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รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2554 
ของ 

บริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

การประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2554 ได้จัดขึน้เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 8 ธันวาคม 2554 เวลา 16.00 น.  ณ ห้อง
ประชมุใหญ่ ชัน้ 12 อาคารโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ซอยสขุมุวิท 3 (นานาเหนือ) ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

นายชยั โสภณพนิช ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชมุ ได้แถลงวา่มีผู้ ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะ
จากผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม รวม 284 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ทัง้หมด 480,249,767 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.7829 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด จ านวน 730,052,222 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว จึงขอเปิด
ประชมุเพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระ 

การประชมุครัง้นีม้กีรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมการประชมุ ดงันี ้
กรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ  
1.  นายชยั  โสภณพนิช ประธานกรรมการ 
2. นางลนิดา ลสีหะปัญญา กรรมการผู้จดัการ 
3. นายแพทย์ชาญวิทย์ ตนัติ์พิพฒัน์ รองประธานกรรมการและกรรมการสรรหา 
   และก าหนดคา่ตอบแทน 
4. นายแพทย์ธนติ  เธียรธน ู กรรมการและประธานกรรมการแพทย์ 
5. นายแพทย์สนิ อนรุาษฎร์ กรรมการและผู้อ านวยการด้านการแพทย์กลุม่ 
6. ดร. สวุรรณ วลยัเสถียร กรรมการ 
7. นางสาวโสภาวดี  อตุตโมบล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
8.    นายบญุปกรณ์  โชควฒันา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
9. นายสรดิษ วิญญรัตน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
10. นายชอง  โท กรรมการและกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
ผู้บริหาร  
1. นายเดนนิส  บราวน์ Corporate Chief Executive Officer 
2. นางล ีชาน เยา ผู้อ านวยการด้านการเงิน 
3. แพทย์หญิงจามรี  เชือ้เพชระโสภณ ผู้อ านวยการด้านการแพทย์ 
4. นางสาววรัญญา  สบืสขุ ผู้อ านวยการด้านการจดัการ 
5. นางภาวิณี  รุจิพฒันกลุ ผู้อ านวยการสายงานการพยาบาล 
เลขานกุารบริษัท 
1. นายบรรพต  กิตติก่ิงเลศิ เลขานกุารบริษัท 
นอกจากนี ้นายวรารัตน์ ชตุิมิต ตวัแทนจากบริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) ในฐานะท่ีปรึกษาทางการ

เงินของบริษัทได้เข้าร่วมการประชมุด้วย 
 ประธานได้แนะน ากรรมการ ผู้บริหาร และตวัแทนจากบมจ. หลกัทรัพย์บวัหลวง และได้มอบหมายให้เลขานกุาร
บริษัทชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัการประชมุ และวิธีการออกเสยีงลงคะแนนในวาระตา่งๆ ดงันี ้



 

 

 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยใช้บตัรลงคะแนน และนบัหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง โดยให้ท า
เคร่ืองหมายลงในช่อง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านัน้ และเพื่อความรวดเร็วในการนบั
คะแนน ให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบตัรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเก็บบตัรลงคะแนน
เฉพาะผู้ที่ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงเทา่นัน้ ผู้ที่ไมย่กมือจะนบัวา่เป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยทัง้หมด และในกรณีที่ผู้ ถือหุ้น
ได้มอบฉนัทะโดยได้ระบกุารลงคะแนนไว้ในใบมอบฉนัทะแบบ ข และแบบ ค บริษัทจะนบัคะแนนตามที่ผู้ ถือหุ้นระบมุา 
 เมื่อผู้ ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการออกเสยีงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสยีงตามที่กลา่วข้างต้น ประธาน
จึงเร่ิมด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
 

1.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 18 ประจ าปี 2554 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 
ประธานได้เสนอรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 18 ประจ าปี 2554 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวนัพุธที ่       

27 เมษายน 2553 และได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม โดยมีผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม ดงัสรุปได้ดงันี  ้
1. มีผู้ ถือหุ้นสอบถามถึงความลา่ช้าในการจดัสง่หนงันดัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2554 
ตอบ ทางบริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทได้ด าเนินการ

