
สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่1 

 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่23 ประจ าปี 2559 
ของ 

บรษิทั โรงพยาบาลบ ารงุราษฎร ์จ ากดั (มหาชน) 
 

 
การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่23 ประจ าปี 2559 ไดจั้ดขึน้เมือ่วันพุธที ่27 เมษายน 2559 เวลา 16.00 น. ณ 

หอังประชมุใหญ ่ชัน้ 21 อาคารบ ารงุราษฎร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล คลนิกิ เลขที ่33 ถนนสขุมุวทิ ซอย 3 (นานาเหนอื) วฒันา 
กทม. 10110 

นายชัย โสภณพนชิ เป็นประธานทีป่ระชมุ ประธานแถลงวา่มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบ
ฉันทะ รวม 1,217 ราย นับจ านวนหุน้ไดท้ัง้หมด 552,697,077 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 75.7065 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได ้
แลว้ทัง้หมด จ านวน 730,052,222 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บังคับของบริษัท ประธานจงึกล่าวเปิดประชมุและ
ด าเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี้ 

การประชมุครัง้นีม้กีรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิท เขา้รว่มการประชมุ ดงันี ้

กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุ 
1. นายชยั โสภณพนชิ ประธานกรรมการ 
2. นายชาญวทิย ์ ตนัติพ์พิฒัน ์ รองประธานกรรมการ 
3. นางลนิดา ลสีหะปัญญา กรรมการ และกรรมการผูจั้ดการ 
4. นายสนิ อนุราษฎร ์ กรรมการ และผูอ้ านวยการดา้นการแพทยก์ลุม่ 
5. นายน า ตนัธวุนติย ์ Hospital Chief Executive Officer 
6.  นายชอง  โท กรรมการ กรรมการคณะกรรมการลงทนุ และ 

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
7. ดร. สวุรรณ วลยัเสถยีร กรรมการ และกรรมการคณะกรรมการลงทนุ 
8. น.ส.โสภาวด ี อตุตโมบล กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
9. นายสรดษิ วญิญรัตน ์ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
10. นางอรณุี  เกษตระทตั กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 
ผูบ้รหิาร  
1. นายเดนนสิ  บราวน ์ Corporate Chief Executive Officer 
2. นายเคนเนท บสิลี ่ เลฟิ เจอาร ์ Corporate Chief Financial Officer 
3. รศ.นพ.สมศกัดิ ์ เชาวว์ศิษิฐเ์สร ี ผูอ้ านวยการดา้นการแพทย ์
4. รศ.น.พ. กอ่พงศ ์  รกุขพันธุ ์ ผูอ้ านวยการดา้นปฏบิตักิาร 
5. น.ส. วรัญญา   สบืสขุ ผูอ้ านวยการดา้นการจัดการ 
6. นางอาทรัิตน ์  จารกุจิพพิฒัน ์ ผูอ้ านวยการดา้นการจัดการ 
7. นายสมศกัด ิ  ววิฒันสนิชยั Hospital Chief Financial Officer 
8. น.ส. จริะภรณ์  เล็กด ารงคศ์กัดิ ์ ผูอ้ านวยการสายงานการพยาบาล 
 
เลขานุการบรษัิท 
1. นายบรรพต  กติตกิ ิง่เลศิ เลขานุการบรษัิท 
 
นอกจากนี้ นายเตมิพงษ์ โอปนพันธุ์ และนางสาวสุนิดา เอกแสงศรี ตัวแทนผูส้อบบัญชจีากส านักงานอวีาย 

จ ากดั ไดเ้ขา้รว่มการประชมุดว้ย 

ประธานไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบรษัิทกล่าวแนะน ากรรมการ ผูบ้รหิาร และตัวแทนผูส้อบบัญชตี่อทีป่ระชุม 
และเลขานุการบรษัิทไดช้ีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกบัการประชมุ และวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนในวาระตา่ง ๆ ดงันี ้

การออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระจะใชบ้ัตรลงคะแนน โดยนับหนึง่หุน้ต่อหนึง่เสยีง ซึง่ผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบ
ฉันทะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนเสยีงเพยีงอย่างใดอย่างหนึง่ คอื เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง และไม่สามารถ
แบง่การออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น นอกจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให ้Custodian ในประเทศ
ไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้ซึง่ใชห้นังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. เทา่นัน้ 

ผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีไ่ดรั้บบัตรลงคะแนน กรุณาท าเครือ่งหมายลงในชอ่งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรอืงด
ออกเสยีง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านัน้ และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง 
กรุณายกมอืเพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีเ่ก็บบัตรลงคะแนน เจา้หนา้ทีจ่ะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูท้ีไ่ม่เห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง
เท่านั้น ผูท้ี่ไม่ยกมือจะนับว่าเป็นคะแนนเสยีงเห็นดว้ยทัง้หมด เมื่อประชุมเสร็จ กรุณาส่งใบลงคะแนนที่เหลือคืนแก่
เจา้หนา้ทีท่ีป่ระตทูางออกหรอืวางไว ้ณ ทีป่ระชมุ 

สว่นผูรั้บมอบฉันทะทีผู่ถ้อืหุน้ไดร้ะบคุวามประสงคก์ารลงคะแนนไวช้ดัเจนแลว้ในใบมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ 
ค. บรษัิทจะนับคะแนนตามทีผู่ถ้อืหุน้ระบมุา  
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ที่ประชุมรับทราบและยอมรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวธิีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ 
ดงักลา่วขา้งตน้  

ทัง้นี ้มผีูถ้อืหุน้ไดส้อบถามถงึการประชมุ ดงัสรปุไดด้งันี้ 

1. รศ. อนุการ อศิรเสนา ณ อยุธยา สอบถามถงึการที่ท่านประธานถูกระวางโทษตามมาตรา 296 แห่ง
พระราชบญัญัตหิลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 นัน้จะมผีลอยา่งไรตอ่ทีป่ระชมุหรอืไม่ 

ตอบ นางอรณุี เกษตรทัต ในฐานะตวัแทนของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ไดข้อตอบแทน
ท่านประธาน ว่ากรณีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรอื ก.ล.ต. มคี าสั่ง
เปรียบเทียบปรับคุณชัย โสภณพนิช จากการเปิดเผยขอ้มูลภายในเพื่อใหบุ้คคลอื่นซื้อหุน้ของบรษัิท
กรุงเทพประกันภัย ซึง่ผลประโยชน์ทีไ่ดรั้บ เมือ่ไดน้ ามาพจิารณาก าหนดเป็นคา่ปรับแลว้มมีูลคา่ไม่สงูและ
ยังต า่กวา่มลูคา่เปรยีบเทยีบปรับขัน้ต า่ ดงันัน้คณะกรรมการเปรยีบเทยีบจงึมคี าสัง่เปรยีบเทยีบปรับในจ านวน
ขัน้ต า่เป็นเงนิ 500,000 บาท ทางคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบ
ของโรงพยาบาลจงึไดข้อ้สรุปจากค าแถลงการณ์ของ ก.ล.ต. วา่การเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวของคุณชยันัน้ 
ไม่ไดม้เีจตนาจะแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง หรอืหาผลประโยชน์ใหแ้ก่บุคคลอืน่ใด อันเป็นการเอา
เปรยีบผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน หรอืบุคคลภายนอก อกีทัง้คุณชัยยังมไิดรั้บผลประโยชน์จากการเปิดเผยขอ้มูล
ดังกล่าวแต่อย่างใด กรณีนี้เป็นเพียงการพูดคุยเพื่อการจัดการทรัพย์สนิในครอบครัวเท่านัน้ นอกจากนี้
คณะกรรมการยังไดต้รวจสอบไปยัง ก.ล.ต. และไดรั้บค ายนืยันวา่คณุชยัยังมคีุณสมบัตทิีจ่ะด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบรษัิท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์จ ากัด (มหาชน) ได ้คณะกรรมการจงึไม่มกีารเปลีย่นแปลง
ความเห็นเรือ่งการเสนอใหค้ณุชยัเขา้รับต าแหน่งในอกีวาระ เพือ่ตอบค าถามของท่านคอืจะไม่มผีลกระทบ
ตอ่การประชมุครัง้นี ้

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้คนใดซกัถามเพิม่เตมิ ประธานจงึไดเ้ริม่ด าเนนิการประชมุ ตามระเบยีบวาระดงัตอ่ไปนี ้

