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รายงานการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั้ ่ 22 ประจาปี 2558
ของ
บริษ ัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จาก ัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นครัง้ ที่ 22 ประจาปี 2558 ได ้จัดขึน
้ เมือ
่ วันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 16.00 น. ณ
หั อ งประชุ ม ใหญ่ ชั ้น 21 อาคารบ ารุ งราษฎร์ อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล คลิ นิ ก เลขที่ 33 ถนนสุ ขุ ม วิ ท ซอย 3
(นานาเหนือ) วัฒนา กทม. 10110
นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ เป็ นประธานทีป
่ ระชุม ได ้แถลงว่ามีผู ้ถือหุ ้นทีม
่ าด ้วยตนเองและผู ้รับมอบ
ฉั นทะจากผู ้ถือหุ ้นมาเข ้าร่วมประชุม รวม 666 ราย นั บจานวนหุ ้นได ้ทัง้ หมด 417,868,185 หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ
57.2381 ของจานวนหุ ้นทีจ
่ าหน่ายได ้แล ้วทัง้ หมด จานวน 730,052,222 หุ ้น ครบเป็ นองค์ประชุมตามข ้อบังคับของ
บริษัทแล ้ว จึงขอเปิ ดประชุมเพือ
่ พิจารณาเรือ
่ งต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
การประชุมครัง้ นีม
้ ก
ี รรมการบริษัท ผู ้บริหารของบริษัท เข ้าร่วมการประชุม ดังนี้
กรรมการทีเ่ ข ้าร่วมประชุม
1. นายชัย
โสภณพนิช

ประธานกรรมการ

2.

นายชาญวิทย์ ตันติพ
์ พ
ิ ัฒน์ รองประธานกรรมการ

3.

นางลินดา

ลีสหะปั ญญา กรรมการ และกรรมการผู ้จัดการ

4.

นายนา

ตันธุวนิตย์

Hospital Chief Executive Officer

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.

นายปริญญ์

จิราธิวัฒน์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

เกษตระทัต

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

10. นางอรุณี

ผู ้บริหาร
1. นายเดนนิส
2. นายเคนเนท บิสลี่
3. นายดีคอน
4. รศ.นพ.สมศักดิ์
5. รศ.น.พ. ก่อพงศ์
6. น.ส. วรัญญา
7. นางอาทิรัตน์
8. นายสมศักดิ
9. น.ส. จิระภรณ์

บราวน์
เลิฟ เจอาร์
สมาร์ท-กิล
ิ ฐ์เสรี
เชาว์วศ
ิ ษ
รุกขพันธุ์
สืบสุข
จารุกจิ พิพัฒน์
วิวฒ
ั นสินชัย
ั ดิ์
เล็กดารงค์ศก

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

เลขานุการบริษัท
1. นายบรรพต

กิตติกงิ่ เลิศ

เลขานุการบริษัท

นอกจากนี้ นางสาวสุมาลี รีวราบั ญฑิต และนางสาวจิราพร พินิจนรชัย ตัวแทนผู ้สอบบัญชีจากส านั กงาน
เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด ได ้เข ้าร่วมการประชุมด ้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

1

รายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นครัง้ ที่ 22 ประจาปี 2558

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
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 2557 ถึงเดือนมกราคม 2558 แต่ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นเสนอวาระการ
ประชุมเข ้ามา ประธานจึงได ้เริม
่ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
1. พิจารณารบ
ั รองรายงานการประชุม สามญ
ั ผูถ
้ อ
ื หุน
้ ครงั้ ที่ 21 ประจาปี 2557 ประชุ ม เมือ
่ ว ันองั คารที่
29 เมษายน 2557
ประธานได ้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ครั ง้ ที่ 21 ประจาปี 2557 ซึง่ ได ้จัดประชุมเมือ
่ วันอังคารที่
29 เมษายน 2557 ให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณารับรอง
ประธานได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และรับฟั งข ้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู ้ถือหุ ้น โดยมีผู ้ถือหุ ้นได ้สอบถาม
และให ้ความเห็นดังสรุปได ้ดังนี้
1.

นายบาสันต์ กุมาร์ ดูการ์ ได ้ให ้คาแนะนาเกีย
่ วกับการส่งรายงานการประชุมในรูปแบบต่างๆ

ตอบ ประธานกล่าวขอบคุณสาหรับคาแนะนาและจะให ้ฝ่ ายบริหารนาไปพิจารณา
เมือ
่ ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นใดซักถามเพิม
่ เติม ประธานจึงขอให ้ทีป
่ ระชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่
21 ประจาปี 2557
มติทป
ี่ ระชุ ม ทีป
่ ระชุมพิจารณาแล ้ว มีมติเสียงข ้างมาก รั บรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ครั ง้ ที่ 21
ประจาปี 2557 ซึง่ ประชุมเมือ
่ วันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 ดังนี้
เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย
งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