จดัส่งหนงันดัประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแล้วตัง้แต่วนัที่ 30 พฤศจิกายน 2554 แต่ด้วยสภาวะการณ์น า้ท่วมที่
เกิดขึน้ท าให้มีผู้ ถือหุ้นบางท่านได้รับหนงัสือนดัประชุมล่าช้า ซึ่งบริษัทก็ได้พยายามในการแพร่ข่าวการเชิญประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2554 นีท้ัง้ทางหนงัสอืพิมพ์และใน website ของบริษัทด้วยแล้ว 

2. มีผู้ ถือหุ้นแจ้งว่าได้มีการสอบถามถึงอตัราการครองเตียงโดยเฉลี่ยและอตัรารายได้โดยเฉลี่ยต่อเตียงใน
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 18 ประจ าปี 2554 ที่ผา่นมาแตย่งัไมไ่ด้รับค าตอบและไมม่ีการบนัทกึไว้จึงขอสอบถาม
อีกครัง้หนึง่ 

ตอบ โรงพยาบาลมีเตียงที่ให้บริการได้จ านวนทัง้สิน้ 484 เตียง โดยมีอตัราการครองเตียงที่แตกต่างกนัไปในแต่
ละเดือนแตย่อดเฉลีย่ของทัง้ปีอยูท่ี่ประมาณ 350 เตียง และอตัรารายได้โดยเฉลี่ยต่อเตียงส าหรับผู้ ป่วยในที่ 200,000 
บาทตอ่ครัง้ และส าหรับผู้ ป่วยนอกที่ 5,000 บาทตอ่ครัง้ 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นใดสอบถามอีก ประธานจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ที่ 18 ประจ าปี 2554 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชมุพิจารณารับทราบรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 18 ประจ าปี 2554 และมีมติ
รับรองรายงานการประชมุดงักลา่วด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

เห็นด้วย จ านวน 470,384,837 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  96.0478 
ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน - เสยีง คิดเป็นร้อยละ      - 
งดออกเสยีง  จ านวน 19,355,300 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 3.9522  
 

2. พิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้   
ประธานได้มอบหมายให้นายบรรพต กิตติก่ิงเลศิ เลขานกุารบริษัท เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดเก่ียวกบัการออก

และเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในครัง้นี ้
นายบรรพต กิตติก่ิงเลศิ เลขานกุารบริษัทได้เสนอรายละเอียดเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ซึ่ง

สามารถสรุป ได้ดงัตอ่ไปนี ้
เนื่องจากทางบริษัทต้องการจดัหาเงินทนุส าหรับเป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ การขยายธุรกิจ และการช าระ

เงินกู้ยืมของบริษัท ทางคณะกรรมการจึงขอเสนอให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดเบือ้งต้นดงันี ้ 



 

 

ประเภท หุ้นกู้ ไมม่ีหลกัประกนั  ไมด้่อยสทิธิ ระยะยาว  
วิธีการเสนอขาย เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบนัและผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และประกาศ
หรือกฎเกณฑ์อื่นใด ท่ีบงัคบัใช้ในขณะท่ีออกเสนอขายหุ้นกู้  โดยเสนอขายครัง้เดียวเต็ม
จ านวน หรือเสนอขายเป็นคราว ๆ  

จ านวนเงนิ หุ้นกู้จะมีจ านวนเงินต้นรวมกนัไมเ่กิน 7,000 ล้านบาท  
อัตราดอกเบีย้ ขึน้อยูก่บัสภาพตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขาย 
อายุของหุ้นกู้ ไมเ่กิน 10 ปี 
วัตถุประสงค์  เพื่อจดัหาเงินทนุส าหรับเป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ การขยายธุรกิจ และการช าระ