 

1.  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผู ้ถ ือหุ ้น คร ัง้ที่ 1/2558 ประชุมเมื่อวนัจนัทรท์ี่ 30 
พฤศจกิายน 2558 

 
ประธานไดม้อบหมายใหน้ายบรรพต  กติตกิ ิง่เลศิ เลขานุการบรษัิท เสนอรายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้

ที ่1/2558 ซึง่ไดจั้ดประชมุเมือ่วันจันทรท์ี ่30 พฤศจกิายน 2558 และไดจั้ดสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้ไปพรอ้มกบัหนังสอืเชญิ
ประชมุเพือ่ใหท้ีป่ระชมุพจิารณารับรอง  

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ ของผูถ้อืหุน้ แตไ่มม่ผีูถ้อืหุน้คนใดซกัถาม
หรอืใหค้วามเห็น ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณารับรองรายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2558 ดงักลา่ว 

 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตเิป็นเอกฉันทรั์บรองรายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2558 
ซึง่ประชมุเมือ่วนัจันทรท์ี ่30 พฤศจกิายน 2558 ดงันี ้

เห็นดว้ย จ านวน 553,279,463 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

 
 
2. รบัทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบรษิทัในรอบปี 2558 

ประธานไดม้อบหมายใหน้ายน า ตนัธวุนติย ์กรรมการและผูอ้ านวยการดา้นบรหิาร  เป็นผูร้ายงานผลการด าเนนิงาน
ของบรษัิทในรอบปี 2558  ซึง่รวมถงึขอ้มลูการลงทนุ รางวลัตา่งๆ ทีไ่ดรั้บ การพัฒนาของพนักงานและสทิธปิระโยชน์
กจิกรรมดา้นการตลาดและความรับผดิชอบต่อสังคม และ มอบหมายใหน้ายสมศักดิ ์ ววิัฒน์สนิชัย ผูอ้ านวยการดา้น
การเงนิ เป็นผูร้ายงานผลการด าเนนิงานดา้นการเงนิของบรษัิทในรอบปี 2558 ดงัสรปุไดด้งันี ้

ผลการด าเนนิงานของบรษัิทในรอบปี 2558 

พื้นที่ใหบ้รกิารหลักของโรงพยาบาล ประกอบดว้ย อาคารบ ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก อาคาร
โรงพยาบาลบ ารงุราษฎร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล และอาคารบ ารงุราษฎร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล ทาวเวอร ์ 

โดยอาคารบ ารุงราษฎร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล ทาวเวอร ์(กอ่นหนา้นี้เป็นทีรู่จั้กในชือ่ อาคาร บเีอช เรสซเิดน้ซ)์ เป็น
อาคาร 18 ชัน้โดย 8 ชัน้แรกเป็นทีจ่อดรถ อกี 7 ชัน้ถัดไปเป็นทีพั่กอาศัย และถัดขึน้ไป 2 ชัน้ เป็นสว่นของส านักงาน 
และชัน้บนสดุเป็นดาดฟ้าและสว่นควบคมุงานระบบ ตอ่มาบรษัิทไดรั้บอนุญาตการดัดแปลงอาคารจาก ส านักการโยธา 
กรุงเทพมหานคร และท าการกอ่สรา้งเปลีย่นแปลงสว่นพักอาศัย 7 ชัน้ ใหก้ลายเป็นคลนิกิรักษาผูป่้วยจ านวน 6 ชัน้ 
ส่วนอกี 1 ชัน้จะสรา้งเป็นส านักงาน  โดยอาคารดังกล่าวไดถู้กปิดเพื่อด าเนินการก่อสรา้งตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน 
2558 ทีผ่า่นมา และเมือ่การกอ่สรา้งแลว้เสร็จบรษัิทจะท าการยา้ยหอ้งปฏบิตักิารทางคลนิกิ ศนูยห์ ูคอ จมกู ศนูยท์ัน-
ตกรรม ศูนยส์ุขภาพจติ คลนิิกสุขภาพพนักงาน และศูนยไ์ตเทียมผูป่้วยนอก จากอาคารโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ 
อนิเตอรเ์นชัน่แนล  และอาคารบ ารุงราษฎร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล คลนิกิ มายังอาคารอาคารบ ารุงราษฎร ์อนิเตอรเ์นชั่น
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แนล ทาวเวอร ์ นอกจากนี้จะท าการจัดตัง้ศูนยเ์ตา้นม ขึน้มา ซึง่จะตัง้อยู่ทีช่ัน้ 11 ของอาคารบ ารุงราษฎร ์อนิเตอร์
เนชัน่แนล ทาวเวอรด์ว้ย โดยคาดวา่การกอ่สรา้งจะแลว้เสร็จภายในไตรมาสแรกของปี 2560  

โครงการปรับปรุงอาคารบ ารุงราษฎร ์เรสซเิดน้ซ ์และส านักงาน บนถนนพระราม 4 ไดแ้ลว้เสร็จ ในปี 2558 โดย
ปัจจุบัน ส่วนส านักงานรองรับพนักงานแลว้กว่า 363 ราย และส่วนหอพักพยาบาลไดม้กีารเขา้พักแลว้กว่า 456 ราย 
และยังสามารถรองรับเพิม่เตมิไดอ้กีส่วนหนึ่ง  ซึง่ภายหลังการเขา้ซือ้อาคารอาคารบ ารุงราษฎร์ เรสซเิดน้ซ ์และ
ส านักงาน สง่ผลใหร้ายจ่ายคา่เชา่ของบรษัิทลดลง เนื่องจากบรษัิทไดท้ าการยกเลกิสัญญาเชา่หอพัก 3 แหง่ทีม่อียู่
เดมิ  

นอกจากนี้ บรษัิทยังเป็นเจา้ของทีด่นิหลายแปลงบรเิวณรอบโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์หนึง่ในนัน้คอื โครงการ
สขุมุวทิซอย 1 บนพืน้ที ่6,172 ตารางเมตร ซึง่ก าลังอยู่ระหว่างการพัฒนาใหเ้ป็น อาคารบรกิารผูป่้วยนอก ฝ่ายงาน
สนับสนุน ฝ่ายการเรยีนการสอน และ อาคารจอดรถ แตด่ว้ยขอ้จ ากดัของความกวา้งของถนนในซอยสขุมุวทิ 1 ท าให ้
โครงการสขุมุวทิซอย 1 สามารถสรา้งอาคารไดส้งูไม่เกนิ 23 เมตร และพืน้ทีใ่ชส้อยของแตล่ะอาคารไม่เกนิ 10,000 
ตารางเมตร บรษัิทจงึจะท าการกอ่สรา้งอาคาร 3 อาคารบนพืน้ทีด่งักลา่ว โดยมพีืน้ทีใ่ชส้อยรวมที ่26,000 ตารางเมตร
โดยประมาณ ทัง้นี้ บรษัิทไดท้ าการวา่จา้งทีป่รกึษาเพือ่เขา้มาดูแล และด าเนนิการตามแผนต่าง ๆ ส าหรับโครงการ
แลว้ 

โครงการบนถนนเพชรบรุไีดผ้่านการอนุมัตกิารวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มแลว้ตัง้แตเ่ดอืนมกราคม 2558 และ
ไดรั้บใบอนุญาตใหก้อ่สรา้งอาคาร จากส านักโยธา กรุงเทพมหานคร เมือ่เดอืนธันวาคม 2558 ทีผ่่านมา แตเ่นื่องจาก
การชะลอตัวของเศรษฐกจิทั ้งในและต่างประเทศ ประกอบกับที่บรษัิทสามารถเขา้ซื้อที่ด ินผืนใหม่ ที่ใกลก้ับ
โรงพยาบาลในชว่งปลายปี 2558 ท าใหบ้รษัิทตัดสนิใจชะลอโครงการกอ่สรา้งโรงพยาบาลบนถนนเพชรบุรไีปกอ่น 
จนกวา่ฝ่ายบรหิารจะเล็งเห็นถงึความตอ้งการทีจ่ะขยายพืน้ทีใ่หบ้รกิารเพิม่เตมิในอนาคต 