592,811,487
1,000

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

99.9998
0.0001

2. ร ับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษ ัทในรอบปี 2557
ประธานได ้มอบหมายให ้นายเดนนิส บราวน์ Corporate Chief Executive Officer รายงานผลการดาเนินงาน
ของบริษัทในรอบปี 2557 ซึง่ จะครอบคลุมถึงการรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในปี 2557 รวมถึงข ้อมูลการ
ลงทุน รางวั ลต่างๆ ทีไ่ ด ้รั บ การพั ฒนาของพนั กงานและสิทธิประโยชน์ , กิจกรรมด ้านการตลาดและความ
รับผิดชอบต่อสังคม และผลการดาเนินงานทางการเงิน ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 การเพิม
่ จานวนเตียงผูป
้ ่ วยใน
ในปี 2557 ทางโรงพยาบาลได ้ทาการเพิ่มเตียงผู ้ป่ วยวิกฤต จ านวน 18 เตียง และเตียงผู ้ป่ วยในอีก 58
เตียง ในอาคารโรงพยาบาล เพือ
่ เพิม
่ ศักยภาพในการรองรับผู ้ป่ วยจากทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ทาให ้
้ ปี 2558 เป็ น 580 เตียง
จานวนเตียงผู ้ป่ วยในจดทะเบียนของโรงพยาบาล ณ สิน
 ศูนย์หอ
้ งปฏิบ ัติการสรีรวิทยากระแสไฟฟ้าห ัวใจ
ศูนย์ห ้องปฏิบัตก
ิ ารสรีรวิทยากระแสไฟฟ้ าหัวใจแห่งแรกของประเทศ และทันสมัยทีส
่ ด
ุ ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ้ ได ้เปิ ดอย่างเป็ นทางการเมือ
่ วันที่ 31 ก.ค. ทีผ
่ ่านมา นั บเป็ นการนาเทคโนโลยีทก
ี่ ้าวหน ้าสาหรั บ
การวินจ
ิ ฉัยอาการ ของการเต ้นหัวใจทีผ
่ ด
ิ จังหวะ
 เทคโนโลยีอ ัจฉริยะ – IBM Watson Oncology
เมือ
่ วันที่ 26 กันยายน 2014 โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ และ IBM ได ้ลงนามในสัญญาเพื่อ นาเทคโนโลยี
อัจฉริยะ “ไอบีเอ็มวัตสัน” เพื่อผู ้ป่ วยมะเร็ ง เป็ นระบบค็อกนิทฟ
ิ คอมพิวติง้ (Cognitive Computing) ที่
ได ้รั บการพั ฒนาโดยศูนย์มะเร็ ง Memorial Sloan-Kettering (MSK) มาเพื่อสนั บสนุ นคณะแพทย์และ
่ วชาญด ้านมะเร็ ง ในการวางแผนการรั กษาอย่างมีประสิทธิภาพมากทีส
ผู ้เชีย
่ ุดส าหรั บผู ้ป่ วยมะเร็ ง โดย
ไอบีเอ็ มวัตสันจะท าหน า้ ที่ว เิ คราะห์ข ้อมูลจ านวนมหาศาล การอ ้างอิงจากข ้อมูลประวั ต ผ
ิ ู ้ป่ วยแต่ละราย
่ วชาญทางการแพทย์ของศูนย์มะเร็ ง MSK
รวมถึงหลักฐานทางการแพทย์ เอกสารทางวิชาการ และความเชีย
และนาเสนอข ้อสรุปเป็ นแนวทางต่างๆ อย่างสอดคล ้องกับผู ้ป่ วยแต่ละราย เพือ
่ ผลลัพธ์ทด
ี่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ
2
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โรงพยาบาลบารุงราษฏร์เป็ นโรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศไทย ทีไ่ ด ้ทาสัญญา 5 ปี ในนาเทคโนโลยี
อัจฉริยะ “ไอบีเอ็มวัตสัน” มาใช ้เพือ
่ พัฒนาการรักษาผู ้ป่ วยมะเร็ง จากทางบริษัทไอบีเอ็ม
 ศูนย์ฝึกอบรม
บริษั ทฯ ได ้จั ดตัง้ บริษั ทย่อย บริษั ทศูนย์พั ฒนาและฝึ กอบรมบุคลากรบ ารุ งราษฎร์ จ ากัด เพื่อเป็ นศูนย์
่ เรียกแบบย่อว่า บารุง
พัฒนาบุคลากรและจัดฝึ กอบรมสาหรับธุรกิจการบริการทางการแพทย์ โดยเราใช ้ชือ
ราษฎร์ อาแคเดมี่ โดยมีวต
ั ถุประสงค์เพือ
่ ขยายศักยภาพการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลกรให ้กับบริษัทในเครือ
เพื่อยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ พนั กงาน รวมถึงขัน
้ ตอนและกระบวนการในการ
ให ้บริการ ให ้โรงพยาบาลสามารถแข่งขันในระดับโลกได ้
บริษั ทได ้มีความร่ วมมือในด ้านการให ้ทุนด ้านการศึกษากับทางวิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ เพื่อทีจ
่ ะ
สามารถขยายการรองรั บหลักสูตรการพยาบาลเพิม
่ เติม ทัง้ นี้ทางวิทยาลัยฯ จะช่วยผลิตพยาบาลเพิม
่ เติม
ให ้กับทางบ ารุ งราษฎร์ จานวนไม่ต่ากว่า 60 รายต่อปี นั บเป็ นความร่ วมมือทีจ
่ ะช่วยลดปั ญหาขาดแคลน
บุคลากรให ้ทางบริษัทได ้
และเพือ
่ เป็ นการเพิม
่ ศักยภาพความสามารถและความชานาญ ในการให ้บริการทางการแพทย์ของบุคลากร
บารุงราษฎร์, ทางบริษัทได ้เปิ ดศูนย์นวัตกรรมปฏิบัตก
ิ ารดูแลผู ้ป่ วยเสมือนจริง โดยมีการนาหุ่นจาลองรุ่น
ล่าสุดทัง้ แบบผู ้ใหญ่และทารก ทีส
่ ามารถจาลองอาการความผิดปกติของร่างกายได ้กว่า 60 อาการ โดย
ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารนีส
้ ามารถฝึ กอบรมพยาบาลได ้กว่า 8 รอบต่อวัน
 อาคารบารุงราษฎร์ ทาวเวอร์
้ อาคารทีพ
้ ขนาดของอาคาร
เมือ
่ วันที่ 30 ตุลาคม 2556 บริษัทฯ ได ้ซือ
่ ักและอาคารสานั กงาน ขนาด 23 ชัน
รวม 40,650 ตารางเมตร บนทีด
่ น
ิ ขนาด 2 ไร่ 42 ตรว. หรือ 3,368 ตารางเมตร ตัง้ อยู่ทถ
ี่ นนพระราม 4 เพื่อ
ใช ้เป็ นพืน
้ ทีส
่ านั กงานและหอพั กพนั กงาน โดยบริษัทได ้ทาการปรับปรุงอาคารนี้ ด ้วยงบประมาณกว่า 220
ล ้านบาท
โดยปั จจุบัน ส่วนสานั กงานรองรั บพนั กงานแล ้วกว่า 285 ราย และยังสามารถรองรั บเพิม
่ เติมได ้อีกกว่า 70
ราย และส่วนหอพัก ได ้มีการเข ้าพักแล ้วกว่า 320 ราย และยังสามารถรองรับเพิม
่ เติมได ้กว่า 680 ราย ทัง้ นี้
้ อาคารบารุงราษฎร์
ส่วนของหอพักพนักงานสามารถรองรับพนักงานได ้ถึง 1,000 ราย ซึง่ ภายหลังการเข ้าซือ
ทาวเวอร์ ทางบริษัทได ้ทาการยกเลิกสัญญาเช่าหอพัก 3 แห่งทีม
่ อ
ี ยู่
อาคารบารุงราษฎร์ ทาวเวอร์ ได ้มีพธ
ิ เี ปิ ดอย่างเป็ นทางการเมือ
่ วันที่ 6 มีนาคม 2558
 โรงพยาบาลอูลานบาตอร์ ซองโด (UBSD)
เมือ
่ วันที่ 28 มี.ค. 2557, บริษัท ได ้เข ้าลงทุนจานวน 41% ของจานวนหุ ้นทัง้ หมดของบริษัท โซล ซีเนียร์ส
ทาวเวอร์ แอลแอลซี ทีเ่ ป็ นเจ ้าของ ร.พ.อูลานบาร์ทาร์ ซองโด, ซึง่ มีจานวนเตียง 98 เตียง พร ้อมด ้วยทีม
แพทย์กว่า 60 ท่าน ทีม
่ ค
ี วามเชียวชาญเฉพาะด ้านทัง้ ในส่วนของการรักษาผู ้ป่ วยในและผู ้ป่ วยนอก นั บเป็ น
โรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวในจ านวนโรงพยาบาล 4 แห่ง ในมองโกเลียทีม
่ ีใบอนุ ญาตการรั กษาโรค
ประเภท Nationwide General Hospital License
ณ วันที่ 28 มีนาคม 2557 บริษัท เฮลท์ ฮอไรซัน เอ็นเตอร์ไพรส์ พีทอ
ี ี ลิมเิ ตด ("HHE") ซึง่ เป็ นบริษัท
้ หุ ้นสามัญทัง้ หมดร ้อยละ 100 ของ บริษัท
ย่อยในต่างประเทศทีถ
่ อ
ื หุ ้นโดยบริษัทในอัตราร ้อยละ 80 เข ้าซือ
บารุงราษฎร์ มองโกเลีย แอลแอลซี ("BML") ซึง่ เป็ นผู ้ถือหุ ้นสามัญร ้อยละ 51 ของ บริษัท โซล ซีเนียร์ส
ทาวเวอร์ แอลแอลซี ("SST") เป็ นเงินสดจานวน 12 ล ้านเหรียญสหรั ฐฯ นอกจากนี้ HHE ได ้ให ้เงินกู ้
จานวน 3.3 ล ้านเหรียญสหรัฐฯ แก่ SST ซึง่ เป็ นเจ ้าของและผู ้ดาเนินกิจการโรงพยาบาล อูลานบาตอร์ ซอง
โด ในประเทศมองโกเลีย
ในภาพ คือ ทีมผู ้บริหาร ประกอบด ้วย Dr. Boldsaikhan, General Director, ดร.นรินทร์ - กรรมการบริหาร
และ Dr. Zorigoo - ผู ้อานวยการด ้านการแพทย์ กับทีมทีป
่ รึกษาทางการพยาบาลจากบารุงราษฎร์
แผนระยะยาว คือการพั ฒนาโรงพยาบาล UB Songdo ให ้เป็ นโรงพยาบาลระดับภูมภ
ิ าค เพื่อเพิม
่ จานวน
ผู ้ป่ วยส่งต่อมายังโรงพยาบาลบารุงราษฎร์
 โครงการทีถ
่ นนเพชรบุร ี
เพือ
่ รองรับการเติบโตของผู ้ป่ วย และเทคโนโลยีตา่ งๆ ในการให ้บริการทางการแพทย์ ทางบริษัทได ้พัฒนา
แผนการขยายกิจการระยะยาวทีโ่ ครงการบนถนนเพชรบุรต
ี ัดใหม่
โครงการทีถ
่ นนเพชรบุรไี ด ้รับการอนุมัต ิ เรือ
่ งการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล ้อม (EIA) เมือ
่ วันที่ 29 มกราคม
2558 ซึง่ ได ้อนุญาตให ้มี อัตราส่วนพืน
้ ทีอ
่ าคารรวมต่อพืน
้ ทีด
่ น
ิ (FAR) สูงสุดที่ 78,233 ตร.ม.
การก่อสร ้างคาดว่าจะเริม
่ ในเดือนพฤศจิกายน 2558 และคาดว่าจะแล ้วเสร็ จภายในปี 2561 โดยมีพื้นที่
ก่อสร ้างรวมกว่า 85,000 ตรม.
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 มูลนิธโิ รงพยาบาลบารุงราษฎร์
ทางมูลนิธไิ ด ้จัดทาซีดเี พลง “ให ้หัวใจ...นาทาง 4” เพื่อนาเงินบริจาคสมทบทุนโครงการ “รั กษ์ ใจไทย”
เพือ
่ ช่วยผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กาเนิดผู ้ด ้อยโอกาส
 โครงการคลินก
ิ เคลือ
่ นที่
กรุงเทพฯ

- โครงการคลินก
ิ เคลือ
่ นทีก
่ องทุนทอมสัน
- บริการฉีดวัคซีนป้ องกันไข ้หวัดใหญ่ ให ้กับเด็กเล็ก ชุมชนนิคมมักกะสัน

ต่างจังหวัด

- คลินก
ิ เคลือ
่ นที่ จ.ชลบุรี
- คลินก
ิ เคลือ
่ นที่ จ.สกลนคร
- คลินก
ิ เคลือ
่ นที่ จ.สุพรรณบุรี

