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รายงานการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั้ ่ 20 ประจาปี 2556
ของ
บริษ ัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จาก ัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นครัง้ ที่ 20 ประจาปี 2556 ได ้จัดขึน
้ เมือ
่ วันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 16.15
้ 21 อาคารบ ารุ ง ราษฎร์ อินเตอร์เ นชั่น แนล คลินิ ก เลขที่ 33 ถนนสุขุมวิท ซอย 3
น.
ณ หั องประชุมใหญ่ ชั น
(นานาเหนือ) วัฒนา กทม. 10110
นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ เป็ นประธานทีป
่ ระชุม ได ้แถลงว่ามีผู ้ถือหุ ้นทีม
่ าด ้วยตนเองและผู ้รับมอบ
ฉั นทะจากผู ้ถือหุ ้นมาเข ้าร่วมประชุม รวม 683 ราย นั บจานวนหุ ้นได ้ทัง้ หมด 616,894,335 หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ 84.5
ของจานวนหุ ้นทีจ
่ าหน่ า ยได ้แล ้วทัง้ หมด จานวน 730,052,222 หุ ้น ครบเป็ นองค์ประชุม ตามข ้อบังคับของบริษั ท
แล ้ว จึงขอเปิ ดประชุมเพือ
่ พิจารณาเรือ
่ งต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
การประชุมครัง้ นีม
้ ก
ี รรมการบริษัท ผู ้บริหารของบริษัท เข ้าร่วมการประชุม ดังนี้
กรรมการทีเ่ ข ้าร่วมประชุม
1. นายชัย
โสภณพนิช

ประธานกรรมการ

2.

น.พ.ชาญวิทย์ ตันติพ
์ พ
ิ ัฒน์

รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

3.

นางลินดา

ลีสหะปั ญญา กรรมการ และกรรมการผู ้จัดการ

4.

น.พ.ธนิต

เธียรธนู

กรรมการ และประธานกรรมการแพทย์

5.

น.พ.สิน

อนุราษฎร์

กรรมการ และผู ้อานวยการด ้านการแพทย์กลุม
่

6.

นายชอง

โท

กรรมการ และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

7.

ดร. สุวรรณ

วลัยเสถียร

กรรมการ

8.

น.ส.โสภาวดี อุตตโมบล

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

9.

นายสรดิษ

วิญญรัตน์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

10. นายปริญญ์

จิราธิวฒ
ั น์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

11. นางอรุณี

เกษตระทัต

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ผู ้บริหาร
1. นายเดนนิส
2. นายเจมส์ แมทธิว
3. นายเคนเนท บิสลี่
4. น.พ. นา
5. นางภาวิณี
6. นายกมลศักดิ์
7. นางสาววรัญญา
8. นางอาทิรัตน์

บราวน์
แบนเนอร์
เลิฟ เจอาร์
ตันธุวนิตย์
รุจพ
ิ ัฒนกุล
เรืองเจริญรุ่ง
สืบสุข
จารุกจิ พิพัฒน์

Corporate Chief Executive Officer
ผู ้อานวยการด ้านบริหาร
รักษาการผู ้อานวยการด ้านการเงิน
ผู ้อานวยการด ้านการแพทย์
ผู ้อานวยการสายงานการพยาบาล
ผู ้อานวยการด ้านปฏิบต
ั ก
ิ าร
ผู ้อานวยการด ้านการจัดการ
ผู ้อานวยการด ้านการจัดการ

