชื่อของโรงพยาบาลบํารุงราษฎร 

โดยจะตองมั่นใจวา บริษัท บํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด มีการถือหุนสวนมาก หรืออยางนอยตองเปนผู

ควบคุมการบริหารจัดการ มีอํานาจในการตัดสินใจบริหารงานในทุกๆวันได สวนการบริการที่มีความเปนไทยนั้น 

ไมจําเปนตองใชกับทุกประเทศที่บริษัท บํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด  เขาไปลงทุน โดยขณะนี้ มีแผนการ

ที่จะใชกับโรงพยาบาลในดูไบ แตในฟลิปปนส เปนอีกตัวอยางหนึ่งที่ประสบความสําเร็จจากการบริหารจัดการที่ดี 

โดยไมไดมีการนําบริการแบบไทยเขาไปใช 

2. โครงการที่จะขยายโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร คาดวาจะใชเงินลงทุนเทาไร และจะใชเงินจากแหลงใด คาด

วาสัดสวนระหวางผูปวยในและผูปวยนอกจะเปนเชนไรในอนาคต และมีแผนการจะขยายสาขาเอเชีย รีนัล แคร 

อยางไรตอไปในอนาคต 

นายเคอรติส จอหน ชโรเดอร ตอบวาสําหรับในกรุงเทพมหานคร  คาดวาจะใชเงินลงทุนประมาณสองพันลานบาท

ในป 2551 โดยมีการเบิกเงินกูยืมแลว 400 ลานบาทเพื่อซ้ือคืนอาคารบีเอชทาวเวอรเมื่อตนป สวนที่เหลือ จะใช

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน สวนสัดสวนระหวางผูปวยในและผูปวยนอก คาดวาจะคงอยูที่ 50:50 เชนใน

ปจจุบัน โดยบริษัทมีแผนที่จะปรับปรุงอาคารบีเอชทาวเวอร เปนอาคารผูปวยใน เพื่อใหสามารถรักษาสัดสวนนี้ไว

ได สวนเอเชีย รีนัล แคร นั้น บริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ยังคงมีนโยบายในการขยายสาขาในหก

ประเทศที่มีอยูในปจจุบัน โดยจะเลือกลงทุนในคลินิกที่ใหผลตอบแทนที่ดีที่สุด ซึ่งสําหรับธุรกิจฟอกไตนี้ รายได

สวนใหญจะมาจากเงินชวยเหลือของรัฐบาล 

เมื่อไมมีการซักถามอีก ประธานเสนอใหที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2550 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2550 ตามที่เสนอ 

3.  พิจารณาและอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 

ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ที่บริษัทไดจัดทําขึ้น และไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดผานการ

ตรวจสอบและลงนามโดยผูสอบบัญชีของบริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด แลว ตามที่กฎหมายกําหนด 

หลังจากนั้น ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และรับฟงขอเสนอแนะตางๆ ของผูถือหุน สรุปไดดังนี้ 

1. สาเหตุที่มีลูกหนี้การคาที่คางชําระมากกวา 365 วัน เพิ่มขึ้นมาก เปน 57 ลานบาทในป 2550 และคาเผ่ือหนี้สงสัย

จะสูญ เพิ่มขึ้นเปน 55 ลานบาทในป 2550 แสดงวาการเก็บเงินจากลูกหนี้ของบริษัทมีปญหาหรือไม และจะเปน

ผลใหบริษัทตองมีการตัดหนี้สูญมากขึ้นหรือไม  
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นายเคอรติส จอหน ชโรเดอร ไดชี้แจงวา ยอดลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้นมากเนื่องจากมีลูกคาจากตางประเทศซึ่งจาย

ผานบริษัทหรือรัฐบาลตางประเทศเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม พบวายอดหนี้คงคางเหลานี้ จะไดรับการชําระ และมี

ความเสี่ยงนอย เพียงแตตองใชเวลาในการเก็บหนี้นานประมาณ 3-4 เดือน โดยที่บริษัทมีอัตราหนี้สูญต่ําและ