ในสว่นของตา่งประเทศ บรษัิทไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิ จากคณะกรรมการการลงทุนของประเทศเมยีน
มาร์ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 เพื่อประกอบกิจการคลินิก ในกรุงย่างกุง้ ซึ่งบริการจะประกอบไปดว้ย การ
สาธารณสขุขัน้พืน้ฐาน, การตรวจวนิจิฉัยโรค, หอ้งปฏบิตักิารคลนิกิ, รังสวีทิยา, การตรวจเตา้นมดว้ยรังสเีอ็กซเรย ์และ
บรกิารอลัตรา้ซาวน ์ โดยคาดวา่จะสามารถเปิดใหบ้รกิารไดไ้มเ่กนิสิน้ไตรมาส 2 ของปี 2559 

ในสว่นของรางวัลตา่งๆ โรงพยาบาลบ ารุงราษฎรไ์ดรั้บการรับรองคณุภาพขัน้กา้วหนา้จากสถาบันรับรองคณุภาพ
สถานพยาบาล โดยในปี 2558 บรษัิทเป็นโรงพยาบาลเพยีงแหง่เดยีวทีไ่ดรั้บการรับรองนี ้

บรษัิทไดรั้บรางวลัสถานประกอบการดเีดน่ เป็นปีที ่8 ตดิตอ่กนั 

บรษัิทไดรั้บรางวลั จาก 2 บรษัิทประกนัภยั ไดแ้กร่างวลัดงัตอ่ไปนี ้ 

 ทีมบรหิารจัดการทางการแพทย์ยอดเยีย่ม และ การบรหิารและการบรกิารทางการแพทย์ยอดเยี่ยม จาก 
บรษัิท อลอินัซ ์อยธุยา ประกนัชวีติ 

 รางวัลการบรหิารจัดการทางการแพทย์ดีเยี่ยม Muang Thai Life Assurance Modern Hospital Award 
2015 จากบรษัิท เมอืงไทย ประกนัชวีติ   

 
บรษัิทไดรั้บรางวลั ดา้นความรับผดิชอบตอ่สงัคม 2 รางวลั คอื 
• รางวลัโดดเดน่ (Outstanding) ในสาขาความเป็นเลศิดา้นความรับผดิชอบตอ่สงัคม (Corporate Social 

Responsibility Excellence) ในพธิมีอบรางวลั Thailand Corporate Excellence Awards 2015 จาก
สมาคมการจัดการธรุกจิแหง่ประเทศไทย (TMA) และสถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทรฯ์ (โรงแรม
พลาซา แอทธนิ ีเมือ่ 24 พ.ย. 2558) 
 

• รางวลัองคก์รแหง่ความเป็นเลศิดา้นความรับผดิชอบตอ่สงัคม AMCHAM CSR Excellence Awards– 
2015 ระดบัเงนิ (ไดรั้บรางวลัตดิตอ่กนัเป็นปีที ่3) ในฐานะทีเ่ป็นองคก์รทีม่คีวามเป็นเลศิดา้นการ
ชว่ยเหลอืสงัคมมาอยา่งตอ่เนือ่ง ซึง่ทางโรงพยาบาลฯ และมลูนธิโิรงพยาบาลบ ารงุราษฎร ์ไดน้ าเสนอผล
การด าเนนิงานของโครงการ รักษ์ใจไทย ทีไ่ดช้ว่ยเหลอืผา่ตดัเด็กโรคหวัใจพกิารแตก่ าเนดิผูด้อ้ยโอกาส
ในสงัคม  

 

โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ร่วมกับมูลนิธโิรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ ไดด้ าเนินโครงการส่งเสรมิสุขภาพสังคม 3 
โครงการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเฉลมิ
พระชนมายุ ๖๐ พรรษาในปี 2558 ไดแ้ก ่โครงการรักษ์ใจไทย ผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพกิารแต่ก าเนดิ แกผู่ด้อ้ยโอกาส 
จ านวน 60 ราย โดยไดผ้่าตัดไปแลว้ 18 ดวง โครงการผ่าตัดขอ้เขา่เทยีมดว้ยระบบคอมพวิเตอรแ์ละแขนหุน่ยนต ์ได ้
ผ่าตัดเปลีย่นขอ้เขา่ใหแ้กผู่ส้งูอายทุีม่รีายไดน้อ้ยไปแลว้ 24 ขอ้เขา่ และโครงการปลกูถา่ยไตใหแ้กผู่ป่้วยโรคไตครบ
แลว้ 2 ราย โดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

กองทนุทอมสนัรว่มกบัมลูนธิโิรงพยาบาลบ ารงุราษฎร ์และโรงพยาบาลบ ารงุราษฎร ์ไดอ้อกหน่วยแพทยเ์คลือ่นที่
เพื่อใหก้ารดูแลสุขภาพกับผูย้ากไรใ้นชุมชน 37 แห่งในกรุงเทพฯ ทุกๆวัน  โดยในแต่ละปี บรษัิทไดดู้แลผูป่้วย
มากกวา่ 21,062 คน และยังมอบขา้วสารถงุละ 5 กก. จ านวน  6,173 ถงุแกค่รอบครัวผูย้ากไรด้ว้ย 

 

 

http://dict.longdo.com/search/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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โรงพยาบาลบ ารงุราษฎรอ์อกหน่วยแพทยเ์คลือ่นทีเ่พือ่ชว่ยเหลอืประเทศเพือ่นบา้นทีป่ระสบภยัธรรมชาต ิ

• ประเทศเมยีนมาร ์เนือ่งจากเกดิน ้าทว่มใหญ ่ 
• ประเทศเนปาล เนือ่งจากเกดิแผน่ดนิไหว 
 

บรษัิทไดเ้ปิดวดีทิัศนท์ีม่คีวามยาว 3 นาท ีเนือ่งในโอกาสทีโ่รงพยาบาลบ ารุงราษฎรไ์ดเ้ปิดด าเนนิการมาครบ 36 
ปีในปี 2559 นี ้ซึง่วดีทิัศนไ์ดแ้สดงเนื้อหาของโรงพยาบาลบ ารุงราษฎรท์ีป่ระสบความส าเร็จ และความภาคภมูใิจจาก
อดตีจนถงึปัจจบุนั  

ผลการด าเนนิงานดา้นการเงนิของบรษัิทในรอบปี 2558 

ในปี 2558 บรษัิทมรีายไดร้วม 17,929 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 12.7 จาก 15,911 ลา้นบาทในปี 2557 จ านวนวนั
ผูป่้วยใน (Patient Day) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11.3 และจ านวนผูป่้วยทีเ่ขา้รับการรักษาเป็นผูป่้วยใน (Admission) เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 2.1 ในปี 2558 เมือ่เทยีบกบัปี 2557 เนือ่งจากระยะเวลาการพักรักษาทีย่าวนานขึน้ของกลุม่ผูป่้วยตา่งประเทศ 
รว่มกบัการเตบิโตอยา่งแข็งแกรง่ของจ านวนผูป่้วยตา่งประเทศทีเ่ขา้รับการรักษาเป็นผูป่้วยใน (Admission) ซึง่เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 7.5 จ านวนผูป่้วยนอกเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.8 ในปี 2558 เมือ่เทยีบกบัในปี 2557  

ก าไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสือ่มราคา และค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) ของบรษัิท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 18.1 จาก 
4,516 ลา้นบาท ในปี 2557 เป็น 5,332 ลา้นบาท ในปี 2558 และอตัราก าไรกอ่นหกัดอกเบีย้ ภาษี คา่เสือ่มราคา และ
คา่ตดัจ าหน่าย (EBITDA Margin) คดิเป็นรอ้ยละ 30.0 ในปี 2558 เทยีบกบัรอ้ยละ 28.6 ในปี 2557  

บรษัิทมคี่าใชจ้่ายทางการเงนิจ านวน 187 ลา้นบาท ในปี 2558 เทียบกับจ านวน 186 ลา้นบาทในปี 2557 ซึง่
เพิม่ขึน้ในอตัราทีต่ า่กวา่อตัราการเตบิโตของรายได ้

บรษัิทมภีาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 823 ลา้นบาท ในปี 2558 เพิม่ขึน้จาก 685 ลา้นบาท ในปี 2557 สว่นใหญ่เป็นผล
มาจากก าไรจากการด าเนินงานทางภาษีที่เพิม่ขึน้ของปี 2558 เมื่อเทียบกับของปี 2557 ท าใหเ้กดิภาษีเงนิไดท้ี่
เพิ่มขึน้ 163 ลา้นบาท และผลประโยชน์ทางภาษีที่เกีย่วกับเงนิบรจิาคใหก้ับวทิยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยสเ์พื่อ
สนับสนุนการฝึกอบรมพยาบาลทีล่ดลงจ านวน 6 ลา้นบาท หักกลบกบัผลประโยชนท์างภาษีทีเ่กีย่วกบัการฝึกอบรมที่
เพิม่ขึน้จ านวน 15 ลา้นบาท และผลประโยชนท์างภาษีจากการรับรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ในเงนิลงทนุของ บรษัิท 
เอเชยี โกลเบลิ เฮลธ ์จ ากดั (“AGH”) จ านวน 6 ลา้นบาท ในปี 2558 