เลขานุการบริษัท
1. นายบรรพต

กิตติกงิ่ เลิศ

เลขานุการบริษัท

นอกจากนี้ นางสาวสุมาลี รีวราบัญฑิต ตัวแทนผู ้สอบบัญชีจากสานั กงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด ได ้เข ้า
ร่วมการประชุมด ้วย
ประธานได ้มอบหมายให ้เลขานุ ก ารบริษั ทกล่าวแนะนากรรมการ ผู ้บริหาร และตัวแทนผู ้สอบบัญ ชีต่อ ที่
้ จงรายละเอียดเกีย
ประชุม และเลขานุการบริษัทได ้ชีแ
่ วกับการประชุม และวิธก
ี ารออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ
ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะใช ้บัตรลงคะแนน โดยนั บหนึ่งหุ ้นต่อหนึ่งเสียง ซึง่ ผู ้ถือหุ ้นหรือผู ้รั บ
มอบฉันทะต ้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึง่ คือ เห็นด ้วย ไม่เห็นด ้วย หรือ งดออกเสียง และไม่
สามารถแบ่ง การออกเสีย งลงคะแนนเป็ นบางส่ว น นอกจากผู ถ้ ือ หุ ้นที่เ ป็ นผู ล
้ งทุน ต่ า งประเทศและแต่ ง ตั ง้ ให ้
Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู ้รับฝากและดูแลหุ ้นซึง่ ใช ้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. เท่านัน
้
ผู ้ถือหุ ้นและผู ้รั บ มอบฉั นทะทีไ่ ด ้รั บบัตรลงคะแนน กรุ ณาทาเครื่อ งหมายลงในช่องเห็ นด ้วย ไม่เห็ นด ้วย
หรืองดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึง่ เท่านัน
้ และเพือ
่ ความรวดเร็ วในการนั บคะแนน ผู ้ถือหุ ้นทีไ่ ม่เห็นด ้วย หรืองด
ออกเสียง กรุ ณายกมือเพื่อให ้เจ ้าหน า้ ทีเ่ ก็ บบัต รลงคะแนน เจ ้าหน ้าทีจ
่ ะเก็บบัต รลงคะแนนเฉพาะผู ้ทีไ่ ม่เห็ นด ้วย
หรืองดออกเสียงเท่านัน
้ ผู ้ทีไ่ ม่ยกมือ จะนับว่าเป็ นคะแนนเสียงเห็นด ้วยทัง้ หมด
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เมือ
่ ประชุมเสร็จ กรุณาส่งใบลงคะแนนทีเ่ หลือคืนแก่เจ ้าหน ้าทีท
่ ป
ี่ ระตูทางออก
ส่ว นผู ้รั บ มอบฉั น ทะทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นได ้ระบุความประสงค์ก ารลงคะแนนไว ้ชัด เจนแล ้วในใบมอบฉั นทะแบบ ข.
และแบบ ค. บริษัทจะนับคะแนนตามทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นระบุมา
ทีป
่ ระชุมรับทราบและยอมรับรายละเอียดเกีย
่ วกับการประชุม และวิธก
ี ารออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ
ดังกล่าวข ้างต ้น ประธานจึงได ้กล่าวต่อทีป
่ ระชุมว่า บริษัทได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นเสนอวาระสาหรับการประชุมผู ้ถือ
หุ ้นล่วงหน ้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทในช่วงเดือน มกราคม 2556 ถึงกุมภาพันธ์ 2556 แต่ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นเสนอวาระ
การประชุมเข ้ามา ประธานจึงได ้เริม
่ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
1. พิจ ารณาร บ
ั รองรายงานการประชุ ม สาม ญ
ั ผู ถ
้ อ
ื หุ น
้ คร งั้ ที่ 19 ประจ าปี 2555 ประชุ ม เมือ
่ วน
ั พุ ธ ที่
25 เมษายน 2555
ประธานได ้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 19 ประจาปี 2555 ซึง่ ได ้จัดประชุมเมือ
่ วันพุธที่
25 เมษายน 2555 ให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณารับรอง
ประธานได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และรับฟั งข ้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู ้ถือหุ ้น
เมือ
่ ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นใดซักถาม ประธานจึงขอให ้ทีป
่ ระชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 19
ประจาปี 2555
มติทป
ี่ ระชุม ทีป
่ ระชุมพิจารณาแล ้ว มีมติด ้วยเสียงข ้างมาก รับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่
19 ประจาปี 2555 ซึง่ ประชุมเมือ
่ วันพุธที่ 25 เมษายน 2555 ดังนี้
เห็นด ้วย
จานวน
635,553,134 เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ
99.9840
ไม่เห็นด ้วย
จานวน
- เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ
งดออกเสียง จานวน
101,600 เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ
0.0159
2. ร ับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษ ัทในรอบปี 2555
ประธานได ้มอบหมายให ้นายเดนนิส บราวน์ Corporate Chief Executive Officer รายงานผลการ
ดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ผลการดาเนินงาน
รายได้รวม
รายได ้รวม (ล ้านบาท)
เปลีย
่ นแปลงร ้อยละ

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2555 ไม่รวม
รายการพิเศษ

11,306
-

14,042
+24.2%

13,252
+17.2%

่ มราคา และค่าต ัดจาหน่าย
้ ภาษี ค่าเสือ
อ ัตรากาไรก่อนห ักดอกเบีย
ปี 2554
่ มราคา และ
อัตรากาไรก่อนหักดอกเบีย
้ ภาษี ค่าเสือ
2,819

ปี 2555
3,326

ค่าตัดจาหน่าย

เปลีย
่ นแปลงร ้อยละ

25%

25.3%

กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิ
เปลีย
่ นแปลงร ้อยละ
อัตราการเพิม
่ -ลด

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2554 ไม่รวม
กิจการพิเศษ

ปี 2555 ไม่รวม
รายการพิเศษ

1,588
13.9%

2,667
18.9%
+67.9%

1,555
13.7%

2,015
15.1%
29.6%

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2554 ไม่รวม
กิจการพิเศษ

ปี 2555 ไม่รวม
รายการพิเศษ

1.83
-

3.08
+67.9%

1.79
-

2.32
+29.6%

กาไรต่อหุน
้ แบบปร ับลด
กาไรต่อหุ ้นแบบปรับลด
อัตราการเพิม
่ -ลด

-

การขายเงินลงทุนในกลุม
่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
เมือ
่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2555 บริษัทได ้ขายเงินลงทุนทัง้ หมดในโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ในราคาตลาดที่
น่าพึงพอใจ ซึง่ ก่อให ้เกิดผลตอบแทนทีด
่ แ
ี ละโอกาสในการลงทุนอืน
่
มีเงินรับขัน
้ ต ้นจากการขายเงินลงทุนจานวน 4,564 ล ้านบาท และเงินรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนจานวน
4,482 ล ้านบาท (หลังหักต ้นทุนในการขาย)
2
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-

มีกาไรจากการขายเงินลงทุนในงบการเงินรวมก่อนภาษี (ตามวิธส
ี ว่ นได ้เสีย) จานวน 789.8 ล ้านบาทหลัง
หักต ้นทุนในการขาย
มีกาไรจากการขายเงินลงทุนในงบการเงินรวมสุทธิ (ตามวิธส
ี ว่ นได ้เสีย) จานวน 586 ล ้านบาท
มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสะสมร ้อยละ 31.4 และอัตราผลตอบแทนภายในปรั บเป็ นรายปี ร ้อยละ
20.5
ผลตอบแทนจากการขายเงินลงทุนในโรงพยาบาลเกษมราษฎร์

จานวน

เงินรับขัน
้ ต ้นจากการขายเงินลงทุน

4,564 ล ้านบาท

เงินรับสุทธิจากการขายเงินลงทุน

4,482 ล ้านบาท

กาไรจากการขายเงินลงทุนในงบการเงินรวมก่อนภาษี (ตามวิธส
ี ว่ นได ้เสีย)

