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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่20 ประจ าปี 2556 

ของ 
บรษิทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์จ ากดั (มหาชน) 

 

 
การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่20 ประจ าปี 2556 ไดจ้ัดขึน้เมือ่วันอังคารที ่30 เมษายน 2556 เวลา 16.15 

น. ณ หัองประชุมใหญ่ ชัน้ 21 อาคารบ ารุงราษฎร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล คลนิิก เลขที่ 33 ถนนสุขุมวิท ซอย 3                  

(นานาเหนอื) วฒันา กทม. 10110 

นายชยั โสภณพนชิ ประธานกรรมการ เป็นประธานทีป่ระชมุ ไดแ้ถลงวา่มผีูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเองและผูรั้บมอบ

ฉันทะจากผูถ้อืหุน้มาเขา้ร่วมประชมุ รวม 683 ราย นับจ านวนหุน้ไดท้ัง้หมด 616,894,335 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 84.5 
ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จ านวน 730,052,222 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บังคับของบรษัิท

แลว้ จงึขอเปิดประชมุเพือ่พจิารณาเรือ่งตา่ง ๆ ตามระเบยีบวาระ 
การประชมุครัง้นีม้กีรรมการบรษัิท ผูบ้รหิารของบรษัิท เขา้ร่วมการประชมุ ดงันี้ 

 

กรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชมุ  
1. นายชยั        โสภณพนชิ ประธานกรรมการ 

2. น.พ.ชาญวทิย ์ตนัติพ์พัิฒน์ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

3. นางลนิดา     ลสีหะปัญญา กรรมการ และกรรมการผูจ้ัดการ 

4.   น.พ.ธนติ     เธยีรธนู   กรรมการ และประธานกรรมการแพทย ์

5. น.พ.สนิ     อนุราษฎร ์ กรรมการ และผูอ้ านวยการดา้นการแพทยก์ลุม่ 

6.  นายชอง    โท   กรรมการ และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

7. ดร. สวุรรณ   วลยัเสถยีร กรรมการ  

8. น.ส.โสภาวด ี  อตุตโมบล กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

9. นายสรดษิ     วญิญรัตน ์  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

10. นายปรญิญ ์    จริาธวิฒัน ์    กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

11.  นางอรุณี    เกษตระทัต กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

 

ผูบ้รหิาร  

1. นายเดนนสิ  บราวน์ Corporate Chief Executive Officer 
2. นายเจมส ์แมทธวิ แบนเนอร ์ ผูอ้ านวยการดา้นบรหิาร 

3. นายเคนเนท บสิลี ่ เลฟิ เจอาร ์ รักษาการผูอ้ านวยการดา้นการเงนิ 

4. น.พ. น า ตนัธวุนติย ์ ผูอ้ านวยการดา้นการแพทย ์
5. นางภาวณิี รุจพัิฒนกลุ ผูอ้ านวยการสายงานการพยาบาล 

6. นายกมลศกัดิ ์ เรอืงเจรญิรุ่ง ผูอ้ านวยการดา้นปฏบิตักิาร 
7. นางสาววรัญญา  สบืสขุ ผูอ้ านวยการดา้นการจัดการ 

8. นางอาทรัิตน ์ จารุกจิพพัิฒน์ ผูอ้ านวยการดา้นการจัดการ 

 
เลขานุการบรษัิท 

1. นายบรรพต  กติตกิิง่เลศิ เลขานุการบรษัิท 
 

 
นอกจากนี้ นางสาวสมุาล ีรวีราบัญฑติ ตัวแทนผูส้อบบัญชจีากส านักงานเอนิสท์  แอนด ์ยัง จ ากัด ไดเ้ขา้

ร่วมการประชมุดว้ย 

 
 ประธานไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบริษัทกล่าวแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร และตัวแทนผูส้อบบัญชตี่อที่

ประชมุ และเลขานุการบรษัิทไดช้ีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกับการประชมุ และวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนในวาระตา่ง ๆ 
ดงันี ้

 การออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระจะใชบ้ัตรลงคะแนน โดยนับหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง ซึง่ผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บ

มอบฉันทะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนเสยีงเพยีงอยา่งใดอยา่งหนึง่ คอื เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง และไม่
สามารถแบ่งการออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางส่วน นอกจากผูถ้ือหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้

Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้ซึง่ใชห้นังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. เทา่นัน้ 
 ผูถ้ือหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีไ่ดรั้บบัตรลงคะแนน กรุณาท าเครื่องหมายลงในช่องเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 

หรอืงดออกเสยีง เพยีงชอ่งใดชอ่งหนึง่เทา่นัน้ และเพือ่ความรวดเร็วในการนับคะแนน ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เห็นดว้ย หรอืงด
ออกเสยีง กรุณายกมอืเพื่อใหเ้จา้หนา้ทีเ่ก็บบัตรลงคะแนน เจา้หนา้ทีจ่ะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูท้ีไ่ม่เห็นดว้ย 

หรอืงดออกเสยีงเทา่นัน้ ผูท้ีไ่มย่กมอื จะนับวา่เป็นคะแนนเสยีงเห็นดว้ยทัง้หมด 
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 เมือ่ประชมุเสร็จ กรุณาสง่ใบลงคะแนนทีเ่หลอืคนืแกเ่จา้หนา้ทีท่ีป่ระตทูางออก 

 สว่นผูรั้บมอบฉันทะทีผู่ถ้ ือหุน้ไดร้ะบุความประสงคก์ารลงคะแนนไวช้ัดเจนแลว้ในใบมอบฉันทะแบบ ข. 