เงินกู้ยืมของบริษัท 
และโดยมีข้อก าหนดที่ส าคญัของผู้ออกหุ้นกู้ดงันี ้
อัตราส่วนทางการเงนิ อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิตอ่ทนุไมเ่กิน 1.75 : 1 
  อตัราสว่นหนีส้นิสทุธิตอ่ EBITDA ไมเ่กิน 3.25 : 1 
ข้อห้ามอื่นที่ส าคัญ การไมจ่ าหนา่ยจ่ายโอนสนิทรัพย์ที่ส าคญั 
  การไมก่่อหลกัประกนัเพิ่มเติม 
  การไมเ่ปลีย่นแปลงธุรกิจหลกัของผู้ออกหุ้นกู้  
  การด ารงไว้ซึง่การประกนัภยัตามความเสีย่งปกติในธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้  
  การพยายามด ารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนฯ 
  การไมจ่่ายเงินปันผลในกรณีที่มีเหตผิุดนดัหรือเหตทุี่อาจกลายเป็นผิดนดั 
ทัง้นี ้ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ให้คณะกรรมการบริษัท นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการผู้จดัการ 

Mr. Dennis Brown, Corporate CEO และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย ให้มีอ านาจในการก าหนด
รายละเอียดเก่ียวกบัหุ้นกู้  จ านวนเงิน อาย ุมลูคา่ที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อตัราดอกเบีย้ สิทธิของบริษัทในการไถ่ถอน
หุ้นกู้ก่อนครบก าหนด (call option) และ/หรือสทิธิในการซือ้หุ้นกู้คืนในตลาดรอง สิทธิของผู้ ถือหุ้นกู้ ในการไถ่ถอนหุ้นกู้
คืนก่อนครบก าหนด (put option) วีธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตามสภาวการณ์จะเอือ้อ านวย 
และตามระยะเวลาที่เห็นสมควร รวมถึงรายละเอียดที่เก่ียวข้องอื่นๆ และมีอ านาจในการแตง่ตัง้นายทะเบียนหุ้นกู้  และ/
หรือผู้จดัจ าหนา่ย และ/หรือผู้ รับประกนัการจ าหนา่ย และ/หรือที่ปรึกษา และผู้ เก่ียวข้องต่างๆ รวมทัง้การตกลงสญัญา 
และ/หรือเอกสารอื่นใดที่เก่ียวข้อง การจดัเตรียมและ/หรือให้ข้อมลู และ/หรือเอกสารท่ีเก่ียวข้อง เพื่อจดัท าและ/หรือยื่น
ค าขอต่างๆ รวมทัง้การน าหุ้ นกู้ ดังกล่าวไปขึน้ทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย ( Thai Bond Market 
Association) หรือตลาดรองอื่นๆได้ ตลอดจนการก าหนดหลกัเกณฑ์เง่ือนไขและรายละเอียดอื่นที่เก่ียวข้อง รวมถึงการ
แก้ไขรายละเอียดเบือ้งต้นของหุ้นกู้  การก่อและช าระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง และด าเนินการใด ๆ ที่
เก่ียวข้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใต้ข้อก าหนดของประกาศ ข้อบงัคับ หลกัเกณฑ์ และกฎหมายที่
เก่ียวข้อง 

วาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

หลงัจากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และรับฟังข้อเสนอแนะตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในครัง้นี ้โดยมีผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามและให้ข้อเสนอแนะตา่งๆ ดงัสรุปได้ดงันี  ้ 



 

 