789.8 ล ้านบาท

กาไรจากการขายเงินลงทุนในงบการเงินรวมสุทธิ (ตามวิธส
ี ว่ นได ้เสีย)

586 ล ้านบาท

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสะสม

ร ้อยละ 31.4

อัตราผลตอบแทนภายในปรับเป็ นรายปี

ร ้อยละ 20.5

เงินปันผลจ่าย
ปี 2554
1.10
0.65
0.45

ปี 2555
1.80
1.20
0.60

ปี 2554
37.2

ปี 2555
36.6

อ ัตราส่วนเงินกูย
้ ม
ื สุทธิตอ
่ ส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้
ปี 2554
อัตราส่วนเงินกู ้ยืมสุทธิตอ
่ ส่วน
+0.6
ของผู ้ถือหุ ้น

ปี 2555
-0.1

เงินปั นผลจ่าย (บาทต่อหุ ้น)
Final
Interim
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย
่
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย
่ (วัน)

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย
่
ระยะเวลาขายสินค ้าเฉลีย
่ (วัน)

ปี 2554
13.2

ปี 2555
11.7

แผนขยายกิจการ
่ นาคตด ้วยแผนขยายกิจการทีจ
่ วชาญ
โรงพยาบาลบารุงราษฎร์พัฒนาสูอ
่ ะส่งเสริมจุดแข็งในด ้านความเชีย
ทางการแพทย์และการให ้บริการผู ้ป่ วย
่ เสียงของโรงพยาบาลและแผนการจัดหาแพทย์ ดึงดูดแพทย์ผู ้เชีย
่ วชาญเฉพาะด ้านกว่า
- ในปี ทีผ
่ ่านมา ชือ
100 ท่าน รวมถึงแพทย์ทจ
ี่ บการอบรมเฉพาะด ้านจากต่างประเทศ
- โรงพยาบาลยังคงลงทุนอย่างต่อเนื่องในอุปกรณ์การแพทย์ทท
ี่ ันสมัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีลา่ สุด
ทัง้ นีเ้ พือ
่ มุง่ เน ้นในการเพิม
่ ประสิทธิภาพในการรักษา ส่งเสริมศักยภาพและประสิทธิภาพในการให ้บริการ
- แผนขยายกิจการของโรงพยาบาลส่งเสริมการขยายศักยภาพในบริเวณนอกพืน
้ ทีใ่ ห ้บริการปั จจุบน
ั
้ ทีด
- ในระหว่า งปี 2555 โรงพยาบาลจั ด ซือ
่ น
ิ จ านวน 2 แห่ง เพื่อ รองรั บ จ านวนผู ้ป่ วยทัง้ ชาวไทยและชาว
ต่างประเทศทีจ
่ ะเพิม
่ ขึน
้ ในอนาคต

-

การปร ับปรุงสิง่ อานวยความสะดวก
่ แนลคลินก
้
อาคารบารุงราษฎร์อน
ิ เตอร์เนชัน
ิ จะเปิ ดบริการอีก 5 ชัน
่ แนล จะเพิม
อาคารโรงพยาบาลบารุงราษฎร์อน
ิ เตอร์เนชัน
่ จานวนเตียงผู ้ป่ วยในจานวน 58 เตียง และจานวน
เตียงผู ้ป่ วยหนักจานวน 18 เตียง

-

โครงการโรงพยาบาลใหม่ 2 แห่ง
อยูใ่ นระหว่างการดาเนินการวางแผนสาหรับโรงพยาบาลแม่และเด็กแห่งใหม่ บริเวณถนนเพชรบุรี
้ ทีด
ได ้จัดซือ
่ น
ิ บริเวณสุขม
ุ วิทซอย 1 เพือ
่ ขยายการให ้บริการผู ้ป่ วยนอก อาทิเช่น ศูนย์กายภาพบาบัด, ศูนย์
ทันตกรรม, ศูนย์ไตเทียม และศูนย์ตรวจสุขภาพ
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-

