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สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่1 

 

รายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่1/2558 

ของ 

บรษิทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์จ ากดั (มหาชน) 

 

 

การประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2558 ไดจ้ัดขึน้เมือ่วันจันทรท์ี ่30 พฤศจกิายน  2558 เวลา 16.15 น. ณ หัอง

ประชุมใหญ่ ชัน้ 21 อาคารบ ารุงราษฎร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล คลนิิก เลขที ่33 ถนนสขุุมวทิ ซอย 3 (นานาเหนือ) วัฒนา 

กทม. 10110 

นายชยั โสภณพนชิ ประธานกรรมการ เป็นประธานทีป่ระชมุ ไดแ้ถลงวา่มผีูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเองและผูรั้บมอบ

ฉันทะจากผูถ้อืหุน้มาเขา้ร่วมประชมุ รวม 993 ราย นับจ านวนหุน้ไดท้ัง้หมด 591,135,975 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 80.9717 

ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จ านวน 730,052,222 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บังคับของบรษัิทแลว้ 

จงึขอเปิดประชมุเพือ่พจิารณาเรือ่งตา่งๆ ตามระเบยีบวาระ 

การประชมุครัง้นีม้กีรรมการบรษัิท ผูบ้รหิารของบรษัิท เขา้ร่วมการประชมุ ดงันี้ 

 

กรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชมุ  

1.  นายชยั  โสภณพนชิ  ประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการลงทนุ 

2. น.พ.ชาญวทิย ์ตนัติพ์พัิฒน์  รองประธานกรรมการ 

3. นางลนิดา  ลสีหะปัญญา  กรรมการผูจ้ัดการ 

4.   น.พ.น า  ตนัธุวนติย ์  Hospital Chief Executive Officer 

5.  นายชอง โท    กรรมการ กรรมการลงทนุ และกรรมการสรรหาและก าหนด 

    คา่ตอบแทน 

6. ดร.สวุรรณ  วลยัเสถยีร  กรรมการ และกรรมการลงทนุ 

7. นางสาวโสภาวด ี อตุตโมบล  กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. นางอรุณี  เกษตระทัต  กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนด 

    คา่ตอบแทน 

 

ผูบ้รหิาร  

1. นายเคนเนท บสิลี ่เลฟิ เจอาร ์ Corporate Chief Financial Officer 

2. รศ.น.พ.กอ่พงศ ์ รุกขพันธุ ์ ผูอ้ านวยการดา้นปฏบิตักิาร 

3.  นายสมศกัด ิ ววิัฒนสนิชยั Hospital Chief Financial Officer 

 

เลขานุการบรษัิท 

1. นายบรรพต  กติตกิิง่เลศิ  เลขานุการบรษัิท 

 

ทีป่รกึษาการเงนิอสิระ 

1. นายวฒุชิยั  ธรรมสาโรช  ทีป่รกึษาการเงนิอสิระ, บรษัิทดสิคฟัเวอร ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

 

ประธานไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบรษัิทกลา่วแนะน ากรรมการ ผูบ้รหิาร และทีป่รกึษาการเงนิอสิระตอ่ทีป่ระชมุ 

และเลขานุการบรษัิทไดช้ีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกับการประชมุ และวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนในวาระตา่งๆ ดงันี ้

การออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระจะใชบ้ัตรลงคะแนน โดยนับหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง ซึง่ผูถ้อืหุน้หรือผูรั้บมอบ

ฉันทะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนเสยีงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คอื เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสยีง และไม่สามารถ

แบง่การออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น นอกจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศ

ไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้ซึง่ใชห้นังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. เทา่นัน้ 

ผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีไ่ดรั้บบัตรลงคะแนน กรุณาท าเครื่องหมายลงในชอ่งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองด

ออกเสยีง เพียงชอ่งใดชอ่งหนึ่งเท่านั้น และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน ผูถ้ือหุน้ทีไ่ม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสยีง 

กรุณายกมอืเพื่อใหเ้จา้หนา้ทีเ่ก็บบัตรลงคะแนน เจา้หนา้ทีจ่ะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูท้ีไ่ม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสยีง

เทา่นัน้ ผูท้ีไ่มย่กมอื จะนับวา่เป็นคะแนนเสยีงเห็นดว้ยทัง้หมด 

เมือ่ประชมุเสร็จ กรุณาสง่ใบลงคะแนนทีเ่หลอืคนืแกเ่จา้หนา้ทีท่ีป่ระตทูางออก 
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สว่นผูรั้บมอบฉันทะทีผู่ถ้อืหุน้ไดร้ะบคุวามประสงคก์ารลงคะแนนไวช้ดัเจนแลว้ในใบมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ 

ค. บรษัิทจะนับคะแนนตามทีผู่ถ้อืหุน้ระบมุา 

ที่ประชุมรับทราบและยอมรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวธิีการออกเสยีงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ 

ดงักลา่วขา้งตน้ ประธานจงึไดเ้ริม่ด าเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระดังตอ่ไปนี้ 

 

1.  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู ้ถอืหุน้ คร ัง้ที ่22 ประจ าปี 2558 ประชุมเมื่อวนัพุธที ่             

29 เมษายน 2558 

 

ประธานไดม้อบหมายให ้นายบรรพต  กติตกิิง่เลศิ เลขานุการบรษัิทเป็นผูเ้สนอวาระนีต้อ่ทีป่ระชมุ  

นายบรรพต  กติตกิิง่เลศิ ไดเ้สนอรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่22 ประจ าปี 2558 ซึง่ไดจั้ดประชมุ

เมือ่วันพุธที ่29 เมษายน 2558 ใหท้ีป่ระชมุพจิารณารับรอง โดยไดแ้จง้ต่อทีป่ระชมุว่ารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 

ครัง้ที ่22 ประจ าปี 2558 ฉบับภาษาไทย ทีไ่ดจั้ดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืนัดประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2558 นัน้ 

ไดม้กีารระบวุันทีป่ระชมุผดิพลาดเนื่องจากขัน้ตอนในการพมิพ ์โดยระบุวันทีป่ระชมุเป็นวันที ่30 พฤศจกิายน 2558 ซึง่ที่

ถกูตอ้งจะตอ้งเป็นวันพุธที ่29 เมษายน 2558  ทัง้นี้ รายงานการประชมุฉบับทีไ่ดเ้ผยแพร่ตอ่ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยนัน้ไดร้ะบวุนัทีป่ระชมุถูกตอ้งแลว้ 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ ือหุน้ซักถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ของผูถ้ือหุน้ แต่ไม่มีผูถ้ ือหุน้ท่านใด

สอบถาม ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมตพิิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ครัง้ที ่22 ประจ าปี 2558 

ประชมุเมือ่วนัพุธที ่29 เมษายน 2558 

 

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมตเิสยีงขา้งมาก รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ครั ้งที ่22 

ประจ าปี 2558 ซึง่ประชมุเมือ่วนัพุธที ่29 เมษายน 2558 ดงันี ้

เห็นดว้ย จ านวน 590,871,625 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9510 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง จ านวน 289,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0489 

 

2. พจิารณาอนุมตัขิอ้เสนอขอแกไ้ขขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสทิธแิละหนา้ทีข่องผูอ้อกหุน้กู ้และผูถ้อืหุน้กูแ้ปลง

สภาพมปีระกนับางสว่น ถงึวนัที ่22 สงิหาคม 2555 บ ารุงราษฎร ์ชุดที ่1 และชุดที ่2 ครบก าหนดอายุไถถ่อน

วนัที ่23 สงิหาคม 2560 ทีอ่อกเมือ่วนัที ่24 สงิหาคม 2543 

 

ประธานไดม้อบหมายให ้นพ.น า ตันธุวนติย ์ผูอ้ านวยการดา้นบรหิารโรงพยาบาลของบรษัิทเป็นผูเ้สนอวาระนี้ต่อ

ทีป่ระชมุ  

 

นพ.น า ตนัธวุนติย ์ไดก้ลา่วรายงานตอ่ทีป่ระชมุ ดงัตอ่ไปนี้ 

 

บรษัิทไดอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพทัง้ 2 ชดุนี ้เมือ่วนัที ่24 สงิหาคม 2543 โดยมรีายละเอยีดทีส่ าคญัดงันี ้ 

1. หุน้กูแ้ปลงสภาพ ชดุที ่1 จ านวน 300 ลา้นบาท ระยะเวลาช าระคนื 12 ปี อัตราดอกเบีย้รอ้ยละ 2.5 ตอ่ปีในปีที ่

1 - 4 รอ้ยละ 5 ตอ่ปีในปีที ่5 - 8 และรอ้ยละ 10 ตอ่ปีในปีที ่ 9 - 12 จ่ายช าระทกุ 6 เดอืน โดยมรีาคาแปลงสภาพ ณ 

ปัจจุบันเทา่กับ 4.55 บาทตอ่ 1 หุน้สามัญ โดยทีผู่ถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพมสีทิธเิลอืกแปลงสภาพเป็นหุน้สามัญไดต้ลอดอายุ

หุน้กูแ้ปลงสภาพ และหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักลา่วมหีลกัประกันเป็นทีด่นิของบรษัิท ซึง่เมือ่วันที ่23 สงิหาคม 2555 บรษัิทได ้

ไถถ่อนการจดจ านองทีด่นิแลว้ 

2. หุน้กูแ้ปลงสภาพ ชดุที ่2 จ านวน 250 ลา้นบาท  ระยะเวลาช าระคนื 12 ปี อัตราดอกเบีย้รอ้ยละ 1 ต่อปี จ่าย

ช าระทกุ 6 เดอืน โดยมรีาคาแปลงสภาพ ณ ปัจจุบันเทา่กับ 3.50 บาทตอ่ 1 หุน้สามัญ โดยทีผู่ถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพ มสีทิธิ

เลอืกแปลงสภาพเป็นหุน้สามัญไดต้ลอดอายุหุน้กูแ้ปลงสภาพ และหุน้กูแ้ปลงสภาพดังกล่าวมหีลักประกันเป็นทีด่นิของ

บรษัิท ซึง่เมือ่วนัที ่23 สงิหาคม 2555 บรษัิทไดไ้ถถ่อนการจดจ านองทีด่นิแลว้ 

 

โดยทีผ่่านมา บรษัิทเคยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสทิธแิละหนา้ทีข่องผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถ้อืหุน้กูแ้ปลง

สภาพ ดงันี ้

1. ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพ เมือ่วันที ่22 พฤศจกิายน 2543 และ ทีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ของบรษัิทเมือ่

วันที ่24 พฤศจกิายน 2543 ไดม้มีตอินุมัตใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสทิธแิละหนา้ทีข่องผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถ้อืหุน้กู ้

แปลงสภาพ โดยใหส้ทิธบิรษัิทเลอืกทีจ่ะไถถ่อนหุน้กูห้รอืแปลงสภาพหุน้กูเ้ป็นหุน้สามัญเมือ่ครบก าหนด 

2. ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้กู ้เมือ่วันที ่6 ธันวาคม 2554 และ ทีป่ระชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ของบรษัิท เมือ่วันที ่8 ธันวาคม 

2554 ไดม้มีตอินุมัตใิหแ้กไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก าหนดว่าดว้ยสทิธแิละหนา้ทีข่องผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยให ้

ขยายระยะเวลาหุน้กูแ้ปลงสภาพออกไปอกี 5 ปี ครบก าหนดวันที ่23 สงิหาคม 2560 แตใ่หห้ลักประกันสิน้สดุระยะเวลาเทา่
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เดมิคอืวันที ่23 สงิหาคม 2555 และรวมถงึใหม้กีารยกเลกิเงือ่นไขในการหา้มมใิหบ้รษัิทในฐานะผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

กอ่ภาระหนีส้นิ หรอืภาระผกูพันโดยไมไ่ดรั้บความยนิยอมจากผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพเสยีกอ่น 

 

บริษัทไดแ้ต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอสิระใหเ้ขา้มาศกึษาและใหค้ าแนะน าเกี่ยวกับหุน้กูแ้ปลงสภาพและ