 การบริจาค
ในปี 2557 ทางมูลนิธไิ ด ้มีบริจาคข ้าวสารน้ าหนั ก 5 กิโลกรัม จานวนกว่า 6,257 ถุง/ สนั บสนุนชุดยาสามัญ
200 ชุด/ โครงการรับบริจาคโลหิต ร่วมกับสภากาชาดไทย สาหรับพนักงานและลูกค ้า จานวน 4 ครัง้
 เรือ
่ งราวความสาเร็ จของโรงพยาบาลบารุงราษฎร์ ในปี 2557
ได ้มีการฉายวีดท
ี ศ
ั น์เกีย
่ วกับเรือ
่ งราวความสาเร็จของโรงพยาบาลในปี 2557 ให ้ทีป
่ ระชุมได ้รับชม
 ผลการดาเนินงานด้านการเงินในรอบปี 2557
้ เป็ นจานวนเงิน 15,910 ล ้านบาท เพิม
ในปี 2557 บริษัทมีรายได ้รวมทัง้ สิน
่ ขึน
้ 8.6%จากปี 2556 ซึง่ บริษัท
มีรายได ้ 14,651 ล ้านบาท จานวนคนไข ้ทีม
่ าใช ้บริการในปี 2557 เมือ
่ เทียบกับปี 2556 คนไข ้นอกเพิม
่ ขึน
้
7.5% ส่วนจานวนคนไข ้ในเพิม
่ ขึน
้ 11.2% จานวนคนไข ้ทีร่ ายงานนี้ ได ้รวมจานวนคนไข ้ของ รพ. UBSD
้ กิจการมาในระหว่างปี 2557 ตามทีไ่ ด ้รายงานก่อนหน ้านี้ไว ้ด ้วย แต่ถ ้านั บ
ประเทศมองโกเลีย ทีบ
่ ริษัทได ้ซือ
เฉพาะจานวนคนไข ้ทีม
่ าใช ้บริการที่ รพ. บารุงราษฎ์รในปี ทีผ
่ ่านมาเท่านั น
้ ปรากฎว่าจานวนคนไข ้นอกลดลง
1.5% แต่จานวนคนไข ้ในเพิม
่ ขึน
้ 1.8% ซึง่ อัตราการลดลงของคนไข ้นอกและเพิม
่ ขึน
้ เล็กน ้อยของคนไข ้
ในในปี ทีผ
่ ่านมา มีผลกระทบมาจากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทยตัง้ แต่ไตรมาส 1
ปี 2557 ซึง่ ส่งผลต่อจานวนคนไข ้ทีม
่ าใช ้บริการโดยเฉพาะอย่างยิง่ คนไข ้ต่างชาติ ซึง่ เป็ นกลุม
่ คนไข ้สาคัญ
ของ รพ. และเป็ นกลุม
่ ทีป
่ ่ วยเป็ นโรคทีม
่ ค
ี วามรุนแรง โดยเป็ นกลุม
่ ทีไ่ ด ้รับผลกระทบมากทีส
่ ด
ุ เมือ
่ เทียบกับ
กลุม
่ คนไข ้ชาวไทยและชาวต่างประเทศทีพ
่ ักในประเทศไทย โดยจานวนคนไข ้ลดลงอย่างมากในไตรมาสที่
2 ของปี 2557 แต่หลังจากผ่านไตรมาสที่ 2 ไปแล ้วคนไข ้ต่างชาติได ้ทยอยกลับมาใช ้บริการและเพิม
่ ขึน
้
มากในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557
่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย หรือ EBITDA ของบริษัทในปี 2557 อยู่ท ี่
กาไรก่อนหักดอกเบีย
้ ภาษี ค่าเสือ
4,516 ล ้านบาท เพิม
่ ขึน
้ 12.4% จาก 4,016 ล ้านบาท ในปี 2556 ถ ้าคิดเป็ นร ้อยละของรายได ้ EBIDA ของ
บริษัทจะอยูท
่ ี่ 28.6% ในปี 2557 และ 27.7% ในปี 2556
ค่าใช ้จ่ายทางการเงินเพิม
่ ขึน
้ จาก 148 ล ้านบาท ในปี 2556 เป็ น 186 ล ้านบาท ในปี 2557 สาเหตุหลักมา
จากการโอนดอกเบีย
้ จ่ายไปเป็ นต ้นทุนสินทรัพย์ ในโครงการก่อสร ้างเพือ
่ ขยายโรงพยาบาลลดลงจานวน 42
ล ้านบาท
ภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ุคคลทีบ
่ ันทึกเป็ นค่าใช ้จ่ายในปี 2557 มีจานวนเงิน 685 ล ้านบาท เพิม
่ ขึน
้ จาก 625 ล ้าน
บาท ในปี 2556 เป็ นผลมาจากกาไรจากการดาเนินงานทางภาษี ทเี่ พิม
่ ขึน
้ จึงทาให ้เกิดภาษี เงินได ้ทีเ่ พิม
่ ขึน
้
เป็ นจ านวนเงิน 58 ล ้านบาท ในส่วนของภาษี ท ี่ต ้องช าระบริษั ทมีผลประโยชน์ทางภาษี จากการรั บรู ้ผล
ขาดทุนจากการด ้อยค่าในเงินลงทุนของ บริษัท เอเชีย โกลเบิล รีเสิร์ช จากัด (“AGR”) จานวน 10 ล ้าน
บาท ในปี 2556 ส่วนในปี 2557 บริษัทมีผลประโยชน์ทางภาษี ทเี่ กีย
่ วกับเงินบริจาคให ้กับวิทยาลัยพยาบาล
เซนต์หลุยส์เพื่อสนั บสนุ นการฝึ กอบรมพยาบาลจานวน 14 ล ้านบาทและผลประโยชน์ทางภาษี ทเี่ กีย
่ วกับ
การฝึ กอบรมภายนอกจานวน 15 ล ้านบาท
บริษัทมีกาไรต่อหุ ้นขัน
้ พืน
้ ฐานในปี 2557 เป็ นจานวนเงิน 3 บาท 75 สตางค์ เพิม
่ ขึน
้ 8.3% เมือ
่ เทียบกับปี
2556 ซึง่ มีกาไรต่อหุ ้นขัน
้ พืน
้ ฐานอยู่ท ี่ 3 บาท 46 สตางค์ บริษัทมีกาไรต่อหุ ้นแบบปรับลด 3 บาท15
สตางค์ ในปี 2557 เพิม
่ ขึน
้ จาก 2 บาท 91 สตางค์ ในปี 2556 ซึง่ คิดเป็ น 8.3% เช่นกัน
หากเงินปั นผลงวดครึง่ ปี หลัง ทีจ
่ ะนาเสนอในวาระถัดไปได ้รับการอนุ มัต ิ เงินปั นผลจ่ายรวม ในปี 2557 จะ
เท่ากับ 1 บาท 95 สตางค์ เพิม
่ ขึน
้ จากปี ทแ
ี่ ล ้วทีป
่ ระกาศจ่ายที่ 1 บาท 90 สตางค์
ิ สุทธิในปี 2557 เป็ น 0 ส่งผลให ้ อัตราส่วน
ระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลีย
่ ลดลง 0.6 วัน คิดเป็ น 1.7% หนี้สน
ิ สุทธิ ต่อ ส่วนของผู ้ถือเท่ากับ 0 ระยะเวลาขายสินค ้าโดยเฉลีย
หนีส
้ น
่ เพิม
่ ขึน
้ 0.5 วัน
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 ผลการดาเนินงานด้านการเงินในรอบปี 2553 - 2557
เมือ
่ พิจารณาจากผลการดาเนินงานของบริษัทในช่วงห ้าปี ทีผ
่ ่านมา จะเห็ นว่ารายได ้รวมของบริษัทมีอัตรา
เติบโตเฉลีย
่ สะสมต่อปี ที่ 12% ในขณะทีก
่ าไรสุทธิ มีอัตราเติบโตเฉลีย
่ สะสมต่อปี ถึง 20% (ไม่รวม
รายการพิเศษ) ซึง่ อัตราการเติบโตของกาไรสุทธิทส
ี่ งู กว่าอัตราการเติบโตของรายได ้นั น
้ เป็ นผลมาจากการ
ดาเนินงานทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพของบริษัททัง้ ในส่วนของการบริหารจัดการและการสร ้างผลกาไร
ในส่วนของราคาหุ ้นของบริษัท ในช่วงห ้าปี ทีผ
่ ่านมาก็มอ
ี ัตราเติบโตเฉลีย
่ สะสมต่อปี ที่ 45.2% ซึง่ สูงกว่า
อัตราการเติบโตของกาไรสุทธิ ทาให ้ราคาหุ ้นต่อกาไรสุทธิของบริษัทเพิม
่ ขึน
้
รายการพิเศษทีเ่ กิดขึน
้ มีดงั นี้
-

ปี 2555 กาไรจากการขายเงินลงทุนก่อนหักภาษี เงินได ้จานวน 790 ล ้านบาท เป็ นส่วนหนึง่ ของรายได ้
รวม

-

ปี 2553 รวมขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการขาย Asia Renal Care (ARC) Group จานวน
63 ล ้านบาท

-

ปี 2554 รวมกาไรจานวน 33 ล ้านบาท จากผลประโยชน์ทางภาษี จากการขายบริษัท บารุงราษฎร์ เมดิ
คอล เซ็นเตอร์ จากัด (BMC) จานวน 106 ล ้านบาท หักลบกับขาดทุนจากการขาย Asian Hospital,
้ คืนจานวน 50 ล ้านบาท
Inc. (AHI) จานวน 24 ล ้านบาท และขาดทุนจากหุ ้นทุนซือ

-

ปี 2555 รวมกาไรจานวน 548 ล ้านบาทจากการจาหน่ายเงินลงทุนใน บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล
จากัด (มหาชน) (KH or BCH) (สุทธิภาษี จานวน 567 ล ้านบาท) หักลบกับกาไรทางภาษี จากการขาย
AHI จานวน 14 ล ้านบาท และการหยุดดาเนินงานของ BIL จานวน 5 ล ้านบาท

