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รายงานการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั้ ่ 21 ประจาปี 2557
ของ
บริษ ัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จาก ัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นครัง้ ที่ 21 ประจาปี 2557 ได ้จัดขึน
้ เมือ
่ วันอังคารที่ 29 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 415 ราย นั บจานวนหุ ้นได ้ทัง้ หมด 612,092,132หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ 85.2
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.

นางลินดา

ลีสหะปั ญญา กรรมการ และกรรมการผู ้จัดการ

3.

น.พ.ธนิต

เธียรธนู

กรรมการ และประธานกรรมการแพทย์

4.

น.พ.สิน

อนุราษฎร์

กรรมการ และผู ้อานวยการด ้านการแพทย์กลุม
่

5.

นายชอง

โท

กรรมการ กรรมการคณะกรรมการลงทุน และกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

6.

ดร. สุวรรณ

วลัยเสถียร

กรรมการ และกรรมการคณะกรรมการลงทุน

7.

น.ส.โสภาวดี อุตตโมบล

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

8.

นายสรดิษ

วิญญรัตน์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

9.

นางอรุณี

เกษตระทัต

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ผู ้บริหาร
1. นายเดนนิส
2. นายเจมส์ แมทธิว
3. นายเคนเนท บิสลี่
4. นายสมศักดิ์
5. นายกมลศักดิ์
6. นางสาววรัญญา
7. นางอาทิรัตน์
8. น.ส.จิระภรณ์

บราวน์
แบนเนอร์
เลิฟ เจอาร์
วิวฒ
ั นสินชัย
เรืองเจริญรุ่ง
สืบสุข
จารุกจิ พิพัฒน์
ั ดิ์
เล็กดารงค์ศก

Corporate Chief Executive Officer
ผู ้อานวยการด ้านบริหาร
Corporate Chief Financial Officer
Hospital Chief Financial Officer
ผู ้อานวยการด ้านปฏิบต
ั ก
ิ าร
ผู ้อานวยการด ้านการจัดการ
ผู ้อานวยการด ้านการจัดการ
ผู ้อานวยการสายงานการพยาบาล

เลขานุการบริษัท
1. นายบรรพต

กิตติกงิ่ เลิศ

เลขานุการบริษัท

นอกจากนี้ นางสาวสุมาลี รีวราบัญฑิต ตัวแทนผู ้สอบบัญชีจากสานั กงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด ได ้เข ้าร่วม
การประชุมด ้วย
ประธานได ้มอบหมายให ้เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนากรรมการ ผู ้บริหาร และตัวแทนผู ้สอบบัญชีตอ
่ ทีป
่ ระชุม
้ จงรายละเอียดเกีย
และเลขานุการบริษัทได ้ชีแ
่ วกับการประชุม และวิธก
ี ารออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะใช ้บัตรลงคะแนน โดยนั บหนึง่ หุ ้นต่อหนึง่ เสียง ซึง่ ผู ้ถือหุ ้นหรือผู ้รับมอบ
ฉันทะต ้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึง่ คือ เห็นด ้วย ไม่เห็นด ้วย หรือ งดออกเสียง และไม่สามารถ
แบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน นอกจากผู ้ถือหุ ้นทีเ่ ป็ นผู ้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให ้ Custodian ใน
ประเทศไทยเป็ นผู ้รับฝากและดูแลหุ ้นซึง่ ใช ้หนั งสือมอบฉันทะ แบบ ค. เท่านัน
้
ผู ้ถือหุ ้นและผู ้รั บมอบฉั นทะทีไ่ ด ้รั บบัตรลงคะแนน กรุณาทาเครือ
่ งหมายลงในช่องเห็ นด ้วย ไม่เห็ นด ้วย หรือ
งดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั น
้ และเพื่อความรวดเร็ วในการนั บคะแนน ผู ้ถือหุ ้นทีไ่ ม่เห็ นด ้วย หรืองดออก
เสียง กรุณายกมือเพือ
่ ให ้เจ ้าหน ้าทีเ่ ก็บบัตรลงคะแนน เจ ้าหน ้าทีจ
่ ะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู ้ทีไ่ ม่เห็นด ้วย หรืองดออก
เสียงเท่านัน
้ ผู ้ทีไ่ ม่ยกมือ จะนับว่าเป็ นคะแนนเสียงเห็นด ้วยทัง้ หมด
เมือ
่ ประชุมเสร็จ กรุณาส่งใบลงคะแนนทีเ่ หลือคืนแก่เจ ้าหน ้าทีท
่ ป
ี่ ระตูทางออก
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ส่วนผู ้รั บมอบฉั นทะทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นได ้ระบุความประสงค์การลงคะแนนไว ้ชัดเจนแล ้วในใบมอบฉั นทะแบบ ข. และ
แบบ ค. บริษัทจะนับคะแนนตามทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นระบุมา
ทีป
่ ระชุมรั บทราบและยอมรั บรายละเอียดเกีย
่ วกับการประชุม และวิธก
ี ารออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ
ดังกล่าวข ้างต ้น ประธานจึงได ้กล่าวต่อทีป
่ ระชุมว่า บริษัทได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นเสนอวาระสาหรับการประชุมผู ้ถือหุ ้น
ล่วงหน ้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทในช่วงเดือนธันวาคม 2556 ถึงเดือนมกราคม 2557 แต่ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นเสนอวาระการ
ประชุมเข ้ามา ประธานจึงได ้เริม
่ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
1. พิจารณารบ
ั รองรายงานการประชุม สามญ
ั ผูถ
้ อ
ื หุน
้ ครงั้ ที่ 20 ประจาปี 2556 ประชุ ม เมือ
่ ว ันองั คารที่
30 เมษายน 2556
ประธานได ้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ครั ง้ ที่ 20 ประจาปี 2556 ซึง่ ได ้จัดประชุมเมือ
่ วันอังคารที่
30 เมษายน 2556 ให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณารับรอง
ประธานได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และรับฟั งข ้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู ้ถือหุ ้น โดยมีผู ้ถือหุ ้นได ้สอบถาม
ดังสรุปได ้ดังนี้
1.

ื่ ผู ้ถือหุ ้น
คุณไกรวัลย์ คทวณิช ได ้แสดงความเห็นว่าในรายงานการประชุมผู ้ถือหุ ้นครัง้ ก่อนไม่ได ้มีการระบุชอ
ื่ ผู ้ถือหุ ้นทีไ่ ด ้ตัง้ คาถามหรือมีข ้อทักท ้วงไว ้ใน
ทีไ่ ด ้ตัง้ คาถามหรือมีข ้อทักท ้วง จึงขอเสนอให ้มีการการระบุชอ
รายงานการประชุมด ้วย

ตอบ นายบรรพต กิตติกงิ่ เลิศ เลขานุการบริษัทรับทราบและจะดาเนินการบันทึกรายงานการประชุมตามข ้อเสนอ
เมือ
่ ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นใดซักถามเพิม
่ เติม ประธานจึงขอให ้ทีป
่ ระชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่
20 ประจาปี 2556
มติท ป
ี่ ระชุ ม ที่ประชุมพิจ ารณาแล ้ว มีม ติเอกฉั นท์ รั บ รองรายงานการประชุม สามั ญผู ้ถือหุ ้น ครั ้ง ที่ 20
ประจาปี 2556 ซึง่ ประชุมเมือ
่ วันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 ดังนี้
เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย
งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

648,457,633
-

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

100.0000
100.0000

2. ร ับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษ ัทในรอบปี 2556
ประธานได ้มอบหมายให ้นายเดนนิส บราวน์ Corporate Chief Executive Officer รายงานผลการดาเนินงาน
ของบริษัทในรอบปี 2556 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ผลการดาเนินงาน
รายได้รวม

รายได ้รวม (ล ้านบาท)
เปลีย
่ นแปลงร ้อยละ

ปี 2555 ไม่รวม
รายการพิเศษ

ปี 2555

ปี 2556

13,252
-

14,042
-

14,651
+10.6%เมือ
่ เทียบกับปี 2555
(ไม่รวมรายการพิเศษ)
+4.3%เมือ
่ เทียบกับปี 2555

่ มราคา และค่าต ัดจาหน่าย
้ ภาษี ค่าเสือ
อ ัตรากาไรก่อนห ักดอกเบีย
ปี 2555
่ มราคา
กาไรก่อนหักดอกเบีย
้ ภาษี ค่าเสือ
3,326
และค่าตัดจาหน่าย (ล ้านบาท)
่ ม
อัตรากาไรก่อนหักดอกเบีย
้ ภาษี ค่าเสือ
25.3%
ราคา และค่าตัดจาหน่าย
กาไรสุทธิ
ปี 2555 ไม่รวม
ปี 2555
กิจการพิเศษ

กาไรสุทธิ (ล ้านบาท)
อัตรากาไรสุทธิ
เปลีย
่ นแปลงร ้อยละ

2,010
15.1%
-

2,588
18.1%
-

2

ปี 2556
4,016
27.7%

ปี 2556

2,521
17.2%
+25.4%เมือ
่ เทียบกับปี 2555
(ไม่รวมรายการพิเศษ)
-1.4%เมือ
่ เทียบกับปี 2555
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กาไรต่อหุน
้ แบบปร ับลด
ปี 2555 ไม่รวม
กิจการพิเศษ

ปี 2555

ปี 2556

2.32

2.95

2.91

-

-

+25.4%เมือ
่ เทียบกับปี 2555
(ไม่รวมรายการพิเศษ)
-1.4%เมือ
่ เทียบกับปี 2555

กาไรต่อหุ ้นแบบปรับลด
(บาทต่อหุ ้น)
เปลีย
่ นแปลงร ้อยละ

เงินปันผลจ่าย
(บาทต่อหุ ้น)
เงินปั นผลรวม
เงินปั นผลงวดสุดท ้าย
เงินปั นผลระหว่างกาล
*เสนอเพือ
่ ขออนุมัตจิ ากทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้น

