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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่19 ประจาํปี 2555 
ของ 

บรษิทั โรงพยาบาลบํารงุราษฎร ์จาํกดั (มหาชน) 
 

 
การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่19 ประจําปี 2555 ไดจั้ดขึน้เมือ่วันพธุที ่25 เมษายน 2555 เวลา 16.20 น.  

ณ หอ้งประชมุใหญ ่ชัน้ 12 อาคารโรงพยาบาลบํารุงราษฎร ์เลขที ่33/3 ซอยสขุมุวทิ 3 (นานาเหนอื) ถนนสขุมุวทิ         
แขวงคลองเตยเหนอื เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร 

นายชยั โสภณพนชิ ประธานกรรมการ เป็นประธานทีป่ระชมุ ไดแ้ถลงวา่มผีูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเองและผูรั้บมอบ
ฉันทะจากผูถ้อืหุน้มาเขา้ร่วมประชมุ รวม 652 ราย นับจํานวนหุน้ไดท้ัง้หมด 606,858,766 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 
83.1254 ของจํานวนหุน้ทีจํ่าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จํานวน 730,052,222 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บังคับของ
บรษัิทแลว้ จงึขอเปิดประชมุเพือ่พจิารณาเรือ่งตา่งๆ ตามระเบยีบวาระ 

การประชมุครัง้นีม้กีรรมการบรษัิท ผูบ้รหิารของบรษัิท เขา้รว่มการประชมุ ดงันี ้
 
กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุ  
1. นายชยั        โสภณพนชิ ประธานกรรมการ 
2. น.พ.ชาญวทิย ์ตนัติพ์พัิฒน ์ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
3. นางลนิดา     ลสีหะปัญญา กรรมการ และกรรมการผูจั้ดการ 
4.   น.พ.ธนติ     เธยีรธนู   กรรมการ และประธานกรรมการแพทย ์
5. น.พ.สนิ     อนุราษฎร ์ กรรมการ และผูอํ้านวยการดา้นการแพทยก์ลุม่ 
6.  นายชอง    โท   กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
7. ดร. สวุรรณ   วลยัเสถยีร กรรมการ  
8. น.ส.โสภาวด ี  อตุตโมบล กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
9. นายสรดษิ     วญิญรัตน ์  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
10. นายบญุปกรณ์ โชควฒันา   กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  
11.  นางอรณีุ    เกษตระทตั กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนด 

  คา่ตอบแทน 
ผูบ้รหิาร  
1. นายเดนนสิ  บราวน ์ Corporate Chief Executive Officer 
2. นายเจมส ์แมทธวิ แบนเนอร ์ ผูอํ้านวยการดา้นบรหิาร 
3. เคนเนท บสิลี ่ เลฟิ เจอาร ์ รักษาการผูอํ้านวยการดา้นการเงนิ 
4. น.พ. นํา ตนัธวุนติย ์ ผูอํ้านวยการดา้นการแพทย ์
5. นางภาวณีิ รจุพัิฒนกลุ ผูอํ้านวยการสายงานการพยาบาล 
6. นายกมลศกัดิ ์ เรอืงเจรญิรุง่ ผูอํ้านวยการดา้นการจัดการ 
7. นางสาววรัญญา  สบืสขุ ผูอํ้านวยการดา้นการจัดการ 
8. นางอาทรัิตน ์ จารกุจิพพัิฒน ์ ผูอํ้านวยการดา้นบรหิารบคุลากร 
 
เลขานุการบรษัิท 
1. นายบรรพต  กติตกิ ิง่เลศิ เลขานุการบรษัิท 
 
บคุคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่แตง่ตัง้เป็นกรรมการในครัง้นี ้
1.   นายปรญิญ ์      จริาธวิฒัน ์  
 
นอกจากนี ้นางสาวสมุาล ีรวีราบัญฑติ ตัวแทนผูส้อบบัญชจีาก สํานักงานเอนิสท์  แอนด ์ยัง จํากดั ไดเ้ขา้