ั
 เปรียบเทียบความสมพ
ันธ์ระหว่างมูล ค่าของกิจการ/เตียงคนไข้ และ EBITDA Margin ของ
โรงพยาบาลทีเ่ ป็นบริษ ัทจดทะเบียนในประเทศไทยและในภูมภ
ิ าค
จากข ้อมูลการศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าของกิจการ/เตียงคนไข ้ และ EBITDA Margin
ของโรงพยาบาลทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยและในภูมภ
ิ าค พบว่ามูลค่าของกิจการเป็ นการหา
มูลค่าทัง้ หมดของกิจการไม่ใช่เพียงแค่ส ่วนของผู ้ถือหุ ้นเท่านั ้น เป็ นตัววัดโครงสร ้างทุนของกิจการที่ม ี
ประโยชน์เมื่อเปรียบเทียบกับบริษั ททีม
่ ีโครงสร ้างทุนทีห
่ ลากหลาย และตัววัดนี้เอือ
้ ต่อการเปรียบเทียบ
มูลค่าของบริษัทบนพืน
้ ฐานต่อเตียงคนไข ้ได ้
EBITDA เป็ นตัวเลขทีแ
่ สดงความสามารถในการทากาไรของบริษัทในปั จจุบัน ตามมาตรฐานการบัญชีของ
ประเทศไทย โรงพยาบาลจะต ้องรวมรายได ้และค่าใช ้จ่ายของแพทย์เป็ นรายการหนึง่ ในงบกาไรขาดทุนด ้วย
เมื่อน าตัวชีว้ ัดทั ง้ สองมาพิจารณาร่ วมกัน จะท าให ้สามารถเปรียบเทียบมูลค่าของกิจการต่อเตียง และ
ความสามารถในการทากาไรของกิจการ จากข ้อมูลการศึกษาเปรียบเทียบจะเห็ นได ้ว่าโรงพยาบาลบารุ ง
ราษฎร์มม
ี ล
ู ค่ากิจการต่อเตียงคนไข ้และอัตรากาไรดีกว่าโรงพยาบาลอืน
่ ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ั
 เปรียบเทียบความสมพ
ันธ์ระหว่างอ ัตราผลตอบแทนผูถ
้ อ
ื หุน
้ (ROE) และราคาหุน
้ ต่อมูลค่าทาง
บ ัญชี
จากข ้อมูลการศึกษาเปรียบเทียบความสัมพั นธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนผู ้ถือหุ ้น (ROE) และราคาหุ ้นต่อ
มูลค่าทางบัญชี หรือทีร่ ู ้จักกันดีวา่ P/B ratio ของโรงพยาบาลทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียนในไทยและภูมภ
ิ าค
อัตราผลตอบแทนผู ้ถือหุ ้น เป็ นตัววัดประสิทธิภาพในการสร ้างผลกาไรของบริษัทให ้กับผู ้ถือหุ ้น ราคาหุ ้นต่อ
มูลค่าทางบัญชี P/B ratio เป็ นอัตราส่วนทางการเงิน ทีใ่ ช ้ในการเปรียบเทียบราคาตลาดปั จจุบันของหุ ้นกับ
มูลค่าตามบัญชีของหุ ้นนั น
้ P/B ratio ทีส
่ งู ย่อมหมายถึง ความคาดหวังของนั กลงทุนต่อฝ่ ายบริหารในการ
สร ้างมูลค่าขององค์กรให ้เพิม
่ ขึน
้ จากการใช ้สินทรัพย์ทม
ี่ อ
ี ยู่
เมือ
่ นาอัตราส่วนทัง้ สองมาพิจารณาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ ก็จะสะท ้อนให ้เห็นประสิทธิภาพในการสร ้าง
ผลก าไรให ้กับผู ้ถือหุ ้นและการสร า้ งมูลค่าเพิ่มจากการใช ้สินทรั พย์ของบริษั ท ซึง่ จากการเปรียบเทียบ
อัตราส่วนดังกล่าวของโรงพยาบาลบารุงราษฎร์กับโรงพยาบาลอืน
่ จะเห็ นได ้ว่าอัตราส่วนของโรงพยาบาล
บารุงราษฎ์สงู กว่าโรงพยาบาลอืน
่ ๆ ในภูมภ
ิ าค
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.

นายบาสันต์ กุมาร์ ดูการ์ สอบถามว่าอัตรากาไรทีไ่ ด ้จากสัดส่วนผู ้ป่ วยในและผู ้ป่ วยนอกนั น
้ มีแบบไหนได ้
มากกว่ากัน และได ้เสนอความเห็ นว่า (1) บริษัทสามารถระดมทุนจากตลาดการเงินระหว่างธนาคารได ้
เมือ
่ ต ้องการระดมทุน และ (2) บริษัทควรนาเงินลงทุนในบริษัทต่าง ๆ เข ้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ทีเ่ กีย
่ วข ้อง และควรทาประชาสัมพันธ์การลงทุนหรือเหตุการณ์สาคัญของบริษัทด ้วย
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้ จงว่าหากพิจารณาถึงอัตราผลกาไรต่อหน่วยแล ้วอัตราผลกาไร
ตอบ นายเดนนิส บราวน์ Corporate CEO ชีแ
จากแผนกผู ้ป่ วยในนัน
้ จะมีมากกว่าผู ้ป่ วยนอก อันเนื่องมาจากผู ้ป่ วยในมีความรุนแรงของโรคมากกว่า แต่
หากพิจารณาจากผลประกอบการต่อการใช ้ทรัพยากรแล ้ว อัตรากาไรจากแผนกผู ้ป่ วยในและผู ้ป่ วยนอกจะ
อยูใ่ นระดับเดียวกัน
เมือ
่ ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นใดซักถามเพิม
่ เติมอีก ประธานได ้เสนอให ้ทีป
่ ระชุมรั บทราบรายงานผลการดาเนินงานใน
รอบปี 2557
ทีป
่ ระชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ตามทีป
่ ระธานเสนอ
้ สุดว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2557
3. พิจารณาและอนุม ัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนประจาปี 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 2557 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 ซึงได ้ส่งให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นแล ้ว
ประธานได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และรับฟั งข ้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู ้ถือหุ ้น มีผู ้ถือหุ ้นซักถาม
ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นใดซักถามหรือเสนอแนะเพิม
่ เติม ประธานจึงเสนอให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณาอนุมัตงิ บดุลและงบกาไร
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ขาดทุนประจาปี 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 2557 ด ้วยคะแนนเสียงดังนี้
สิน
เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย
งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

602,751,495
665,730

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

99.8896
0.1103

4. พิจารณาและอนุม ัติการจ ัดสรรกาไรประจาปี 2557 เพือ
่ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ
้ อ
ื หุน
้ และร ับทราบการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ประธานได ้เสนอให ้ผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัตก
ิ ารจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2557 จากกาไรสุทธิของงบการเงิน
้ 1,423.60 ล ้านบาท คิด เป็ นร ้อยละ 52.1 ของ
รวม ในอัต ราหุ ้นละ 1.95 บาท รวมเป็ นเงินปั น ผลทีจ
่ ่า ยทัง้ สิน
กาไรสุทธิจากงบการเงินรวมปี 2557
และให ้ทีป
่ ระชุมรับทราบเรื่องการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลงวดครึง่ ปี แรก ซึง่ จ่ายไปเมือ
่ วันที่ 5 กันยายน
2557 ในอัตราหุ ้นละ 0.70 บาท รวมเป็ นจานวนเงิน 511.04 ล ้านบาท
ดั ง นั ้น เงิน ปั นผลที่จ ะจ่ า ยในงวดสุ ด ท า้ ยนี้ เท่ า กั บ 1.25 บาทต่ อ หุ น
้ (ส าหรั บ งวดการด าเนิ น งาน 1
กรกฎาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557) รวมเป็ นจานวนเงิน 912.57 ล ้านบาท โดยจะจ่ายให ้แก่ผู ้ถือหุ ้น
ื่ ปรากฏ ณ วันกาหนดรายชือ
่ ผู ้มีสท
ิ ธิ รับเงินปั นผลในวันพฤหัสบดีท ี่
บุรม
ิ สิทธิและผู ้ถือหุ ้นสามัญของบริษัททีม
่ ช
ี อ
12 มีนาคม 2558 และปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นเพื่อสิทธิในการ รับเงินปั นผลในวันศุกร์ท ี่ 13 มีนาคม
2558 โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันพฤหัสบดีท ี่ 14 พฤษภาคม 2558
โดยสามารถสรุปรายละเอียดการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผลได ้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 2557)

2557
2,730.30
730,052,222
*1.95
**0.70
1.25
1,423.60
52.1%
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2556
2,520.78
730,052,222
1.90
0.70
1.20
1,387.10
55.0%
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1.