และแบบ ค. บรษัิทจะนับคะแนนตามทีผู่ถ้อืหุน้ระบมุา  
 ทีป่ระชมุรับทราบและยอมรับรายละเอยีดเกีย่วกับการประชมุ และวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนในวาระตา่ง ๆ 

ดงักลา่วขา้งตน้ ประธานจงึไดก้ลา่วตอ่ทีป่ระชมุวา่ บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระส าหรับการประชมุผูถ้อื
หุน้ลว่งหนา้ผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทในชว่งเดอืน มกราคม 2556 ถงึกมุภาพันธ ์2556 แตไ่ม่มผีูถ้อืหุน้เสนอวาระ

การประชมุเขา้มา ประธานจงึไดเ้ริม่ด าเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระดงัตอ่ไปนี้ 
 

1.  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่19 ประจ าปี 2555 ประชุมเมือ่วนัพุธที ่             

25 เมษายน 2555 
 

ประธานไดเ้สนอรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่19 ประจ าปี 2555 ซึง่ไดจั้ดประชมุเมือ่วันพุธที ่
25 เมษายน 2555 ใหท้ีป่ระชมุพจิารณารับรอง  

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ ของผูถ้อืหุน้ 

เมือ่ไม่มผีูถ้อืหุน้ใดซักถาม ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชมุรับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่19 
ประจ าปี 2555  

 
  มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตดิว้ยเสยีงขา้งมาก รับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่

19 ประจ าปี 2555 ซึง่ประชมุเมือ่วนัพุธที ่25 เมษายน 2555 ดังนี ้
เห็นดว้ย จ านวน 635,553,134 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9840 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง จ านวน 101,600 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0159 
 

2. รบัทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบรษิทัในรอบปี 2555  
 

ประธานไดม้อบหมายใหน้ายเดนนิส บราวน์ Corporate Chief Executive Officer รายงานผลการ

ด าเนนิงานของบรษัิทในรอบปี 2555 มรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้
 

ผลการด าเนนิงาน  
 

รายไดร้วม 

 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2555 ไมร่วม
รายการพเิศษ 

รายไดร้วม (ลา้นบาท) 11,306 14,042 13,252 

เปลีย่นแปลงรอ้ยละ - +24.2% +17.2% 

 

อตัราก าไรกอ่นหกัดอกเบีย้ ภาษ ีคา่เสือ่มราคา และคา่ตดัจ าหนา่ย  

 ปี 2554 ปี 2555 
อตัราก าไรกอ่นหกัดอกเบีย้ ภาษี คา่เสือ่มราคา และ
คา่ตดัจ าหน่าย                     

2,819 3,326 

เปลีย่นแปลงรอ้ยละ 25% 25.3% 

          

ก าไรสทุธ ิ

 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 ไมร่วม
กจิการพเิศษ 

ปี 2555 ไมร่วม
รายการพเิศษ 

ก าไรสทุธ ิ 1,588 2,667 1,555 2,015 

เปลีย่นแปลงรอ้ยละ 13.9% 18.9% 13.7% 15.1% 

อตัราการเพิม่-ลด  +67.9%  29.6% 

 

ก าไรตอ่หุน้แบบปรบัลด 

 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2554 ไมร่วม
กจิการพเิศษ 

ปี 2555 ไมร่วม
รายการพเิศษ 

ก าไรตอ่หุน้แบบปรับลด 1.83 3.08 1.79 2.32 

อตัราการเพิม่-ลด - +67.9% - +29.6% 

 
การขายเงนิลงทนุในกลุม่โรงพยาบาลเกษมราษฎร ์

- เมือ่วันที ่10 กรกฎาคม 2555 บริษัทไดข้ายเงนิลงทนุทัง้หมดในโรงพยาบาลเกษมราษฎรใ์นราคาตลาดที่

น่าพงึพอใจ ซึง่กอ่ใหเ้กดิผลตอบแทนทีด่แีละโอกาสในการลงทนุอืน่ 
- มเีงนิรับขัน้ตน้จากการขายเงนิลงทนุจ านวน 4,564 ลา้นบาท และเงนิรับสทุธจิากการขายเงนิลงทนุจ านวน 

4,482 ลา้นบาท (หลงัหักตน้ทนุในการขาย) 
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- มกี าไรจากการขายเงนิลงทนุในงบการเงนิรวมกอ่นภาษี (ตามวธิสีว่นไดเ้สยี) จ านวน 789.8 ลา้นบาทหลัง

หักตน้ทนุในการขาย  

- มกี าไรจากการขายเงนิลงทนุในงบการเงนิรวมสทุธ ิ(ตามวธิสีว่นไดเ้สยี) จ านวน 586 ลา้นบาท 
- มอีัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสะสมรอ้ยละ 31.4 และอัตราผลตอบแทนภายในปรับเป็นรายปีรอ้ยละ 