รางว ัลในปี 2555
ได ้รั บ รางวั ล “สถานประกอบกิจ การดีเ ด่น ด ้านแรงงานสัม พั น ธ์แ ละสวัส ดิก ารแรงงาน ประจ าปี 2555”
ประเภทสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ทีไ่ ม่มส
ี หภาพแรงงาน โดย กระทรวงแรงงาน
ได ้รับรางวัล Trusted Brand จากการสารวจความคิดเห็นของผู ้บริโภค โดยนิตยสาร Reader’s Digest
ั
โรงพยาบาลบารุงราษฎร์เพือ
่ สงคม
1. โครงการผ่าต ัดห ัวใจสาหร ับเด็กไทยด้อยโอกาส
- นั บ ตัง้ แต่เ ริ่ม โครงการในปี 2546 จนถึง ปั จ จุบัน โครงการรั ก ษ์ ใ จไทยได ้ด าเนิน การผ่า ตัด หั ว ใจ
ให ้กับเด็กไทยด ้อยโอกาสไปแล ้วมากกว่า 650 ราย
- ในปี 2555 โครงการรักษ์ ใจไทยยังได ้ดาเนินการผ่าตัดหัวใจให ้กับเด็กด ้อยโอกาสในประเทศพม่า
จานวน 6 ราย ตามคาร ้องขอของสถานฑูตพม่าประจาประเทศไทย
ั
2. คลินก
ิ เคลือ
่ นทีก
่ องทุนทอมสน
ในปี 2555 คลินก
ิ เคลือ
่ นทีก
่ องทุนทอมสันได ้
- ให ้บริการรักษาพยาบาลโดยไม่มค
ี า่ ใช ้จ่ายแก่ชม
ุ ชนยากไร ้ในกรุงเทพ 39 ชุมชน
- ให ้การรักษาพยาบาลผู ้ป่ วยมากกว่า 20,000 คน
- บริจาคข ้าวบรรจุถงุ ขนาด 5 กิโลกรัมมากกว่า 6,000 ถุง
3. หน่วยแพทย์เคลือ
่ นทีบ
่ ารุงราษฎร์
- หน่ ว ยแพทย์เ คลื่อ นที่บ ารุ ง ราษฎร์ ได ้ร่ ว มกั น กั บ คุณ ชัย โสภณพนิช และพนั ก งานจากบริษั ท
กรุ ง เทพประกัน ภั ย จ ากัด (มหาชน) ให ้บริก ารรั ก ษาพยาบาลโดยไม่ม ีค่า ใช ้จ่า ยแก่ช าวบ ้านใน
จังหวัดมุกดาหารและสกลนครรวมมากกว่า 1,000 ราย
- ได ้ริเริม
่ โครงการฝึ กฝนหัตถกรรมจักสานให ้แก่ชาวบ ้านในหมูบ
่ ้านหนองคอง จังหวัดมุกดาหาร เพือ
่
เป็ นการเพิม
่ รายได ้เสริมให ้แก่ชม
ุ ชน
4. โครงการ Bhappy3
- คณะผู ้บริหารและอาสาสมัครจากโรงพยาบาลบารุงราษฎร์ กรุงเทพประกันภัย และกรุงเทพประกัน
ชีว ิต ได ้ร่ ว มกั น ด าเนิ น กิจ กรรมปลู ก ป่ าทดแทน ณ ศู น ย์ก ารศึก ษาห ว้ ยทรายอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
- นอกจากนี้ยังได ้มีการร่วมกันดาเนินกิจกรรมต่อเนื่องอืน
่ ๆ เช่น การสร ้างบ ้านดิน ทาโป่ งดิน และ
่ ชืน
้ ให ้กับพื้นทีป
สร ้างฝาย เพื่ออนุ รั กษ์ ดน
ิ และน้ า เพิม
่ ความชุม
่ ่ าไม ้ พร ้อมการออกหน่ ว ยแพทย์
อาสา เพื่อ บริก ารตรวจรั กษาพยาบาลให ้กับเจ ้าหน า้ ทีแ
่ ละครอบครั ว ตลอดจนชาวบ ้านในพื้น ที่
ั ว์ป่าแม่น้ าภาชี จังหวัดราชบุรี
ณ เขตรักษาพันธุส
์ ต

ประธานได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และรับฟั งข ้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู ้ถือหุ ้น เมือ
่ ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นใด
ซักถามเพิม
่ เติมอีก ประธานได ้เสนอให ้ทีป
่ ระชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานในรอบปี 2556
ทีป
่ ระชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ตามทีป
่ ระธานเสนอ
้ สุดว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2555
3. พิจารณาและอนุม ัติงบดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี สิน
้ สุ ด วั น ที่
ประธานได เ้ สนอให ท
้ ี่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาและอนุ มั ต ิง บดุ ล และงบก าไรขาดทุ น ประจ าปี สิน
31 ธันวาคม 2555 ทีบ
่ ริษัทได ้จัดทาขึน
้ และได ้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได ้ผ่านการ
ตรวจสอบและลงนามโดยผู ้สอบบัญชีของบริษัท สานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จากัดแล ้ว รายละเอียดปรากฏตาม
รายงานประจาปี ซึง่ ได ้ส่งให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นแล ้ว
ประธานได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และรั บฟั งข ้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู ้ถือหุ ้น มีผู ้ถือ หุ ้นซักถาม
สรุปได ้ดังต่อไปนี้
ิ ทีม
ในงบกระแสเงินสดของปี ทผ
ี่ า่ นมา ปรากฏยอดจานวนหนี้สน
่ าจากเจ ้าหนี้ทางการค ้าและเจ ้าหนี้
อืน
่ และจานวนค่าใช ้จ่ายค ้างจ่ายทีเ่ พิม
่ ขึน
้ อยากทราบว่าเป็ นเพราะสาเหตุใด
ิ ทางการค ้าและค่าใช ้จ่ายค ้างจ่ายทีเ่ พิม
ตอบ หนี้สน
่ ขึน
้ นั น
้ เป็ นผลมาจากรายการหลากหลายประเภท
เช่น ค่าใช ้จ่ายสาหรับการลงทุนขยายกิจการของโรงพยาบาล เพือ
่ เพิม
่ ความสามรถในการรองรั บ
ผู ้ป่ วยมากขึน
้ ซึง่ มีสัญญาก่อสร ้างบางส่วนทีอ
่ ยู่ระหว่างดาเนินการทีต
่ ้องตัง้ เป็ นค่าใช ้จ่ายค ้างจ่าย
ประกอบกับค่าตอบแทนพนั กงาน รวมถึงเงินภาษี ทโี่ รงพยาบาลถูกเรียกเก็บมากขึน
้ จากปี ทผ
ี่ า่ นมา
1.
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2.