หลังจากนัน
้ ประธานได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และรับฟั งข ้อเสนอแนะต่าง ๆ สรุปได ้ดังนี้
นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ สอบถามเกีย
่ วกับกาไรของโรงพยาบาลหากเปรียบเทียบกับประเทศทีพ
่ ั ฒนา
แล ้วของโรงพยาบาลทีอ
่ ยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ มีการเปรียบเทียบหรือไม่วา่ การจ่ายเงินปั น ผลมีจานวนมาก
หรือน ้อยกว่าโรงพยาบาลบารุงราษฎร์อย่างไร สิง่ นีส
้ ามารถสะท ้อนได ้หรือไม่วา่ การทีไ่ ด ้รับเงินปั นผลน ้อย
แสดงว่าคนในประเทศนีด
้ แ
ู ลสุขภาพดี คนก็เลยไม่เข ้าโรงพยาบาล

้ จงว่าการจ่ายเงินปั นผลของโรงพยาบาลตัง้ ไว ้ว่าจะจ่ายเป็ นจานวนร ้อยละ 50 ของกาไรของแต่
ตอบ ประธานชีแ
ละปี ทัง้ นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั จานวนเงินทีค
่ าดคะเนว่าจะใช ้ในอนาคต ซึง่ เข ้าใจว่าอัตราร ้อยละ 50 นี้เป็ นอัตราเฉลีย
่
โดยทั่วไปของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ ปี นี้จ่ายเงินปั นผลจานวน 1,400 ล ้านบาท และอีกครึง่ หนึ่ง
เก็บไว ้ลงทุนในโครงการทีเ่ พชรบุรต
ี ัดใหม่ แต่หากไม่มโี ครงการทีจ
่ ะลงทุนในอนาคตทางโรงพยาบาลก็
จะจ่ายปั นผลได ้สูงถึง ร ้อยละ 80-90
2.

่ ชมบริษัทและผลประกอบการของบริษัทและการแบ่งเงินปั นผล
นายบาสันต์ กุมาร์ ดูการ์ กล่าวว่ารู ้สึกชือ
มาก

ตอบ ประธานกล่าวขอบคุณผู ้ถือหุ ้นท่านนี้ทรี่ ู ้สึกพอใจในผลประกอบการและการจ่ายเงินปั นผลของบริษัท
เมื่อ ไม่มผ
ี ู ้ถือ หุ ้นใดซัก ถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม อีก ประธานจึง เสนอให ้ทีป
่ ระชุม พิจ ารณารั บ ทราบการ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลและอนุมัตก
ิ ารจัดสรรกาไรประจาปี 2557 ตามทีเ่ สนอ
มติทป
ี่ ระชุ ม ทีป
่ ระชุมพิจารณาแล ้วมีมติด ้วยเสียงข ้างมาก รั บทราบการจ่ายเงิน ปั นผลระหว่า งกาลและ
อนุมัตก
ิ ารจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิประจาปี 2557 ตามทีค
่ ณะกรรมการเสนอ ด ้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย
งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

603,427,031
0
1,200

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

99.9998
0.0000
0.0001

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. นางลินดา ลีสหะปั ญญา

กรรมการ กรรมการผู ้จัดการ และ กรรมการ
คณะกรรมการลงทุน

2. นายสรดิษ วิญญรัตน์

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

3. นายปริญญ์ จิราธิวฒ
ั น์

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

่ บุคคลทีม
ทัง้ นี้ บริษัทได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นเสนอชือ
่ ค
ี วามรู ้ ความสามารถ และคุณสมบัตท
ิ เี่ หมาะสมเพือ
่
รั บการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท ในช่วงเดือ น ธั นวาคม 2557 ถึง มกราคม 2558 แต่ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้น
เสนอบุคคลใดเข ้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทีไ่ ม่มส
ี ว่ นได ้เสีย ได ้พิจารณาคุณสมบัตก
ิ ารเป็ นกรรมการทีไ่ ด ้
กาหนดไว ้ตามกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้อง ข ้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการแล ้ว จึงเห็ นควรเสนอให ้ที่
ประชุมสามัญ ผู ้ถือ หุ ้นพิจ ารณาอนุ มั ต แ
ิ ต่งตัง้ กรรมการทีค
่ รบกาหนดออกจากตาแหน่ ง ตามวาระกลับ เข ้าดารง
ตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ จานวน 3 ท่าน คือ
1. นางลินดา ลีสหะปั ญญา

กรรมการ กรรมการผู ้จัดการ และ กรรมการ
คณะกรรมการลงทุน

2. นายสรดิษ วิญญรัตน์

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

3. นายปริญญ์ จิราธิวฒ
ั น์

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

่ แต่ละท่าน ได ้ส่งให ้ผู ้ถือหุ ้นพร ้อมหนั งสือเชิญประชุม (สิง่ ที่
สาหรับประวัตข
ิ องกรรมการทีไ่ ด ้รับการเสนอชือ
ส่งมาด ้วยลาดับ 3)
หลังจากนัน
้ ประธานได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และรับฟั งข ้อเสนอแนะต่าง ๆ สรุปได ้ดังนี้
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1. นายบาสันต์ กุมาร์ ดูการ์ ได ้กล่าวแนะนาหลักสูตรฝึ กอบรมสาหรับกรรมการทีน
่ ่าจะเป็ นประโยชน์และเสนอ
ความเห็ น ว่า กรรมการควรมีก ารถือ หุ ้นของบริษั ทในจานวนขัน
้ ต่า เพื่อ ทีจ
่ ะเป็ นแรงจูง ใจในการบริห ารให ้
บริษัทมีผลประกอบการทีด
่ ี
ตอบ นางอรุณี เกษตระทัต ได ้กล่าวน ้อมรับคาแนะนาเกีย
่ วกับการเลือกผู ้ถือหุ ้นกลับเข ้าดารงตาแหน่ง
่ บุคคลอืน
เมือ
่ ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นคนใดเสนอชือ
่ หรือซักถามเพิม
่ เติม นางอรุณี เกษตระทัต จึงขอให ้ทีป
่ ระชุมลงมติ
มติทป
ี่ ระชุม ทีป
่ ระชุมพิจารณาแล ้วมีมติเสียงข ้างมาก อนุมัตก
ิ ารแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล ดังนี้
1. นางลินดา ลีสหะปั ญญา
เห็นด ้วย
จานวน

597,609,299

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

99.0356

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

0.9641
0.0001

ไม่เห็นด ้วย

จานวน

งดออกเสียง

จานวน

5,817,940
1,200

2. นายสรดิษ วิญญรัตน์
เห็นด ้วย
จานวน

600,788,866

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

99.5625

คิดเป็ นร ้อยละ

ไม่เห็นด ้วย

จานวน

งดออกเสียง

จานวน

2,638,373
1,200

เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

0.4372
0.0001

3. นายปริญญ์ จิราธิวฒ
ั น์
เห็นด ้วย
จานวน
ไม่เห็นด ้วย
จานวน
งดออกเสียง จานวน

603,385,366
41,873
1,200

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

99.9928
0.0069
0.0001

6. พิจารณาและอนุม ัติคา่ ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สาหร ับปี 2558
ประธานได ้มอบหมายให ้นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู ้
เสนอวาระนีต
้ อ
่ ทีป
่ ระชุม
นางอรุณี เกษตระทัตกล่าวรายงานต่อทีป
่ ระชุมว่าคณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการให ้อยู่ใ นระดับ ทีเ่ หมาะสม และสอดคล ้องกับ ภาระหน า้ ทีแ
่ ละความรั บ ผิด ชอบของกรรมการ รว มทัง้
ค านึง ถึง สภาพของเศรษฐกิจ โดยรวม และได ้มีก ารเปรีย บเทีย บค่า ตอบแทนของกรรมการกั บ บริษั ทอื่น ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน
โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเห็นควรเสนอผู ้ถือหุ ้นเพือ
่ อนุมัตค
ิ า่ ตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดย่อยสาหรั บปี 2558 ในวงเงินรวมไม่เกิน 9.5 ล้านบาท โดยได ้เสนอให ้ค่าตอบแทนเบีย
้ กรรมการ
รายปี และค่า เบี้ย ประชุม รายครั ้ง ตามที่ไ ด ้แสดงไว ้ในตารางในหนั ง สือ นั ด ประชุม สามั ญ ผู ้ถือ หุ ้น
โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ
้ กรรมการ
เบีย
(บาท/คน/ปี )

้ ประชุม
เบีย
(บาท/คน/ครัง้ )

700,000
520,000
450,000

50,000
40,000
30,000

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

- ประธาน คณะกรร มการชุ ด
ย่อย
- กรรมการตรวจสอบ

50,000

คณะกรรมการ
สรรหาและ
กาหนด
ค่าตอบแทน
50,000

คณะกรรมการ
การลงทุน

50,000

คณะกรรมการ
อานวยการ
โรงพยาบาล
บารุงราษฎร์
25,000

30,000
30,000
30,000
20,000*
* ค่าตอบแทนในรูปของเบีย
้ ประชุมกรรมการอานวยการโรงพยาบาลบารุงราษฎร์ สาหรับกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผู ้บริหารเท่านัน
้
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หลังจากนัน
้ นางอรุณี เกษตระทัตได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และรับฟั งข ้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยมีผู ้ถือ
หุ ้นได ้ซักถามและให ้ข ้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังสรุปได ้ดังนี้
1.