โครงสรา้งทางการเงนิของบรษัิท โดยทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดเ้สนอแนะวา่บรษัิทควรขยายระยะเวลาหุน้กูแ้ปลงสภาพ

ออกไป จากเดมิครบก าหนดอายุไถ่ถอนวันที ่23 สงิหาคม 2560 เป็นวันที ่23 สงิหาคม 2570 เพื่อหลกีเลีย่งผลกระทบใน

เชงิลบ และ/หรือ ผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้หรือต่อบรษัิทซึง่เป็นผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้โดยทันท ีหรือเกดิขึน้ในระยะสัน้ อัน

เนือ่งมาจากการแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพใหเ้ป็นหุน้สามัญของบรษัิท อกีจ านวนรวม 137.36 ลา้นหุน้ 

 

ทัง้นี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ที ่4/2558 ซึง่ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดทีี ่29 ตุลาคม 2558 ซึง่มี

คณะกรรมการตรวจสอบรวมอยู่ดว้ย ไดพ้จิารณาขอ้เสนอแนะจากทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระ และมมีตอินุมัตใิหม้กีารแกไ้ข

ขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสทิธแิละหนา้ทีข่องผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพทัง้ 2 ชดุ และใหบ้รษัิทน าขอ้เสนอดังกลา่วเขา้ทีป่ระชมุผูถ้อื

หุน้ เพือ่ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตใินเรือ่งดังตอ่ไปนี้ 

1. ขยายระยะเวลาหุน้กูแ้ปลงสภาพออกไป จากเดมิครบก าหนดอายุไถ่ถอนวันที ่23 สงิหาคม 2560 เป็นวันที ่

23 สงิหาคม 2570 

2. ยกเลกิการแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพ เนื่องจากหลักประกันหุน้กู แ้ปลงสภาพนี้ ไดถู้กไถ่ถอน

หมดแลว้ 

3. เปลีย่นชือ่หุน้กูแ้ปลงสภาพเป็น “หุน้กูแ้ปลงสภาพ บ ารุงราษฎร์ ชดุที ่1 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2570” และ 

“หุน้กูแ้ปลงสภาพ บ ารุงราษฎร ์ชดุที ่2 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2570” เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับวันทีค่รบก าหนด

อายไุถถ่อนใหมข่องหุน้กูแ้ปลงสภาพ และการทีห่ลักประกนัหุน้กูแ้ปลงสภาพไดถ้กูไถถ่อนหมดแลว้ 

 

รวมถงึขอทีม่ตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตแิตง่ตัง้ใหค้ณะกรรมการบรษัิท นางลนิดา ลสีหะปัญญา กรรมการ

ผูจ้ัดการ นายแพทยน์ า ตันธุวนิตย ์ผูอ้ านวยการดา้นบรหิารโรงพยาบาล และ/หรือบุคคลทีค่ณะกรรมการมอบหมายใหม้ี

อ านาจในการด าเนินการต่างๆ ทีจ่ าเป็นหรือเกีย่วขอ้งกับการแกไ้ขขอ้ก าหนดสทิธขิองหุน้กูแ้ปลงสภาพขา้งตน้ ตลอดจน

การก าหนดหลักเกณฑเ์งือ่นไขและรายละเอยีดอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับการแกไ้ขขอ้ก าหนดสทิธขิองหุน้กูแ้ปลงสภาพ การก่อ

และช าระคา่ใชจ้า่ยและคา่ธรรมเนยีมทีเ่กีย่วขอ้ง และด าเนนิการใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคด์งักลา่ว 

 

นอกจากนี้เมือ่วันที ่9 พฤศจกิายน 2558 ทีผ่่านมา ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพไดม้มีตอินุมัตใิหด้ าเนินการ

แกไ้ขขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสทิธแิละหนา้ทีข่องผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ (ฉบบัแกไ้ข) ทัง้ 3 ขอ้ดงักลา่วเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