ปี 2555
1.80
1.20
0.60

ปี 2556
1.90
1.20*
0.70

ปี 2555
36.7

ปี 2556
35.3

ปี 2555
-0.1

ปี 2556
-0.1

ปี 2555
11.7

ปี 2556
11.8

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย
่
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย
่ (วัน)
อ ัตราส่วนเงินกูย
้ ม
ื สุทธิตอ
่ ส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้
อัต ราส่ว นเงิน กู ้ยืม สุท ธิต่อ ส่ว นของผู ้ถือ
หุ ้น
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย
่
ระยะเวลาขายสินค ้าเฉลีย
่ (วัน)

การปร ับปรุงสิง่ อานวยความสะดวก และเครือ
่ งมือแพทย์
่ แนลคลินก
้
อาคารบารุงราษฎร์อน
ิ เตอร์เนชัน
ิ เปิ ดบริการอีก 5 ชัน
อาคารโรงพยาบาลบ ารุ ง ราษฎร์อน
ิ เตอร์เ นชั่น แนล เพิ่มจ านวนเตียงผู ้ป่ วยในจานวน 58 เตีย ง และ
จานวนเตียงผู ้ป่ วยหนักจานวน 18 เตียง
ื่ เสีย งใน
โรงพยาบาลบ ารุ ง ราษฎร์ โดยความร่ ว มมือ กั บ สถาบั น โรคข ้อ ดอร์ ซึง่ เป็ นสถาบั น ที่ม ีช อ
่ ม ได ้เปิ ดให ้บริการ “แขนกลหุ่นยนต์
สหรั ฐอเมริกาด ้านการพั ฒนาเทคโนโลยีเพื่อรั กษาอาการข ้อเสือ
ช่วยผ่าตัด เมโก” ซึง่ เป็ นเทคโนโลยีใหม่ในการผ่าตัดเปลีย
่ นข ้อเข่าเทียมและข ้อสะโพกเทียม
โรงพยาบาลบ ารุ ง ราษฎร์แ ละกลุ่ม ธุ ร กิจ เฮลท์แ คร์ ของบริษั ท ซีเ มนส์ จ ากั ด ได ้ติด ตั ง้ และเปิ ด
ให ้บริการเครือ
่ งซีเมนส์ ซีทส
ี แกน ดูวอลซอร์ส (Dual Source) รุ่นที่ 2 ในประเทศไทย
การได้มาซึง่ ทีด
่ น
ิ ในปี 2556
- ในเดือ นมิถุน ายน ปี 2556 โรงพยาบาลได ้จั ด ซื้อ อาคารตึก แถวบริเ วณด ้านหน า้ ของที่ด น
ิ บนถนน
เพชรบุรีของโรงพยาบาล ทาให ้ทิด
่ น
ิ แปลงดังกล่าวของโรงพยาบาลมีพื้นทีด
่ ้านหน ้าติดถนนเพชรบุรี
เต็มพืน
้ ที่ และมีเนือ
้ ทีร่ วม 5-0-51 ไร่
โครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่บนถนนเพชรบุร ี
- ด ้วยพื้น ที่ด น
ิ ขนาด 8,200 ตารางเมตร และการเพิ่ม อั ต ราส่ว นพื้น ทีอ
่ าคารรวมต่อ พื้น ทีด
่ น
ิ (FAR
Bonus) อีก ร ้อยละ 20 ส าหรั บ การจั ด ให ้มีพื้น ทีก
่ ัก เก็ บ น้ า ฝน ท าให ้สามารถสร า้ งอาคารได ้ขนาด
88,683 ตารางเมตร
- โครงการอยูร่ ะหว่างการออกแบบและยืน
่ ขออนุมัตริ ายงานผลกระทบสิง่ แวดล ้อม
- การก่อสร ้างคาดว่าจะเริม
่ ต ้นในปี 2557
ทีด
่ น
ิ บนซอยสุขม
ุ วิท 1
้ แล ้ว
- ได ้ดาเนินการรือ
้ ถอนสิง่ ปลูกสร ้างเดิมเสร็จสิน
- จะได ้ใช ้เป็ นทีจ
่ อดรถชัว่ คราว จนกว่าจะเปลีย
่ นการใช ้เป็ นอย่างอืน
่ โดยจะเริม
่ ก่อสร ้างในปี 2557
- ทีด
่ น
ิ แปลงนีจ
้ ะช่วยให ้โรงพยาบาลสามารถขยายกิจการได ้ทันทีเมือ
่ มีความต ้องการ
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การได้มาซึง่ ทีด
่ น
ิ และอาคารในปี 2556
้ อาคารบอสส์ ทาวเวอร์ ซึง่ ตัง้ อยู่บนถนนพระราม 4 บนเนื้อ
- ในเดือนตุลาคม ปี 2556 โรงพยาบาลจัดซือ
่ เป็ นอาคารบารุงราษฎร์
ทีด
่ น
ิ 2-0-42 ไร่ และได ้เปลีย
่ นชือ
้ มีพน
- อาคารบารุงราษฎร์เป็ นอาคารสูง 23 ชัน
ื้ ทีใ่ ช ้สอยกว่า 40,000 ตารางเมตร ประกอบไปด ้วยส่วน
ห ้องพักจานวน 304 ห ้อง ส่วนสานักงานจานวน 4,185 ตารางเมตร พืน
้ ทีจ
่ อดรถจานวน 225 คัน โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ
่ ใช ้เป็ นหอพักพนักงานและสานักงานของโรงพยาบาล
- การตกแต่งปรับปรุงอาคารบารุงราษฎร์จะเริม
่ ดาเนินการในปี 2557
รางว ัลในปี 2556
- ได ้รับรางวัล โรงพยาบาลด ้านการท่องเทีย
่ วเชิงการแพทย์ของภูมภ
ิ าคเอเชียแปซิฟิกแห่งปี ซึง่ ฟรอสต์
แอนด์ ซัลลิแวน ประกาศผลรางวัล 2013 Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards แก่องค์กร
ในประเทศไทยและภูม ภ
ิ าคเอเชีย ตะวัน ออกเฉีย งใต ้ทีม
่ ีค วามเป็ นเลิศ ในการด าเนิน ธุร กิจ ด ้านต่า งๆ
ปั จจุบน
ั
- ได ้รั บ รางวั ล องค์ก รยอดเยี่ย มด ้านความรั บ ผิด ชอบต่อ สัง คม ประจ าปี 2556 ซึง่ จั ด โดยหอการค ้า
อเมริกน
ั ในประเทศไทย (AMCHAM) ในฐานะทีโ่ รงพยาบาลบารุงราษฎร์ ได ้ดาเนินโครงการช่วยเหลือ
สังคมมาอย่างต่อเนือ
่ ง เช่น โครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กาเนิดผู ้ด ้อยโอกาส
- ได ้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่น ด ้านแรงงานสัมพั นธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจาปี 2556”
ประเภทสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ทีไ่ ม่มส
ี หภาพแรงงาน ซึง่ จัดโดยกรม กระทรวงแรงงาน โดย
ได ้รับรางวัลนีเ้ ป็ นปี ท ี่ 5 ติดต่อกัน
ั
โรงพยาบาลบารุงราษฎร์เพือ
่ สงคม
1. โครงการผ่าต ัดห ัวใจสาหร ับเด็กไทยด้อยโอกาส “ร ักษใจไทย”
- 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 675 ราย
- ในปี 2556 โครงการรักษ์ ใจไทยยังได ้ดาเนินการผ่าตัดหัวใจให ้กับเด็กด ้อยโอกาสในประเทศพม่า
จานวน 6 ราย ตามคาร ้องขอของสถานฑูตพม่าประจาประเทศไทย
ั
2. คลินก
ิ เคลือ
่ นทีก
่ องทุนทอมสน
ในปี 2556 คลินก
ิ เคลือ
่ นทีก
่ องทุนทอมสันได ้
- ให ้บริการรักษาพยาบาลโดยไม่มค
ี า่ ใช ้จ่ายแก่ชม
ุ ชนยากไร ้ในกรุงเทพ 40 ชุมชน
- ให ้การรักษาพยาบาลผู ้ป่ วยมากกว่า 22,925 คน
- บริจาคข ้าวบรรจุถงุ ขนาด 5 กิโลกรัมมากกว่า 6,257 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
กรุง เทพประกันภั ย จ ากัด (มหาชน) ให ้บริการรั ก ษาพยาบาลโดยไม่ค ด
ิ ค่าใช ้จ่า ยพร ้อมส่ง มอบ
สิง่ ของเครื่อ งใช ้ทีจ
่ าเป็ น แก่ช าวบ ้านแก่ช าวบ ้านจากหลายอาเภอในจั ง หวัด สกลนครรวมกว่า
6,500 ราย
- หน่ ว ยแพทย์ “อาสาบ ารุ ง ราษฎร์ ” บริก ารประชาชนในท ้องถิน
่ กว่า 120 ราย โรงเรีย นวั ด ห ้วย
สะพาน ตาบลหนองโรง อาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
4. โครงการ Bhappy3
- คุณ ชัย โสภณพนิช น าคณะผู ้บริห ารและพนั ก งานจิต อาสากว่า 250 คนจาก บริษั ท กรุ ง เทพ
ประกันชีวต
ิ จากัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) และบริษัท โรงพยาบาล
บารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน) ร่วมกันจัดกิจกรรม “ร่วมแรง ร่วมใจ กับ Bhappy3” ประจาปี 2556
้ ป.1-6 จานวน 107 คน โรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม อ.
ตอน แต ้มฝั น ปั นยิม
้ เพือ
่ น ้องนักเรียนชัน
อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยร่วมกันทาสี ปรับปรุงห ้องสมุด ห ้องคอมพิวเตอร์ สภาพแวดล ้อมของ
โรงเรียน และมอบอุปกรณ์ การศึกษาและกีฬ าให ้กับโรงเรียนได ้เป็ นแหล่งเรีย นรู ้สาหรั บนั กเรีย น
และชุมชน
ั
5. กิจกรรมส่งเสริมสงคม
CSRs
- ผู ้บริหาร รพ. บารุงราษฎร์ มอบความสุขให ้เด็กด ้อยโอกาสบ ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา
- คณะผู ้บริหารโรงพยาบาลบารุงราษฎร์ มอบยาและเวชภัณฑ์ เพื่อร่วมสนั บสนุ นโครงการก่อสร ้าง
โรงพยาบาลเต่าทะเล เฉลิมพระเกียรติฯ พร ้อมนาชมการดาเนินงานของศูนย์อนุรักษ์ พันธุเ์ ต่าทะเล
และร่วมกิจกรรม “รักษ์ ทะเลไทย” ด ้วยการปล่อยเต่าทะเล ปลูกป่ าโกงกาง เพาะกล ้าไม ้ชายเลน
สร ้างบ ้านปลา และปั น
้ ก ้อนจุลน
ิ ทรียบ
์ าบัดน้ า
- กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบการต่อตัง้ โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ 33 ปี ร่วมส่งเสริมสุขภาพดีส ู่
ชุม ชนมั ก กะสัน ถวายเป็ นพระราชกุศ ลแด่พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ ้าอยู่หั ว เนื่อ งในวัน เฉลิม พระ
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ชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และชุมชนมักกะสัน เขตราชเทวี จัด
กิจกรรมมอบชุดยาสามัญให ้กับผู ้แทนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนมักกะสัน และผู ้แทนจาก
ส านั ก งานเขตราชเทวี ฉีด วัค ซีน ป้ องกัน ไข ้หวัด ใหญ่ใ ห ้เด็ ก และครู กิจ กรรมสัน ทนาการ เลีย
้ ง
อาหารกลางวัน ร่ วมมอบถัง แยกขยะให ้กับ ผู ้แทนชุม ชน พร ้อมผู ้แทนจากสานั กงานเขตราชเทวี
แนะนาความรู ้เพือ
่ สุขภาพเบือ
้ งต ้นตรวจวัดความดันโลหิตและมอบยาสามัญประจาบ ้าน ตัดแต่งกิง่
ไม ้และทาความสะอาด
- ช่วยเหลือผู ้ประสบอัคคีภัย ชุมชนร่มเกล ้า เขตคลองเตย และ ชุมชนน ้อมเกล ้า ซอยรามคาแหง 39
เขตวังทองหลาง
- คุณชัย โสภณพนิช ประธานมูลนิธโิ รงพยาบาลบารุงราษฎร์ นาคณะแพทย์และบุคลากรทางการ
แพทย์ของโรงพยาบาลฯ จัดการแสดงขับร ้องเพลงการกุศล “ให ้หัวใจ...นาทาง 3” เพือ
่ นารายได ้
จากการบริจาคนาเข ้ามูลนิธโิ รงพยาบาลบารุงราษฎร์ เพือ
่ โครงการ “รักษ์ ใจไทย”
ประธานได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือ หุ ้นซัก ถาม และรั บ ฟั ง ข ้อเสนอแนะต่า ง ๆ ของผู ้ถือ หุ ้น โดยมีผู ้ถือ หุ ้นได ้
สอบถามสรุปได ้ดังนี้
1.