คอนขางคงที่มาโดยตลอด นอยกวารอยละ 1 ของรายไดของบริษัท 

2. สาเหตุที่มีคาใชจายที่เปนคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย ซึ่งคือโปรแกรมคอมพิวเตอรในป 2550 จํานวน 370 

ลานบาท 

นายเคอรติส จอหน ชโรเดอร อธิบายวา ในการที่บริษัท โกลเบิล แคร โซลูชั่น (ประเทศไทย) จํากัด จะขาย

สินทรัพยใหแกไมโครซอฟทนั้น มีเงื่อนไขวา โรงพยาบาลบํารุงราษฎร กรุงเทพมหานคร จะตองเปลี่ยนไปใชระบบ

โปรแกรมคอมพิวเตอร version ใหม บริษัทจึงตองตั้งคาเผื่อการดอยคาสําหรับระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร 

version เดิม ซึ่งหากบริษัทไมทําตามเงื่อนไขดังกลาว จะไมมีการซื้อขายเกิดขึ้น และบริษัทก็จะไมไดรับรับรูสวน

แบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัท โกลเบิล แคร โซลูชั่น (ประเทศไทย) จํากัด จํานวน 829 ลานบาท เชนกัน 

เมื่อไมการซักถามอีก ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย จํานวน 499,216,370 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย  จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ      - 

งดออกเสียง  จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ       - 
 

4.  พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําป 2550 เพ่ือจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน และรับทราบการ
จายเงินปนผลระหวางกาล 

ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิประจําป 2550 ในอัตราหุนละ 

0.80 บาท รวมเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 584 ลานบาท และไดรายงานใหที่ประชุมทราบถึงการจายเงินปนผลระหวางกาล 

ซึ่งจายไปเมื่อวันที่  7 กันยายน 2550 ในอัตราหุนละ 0.40 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 292 ลานบาท  

ดังนั้น บริษัทจะจายเงินปนผลประจําปสวนที่เหลือ ในอัตราหุนละ 0.40 บาท รวมเปนเงิน 292 ลานบาทใหแกผู

ถือหุนบุริมสิทธิและผูถือหุนสามัญของบริษัทที่มีชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนหุน ณ วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2551 

เวลา 12.00 น. โดยจะจายในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2551 
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ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล สามารถสรุปไดดังนี้  

รายละเอียดการจัดสรรกําไร ป 2550 

1.  กําไรสุทธิ (ลานบาท)  1,605.46 
 กําไรสุทธิสําหรับคํานวนเงินปนผล (ลานบาท)  *1,195.11 
2. จํานวนหุน (ลานหุน)  730.05 
3. เงินปนผล 
 - เงินปนผลระหวางกาล (บาท/หุน) 
 - เงินปนผลประจําป(บาท/หุน) 
 - รวม (บาท/หุน) 

  
 **0.40 
 0.40 
 ***0.80 

4. จํานวนเงิน (ลานบาท)  584 

5. สัดสวนเงินปนผลเทียบกับกําไรสุทธิ   49% 

6. การจัดสรรกําไรเปนทุนสํารอง (ลานบาท)  - 

 * กําไรสุทธิสําหรับคํานวนเงินปนผล คํานวนจาก 

  กําไรสุทธิจากงบการเงินรวม 1,605.46 ลานบาท 

  หัก สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัท โกลเบิล แคร โซลูชั่น (ประเทศไทย) จํากัด 828.78 ลานบาท 

  บวก เงินปนผลจายจากบริษัท โกลเบิล แคร โซลูชั่น (ประเทศไทย) จํากัด 418.43 ลานบาท 

  กําไรสุทธิสําหรับคํานวนเงินปนผล 1,195.11 ลานบาท 

 **  รายงานเพื่อทราบ (จายเม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2550) 

 *** เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ไมมีผูถือหุนคนใดซักถาม ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิประจําป 