นพ.น า ตันธุวนิตย์ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ ือหุน้ซักถามขอ้สงสัยในที่ประชุม ซึง่มีผูถ้ ือหุน้ไดส้อบถามสรุปได ้

ดงัตอ่ไปนี ้

 

1. คณุจณิพักตร ์พรพบิลูย ์ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามวา่ผูท้ีถ่อืหุน้กูส้ว่นใหญเ่ป็นใคร 

ตอบ นายบรรพต กติตกิิง่เลศิ เลขานุการบรษัิท ไดช้ีแ้จงวา่ ณ ปัจจุบันมหีุน้กูแ้ปลงสภาพทัง้ 2 ชดุ มผีูถ้อื

หุน้กูแ้ปลงสภาพเพยีงรายเดยีวคอื ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 

2. ท่านผูถ้ือหุน้มาดว้ยตนเอง ไดส้อบถามว่ากล่าวโดยสรุปคอืผลกระทบของการนี้คอืโครงสรา้งหนี้สนิ กับ

สดัสว่นผูถ้อืหุน้ยังมสีดัสว่นเทา่เดมิจนถงึปี 2570 ใชห่รอืไม ่

ตอบ นพ.น า ตนัธวุนติย ์ไดช้ีแ้จงวา่ถกูตอ้งแลว้  

 

3. คณุธนกร ธรรมลงกรต ผูรั้บมอบฉันทะจาก บลจ. ธนชาต ไดส้อบถาม ดงัตอ่ไปนี้ 

3.1 การใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพสามารถใชส้ทิธใินหุน้กูต้ัวทีส่องแลว้ไม่ใชส้ทิธใินหุน้กูต้ัวที่

หนึง่พรอ้มกนัไดห้รอืไม ่ซึง่จะท าใหอ้ตัราดอกเบีย้ของหุน้กูแ้ปลงสภาพอยู่ที ่10% ใชห่รอืไม ่

ตอบ  นพ.น า ตันธุวนิตย ์ไดช้ีแ้จงวา่ผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพสามารถใชส้ทิธใินหุน้กูต้ัวทีส่องแลว้ไม่

ใชส้ทิธใินหุน้กูต้วัทีห่นึง่พรอ้มกันได ้และถา้หุน้กูแ้ปลงสภาพเฉพาะชดุที ่2 ถูกใชส้ทิธแิปลงสภาพ

ไป ก็จะเหลอืหุน้กูแ้ปลงสภาพชุดที ่1 ทีม่ีอัตราดอกเบีย้ที ่10% แต่ทัง้นี้ทางบริษัทไดม้ีการท า

ความเขา้ใจกันกับผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพแลว้ว่าจะท าคู่กันไป ท าใหอ้ัตราดอกเบีย้ถัวเฉลีย่จะอยู่ที่

ประมาณ 5.9%  

 

3.2 การตกลงที่จะแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพทัง้สองชุดพรอ้มกันดังกล่าวนั้นมีเอกสารเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรหรอืไม ่

ตอบ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดอ้ธบิายเพิม่เตมิวา่ ไม่มกีารท าขอ้ตกลงดังกล่าวเป็นลายลักษณ์

อกัษรกนัวา่ทางธนาคารกรุงเทพจะตอ้งท าการแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพทัง้สองชดุพรอ้มหรอืไม่

พรอ้มกัน และทางธนาคารกรุงเทพมีสทิธแิปลงสภาพหุน้กูท้ีม่ ีอัตราดอกเบีย้ต ่าไดก้่อน แต่โดย

หลกัการ เนือ่งจากวา่ธนาคารกรุงเทพอนุมัตติอ่อายุหุน้กูแ้ปลงสภาพใหก้ับทางบรษัิท ดังนัน้จงึเป็น
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การแสดงความประสงคข์องทางธนาคารกรุงเทพเอง ทีจ่ะไม่แปลงสภาพกอ่นก าหนด มเิชน่นัน้ทาง

ธนาคารกรุงเทพคงไมต่อ่อายหุุน้กูแ้ปลงสภาพใหก้ับทางบรษัิท 

 