เนือ
่ งจากลูกค ้าส่วนใหญ่ของโรงพยาบาลเป็ นชาวต่างชาติ ทางโรงพยาบาลมีวธิ ก
ี ารป้ องกันความ
่ งจากอัตราแลกเปลีย
เสีย
่ นเงินตราอย่างไร
ตอบ โดยปกติโรงพยาบาลจะคิดค่าบริการเป็ นเงินสกุลบาทเป็ นหลัก แต่ในกรณีท ล
ี่ ูกค ้าชาระเป็ นเงิน
สกุลต่างประเทศ ทางโรงพยาบาลจะคิดส่วนต่างเพิม
่ เข ้าไปจากอัตราแลกเปลีย
่ นปกติด ้วย
่ ชมที่
3.
อยากทราบสาเหตุทโี่ รงพยาบาลขายหุ ้นของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ และขอแสดงความชืน
ได ้ผลกาไรจากการขายมากถึงร ้อยละ 30
่ สารกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ซึง่ เกรงว่าอาจจะ
ตอบ ทางโรงพยาบาลเกิดความไม่สะดวกทางการสือ
ก่อให ้เกิดปั ญหาในอนาคต ประกอบกับราคาหุ ้นทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ทางโรงพยาบาลจึงตัดสินใจยุตค
ิ วาม
เป็ นผู ้ถือหุ ้นลง
เมือ
่ ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นใดซักถามหรือเสนอแนะเพิม
่ เติมอีก ประธานจึงเสนอให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณาอนุมัตงิ บดุล
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
และงบกาไรขาดทุนประจาปี สิน
มติทป
ี่ ระชุ ม ทีป
่ ระชุมพิจารณาแล ้ว มีม ติด ้วยเสียงข ้างมาก อนุ มัต งิ บดุลและงบกาไรขาดทุน ประจาปี
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด ้วยคะแนนเสียงดังนี้
สิน
เห็นด ้วย
จานวน
637,388,747 เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ
99.9840
ไม่เห็นด ้วย
จานวน
- เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ
งดออกเสียง จานวน
101,600 เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ
0.0159
4. พิจารณาและอนุม ัติการจ ัดสรรกาไรประจาปี 2555 เพือ
่ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ
้ อ
ื หุน
้ และร ับทราบการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ประธานได ้เสนอให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณาอนุมัตก
ิ ารจัดสรรกาไรประจาปี 2555 เพือ
่ จ่ายเงินปั นผลให ้แก่ผู ้ถือหุ ้น
้ 1,314.09 ล ้านบาท คิดเป็ นร ้อยละ 49.3 ของกาไรสุทธิจาก
ในอัตราหุ ้นละ 1.80 บาท เป็ น เงินปั นผลรวมทัง้ สิน
งบการเงินรวมปี 2555 โดยบริษัทได ้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล เมือ
่ วันที่ 7 กันยายน 2555 ในอัตราหุ ้นละ 0.60
บาท รวมเป็ นจานวนเงิน 438.03 ล ้านบาท ดังนั น
้ เงินปั นผลทีจ
่ ะจ่ายในครัง้ นี้ เท่ากับ 1.20 บาทต่อหุ ้น รวมเป็ น
ื่ ปรากฏ ณ วัน
เงิน 876.06 ล ้านบาท โดยจะจ่า ยให ้แก่ผู ้ถือ หุ ้นบุร ิม สิทธิแ ละผู ้ถือหุ ้นสามั ญ ของบริษั ททีม
่ ีช อ
่ ผู ้มีสท
ิ ธิรับเงินปั นผลในวันพฤหสบดีท ี่ 7 มีนาคม 2556 และปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นเพื่อ
กาหนดรายชือ
สิท ธิใ นการรั บเงินปั นผลในวัน ศุกร์ท ี่ 8 มีน าคม 2556 โดยจะจ่า ยเงิน ปั นผลในวัน พุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2556
ทัง้ นี้ รายละเอียดการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผล สามารถสรุปได ้ดังนี้
รายละเอียดการจ ัดสรรกาไรประจาปี :

2555

2554

1. กาไรสุทธิ (ล ้านบาท)
2. จานวนหุ ้น (ล ้านหุ ้น)
3. เงินปั นผลประจาปี (บาทต่อหุ ้น)
- เงินปั นผลระหว่างกาล
- เงินปั นผลงวดสุดท ้าย

2,666.73
730.05
1.80*
0.60**
1.20

1,588.03
730.05
1.10*
0.45**
0.65

4. รวมเงินปั นผล (ล ้านบาท)
5. สัดส่วนเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ
* เสนอเพือ
่ การอนุมัต ิ
** แจ ้งเพือ
่ รับทราบ (จ่ายเมือ
่ วันที่ 7 กันยายน 2555)