รว่มการประชมุดว้ย 
 

 ประธานไดก้ล่าวแนะนํากรรมการ ผูบ้รหิาร และตัวแทนผูส้อบบัญชตี่อที่ประชุม และไดม้อบหมายให ้
เลขานุการบรษัิท ชีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกบัการประชมุ และวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนในวาระตา่งๆ ดงันี ้
 การออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระจะใชบ้ัตรลงคะแนน โดยนับหนึง่หุน้ต่อหนึง่เสยีง ซึง่ผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บ
มอบฉันทะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนเสยีงเพยีงอยา่งใดอยา่งหนึง่ คอื เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง และไม่
สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน นอกจากผูถ้ือหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้
Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้ซึง่ใชห้นังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. เทา่นัน้ 
 ผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีไ่ดรั้บบัตรลงคะแนน กรุณาทําเครือ่งหมายลงในช่องเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
หรอืงดออกเสยีง เพยีงชอ่งใดชอ่งหนึง่เทา่นัน้ และเพือ่ความรวดเร็วในการนับคะแนน ผูถ้อืหุน้ทีไ่มเ่ห็นดว้ย หรอืงด
ออกเสยีง กรุณายกมอืเพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีเ่ก็บบัตรลงคะแนน เจา้หนา้ทีจ่ะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูท้ีไ่ม่เห็นดว้ย 
หรอืงดออกเสยีงเทา่นัน้ ผูท้ีไ่มย่กมอื จะนับวา่เป็นคะแนนเสยีงเห็นดว้ยทัง้หมด 
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 เมือ่ประชมุเสร็จ กรณุาสง่ใบลงคะแนนทีเ่หลอืคนืแกเ่จา้หนา้ทีท่ีป่ระตทูางออก 
 ส่วนผูรั้บมอบฉันทะทีผู่ถ้อืหุน้ไดร้ะบุความประสงคก์ารลงคะแนนไวช้ัดเจนแลว้ในใบมอบฉันทะแบบ ข. 
และแบบ ค. บรษัิทจะนับคะแนนตามทีผู่ถ้อืหุน้ระบมุา 
 เมือ่ผูถ้อืหุน้รับทราบและเห็นชอบวธิกีารออกเสยีงลงคะแนน และการนับคะแนนเสยีง ตามทีก่ลา่วขา้งตน้ 
ประธานไดแ้จง้ว่า บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระการประชมุกอ่นลว่งหนา้ ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิท 
ระหวา่งเดอืนธันวาคม 2554 ถงึ มกราคม 2555 แตไ่มม่ผีูถ้อืหุน้เสนอเขา้มา และเริม่ดําเนนิการประชมุตามระเบยีบ
วาระดงัตอ่ไปนี ้
 
1.  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่1 ประจาํปี 2554 ประชุมเมือ่วนัพฤหสับดทีี ่

8 ธนัวาคม 2554 
 
ประธานไดเ้สนอรายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1 ประจําปี 2554 ซึง่ไดจั้ดประชมุเมือ่วัน

พฤหสับดทีี ่8 ธนัวาคม 2554 ใหท้ีป่ระชมุพจิารณารับรอง  
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะตา่งๆ ของผูถ้อืหุน้ 
เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ใดซกัถาม ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชมุรับรองรายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1 

ประจําปี 2554  
 
มตทิีป่ระชุม  ทีป่ระชมุพจิารณารับทราบรายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1 ประจําปี 2554 และ

มมีตรัิบรองรายงานการประชมุดงักลา่วดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากดงัตอ่ไปนี ้
เห็นดว้ย จํานวน 599,771,807 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 96.8626 
ไมเ่ห็นดว้ย  จํานวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      - 
งดออกเสยีง  จํานวน 19,426,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 3.1373  
 

2. รบัทราบรายงานผลการดาํเนนิงานของบรษิทัในรอบปี 2554  
 
ประธานแจง้ใหท้ีป่ระชมุทราบว่ารายงานสรุปผลการดําเนนิงานของบรษัิทในรอบปี 2554 มรีายละเอยีด

ปรากฏตามรายงานประจําปี ซึง่ไดส้ง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้แลว้  
ประธานจงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะตา่งๆ ของผูถ้อืหุน้ โดยมผีูถ้อืหุน้ได ้

ซกัถามและใหข้อ้เสนอแนะตา่งๆ ดงัสรปุไดด้งันี ้
 1. มผีูถ้อืหุน้ใหข้อ้สงัเกตวา่ ตามรายงานประจําปี บรษัิทมรีะยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉลีย่สงูขึน้มาเรือ่ยๆ นัน้ เกดิมา

จากสาเหตใุด  
ตอบ เนือ่งจากทางโรงพยาบาลยังคงมจํีานวนผูป่้วยจากตะวันออกกลางและผูป่้วยจากตา่งประเทศ เพิม่ขึน้
ในอัตราทีส่งูกวา่ผูป่้วยภายในประเทศ ซึง่โดยปกตแิลว้การเก็บหนี้จากผูป่้วยต่างประเทศจะดําเนนิการได ้
ลา่ชา้กวา่ผูป่้วยในประเทศ เนือ่งจากคา่ใชจ้า่ยของผูป่้วยตา่งประเทศสว่นใหญจ่ะเรยีกเก็บกบัทางหน่วยงาน
ราชการ หรอืบรษัิทประกนัภัยซึง่มรีะเบยีบ ขัน้ตอน และเอกสารทีต่อ้งดําเนนิการ เป็นเหตใุหร้ะยะเวลาการ
เก็บหนีเ้ฉลีย่สงูขึน้มาเรือ่ยๆ ตามการเตบิโตของจํานวนผูป่้วยจากตะวนัออกกลางและผูป่้วยจากตา่งประเทศ 

 2.  ทางบรษัิทจะมนีโยบายการบรหิารจัดการเรือ่งระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉลีย่อยา่งไร 
ตอบ ในสว่นของการเร่งรัดนัน้อาจจะดําเนนิการไดค้อ่นขา้งลําบาก เนือ่งจากตอ้งปฏบิัตติามขัน้ตอนในการ
เบกิจา่ยของรัฐบาลประเทศนัน้ๆ และตามขัน้ตอนของกลุม่บรษัิทประกนัภยั 

  
เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ใดซกัถามเพิม่เตมิอกี ประธานไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุรับทราบรายงานผลการดําเนนิงานใน