3.3 ไม่มหีลักประกันมายนืยันใช่หรือไม่ว่าธนาคารกรุงเทพจะไม่ท าการแปลงสภาพ หุน้กูเ้พียงแค่ชุด

เดยีว 

ตอบ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระตอบวา่ ใช ่

 

3.4 เหตุใดจงึไม่ออกหุน้กูต้ัวใหม่หากตอ้งการหาเงนิทุน โดยตอนนี้สามารถออกหุน้กูใ้หม่ไดท้ีอ่ัตรา

ดอกเบีย้ประมาณ 4% กวา่ๆ เมือ่บวกกับ basis ก็น่าจะไดอ้ัตราดอกเบีย้ทีด่กีว่านี้ โดยในมุมของ

กองทนุ มองวา่เป็นการตอ่อายดุว้ยตน้ทนุทีส่งูเกนิไป 

ตอบ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดอ้ธบิายวา่ หากมองผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้เป็นหลัก ถา้ปลอ่ย

ใหธ้นาคารกรุงเทพแปลงสภาพนัน้ ผลกระทบจากการลดลงของมูลค่าหุน้จะอยู่ทีป่ระมาณ 15.8% 

ถา้มองที่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap.) เท่าเดมิก็จะมองว่าราคาหุน้ลดไป

ประมาณ 15.8% อันนี้จะสง่ผลชดัเจนตอ่ผูถ้อืหุน้ปัจจุบัน นอกจากนี้ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระได ้

แสดงตารางการเปรยีบเทยีบอัตราดอกเบีย้หุน้กูท้ีอ่อกระหวา่ง กันยายน – พฤศจกิายน 2558 ใหท้ี่

ประชมุด ูโดยหุน้กูท้ีอ่อก 7 ปี A+ ของการบนิไทยซึง่รัฐบาลเป็นประกัน อัตราอยู่ที ่4.4% โดยหุน้กู ้

ตัวนี้ออกมาแค่ 7 ปีเท่านัน้ และยังมกีารซือ้ขาย ในตลาด อกีดว้ย วันนี้ถา้บรษัิทออกหุน้กูท้ีอ่ัตรา 

5.9% ในระยะเวลา 12 ปี และธนาคารกรุงเทพถอืหุน้กูแ้ปลงสภาพตัวนี้ทีไ่ม่ได ้มกีารซือ้ขายใน

ตลาดรอง เพราะฉะนัน้ จงึตอ้งเพิม่ค่าความเสีย่งจากสภาพคลอ่ง (liquidity risk) และความเสีย่ง

อืน่ๆ ท าใหอ้ตัราที ่5.9% นัน้ไมไ่ดส้งูเกนิไป 

 

4. คณุจณิพักตร ์พรพบิลูย ์ไดส้อบถามดงัตอ่ไปนี้ 

4.1 เหตผุลทีจ่ะขอขยายระยะเวลาออกไปอกี 10 ปีคอือะไร และการขยายกับการไม่ขยาย มผีลดผีลเสยี

ทีก่ระทบตอ่ผูถ้อืหุน้และผูท้ีถ่อืหุน้กูอ้ย่างไร 

ตอบ นายบรรพต กติตกิิง่เลศิ ไดช้ีแ้จงวา่การทีจ่ะท าใหหุ้น้กูต้ัวนี้มผีลดตี่อบรษัิทและผูถ้อืหุน้มาก

ทีส่ดุคอืการขอขยายระยะเวลาออกไปอกี 10 ปี เนื่องจากโดยทฤษฎหีากมกีารแปลงสภาพหุน้เมือ่

หุน้กูค้รบก าหนดจะท าใหม้ลูคา่หุน้ลดลงไป 15.8% ทันท ีถา้บรษัิทไม่ตอ้งการลดจ านวนเงนิปันผล

ตอ่หุน้ลงก็ตอ้งจ่ายเงนิเพิม่อกีไม่ต า่กว่า 15.8% เหตุผลต่อมาส าหรับเหตุทีต่อ้งขยายระยะเวลา

ในตอนนี้เพราะตอนนี้อัตราดอกเบีย้มแีนวโนม้เพิม่ขึน้ ซึง่หากมกีารตอ่อายุหุน้กูแ้ปลงสภาพออกไป 