คุณไกรวัลย์ คทวณิช สอบถามว่าตามทีไ่ ด ้เคยเสนอความเห็นไว ้ในการประชุมครัง้ ก่อนเกีย
่ วกับการแสดง
่ ทีแ
คานาหน ้าชือ
่ สดงสถานะของแพทย์ตามทีป
่ รากฏในภาษาไทยแต่ไม่ได ้แสดงไว ้ในภาษาอังกฤษแต่
ปรากฏว่าโรงพยาบาลยังไม่ได ้ดาเนินการแก ้ไขตามทีเ่ สนอจึงอยากทราบถึงข ้อดีข ้อเสียดังกล่าว

้ จงว่าในการแสดงคานาหน ้าชือ
่ ทีแ
ตอบ นายเดนนิส บราวน์ Corporate CEO ชีแ
่ สดงสถานะของแพทย์บางครัง้
ติด ขั ด เรื่ อ งข อ้ กฎหมายที่ไ ม่ ต รงกั น ระหว่ า งกฎหมายไทยและกฎหมายต่ า งประเทศ อย่ า งไรก็ ด ี
ิ อนุราษฎร์ กรรมการและผู ้อานวยการด ้านการแพทย์กลุม
นายแพทย์สน
่ ได ้กล่าวเห็นด ้วยกับข ้อเสนอและ
รับทีจ
่ ะนาข ้อเสนอดังกล่าวไปดาเนินการ
เมือ
่ ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นใดซักถามเพิม
่ เติมอีก ประธานได ้เสนอให ้ทีป
่ ระชุมรั บทราบรายงานผลการดาเนินงานใน
รอบปี 2556
ทีป
่ ระชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ตามทีป
่ ระธานเสนอ
้ สุดว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2556
3. พิจารณาและอนุม ัติงบดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี สิน
ประธานได เ้ สนอให ท
้ ี่ ป ร ะชุ ม พิ จ ารณาและอนุ มั ต ิง บดุ ล และงบก าไรขาดทุ น ปร ะจ าปี สิ้น สุ ด วั น ที่
31 ธันวาคม 2556 ทีบ
่ ริษัทได ้จัดทาขึน
้ และได ้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได ้ผ่านการ
่ บริษั ท ส านั ก งานเอิน ส์ท
ตรวจสอบและลงนามโดยผู ้สอบบัญ ชีข องบริษั ท ส านั ก งานอีว าย จ ากัด (เดิม ชือ
แอนด์ ยัง จากัด) แล ้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี ซึง่ ได ้ส่งให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นแล ้ว
ประธานได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และรับฟั งข ้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู ้ถือหุ ้น มีผู ้ถือหุ ้นซักถามสรุป
ได ้ดังต่อไปนี้
1.

คุณจิณพักตร์ พรพิบล
ู ย์ ได ้สอบถามดังนี้

1.1

เหตุใดในงบกาไรขาดทุนเรือ
่ งของต ้นทุนกิจการโรงพยาบาลทีแ
่ สดงไว ้ในหน ้าที่ 30 ของรายงานประจาปี
2556 สูง ขึน
้ เมื่อ เทีย บกั บ ปี 2555 ในขณะที่ต ้นทุน กิจ การโรงพยาบาลที่แ สดงไว ้ในหน า้ ที่ 60 ของ
รายงานประจาปี 2556 ตา่ ลงเมือ
่ เทียบกับปี 2555

ิ ชัย Hospital CFO กล่าวชีแ
้ จงว่าต ้นทุนกิจการโรงพยาบาลทีแ
ตอบ นายสมศักดิ์ วิวัฒน์สน
่ สดงไว ้ในหน ้าที่ 60
ของรายงานประจาปี 2556 เป็ นเพียงการแสดงถึงต ้นทุน ของค่าใช ้จ่ายเกีย
่ วกับผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนั กงานเท่านั น
้ ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของต ้นทุนกิจการโรงพยาบาลทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน
้ ตามทีแ
่ สดงไว ้ในหน ้าที่
30 ของรายงานประจาปี 2556 ทัง้ นี้ การแสดงรายการดังกล่าวเป็ นไปตามมาตรฐานการแสดงรายงานงบ
การเงินตามมาตรฐานการบัญชี
1.2.

เหตุใ ดในงบกาไรขาดทุน เรื่อ งของต ้นทุน บริก ารในอดีต ทีแ
่ สดงไว ้ในหน า้ ที่ 60 ของรายงานประจ าปี
2556 จึงปรากฏตัวเลขเฉพาะในปี 2556 แต่ไม่มต
ี วั เลขของรายการดังกล่าวในปี 2555

้ จงว่ารายการดังกล่าวทีไ่ ม่ปรากฎตัวเลขในปี 2555
ตอบ นายบัณทิต ม่วงเขียวสอน ผู ้จัดการฝ่ ายบัญชี กล่าวชีแ
เนื่อ งจากเป็ นมาตรฐานการบัญชีใหม่ท ก
ี่ าหนดให ้คานวนผลประโยชน์ร ะยะยาวของพนั ก งานตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยสะสม ซึง่ เริม
่ ใช ้ในปี 2556 จึงไม่มรี ายการดังกล่าวในปี 2555
1.3

ค่า เผื่อหนี้ส งสัยจะสูญทีแ
่ สดงไว ้ในหน า้ ที่ 44 ของรายงานประจาปี 2556 มีแนวโน ้มเพิ่มขึน
้ จึง อยาก
ทราบว่าจะมีวธิ ก
ี ารหรือกลยุทธ์ในการดาเนินการอย่างไร และเหตุใดทาไมไม่ตัง้ ค่าเผือ
่ หนี้สงสัยจะสูญ
ตามความเป็ นจริง

ิ ชัย Hospital CFO กล่าวชีแ
้ จงว่า บริษัทมีนโยบายและมาตรฐานการตัง้ สารองหนี้
ตอบ นายสมศักดิ์ วิวัฒน์สน
สูญซึง่ คานวนจากจานวนวันของหนี้คงค ้างและพิจารณาลูกหนี้รายตัวประกอบกัน จานวนทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ส่วน
หนึ่ง เกิด จากจ านวนวั น ของหนี้ค งค ้างสูง ขึน
้ แต่ก็ไ ม่ไ ด ้หมายความว่า เกิด หนี้ ส ูญ ขึน
้ จริง ซึง่ หนี้ ส ูญ ที่
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เกิดขึน
้ จริงนั น
้ มีจานวนทีต
่ า่ มาก ทัง้ นี้ การตัง้ สารองหนี้สญ
ู นั น
้ เป็ นการทาให ้ตัวเลขในงบการเงินสะท ้อน
ความเป็ นจริง และโรงพยาบาลใช ้มาตรฐานเดียวกันในการตัง้ สารองหนี้สญ
ู ทาให ้จานวนค่าเผือ
่ หนี้สงสัย
จะสูญเปลีย
่ นแปลงไปตามผลประกอบการ
้ จงเพิม
ดร. สุว รรณ วลัย เสถีย ร กรรมการ กล่าวชีแ
่ เติมว่า เนื่อ งจากโรงพยาบาลมีผ ลประกอบการดีข น
ึ้
เทียบทาให ้ค่าเผือ
่ หนีส
้ งสัยจะสูญเพิม
่ ขึน
้ ด ้วย ซึง่ เมือ
่ พิจารณาจากอัตราการเพิม
่ ขึน
้ ของรายได ้จากกิจการ
โรงพยาบาลก็สอดคล ้องกันกับอัตราการเพิม
่ ขึน
้ ค่าเผือ
่ หนี้สงสัยจะสูญ อีกทัง้ การตัง้ ค่าเผือ
่ หนี้สงสัยจะ
สูญทีส
่ งู จะทาให ้งบการเงินของบริษัทแข็งแกร่ง
2.