 1. ขอสอบถามวา่ท าไมถึงไมเ่สนอขายให้ผู้ลงทนุรายยอ่ยด้วย อยากให้บริษัทค านงึถึงโอกาสของผู้ลงทนุราย
ยอ่ยด้วย 
 ตอบ  ได้มีการศึกษาถึงความเหมาะสมและค านึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทเห็นว่าการออกและเสนอขายต่อ
บคุคลในวงจ ากดั (private placement) นัน้มีความเหมาะสมตอ่บริษัท เนื่องด้วยบริษัทต้องการท่ีจะออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ที่มีอายขุองหุ้นกู้ ไมเ่กิน 10 ปี ซึ่งอาจจะไม่ตรงกบัความต้องการในตลาดของผู้ ถือหุ้นรายย่อยทัว่ไปที่มกัจะลงทนุ
ในหุ้นกู้ที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี อีกทัง้การออกหุ้นกู้ ในประเทศไทยมากกว่ากึ่งหนึ่งจะเป็นการออกและและเสนอขายต่อ
บคุคลในวงจ ากดั (private placement) ทัง้นี ้นกัลงทนุทัว่ไปที่ไม่ใช่นกัลงทนุสถาบนัก็ยงัสามารถลงทนุในหุ้นกู้ของ
บริษัทได้หากเข้าขา่ยเป็นผู้ลงทนุรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 2. ขอสอบถามถึงวตัถปุระสงค์และระยะเวลาที่จะออกหุ้นกู้  อตัราดอกเบีย้ อายขุองหุ้นกู้ที่คาดว่าจะออกใน
ครัง้นี ้ 
 ตอบ  บริษัทมีความตัง้ใจที่จะออกหุ้นกู้ เบือ้งต้นจ านวน 5,000 ล้านบาท เพื่อน ามาช าระคืนหนีเ้งินกู้ที่มีอยู่ของ
บริษัทจ านวน  5,000 ล้านบาท ซึง่จะท าให้บริษัทไมม่ีภาระที่จะต้องช าระคืนต้นเงินกู้และสามารถใช้กระแสเงินสดของ
บริษัทส าหรับการลงทนุตามแผนกลยทุธ์ของบริษัทดงักลา่ว 
  ส าหรับอายขุองหุ้นกู้  บริษัทมีความตัง้ใจที่ออกหุ้นกู้มีอาย ุ5 ปี 7 ปี และ 10 ปี โดยจะขึน้อยู่กบัประมาณ
การความต้องการกระแสเงินสดตามแผนกลยทุธ์ของบริษัท ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะลงทุนในช่วง 5 -7 ปีข้างหน้าจ านวน
ประมาณ 4,000 ล้านบาทส าหรับโรงพยาบาลปัจจุบนั และยงัมีแผนที่จะพิจารณาการเปิดโรงพยาบาลแห่งที่สองที่จะ
ใช้มลูคา่การลงทนุอีกประมาณ 4,000 ล้านบาท     
   ส าหรับอตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้ที่จะออกจะขึน้อยู่กบัข้อเสนอและความต้องการของนกัลงทนุในขณะนัน้ 
ซึง่จะเป็นอตัราดอกเบีย้ของทางรัฐบาลบวกด้วยสว่นตา่ง ทางบริษัทไมส่ามารถก าหนดเป็นจ านวนที่แนน่อนไว้ลว่งหน้า
ได้ เนื่องจากหากอตัราดอกเบีย้ในขณะท่ีออกหุ้นกู้ ลดต ่าลงจะเป็นผลเสยีตอ่ทางบริษัท 
 3. ขอสอบถามวา่ประเภทหุ้นกู้ที่ระบวุา่ “ไมด้่อยสทิธิ” หมายความว่าหุ้นกู้ดงักลา่วสามารถแปลงสภาพเป็น
หุ้นของบริษัทได้หรือไม ่
 ตอบ  หุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในครัง้นีไ้ม่ใช่หุ้นกู้แปลงสภาพจึงไม่สามารถแปลงเป็นหุ้นได้ ค าว่า “ไม่ด้อย
สิทธิ” หมายถึงว่าผู้ ถือหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิดงักลา่วจะมีสิทธิในการรับช าระคืนหนีข้องหุ้นกู้ เท่าเทียมกันกบัเจ้าหนีส้ามญั
รายอื่นๆ ของบริษัท 
 4. ขอสอบถามวา่สทิธิของบริษัทในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด (call option) และ สทิธิของผู้ ถือหุ้นกู้ ใน
การไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบก าหนด (put option) หมายความวา่อยา่งไร มีวิธีการอยา่งไร และมีคา่ใช้จ่ายหรือไม่ 
 ตอบ  สทิธิของบริษัทในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด (call option) และสิทธิของผู้ ถือหุ้นกู้ ในการไถ่ถอนหุ้น
กู้คืนก่อนครบก าหนด (put option) จะเกิดขึน้ในกรณีที่บริษัทหรือผู้ ถือหุ้นกู้ เห็นว่าดอกเบีย้ต ่าลงบริษัทสามารถขอซือ้
คืนหุ้นกู้ที่ออกไปกลบัมาได้ เช่นเดียวกันกบัผุ้ ถือหุ้นกู้ที่สามารถขายหุ้นกู้ดงักลา่วได้ ทัง้นี ้สิทธิดงักลา่วสามารถท าได้
ทนัทีหลงัจากการออกหุ้นกู้และไมม่ีคา่ใช้จ่ายการประมาณ การไถ่ถอนโดยทัว่ไปจะท าโดยการซือ้ขายหุ้นกู้ ในตลาดรอง 
 5. ขอสอบถามวา่บริษัทได้เครดิตเรทติง้ที่เทา่ไหร่ 
 ตอบ  บริษัทได้รับเครดิตเรทติง้จากบริษัท ทริสเรทติง้ จ ากดั ที่ “A” with stable outlook  