อัตราดอกเบีย้นี้จะอยู่ในเกณฑท์ีท่างบรษัิทรับได ้ซึง่ถา้ในอนาคตดอกเบีย้มอีัตราเพิม่ขึน้ไปอกีนัน้ 

การขอตอ่อายุหุน้กูแ้ปลงสภาพ กับทางผูถ้อืหุน้กูแ้ปลงสภาพอาจถูกขอเพิม่อัตราดอกเบีย้มากขึน้ 

ไมใ่ชอ่ตัราเดมิ 

 

4.2 การไม่ต่ออายุหุน้กูก็้มไิดม้ีผลเสยีอะไรกับทางโรงพยาบาล การจบหุน้กูชุ้ดเดมิแลว้ออกชดุใหม่

น่าจะไม่มผีลเสยีอะไรเชน่กัน จงึขอทราบเหตุผลทีจ่ะตอ้งต่ออายุหุน้กู ้ณ ตอนนี้ ในเมือ่ยังมเีวลา

อกี 2 ปี และถา้ขยายเวลา เหตใุดตอ้งขยายเวลาถงึ 10 ปี สามารถขยายเวลานอ้ยกว่านี้ไดห้รือไม ่

เชน่ขยายออกไปอกี 5 ปี มขีอ้ดขีอ้ดอ้ยอยา่งไรและมทีางเลอืกอืน่หรอืไม่ 

ตอบ ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระไดช้ีแ้จงว่าในฐานะทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระซึง่ไดรั้บใบอนุญาต

จากทาง กลต. ซึง่มหีนา้ทีโ่ดยตรงในการดแูลผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้รายย่อยอย่างแทจ้รงิ และ

ตอ้งใหค้วามเห็นทีต่รงไปตรงมา สว่นเหตุทีไ่ม่รอระยะเวลาอกี 2 ปีก็เป็นเพราะว่ากระบวนการการ

ประชมุผูถ้อืหุน้นัน้ตอ้งใชเ้วลานาน กระบวนการจา้งทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเขา้มาท าการศกึษา

นัน้อย่างนอ้ยตอ้งใชเ้วลา 3-4 เดอืน และตอ้งผ่านทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิท หากไปรอท าใกล ้ๆ  

หรอื 6 เดอืนกอ่นหมดอายุหุน้กูนั้น้อาจจะไม่ทัน ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจงึเห็นวา่การขอตอ่อายุ

ลว่งหนา้ 2 ปีจงึไมใ่ชร่ะยะเวลาทีน่านเกนิไป สว่นเรือ่งอัตราดอกเบีย้ทีก่ าลังเพิม่ขึน้อยู่นัน้ แนวโนม้

ของทางประเทศสหรัฐอเมรกิานัน้ขึน้แน่นอน ท าใหป้ระเทศไทยไม่มทีางเลอืกมากนัก จงึจ าเป็น

จะตอ้งขึน้ตาม สว่นเหตุผลทีต่อ้งขยายระยะเวลาไปถงึ 10 ปีนัน้ เพราะทางบรษัิทมแีผนการขยาย

โรงพยาบาล ในระยะเวลา 10 ปีขา้งหนา้ ดังนั้นการมีหุน้กูแ้ปลงสภาพในระยะเวลา 10 ปีซึ่ง

สอดคลอ้งกับแผนระยะยาวของโรงพยาบาลนัน้เป็นการเหมาะสมแลว้ 

ทีป่รกึษาทางการเงนิของบรษัิทไดอ้ธบิายเพิม่เตมิดว้ยวา่ จ านวนหุน้กูแ้ปลงสภาพนัน้มจี านวน

ไม่มาก สิง่ที่มากคือหากหุน้กูแ้ปลงสภาพนั้นแปลงสภาพมาเป็นหุน้สามัญของบริษัท จะส่งผล

กระทบทีใ่หญม่ากส าหรับบรษัิทและผูถ้อืหุน้ทกุคน เพราะแผนของบรษัิททีจ่ะขยายโรงพยาบาลนัน้