นายบาสันต์ กุมาร์ ดูการ์ เสนอว่าควรมีการจ่ายโบนั สเพิม
่ โดยให ้คิดคานวนจากผลกาไรไม่ใช่เงินปั นผล
ของบริษัทด ้วย

้ จงต่อว่า มีกฎหมาย
ตอบ นางอรุณี เกษตระทัตขอบคุณสาหรั บคาแนะนา และ ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ได ้ชีแ
ภาษี อยู่มาตราหนึง่ ทีก
่ าหนดว่าถ ้ามีการนาค่าตอบแทนไปโยงกับกาไรของบริษัท จะไม่สามารถนามาหัก
เป็ นรายจ่ายในการคานวณภาษี ไม่ได ้ ดังนั น
้ ควรจ่ายโบนั สตามความสามารถในการดาเนินการมากกว่าที่
จะไปจ่ายตามผลกาไรของบริษัท
เมือ
่ ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นคนใดซักถามหรือให ้ข ้อเสนอแนะ นางอรุณี เกษตระทัต จึงเสนอให ้ทีป
่ ระชุมลงมติ
มติทป
ี่ ระชุ ม ทีป
่ ระชุมพิจารณาแล ้วมีมติเสียงข ้างมาก อนุ มัตค
ิ ่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
สาหรับปี 2558 รายละเอียดตามทีป
่ ระธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเสนอ ด ้วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี้
เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย
งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

584,621,611
18,802,600
4,475

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

96.8832
3.1159
0.0007

7. พิจ ารณาและอนุ ม ต
ั ค
ิ ่า ตอบแทนผู ส
้ อบบ ญ
ั ชีข องบริษ ท
ั ประจ าปี 2557 เพิม
่ เติม อีก เป็ นจ านวนเงิน
180,000 บาท
ประธานได ้มอบหมายให ้นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผู ้เสนอวาระนี้ต่อ ที่
ประชุม
นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได ้รายงานต่อทีป
่ ระชุมว่า เนื่องด ้วยบริษั ท
้ หุ ้นสามั ญ
เฮลท์ ฮอไรซัน เอ็น เตอร์ไพรส์ พีทอ
ี ี ลิม เิ ตด (“HHE”) ซึง่ เป็ นบริษั ทย่อยของบริษั ท ได ้เข ้าซือ
ทัง้ หมดร ้อยละ 100 ของ บริษัท บารุงราษฎร์ มองโกลเลีย แอลแอลซี (“BML”) ซึง่ เป็ นผู ้ถือหุ ้นสามัญร ้อยละ
้ กิจการดังกล่าวนี้ทาให ้ขอบเขตการ
51 ของ บริษัท โซล ซีเนียร์ส ทาวเวอร์ แอลแอลซี (“SST”) การเข ้าซือ
้ เงิน
ปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีข
่ องผู ้สอบบัญชีเพิม
่ มากขึน
้ อันประกอบด ้วยการสอบทานการปั นส่วนองค์ประกอบของราคาซือ
ลงทุนซึง่ จัดทาโดยฝ่ ายบริหารของบริษัท และ การสอบทานรายงานระหว่างสานั กงานตรวจสอบบัญชีซงึ่ จัดทา
โดยผู ้สอบบัญชีภายนอกของ SST บริษัทสานักงาน อีวาย จากัด จึงได ้เสนอขอเพิม
่ ค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชีอก
ี
เป็ นจานวนเงิน 180,000 บาท รวมเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,380,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็ นว่าสมควรเสนอให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นอนุมัตค
ิ า่ ตอบแทนผู ้สอบบัญชีของ
้ กิจ การของ
บริษั ทประจาปี 2557 เพิ่มเติมอีก เป็ นจานวนเงิน 180,000 บาทตามทีเ่ สนอ เนื่ องจาก การเข ้าซือ
SST เป็ นการเพิม
่ ขอบเขตของงานแก่ผู ้สอบบัญชีและได ้เกิดขึน
้ ภายหลังจากทีบ
่ ริษัทสานั กงาน อีวาย จากัด ได ้
เสนออัตราค่าตอบแทนผู ้สอบบัญ ชีประจาปี 2557 ให ้แก่บริษัท และมีอัตราค่าสอบบัญชีเ พิม
่ เติมอยู่ใ นเกณฑ์
เหมาะสม และคณะกรรมการพิจารณาแล ้วเห็นชอบกับข ้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่าทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้น
สมควรอนุมัตค
ิ า่ ตอบแทนผู ้สอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2557 เพิม
่ เติมอีกเป็ นจานวนเงิน 180,000 บาท รวม
เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,380,000 บาท
หลังจากนั น
้ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และรั บฟั งข ้อเสนอแนะต่าง ๆ
โดยมีผู ้ถือหุ ้นได ้ซักถามและให ้ข ้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังสรุปได ้ดังนี้
1.

นายสุรย
ิ นต์ จิตราภัณฑ์ ได ้สอบถามเกีย
่ วกับวาระที่ 7 และ 8 ดังนี้

1.1

เกีย
่ วกับวงเงิน 2,380,000 กับ 2,350,000 ตามวาระที่ 7 และ 8 นั น
้ เป็ นวงเงินเดียวกันหรือไม่ และทาไม
ไม่ยบ
ุ รวมเป็ นวาระเดียวกัน

้ จงว่าวาระที่ 7 เป็ นค่าตอบแทนของปี ทีผ
ตอบ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ชีแ
่ ่านมา ซึง่ เดิมทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้น
อนุมัตไิ ว ้ที่ 2,200,000 บาท และทางผู ้สอบบัญชีขอเพิม
่ อีก 180,000 บาท รวมเป็ น 2,380,000 บาท จึง
จาเป็ นต ้องแยกออกมาเป็ นอีกวาระหนึง่ ส่วนค่าสอบบัญชี 2,350,000 บาทนัน
้ เป็ นของปี 2558
1.2

เงินจานวน 180,000 บาทนัน
้ เป็ นส่วนทีเ่ กินวงเงินทีไ่ ด ้รับอนุมัตไิ ว ้ก่อนแล ้วใช่หรือไม่

้ จงว่า เป็ นวงเงิน ที่เ พิ่ม ขึน
ตอบ นางสาวโสภาวดี อุต ตโมบล ชีแ
้ มาเนื่ อ งจากเป็ นส่ว นของงานที่เ พิ่ม ขึน
้ มา
ภายหลังจากการทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นได ้อนุมัตไิ ปแล ้ว
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2.

นายบาสันต์ กุมาร์ ดูการ์ ได ้สอบถามและให ้ความเห็นดังนี้

2.1

ใครเป็ นผู ้สอบบัญ ชีข องบริษั ทย่อ ยที่ไ ด ้มาใหม่ ส องบริษั ทดัง กล่า ว และมีค่า สอบบัญ ชีท ี่ต ้องเพิ่ม ขึน
้
ภายหลังการได ้มาด ้วยหรือไม่

้ จงว่าบริษัท HHE และ BML ต่างเป็ นบริษัททีถ
้ กิจการของ SST
ตอบ นายเดนนิส บราวน์ ชีแ
่ ก
ู ตัง้ ขึน
้ ใหม่เพือ
่ ซือ
ั ญาภาษี ซ ้อนระหว่างสิงค์โปรและมองโกเลีย
สาหรับ HHE นั น
้ จัดตัง้ ขึน
้ เพื่อใช ้สิทธิประโยชน์จากอนุสญ
สาหรับ BML นัน
้ จัดตัง้ ขึน
้ เพือ
่ ทาให ้ SST ยังเป็ นบริษัทสัญชาติมองโกเลียอยู่เช่นเดิมซึง่ จะได ้สิทธิในการ
ครอบครองทีด
่ น
ิ สูงสุดนานถึง 60 ปี
2.2

บริษัทอาจพิจารณาใช ้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ในเรื่องของสานั กงานใหญ่ข ้ามประเทศซึง่ จะได ้ลดอัตรา
ภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลเหลือร ้อยละ 10

ตอบ นายเดนนิส บราวน์ กล่าวเห็นด ้วยและจะได ้พิจารณาการใช ้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ในเรือ
่ งของสานั กงาน
ใหญ่ข ้ามประเทศ เมือ
่ มีการออกกฎระเบียบทีเ่ กีย
่ วข ้องออกมา แต่ทงั ้ นี้ต ้องคานึงด ้วยว่า ประเทศไทยไม่ม ี
ั ญาภาษี ซ ้อนกับมองโกเลีย
อนุสญ
เมือ
่ ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นคนใดซักถามหรือให ้ข ้อเสนอแนะ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล จึงเสนอให ้ทีป
่ ระชุมลงมติ
มติทป
ี่ ระชุม ทีป
่ ระชุมพิจารณาแล ้วมีมติเสียงข ้างมาก อนุ มัตค
ิ ่าตอบแทนผู ้สอบบัญชีของบริษัทประจาปี
2557 เพิม
่ เติมอีกเป็ นจานวนเงิน 180,000 บาท รวมเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,380,000 บาทด ้วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี้
เห็นด ้วย

จานวน

603,350,711

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

99.9868

ไม่เห็นด ้วย
งดออกเสียง

จานวน
จานวน

8,975
70,400

เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

0.0014
0.0116

8. พิจารณาแต่งตงผู
ั้ ส
้ อบบ ัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบ ัญชี ประจาปี 2558
ประธานได ้มอบหมายให ้นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผู ้เสนอวาระนี้ต่อ ที่
ประชุม
นางสาวโสภาวดี อุต ตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได ้เสนอต่อ ผู ้ถือ หุ ้นในการแต่ง ตั ง้ บริษั ท
ส านั ก งาน อีว าย จ ากัด (เอิน ส์ท แอนด์ ยั ง ) โดย นางสาวสุม าลี ลีว ราบัณ ฑิต ผู ้สอบบัญ ชีรั บ อนุ ญ าตเลขที่
3970 (ผู ้สอบบัญชีทล
ี่ งนามในรายงานของผู ้สอบบัญชี) และ/หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู ้สอบบัญชีรั บ
อนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือนายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 เป็ นผู ้สอบ
บัญชีประจาปี 2558 ของบริษัท และกาหนดค่าตอบแทนเป็ นเงินจานวนไม่เกิน 2,350,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบมีค วามเห็ นว่าสมควรแต่ง ตัง้ ผู ้สอบบัญชีตามทีเ่ สนอ เนื่องจากสานั กงานเอินส์ท
แอนด์ ยัง จากัด ได ้ให ้บริการแก่บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด มีความคุ ้นเคยกับธุรกิจโรงพยาบาล
เป็ นอย่างดี และมีคา่ สอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมในระดับเดียวกับบริษัทอืน
่ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และ
คณะกรรมการพิจารณาแล ้วเห็นชอบกับข ้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
หลังจากนั น
้ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และรั บฟั งข ้อเสนอแนะต่าง ๆ
โดยมีผู ้ถือหุ ้นได ้ซักถามและให ้ข ้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังสรุปได ้ดังนี้
1.