รอบปี 2554 
ทีป่ระชมุรับทราบรายงานผลการดําเนนิงานของบรษัิทในรอบปี 2554 ตามทีป่ระธานเสนอ 
 

3.  พจิารณาและอนมุตังิบดลุและงบกําไรขาดทนุประจาํปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2554 
 
ประธานไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพจิารณาและอนุมัตงิบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี สิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2554 ที่บรษัิทไดจั้ดทําขึน้ และไดผ้่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดผ้่านการ
ตรวจสอบและลงนามโดยผูส้อบบัญชขีองบรษัิท สํานักงานเอนิสท์ แอนด ์ยัง จํากัด แลว้ รายละเอยีดปรากฏ
ตามรายงานประจําปี ซึง่ไดส้ง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้แลว้ 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะต่างๆ ของผูถ้อืหุน้ แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ใด
ซกัถามหรอืเสนอแนะเพิม่เตมิอกี ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมัตงิบดลุและงบกําไรขาดทนุประจําปี 
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2554 

 
มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตดิว้ยเสยีงขา้งมาก อนุมัตงิบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี 

สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2554 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้
เห็นดว้ย จํานวน 600,207,559 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 96.8649 
ไมเ่ห็นดว้ย  จํานวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      - 
งดออกเสยีง  จํานวน 19,426,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 3.1350 
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4.  พจิารณาและอนมุตักิารจดัสรรกําไรประจําปี 2554 เพือ่จา่ยเงนิปนัผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ และรบัทราบการ

จา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาล 
 
ประธานไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลจากกําไรสุทธขิองงบการเงนิรวม ประจําปี 

2554 ในอัตราหุน้ละ 1.10 บาท เป็นเงนิปันผลรวมทัง้ส ิน้ 803.1 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 50.6 ของกําไรสทุธิ
จากงบการเงนิรวมปี 2554 และรับทราบการจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาล ซึง่จ่ายไปเมือ่วันที ่9 กนัยายน 2554 ใน
อัตราหุน้ละ 0.45 บาท รวมเป็นจํานวนเงนิ 328.5 ลา้นบาท ดังนัน้ เงนิปันผลทีจ่ะจ่ายในครัง้นี้ เท่ากับ 0.65 
บาทตอ่หุน้ รวมเป็นเงนิ 474.6 ลา้นบาท โดยจะจ่ายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้บรุมิสทิธแิละผูถ้อืหุน้สามัญของบรษัิททีม่ชี ือ่
ปรากฏ ณ วันกําหนดรายชือ่ผูม้สีทิธรัิบเงนิปันผลในวันพธุที ่14 มนีาคม 2555 และปิดสมดุทะเบยีนพักการโอน
หุน้เพือ่สทิธใินการรับเงนิปันผลในวันพฤหัสบดทีี ่15 มนีาคม 2555 โดยจะจ่ายเงนิปันผลในวันพฤหัสบดทีี ่24 
พฤษภาคม 2555 ทัง้นี ้รายละเอยีดการจัดสรรกําไรและการจา่ยเงนิปันผล สามารถสรปุไดด้งันี ้ 

 
รายละเอยีดการจดัสรรกาํไร 2554 2553 

1.  กําไรสทุธขิองงบการเงนิรวม (ลา้นบาท) 1,588.03 1,258.49 

2. จํานวนหุน้ (ลา้นหุน้) 730.05 730.05 

3. เงนิปันผลประจําปี 
 - เงนิปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุน้) 
 - เงนิปันผลงวดสดุทา้ย (บาท/หุน้) 

*1.10 

**0.45 

0.65 

*0.90 

**0.40 

0.50 

4. จํานวนเงนิ (ลา้นบาท)         803        657 
5. สดัสว่นเงนิปันผลเทยีบกบักําไรสทุธ ิ          50.6%         52.2% 
6.  การจัดสรรกําไรเป็นทนุสํารอง (ลา้นบาท)        -       - 

* เสนอเพือ่พจิารณาอนุมัต ิ
** รายงานเพือ่ทราบ (จา่ยเมือ่วนัที ่9 กนัยายน 2554) 

 
หลงัจากนัน้ ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะตา่งๆ  

 1.  มทีางผูถ้อืหุน้จงึสอบถามหลักเกณฑใ์นการพจิารณาอัตราการจ่ายเงนิปันผล เนือ่งจากอัตราการจ่ายปันผล
ในปีนีล้ดลงจากรอ้ยละ 52.2 ในปีกอ่น เป็นรอ้ยละ 50.6 ในปีนี ้ 
ตอบ ทางคณะกรรมการพจิารณาอตัราการจา่ยปันผล เป็นตวัเลขทีล่งตัว ทีป่ระมาณรอ้ยละ 50 ซึง่ปีทีแ่ลว้ก็
จา่ยในอตัรา 0.90 บาทตอ่หุน้ ในปีนีก็้เสนอจา่ย 1.10 บาทตอ่หุน้ 

 
เมือ่ไม่มผีูถ้อืหุน้คนใดซักถาม ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลจากกําไร

สทุธปิระจําปี 2554 
 
มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมพจิารณาแลว้มีมตเิสยีงขา้งมาก อนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลจากกําไรสุทธขิอง              

งบการเงนิรวมประจําปี 2554 ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
เห็นดว้ย จํานวน 600,474,316 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 96.8662 
ไมเ่ห็นดว้ย  จํานวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง  จํานวน 19,426,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 3.1337 

 
5.  พจิารณาและอนมุตักิารแตง่ต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบกําหนดออกจากตาํแหนง่ตามวาระ 

ประธานไดม้อบหมายใหป้ระธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนนําเสนอวาระนีต้อ่ทีป่ระชมุ               
โดย นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน รายงานต่อทีป่ระชมุว่า ดว้ย
ขอ้บังคับของบรษัิท ขอ้ที ่23 กําหนดใหใ้นการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปีทุกครัง้ กรรมการจํานวนหนึง่ใน
สามของกรรมการทัง้คณะตอ้งออกจากตําแหน่ง ซึง่ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปีครัง้นี้ มกีรรมการตอ้ง
ออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 คน ดงันี ้

1.  นายบญุปกรณ์ โชควฒันา กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
2.  นายสรดษิ วญิญรัตน ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
3. นางลนิดา  ลสีหะปัญญา กรรมการและกรรมการผูจั้ดการ 

ทัง้นี ้บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชือ่บคุคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และคณุสมบตัทิีเ่หมาะสม
เพือ่รับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิทในชว่งเดอืน ธนัวาคม 2554 ถงึ มกราคม 2555 แตไ่มม่ผีูถ้อืหุน้
เสนอบคุคลใดเขา้รับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
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โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ไดพ้จิารณาคณุสมบตักิารเป็นกรรมการทีไ่ดกํ้าหนดไว ้
ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้บังคบัของบรษัิท และกฎบตัรคณะกรรมการแลว้ จงึเห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญ
ผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตแิตง่ตัง้กรรมการทีค่รบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการ
อกีวาระหนึง่จํานวน 2 ทา่น คอื  

1.  นายสรดษิ วญิญรัตน ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
2. นางลนิดา  ลสีหะปัญญา กรรมการและกรรมการผูจั้ดการ 

และเห็นชอบเสนอใหแ้ตง่ตัง้ นายปรญิญ ์จริาธวิฒัน ์เป็นกรรมการอสิระทา่นใหม ่แทน นายบญุปกรณ์ 
โชควฒันา ซึง่เป็นกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบทีค่รบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระและไดค้รบ
กําหนดเกษียณอายตุามกฎบตัรคณะกรรมการของบรษัิทดว้ย  

ตอ่จากนัน้นางอรณีุ เกษตระทตั ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ไดก้ลา่วเชญิใหน้าย
ปรญิญ ์จริาธวิฒัน ์กลา่วแนะนําตวักบัทีป่ระชมุ 

นายปรญิญ ์จริาธวิฒัน ์ไดก้ลา่วแนะนําตวัตอ่ทีป่ระชมุลกูคา้วา่ปัจจบุนัตนดํารงตําแหน่งกรรมการบรหิาร
และผูอํ้านวยการดา้นการเงนิของกลุม่เซน็ทรัล และกลา่วตอ่ทีป่ระชมุอกีวา่ตนเชือ่วา่ประสบการณ์ดา้นการเงนิ 
และดา้นการคา้ปลกีทีม่จีากกลุม่เซน็ทรัล ซึง่เป็นธรุกจิทีใ่กลเ้คยีงกบัธรุกจิโรงพยาบาลจะเป็นประโยชนต์อ่
บรษัิท 

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้คนใดเสนอชือ่บคุคลอืน่หรอืซกัถามเพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาแตง่ตัง้
กรรมการที่ตอ้งออกตามวาระในปี 2555 จํานวน 2 คน ไดแ้ก่ นายสรดษิ วญิญรัตน์ และ นางลนิดา  ลสีหะ
ปัญญา กลับเขา้ดํารงตําแหน่งอกีครัง้หนึง่ และแตง่ตัง้ นายปรญิญ ์จริาธวิัฒน์ เป็นกรรมการอสิระ แทนนายบญุ
ปกรณ์ โชควฒันา โดยใหท้ีป่ระชมุลงมตแิตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 
มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตเิสยีงขา้งมาก อนุมัตกิารแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้
1.  นายสรดษิ  วญิญรัตน ์

เห็นดว้ย จํานวน 619,459,808 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9233 
ไมเ่ห็นดว้ย  จํานวน         475,300 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0766 
งดออกเสยีง  จํานวน 100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
 

2.  นางลนิดา  ลสีหะปัญญา 
เห็นดว้ย จํานวน 619,673,988 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9578 
ไมเ่ห็นดว้ย  จํานวน 261,120 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0421 
งดออกเสยีง  จํานวน 100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
 

3.  นายปรญิญ ์ จริาธวิฒัน ์   
เห็นดว้ย จํานวน 619,933,108 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9996 
ไมเ่ห็นดว้ย  จํานวน      - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   - 
งดออกเสยีง  จํานวน 2,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0003 

 
6.  พจิารณาและอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย สาํหรบัปี 2555 