ตอ้งใชเ้งนิจ านวนมาก ท าใหก้ าไรตอ่หุน้นัน้จะลดลงทันท ีกระแสเงนิสดของบรษัิทก็จะตอ้งลดลง 

ซึง่หากถงึวันนั้นแลว้ก็อาจจะมีผูถ้ ือหุน้ถามว่าท าไมไม่ต่ออายุหุน้กูแ้ปลงสภาพเสยีก่อนจะเกดิ

ผลกระทบนี้ ส่วนทีท่ าไมตอ้งขยายอกี 10 ปี ไม่เป็น 5 ปี หรือ 15 ปี ก็เนื่องจากผูถ้ือหุน้กูแ้ปลง

สภาพคงไม่ใหข้ยายเกนิกวา่อายุของหุน้กูแ้ปลงสภาพเดมิ และในตลาดหุน้กูปั้จจุบันไม่มบีรษัิทใด

สามารถออกหุน้กูไ้ดเ้กนิ 7 ปีเพราะดอกเบีย้อยู่ในแนวโนม้ขาขึน้ ประเด็นสดุทา้ยคอืบรษัิทมเีจตนา
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ทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลใหเ้ท่าระดับเดมิเพื่อสรา้งความรูส้กึทีด่ตี่อผูถ้อืหุน้ว่าถงึแมจ้ะมกีารขยายธุรกจิ 

แตผ่ลตอบแทนของผูถ้อืหุน้ยังอยู่ในระดับเดมิ ซึง่หากมกีารแปลงสภาพหุน้กูแ้ปลงสภาพมาก็จะท า

ใหจ้ านวนเงนิปันผลลดลงไปอกีประมาณ 15.8% การขอต่ออายุหุน้กูแ้ปลงสภาพ ณ วันนี้จงึเป็น

การป้องกนัผลกระทบทีเ่กดิจากการลงทนุกับผูถ้อืหุน้อย่างแทจ้รงิ 

 

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้คนใดซกัถามหรอืใหข้อ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมต ิ

นายบรรพต กติตกิิง่เลศิ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุทราบวา่ในวาระนี้ ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ตอ้งมมีตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีง

ไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของเสยีงทีม่าเขา้ร่วมการประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพิจารณาแลว้ มีมตรัิบรองและอนุมัตแิกไ้ขขอ้ก าหนด ขยายระยะเวลาหุน้กูแ้ปลงสภาพ

ออกไป เป็นวันที ่23 สงิหาคม 2570 และเปลีย่นชือ่หุน้กูแ้ปลงสภาพ ชดุที ่1 และ 2 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับวันทีค่รบก าหนด

อายไุถถ่อนใหม ่ดงันี ้

 

เห็นดว้ย จ านวน 587,689,693 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.6102 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 2,009,700 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.3406 

งดออกเสยีง จ านวน 289,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0490 

 

 

3. พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะต่างๆ ของผูถ้อืหุน้ โดยมผีูถ้อืหุน้ไดซ้ักถาม

และใหข้อ้เสนอแนะตา่งๆ ดงัสรุปไดด้งันี้ 

1. นายไกรวลัย ์คทวนชิ มาประชมุดว้ยตนเองมคี าถามสบืเนือ่งจากการประชมุครัง้ทีผ่่านมาทีไ่ดส้อบถาม แต่

ยังไมม่ผีูใ้ดตดิตอ่กลบั จงึขอทกัทว้ง 

ตอบ คณุสมศกัดิ ์วฒันสนิชยั ไดก้ลา่วขออภัยผูถ้อืหุน้ทีไ่มไ่ดต้ดิตอ่กลบัและขอนัดพบหลงัประชมุเสร็จ 

 

เมือ่ไมม่ขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานกลา่วขอบคณุผูถ้อืหุน้ทีไ่ดส้ละเวลามาประชมุ และขอปิดประชมุ 

ปิดประชมุเวลา 17.00 น. 

 

 

 

ลงชือ่ ชยั  โสภณพนชิ 

______________________ 

ประธานทีป่ระชมุ 

  (นายชยั  โสภณพนชิ)  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 