่ ชมว่าถึงแม ้บริษัทจะไม่มก
คุณศิรวิ ัฒน์ วรเวทวุฒค
ิ ณ
ุ ได ้กล่าวแสดงความชืน
ี าไรพิเศษจากการจาหน่าย
เงินลงทุนในบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ตอล จากัด (มหาชน) (กลุม
่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์) จานวน
ประมาณ 789 ล ้านบาท แต่ค ณะกรรมการผู ้บริห าร และพนั ก งานของโรงพยาบาลก็ยั งสามารถด าเนิน
กิจการจนมีผลประกอบการเป็ นทีน
่ ่าพอใจโดยสามารถทารายได ้สูงขึน
้ เป็ น 14,250 ล ้านบาทในปี ทีผ
่ ่าน
่ ชมด ้วย
มา รวมถึงการดาเนิน กิจกรรมช่วยเหลือสังคมต่างๆ ทีโ่ รงพยาบาลได ้ดาเนินการมาก็เป็ นทีน
่ ่าชืน
เช่นกัน พร ้อมกันนี้ คุณศิรวิ ฒ
ั น์ วรเวทวุฒค
ิ ณ
ุ ได ้สอบถามเพิม
่ เติมดังนี้

2.1

โครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ทถ
ี่ นนเพชรบุรีคาดว่าจะต ้องใช ้เงินลงทุนเป็ นจานวนเท่าใด จะเปิ ดบริการ
ได ้ในปี ใด มีจานวนเตียงเท่าใด และจะมีจานวนผู ้ป่ วยนอกสักเท่าใด

้ จงว่า ต ้นทุนของทีด
ตอบ นายเดนนิส บราวน์ Corporate CEO กล่าวชีแ
่ น
ิ และอาคารของโครงการโรงพยาบาล
้ และมีชน
ั ้ ใต ้
แห่งใหม่ทถ
ี่ นนเพชรบุรเี ป็ นจานวนประมาณ 8 พันล ้านบาท โดยเป็ นอาคารสูงขนาด 22 ชัน
้
ดินอีก 4 ชัน ทัง้ นี้ เงินลงทุนดังกล่าวได ้รวมค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ประมาณ 1.5 พันล ้านบาทไว ้ด ้วย
แล ้ว และจะใช ้เวลาในการก่อสร ้างจนเปิ ดดาเนินกิจการประมาณ 2.5 ปี นั บจากวันทีไ่ ด ้รับอนุมัตริ ายงาน
ผลกระทบสิง่ แวดล ้อมโดยคาดว่า จะได ้รั บ ภายในเดือ นมิถุ น ายน 2557 ในส่ว นของจ านวนเตีย งนั ้น
โครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ทถ
ี่ นนเพชรบุรีมค
ี วามสามารถรองรั บ ได ้ 200 - 240 เตีย ง ทัง้ นี้ จะเปิ ด
ให บ
้ ริ ก ารเท่ า ใดนั ้ น ขึ้น อยู่ กั บ ความต ้องการของผู ป
้ ่ วยด ว้ ย ในส่ว นของจ านวนผู ป
้ ่ วยนอกนั ้ น ทาง
โรงพยาบาลได ้คาดว่าจะมีจานวนผู ้ป่ วยนอกมากกว่าจานวนผู ้ป่ วยในเนื่องจากจะมีการย ้ายผู ้ป่ วยนอกจาก
โรงพยาบาลปั จจุบน
ั ไปยังโรงพยาบาลแห่งใหม่ทถ
ี่ นนเพชรบุรี ทัง้ นีค
้ วามสามารถในการรองรับผู ้ป่ วยนอก
โรงพยาบาลปั จจุบน
ั รวมกับโรงพยาบาลแห่งใหม่ทถ
ี่ นนเพชรบุรจ
ี ะสามารถรองรับได ้ถึง 8,000 คนต่อวัน
2.2

โครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ทถ
ี่ นนเพชรบุรวี า่ จะใช ้แหล่งเงินทุนจากทีใ่ ด

้ จงว่าโรงพยาบาลได ้มีการจัดทาประมาณการกระแสเงินสด
ตอบ นายเดนนิส บราวน์ Corporate CEO กล่าวชีแ
ล่ว งหน า้ 10 ปี ซึง่ ภายใต ้ประมาณการกระแสเงิน สดดั ง กล่า ว โรงพยาบาลจะมีเ งิน สดประมาณ 5.8
พันล ้าน และมีเงินกู ้ยืมประมาณ 5 พันล ้าน ดังนั น
้ โรงพยาบาลจึงไม่คาดหวังว่าจะต ้องมีการเพิม
่ ทุนหรือ
กู ้ยืมเพิม
่ ขึน
้ แต่อย่างใด และหากมีโครงการลงทุนเพิม
่ เติมในอนาคต โรงพยาบาลก็ยังมีวงเงินเครดิตอยู่
ประมาณ 3,000 ล ้านบาท ทีส
่ ามารถนาไปใช ้ในโครงการลงทุนเพิม
่ เติมดังกล่าวได ้ทันที
3.

คุณศจีรัตน์ เมธีสวุ ภาพ ได ้สอบถามดังนี้

3.1

ในหน ้าที่ 52 ของรายงานประจาปี 2556 มีรายการค่าเผือ
่ การลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในบริษัท จันทบุรี
คันทรีคลับ จากัด จึงอยากสอบถามความเป็ นมาและวิธก
ี ารแก ้ไข

้ จงว่าเนื่องจากบริษัท จันทบุรี คันทรีคลับ จากัด ซึง่ ดาเนิน
ตอบ นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ได ้ชีแ
กิจการสนามกอลฟ์ มีผลประกอบการขาดทุนอยู่ ทางโรงพยาบาลจึงต ้องมีการสารองค่าเผือ
่ การด ้อยค่า
ไว ้
3.2

จานวนสินค ้าตามทีร่ ะบุในงบดุลของโรงพยาบาลมีจานวนเพิม
่ ขึน
้ ซึง่ ตามหน ้าที่ 48 ของรายงานประจาปี
2556 ปรากฏว่ารายการสินค ้าคงเหลือเพิม
่ ขึน
้ ส่วนใหญ่จะเป็ นยา จึงอยากจะเรียนสอบถามว่าโรงพยาบาล
่ มสภาพเป็ นจานวนเท่าใด
มีวธิ ก
ี ารแยกอายุและมีการสารองเผือ
่ ค่าเสือ

ิ ชัย Hospital CFO กล่าวชีแ
้ จงว่าเนือ
ตอบ นายสมศักดิ์ วิวฒ
ั น์สน
่ งจากในปี ทีผ
่ ่านมามียาทีม
่ ค
ี วามจาเป็ นต่อการ
รั ก ษาหลายตั ว ที่เ กิด การขาดตลาด รวมถึง มีเ หตุ ก ารณ์ ไ ม่ ป กติใ นประเทศหลายเหตุ ก ารณ์ ท าให ้
โรงพยาบาลต ้องสารองปริมาณยาเพิม
่ ขึน
้ เพือ
่ ป้ องกันในกรณีฉุกเฉิน ทัง้ นี้โรงพยาบาลมีมาตรการในการ
จัดการตรวจสอบยาอย่างเข ้มงวด โดยจะไม่มก
ี ารหมดอายุเกิดขึน
้ โดยเด็ดขาด อีกทัง้ ยังสามารถคืนยาที่
่ มสภาพ
ไม่จาเป็ นแล ้วกลับไปให ้บริษัทยาได ้ด ้วยจึงไม่ต ้องมีการสารองเผือ
่ ค่าเสือ
4.

คุณสุรย
ิ นต์ จิตราภัณฑ์ ผู ้รับมอบฉันทะจากคุณกิตติวัฒน์ สุจริตพงศ์ ได ้สอบถามว่าเนื่องจากจะต ้องมีการ
นาเงินไปลงทุนโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ทถ
ี่ นนเพชรบุรี ดังนี้การจ่ายเงินปั น ผลในปี 2558 2559
หรือ 2560 จะยังคงอัตราเดิมหรือไม่

้ จงว่าถ ้ามีการใช ้เงินก่อสร ้างมากขึน
ตอบ นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ กล่าวชีแ
้ ก็คงจะต ้องลดจานวน
เงินปั นผลลง แต่ทัง้ นี้โดยประเพณี แล ้วโรงพยาบาลจะจ่ายเงิน ปั นผลในอัตราประมาณร ้อยละ 50 ของ
กาไรสุทธิ ซึง่ โรงพยาบาลคิดว่าคงจะไม่กระทบอัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว
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5.