20.5 
 

ผลตอบแทนจากการขายเงนิลงทุนในโรงพยาบาลเกษมราษฎร ์

 

จ านวน 

เงนิรับขัน้ตน้จากการขายเงนิลงทนุ 4,564 ลา้นบาท 

เงนิรับสทุธจิากการขายเงนิลงทนุ 4,482 ลา้นบาท 

ก าไรจากการขายเงนิลงทนุในงบการเงนิรวมกอ่นภาษี (ตามวธิสีว่นไดเ้สยี)  789.8 ลา้นบาท 

ก าไรจากการขายเงนิลงทนุในงบการเงนิรวมสทุธ ิ(ตามวธิสีว่นไดเ้สยี)  586 ลา้นบาท 

อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุสะสม รอ้ยละ 31.4 

อตัราผลตอบแทนภายในปรับเป็นรายปี รอ้ยละ 20.5 

 

เงนิปนัผลจา่ย 

 ปี 2554 ปี 2555 

เงนิปันผลจา่ย (บาทตอ่หุน้) 1.10 1.80 

Final 0.65 1.20 

Interim 0.45 0.60 

 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ 

 ปี 2554 ปี 2555 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 37.2 36.6 

 
อตัราสว่นเงนิกูย้มืสทุธติอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ 

 ปี 2554 ปี 2555 

อัตราสว่นเงนิกูย้มืสทุธติอ่สว่น
ของผูถ้อืหุน้ 

+0.6 -0.1 

 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ 

 ปี 2554 ปี 2555 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ (วนั) 13.2 11.7 

 

แผนขยายกจิการ 
  โรงพยาบาลบ ารุงราษฎรพั์ฒนาสูอ่นาคตดว้ยแผนขยายกจิการทีจ่ะสง่เสรมิจุดแข็งในดา้นความเชีย่วชาญ

ทางการแพทยแ์ละการใหบ้รกิารผูป่้วย  
- ในปีทีผ่่านมา ชือ่เสยีงของโรงพยาบาลและแผนการจัดหาแพทย ์ดงึดดูแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นกว่า 

100 ทา่น รวมถงึแพทยท์ีจ่บการอบรมเฉพาะดา้นจากตา่งประเทศ 
- โรงพยาบาลยังคงลงทนุอย่างตอ่เนื่องในอุปกรณ์การแพทยท์ีท่ันสมัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยลีา่สดุ 

ทัง้นีเ้พือ่มุง่เนน้ในการเพิม่ประสทิธภิาพในการรักษา สง่เสรมิศกัยภาพและประสทิธภิาพในการใหบ้รกิาร 

- แผนขยายกจิการของโรงพยาบาลสง่เสรมิการขยายศกัยภาพในบรเิวณนอกพืน้ทีใ่หบ้รกิารปัจจบุนั 
- ในระหว่างปี 2555 โรงพยาบาลจัดซือ้ทีด่นิจ านวน 2 แห่งเพื่อรองรับจ านวนผูป่้วยทัง้ชาวไทยและชาว

ตา่งประเทศทีจ่ะเพิม่ขึน้ในอนาคต 
 

การปรบัปรุงส ิง่อ านวยความสะดวก 

- อาคารบ ารุงราษฎรอ์นิเตอรเ์นชัน่แนลคลนิกิ จะเปิดบรกิารอกี 5 ชัน้ 
- อาคารโรงพยาบาลบ ารุงราษฎรอ์นิเตอรเ์นชัน่แนล จะเพิม่จ านวนเตยีงผูป่้วยในจ านวน 58 เตยีง และจ านวน

เตยีงผูป่้วยหนักจ านวน 18 เตยีง 
 

โครงการโรงพยาบาลใหม ่2 แหง่ 
- อยูใ่นระหวา่งการด าเนนิการวางแผนส าหรับโรงพยาบาลแมแ่ละเด็กแหง่ใหม ่บรเิวณถนนเพชรบรุ ี

- ไดจั้ดซือ้ทีด่นิบรเิวณสขุมุวทิซอย 1 เพือ่ขยายการใหบ้รกิารผูป่้วยนอก อาทเิชน่ ศนูยก์ายภาพบ าบัด, ศนูย์

ทนัตกรรม, ศนูยไ์ตเทยีม และศนูยต์รวจสขุภาพ 
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รางวลัในปี 2555 
- ไดรั้บรางวัล “สถานประกอบกจิการดีเด่น ดา้นแรงงานสัมพันธ์และสวัสดกิารแรงงาน ประจ าปี 2555” 

ประเภทสถานประกอบกจิการขนาดใหญ ่ทีไ่มม่สีหภาพแรงงาน โดย กระทรวงแรงงาน 
- ไดรั้บรางวลั Trusted Brand จากการส ารวจความคดิเห็นของผูบ้รโิภค โดยนติยสาร Reader’s Digest 

 
โรงพยาบาลบ ารุงราษฎรเ์พือ่สงัคม 

 

1. โครงการผา่ตดัหวัใจส าหรบัเด็กไทยดอ้ยโอกาส 
- นับตัง้แต่เริ่มโครงการในปี 2546 จนถงึปัจจุบันโครงการรักษ์ใจไทยไดด้ าเนินการผ่าตัดหัวใจ