บรษัิทมกี าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 4.72 บาท ในปี 2558 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 25.8 จาก 3.75 บาท ในปี 2557 บรษัิทมี
ก าไรตอ่หุน้แบบปรับลด 3.96 บาท ในปี 2558 เพิม่ขึน้ในอตัราเดยีวกนัจาก 3.15 บาท ในปี 2557 

หากไดรั้บการอนุมัตจิากผูถ้อืหุน้ เงนิปันผลจ่ายรวมในปี 2558 จะเพิม่ขึน้เป็น 2.35 บาท จาก 1.95 บาทในปี 
2557 

จ านวนวนัเก็บหนีเ้ฉลีย่คดิเป็น 41.3 วนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 เทยีบกบั 34.7 วนั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 
เนือ่งจากความแตกตา่งของเวลาในการเก็บหนีใ้นกลุม่ลกูคา้สญัญาชาวตะวนัออกกลาง  

หนี้สนิสุทธเิป็น 0 ทัง้ในปี 2558 และ 2557 ส่งผลใหอ้ัตราส่วนหนี้สนิสุทธติ่อส่วนของผูถ้อืหุน้เป็น 0 ทัง้ในปี 
2558 และ 2557  

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่คดิเป็น 11.2 วัน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 เทยีบกับ 12.3 วัน ณ วันที ่31 ธันวาคม 
2557 

ทัง้นี้จะเห็นไดว้า่ ผลการด าเนนิงานของบรษัิทในชว่งหา้ปีทีผ่่านมา รายไดร้วม มอีัตราเตบิโตเฉลีย่สะสมตอ่ปี
ที ่12% ในขณะที ่ก าไรสทุธมิอีัตราเตบิโตเฉลีย่สะสมตอ่ปีถงึ 22% (ไม่รวม รายการพเิศษ) อัตราการเตบิโตของ
ก าไรสุทธสิูงกว่าอัตราการเตบิโตของผลการด าเนินงาน นัน้เป็นผลมาจากการด าเนินงานที่มปีระสทิธภิาพของ
บรษัิท  

ในขณะเดยีวกัน ราคาหุน้ มอีัตราเตบิโตเฉลีย่สะสมต่อปี ที ่46%  ซึง่สูงกว่าอัตราการเตบิโตของก าไรสุทธ ิ
ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของตวัคณูของราคาตอ่ก าไรสทุธติอ่หุน้  

ทัง้นี ้บรษัิทมรีายการพเิศษทีผ่า่นมาดงันี้ 

 ปี 2555 ก าไรจากการขายเงนิลงทุนกอ่นหักภาษีเงนิไดจ้ านวน 790 ลา้นบาท เป็นส่วนหนึง่ของรายได ้
รวม 

 ปี 2554 รวมก าไรจ านวน 33 ลา้นบาท จากผลประโยชน์ทางภาษีจากการขาย BMC จ านวน 106 ลา้น
บาท หักลบกับขาดทุนจากการขาย AHI จ านวน 24 ลา้นบาท และขาดทุนจากหุน้ทุนซือ้คนืจ านวน 50 
ลา้นบาท 

 ปี 2555 รวมก าไรจ านวน 548 ลา้นบาทจากการขาย BCH (สุทธภิาษีจ านวน 567 ลา้นบาท) หักลบกับ
ก าไรทางภาษีจากการขาย AHI จ านวน 14 ลา้นบาท และการหยุดด าเนินงานของ BIL จ านวน 5 ลา้น
บาท 
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บรษัิทไดแ้สดงตารางเปรยีบเทยีบ มูลค่าสุทธขิองกจิการ/เตยีง และอัตราความสามารถในการท าก าไร กับ
โรงพยาบาลทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ๆ ในภมูภิาค โดยตัวชีว้ัดทัง้สองสะทอ้นใหเ้ห็นถงึความสามารถในการท า
ก าไรของโรงพยาบาลบ ารงุราษฎร ์ซึง่ถอืวา่ดกีวา่โรงพยาบาลอืน่ๆ ในอตุสาหกรรมเดยีวกนั 

บรษัิทไดแ้สดงตารางเปรยีบเทยีบ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ และราคาต่อมูลค่าทางบัญช ีกับ
โรงพยาบาลทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ๆ ในภมูภิาค โดยตวัชีว้ดัทัง้สองสะทอ้นใหเ้ห็นประสทิธภิาพในการสรา้งผล
ก าไร และมลูคา่เพิม่จากการใชส้นิทรัพยข์องบรษัิทได ้ซึง่โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์ก็ถอืวา่ดกีวา่โรงพยาบาลอืน่ๆ 
ในภมูภิาค 

ทัง้นี ้ผูถ้อืหุน้สามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากรายงานประจ าปี (แบบ 56-1) ของบรษัิท 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ ของผูถ้อืหุน้ โดยมผีูถ้อืหุน้ไดส้อบถาม
สรปุไดด้งันี ้

1. นายบาสนัต ์กมุาร ์ดกูาร ์ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเองไดก้ลา่วชืน่ชมผลการด าเนนิงานของบรษัิท  

2. นายนคิม ภคบัณฑ ุผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ไดก้ลา่วชืน่ชมโรงพยาบาล และไดส้อบถามขอ้มลูเกีย่วกบั
งบประมาณคา่อบรมของบรษัิททีเ่พิม่ขึน้จากปีกอ่นจ านวน 74 ลา้นบาท เป็น 150 ลา้นบาท ซึง่อาจจะเป็นผล
มาจากการที่โรงพยาบาลใหค้วามส าคัญกับบุคลากรจ านวนมากจงึท าใหค้่าอบรมเพิม่ขึน้ 100% จงึขอ
สอบถามวา่หนึง่ในความเสีย่งทีบ่รษัิทไดเ้ขยีนไวค้อืเรือ่งของการขาดแคลนบคุลากร และบรษัิทเองก็มศีนูย์
อบรมพนักงานของบ ารุงราษฎรโ์ดยเฉพาะ ขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีนโยบายที่สามารถหักค่าใชจ้่ายภาษี
เกีย่วกบัทางดา้นการอบรม ในสว่นนีท้างโรงพยาบาลไดรั้บประโยชนบ์า้งหรอืไม ่ 

ตอบ นายน า ตันธวุนติย ์ชีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้วา่บรษัิททีใ่ชอ้บรมบุคลากร คอื บรษัิท ศนูยพั์ฒนาและฝึกอบรม
บคุลากร บ ารุงราษฎร ์จ ากดั หรอืบ ารุงราษฎร ์อคาเดมี ่ซ ึง่ทางโรงพยาบาลจะไดผ้ลประโยชนท์างภาษีจาก
การสง่บคุลากรไปอบรมทีน่ั่น และนายสมศกัดิ ์ววิฒันสนิชยั กลา่วเสรมิวา่ทางโรงพยาบาลไดรั่บผลประโยชน์
ทางภาษีจากการอบรมดงักลา่วในปีทีผ่า่นมาประมาณ 15 ลา้นบาท 

3. นายภาณุวฒัน ์เวชยันตว์วิฒัน ์ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามเรือ่ง average per treatment ส าหรับ 
OPD และ IPD ว่าค่าเฉลีย่อยู่ที่เท่าไหร่เมือ่เทียบกับปี 2557 และ 2558 และมแีนวโนม้เป็นอย่างไร และ
คนไขท้ีเ่พิม่ขึน้จ านวน 8% ทัง้ทีจ่ านวนนักทอ่งเทีย่วโดยรวมมจี านวนเพิม่ขึน้คอ่นขา้งมากนัน้เกดิจากสาเหตุ
อะไร 

ตอบ นายสมศักดิ ์ววิัฒนสนิชยั ชีแ้จงในสว่นของรายได ้OPD วา่ในปีทีผ่่านมาเมือ่เทยีบกับปี 2557 เพิม่ขึน้ 
9.4% สว่น IPD เพิม่ขึน้ 11.6%  