คุณปริทรรศน์ ไกรทัศน์ ได ้สอบถามว่าภายหลังการดาเนินการก่อสร ้างโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ท ี่
ถนนเพชรบุรีแล ้วเสร็ จ โรงพยาบาลจะยังคงจานวนเงินปั นผลระหว่างกาลทีอ
่ ัตรา 0.7 บาทต่อหุ ้น และ
งวดสุดท ้ายที่ 1.2 บาทต่อหุ ้น

้ จงว่า น่ าจะยัง มีการแบ่ง จ่ายเงิน ปั นผลเป็ นระหว่า งกาล
ตอบ นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ กล่าวชีแ
และประจางวดเช่นเดิม แต่จานวนเงินนัน
้ ก็ขน
ึ้ อยูก
่ บ
ั ผลประกอบการของโรงพยาบาล
เมือ
่ ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นใดซักถามหรือเสนอแนะเพิม
่ เติมอีก ประธานจึงเสนอให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณาอนุมัตงิ บดุลและ
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
งบกาไรขาดทุนประจาปี สิน
มติท ป
ี่ ระชุ ม ที่ป ระชุม พิจ ารณาแล ้ว มีม ติด ้วยเสีย งข ้างมาก อนุ มั ต งิ บดุล และงบก าไรขาดทุน ประจ าปี
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด ้วยคะแนนเสียงดังนี้
สิน
เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย
งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

650,509,633
400

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

99.9999
0.0000

4. พิจารณาและอนุม ัติการจ ัดสรรกาไรประจาปี 2556 เพือ
่ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ
้ อ
ื หุน
้ และร ับทราบการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ประธานได ้เสนอให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณาอนุมัตก
ิ ารจัดสรรกาไรประจาปี 2556 เพือ
่ จ่ายเงินปั นผลให ้แก่ผู ้ถือหุ ้น
้ 1,387.10 ล ้านบาท คิดเป็ นร ้อยละ 55.0 ของกาไรสุทธิจาก
ในอัตราหุ ้นละ 1.90 บาท เป็ น เงินปั นผลรวมทัง้ สิน
งบการเงินรวมปี 2556 โดยบริษัทได ้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล เมือ
่ วันที่ 5 กันยายน 2556 ในอัตราหุ ้นละ 0.70
บาท รวมเป็ นจานวนเงิน 511.04 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 ี่ 6 มีนาคม 2557 และปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นเพื่อ
กาหนดรายชือ
สิท ธิใ นการรั บเงินปั นผลในวัน ศุกร์ท ี่ 7 มีน าคม 2557 โดยจะจ่ายเงิน ปั น ผลในวัน พุ ธ ที่ 28 พฤษภาคม 2557
ทัง้ นี้ รายละเอียดการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผล สามารถสรุปได ้ดังนี้

รายละเอียดการจ ัดสรรกาไร
1. กาไรสุทธิของงบการเงินรวม (ล ้านบาท)
2. จานวนหุ ้น (ล ้านหุ ้น)
3. เงินปั นผลประจาปี
- เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท/หุ ้น)
- เงินปั นผลงวดสุดท ้าย (บาท/หุ ้น)
4. จานวนเงิน (ล ้านบาท)
5. สัดส่วนเงินปั นผลเทียบกับกาไรสุทธิ
* เสนอเพือ
่ การอนุมัต ิ
** แจ ้งเพือ
่ รับทราบ (จ่ายเมือ
่ วันที่ 5 กันยายน 2556)

2556
2,520.78
730.05
*1.90
**0.70
1.20
1,387.10
55.0%

2555
2,666.73
730.05
1.80
0.60
1.20
1,314.09
49.3%

หลังจากนั น
้ ประธานได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และรับฟั งข ้อเสนอแนะต่าง ๆ แต่ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นคนใด
ซักถาม ประธานจึงเสนอให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล และอนุมัตก
ิ ารจ่ายเงิน ปั น
ผลจากกาไรสุทธิประจาปี 2556
มติทป
ี่ ระชุ ม ทีป
่ ระชุมพิจารณาแล ้วมีมติเอกฉั นท์ รั บทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลและอนุ มัตก
ิ าร
จ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิประจาปี 2556 ตามทีค
่ ณะกรรมการเสนอ ด ้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย
งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

650,510,133
0
0
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เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

100.0000
0.0000
0.0000

รายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นครัง้ ที่ 21 ประจาปี 2557

5. พิจารณาและอนุม ัติการแต่งตงกรรมการแทนกรรมการที
ั้
ค
่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
ประธานได ้มอบหมายให ้นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู ้
เสนอวาระนีต
้ อ
่ ทีป
่ ระชุม
นางอรุ ณี เกษตระทัต กล่า วรายงานต่อทีป
่ ระชุม ว่า ด ้วยข ้อบัง คับ ของบริษัท ข ้อที่ 23 กาหนดให ้ในการ
ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจานวนหนึ่งในสามของกรรมการทัง้ คณะ ต ้องออกจากตาแหน่ ง
ซึง่ ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี ครัง้ นี้ มีกรรมการต ้องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 4 คน ดังนี้
1. นายแพทย์ธนิต

เธียรธนู

กรรมการ และประธานกรรมการแพทย์

2. ดร. สุวรรณ

วลัยเสถียร

กรรมการ

3. นางสาวโสภาวดี

อุตตโมบล

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

4. นายชอง

โท

กรรมการ กรรมการคณะกรรมการลงทุนและ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

่ บุคคลทีม
ทัง้ นี้ บริษั ทได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นเสนอชือ
่ ค
ี วามรู ้ ความสามารถ และคุณสมบัตท
ิ เี่ หมาะสม
เพือ
่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทในช่วงเดือน ธันวาคม 2556 ถึง มกราคม 2557 แต่ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้น
เสนอบุคคลใดเข ้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
นางอรุณี เกษตระทัต จึงเสนอให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการทีต
่ ้องออกตามวาระในปี 2556 จานวน
3 คน ได ้แก่ ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล และนายชอง โท กลับเข ้าดารงตาแหน่งอีก
ครั ง้ หนึ่ง และเสนอแต่งตัง้ นายแพทย์นา ตันธุวนิตย์ เป็ นกรรมการท่านใหม่ แทน นายแพทย์ธนิต เธียรธนู ที่
ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ และเกษี ยณอายุตามกฏบัตรคณะกรรมการ โดยให ้ทีป
่ ระชุมลงมติแต่งตัง้
กรรมการเป็ นรายบุคคล
่ บุคคลอืน
เมือ
่ ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นคนใดเสนอชือ
่ หรือซักถามเพิม
่ เติม นางอรุณี เกษตระทัต จึงขอให ้ทีป
่ ระชุมลงมติ
มติทป
ี่ ระชุม ทีป
่ ระชุมพิจารณาแล ้วมีมติเสียงข ้างมาก อนุมัตก
ิ ารแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล ดังนี้
1. ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร
เห็นด ้วย
จานวน
ไม่เห็นด ้วย

จานวน

งดออกเสียง

จานวน

2. นางสาวโสภาวดี
เห็นด ้วย

อุตตโมบล
จานวน

650,344,798

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

99.9745

41,400
123,935

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

0.0063
0.0190

642,538,763

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

98.7745

คิดเป็ นร ้อยละ

ไม่เห็นด ้วย

จานวน

งดออกเสียง

จานวน

7,967,870
3,500

เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

1.2248
0.0005

3. นายชอง โท
เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย
งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

643,776,163
6,730,470
3,500

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

98.9648
1.0346
0.0005

4. นายแพทย์นา ตันธุวนิตย์
เห็นด ้วย
จานวน
ไม่เห็นด ้วย
จานวน
งดออกเสียง จานวน

650,473,733
34,900
1,500

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

99.9944
0.0053
0.0002

6. พิจารณาและอนุม ัติคา่ ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สาหร ับปี 2557
ประธานได ้มอบหมายให ้นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู ้
เสนอวาระนีต
้ อ
่ ทีป
่ ระชุม
8
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นางอรุณี เกษตระทัตกล่าวรายงานต่อทีป
่ ระชุมว่า คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยให ้อยู่ในระดับเหมาะสมและสอดคล ้องกับภาระหน ้าทีแ
่ ละความรั บผิดชอบ
ของกรรมการ รวมทัง้ ค านึง ถึง สภาพเศรษฐกิจ โดยรวม และมีก ารเปรีย บเทีย บกับ บริษั ทอืน
่ ในอุต สาหกรรม
เดียวกัน ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประกอบด ้วยค่าตอบแทนรายปี และค่าเบีย
้ ประชุมรายครัง้
ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่า ตอบแทนได ้เสนอให ้กาหนดค่า ตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุด ย่อ ย ส าหรั บ ปี 2557 ในวงเงิน รวมไม่เ กิน 8.5 ล ้านบาท (เป็ นอัต ราเดีย วกับ ปี 2556) 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
้
หลังจากนัน
้ นางอรุณี เกษตระทัตได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และรับฟั งข ้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยมีผู ้ถือ
หุ ้นได ้ซักถามและให ้ข ้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังสรุปได ้ดังนี้
1.

คุณไกรวัลย์ คทวณิช ได ้สอบถามว่าวงเงิน 8.5 ล ้านบาทรวมอยู่ในจานวนค่าตอบแทนกรรมการตามที่
ปรากฏในหน ้าที่ 99 ของรายงานประจาปี 2556 หรือไม่

้ จงว่าวงเงิน 8.5 ล ้านบาทเป็ นวงเงินปี ต่อปี ซึง่ หากปี ใดมี
ตอบ นายบรรพต กิตติกงิ่ เลิศ เลขานุการบริษัท ได ้ชีแ
จ านวนเงิน ค่า ตอบแทนกรรมการเกิน กว่า 8.5 ล ้านบาท ทางโรงพยาบาลจะได ้น าเสนอให ้ผู ถ้ ือ หุ น
้
พิจารณาอนุมัตก
ิ อ
่ น
2.