2550 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิประจําป 2550 ตามที่

คณะกรรมการเสนอ ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

เห็นดวย จํานวน 499,216,370 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย  จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ      - 

งดออกเสียง  จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ      - 
 

5.  พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดตองออกจากตําแหนงตามวาระ 

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอบุคคลที่เหมาะสมเพื่อรับการ

พิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ ผานเว็บไซตของบริษัท แตไมมีผูใดเสนอชื่อบุคคลเขามา และในการประชุมสามัญผูถือ

หุนประจําปครั้งนี้ มีกรรมการตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 5 คนดังนี้ 

1.  นายแพทยธนิต เธียรธนู กรรมการและประธานกรรมการแพทย 

2.  นางลินดา ลีสหะปญญา กรรมการผูจัดการ 

3.  นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

4.  นายชอง โท กรรมการ

5.  แพทยหญิงเจนนิเฟอร ลี กรรมการ 
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ประธานไดเปดโอกาสใหที่ประชุมผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลอื่นเพื่อเปนกรรมการ แตไมมีผูถือหุนทานใดเสนอชื่อ 

หลังจากนั้น ประธานจึงเสนอใหที่กรรมการที่ตองออกตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกครั้งหนึ่ง โดยใหที่

ประชุมพิจารณากรรมการเปนรายบุคคล 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพจิารณาแลวมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมาก แตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล ดังนี้ 

1.  นายแพทยธนิต เธียรธนู  

เห็นดวย จํานวน 499,216,370 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย  จํานวน         - เสียง คิดเปนรอยละ   - 

งดออกเสียง  จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ       - 

2.  นางลินดา ลีสหะปญญา  

เห็นดวย จํานวน 495,008,170 เสียง คิดเปนรอยละ 99.16 

ไมเห็นดวย  จํานวน         4,208,200 เสียง คิดเปนรอยละ   0.84 

งดออกเสียง  จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ       - 

3.  นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล  

เห็นดวย จํานวน 499,216,555 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย  จํานวน      - เสียง คิดเปนรอยละ   - 

งดออกเสียง  จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ       - 

4.  นายชอง โท  

เห็นดวย จํานวน 499,216,555 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย  จํานวน         - เสียง คิดเปนรอยละ   - 

งดออกเสียง  จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ       - 

5.  แพทยหญิงเจนนิเฟอร ลี  

เห็นดวย จํานวน 496,224,755 เสียง คิดเปนรอยละ 99.40 

ไมเห็นดวย  จํานวน          2,991,800 เสียง คิดเปนรอยละ  0.60 

งดออกเสียง  จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ       - 
 

6.  พิจารณาและอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2551 

ประธานไดเสนอใหที่ประชุมอนุมัติคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2551 รายละเอียดดังตอไปนี้

 เบี้ยกรรมการ 
(บาท/คน/ป) 

เบี้ยประชุม  
(บาท/คน/คร้ัง) 

คณะกรรมการ   
- ประธานกรรมการ 400,000 40,000 
- รองประธานกรรมการ 350,000 30,000 
- กรรมการ 300,000 25,000 
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 เบี้ยกรรมการ 
(บาท/คน/ป) 

เบี้ยประชุม  
(บาท/คน/คร้ัง) 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน* 
- ประธานกรรมการ - 40,000 
- กรรมการ - 25,000 

*  ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2551 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2551 ไดมีมติอนุมัติกฎบัตรของ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยคณะกรรมการจะแตงตั้งกรรมการของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทนตอไป 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2551 รายละเอียดตามที่

ประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

เห็นดวย จํานวน 496,099,755 เสียง คิดเปนรอยละ 99.38 

ไมเห็นดวย  จํานวน 2,991,800 เสียง คิดเปนรอยละ 0.60 

งดออกเสียง  จํานวน 125,000 เสียง คิดเปนรอยละ       0.03 
 

7.   พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี ประจําป 2551 

ประธานไดมอบหมายใหประธานกรรมการตรวจสอบเปนผูเสนอวาระนี้ตอที่ประชุม โดยนางสาวโสภาวดี   