ขอให ้นายน าเป็นผูช้ ีแ้จง 

ประธานไดช้ีแ้จงในสว่นของจ านวนนักท่องเทีย่วเมือ่เทยีบกับจ านวนคนไขว้า่นักท่องเทีย่วกับผูป่้วยนัน้เป็น
คนละตลาด นักท่องเทีย่วไม่จ าเป็นตอ้งป่วยและมาโรงพยาบาล คนทีจ่ะมาโรงพยาบาลคอืคนทีป่่วยแลว้ 
แลว้เลือกที่จะมาโรงพยาบาลของเรา และเชือ่ว่าจ านวนคนไขท้ี่มาโรงพยาบาลของเรานั้นไม่นอ้ยกว่า
โรงพยาบาลอืน่ 

นายน า ตนัธวุนติย ์กลา่วเสรมิอกีวา่จ านวนนักทอ่งเทีย่วทีเ่ขา้มาในประเทศไทยเพือ่การพักผอ่นทีเ่พิม่ขึน้มาก
ในปีทีแ่ลว้จะเป็นส่วนของชาวจนี ซึง่ปัจจุบันยังไม่เป็นตลาดหลักของโรงพยาบาล ซึง่เป็นอกีหนึง่ตลาดที่
บรษัิทก าลงัจะรับเป็น Medical tourist เขา้มา  

4. นายสุพจน์ หาญนิรัญกูร ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามว่ารายไดห้ลักของโรงพยาบาลจะเป็นผูป่้วยจาก
ตา่งประเทศมากกวา่ อยากทราบวา่เป็นประเทศใดมากทีส่ดุ และโรงพยาบาลจะมนีโยบายหรอืกลยุทธใ์ดที่
จะเก็บรักษาตลาดนีไ้ว ้เพราะมคีูแ่ขง่ในตา่งประเทศเยอะ 

ตอบ นายน า ตันธวุนติยช์ีแ้จงวา่กลุม่ชาวตา่งชาตทิีเ่ขา้มารับบรกิารของโรงพยาบาลทีม่ากทีส่ดุถา้แยกเป็น
รายประเทศจะเป็นประเทศเมยีนมาร ์ท ารายไดจ้ านวน 8.5% ของจ านวนรายไดข้องโรงพยาบาล โดยบรษัิท
มี diagnostic clinic ที่จะเปิดที่กรุงย่างกุง้ ซึง่อยู่ในขัน้ตอนการเตรียมพรอ้มที่จะเปิดใหบ้รกิารภายใน 1 
เดอืนขา้งหนา้ เป็นอกี 1 วธิกีารทีจ่ะไปเพิม่ brand awareness ของโรงพยาบาล และสามารถตรวจสขุภาพ
เบือ้งตน้ทีน่ั่นได ้โดยมบีรกิารรักษาวนิจิฉัยเทยีบเทา่กบัทีม่าใชบ้รกิารในประเทศไทย เพราะไดส้ง่แพทยแ์ละ
บคุลากรไปประจ าทีน่ั่น เป็นการสรา้งฐานความมั่นคงใหก้บัฐานลกูคา้ทีป่ระเทศเมยีนมาร ์

นายสมศกัดิ ์ววิฒันสนิชยั กลา่วเสรมิเรือ่งวา่จ านวนคนไขช้าวไทยและชาวตา่งชาตอิยูท่ีป่ระมาณ 50/50 เป็น
กลุม่ตะวนัออกกลางประมาณ 12% กลุม่อนิโดไชน่าประมาณ 13% 

5. นายบาสนัต ์กมุาร ์ดกูาร ์ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ไดก้ลา่วแนะน าวา่เนือ่งจากบรษัิทมคีวามสมัพันธท์ีด่ ี
กับธนาคารกรุงเทพทีม่สีาขาอยู่ทั่วอาเซยีน บรษัิทอาจขอค าแนะน าจากธนาคารกรุงเทพการในการขยาย
กจิการไปในต่างประเทศได ้นอกจากนี้ บรษัิทมีระยะเวลาของรายไดค้า้งรับที่มากกว่ารายจ่ายคา้งจ่าย
เนือ่งจากบรษัิทมชีือ่เสยีงทีด่ ีมหีนีส้นิต า่ บรษัิทจงึสามารถจัดหาทนุดว้ยตวัเองจากคูค่า้ของบรษัิทได ้

ตอบ ประธานไดช้ีแ้จงเรือ่งธนาคารกรุงเทพทีอ่ยูต่า่งประเทศวา่โรงพยาบาลไดรั้บประโยชนโ์ดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ในประเทศจีน เวลาสอบถามถงึว่าผูร้่วมทุนคนไหนดทีางบรษัิทก็สอบถามไปทางธนาคารกรุงเทพ ใน
สาขาอืน่บรษัิทก็ใช ้และเพิง่เปิดธนาคารกรุงเทพสาขาพม่า สว่นเรือ่งระยะเวลาของรายไดค้า้งรับทีม่ากกวา่
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รายจ่ายคา้งจ่าย จากค าแนะน าที่ใหท้างโรงพยาบาลคา้งจ่ายคนอืน่มากกว่าคา้งรับ แต่ปัญหาคอืถา้ทาง
โรงพยาบาลช าระเงนิใหก้ับ supplier ชา้ คราวหนา้เขาก็จะไม่ไวว้างใจบรษัิทว่าจะจ่าย รวมถงึปัญหาเรือ่ง
คณุภาพและราคาของทีเ่ขาสง่มาใหบ้รษัิท สว่นเงนิทีบ่รษัิทคา้งรับนัน้มาจากตา่งประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ของทางตะวันออกกลางทีท่างรัฐบาลเขาเป็นคนจ่ายเงนิ ทางรัฐบาลเขาจงึตอ้งตรวจสอบอย่างละเอยีด ซึง่
ตอ้งใชเ้วลาบางครัง้นานแรมปี 

6. นางสรัุสวด ีเลศิเลอพงศพั์ฒน์ ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามวา่ธนาคารกรุงเทพเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ ่
ดังนั้นการใหบ้รกิารของคนไทยจงึผูกตดิกับบัตรของธนาคารกรุงเทพนี้เป็นนโยบายหลักที่จะไม่ผูกกับ
ธนาคารอืน่เลยใชห่รอืไม่ และถอืวา่เป็นจุดออ่นและจุดแข็งในเวลาเดยีวกันหรอืไม่ และมผีลต่อรายไดข้อง
โรงพยาบาลดว้ยหรอืไม่ และผูท้ี่ไดส้่วนลดจะเป็นผูท้ี่ถอืบัตรเครดติเท่านัน้ หากเป็นลูกของผูถ้อืบัตรก็จะ
ไมไ่ดรั้บสว่นลดใชห่รอืไม ่ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่รายไดข้องโรงพยาบาลดว้ยหรอืไม ่

ตอบ นายสมศกัดิ ์ววิฒันสนิชยั ชีแ้จงวา่ขอแบง่เป็น 2 สว่น เรือ่งการรับช าระเงนิ ทางโรงพยาบาลรับทกุบัตร
จากทกุธนาคาร แตใ่นเรือ่งของการท าโปรโมชัน่นัน้เป็นนโยบายทางฝ่ายการตลาดวา่จะไปรว่มมอืกบัธนาคาร
ใดบา้ง  

  ทีป่ระชมุรับทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบรษัิทในรอบปี 2558 ตามทีป่ระธานเสนอ 

 

3.  พจิารณาและอนมุตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทนุประจ าปี ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 
 

ประธานไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาและอนุมัตงิบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 
2558 ทีบ่รษัิทไดจั้ดท าขึน้ และไดผ้่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดผ้่านการตรวจสอบและลง
นามโดยผูส้อบบัญชขีองบรษัิท ส านักงานอวีาย จ ากดั แลว้ รายละเอยีดปรากฏตามรายงานประจ าปี ซึง่ไดส้ง่ใหแ้ก่
ผูถ้อืหุน้แลว้ 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ ของผูถ้อืหุน้ มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม 