คุณไกรวัลย์ คทวณิช ได ้สอบถามเพิม
่ เติมว่าทาไมในส่วนของค่าตอบแทนผู ้บริหารเรือ
่ งผลประโยชน์ระยะ
ยาวอืน
่ ตามทีป
่ รากฏในหน ้าที่ 99 ของรายงานประจาปี 2556 จึงมีจานวนติดลบ 0.04 ล ้านบาท

้ จงว่ารายการดังกล่าวเป็ นการปรับลด
ตอบ นายบัณทิต ม่วงเขียวสอน ผู ้จัดการฝ่ ายบัญชีและการเงิน กล่าวชีแ
ประมาณการผลประโยชน์ร ะยะยาวอืน
่ ของผู ้บริห าร เนื่อ งจากเป็ นมาตรฐานการบัญ ชีใหม่ท ก
ี่ าหนดให ้
คานวนผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสะสม ซึง่ เริม
่ ใช ้ในปี 2556
เมือ
่ ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นคนใดซักถามหรือให ้ข ้อเสนอแนะ นางอรุณี เกษตระทัต จึงเสนอให ้ทีป
่ ระชุมลงมติ
มติทป
ี่ ระชุ ม ทีป
่ ระชุมพิจารณาแล ้วมีมติเสียงข ้างมาก อนุ มัตค
ิ ่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
สาหรับปี 2557 รายละเอียดตามทีป
่ ระธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเสนอ ด ้วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี้
เห็นด ้วย

จานวน

650,506,198

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

99.9993

ไม่เห็นด ้วย

จานวน

0

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

0.0000

งดออกเสียง

จานวน

3,935

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

0.0006
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7. พิจารณาแต่งตงผู
ั้ ส
้ อบบ ัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบ ัญชี ประจาปี 2557
ประธานได ้มอบหมายให ้นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผู ้เสนอวาระนี้ต่อ ที่
ประชุม
นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได ้เสนอให ้ทีป
่ ระชุม พิจารณาแต่งตัง้ ผู ้สอบ
บัญชีประจาปี 2557 โดยแต่งตัง้ นางสาวสุมาลี ลีวราบัณฑิต ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 (ผู ้สอบบัญชีท ี่
ลงนามในรายงานของผู ้สอบบัญชี) และ/หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู ้สอบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที่ 3853
และ/หรือ นายเติม พงษ์ โอปนพั น ธุ์ ผู ้สอบบัญ ชีรั บ อนุ ญ าตทะเบีย นเลขที่ 4501 จากบริษั ท ส านั ก งานอีว าย
่ บริษัท สานั กงานเอินส์ท แอนด์ ยั ง จ ากัด ) เป็ นผู ้สอบบัญชีประจาปี 2557 ของบริษัท และ
จากัด (เดิมชือ
กาหนดค่าตอบแทนเป็ นเงินจานวนไม่เกิน 2,200,000 บาท ซึง่ เป็ นอัตราเดียวกันกับปี 2556

้ าก บริษท
ผูไ้ ด้ร ับการเสนอแต่งตงในคร
ั้
งนี
ั้ จ
ั
สาน ักงานอีวาย จาก ัด

เลขที่
ใบอนุญาต

ช่วงเวลา/จานวนปี ทีส
่ อบบ ัญชี
ให้บริษ ัท

1. นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต

3970

2554-2556 / 3 ปี

2. นางสาววิสสุตา จริยธนากร

3853

2551–2553 / 3 ปี

3. นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์

4501

ไม่เคย

่ บริษัท สานั กงานเอินส์ท
โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท สานั กงานอีวาย จากัด (เดิมชือ
แอนด์ ยัง จากัด) ได ้ให ้บริการแก่บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด มีความคุ ้นเคยกับธุรกิจโรงพยาบาล
เป็ นอย่างดี และมีคา่ สอบบัญชีอยูใ่ นเกณฑ์เหมาะสมในระดับเดียวกับบริษัทอืน
่ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
หลังจากนัน
้ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และรับฟั งข ้อเสนอแนะต่างๆ เมือ
่
ไม่ม ีผู ้ถือหุ ้นคนใดซัก ถาม นางสาวโสภาวดี อุต ตโมบลจึง เสนอให ้ทีป
่ ระชุมพิจ ารณาแต่ง ตัง้ ผู ้สอบบัญ ชีแ ละ
กาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีประจาปี 2557
มติทป
ี่ ระชุม ทีป
่ ระชุมพิจารณาแล ้วมีมติเสียงข ้างมาก อนุมัตใิ ห ้แต่งตัง้ นางสาวสุมาลี ลีวราบัณฑิต ผู ้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 (ผู ้สอบบัญชีทล
ี่ งนามในรายงานของผู ้สอบบัญชี) และ/หรือ นางสาววิสสุตา จริยธ
นากร ผู ้สอบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที่ 3853 และ/หรือนายเติมพงษ์ โอปนพั นธุ์ ผู ้สอบบัญชีรั บอนุ ญ าตทะเบีย น
่ บริษัท สานั กงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด) เป็ นผู ้สอบ
เลขที่ 4501 จาก บริษัท สานั กงานอีวาย จากัด (เดิมชือ
บัญชีประจาปี 2557 ของบริษัท และกาหนดค่าตอบแทนเป็ นเงินจานวนไม่เกิน 2,200,000 บาท ด ้วยคะแนน
เสียงดังต่อไปนี้
เห็นด ้วย

จานวน

650,479,633

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

99.9953

ไม่เห็นด ้วย
งดออกเสียง

จานวน
จานวน

0
30,500

เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

0.0000
0.0046

8. พิจารณาแก้ไขหน ังสือบริคณห์สนธิของบริษ ัท เพือ
่ ให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องก ับการแปลงสภาพ
หุน
้ บุรม
ิ สิทธิเป็นหุน
้ สาม ัญในปี 2557
ประธานได ้มอบหมายให ้นายบรรพต กิตติกงิ่ เลิศ เลขานุการบริษัท เป็ นผู ้เสนอวาระนี้ตอ
่ ทีป
่ ระชุม โดยนาย
บรรพต กิตติกงิ่ เลิศ เลขานุการบริษัท ได ้แจ ้งต่อทีป
่ ระชุมว่า สืบเนื่องจากการใช ้สิทธิแปลงสภาพหุ ้นบุรม
ิ สิทธิ
เป็ นหุ ้นสามั ญในเดือนกุมภาพั นธ์ ปี 2557 ซึง่ มีผู ้ถือหุ ้นบุรม
ิ สิทธิใ ช ้สิทธิรวม 40,000 หุ ้น ทาให ้หุ ้นบุร ิมสิท ธิ
ลดลงและหุ ้นสามั ญ เพิ่ม ขึน
้ จ านวน 40,000 หุ ้น จึง จ าเป็ นต ้องแก ้ไขหนั ง สือ บริค ณห์ส นธิข องบริษั ท ข ้อ 4
เพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับการใช ้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)

921,251,022 หุ ้น
1,451,663 หุ ้น

ิ เอ็ดล ้านสองแสนห
ิ สองหุ ้น)
(เก ้าร ้อยยีส
่ บ
หุ ้น
้าหมืน
่ หนึง่ พันยีส
่ บ
่ สนห ้าหมืน
(หนึง่ ล ้านสีแ
่ หุหนึ
้น ง่ พันหกร ้อยหกสิบสามหุ ้น)

โดยนายบรรพต กิตติก งิ่ เลิศ ได ้แจ ้งให ้ทีป
่ ระชุม ทราบว่าในวาระนี้ ทีป
่ ระชุมผู ้ถือ หุ ้นต ้องมีม ติอ นุ มั ต ด
ิ ้วย
ิ ธิออกเสียง
คะแนนเสียงไม่น ้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทีม
่ าเข ้าร่วมการประชุมและมีสท
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หลังจากนัน
้ นายบรรพต กิตติกงิ่ เลิศ ได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และรับฟั งข ้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยมี
ผู ้ถือหุ ้นได ้ซักถามและให ้ข ้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังสรุปได ้ดังนี้
1.

คุณ สุร ิย นต์ จิต ราภั ณ ฑ์ ผู ้รั บ มอบฉั น ทะจากคุณ กิต ติวัฒ น์ สุจ ริต พงศ์ ได ้สอบถามว่า หุ ้นบุร ิม สิท ธิข อง
ิ ธิเหนือกว่าหุ ้นสามัญอย่างไร
บริษัทมีอายุหรือไม่ และมีสท

้ จงว่าตามกฎหมายแล ้วหุ ้นบุรม
ตอบ นายบรรพต กิตติกงิ่ เลิศ เลขานุ การบริษัท ได ้ชีแ
ิ สิทธินัน
้ เมือ
่ ออกแล ้วไม่
ิ ธิอน
สามารถเปลีย
่ นได ้จึงไม่มก
ี ารหมดอายุ ทัง้ นี้ หุ ้นบุรม
ิ สิทธิของโรงพยาบาลมีสท
ื่ ๆ เหมือนหุ ้นสามัญ
ิ ธิทจ
ทุกประการรวมถึงสิทธิการออกเสียงลงคะแนนด ้วย โดยสิทธิทแ
ี่ ตกต่างคือผู ้ถือหุ ้นบุรม
ิ สิทธิมส
ี ท
ี่ ะ
ได ้รั บ เงินปั นผลก่อนหุ ้นสามัญในกรณีท ผ
ี่ ู ้ถือ หุ ้นบุร ิมสิท ธิได ้รั บแจกเงิน ปั นผลไม่ถ งึ ร ้อยละ 15 ของทุน
ิ ธิแปรสภาพเป็ นหุ ้นสามัญได ้
ของบริษัททีเ่ ป็ นหุ ้นบุรม
ิ สิทธิแล ้ว และมีสท
เมื่อ ไม่มก
ี ารซักถามเพิม
่ เติม นายบรรพต กิต ติก งิ่ เลิศ จึงเสนอให ้ทีป
่ ระชุม พิจ ารณาอนุ มั ต แ
ิ ก ้ไขหนั ง สือ
บริคณห์สนธิข ้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
650,506,998 เสียง
99.9995
ไม่เห็นด ้วย
จานวน
เสี
ย
ง
คิ
ด
เป็
นร
้อยละ
0
0.0000
งดออกเสียง