ใหก้บัเด็กไทยดอ้ยโอกาสไปแลว้มากกวา่ 650 ราย  
- ในปี 2555 โครงการรักษ์ใจไทยยังไดด้ าเนนิการผ่าตัดหัวใจใหก้ับเด็กดอ้ยโอกาสในประเทศพม่า 

จ านวน 6 ราย ตามค ารอ้งขอของสถานฑตูพมา่ประจ าประเทศไทย 

 
2. คลนิกิเคลือ่นทีก่องทุนทอมสนั 

ในปี 2555 คลนิกิเคลือ่นทีก่องทนุทอมสนัได ้
- ใหบ้รกิารรักษาพยาบาลโดยไมม่คีา่ใชจ้่ายแกช่มุชนยากไรใ้นกรุงเทพ 39 ชมุชน 

- ใหก้ารรักษาพยาบาลผูป่้วยมากกวา่ 20,000 คน  
- บรจิาคขา้วบรรจถุงุขนาด 5 กโิลกรัมมากกวา่ 6,000 ถงุ  

 

3. หนว่ยแพทยเ์คลือ่นทีบ่ ารุงราษฎร ์ 
- หน่วยแพทย์เคลื่อนที่บ ารุงราษฎร์ ไดร้่วมกันกับคุณชัย โสภณพนิช และพนักงานจากบริษัท 

กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ใหบ้รกิารรักษาพยาบาลโดยไม่มีค่าใชจ้่ายแก่ชาวบา้นใน
จังหวดัมกุดาหารและสกลนครรวมมากกวา่ 1,000 ราย 

- ไดร้เิริม่โครงการฝึกฝนหัตถกรรมจักสานใหแ้กช่าวบา้นในหมูบ่า้นหนองคอง จังหวดัมุกดาหาร เพือ่

เป็นการเพิม่รายไดเ้สรมิใหแ้กช่มุชน 
 

4. โครงการ Bhappy3 
- คณะผูบ้รหิารและอาสาสมัครจากโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์กรุงเทพประกันภัย และกรุงเทพประกัน

ชวีิต ไดร้่วมกันด าเนินกิจกรรมปลูกป่าทดแทน ณ ศูนย์การศกึษาหว้ยทรายอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิอ าเภอชะอ า จังหวดัเพชรบรุ ี

- นอกจากนี้ยังไดม้กีารร่วมกันด าเนินกจิกรรมตอ่เนื่องอืน่ ๆ เชน่ การสรา้งบา้นดนิ ท าโป่งดนิ และ

สรา้งฝาย เพื่ออนุรักษ์ดนิและน ้า เพิม่ความชุม่ชืน้ใหก้ับพื้นทีป่่าไม ้พรอ้มการออกหน่วยแพทย์
อาสา เพื่อบรกิารตรวจรักษาพยาบาลใหก้ับเจา้หนา้ทีแ่ละครอบครัว ตลอดจนชาวบา้นในพื้นที ่            

ณ เขตรักษาพันธุส์ตัวป่์าแมน่ ้าภาช ีจังหวดัราชบรุ ี
 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ ของผูถ้อืหุน้ เมือ่ไม่มผีูถ้อืหุน้ใด

ซกัถามเพิม่เตมิอกี ประธานไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุรับทราบรายงานผลการด าเนนิงานในรอบปี 2556 
ทีป่ระชมุรับทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบรษัิทในรอบปี 2556 ตามทีป่ระธานเสนอ 

 
 

3.  พจิารณาและอนุมตังิบดลุและงบก าไรขาดทุนประจ าปี ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 

 
ประธานไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปี สิ้นสุดวันที ่               

31 ธันวาคม 2555 ทีบ่รษัิทไดจ้ัดท าขึน้ และไดผ้่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดผ้่านการ
ตรวจสอบและลงนามโดยผูส้อบบญัชขีองบรษัิท ส านักงานเอนิสท์ แอนด ์ยัง จ ากัดแลว้ รายละเอยีดปรากฏตาม

รายงานประจ าปี ซึง่ไดส้ง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้แลว้ 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ ือหุน้ซักถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ของผูถ้อืหุน้ มผีูถ้อืหุน้ซักถาม

สรุปไดด้งัตอ่ไปนี ้

 
1.  ในงบกระแสเงนิสดของปีทีผ่า่นมา ปรากฏยอดจ านวนหนี้สนิทีม่าจากเจา้หนี้ทางการคา้และเจา้หนี้

อืน่ และจ านวนคา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ยทีเ่พิม่ขึน้ อยากทราบวา่เป็นเพราะสาเหตใุด 
ตอบ  หนี้สนิทางการคา้และค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายทีเ่พิม่ขึน้นัน้ เป็นผลมาจากรายการหลากหลายประเภท 

เชน่ คา่ใชจ้่ายส าหรับการลงทนุขยายกจิการของโรงพยาบาล เพือ่เพิม่ความสามรถในการรองรับ

ผูป่้วยมากขึน้ ซึง่มสีัญญากอ่สรา้งบางสว่นทีอ่ยู่ระหวา่งด าเนนิการทีต่อ้งตัง้เป็นคา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 
ประกอบกบัคา่ตอบแทนพนักงาน รวมถงึเงนิภาษีทีโ่รงพยาบาลถกูเรยีกเก็บมากขึน้จากปีทีผ่า่นมา 
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2.     เนือ่งจากลกูคา้สว่นใหญ่ของโรงพยาบาลเป็นชาวตา่งชาต ิทางโรงพยาบาลมวีธิกีารป้องกันความ

เสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราอยา่งไร  

ตอบ  โดยปกตโิรงพยาบาลจะคดิค่าบรกิารเป็นเงนิสกุลบาทเป็นหลัก แต่ในกรณีทีลู่กคา้ช าระเป็นเงนิ
สกลุตา่งประเทศ ทางโรงพยาบาลจะคดิสว่นตา่งเพิม่เขา้ไปจากอตัราแลกเปลีย่นปกตดิว้ย 

3.      อยากทราบสาเหตทุีโ่รงพยาบาลขายหุน้ของโรงพยาบาลเกษมราษฎร ์และขอแสดงความชืน่ชมที่
ไดผ้ลก าไรจากการขายมากถงึรอ้ยละ 30  

ตอบ  ทางโรงพยาบาลเกดิความไมส่ะดวกทางการสือ่สารกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร ์ซึง่เกรงวา่อาจจะ
ก่อใหเ้กดิปัญหาในอนาคต ประกอบกับราคาหุน้ทีเ่พิม่ขึน้ ทางโรงพยาบาลจงึตัดสนิใจยุตคิวาม

เป็นผูถ้อืหุน้ลง 

 
เมือ่ไม่มผีูถ้อืหุน้ใดซักถามหรือเสนอแนะเพิม่เตมิอกี ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมัตงิบดุล

และงบก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2555 
 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมพิจารณาแลว้ มมีตดิว้ยเสยีงขา้งมาก อนุมัตงิบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปี 

สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2555 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้
เห็นดว้ย จ านวน 637,388,747 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9840 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง จ านวน 101,600 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0159 

 
 

4.  พจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรก าไรประจ าปี 2555 เพือ่จา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ และรบัทราบการ

จา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาล 
 

ประธานไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรประจ าปี 2555 เพือ่จ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ 
ในอตัราหุน้ละ 1.80 บาท เป็น เงนิปันผลรวมทัง้ส ิน้ 1,314.09 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 49.3 ของก าไรสทุธจิาก

งบการเงนิรวมปี 2555 โดยบรษัิทไดจ้า่ยเงนิปันผลระหวา่งกาล เมือ่วันที ่7 กันยายน 2555 ในอัตราหุน้ละ 0.60 

บาท รวมเป็นจ านวนเงนิ 438.03 ลา้นบาท ดังนัน้ เงนิปันผลทีจ่ะจ่ายในครัง้นี้ เทา่กับ 1.20 บาทตอ่หุน้ รวมเป็น
เงนิ 876.06 ลา้นบาท โดยจะจ่ายใหแ้ก่ผูถ้ ือหุน้บุริมสทิธแิละผูถ้ือหุน้สามัญของบริษัททีม่ีช ือ่ปรากฏ ณ วัน

ก าหนดรายชือ่ผูม้สีทิธรัิบเงนิปันผลในวันพฤหสบดทีี ่7 มนีาคม 2556 และปิดสมุดทะเบยีนพักการโอนหุน้เพื่อ
สทิธใินการรับเงนิปันผลในวันศุกร์ที ่8 มนีาคม 2556 โดยจะจ่ายเงนิปันผลในวันพุธที ่29 พฤษภาคม 2556 

ทัง้นี ้รายละเอยีดการจัดสรรก าไรและการจา่ยเงนิปันผล สามารถสรุปไดด้งันี้  
 

รายละเอยีดการจดัสรรก าไรประจ าปี: 2555 2554 

1. ก าไรสทุธ ิ(ลา้นบาท) 2,666.73 1,588.03 

2. จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 730.05 730.05 

3. เงนิปันผลประจ าปี (บาทตอ่หุน้) 

    - เงนิปันผลระหวา่งกาล 
    - เงนิปันผลงวดสดุทา้ย  

1.80* 

0.60** 
1.20 

1.10* 

0.45** 
0.65 

4. รวมเงนิปันผล (ลา้นบาท) 1,314.09 803.06 

5. สดัสว่นเงนิปันผลตอ่ก าไรสทุธ ิ 49.3% 50.6% 

           *  เสนอเพือ่การอนุมัต ิ  
** แจง้เพือ่รับทราบ (จ่ายเมือ่วันที ่7 กันยายน 2555)  

 
หลงัจากนัน้ ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ  

มผีูถ้อืหุน้ไดเ้สนอขอ้เสนอแนะดงัสรุปไดด้งัตอ่ไปนี้ 

 1. มผีูถ้อืหุน้ขอเสนอแนะใหท้างโรงพยาบาลเพิม่จ านวนเงนิปันผลส าหรับปีหนา้ และขอเสนอแนะให ้
เพิม่เงนิปันผลส าหรับปีนี้อกี 20 สตางค ์ซึง่จะคดิเป็นจ านวนเงนิประมาณ 150 ลา้นบาทเท่านัน้ 

เพือ่ความยตุธิรรมตอ่ผูถ้อืหุน้ ซึง่ถา้ปีนีจ้่ายเงนิปันผลอยู่ที ่2 บาท แลว้ปีหนา้จ่ายเงนิปันผลลดลง
อยูท่ี ่1.80 บาท ผูถ้อืหุน้ก็น่าจะยอมรับได ้