1. นายสถาพร โคธรีานุรักษ์ ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ไดก้ล่าวชืน่ชมผลการด าเนนิงานของโรงพยาบาล 
ขอถามหนา้ 52 ของรายงานประจ าปีเกี่ยวกับการตัง้ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษัิทเอเชีย  
โกลบอล เฮลท ์จ ากดั ซึง่ไดต้ัง้ในระหวา่งปี 2558 จงึอยากทราบวา่บรษัิทนีด้ าเนนิกจิการอะไร และท าไมถงึ
ขาดทนุ และสามารถลา้งผลการขาดทนุจากการดอ้ยคา่เมือ่ใด และในหนา้ 74 ขอ้ 30.6 ของรายงานประจ าปี
หนีส้นิทีจ่ะเกดิขึน้จากสญัญาเพือ่การลงทุนในบรษัิทยอ่ย อา่นแลว้ไมช่ดัเจนวา่การผูกพันในสญัญาเพิม่เตมิ
และการจ่ายเงนิเพิม่ในอนาคต (earn-out payment) เป็นในลักษณะทีบ่รษัิทจะตอ้งไปผูกพันรับผดิชอบใน
บรษัิทลูกอย่างไร รวมทัง้ตัวเลขที่แสดงมีจ านวนเยอะที่ตอ้งรับผดิชอบอยากทราบว่าคดิเป็นเงนิไทยสัก
เท่าไหร่ และทางโรงพยาบาลเคยไดรั้บค าเชญิใหไ้ปเปิดโรงพยาบาลทีต่ะวันออกกลาง แผนดังกล่าวเป็น
อยา่งไรบา้งในปัจจบุนั 

ตอบ นายสมศักดิ ์ววิัฒนสนิชยั ตอบเรือ่งการส ารองเผือ่ขาดทุนเป็นเรือ่งของเทคนคิ ไมใ่ชเ่ป็นเรือ่งของการ
บันทกึบัญช ีเพราะบรษัิทดังกลา่วตัง้มานานและไมไ่ดด้ าเนนิการอะไรในปัจจุบัน ซึง่ในงบการเงนิเดีย่วยังไม่
ถกูบนัทกึ (แตไ่ปบนัทกึในงบการเงนิรวมไปแลว้) จงึไดท้ าการบนัทกึ และในสว่นเรือ่งของการจา่ยเงนิเพิม่ใน
อนาคต (earn-out payment) เป็นกลยุทธ ์การเจรจาซือ้กจิการเพือ่ท าใหร้าคาซือ้ขายของกจิการลดลงซึง่
หลายบรษัิทท าอยู ่สว่นตัวเลขดังกลา่วคดิเป็นเงนิไทยประมาณ 191 ลา้นบาทแตก่็มคีวามน่าจะเป็นทีบ่รษัิท
จะไมต่อ้งจา่ยเพิม่ในสว่นนี ้

นายน า ตนัธวุนติย ์ชีแ้จงวา่เรือ่งตัง้โรงพยาบาลในตะวันออกกลางทางโรงพยาบาลไดรั้บการทาบทามมาเป็น
ครัง้คราว ซึง่ปัจจุบันยังไมม่โีครงการทีจ่ะเปิดโรงพยาบาลในตะวันออกกลาง สบืเนือ่งจากตามกฎหมายของ
ประเทศนัน้ ทางโรงพยาบาลไม่สามารถถือหุน้ไดเ้กนิกว่า 49% จงึไม่สามารถควบคุมกจิการได ้น าไปสู่

ปัญหาตา่ง ๆ 

2. นายบาสันต ์กุมาร ์ดูการ ์ผูถ้ือหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง แนะน าเกีย่วกับการควบรวมกจิการของบรษัิทจด
ทะเบยีนตา่งประเทศนัน้เป็นสิง่ทีเ่ยีย่มมาก เพราะเป็นการชว่ยใหบ้รษัิทมคีวามม่ันคงและลดความเสีย่งทาง
ธรุกจิลงได ้รวมทัง้ท าใหบ้รษัิทเตบิโตขยายตัวไดเ้ร็วขึน้ นอกจากนี้เนื่องจากสภาวะราคาน ้ามันในปัจจุบันจะ
เป็นโอกาสในการลงทนุในตะวนัออกกลางของบรษัิท 

ตอบ นายบรรพต กติตกิ ิง่เลศิกลา่วขอบคณุส าหรับขอ้เสนอแนะ 

 

3. นายสทิธโิชค บุญวณิชย์ ผูถ้ือหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามถงึกฎหมายในไทยที่ต่างชาตจิะมาเปิด
โรงพยาบาลแขง่กบับ ารุงราษฎร ์จะมขีอ้หา้มตา่งชาตถิอืหุน้ใหญ่ในประเทศไทยใชห่รอืไม่ และพวกยาและ
เวชภัณฑท์ีโ่รงพยาบาลตอ้งสัง่มาจากตา่งประเทศ หากในอนาคตมรีาคาแพงขึน้มาก ๆ จะมผีลกระทบตอ่ผล
ก าไรขาดทนุของโรงพยาบาลหรอืไม ่

ตอบ นายบรรพต กติตกิ ิง่เลศิ ชีแ้จงวา่ประเทศไทยมขีอ้หา้มเชน่กนัเนือ่งจากเป็นธรุกจิบรกิารตอ้งขออนุญาต 
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นายสมศักดิ ์ววิัฒนสนิชัยชีแ้จงเรือ่งราคายาว่ายาและเวชภัณฑ์ที่มลีักษณะเฉพาะและไม่ไดใ้ชก้ับคนไข ้
โดยทั่วไป ทางโรงพยาบาลจะซือ้ตอ่เมือ่มคีวามตอ้งการและแพทยไ์ดม้กีารสัง่ยาดังกลา่ว จะไมม่ปัีญหาการ
เก็บส ารองเอาไว ้ 

4. นายจุมพล ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามถงึตลาดของโรงพยาบาลทีจ่ะขยายในต่างประเทศ เชน่ 
จนี ซึง่โรงพยาบาลคู่แขง่ไดม้กีารโฆษณาภาษาจนีในป้ายโฆษณา ซึง่คนจนีไปรักษาทีฮ่่องกงจ านวนมาก 
ทางโรงพยาบาลมแีผนดงึดดูคนเหลา่นัน้มาใชบ้รกิารทีไ่ทยบา้งไหม ถา้ท าไดร้าคาหุน้จะเพิม่ขึน้มาก 

ตอบ นายน า ตนัธวุนติย ์ชีแ้จงวา่ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของคนไขช้าวจนี ซึง่ปัจจบุนัโรงพยาบาลมสี านักงาน
สง่ต่อผูป่้วยอยู่ใน 3 จังหวัดของจนี และคนจนีเริม่มาใชบ้รกิารทีโ่รงพยาบาลเพิม่ขึน้ในแต่ละปี โดยเฉพาะ
ศนูยไ์วทัลไลฟ์ (เวชศาสตรช์ะลอวยั) 

 ไมม่ผีูถ้อืหุน้ใดซกัถามหรอืเสนอแนะเพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ
และงบก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 

 

 มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตดิว้ยเสยีงขา้งมากอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน
ประจ าปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นดว้ย จ านวน 581,989,482 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9346 
ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง จ านวน 380,400 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0653 

 
 
4.  พจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรก าไรประจ าปี 2558 เพือ่จา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ และรบัทราบการ

จา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาล 
 

ประธานไดม้อบหมายใหน้ายบรรพต กติตกิ ิง่เลศิ เลขานุการบรษัิทเป็นผูเ้สนอวาระนีต้อ่ทีป่ระชมุ 

นายบรรพต กติตกิ ิง่เลศิ กลา่วรายงานตอ่ทีป่ระชมุวา่คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควรเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณา
อนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2558 จากก าไรสทุธขิองงบการเงนิรวม ในอัตราหุน้ละ 2.35 บาท รวมเป็นเงนิปัน
ผลทีจ่า่ยทัง้ส ิน้ 1,715.62 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 49.9 ของก าไรสทุธจิากงบการเงนิรวมปี 2558 และใหท้ีป่ระชมุ
พจิารณารับทราบเรือ่งการจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลงวดครึง่ปีแรก ซึง่จ่ายไปเมือ่วันที ่9 กันยายน 2558 ในอัตรา
หุน้ละ 0.90 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิ 657.05 ลา้นบาท  