จานวน

3,135

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

0.0004

9. พิจารณาและอนุม ัติแก้ไขหน ังสือบริคณห์สนธิขอ
้ 3 โดยเพิม
่ ว ัตถุประสงค์ของบริษ ัทอีก 2 ข้อ
ประธานได ้มอบหมายให ้นายบรรพต กิตติกงิ่ เลิศ เลขานุการบริษัท เป็ นผู ้เสนอวาระนี้ตอ
่ ทีป
่ ระชุม โดยนาย
บรรพต กิตติกงิ่ เลิศ เลขานุ การบริษัท ได ้เสนอให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณาและอนุมัตแ
ิ ก ้ไขหนั งสือบริคณห์สนธิข ้อ 3
โดยเพิม
่ วัตถุประสงค์ของบริษั ทอีก 2 ข ้อ ให ้บริษั ทดาเนิน ธุรกิจวิจัย และพั ฒนา ซึง่ จะเป็ นการสนั บ สนุ นธุรกิจ
หลักของโรงพยาบาล และช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคคลากร ดังนี้
ข ้อ 22. ประกอบกิจการให ้บริการรั บทาวิจัยและพั ฒ นาพร ้อมทัง้ ให ้คาปรึกษาโครงการวิจัยและพั ฒนา
เทคโนโลยี
ข ้อ 23. ทาการค ้นคว ้า วิเคราะห์ เก็บรวบรวมข ้อมูล สรุปและรายงานเกีย
่ วกับสถิต ิ และข ้อมูลเกีย
่ วกับ
กิจกรรมทางการแพทย์ อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ เกษตรกรรม การตลาด การโฆษณาและการ
พาณิชย์ สาหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท
โดยนายบรรพต กิต ติก งิ่ เลิศ ได ้แจ ้งให ้ทีป
่ ระชุมทราบว่า ในวาระนี้ ทีป
่ ระชุม ผู ้ถือหุ ้นต ้องมีม ติอ นุ มั ต ด
ิ ้วย
ิ ธิออกเสียง
คะแนนเสียงไม่น ้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทีม
่ าเข ้าร่วมการประชุมและมีสท
หลังจากนัน
้ นายบรรพต กิตติกงิ่ เลิศ ได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และรับฟั งข ้อเสนอแนะต่าง ๆ เมือ
่ ไม่
มีก ารซัก ถามเพิ่ม เติม ประธานจึง เสนอให ้ทีป
่ ระชุม พิจ ารณาอนุ มั ต แ
ิ ก ้ไขหนั ง สือ บริค ณห์ส นธิข ้อ 3 โดยเพิ่ม
วัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 2 ข ้อข ้างต ้น
มติทป
ี่ ระชุม ทีป
่ ระชุมพิจารณาแล ้วมีมติอนุมัตด
ิ ้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ิ ธิออกเสียง ดังนี้
ของผู ้ถือหุ ้นทีม
่ าประชุมและมีสท
เห็นด ้วย

จานวน

ไม่เห็นด ้วย

จานวน

งดออกเสียง

จานวน

634,993,198

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

97.6146

0
15,516,935

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

0.0000
2.3853

10. พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ้ามี)
ประธานได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือ หุ น
้ ซัก ถาม และรั บ ฟั ง ข ้อเสนอแนะต่า ง ๆ ของผู ้ถือ หุ ้น โดยมีผู ้ถือ หุ ้นได ้
ซักถามและให ้ข ้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังสรุปได ้ดังนี้
1.

คุณไกรวัลย์ คทวณิช ได ้สอบถามว่าแพทย์ทม
ี่ ค
ี านาหน ้าว่า รศ. หรือศาสตราจารย์ คงไม่ได ้ละทิง้ ความ
เป็ นศาตราจารย์ ดังนั น
้ จึงควรทีจ
่ ะคงคานาหน ้าดังกล่าวไว ้ทัง้ ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษด ้วยหรือไม่
เพื่อสร ้างความมั่นใจให ้กับคนไข ้หากมีการเปลีย
่ นแพทยผู ้รั กษาจากท่านเดิมทีค
่ นไข ้ไว ้ใจเป็ นท่านอืน
่
คนไข ้ก็ ยั ง สามารถมั่ น ใจในแพทยได ้โดยพิจ ารณาจากค าน าหน า้ ดั ง กล่า ว ทัง้ นี้ คุณ ไกรวั ล ย์ เห็ น ว่า
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บางครัง้ นามบัตรของแพทย์ได ้มีการแสดงคานาหน ้าหรือตาแหน่งดังกล่าว แต่ก็ไม่ปรากฏบนหน ้าจอหรือ
เวปไซต์ของโรงพยาบาลด ้วย
ิ อนุ ร าษฎร์ ได ้แสดงความเห็ นด ้วยและจะนาไปพิจารณาดาเนินการเพื่อเสริมเป็ นจุดเด่น
ตอบ นายแพทย์สน
้ จงเพิ่มเติม ว่าต าแหน่ ง ศาสตราจารย์ เป็ นตาแหน่ งทีไ่ ด ้รั บการ
ของแพทย์ของโรงพยาบาล ทัง้ นี้ไ ด ้ชีแ
โปรดเกล ้าฯ จึงเป็ นตาแหน่ งทีม
่ เี กียรติจะมายกเลิกใช ้มิได ้ แต่ทต
ี่ ่างประเทศตาแหน่ งดังกล่าวอาจได ้รั บ
การแต่ง ตัง้ ต่า งกัน ทัง้ นี้ คนไข ้ชาวต่า งชาติบ างส่ว นเวลาเข ้ามาดูใ นเว็บ ไซต์ข องโรงพยาบาลก็ จ ะได ้
พิจารณาคุณสมบัตข
ิ องแพทย์ในส่วนนีเ้ ช่นเดียวกัน
2.

คุณบงกชรัตน์ สร ้อยทอง ผู ้รับมอบฉันทะจาก คุณชลลดา อิงศรีสว่าง ได ้สอบถามดังนี้

2.1

้ ธุรกิจในปี นี้หรือไม่
ตามทีบ
่ ริษัทมีการเตรียมสภาพคล่องไว ้ 3,000 ล ้านบาทนั น
้ บริษัทมีแนวโน ้มทีจ
่ ะซือ
และสอบถามแนวโน ้มหรือทิศทางการดาเนินการในธุรกิจของบริษัทในปี นเี้ ป็ นอย่างไร

้ จงว่าบริษัทมีการเจรจาพูดคุยเกีย
้ กิจการ แต่บริษัทยังไม่
ตอบ นายเดนนิส บราวน์ Corporate CEO ชีแ
่ วกับซือ
สามารถเปิ ดเผยข ้อมูลได ้เนือ
่ งจากติดข ้อกาหนดเรือ
่ งการเก็บรักษาความลับ ซึง่ หากการเจรจาไม่สาเร็ จก็
้ ขายกิจการจนกว่าจะ
จะไม่มข
ี ้อมูลทีจ
่ ะเปิ ดเผย และโดยทั่วไปบริษัทจะไม่เปิ ดเผยข ้อมูลเกีย
่ วกับการซือ
ได ้เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อน
2.2

ตามทีท
่ างโรงพยาบาลกรุงเทพมีการแตกพาร์แล ้ว ทางบริษัทจะมีนโยบายเช่นเดียวกันหรือไม่

้ จงว่าบริษัทยังไม่มน
ตอบ นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ได ้ชีแ
ี โยบายในการแตกพาร์ดงั กล่าว
3.

คุณนายสุรย
ิ นต์ จิตราภัณฑ์ ผู ้รับมอบฉันทะจาก คุณ กิตติวฒ
ั น์ สุจริตพงศ์ ได ้สอบถามดังนี้

3.1

ถามต่อ จากคุณ บงกชรั ต น์ สร ้อยทองว่า การตัง้ วงเงิน 3,000 ล ้านนั ้น พอจะเปิ ดเผยว่า เป็ นคู่สัญ ญาใน
ประเทศหรือต่างประเทศได ้หรือไม่

ี้ จงว่ า การร่ ว มทุ น กั บ โรงพยาบาลอื่น ส่ว นใหญ่ อ ยู่ ใ น
ตอบ นายชั ย โสภณพนิ ช ประธานกรรมการ ได ช
้ แ
ต่างประเทศ เช่นการร่วมทุนในประเทศมองโกเลียทีไ่ ด ้เปิ ดเผยข ้อมูลไปแล ้ว และคงใช ้งบมากกว่า 3,000
พันล ้านบาท
3.2

อยากให ้แสดงความเห็นเกีย
่ วกับอนาคตของธุรกิจโรงพยาบาลหลังจากเปิ ด AEC แล ้วจะเป็ นอย่างไรใน
อีก 5 ปี ข ้างหน ้า

้ จงว่าแม ้จะมี AEC แล ้วแต่การจ ้างแพทย์ยังอยู่ในวงจากัด
ตอบ นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ได ้ชีแ
เพราะแพทย์ทจ
ี่ ะรั กษาคนไข ้ได ้ต ้องได ้รั บใบอนุ ญ าตของประเทศนั ้น จึงเป็ นข ้อจากัด ในการรั บแพทย์
ต่างชาติเข ้ามา ซึง่ เป็ นข ้อจากัดทีส
่ าคัญ
ิ อนุ ร าษฎร์ ได ้ชีแ
้ จงเพิ่ม เติม ว่า การเปิ ด AEC น่ า จะเป็ นผลดีต่อ ไทย เพราะศัก ยภาพ
นายแพทย์ส น
การแพทย์ข องไทยดีก ว่า หลายประเทศในเอเชีย และกรุ ง เทพจะเป็ นผู ้น าของ AEC ทางด ้านการ
รักษาพยาบาลและจานวนคนไข ้จะเพิม
่ ขึน
้ อย่างแน่นอน และคิดว่าควรเพิม
่ ศักยภาพทางด ้านการวิจัยเข ้า
ไปด ้วย
3.3

ในกรณีห ากคนไข ้ปริม าณมากขึน
้ แต่คู่แ ข่งจะเข ้ามาได ้เช่น โรงพยาบาลกรุ งเทพทีม
่ ีหลายสาขา และ
มาเลเซีย ซึง่ เป็ นคูแ
่ ข่งทีน
่ ่ากลัวและสาคัญ ทางโรงพยาบาลมีวธิ ป
ี ้ องกันอย่างไร

ิ ชีแ
้ จงว่าโรงพยาบาลแบ่งเป็ น 3 ระดับ คือโรงพยาบาลระดับชุมชนรักษาโรคทั่วไป ระดับทีส
ตอบ อาจารย์สน
่ อง
่ วชาญการรักษาเฉพาะโรค และระดับทีส
่ วชาญ
คือโรงพยาบาลทีเ่ ชีย
่ ามคือโรงพยาบาลศูนย์ทม
ี่ ค
ี วามเชีย
ทุกด ้าน ซึง่ เป็ นสิง่ ทีบ
่ ารุงราษฎร์ได ้ตัง้ ปณิธานไว ้เมือ
่ 20 ปี ทีแ
่ ล ้วว่าเราจะเป็ นโรงพยาบาลศูนย์ทด
ี่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ
่ ว่าการทีป
เท่าทีจ
่ ะทาได ้ โดยใช ้เวลากว่า 10 ปี ในการขึน
้ มาถึงจุดนี้ ซึง่ เชือ
่ ั จจุบันโรงพยาบาลมีแพทย์
่ ว่าไม่มโี รงพยาบาลเอกชนใดในเอเซีย
ประจากว่า 300 กว่าท่าน นัน
้ เป็ นจุดแข็งของโรงพยาบาล และเชือ
ตะวันออกเฉียงใต ้ทีม
่ จ
ี ด
ุ แข็งเทียบเท่าของเรา
4.