ตอบ  ในอกี 2 ปีขา้งหนา้ทางโรงพยาบาลมีโครงการทีจ่ะตอ้งใชจ้่ายเงนิส าหรับโครงการขยายพื้นที่

อาคารโรงพยาบาลและโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ รวมถงึการลงทนุทัง้ในและนอกประเทศ 
และตอ้งการน าเงนิลงทนุไปขยายใหโ้รงพยาบาลเจรญิเตบิโตมากขึน้ ซึง่จะตอ้งใชเ้งนิเป็นจ านวน

ประมาณ 10,000 ลา้นบาท ทางฝ่ายบริหารจึงเตรียมการจัดการงบประมาณเพื่อใหเ้พียงพอ
ส าหรับแตล่ะโครงการ ทางคณะกรรมการจงึเห็นวา่เงนิปันผลจ านวนดังกลา่วเป็นระดับทีเ่หมาะสม

แลว้ อกีทัง้ทางโรงพยาบาลตัง้ใจทีจ่ะใหจ้ านวนเงนิปันผลมีอัตราทีค่งที ่กล่าวคอื 1.80 บาท 

แมว้่าอัตราการจ่ายเงนิปันผลต่อก าไรสทุธจิะสงูกวา่อัตราปกตทิีป่ระมาณรอ้ยละ 50 ก็ตาม ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่บัผลประกอบการของทางโรงพยาบาลดว้ย  
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เมือ่ไม่มผีูถ้อืหุน้คนใดซักถาม ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่าง
กาล และอนุมัตกิารจา่ยเงนิปันผลจากก าไรสทุธปิระจ าปี 2555 

 
มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตเิสยีงขา้งมาก รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลและอนุมัติ

การจา่ยเงนิปันผลจากก าไรสทุธปิระจ าปี 2555 ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
เห็นดว้ย จ านวน 636,956,262 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9119 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 501,943 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0787 

งดออกเสยีง จ านวน 59,600 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0093 
 

 
5.  พจิารณาและอนุมตักิารแตง่ต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ 

 

ประธานรายงานตอ่ทีป่ระชมุวา่ ดว้ยขอ้บังคับของบรษัิท ขอ้ที ่23 ก าหนดใหใ้นการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้
ประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจ านวนหนึง่ในสามของกรรมการทัง้คณะ ตอ้งออกจากต าแหน่ง ซึง่ในการประชมุสามัญ

ผูถ้อืหุน้ประจ าปีครัง้นี ้มกีรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 คน ดงันี ้

1.  นายชยั   โสภณพนชิ ประธานกรรมการ 

2.  นายแพทยช์าญวทิย ์ ตนัติพ์พัิฒน์ รองประธานกรรมการ, กรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน 

3. นายแพทยส์นิ   อนุราษฎร ์ กรรมการ, ผูอ้ านวยการดา้นการแพทยก์ลุม่ 

4.  นางอรุณี  เกษตระทัต กรรมการอสิระ, ประธานคณะกรรมการสรรหา 

   และก าหนดคา่ตอบแทน 

ทัง้นี้ บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชือ่บคุคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และคณุสมบัตทิีเ่หมาะสม

เพือ่รับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิทในชว่งเดอืน มกราคม 2556 ถงึกุมถาพันธ ์2556 แตไ่ม่มผีูถ้อื

หุน้เสนอบคุคลใดเขา้รับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาแตง่ตัง้กรรมการทีต่อ้งออกตามวาระในปี 2556 จ านวน 4 คน ไดแ้ก ่

นายชยั โสภณพนชิ นายแพทยช์าญวทิย ์ตันติพ์พัิฒน์ นายแพทยส์นิ อนุราษฎรแ์ละนางอรุณี เกษตระทัต กลับ
เขา้ด ารงต าแหน่งอกีครัง้หนึง่ โดยใหท้ีป่ระชมุลงมตแิตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้คนใดเสนอชือ่บคุคลอืน่หรอืซักถามเพิม่เตมิ ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชมุลงมต ิ

 
 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตเิสยีงขา้งมาก อนุมัตกิารแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี้ 

1. นายชยั  โสภณพนชิ 

เห็นดว้ย จ านวน 635,552,024 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.6885 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 1,742,460 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.2733 

งดออกเสยีง จ านวน 243,225 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0381 

 

 2. นายแพทยช์าญวทิย ์ตนัติพ์พัิฒน์ 
เห็นดว้ย จ านวน 636,237,009 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.7951 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 1,203,300 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.1887 

งดออกเสยีง จ านวน 102,600 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0160 

 
 3. นายแพทยส์นิ  อนุราษฎร ์

เห็นดว้ย จ านวน 637,131,984 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9355 
ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 308,325 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0483 

งดออกเสยีง จ านวน 102,600 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0160 

  
 4. นางอรุณี  เกษตระทัต 

เห็นดว้ย จ านวน 636,637,309 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.8579 
ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 803,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.1259 

งดออกเสยีง จ านวน 102,600 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0160 

 
 

  
 

 

  
 

 



รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่20 ประจ าปี 2556 

7 

6.  พจิารณาและอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ส าหรบัปี 2556 

 

ประธานรายงานต่อทีป่ระชมุว่า คณะกรรมการบรษัิทมนีโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
และกรรมการชดุย่อยใหอ้ยู่ในระดับเหมาะสมและสอดคลอ้งกับภาระหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของกรรมการ 

รวมทัง้ค านงึถงึสภาพเศรษฐกจิโดยรวม และมกีารเปรยีบเทยีบกบับรษัิทอืน่ในอตุสาหกรรมเดยีวกัน คา่ตอบแทน
กรรมการของบรษัิทประกอบดว้ยคา่ตอบแทนรายปีและคา่เบีย้ประชมุรายครัง้  

ในปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนไดเ้สนอใหก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดย่อย ส าหรับปี 2556 ในวงเงนิรวมไม่เกนิ 8.5 ลา้นบาท (เป็นอัตราเดยีวกับปี 2555) โดยมี

รายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้

 
 คา่ตอบแทนกรรมการ 

 เบีย้กรรมการ 

(บาท/คน/ปี) 

เบีย้ประชุม 

(บาท/คน/ครัง้) 

คณะกรรมการ    

- ประธานกรรมการ 600,000 40,000 

- รองประธานกรรมการ 450,000 30,000 

- กรรมการ 400,000 25,000 

 

 คา่ตอบแทนคณะกรรมการชุดยอ่ย 

เบีย้ประชุม 

(บาท/คน/ครัง้) 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

สรรหาและ

ก าหนด

คา่ตอบแทน 

คณะกรรมการ

การลงทุน 

คณะกรรมการ

อ านวยการ

โรงพยาบาล 

บ ารุงราษฎร ์

- ประธานคณะกรรมการชุด

ยอ่ย 

40,000 40,000 40,000 20,000 

- กรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000 25,000   15,000* 

 * คา่ตอบแทนในรปูของเบีย้ประชมุกรรมการอ านวยการโรงพยาบาลบ ารงุราษฎร ์ส าหรับกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารเทา่นัน้ 

 

หลังจากนัน้ ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ เมือ่ไม่มผีูถ้อืหุน้คน

ใดซกัถามหรอืใหข้อ้เสนอแนะ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงคะแนนเสยีง 
 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตเิสยีงขา้งมาก อนุมัตคิา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อย 
ส าหรับปี 2556 รายละเอยีดตามทีป่ระธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง

ดงัตอ่ไปนี ้

เห็นดว้ย จ านวน 637,236,861 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9486 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 215,225 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0337 

งดออกเสยีง จ านวน 112,225 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0176 

      

7.   พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดจ านวนเงนิคา่สอบบญัช ีประจ าปี 2556 

ประธานไดม้อบหมายใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูเ้สนอวาระนี้ตอ่ทีป่ระชมุ โดยนางสาวโสภาวด ี    

อตุตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชปีระจ าปี 2556 โดย
แต่งตัง้ นางสาวสมุาล ีลวีราบัณฑติ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่3970 (ผูส้อบบัญชทีีล่งนามในรายงานของ

ผูส้อบบัญช)ี และ/หรอื นางสาววสิสตุา จรยิธนากร ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่3853 และ/หรอืนายเตมิพงษ์ 

โอปนพันธุ ์ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4501 จากบรษัิท ส านักงานเอนิสท์ แอนด ์ยัง จ ากัดเป็นผูส้อบ
บญัชปีระจ าปี 2556 ของบรษัิท และก าหนดคา่ตอบแทนเป็นเงนิจ านวนไมเ่กนิ 2,200,000 บาท 

 

ผูไ้ดร้บัการเสนอแตง่ต ัง้ในคร ัง้นีจ้าก บรษิทัส านกังาน

เอนิสท์ แอนด ์ยงั จ ากดั 

เลขที่

ใบอนุญาต 

ชว่งเวลา/จ านวนปีทีส่อบบญัชี

ใหบ้รษิทั 

1. นางสาวสมุาล ี รวีราบณัฑติ 3970 2554-2555 / 2 ปี 

2. นางสาววสิสตุา จรยิธนากร 3853 2551–2553 / 3 ปี 

3. นายเตมิพงษ์ โอปนพันธุ ์ 4501 ไมเ่คย 
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โดยคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวา่ส านักงานเอนิสท์ แอนด ์ยัง จ ากัด ไดใ้หบ้รกิารแกบ่รษัิทอย่าง

มปีระสทิธภิาพมาโดยตลอด มคีวามคุน้เคยกับธุรกจิโรงพยาบาลเป็นอย่างด ีและมีค่าสอบบัญชอียู่ในเกณฑ์

เหมาะสมในระดบัเดยีวกบับรษัิทอืน่ในอตุสาหกรรมเดยีวกนั   
หลงัจากนัน้ ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะตา่งๆ เมือ่ไม่มผีูถ้อืหุน้คนใด

ซักถาม ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบัญชแีละก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบัญชปีระจ าปี 
2556 

 
มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมตเิสยีงขา้งมาก อนุมัตใิหแ้ต่งตัง้นางสาวสุมาล ีลีวราบัณฑติ 

ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3970 (ผูส้อบบัญชทีีล่งนามในรายงานของผูส้อบบัญช)ี และ/หรอื นางสาววสิสตุา 

จริยธนากร ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือนายเตมิพงษ์ โอปนพันธุ์ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต
ทะเบยีนเลขที ่4501 บรษัิท ส านักงานเอนิสท์ แอนด ์ยัง จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชปีระจ าปี 2556 ของบรษัิท และ

ก าหนดคา่ตอบแทนเป็นเงนิจ านวนไมเ่กนิ 2,200,000 บาท ดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

เห็นดว้ย จ านวน 613,582,611 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 96.2384 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 109,800 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0172 

งดออกเสยีง จ านวน 23,872,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 3.7443 

      

8. พจิารณาแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั เพือ่ใหทุ้นจดทะเบยีนสอดคลอ้งกบัการแปลงสภาพ 
หุน้บุรมิสทิธเิป็นหุน้สามญัในปี 2556 

 
  ประธานแจง้ต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการใชส้ทิธิแปลงสภาพหุน้บุริมสทิธิเป็นหุน้สามัญในเดือน

กุมภาพันธ์ ปี 2556 ซึง่มผีูถ้ ือหุน้บุริมสทิธใิชส้ทิธริวม 167,313 หุน้ ท าใหหุ้น้บุริมสทิธลิดลงและหุน้สามัญ
เพิม่ขึน้จ านวน 167,313 หุน้ จงึจ าเป็นตอ้งแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 4 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการ

ใชส้ทิธแิปลงสภาพดงักลา่ว โดยยกเลกิขอ้ความเดมิและใชข้อ้ความดงัตอ่ไปนีแ้ทน 

 
ขอ้ 4 ทนุจดทะเบยีน จ านวน 922,702,685  บาท (เกา้รอ้ยยีส่บิสองลา้นเจ็ดแสนสองพันหกรอ้ยแปดสบิหา้บาท) 

แบง่ออกเป็น                       922,702,685  หุน้ (เกา้รอ้ยยีส่บิสองลา้นเจ็ดแสนสองพันหกรอ้ยแปดสบิหา้หุน้) 
มลูคา่หุน้ละ                 1  บาท (หนึง่บาท) 

โดยแยกเป็น   

หุน้สามัญ   921,211,022   หุน้ หุน้ (เกา้รอ้ยยีส่บิเอ็ดลา้นสองแสนหนึง่หมืน่หนึง่พันยีส่บิสองหุน้) 
หุน้บรุมิสทิธ ิ  1,491,663      หุน้ หุน้ (หนึง่ลา้นสีแ่สนเกา้หมืน่หนึง่พันหกรอ้ยหกสบิสามหุน้) 

 
  

โดยประธานไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุทราบว่าในวาระนี้ ทีป่ระชมุผูถ้ ือหุน้ตอ้งมมีตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่
นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของเสยีงทีม่าเขา้ร่วมการประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 

หลังจากนัน้ ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ เมือ่ไม่มกีารซักถาม

เพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4  
 

  มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงมากกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง ดงันี ้

เห็นดว้ย จ านวน 631,282,686 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.0146 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 177,600 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0278 

งดออกเสยีง จ านวน 6,104,725 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.9575 

 
9. พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ของผูถ้อืหุน้ โดยมีผูถ้อืหุน้ได ้

ซกัถามและใหข้อ้เสนอแนะตา่ง ๆ ดงัสรุปไดด้งันี ้

 
1. ขอทกัทว้งเรือ่งเอกสารรายงานประจ าปี 3 เรือ่ง คอื เรือ่งแรกในรายงานประจ าปีของบรษัิท ไม่มผัีง

การบรหิารจัดการเหมือนกับรายงานประจ าปีของฝ่ายการศกึษาแพทย์ทีม่แีสดงไวใ้นหนา้ที ่9 เรื่องที ่2 หนา้
สารบญัภาษาไทย ไมแ่สดงรายละเอยีดวา่ขอ้มลูทางการเงนิ ซึง่เป็นขอ้มลูทีส่ าคัญวา่อยู่ในหนา้ใด ตา่งจากฉบับ

ภาษาองักฤษ เรือ่งที ่3 หนา้สารบัญในฉบับภาษาอังกฤษ ใชค้ าวา่ขอ้มูลอืน่ ๆ ส าหรับขอ้มูลทางการเงนิซึง่เป็น
ขอ้มลูส าคญั ซึง่อาจจะท าใหผู้ใ้ชร้ายงานมองขา้มไปเพราะคดิวา่ไมใ่ชข่อ้มลูส าคญัได ้จงึขอใหป้รับปรุงดว้ย 

 

ประธานรับวา่จะน าขอ้เสนอแนะดงักลา่วไปปรับปรุงในการจัดท ารายงานประจ าปีตอ่ไป 
 

 
 



รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่20 ประจ าปี 2556 

9 

 

 

 
 

 
เมือ่ไมม่ขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานกลา่วขอบคณุผูถ้อืหุน้ทีไ่ดส้ละเวลามาประชมุ และขอปิดประชมุ 

 
ปิดประชมุเวลา 17.30 น. 

 

 

ลงชือ่      
______________________ 

ประธานทีป่ระชมุ 

  (นายชยั  โสภณพนชิ)  

 