ดังนัน้ เงนิปันผลทีจ่ะจ่ายในงวดสดุทา้ยนี้ เท่ากับ 1.45 บาทต่อหุน้ (ส าหรับงวดการด าเนนิงาน 1 กรกฎาคม 
2558 ถงึ 31 ธันวาคม 2558) รวมเป็นจ านวนเงนิ 1,058.58 ลา้นบาท โดยจะจ่ายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้บรุมิสทิธแิละผูถ้อื
หุน้สามัญของบรษัิททีม่ชี ือ่ปรากฏ ณ วันก าหนดรายชือ่ผูม้สีทิธรัิบเงนิปันผลในวันจันทรท์ี ่14 มนีาคม 2559 และ
ปิดสมุดทะเบยีนพักการโอนหุน้เพือ่สทิธใินการรับเงนิปันผลในวันอังคารที ่15 มนีาคม 2559 โดยก าหนดจ่ายเงนิ
ปันผลในวนัองัคารที ่17 พฤษภาคม 2559 

ทัง้นี ้รายละเอยีดการจัดสรรก าไรและการจา่ยเงนิปันผล สามารถสรปุไดด้งันี ้ 

รายละเอยีดการจดัสรรก าไร 2558                  2557 

1.  ก าไรสทุธขิองงบการเงนิรวม (ลา้นบาท) 3,435.83 2,730.30 

2. จ านวนหุน้ (หุน้) 730,052,222 730,052,222 

3. เงนิปันผลประจ าปี 

 - เงนิปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุน้) 

 - เงนิปันผลงวดสดุทา้ย (บาท/หุน้) 

*2.35 

**0.90 

***1.45 

1.95 

0.70 

1.25 

4. จ านวนเงนิ (ลา้นบาท) 1,715.62 1,423.60 

5. สดัสว่นเงนิปันผลเทยีบกบัก าไรสทุธ ิ 49.9% 52.1% 

6.  การจัดสรรก าไรเป็นทนุส ารอง (ลา้นบาท) - - 

* เสนอเพือ่พจิารณาอนุมัต ิ

** รายงานเพือ่ทราบ (จา่ยเมือ่วนัที ่9 กนัยายน 2558( 

*** เสนอเพือ่อนุมัตจิา่ยในวันที ่17 พฤษภาคม 2559 
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หลงัจากนัน้ ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ สรปุไดด้งันี ้
 

1. นายบาสันต ์กมุาร ์ดูการ ์สอบถามถงึลักษณะธุรกจิของโรงพยาบาลบ ารุงราษฎรก์ับมองโกเลยีนัน้ ไดส้ทิธิ
ประโยชน์ทางภาษีหรอืไม่ และบรษัิทมแีนวทางลดภาษีอย่างไรในปีนี้ พรอ้มทัง้แนะน าวธิกีารลดภาษีตาม
มาตรการสทิธปิระโยชนท์างภาษีของส านักงานใหญข่า้มประเทศ (International Headquarters) หรอื IHQ 

ตอบ นายเดนนสิ บราวน ์Corporate Chief Executive Officer ชีแ้จงวา่ประเทศไทยไมม่อีนุสญัญาภาษีซอ้น
กบัประเทศมองโกเลยี บรษัิทจงึไดล้งทนุผา่นบรษัิทยอ่ยในประเทศสงิคโ์ปรท าไดบ้รษัิทไดรั้บสทิธปิระโยชน์
ทางภาษี นอกจากนี้บรษัิทไดม้กีารพจิารณาสทิธปิระโยชน์ของ IHQ ทีผู่ถ้อืหุน้แนะน ามา แตก่ารลงทุนของ
โรงพยาบาลในต่างประเทศยังไม่ถงึขนาดที่จะท าใหบ้รษัิทไดรั้บผลประโยชน์จากสทิธปิระโยชน์นัน้ แต่
บรษัิทก็ไดเ้ฝ้าศกึษาตดิตามมาตรการทางภาษีตา่ง ๆ อยูต่ลอดเวลา 

 ไม่มผีูถ้อืหุน้ใดซกัถามหรอืเสนอแนะเพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผล
ระหวา่งกาลและอนุมัตกิารจา่ยเงนิปันผลจากก าไรสทุธปิระจ าปี 2558 

  

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตดิว้ยเสยีงขา้งมากรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลและอนุมัติ
การจา่ยเงนิปันผลจากก าไรสทุธปิระจ าปี 2558 ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

 
เห็นดว้ย จ านวน 582,369,982 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9999 
ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง จ านวน 200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 
5.  พจิารณาและอนมุตักิารแตง่ต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ 

ประธานไดม้อบหมายใหน้างอรณุี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเป็นผูเ้สนอ
วาระนีต้อ่ทีป่ระชมุ 

นางอรุณี เกษตระทัต กลา่วรายงานตอ่ทีป่ระชมุวา่ ขอ้บังคับของบรษัิท ขอ้ 23 ก าหนดใหใ้นการประชมุสามัญ
ประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งหนึง่ในสามเป็นอัตรา ซึง่ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปีครัง้นี ้มี
กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 คนดงันี ้

1. นายชยั  โสภณพนชิ ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการลงทนุ 

2. นายแพทยช์าญวทิย ์ ตนัติพ์พิัฒน ์ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและ  
    ก าหนดคา่ตอบแทน 

3. นายแพทยส์นิ   อนุราษฎร ์ กรรมการ และผูอ้ านวยการดา้นการแพทยก์ลุม่ 

4. นางอรณุ ี  เกษตระทัต กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการสรรหา  
      และก าหนดคา่ตอบแทน  

ทัง้นี ้บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชือ่บคุคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และคณุสมบัตทิีเ่หมาะสมเพือ่รับ
การพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษัิทในช่วงเดอืน ธันวาคม 2558 ถงึ มกราคม 2559 แต่ไม่มีผูถ้ือหุน้เสนอ
บคุคลใดเขา้รับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทีไ่ม่มสีว่นไดเ้สยี ไดพ้จิารณาคุณสมบัตกิารเป็นกรรมการทีไ่ด ้

ก าหนดไวต้ามกฎหมายที่เกีย่วขอ้ง ขอ้บังคับของบรษัิท และกฎบัตรคณะกรรมการแลว้ จงึเห็นควรเสนอใหท้ี่

ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการ ที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระกลับเขา้ด ารง

ต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึง่จ านวน 4 ทา่น คอื   

1. นายชยั  โสภณพนชิ ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการลงทนุ 

2. นายแพทยช์าญวทิย ์ ตนัติพ์พิัฒน ์ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและ  
    ก าหนดคา่ตอบแทน 

3. นายแพทยส์นิ   อนุราษฎร ์ กรรมการ และผูอ้ านวยการดา้นการแพทยก์ลุม่ 

4. นางอรณุี   เกษตระทัต กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการสรรหา  
      และก าหนดคา่ตอบแทน  

ส าหรับประวัตขิองกรรมการทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่แตล่ะทา่น ไดส้ง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชมุ (สิง่ทีส่ง่
มาดว้ยล าดบั 3) โดยการลงคะแนนเสยีงในวาระนีจ้ะลงคะแนนเสยีงเพือ่แตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 

หลังจากนัน้ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และรับฟัง
ขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ สรปุไดด้งันี ้
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1. นายบาสันต ์กุมาร์ ดูการ ์ผูถ้ือหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ไดก้ล่าวแนะน าหลักสูตรการอบรม Institutional 
Management Development ของสมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทยส าหรับกรรมการและผูบ้รหิาร
ของบรษัิท ซึง่น่าจะเป็นประโยชนก์บัผลการด าเนนิงานของบรษัิทในอนาคต 

ตอบ นางอรณุี เกษตระทัต ไดก้ลา่วขอบคณุส าหรับค าแนะน าของผูถ้อืหุน้ 

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้คนใดเสนอชือ่บคุคลอืน่หรอืซกัถามเพิม่เตมิ นางอรณุ ีเกษตระทัต จงึขอใหท้ีป่ระชมุลงมต ิ

 
มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตเิสยีงขา้งมากอนุมัตกิารแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้

1. นายชยั โสภณพนชิ 

เห็นดว้ย จ านวน 532,730,431 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 91.4762 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 48,935,826 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 8.4028 

งดออกเสยีง จ านวน 704,125 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.1209 
 
 2. นายแพทยช์าญวทิย ์ตนัติพ์พิัฒน ์  

เห็นดว้ย จ านวน 574,074,046 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.5754 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 8,296,136 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.4245 

งดออกเสยีง จ านวน 200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
 
 3. นายแพทยส์นิ อนุราษฎร ์

เห็นดว้ย จ านวน 511,143,956 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 87.7695 
ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 71,226,226 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 12.2303 
งดออกเสยีง จ านวน 200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 
 4. นางอรณุี เกษตระทตั 