คุณปิ ยมาส จรัสโรจนังกูล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย ได ้สอบถามดังนี้

4.1

ผู ้ป่ วยต่างชาติทส
ี่ ร ้างรายได ้เป็ น 61% ของรายได ้ทัง้ หมด แบ่งออกเป็ นชาวต่างชาติทพ
ี่ านั กนอกไทยกับ
ในไทยกี่ %

้ จงว่าเป็ น ชาวต่างชาติทพ
ตอบ นายเดนนิส บราวน์ Corporate CEO ชีแ
ี่ านักในประเทศไทย ประมาณ 10%
4.2

จานวนผู ้ป่ วยทีส
่ ง่ ต่อมาจากสานักงานส่งต่อผู ้ป่ วยจานวน 20 แห่งใน 15 ประเทศคิดเป็ นกี่ % ของรายได ้

้ จงว่าจานวนคนไข ้ทีส
ตอบ นายเดนนิส บราวน์ Corporate CEO ได ้ชีแ
่ ง่ ต่อมาจากสานั กงานส่งต่อผู ้ป่ วยนั น
้
ค่อนข ้างจะผันแปรไปตามแต่ละประเทศ และขึน
้ อยู่กับจานวนประชากรและความสามารถของสานั กงาน
ตัวเลขส่งต่อผู ้ป่ วย รวมถึงคนไข ้ต่างประเทศบางส่วนก็เป็ นนักท่องเทีย
่ วชาวต่างชาติทม
ี่ าเกิดเจ็บป่ วยหรือ
ได ้รับอุบต
ั เิ หตุในประเทศไทย ทีจ
่ งึ เป็ นตัวเลขทีเ่ ก็บข ้อมูลยากและยังไม่สามารถบอกได ้ในขณะนี้
4.3

5 โรคแรกทีผ
่ ู ้ป่ วยมารักษามีโรคอะไรบ ้างและคิดเป็ นกี่ % ของรายได ้รวม
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้ จงว่าแต่ละประเทศมีโรคแตกต่างกัน ผันแปรกันไปตามแต่ละ
ตอบ นายเดนนิส บราวน์ Corporate CEO ชีแ
ประเทศ ทางโรงพยาบาลจะดูเ รื่อ งศูน ย์ทจ
ี่ ะน าผู ้ป่ วยเข ้ามารั ก ษาในประเทศ เพราะบางประเทศหาก
เคลือ
่ นย ้ายผู ้ป่ วยลาบากก็จะให ้รักษาในประเทศของเขา
4.4

่ ซึง่ ในภาคธุรกิจตลาด
ด ้วยปั จจุบน
ั สังคมได ้มีการตืน
่ ตัวอย่างมากเกีย
่ วกับการต่อต ้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ทุนนั น
้ ได ้ปรากฏว่าสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการในบริษัทไทย (IOD) ได ้มีการจัดทาโครงการสมาชิก
่ ขึน
แนวร่วมปฏิบัตข
ิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต ้านการทุจริตคอร์รัปชัน
้ มา และทราบมาว่าบริษัทได ้มี
่ ชม
การประกาศเจตนารมณ์กบ
ั โครงการนีแ
้ ล ้ว ในนามของสมาคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทยจึงขอแสดงความชืน
ต่อคณะกรรมการและผู ้บริหาร และขอสอบถามท่านประธานถึงการเตรียมความพร ้อม การกาหนดนโยบาย
่ ขัน
การต่อต ้านการทุจริตคอร์รัปชัน
้ ตอนการปฏิบัตท
ิ เี่ ป็ นรูปธรรมเพือ
่ ทีจ
่ ะได ้รับการรับรองจาก IOD และ
่ ารเป็ นบริษัททีต
่
ก ้าวเข ้าสูก
่ อ
่ ต ้านการทุจริตคอร์รัปชัน

้ จงว่า ทางโรงพยาบาลก าลัง กรอกแบบฟอร์ม และศึก ษาถึง
ตอบ นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชีแ
ขัน
้ ตอนการขอรั บรองจาก IOD ซึง่ เป็ นเอกสารจานวนหน ้าทีม
่ าก ร่วมถึงต ้องมีระบบในการดาเนินการ
เพือ
่ ให ้มีการรับรองดังกล่าว รวมถึงศึกษาพิจารณาความคุ ้มทุนในการดาเนินการดังกล่าวด ้วย ซึง่ หากไม่
เป็ นภาระทีม
่ ากเกิน ไปบริษั ทก็ ยน
ิ ดีทจ
ี่ ะด าเนิน การขอการรั บ รองดัง กล่าวจาก IOD ทัง้ นี้ เนื่อ งจาก
้ ของ ดังนั น
โรงพยาบาลเป็ นธุรกิจในการให ้บริการไม่ใช่การจัดซือ
้ บริษัทจึงเห็ นว่าโอกาสในการเกิดการ
่
ทุจริตคอร์รัปชันนัน
้ มีน ้อยมาก
5.

คุณศักดา ตัง้ ศักดิส
์ ถิตย์ ได ้สอบถามดังนี้

5.1

้ กิจ การ
เกีย
่ วกับ การเปิ ด AEC นั ้น ทางโรงพยาบาลมีก ลยุทธ์หรือนโยบายใดบ ้าง นอกจากการไปซือ
โรงพยาบาลในต่ า งประเทศแล ว้ นั ้ น มี น โยบายไปเปิ ดโรงพยาบาลเองในต่ า งจั ง หวั ด บ า้ งหรื อ ไม่
โดยเฉพาะจังหวัดในส่วนทีเ่ ป็ นรอยต่อของประเทศเพือ
่ นบ ้านเรา

้ จงว่าบริษัทยังไม่มน
ตอบ นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชีแ
ี โยบายในการสร ้างโรงพยาบาลใหม่ทงั ้ ใน
ประเทศเพือ
่ นบ ้านและในประเทศเนื่องจากใช ้ระยะเวลาในการได ้รั บผลตอบแทนนานเกินไป แต่มค
ี วาม
้ โรงพยาบาลทีไ่ ด ้มีการดาเนินการมาแล ้ว ซึง่ ต ้องพิจารณาว่าบริษัทสามารถเข ้าไปช่วย
ยินดีทจ
ี่ ะเข ้าไปซือ
พัฒนากิจการต่อไปได ้หรือไม่ รวมถึงราคาในการเสนอขายด ้วย เช่น โรงพยาบาลในมองโกเลียนั น
้ ก็เปิ ด
ธุรกิจอยูแ
่ ล ้วแต่ต ้องการขยายกิจการ จึงมีความต ้องการให ้บริษัทเข ้าไปช่วยในการขยายกิจการ
5.2

เกีย
่ วกับการสร ้างโรงพยาบาลแต่งใหม่ทถ
ี่ นนเพชรบุรน
ี ัน
้ มีความคืบหน ้าเป็ นอย่างไรบ ้าง

้ จงว่าโรงพยาบาลแต่งใหม่ทถ
ตอบ นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชีแ
ี่ นนเพชรบุรีกาลังรอใบอนุ ญาต
ก่อสร ้างอยูซ
่ งึ่ คาดว่าจะได ้รับภายใน 3-4 เดือนข ้างหน ้า และจะใช ้เวลาในก่อสร ้างอีก 2.5 ปี
5.3

การลงทุ น ในโรงพยาบาลในมองโกเลีย นั ้น ผลตอบแทนการลงทุ น น่ า จะเป็ นอย่ า งไรเมื่อ เทีย บกั บ
โรงพยาบาลบารุงราษฎร์เอง และมีการวางแผนในด ้านอัตรากาไรอย่างไรบ ้าง

้ จงว่า โดยปกติบ ริษัท คาดหวังผลตอบแทนโดยตรงจากการ
ตอบ นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชีแ
ลงทุน อย่ า งน อ
้ ย 20% แต่ก็ จ ะมีผ ลประโยชน์ ใ นด ้านอื่น ด ้วยเช่น การส่ง ต่อ ผู ้ป่ วยด ้วย เช่น ในกรณี ท ี่
โรงพยาบาลในมองโกเลียอาจจะไม่ความพร ้อมในการรั กษาบางโรคก็จ ะส่ง ต่อมายังบารุงราษฎร์ ทาง
โรงพยาบาลก็จะได ้ผลประโยชน์ในด ้านนี้อก
ี ทางหนึง่
6.

ผู ้ถือหุ ้นสอบถามว่าในส่วนของการวิจัยนั น
้ การขยายโรงพยาบาลจะมีปัญหาของแพทย์ว่าจะหาแพทย์
จากทีอ
่ น
ื่ มาเพิม
่ หรือทางโรงพยาบาลมีความพร ้อมในส่วนนีอ
้ ยู่แล ้ว

้ จงว่า โดยปกติทางโรงพยาบาลจะทาการวิจัยภายในของเรา
ตอบ นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชีแ
เองอยู่แล ้ว โดยเฉพาะในโรคบางชนิด ซึง่ ไม่จาเป็ นต ้องเพิม
่ จานวนแพทย์เพื่อมาทางานวิจัย ส่วนการ
ขยายโรงพยาบาลนัน
้ เรายังมีแพทย์ทเี่ พิม
่ ขึน
้ ของแต่ละรุ่นแต่ละปี จึงไม่มป
ี ั ญหาเรือ
่ งจานวนแพทย์รวมถึง
พยาบาลด ้วย
เมือ
่ ไม่มข
ี ้อซักถามเพิม
่ เติม ประธานกล่าวขอบคุณผู ้ถือหุ ้นทีไ่ ด ้สละเวลามาประชุม และขอปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 18.45 น.

่
ลงชือ

______________________
(นายชัย โสภณพนิช)
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ประธานทีป
่ ระชุม