นายบาสันต์ กุมาร์ ดูการ์ เสนอขอให ้จัดประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นให ้เร็วขึน
้ เพือ
่ ธรรมาภิบาลทีด
่ ข
ี องบริษัท

ตอบ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบลกล่าวขอบคุณสาหรับคาแนะนา
เมือ
่ ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นคนใดซักถามหรือให ้ข ้อเสนอแนะ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล จึงเสนอให ้ทีป
่ ระชุมลงมติ
มติทป
ี่ ระชุม ทีป
่ ระชุมพิจารณาแล ้วมีมติเสียงข ้างมาก อนุมัตแ
ิ ต่งตัง้ บริษัทสานั กงาน อีวาย จากัด (เอินส์ท
แอนด์ ยัง ) เป็ นผู ้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นเงินจานวนไม่เกิน 2,350,000 บาท ด ้วยคะแนนเสีย ง
ดังต่อไปนี้
เห็นด ้วย

จานวน

603,360,086

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

99.9883

ไม่เห็นด ้วย
งดออกเสียง

จานวน
จานวน

69,000
1,200

เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

0.0114
0.0001
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9. พิจารณาแก้ไขหนงั สือบริคณห์สนธิของบริษท
ั ข้อ 4 เพือ
่ ให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องก ับ การแปลง
สภาพหุน
้ บุรม
ิ สิทธิเป็นหุน
้ สาม ัญในปี 2558
ประธานได ้มอบหมายให ้นายบรรพต กิตติกงิ่ เลิศ เลขานุการบริษัท เป็ นผู ้เสนอวาระนี้ตอ
่ ทีป
่ ระชุม โดยนาย
บรรพต กิต ติก งิ่ เลิศ เลขานุ ก ารบริษั ท ได ้เสนอต่อ ทีป
่ ระชุม ว่า สืบ เนื่อ งจากทีป
่ ระชุม คณะกรรมการบริษั ท ครั ง้ ที่
5/2541 เมื่อวัน ที่ 11 พฤศจิกายน 2541 ได ้มีม ติเห็ นชอบให ้ผู ้ถือ หุ ้นสามารถแปลงหุ ้นบุรม
ิ สิทธิเป็ นหุ ้นสามัญ ใน
อัตราส่วน 1 หุ ้นบุรม
ิ สิทธิตอ
่ 1 หุ ้นสามัญใหม่ในเดือนกุมภาพัน ธ์ของทุกๆ ปี ซึง่ ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2558 มีผู ้ถือ
หุ ้นบุรม
ิ สิทธิใช ้สิทธิแปลงหุ ้นบุรม
ิ สิทธิเป็ นหุ ้นสามัญ รวม 25,000 หุ ้น จึงต ้องแก ้ไขรายละเอียดของทุนจดทะเบียน
ในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข ้อ 4 เป็ นดังนี้
ิ สองล ้านเจ็ดแสนสองพันหกร ้อยแปด
ทุนจดทะเบียน จานวน 922,702,685 บาท (เก ้าร ้อยยีส
่ บ
สิบห ้าบาท)
ิ สองล ้านเจ็ดแสนสองพันหกร ้อยแปด
แบ่งออกเป็ น
922,702,685 หุ ้น (เก ้าร ้อยยีส
่ บ
สิบห ้าหุ ้น)
มูลค่าหุ ้นละ
1
บาท (หนึง่ บาท)
โดยแยกเป็ น
ข ้อ 4

หุ ้นสามัญ
หุ ้นบุรม
ิ สิทธิ

ิ เอ็ดล ้านสองแสนเจ็ดหมืน
ิ
921,276,022 หุ ้น (เก ้าร ้อยยีส
่ บ
่ หกพันยีส
่ บ
สองหุ ้น)
่ สนสองหมืน
1,426,663 หุ ้น (หนึง่ ล ้านสีแ
่ หกพันหกร ้อยหกสิบสาม
หุ ้น)

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
มีผู ้ถือ หุ ้นคนใดซัก ถามหรือ ให ้ข ้อเสนอแนะ นายบรรพต กิตติก งิ่ เลิศ จึง เสนอให ้ทีป
่ ระชุม ลงมติอ นุ มั ต แ
ิ ก ้ไข
หนั งสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข ้อ 4 เพือ
่ ให ้ทุนจดทะเบียนสอดคล ้องกับ การแปลงสภาพหุ ้นบุรม
ิ สิทธิเป็ นหุ ้น
สามัญในปี 2558
มติทป
ี่ ระชุม ทีป
่ ระชุมพิจารณาแล ้วมีมติอนุ มัต แ
ิ ก ้ไขหนั งสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข ้อ 4 เพือ
่ ให ้ทุนจด
ทะเบียนสอดคล ้องกับการ แปลงสภาพหุ ้นบุรม
ิ สิทธิเป็ นหุ ้นสามัญในปี 2558 ด ้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4
ิ ธิออกเสียง ดังนี้
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู ้ถือหุ ้นทีม
่ าประชุมและมีสท
เห็นด ้วย

จานวน

603,358,086

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

99.9880

ไม่เห็นด ้วย

จานวน

คิดเป็ นร ้อยละ

จานวน

0
72,200

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

0.0000
0.0119

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

นายสุรย
ิ นต์ จิตราภัณฑ์ สอบถามเกีย
่ วกับโรงพยาบาลดังต่อไปนี้

1.1

สอบถามความคืบหน ้าการของโรงพยาบาลทีถ
่ นนเพชรบุรี

้ จงว่าโครงการทีถ
ตอบ นายเดนนิส บราวน์ ชีแ
่ นนเพชรบุรค
ี าดว่าจะเริม
่ ก่อสร ้างในเดือนพฤศจิกายน 2558 และ
จะแล ้วเสร็จในปี 2561
1.2

หลัง จากการเพิ่ม จ านวนเตีย งคนไข ้วิก ฤตอีก 18 เตีย งแล ้ว อยากทราบว่า โรงพยาบาลมีจ านวนเตีย ง
ทัง้ หมดกีเ่ ตียง และมีรายได ้ต่อเตียงเท่าไหร่

้ จงว่า ณ ปั จจุบัน โรงพยาบาลมีจานวนเตียง ICU ทัง้ สิน
้ 59 เตียง และกาลังจะมี
ตอบ นายเดนนิส บราวน์ ชีแ
การปรับปรุงอีก 9 เตียงใน ICU 3 เก่า ซึง่ ปั จจุบน
ั และโรงพยาบาลมีจานวนเตียงทัง้ หมด 580 เตียง และมี
รายได ้ต่อเตียงโดยเฉลีย
่ อยูท
่ ป
ี่ ระมาณ 2.5 ล ้านบาทต่อเตียง
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1.3

อัตราการเติบโตทีต
่ งั ้ เป้ าไว ้เป็ นเท่าไหร่

้ จงว่าการเพิม
ตอบ นายเดนนิส บราวน์ ชีแ
่ ของรายได ้ในปี นค
ี้ าดว่าจะอยู่ทรี่ ้อยละ 10-15
1.4

อยากให ้ผู ้บริหารเสนอมุมมองเกีย
่ วกับ โรงพยาบาลทีม
่ องโกเลีย เมือ
่ เปรียบเทียบกับโรงพยาบาลบารุง
ราษฎร์เช่นว่ามีจานวนเตียงเท่าใด รายได ้ต่อเตียงเท่าใด รายได ้ทีแ
่ บ่งให ้บริษัทแม่เท่าใด และกลุม
่ ลูกค ้า
เป็ นกลุม
่ ใด

้ 98 เตีย ง
ตอบ โรงพยาบาลในมองโกเลียมีขนาดเล็กกว่า โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ โดยมีจานวนเตียงทัง้ สิน
ผู ป
้ ่ วยใน ประชากรของประเทศมองโกเลีย มี เ พี ย ง 2.5 ล า้ นคนเท่ า นั ้ น ขนาดและศั ก ยภาพของ
โรงพยาบาลในมองโกเลีย เป็ นโรงพยาบาลให บ
้ ริก ารทั่ ว ไปมากกว่ า โรงพยาบาลเฉพาะด ้านหรื อ
ผู ้ป่ วยหนั ก สัดส่วนผู ้ป่ วยจึงน ้อยกว่าโรงพยาบาลบารุงราษฎร์ โดยมีสัดส่วนจานวนผู ้ป่ วยคิดเป็ นร ้อยละ
10 เมือ
่ เทียบกับโรงพยาบาลบารุงราษฎร์แต่มรี ายได ้เพียงร ้อยละ 2
1.5

อยากทราบหลักเกณฑ์ในการปรับราคาต่อปี

้ จงว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ทางโรงพยาบาลได ้จัดทารายงานเสนอ
ตอบ นายเดนนิส บราวน์ ชีแ
งบประมาณต่อคณะกรรมการเพือ
่ พิจารณาอนุมัต ิ โดยนาต ้นทุนต่าง ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง และอัตราเงินเฟ้ อ มา
เป็ นตัวกาหนดราคาทีจ
่ ะปรับปรุงในปี ต่อไป
2.