ประธานไดม้อบหมายใหป้ระธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนนําเสนอวาระนีต้อ่ทีป่ระชมุ               
โดย นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่า 
คณะกรรมการบรษัิทมนีโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยใหอ้ยู่ในระดับ
เหมาะสมและสอดคลอ้งกับภาระหนา้ที่และความรับผดิชอบของกรรมการ รวมทัง้คํานึงถงึสภาพเศรษฐกจิ
โดยรวม และมีการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท
ประกอบดว้ยคา่ตอบแทนรายปีและคา่เบีย้ประชมุรายครัง้  

ในปี 2555 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเห็นควรเสนอผูถ้ือหุน้อนุมัตคิ่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชดุย่อยในวงเงนิรวมไม่เกนิ 8.5 ลา้นบาท เพิม่จากวงเงนิทีไ่ดรั้บอนุมัตไิวใ้นปี 2553 ที่
จํานวนไมเ่กนิ 8 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้

1.  คา่ตอบแทนกรรมการปี 2555   

 ปี 2555 
 เบีย้กรรมการ

(บาท/คน/ปี) 
เบีย้ประชุม  

(บาท/คน/ครัง้)
- ประธานกรรมการ 600,000 40,000 
- รองประธานกรรมการ 450,000 30,000 
- กรรมการ 400,000 25,000 
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2.  คา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ยปี 2555  

เบีย้ประชุมปี 2555 
 (บาท/คน/ครัง้) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
กําหนด

คา่ตอบแทน

คณะกรรมการ
การลงทนุ 

คณะกรรมการ
อํานวยการ
โรงพยาบาล
บํารงุราษฎร ์

ประธานคณะกรรมการชดุยอ่ย 40,000 40,000 40,000 20,000 
กรรมการ 25,000 25,000 25,000 15,000* 
* คา่ตอบแทนในรปูของเบีย้ประชมุกรรมการอํานวยการโรงพยาบาลบํารุงราษฎร ์สําหรับกรรมการที่
ไมเ่ป็นผูบ้รหิารเทา่นัน้ 

 
หลังจากนัน้ ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะตา่งๆ หุน้ โดยมผีูถ้อืหุน้ได ้

ใหข้อ้เสนอแนะ ดงันี ้
 1. มผีูถ้อืหุน้ขอเสนอใหเ้พิม่มลูคา่คปูองอาหารทีแ่จกผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุจากจํานวน 150 บาท เป็น 250 บาท

ซึง่ทางคณะกรรมการจะรับไปพจิารณา 
เมื่อไม่มีผูถ้ือหุน้คนใดซักถาม ประธานจงึเสนอใหท้ี่ประชุมพจิารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการและ

กรรมการชดุยอ่ย สําหรับปี 2555 
 
มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตเิสยีงขา้งมาก อนุมัตคิา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย 

สําหรับปี 2555 รายละเอยีดตามทีป่ระธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง
ดงัตอ่ไปนี ้

เห็นดว้ย จํานวน 591,533,958 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 96.7328 
ไมเ่ห็นดว้ย  จํานวน 550,725 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0900 
งดออกเสยีง  จํานวน 19,428,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 3.1770 

 
7.   พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดจาํนวนเงนิคา่สอบบญัช ีประจาํปี 2555 

ประธานไดม้อบหมายใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูเ้สนอวาระนี้ตอ่ทีป่ระชมุ โดยนางสาวโสภาวด ี    
อตุตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาแตง่ตัง้บรษัิทสํานักงานเอนิสท์ แอนด ์
ยัง จํากดั โดย นางสาวสมุาล ีรวีราบัณฑติ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่3970 (ผูส้อบบัญชทีีล่งนามในรายงาน
ของผูส้อบบญัช)ี และ/หรอื นางสาววสิสตุา จรยิธนากร ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่3853 และ/หรอืนางสาวรุ่ง
นภา เลศิสวุรรณกลุ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่3516 เป็นผูส้อบบัญชปีระจําปี 2555 ของบรษัิท และกําหนด
คา่ตอบแทนเป็นเงนิจํานวนไมเ่กนิ 2,025,000 บาท ซึง่เพิม่ขึน้จากคา่ตอบแทนในปี 2554 เป็นจํานวน 125,000 
บาท (2554 : 1,900,000 บาท) 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวา่สํานักงานเอนิสท์ แอนด ์ยัง จํากดั ไดใ้หบ้รกิารแกบ่รษัิทอยา่ง
มปีระสทิธภิาพมาโดยตลอด มคีวามคุน้เคยกับธุรกจิโรงพยาบาลเป็นอย่างด ีและมคี่าสอบบัญชอียู่ในเกณฑ์
เหมาะสมในระดบัเดยีวกบับรษัิทอืน่ในอตุสาหกรรมเดยีวกนั   

หลงัจากนัน้ ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะตา่งๆ  
 1.  มผีูถ้อืหุน้ไดข้อใหบ้รษัิทขยายความในกรณี ความเห็นของผูส้อบบัญชใีนรายงานประจําปีของบรษัิท เรือ่ง