อุตตโมบล ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งบริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด 

โดย นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 (ผูสอบบัญชีที่ลงนามในรายงานของผูสอบบัญชี) 

และ/หรือนางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือนางนงลักษณ พุมนอย ผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 เปนผูสอบบัญชีประจําป 2551 ของบริษัท และกําหนดคาตอบแทนประจําป 2551 เปน

เงินจํานวนเงินไมเกิน 1,750,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปที่แลวจํานวนเงินไมเกิน 1,600,000 บาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 9  

หลังจากนั้น ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม ซึ่งสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 

1. เหตุใดจึงมีการเปลี่ยนผูสอบบัญชีของบริษัท และเหตุใดบริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด จึงเปล่ียน

ผูสอบบัญชีจากสํานักงานเอินส แอนด ยัง จํากัด เปนบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย 

นางสาวโสภาวดี   อุตตโมบล ไดชี้แจงวา บริษัทตองเปลี่ยนผูสอบบัญชีจากนางสาวสุมาลี รีวราบันฑิต เปน

นางสาววิสสุตา จริยธนากร เนื่องจากนางสาวสุมาลี รีวราบันฑิต ทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทครบหาปแลว 

สวนบริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เปล่ียนผูสอบบัญชีจากสํานักงานเอินส แอนด ยัง จํากัด เปน

บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย เนื่องจากเอเชีย รีนัล แคร ซึ่งเปนการลงทุนที่ใหญที่สุดของบริษัทบํารุงราษฎร อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด มีคลินิกถึง 80 สาขา เดิมใชเปนเคพีเอ็มจี จึงจะสะดวกกวาที่จะใชผูสอบบัญชีเดิม คือเคพีเอ็มจี 

ตอไป 

2. เหตุใดคาสอบบัญชีจึงมีการเพิ่มขึ้นทุกป 

นางสาวโสภาวดี   อุตตโมบล ไดตอบวา ในป 2551 ผูสอบบัญชีจะมีงานเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับป 2550 

เนื่องจากบริษัทไดเปล่ียนระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรใหม เปนผลใหผูสอบบัญชีตองเรียนรูระบบใหมดวย และมี
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มาตรฐานบัญชีใหมหลายมาตรฐานซึ่งจะถูกนํามาใชในป 2551 และเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบเปรียบเทียบคา

สอบบัญชีกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันแลว พบวาไมสูงจนเกินไป 

เมื่อไมการซักถามอีก ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบ

บัญชี ประจําป 2551 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงตั้งใหบริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด โดย 

นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 (ผูสอบบัญชีที่ลงนามในรายงานของผูสอบบัญชี) และ/

หรือนางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือนางนงลักษณ พุมนอย ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขที่ 4172 แหงบริษัทสํานักงานเอินส แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2551 ของบริษัท และกําหนด

คาตอบแทนประจําป 2551 เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,750,000 บาท  ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

เห็นดวย จํานวน 499,216,555 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย  จํานวน      - เสียง คิดเปนรอยละ   - 

งดออกเสียง  จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ       - 
 

8. พิจารณาแกไขขอ 4 หนังสือบริคณหสนธิของบริษัท เพ่ือใหทุนจดทะเบียนสอดคลองกับจํานวนหุนบุริมสิทธิ
ที่ลดลง  

ประธานแจงตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2541 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 

2541 ไดมีมติเห็นชอบใหมีการแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ ในอัตราสวน 1 หุนบุริมสิทธิตอ 1 หุนสามัญใหมใน

เดือนกุมภาพันธของทุกๆ ป  

ในเดือนกุมภาพันธ ป 2551 มีผูถือหุนบุริมสิทธิใชสิทธิแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ รวม 66,700 หุน จึง

จําเปนตองแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการใชสิทธิแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิ โดยยกเลิก

ขอความเดิมและใชขอความดังตอไปนี้แทน 

"ขอ 4  ทุนจดทะเบียน จํานวน 922,702,685 บาท (เการอยยี่สิบสองลานเจ็ดแสนสองพันหกรอยแปดสิบ

หาบาท) 

  แบงออกเปน 922,702,685 หุน (เการอยยี่สิบสองลานเจ็ดแสนสองพันหกรอยแปดสิบ

หาหุน) 

 มูลคาหุนละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 

 โดยแยกเปน 

 หุนสามัญ 920,919,935 หุน (เการอยยี่สิบลานเกาแสนหนึ่งหมื่นเกาพันเการอย

สามสิบหาหุน) 

 หุนบุริมสิทธิ 1,782,750 หุน (หนึ่งลานเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดรอยหาสิบหุน)" 
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โดยประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวาในวาระนี้ ที่ประชุมผูถือหุนตองมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 

3 ใน 4 ของเสียงที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทซึ่งเปนขั้นตอนที่ตอง

ปฏิบัติตามกฎหมาย ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

เห็นดวย จํานวน 499,216,555 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย  จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ      - 

งดออกเสียง  จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ       - 
 

9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

หลังจากนั้น ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องอื่นใหพิจารณา หรือซักถามเพิ่มเติม โดยผูถือหุนได

สอบถามเรื่องดังตอไปนี้ 

1. ตนทุนในการฟองรองของบริษัทสูงมากหรือไม และบริษัทมีนโยบายในการบริหารเรื่องนี้อยางไร 

นายเคอรติส  จอหน ชโรเดอรชี้แจงวา โรงพยาบาลมีการบริหารความเสี่ยงในการรักษาพยาบาลตาม

มาตรฐานสากล มีแผนกบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และมีการบริหารความเสี่ยงโดยมีการปองกันอยู

ตลอดเวลาโดยไมไดรอใหเกิดปญหากอน แลวจึงหาทางแกไข นอกจากนี้ แพทยทุกทานของโรงพยาบาล จะตอง

ทําประกันความเสี่ยงจากการผิดพลาดในการรักษา (malpractice insurance) ของตนเองดวย 

2. การที่บริษัทขยายการประกอบกิจการโรงพยาบาลไปยังตะวันออกกลาง ทั้งในรัฐอาบูดาบี และรัฐดูไบ จะทําใหมี

ผูปวยเดินทางมารับการรักษาที่โรงพยาบาลบํารุงราษฎร กรุงเทพมหานครนอยลงหรือไม 

นายเคอรติส จอหน ชโรเดอร ตอบวา สําหรับรัฐอาบูดาบี เปนตลาดใหม ซึ่งผูปวยสวนมาก จะรับการรักษาใน

ประเทศ ไมเดินทางออกนอกประเทศมากนักอยูแลว สวนตลาดดูไบนั้น เราไมสามารถคาดหวงัวาผูปวยจะเดินทาง

ออกนอกประเทศเพื่อรับการรักษาพยาบาลตลอดไป เนื่องจากในดูไบกําลังอยูระหวางการกอสรางโรงพยาบาล

หลายแหง ดังนั้น เราไมสามารถหยุดอยูกับที่และคอยๆเห็นลูกคาจากตะวันออกกลางลดลงเรื่อยๆ แตควรที่จะเขา

ไปมีสวนรวม โดยใชประโยชนจากชื่อเสียงของบํารุงราษฎรที่ชาวตะวันออกกลางรูจักดีอยูแลว 

เมื่อไมมีขอซักถามเพิ่มเติม ประธานกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดสละเวลามาประชุม และขอปดประชุม

 

ปดประชุมเวลา 18.30 น. 

 
ลงชื่อ ประธานที่ประชุม 

 ( นายชัย   โสภณพนิช )  

 
 

 