คุณณั ฐชัย แรงผลสัมฤทธิ์ ถามว่าทางบริษัทมีบริษัทลูกอยู่ในฮ่องกงและสวิสเซอร์แลนด์ด ้วย จึงอยาก
ทราบแผนการลงทุนของสองบริษัทนี้

ตอบ ทัง้ สองบริษัทเป็ นบริษัททีเ่ ตรียมไว ้เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัท ย่อยคือ บริษัท ไวทัลไลฟ์ จากัด
แต่บริษัทยังไม่สามารถเปิ ดเผยข ้อมูลได ้ในตอนนี้ แต่คาดการไว ้ว่าจะเริม
่ ดาเนินการภายในปี นี้
3.

นายไกรวัลย์ คทวณิช สอบถามดังต่อไปนี้

3.1

เกีย
่ วกับ บริษัทศูน ย์พั ฒนาบุคลากร บารุง ราษฎร์ จ ากัด ทีจ
่ ั ดตัง้ ขึน
้ มา เพราะเหตุใดจึง ไม่มก
ี ารพั ฒ นา
บุคลากรอืน
่ นอกจากบุคลากรทางการแพทย์

้ จงว่าบริษัทนี้มก
ตอบ นายสมศักดิ์ วิวัฒนสินชัย ชีแ
ี ารครอบคลุมการบริหารและฝึ กอบรมพนั กงานทุก ๆ ด ้านที่
เกีย
่ วข ้องกับ การบริห ารจัดการของโรงพยาบาล และยั งได ้ผลประโยชน์ทางด ้านภาษี ทไี่ ด ้จั ดอบรมให ้
พนักงานในเครือเดียวกันเอง
3.2

ทีร่ ะบุในรายงานประจาปี หน ้า 71 น่ าจะไม่ถูกต ้องเพราะระบุว่าเป็ นการพั ฒนาและฝึ กอบรมเฉพาะธุรกิจ
การบริการทางการแพทย์เท่านัน
้

้ จงต่อทีป
ตอบ นายเดนนิส บราวน์ ชีแ
่ ระชุมว่าการตัง้ บริษัทดังกล่าวมีสองวัตถุประสงค์คอ
ื เพือ
่ ฝึ กอบรมพนั กงาน
้ จงว่าอาจเกิดความคลาดเคลือ
และเพือ
่ ผลประโยชน์ทางด ้านภาษี นายสมศักดิ์ วิวัฒนสินชัยชีแ
่ นจากการ
แปลไทยเป็ นอังกฤษ แต่ความหมายแท ้จริงแล ้วคือทุกบริการทีเ่ กีย
่ วกับการดาเนินธุรกิจของโรงพยาบาล
ทัง้ หมด และรับจะไปปรับปรุง
3.3

พบปั ญหาจากพนั กงานทางด ้านการเงิน การออกใบเสร็ จรั บเงิน การคืนเงินเข ้าบัตรเครดิต จึงอยากให ้
พัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาล

้ จงต่อว่าขอบคุณสาหรับคาแนะนาและขอรายละเอียดเพิม
ตอบ นายสมศักดิ์ ชีแ
่ เติมภายหลังการประชุม
3.4

ขอให ้ปรับปรุงหน ้าประวัตข
ิ องกรรมการผู ้รับมอบฉันทะ อยากให ้ใส่รูปด ้วย

ตอบ นายบรรพต กิตติกงิ่ เลิศ รับจะปรับปรุงตามทีเ่ สนอ
4.

นายนิ รั น ดร์ ทวีกุ ล ถามต่ อ ที่ป ระชุม ว่ า การลงทุ น ในต่ า งประเทศ เห็ น โอกาสอะไรถึง ไปลงทุ น ใน
มองโกเลีย และแนวคิดคร่าว ๆ ในการเลือกประเทศทีไ่ ปขยายการลงทุนในการตัง้ โรงพยาบาล

้ จงว่ามี 2 ปั จจัยหลักทีใ่ ช ้ตัดสินใจลงทุนคือ ประเทศนัน
ตอบ นายเดนนิส บราวน์ ชีแ
้ ต ้องมีอัตราการส่งต่อผู ้ป่ วย
เข ้ามารักษาทีโ่ รงพยาบาลบารุงราษฎร์ และมีบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลทีไ่ ด ้รั บการฝึ กอบรม
และเราจะเข ้าไปร่วมพัฒนาต่อได ้
5.

นายศักดา ตัง้ ศักดิส
์ ถิตย์ ได ้สอบถามดังนี้

5.1

โรงพยาบาลในมองโกเลียทารายได ้ให ้กับบารุงราษฎร์เท่าใด และลูกค ้าชาวมองโกเลียทีม
่ ารักษาทีบ
่ ารุง
ราษฎร์มก
ี ค
ี่ น

ตอบ นายเดนนิ ส บราวน์ ชี้แ จงว่ า ที่โ รงพยาบาลที่ม องโกเลีย มีจ านวนผู ป
้ ่ วยประมาณร อ
้ ยละ 10 ของ
โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ แต่ในเชิงรายได ้คิดเป็ นประมาณร ้อยละ 2 แต่ปีนี้เศรษฐกิจของมองโกเลียแย่
รายได ้อาจจะตกมาอยู่ทรี่ ้อยละ 1 หรือ 2 ในระยะยาวจะพัฒนาศักยภาพทีม
่ องโกเลียให ้ส่งต่อผู ้ป่ วยมาที่
บารุงราษฎร์เพิม
่ มากขึน
้ ซึง่ ปั จจุบน
ั ชาวมองโกเลียเดินทางไปใช ้บริการทีเ่ กาหลีกันมาก จึงอยากให ้มาใช ้
บริการทีไ่ ทยแทน
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5.2

ทางโรงพยาบาลมองว่าจะลงทุนทีไ่ หนอีกหรือไม่

้ จงว่าทางโรงพยาบาลมองหาโอกาสอย่างต่อเนื่อง และบางครัง้ มีการเซ็นต์สญ
ั ญา
ตอบ นายเดนนิส บราวน์ ชีแ
้ ปั จจุบันบอกได ้เพียงแต่ว่า จะมีการ
รั กษาความลับแต่ไม่ส ามารถบอกรายละเอียดได ้จนกว่าจะเสร็ จสิน
จัดตัง้ คลินก
ิ ในประเทศพม่าเพือ
่ วินจ
ิ ฉัยและส่งต่อคนไข ้มาให ้ทางบารุงราษฎร์
5.3

โรงพยาบาลตรงถนนเพชรบุรี ค่าใช ้จ่ายนีเ้ ป็ นค่าใช ้จ่ายอะไร เท่าใดบ ้าง และได ้ประโยชน์จากการอ่อนค่า
ของเงินยูโรและเยนบ ้างหรือไม่

้ จงว่างบประมาณโครงการนี้ประมาณ 8.37 พันล ้านบาท โดยแบ่งเป็ นต ้นทุนงาน
ตอบ นายเดนนิส บราวน์ ชีแ
ก่อสร ้าง 5.6 พันล ้าน เครือ
่ งมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1.5 พันล ้านบาท ค่าทีป
่ รึกษาโครงการ 315 ล ้าน
บาท ต ้นทุนทีด
่ น
ิ อีก 900 ล ้านบาท อุปกรณ์ทางการแพทย์ทน
ี่ าเข ้าจากต่างประเทศแม ้มีค่าเงินอ่อนลง
้ อุปกรณ์ทน
แล ้ว แต่ทางโรงพยาบาลจะซือ
ี่ าเข ้าจากยุโรปหรืออเมริกา โดยเป็ นผู ้ขายในประเทศไทย การ
้ จะใช ้เงินสกุลบาท จึงไม่ได ้ประโยชน์จากการทีค
้ กับตัวแทนในไทยทาง
ซือ
่ า่ เงินอ่อนลงหรือไม่ แต่การซือ
โรงพยาบาลจะได ้ประโยชน์จากการบริการหลังการขายทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ
6.

นายทองทศ แทงหล ้า สอบถามต่อทีป
่ ระชุมว่าทางโรงพยาบาลมีแนวทางการให ้ได ้มาซึง่ การรั บรองการ
่
ต่อต ้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างไรบ ้าง

้ จงว่าอยูใ่ นระหว่างดาเนินการตามแผนงานทีก
ตอบ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ชีแ
่ าหนดไว ้
เมือ
่ ไม่มข
ี ้อซักถามเพิม
่ เติม ประธานกล่าวขอบคุณผู ้ถือหุ ้นทีไ่ ด ้สละเวลามาประชุม และขอปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 19.00 น.

่
ลงชือ

______________________
(นายชัย โสภณพนิช)
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