การไมไ่ดต้รวจสอบงบการเงนิของบรษัิทรว่มแหง่หนึง่ทีร่วมอยูใ่นงบการเงนินี ้ 
ตอบ ทางคุณสุมาล ีรวีราบัญฑติ ตัวแทนผูส้อบบัญชจีาก บรษัิทสํานักงานเอนิสท์  แอนด ์ยัง จํากัด ได ้
อธบิายวา่บรษัิทรว่มดังกลา่วคอื โรงพยาบาลเกษมราษฎร ์และความเห็นดังกลา่วเป็นรูปแบบมาตรฐานของ
การรายงานวา่งบการเงนิของบรษัิทรว่มนี ้เป็นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชคีนละทา่นกนัเทา่นัน้ 

 2.  มผีูถ้อืหุน้ไดข้อสอบถามตัวแทนผูส้อบบัญชจีาก บรษัิทสํานักงานเอนิสท์  แอนด ์ยัง จํากัด วา่ในการสอบ
บญัชขีองบรษัิทนัน้ มคีวามยากลําบากในการปฏบิตังิานบา้งหรอืไม ่ 
ตอบ ทางคุณสุมาล ีรวีราบัญฑติ ตัวแทนผูส้อบบัญชจีาก บรษัิทสํานักงานเอนิสท์  แอนด ์ยัง จํากัด ได ้
กลา่ววา่ทางผูส้อบบญัชไีดรั้บความรว่มมอืเป็นอยา่งดจีากฝ่ายบรหิารของบรษัิท 
เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้คนใดซกัถาม ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดจํานวน

เงนิคา่สอบบญัชปีระจําปี 2555 
 
มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตเิสยีงขา้งมาก อนุมัตแิตง่ตัง้ใหบ้รษัิทสํานักงานเอนิสท์ แอนด ์

ยัง จํากดั โดย นางสาวสมุาล ีรวีราบัณฑติ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่3970 (ผูส้อบบัญชทีีล่งนามในรายงาน
ของผูส้อบบญัช)ี และ/หรอื นางสาววสิสตุา จรยิธนากร ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่3853 และ/หรอืนางสาวรุ่ง
นภา เลศิสวุรรณกลุ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่3516 เป็นผูส้อบบัญชปีระจําปี 2555 ของบรษัิท และกําหนด
คา่ตอบแทนประจําปี 2555 เป็นจํานวนเงนิไมเ่กนิ 2,025,000 บาท ดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

เห็นดว้ย จํานวน 600,512,058 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    96.8661 
ไมเ่ห็นดว้ย  จํานวน      - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ          - 
งดออกเสยีง  จํานวน 19,428,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      3.1338 
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8. พจิารณาแกไ้ขขอ้ 4 หนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั เพือ่ใหทุ้นจดทะเบยีนสอดคลอ้งกบัจํานวนหุน้
บรุมิสทิธทิ ีล่ดลง  

 
ประธานแจง้ต่อทีป่ระชมุว่า สบืเนื่องจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่5/2541 เมือ่วันที ่11 

พฤศจกิายน 2541 ไดม้มีตเิห็นชอบใหม้กีารแปลงหุน้บรุมิสทิธเิป็นหุน้สามัญ ในอัตราสว่น 1 หุน้บรุมิสทิธติอ่ 1 
หุน้สามัญใหมใ่นเดอืนกมุภาพันธข์องทกุๆ ปี 

ในเดอืนกมุภาพันธ ์ปี 2555 มผีูถ้อืหุน้บุรมิสทิธใิชส้ทิธแิปลงหุน้บุรมิสทิธเิป็นหุน้สามัญ รวม 9,624 หุน้ 
จงึตอ้งแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการใชส้ทิธแิปลงสภาพหุน้บุรมิสทิธ ิโดยยกเลกิ
ขอ้ความเดมิและใชข้อ้ความดงัตอ่ไปนีแ้ทน 

 
 “ขอ้4 ทนุจดทะเบยีน จํานวน922,702,685   บาท  (เกา้รอ้ยยีส่บิสองลา้นเจ็ดแสนสองพันหกรอ้ยแปดสบิหา้ 
    บาท) 

แบง่ออกเป็น  922,702,685   หุน้  (เกา้รอ้ยยีส่บิสองลา้นเจ็ดแสนสองพันหกรอ้ยแปดสบิหา้ 
   หุน้) 
มลูคา่หุน้ละ  1  บาท  (หนึง่บาท) 
โดยแยกเป็น 
หุน้สามัญ   921,043,709 หุน้  (เกา้รอ้ยยีส่บิเอ็ดลา้นสีห่มืน่สามพันเจ็ดรอ้ยเกา้หุน้) 
หุน้บรุมิสทิธ ิ  1,658,976 หุน้  (หนึง่ลา้นหกแสนหา้หมืน่แปดพันเกา้รอ้ยเจ็ดสบิหกหุน้)” 
 
โดยประธานไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุทราบว่าในวาระนี้ ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ตอ้งมมีตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่

นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของเสยีงทีม่าเขา้รว่มการประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 
หลงัจากนัน้ ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะตา่งๆ  

 1.  มผีูถ้อืหุน้ไดส้อบถามวา่เหตใุดผูถ้อืหุน้บรุมิสทิธจิงึใชส้ทิธแิปลงหุน้บรุมิสทิธเิป็นหุน้สามัญเนือ่งสทิธขิองหุน้
บรุมิสทิธน่ิาจะดกีวา่หุน้สามัญ  
ตอบ การใชส้ทิธแิปลงหุน้บรุมิสทิธเิป็นหุน้สามัญเป็นสทิธทิางเลอืกของผูถ้อืหุน้บรุมิสทิธ ิโดยการซือ้ขาย
หุน้สามัญอาจจะทําไดง้า่ยกวา่หุน้บรุมิสทิธ ิ 
เมือ่ไมก่ารซกัถามเพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4  
 
มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตมิากกว่า 3 ใน 4 ของเสยีงทีม่าเขา้ร่วมการประชมุและมสีทิธิ

ออกเสยีง อนุมัตกิารแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิทซึง่เป็นขัน้ตอนทีต่อ้งปฏบิัตติามกฎหมาย ดว้ยคะแนน
เสยีงดงัตอ่ไปนี ้

เห็นดว้ย จํานวน 600,535,108 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    96.8662 
ไมเ่ห็นดว้ย  จํานวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ              - 
งดออกเสยีง  จํานวน 19,428,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ      3.1337 

 
9. พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะต่างๆ ของผูถ้อืหุน้ โดยมผีูถ้อืหุน้ได ้

ซกัถามและใหข้อ้เสนอแนะตา่งๆ ดงัสรปุไดด้งันี ้
1. ขอทราบรายละเอยีดในการขยายงาน เพิม่ความสามารถในการรับผูป่้วย 

ตอบ ทางบรษัิทมแีผนขยายกจิการ 4 ปี ซึง่รวมถงึการขยายพืน้ทีค่ลนีกิอกี 4 ชัน้ และพืน้ทีสํ่าหรับศูนย์
ฝึกอบรมสมัมนาอกี 1 ชัน้ ในอาคาร BI คลนีกิ เพือ่รองรับจํานวนผูป่้วยนอกเพิม่ขึน้ และมแีผนงานทีจ่ะเพิม่
จํานวนเตยีงผูป่้วยในอกีประมาณ 56 เตยีง โดยจะยา้ยแผนกสว่นงานสนับสนุนออกไปเชา่พืน้ทีบ่รเิวณรอบ
นอก เพือ่ใหม้พีืน้ทีเ่พือ่การปรับปรงุสําหรับการใหบ้รกิารแกผู่ป่้วยในเพิม่ขึน้ รวมถงึการซือ้ทีด่นิบรเิวณ ถนน
เพชรบุรตีัดใหม่ เพือ่กอ่สรา้งอาคารสํานักงานและหอพักสําหรับพยาบาลเนื้อทีป่ระมาณ 50,000 ตาราง
เมตร รวมเป็นจํานวนการลงทนุทัง้หมดในแผนขยายกจิการ 4 ปี ประมาณ 4 พันลา้นบาท 

2. ขอทราบรายละเอยีดของการเตบิโตระหวา่งผูป่้วยภายในประเทศและผูป่้วยจากตา่งประเทศ 
 ตอบ ทีผ่า่นมาสดัสว่นการเตบิโดของผูป่้วยจากตา่งประเทศจะสงูกวา่ผูป่้วยภายในประเทศ โดยเฉพาะการ

เตบิโตของประเทศใกลเ้คยีง อาทเิชน่ พม่า กัมพูชา มองโกเลยี และประเทศตะวันออกกลาง รวมแลว้
ปัจจุบันนัน้จํานวนผูป่้วยจากตา่งประเทศคดิเป็นสัดสว่นประมาณรอ้ยละ 45 ของจํานวนผูป่้วยทัง้หมดและ
คดิเป็นสัดส่วนรายไดป้ระมาณรอ้ยละ 60 ของรายไดร้วมทัง้หมด ทัง้นี้ หากไม่มเีหตุมหาอุทกภัยในชว่ง
ปลายปี 2554 จํานวนคนไขต้า่งประเทศน่าจะขยายตวัเพิม่ขึน้อกี 

3. ขอทราบเรือ่งผลกระทบและการเตรยีมการเกีย่วกบัการเปิด Asian Economic Community (AEC)  
ตอบ ทางผูบ้รหิารคดิว่า การเปิด AEC ไม่น่าจะมผีลกระทบสําหรับประเทศไทย เนื่องจากการแพทยใ์น
ประเทศไทยมศีักยภาพและความสามารถอยูใ่นระดับสงูกวา่หลายประเทศในกลุม่ AEC และประเด็นเรือ่ง
ของการโยกยา้ยงานของแพทยร์วมถงึบคุลากรทางการแพทยก็์ไม่น่าจะทําไดง้่ายนักนัก เนื่องจากในทาง
ปฏบิตันัิน้ยังมกีารกดีกนัทางวชิาชพีแพทยร์วมไปถงึใบอนุญาตตา่งๆ ในแตล่ะประเทศอยูพ่อสมควร 

4. ตามขอ้มลูของตลาดหลักทรัพยฯ์ ผลกําไรตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (ROE) ลดลงจากในชว่งปี 2550 ถงึ 2551 
ทางฝ่ายจัดการจะมวีธิก๊ารเพิม่ผลกําไรตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้อยา่งไร 
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ตอบ ทางโรงพยาบาลก็อยู่ในชว่งของการขยายความสามารถในการรองรับผูป่้วย เพือ่สรา้งผลตอบแทน
ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เพิม่ขึน้และทําใหผ้ลกําไรต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ปรับตัวสูงขึน้ อย่างไรก็ดีเมื่อเทียบกันใน
อตุสาหกรรม ผลกําไรตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ ของเราก็คอ่นขา้งจะอยูใ่นระดบัทีส่งูมาก 