1,314.09
49.3%

803.06
50.6%

หลังจากนัน
้ ประธานได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และรับฟั งข ้อเสนอแนะต่าง ๆ
มีผู ้ถือหุ ้นได ้เสนอข ้อเสนอแนะดังสรุปได ้ดังต่อไปนี้
1.
มีผู ้ถือหุ ้นขอเสนอแนะให ้ทางโรงพยาบาลเพิม
่ จานวนเงินปั นผลสาหรับปี หน ้า และขอเสนอแนะให ้
เพิม
่ เงินปั นผลสาหรับปี นี้อก
ี 20 สตางค์ ซึง่ จะคิดเป็ นจานวนเงินประมาณ 150 ล ้านบาทเท่านั น
้
เพือ
่ ความยุตธิ รรมต่อผู ้ถือหุ ้น ซึง่ ถ ้าปี นจ
ี้ ่ายเงินปั นผลอยู่ท ี่ 2 บาท แล ้วปี หน ้าจ่ายเงินปั นผลลดลง
อยูท
่ ี่ 1.80 บาท ผู ้ถือหุ ้นก็น่าจะยอมรับได ้
ตอบ
ในอีก 2 ปี ข ้างหน า้ ทางโรงพยาบาลมีโครงการทีจ
่ ะต ้องใช ้จ่า ยเงิน สาหรั บโครงการขยายพื้น ที่
อาคารโรงพยาบาลและโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ รวมถึงการลงทุน ทัง้ ในและนอกประเทศ
และต ้องการนาเงินลงทุนไปขยายให ้โรงพยาบาลเจริญเติบโตมากขึน
้ ซึง่ จะต ้องใช ้เงินเป็ นจานวน
ประมาณ 10,000 ล ้านบาท ทางฝ่ ายบริห ารจึง เตรีย มการจั ด การงบประมาณเพื่อ ให ้เพีย งพอ
สาหรับแต่ละโครงการ ทางคณะกรรมการจึงเห็นว่าเงินปั นผลจานวนดังกล่าวเป็ นระดับทีเ่ หมาะสม
แล ้ว อีกทัง้ ทางโรงพยาบาลตัง้ ใจทีจ
่ ะให ้จานวนเงิน ปั นผลมีอัตราทีค
่ งที่ กล่าวคือ 1.80 บาท
แม ้ว่าอัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิจะสูงกว่าอัตราปกติทป
ี่ ระมาณร ้อยละ 50 ก็ตาม ทัง้ นี้
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ผลประกอบการของทางโรงพยาบาลด ้วย
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เมือ
่ ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นคนใดซักถาม ประธานจึงเสนอให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณารั บทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาล และอนุมัตก
ิ ารจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิประจาปี 2555
มติทป
ี่ ระชุม ทีป
่ ระชุมพิจารณาแล ้วมีมติเสียงข ้างมาก รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลและอนุมัต ิ
การจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิประจาปี 2555 ตามทีค
่ ณะกรรมการเสนอ ด ้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
เห็นด ้วย
จานวน
636,956,262 เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ
99.9119
ไม่เห็นด ้วย
จานวน
501,943 เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ
0.0787
งดออกเสียง จานวน
59,600 เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ
0.0093
5. พิจารณาและอนุม ัติการแต่งตงกรรมการแทนกรรมการที
ั้
ค
่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
ประธานรายงานต่อทีป
่ ระชุมว่า ด ้วยข ้อบังคับของบริษัท ข ้อที่ 23 กาหนดให ้ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น
ประจาปี ทก
ุ ครัง้ กรรมการจานวนหนึง่ ในสามของกรรมการทัง้ คณะ ต ้องออกจากตาแหน่ง ซึง่ ในการประชุมสามัญ
ผู ้ถือหุ ้นประจาปี ครัง้ นี้ มีกรรมการต ้องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 4 คน ดังนี้
1. นายชัย
โสภณพนิช
ประธานกรรมการ
2. นายแพทย์ชาญวิทย์

ตันติพ
์ พ
ิ ัฒน์

รองประธานกรรมการ, กรรมการสรรหาและกาหนด

ิ
3. นายแพทย์สน

อนุราษฎร์

กรรมการ, ผู ้อานวยการด ้านการแพทย์กลุม
่

4. นางอรุณี

เกษตระทัต

กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหา

ค่าตอบแทน

และกาหนดค่าตอบแทน
่
ทัง้ นี้ บริษัทได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นเสนอชือบุคคลทีม
่ ค
ี วามรู ้ ความสามารถ และคุณสมบัตท
ิ เี่ หมาะสม
เพือ
่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทในช่วงเดือน มกราคม 2556 ถึงกุมถาพันธ์ 2556 แต่ไม่มผ
ี ู ้ถือ
หุ ้นเสนอบุคคลใดเข ้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ประธานจึงเสนอให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการทีต
่ ้องออกตามวาระในปี 2556 จานวน 4 คน ได ้แก่
ิ อนุราษฎร์และนางอรุณี เกษตระทัต กลับ
นายชัย โสภณพนิช นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันติพ
์ พ
ิ ัฒน์ นายแพทย์สน
เข ้าดารงตาแหน่งอีกครัง้ หนึง่ โดยให ้ทีป
่ ระชุมลงมติแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
่ บุคคลอืน
เมือ
่ ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นคนใดเสนอชือ
่ หรือซักถามเพิม
่ เติม ประธานจึงขอให ้ทีป
่ ระชุมลงมติ
มติทป
ี่ ระชุม ทีป
่ ระชุมพิจารณาแล ้วมีมติเสียงข ้างมาก อนุมัตก
ิ ารแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล ดังนี้
1. นายชัย โสภณพนิช
เห็นด ้วย
จานวน
ไม่เห็นด ้วย

จานวน

งดออกเสียง

จานวน

2. นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันติพ
์ พ
ิ ัฒน์
เห็นด ้วย
จานวน

635,552,024

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

99.6885

1,742,460
243,225

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

0.2733
0.0381

636,237,009

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

99.7951

คิดเป็ นร ้อยละ

ไม่เห็นด ้วย

จานวน

งดออกเสียง

จานวน

1,203,300
102,600

เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

0.1887
0.0160

ิ อนุราษฎร์
3. นายแพทย์สน
เห็นด ้วย
จานวน
ไม่เห็นด ้วย
จานวน
งดออกเสียง จานวน

637,131,984
308,325
102,600

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

99.9355
0.0483
0.0160

4. นางอรุณี เกษตระทัต
เห็นด ้วย
จานวน
ไม่เห็นด ้วย
จานวน
งดออกเสียง จานวน

636,637,309
803,000
102,600

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

99.8579
0.1259
0.0160
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6. พิจารณาและอนุม ัติคา่ ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สาหร ับปี 2556
ประธานรายงานต่อทีป
่ ระชุม ว่า คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
และกรรมการชุดย่อยให ้อยู่ในระดับ เหมาะสมและสอดคล ้องกับภาระหน า้ ทีแ
่ ละความรั บผิด ชอบของกรรมการ
รวมทัง้ คานึงถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และมีการเปรียบเทียบกับบริษัทอืน
่ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ค่าตอบแทน
กรรมการของบริษัทประกอบด ้วยค่าตอบแทนรายปี และค่าเบีย
้ ประชุมรายครัง้
ในปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได ้เสนอให ้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุด ย่อ ย ส าหรั บ ปี 2556 ในวงเงิน รวมไม่เ กิน 8.5 ล ้านบาท (เป็ นอัต ราเดีย วกับ ปี 2555) โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ
้ กรรมการ
เบีย
(บาท/คน/ปี )