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นใดซกัถามเพิ่มเติมอีก ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมอนมุตัิให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้  รวมถึง
อนมุตัิแต่งตัง้ให้คณะกรรมการบริษัท นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการผู้จดัการ Mr. Dennis Brown, Corporate 
CEO และ/หรือบคุคลที่คณะกรรมการมอบหมาย ให้มีอ านาจในการก าหนดรายละเอียดเก่ียวกบัการออกเสนอขายหุ้น
กู้  ตามที่เสนอมาข้างต้น 



 

 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้  รวมถึงอนุมัติแต่งตัง้ให้
คณะกรรมการบริษัท นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการผู้จดัการ Mr. Dennis Brown, Corporate CEO และ/หรือ
บคุคลที่คณะกรรมการมอบหมาย ให้มีอ านาจในการก าหนดรายละเอียดเก่ียวกบัการออกเสนอขายหุ้นกู้  ตามที่เสนอ
มาทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย จ านวน 508,558,367 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9622 
ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน 180,028 เสยีง คิดเป็นร้อยละ      0.0354 
งดออกเสยีง  จ านวน 12,100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0024 
 

3. พิจารณาอนุมัติให้บริษัทแก้ไขข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมี
ประกันบางส่วน บ ารุงราษฎร์ชุดที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2555 และข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้
ออกหุ้นกู้และผู้ถอืหุ้นกู้แปลงสภาพมีประกันบางส่วน บ ารุงราษฎร์ชุดที่ 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2555  

ประธานได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิให้บริษัทแก้ไขข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และ
ผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีประกนับางสว่น บ ารุงราษฎร์ ชุดที่ 1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2555 และข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิ
และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีประกนับางสว่น บ ารุงราษฎร์ ชุดที่ 2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2555 
โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัของการแก้ไขดงันี ้

(1)  ให้ยกเลกิข้อ 10 เร่ืองหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้  ในวรรค (kk) และ (k) ที่ก าหนดห้ามไม่ให้บริษัทก่อภาระหนีส้ิน
ใดๆ โดยไมไ่ด้รับค ายินยอมจากผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพลว่งหน้าเป็นหนงัสอื ตามล าดบั 

(2) ขยายระยะเวลาหุ้นกู้แปลงสภาพออกไปอีก 5 ปี ครบก าหนดวนัท่ี 23 สงิหาคม 2560 
(3) ให้หลกัประกนัจะสิน้สดุระยะเวลาเทา่เดิมคือวนัท่ี 23 สงิหาคม 2555 
ทัง้นี ้ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ให้คณะกรรมการบริษัท นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการผู้จดัการ 

Mr. Dennis Brown, Corporate CEO และ/หรือบคุคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ที่
จ าเป็นหรือเก่ียวข้องการแก้ไขข้อก าหนดสิทธิของหุ้นกู้ แปลงสภาพตามที่คณะกรรมการ นางลินดา ลีสหะปัญญา 
กรรมการผู้จดัการ Mr. Dennis Brown, Corporate CEO และ/หรือบคุคลที่คณะกรรมการมอบหมายเห็นสมควร 
ตลอดจนการก าหนดหลกัเกณฑ์เง่ือนไขและรายละเอียดอื่นที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขข้อก าหนดสิทธิของหุ้นกู้ แปลง
สภาพ การก่อและช าระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง และด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ดงักลา่ว 

วาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษ คือ
“ธนาคาร กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)” ซึง่ถือหุ้นรวมทัง้สิน้ 3,899,765 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.54 ของจ านวนหุ้นของจ านวน
หุ้นท่ีได้ออกและจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัท 

หลงัจากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัการขอ
แก้ไขข้อก าหนดวา่ด้วยสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีประกนับางสว่น บ ารุงราษฎร์ ดงักลา่ว 
ดงัสรุปได้ดงันี ้  
 1. ขอสอบถามวา่ท าไมไมข่ยายอายหุลกัประกนัออกไปตามอายขุองหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีขยายออกไปด้วย 
 ตอบ  เนื่องจากผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นผู้ขอขยายระยะเวลาหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งบริษัทเห็นว่าการขยายอายุ
หลกัประกันออกไปไม่เป็นผลดีต่อบริษัท รวมถึงไม่เป็นผลดีต่อผู้ ถือหุ้นกู้ที่บริษัทจะออกใหม่ด้วย ถึงไม่ขอขยายอายุ
หลกัประกนัออกไปด้วย แตใ่ห้คงไว้ตามเดิม 



 

 

 2. ขอสอบถามวา่หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทดงักลา่วถือโดยสถาบนัในประเทศหรือตา่งประเทศ  
 ตอบ  หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทดงักลา่วถือโดยสถาบนัในประเทศทัง้จ านวน 
 เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นใดซกัถามเพิ่มเติมอีก ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมอนมุตัิให้บริษัทแก้ไขข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิ
และหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีประกนับางส่วน บ ารุงราษฎร์ชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2 รวมถึงอนมุตัิ
แต่งตัง้ให้คณะกรรมการบริษัท นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการผู้จดัการ Mr. Dennis Brown, Corporate CEO 
และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ที่จ าเป็นหรือเก่ียวข้องกับการแก้ไข
ข้อก าหนดสทิธิของหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่ว ตามทีเ่สนอมาข้างต้น 
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิให้บริษัทแก้ไขข้อก าหนดวา่ด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้
และผู้ ถือหุ้นกู้ แปลงสภาพมีประกันบางสว่น บ ารุงราษฎร์ชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2 รวมถึงอนุมตัิแต่งตัง้ให้คณะกรรมการ
บริษัท นางลินดา ลีสหะปัญญา กรรมการผู้จัดการ Mr. Dennis Brown, Corporate CEO และ/หรือบุคคลที่
คณะกรรมการมอบหมายมีอ านาจในการด าเนินการตา่ง ๆ ที่จ าเป็นหรือเก่ียวข้องกบัการแก้ไขข้อก าหนดสิทธิของหุ้นกู้
แปลงสภาพดงักลา่ว ตามที่เสนอมาทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย จ านวน 519,269,143 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 98.9190 
ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน 5,669,366 เสยีง คิดเป็นร้อยละ      1.0800 
งดออกเสยีง  จ านวน 5,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0010 

 
 

4. พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ในเร่ืองอื่นๆ ซึ่งมีผู้ ถือหุ้ นได้ซกัถาม ดงั

สรุปได้ดงันี ้  
 1. ขอสอบถามโรงพยาบาลได้มีการใช้งบประมาณไปกบัเหตกุารณ์น า้ทว่มที่เกิดขึน้เป็นจ านวนเทา่ไร 
 ตอบ  ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของโรงพยาบาลที่เก่ียวเนื่องกบัเหตกุารณ์น า้ท่วมที่เกิดขึน้ซึ่งรวมถึงการป้องกนัความ
เสยีหาย การบริจาค และออกช่วยเหลอืสงัคม อยูท่ี่ประมาณ 30 ล้านบาท 

 
เมื่อไมม่ีข้อซกัถามเพิ่มเติม ประธานกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้สละเวลามาประชมุ และขอปิดประชมุ 
 

ปิดประชมุเวลา 17.30 น. 
 

 

ลงช่ือ ชยั  โสภณพนิช ประธานท่ีประชมุ 
  (นายชยั  โสภณพนิช)  

 