5. ทางผูถ้อืหุน้สอบถามแนวทางการบรหิารจัดการความเสีย่งเรือ่งความรับผดิและการฟ้องรอ้งเกีย่วกับการ
รักษาทางการแพทย ์
ตอบ ทางโรงพยาบาลมกีารจัดการความเสีย่งในหลายแนวทาง เชน่ มกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการแพทยซ์ึง่
ประกอบดว้ยผูเ้ชีย่วชาญทางการแพทย ์และแพทยท์ีเ่ป็นผูบ้รหิารเพือ่คอยตรวจสอบดแูลคณุภาพการรักษา
รวมถงึคา่รักษา และยังมหีน่วยงานควบคมุคณุภาพทีค่อยรวบรวมขอ้มลูทีอ่าจจะผดิปกตอิยู่ตลอดเวลา แม ้
จะไมส่ามารถควบคมุความเสีย่งไดส้มบรูณ์แตก็่สามารถควบคมุไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

6. ทางผูถ้อืหุน้สอบถามวา่ราคาคา่รักษาพยาบาลและคณุภาพของโรงพยาบาลนัน้แตกตา่งกันในผูป่้วยแตล่ะ
ประเทศหรอืไม ่และเป็นราคาทีส่ามารถแขง่ขนักบัตา่งประเทศไดห้รอืไม ่
ตอบ ทางโรงพยาบาลเรยีกเก็บคา่รักษาพยาบาลกบัผูป่้วยเป็นอตัราเดยีวกนั แตท่ัง้นี ้คา่รักษาพยาบาลของ
ผูป่้วยแตล่ะรายนัน้อาจจะแตกตา่งกนัได ้เนื่องจากมกีารใชท้รัพยากรของโรงพยาลบาลไมเ่ทา่กนั และเมือ่
เปรียบเทียบค่ารักษาพยาบาลและคุณภาพของโรงพยาบาลกับต่างประเทศแลว้ เช่น สําหรับประเทศ
สงิคโปร์ราคาของโรงพยาบาลตํ่ากว่าประมาณรอ้ยละ 15 – 30 ในขณะทีคุ่ณภาพเท่าเทียมกัน สําหรับ
ประเทศมาเลเซยีราคาอยูใ่นระดบัเดยีวกนักบัโรงพยาบาล ในขณะทีค่ณุภาพของโรงพยาบาลดกีวา่ สําหรับ
ประเทศกัมพูชา พม่า ลาว เวยีดนาม ราคาและคุณภาพอยู่ในระดับทีตํ่่ากว่าโรงพยาบาล สําหรับประเทศ
อนิเดยีราคาของโรงพยาบาลสงูกวา่ประมาณรอ้ยละ 10 – 15 ในขณะทีค่ณุภาพของโรงพยาบาลนัน้ดกีวา่ 
และหากเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาแลว้ ราคาของโรงพยาบาลตํ่ากว่าประมาณรอ้ยละ 70 
ในขณะทีค่ณุภาพโดยทั่วไปใกลเ้คยีงกนั 

7. การลดภาษีเงนิไดบ้รษัิทจากรอ้ยละ 30 เป็นรอ้ยละ 23 จะมผีลอยา่งไรบา้ง  
ตอบ เชือ่วา่จะเป็นประโยชนก์บับรษัิทในสว่นของกําไรสทุธ ิ 

8. มผีูถ้อืหุน้เสนอขอใหม้รีูปภาพกรรมการ และคณะผูบ้รหิารในประวัตกิรรมการทีแ่นบกบัหนังสอืเชญิประชมุผู ้
ถอืหุน้และรายงานประจําปีของบรษัิทดว้ย  
ตอบ ฝ่ายบรหิารจะรับไปพจิารณาเพือ่ดําเนนิการตอ่ไป  

9. มผีูถ้อืหุน้เสนอขอบรษัิทไดท้ักทว้งต่อบรษัิท ศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากัด เกีย่วกับระบบ
การลงคะแนนวา่ควรมกีารระบถุงึจํานวนบตัรเสยีดว้ย  
ตอบ เลขานุการบรษัิทจะรับไปพจิารณาเพือ่ดําเนนิการตอ่ไป 

10. มผีูถ้อืหุน้เสนอขอใหม้กีารเปรยีบเทยีบอัตราคา่ตอบแทนของกรรมการและกรรมการชดุย่อยกับปีกอ่นหนา้
ในหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ดว้ย  
ตอบ เลขานุการบรษัิทจะรับไปพจิารณาเพือ่ดําเนนิการตอ่ไป 
 

 
เมือ่ไมม่ขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานกลา่วขอบคณุผูถ้อืหุน้ทีไ่ดส้ละเวลามาประชมุ และขอปิดประชมุ 
 
ปิดประชมุเวลา 18.40 น. 
 

 
ลงชือ่      

______________________
ประธานทีป่ระชมุ 

  (นายชยั  โสภณพนชิ)  

 