้ ประชุม
เบีย
(บาท/คน/ครัง้ )

600,000
450,000
400,000

40,000
30,000
25,000

คณะกรรมการ
- ประธานกรรมการ
- รองประธานกรรมการ
- กรรมการ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย
้ ประชุม
เบีย
คณะกรรมการ
(บาท/คน/ครัง้ )
ตรวจสอบ

- ประธาน คณะกรร มการชุ ด
ย่อย
- กรรมการตรวจสอบ

40,000

คณะกรรมการ
สรรหาและ
กาหนด
ค่าตอบแทน
40,000

คณะกรรมการ
การลงทุน

40,000

คณะกรรมการ
อานวยการ
โรงพยาบาล
บารุงราษฎร์
20,000

25,000
25,000
25,000
15,000*
* ค่าตอบแทนในรูปของเบีย
้ ประชุมกรรมการอานวยการโรงพยาบาลบารุงราษฎร์ สาหรับกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผู ้บริหารเท่านัน
้
หลังจากนั น
้ ประธานได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และรับฟั งข ้อเสนอแนะต่าง ๆ เมือ
่ ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นคน
ใดซักถามหรือให ้ข ้อเสนอแนะ ประธานจึงเสนอให ้ทีป
่ ระชุมลงคะแนนเสียง
มติทป
ี่ ระชุม ทีป
่ ระชุมพิจารณาแล ้วมีมติเสียงข ้างมาก อนุมัตค
ิ า่ ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
สาหรับปี 2556 รายละเอียดตามทีป
่ ระธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเสนอ ด ้วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี้
เห็นด ้วย
จานวน
คิดเป็ นร ้อยละ
637,236,861 เสียง
99.9486
ไม่เห็นด ้วย

จานวน

งดออกเสียง

จานวน

215,225

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

112,225

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

0.0337
0.0176

7. พิจารณาแต่งตงผู
ั้ ส
้ อบบ ัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบ ัญชี ประจาปี 2556
ประธานได ้มอบหมายให ้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผู ้เสนอวาระนี้ตอ
่ ทีป
่ ระชุม โดยนางสาวโสภาวดี
อุตตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได ้เสนอให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณาแต่งตัง้ ผู ้สอบบัญชีประจาปี 2556 โดย
แต่งตัง้ นางสาวสุมาลี ลีวราบัณฑิต ผู ้สอบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที่ 3970 (ผู ้สอบบัญชีทล
ี่ งนามในรายงานของ
ผู ้สอบบัญชี) และ/หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือนายเติมพงษ์
โอปนพันธุ์ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 จากบริษัท สานั กงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จากัดเป็ นผู ้สอบ
บัญชีประจาปี 2556 ของบริษัท และกาหนดค่าตอบแทนเป็ นเงินจานวนไม่เกิน 2,200,000 บาท

้ าก บริษท
ผูไ้ ด้ร ับการเสนอแต่งตงในคร
ั้
งนี
ั้ จ
ั สาน ักงาน
์ แอนด์ ย ัง จาก ัด
เอินสท

เลขที่
ใบอนุญาต

ช่วงเวลา/จานวนปี ทีส
่ อบบ ัญชี
ให้บริษ ัท

1. นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต

3970

2554-2555 / 2 ปี

2. นางสาววิสสุตา จริยธนากร

3853

2551–2553 / 3 ปี

3. นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์

4501

ไม่เคย
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โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าสานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด ได ้ให ้บริการแก่บริษัทอย่าง
มีประสิทธิภาพมาโดยตลอด มีค วามคุ ้นเคยกับธุรกิจโรงพยาบาลเป็ นอย่างดี และมีค่าสอบบัญ ชีอ ยู่ใ นเกณฑ์
เหมาะสมในระดับเดียวกับบริษัทอืน
่ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
หลังจากนัน
้ ประธานได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และรับฟั งข ้อเสนอแนะต่างๆ เมือ
่ ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นคนใด
ซักถาม ประธานจึงเสนอให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณาแต่ง ตัง้ ผู ้สอบบัญ ชีและกาหนดจานวนเงินค่า สอบบัญชีประจาปี
2556
มติทป
ี่ ระชุ ม ที่ป ระชุม พิจ ารณาแล ้วมีม ติเ สีย งข ้างมาก อนุ มั ต ใิ ห ้แต่ง ตัง้ นางสาวสุม าลี ลีว ราบัณ ฑิต
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 (ผู ้สอบบัญชีทล
ี่ งนามในรายงานของผู ้สอบบัญชี) และ/หรือ นางสาววิสสุตา
จริย ธนากร ผู ้สอบบั ญ ชีรั บ อนุ ญ าตเลขที่ 3853 และ/หรือ นายเติม พงษ์ โอปนพั น ธุ์ ผู ้สอบบั ญ ชีรั บ อนุ ญ าต
ทะเบียนเลขที่ 4501 บริษัท สานั กงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด เป็ นผู ้สอบบัญชีประจาปี 2556 ของบริษัท และ
กาหนดค่าตอบแทนเป็ นเงินจานวนไม่เกิน 2,200,000 บาท ด ้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
เห็นด ้วย
จานวน
คิดเป็ นร ้อยละ
613,582,611 เสียง
96.2384
ไม่เห็นด ้วย
จานวน
คิดเป็ นร ้อยละ
109,800 เสียง
0.0172
งดออกเสียง จานวน
23,872,500 เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ
3.7443
8. พิจารณาแก้ไขหน ังสือบริคณห์สนธิของบริษ ัท เพือ
่ ให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องก ับการแปลงสภาพ
หุน
้ บุรม
ิ สิทธิเป็นหุน
้ สาม ัญในปี 2556
ประธานแจ ง้ ต่ อ ที่ป ระชุม ว่ า สืบ เนื่ อ งจากการใช ้สิท ธิแ ปลงสภาพหุ ้นบุ ร ิม สิท ธิเ ป็ นหุ ้นสามั ญ ในเดือ น
กุม ภาพั นธ์ ปี 2556 ซึง่ มีผู ้ถือหุ ้นบุร ิมสิทธิใ ช ้สิทธิร วม 167,313 หุ ้น ท าให ้หุ ้นบุร ิมสิท ธิล ดลงและหุ ้นสามั ญ
เพิม
่ ขึน
้ จานวน 167,313 หุ ้น จึงจาเป็ นต ้องแก ้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข ้อ 4 เพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับการ
ใช ้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าว โดยยกเลิกข ้อความเดิมและใช ้ข ้อความดังต่อไปนีแ
้ ทน
ข ้อ 4 ทุนจดทะเบียน จานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ ้นละ
โดยแยกเป็ น
หุ ้นสามัญ
หุ ้นบุรม
ิ สิทธิ

922,702,685 บาท
922,702,685 หุ ้น
1 บาท

ิ สองล ้านเจ็ดแสนสองพันหกร ้อยแปดสิบห ้าบาท)
(เก ้าร ้อยยีส
่ บ
ิ สองล ้านเจ็ดแสนสองพันหกร ้อยแปดสิบห ้าหุ ้น)
(เก ้าร ้อยยีส
่ บ
(หนึง่ บาท)

921,211,022 หุ ้น
1,491,663
หุ ้น

ิ เอ็ดล ้านสองแสนหนึ
ิ สองหุ ้น)
(เก ้าร ้อยยีส
่ บ
หุ ้น
ง่ หมืน
่ หนึง่ พันยีส
่ บ
่ สนเก ้าหมืน
(หนึง่ ล ้านสีแ
่ หุหนึ
้น ง่ พันหกร ้อยหกสิบสามหุ ้น)

โดยประธานได ้แจ ้งให ้ทีป
่ ระชุมทราบว่าในวาระนี้ ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นต ้องมีมติอ นุ มัต ด
ิ ้วยคะแนนเสียงไม่
ิ ธิออกเสียง
น ้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทีม
่ าเข ้าร่วมการประชุมและมีสท
หลังจากนั น
้ ประธานได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และรับฟั งข ้อเสนอแนะต่าง ๆ เมือ
่ ไม่มก
ี ารซักถาม
เพิม
่ เติม ประธานจึงเสนอให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณาแก ้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข ้อ 4
มติทป
ี่ ระชุม ทีป
่ ระชุมพิจารณาแล ้วมีมติอนุมัตด
ิ ้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ิ ธิออกเสียง ดังนี้
ของผู ้ถือหุ ้นทีม
่ าประชุมและมีสท
เห็นด ้วย
จานวน
คิดเป็ นร ้อยละ
631,282,686 เสียง
99.0146
ไม่เห็นด ้วย
จานวน
เสี
ย
ง
คิ
ด
เป็
นร
้อยละ
177,600
0.0278
งดออกเสียง

จานวน

6,104,725

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

0.9575

9. พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ้ามี)
ประธานได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซัก ถาม และรั บ ฟั งข ้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู ้ถือหุ ้น โดยมีผู ้ถือ หุ ้นได ้
ซักถามและให ้ข ้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังสรุปได ้ดังนี้
1. ขอทักท ้วงเรือ
่ งเอกสารรายงานประจาปี 3 เรือ
่ ง คือ เรือ
่ งแรกในรายงานประจาปี ของบริษัท ไม่มผ
ี ัง
การบริหารจัด การเหมือนกับรายงานประจาปี ของฝ่ ายการศึก ษาแพทย์ทม
ี่ แ
ี สดงไว ้ในหน า้ ที่ 9 เรื่องที่ 2 หน า้
สารบัญภาษาไทย ไม่แสดงรายละเอียดว่าข ้อมูลทางการเงิน ซึง่ เป็ นข ้อมูลทีส
่ าคัญว่าอยู่ในหน ้าใด ต่างจากฉบับ
ภาษาอังกฤษ เรือ
่ งที่ 3 หน ้าสารบัญในฉบับภาษาอังกฤษ ใช ้คาว่าข ้อมูลอืน
่ ๆ สาหรับข ้อมูลทางการเงินซึง่ เป็ น
ข ้อมูลสาคัญ ซึง่ อาจจะทาให ้ผู ้ใช ้รายงานมองข ้ามไปเพราะคิดว่าไม่ใช่ข ้อมูลสาคัญได ้ จึงขอให ้ปรับปรุงด ้วย
ประธานรับว่าจะนาข ้อเสนอแนะดังกล่าวไปปรับปรุงในการจัดทารายงานประจาปี ต่อไป
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รายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นครัง้ ที่ 20 ประจาปี 2556

เมือ
่ ไม่มข
ี ้อซักถามเพิม
่ เติม ประธานกล่าวขอบคุณผู ้ถือหุ ้นทีไ่ ด ้สละเวลามาประชุม และขอปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 17.30 น.
่
ลงชือ

______________________
(นายชัย โสภณพนิช)
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ประธานทีป
่ ระชุม