เห็นดว้ย จ านวน 581,667,046 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.8792 
ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 562,511 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0965 
งดออกเสยีง จ านวน 140,825 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0241 

 
 
6.  พจิารณาและอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ส าหรบัปี 2559 

ประธานไดม้อบหมายใหน้างอรณุี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเป็นผูเ้สนอ
วาระนีต้อ่ทีป่ระชมุ 

นางอรุณี เกษตระทัตกล่าวรายงานต่อทีป่ระชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนใคร่ขอเรยีน
ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าในหนังสือเชญิประชุมผูถ้ือหุน้ฉบับค าแปลภาษาอังกฤษวาระที่ 6 ขอ้ 1.2 หนา้ 5 ค าว่า 
“Director Commission” นั้น อาจท าใหเ้ขา้ใจคลาดเคลื่อนว่าค่าคอมมชิชั่นของคณะกรรมการซี่งตอ้งคดิเป็น
สัดส่วนของผลประกอบการของบรษัิท แต่โดยที่ถูกตอ้งตามหนังสือเชญิประชุมฉบับภาษาไทยใชค้ าว่า “ค่า
บ าเหน็จตอบแทนกรรมการปี 2559” เป็นอัตราคงที่ตามแต่ที่ประธานจะไดจั้ดสรร จงึเรยีนมาเพื่อความเขา้ใจที่
ถกูตอ้งและขออภยัไว ้ณ ทีน่ีด้ว้ย 

นางอรุณี เกษตระทัตกลา่วรายงานตอ่ไปวา่คณะกรรมการบรษัิทมนีโยบายในการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ
ใหอ้ยู่ในระดับทีเ่หมาะสม และสอดคลอ้งกับภาระหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของกรรมการ รวมทัง้ค านงึถงึสภาพ
ของเศรษฐกจิโดยรวม และไดม้กีารเปรยีบเทยีบค่าตอบแทนของกรรมการกับบรษัิทอืน่ในอุตสาหกรรมเดยีวกัน 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจงึเห็นควรเสนอผูถ้อืหุน้เพือ่อนุมัตคิา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ชดุยอ่ยส าหรับปี 2559 โดยแบง่เป็น 2 วาระยอ่ยดงัตอ่ไปนี ้

6.1 คา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยปี 2559 ในวงเงนิรวมไมเ่กนิ 16.50 ลา้นบาท 

 (1) คา่เบีย้ประชมุกรรมการปี 2559 เสนอเป็นอตัราดงัตอ่ไปนี ้(เป็นอตัราเดยีวกนักบัปีกอ่น) 

  

 

 

 

 

 

  

คณะกรรมการ ปี 2559 ปี 2558 

เบีย้ประชมุ 
(บาท/คน/ครัง้) 

เบีย้ประชมุ 
(บาท/คน/ครัง้) 

ประธานกรรมการ 50,000 50,000 

รองประธานกรรมการ 40,000 40,000 

กรรมการ 30,000 30,000 
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(2) ค่าบ าเหน็จตอบแทนคณะกรรมการปี 2559 เสนอในวงเงนิรวม 10.54 ลา้นบาท โดยใหป้ระธาน
คณะกรรมการเป็นผูจั้ดสรร 

 

 

 

 

 

 

 (3) คา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ยปี 2559 เสนอเป็นอตัราดงัตอ่ไปนี ้(เป็นอตัราเดยีวกบัปีกอ่น) 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

6.2  คา่ตอบแทนพเิศษของคณะกรรมการบรษิทั เสนอในวงเงนิรวม 5.27 ลา้นบาท โดยให้ประธาน
คณะกรรมการเป็นผูจ้ดัสรร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลงัจากนัน้ นางอรณุี เกษตระทัตไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ โดยมผีูถ้อืหุน้
ไดซ้กัถามและใหข้อ้เสนอแนะตา่ง ๆ ดงัสรปุไดด้งันี ้

1. ผูถ้อืหุน้สอบถามวา่จากรายงานประจ าปีหนา้ 109 เรือ่งคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร ตวัเลขรวมทัง้หมด
ของปีทีแ่ลว้คอื 7,470,000 บาท แลว้ปี 2559 คอื 16.5 ลา้นบาท แสดงวา่ทีผ่่านมาคา่ตอบแทนกรรมการมี
จ านวนนอ้ยมากเลยหรอืไมค่ะ 

ตอบ นางอรุณี  เกษตระทัตชี้แจงว่าที่ผ่านมาค่าตอบแทนของคณะกรรมการนอ้ยมากเมื่อเทียบกับ
โรงพยาบาลอืน่ คอืมีค่าตอบแทนต ่ากว่าที่โรงพยาบาลอืน่จ่ายไม่ถงึ 25% ซึง่การปรับขึน้ครัง้นี้ยังไม่ถงึ 
50% ของที่โรงพยาบาลอืน่จ่ายกัน นายบรรพต กติตกิ ิง่เลศิ ชีแ้จงเพิม่เตมิว่า มีค่าเบีย้ประชุมที่จ่ายตาม
จ านวนครัง้ทีป่ระชมุจรงิ ซึง่โดยปกตคิณะกรรมการจะประชมุปีละ 4 ครัง้ แตม่บีางปีทีม่กีารประชมุเกนิกวา่นัน้ 
จงึมีการเสนอขออนุมัตคิ่าตอบแทนเผื่อไวเ้ล็กนอ้ย อย่างเช่นในปี 2558 ผูถ้ือหุน้ไดอ้นุมัตคิ่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชดุยอ่ยในวงเงนิรวมไมเ่กนิ 9.5 ลา้นบาท แตม่กีารจ่ายจรงิไปเป็นจ านวน 7,470,000 
บาท 

คณะกรรมการ ปี 2559 ปี 2558 

คา่บ าเหน็จตอบแทน 

(บาท/คน/ปี) 
คา่บ าเหน็จตอบแทน 

(บาท/คน/ปี) 

 ประธานกรรมการ ประธาน 

กรรมการ 

เป็นผูจั้ดสรร 

700,000 

 รองประธานกรรมการ 520,000 

 กรรมการ 450,000 

เบีย้ประชมุ  
(บาท/คน/ครัง้) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

สรรหาและ
ก าหนด

คา่ตอบแทน 

คณะกรรมการ
การลงทนุ 

คณะกรรมการ
อ านวยการโรง 
พยาบาลบ ารงุ

ราษฎร ์

 ปี 2559 

ประธาน
คณะกรรมการชดุ
ยอ่ย  

50,000 50,000 50,000 25,000 

กรรมการ 30,000 30,000 30,000   20,000*  

ปี 2558  

ประธาน
คณะกรรมการชดุ
ยอ่ย  

50,000 50,000 50,000 25,000 

กรรมการ 30,000 30,000 30,000   20,000*  

* ส าหรับกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารเทา่นัน้ 

คณะกรรมการ ส าหรับปี 2559 ส าหรับปี 2558 

คา่ตอบแทนพเิศษ 
(บาท/คน/ปี) 

คา่ตอบแทนพเิศษ 
(บาท/คน/ปี) 

 ประธานกรรมการ ประธาน 
กรรมการ 

เป็นผูจั้ดสรร 

ไมม่ ี

 รองประธานกรรมการ ไมม่ ี

 กรรมการ ไมม่ ี
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2. นายบาสันต ์กุมาร ์ดูการ ์ผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ไดก้ล่าวแนะน าว่าประธานและกรรมการควรไดรั้บ
คา่ตอบแทนมากกวา่ปัจจบุนั และไมม่คีวรก าหนดเพดานส าหรับคา่ตอบแทนดว้ย 

ตอบ นางอรุณี เกษตระทัศน์ ชีแ้จงวา่ทางโรงพยาบาลก็อยากท าตามค าแนะน าของท่านผูถ้อืหุน้เชน่กนั แต่
ภายใตก้ฎหมายไทยไมส่ามารถท าได ้

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้คนใดซกัถามหรอืใหข้อ้เสนอแนะ นางอรณุี เกษตระทัต จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมต ิโดยจะแบง่
การลงคะแนนเป็นสองวาระยอ่ยและตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมตเิสียงขา้งมากอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย 
ส าหรับปี 2558 รายละเอยีดตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง
ดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที ่6.1 คา่ตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ส าหรบัปี 2559 จ านวนไมเ่กนิ 16.50 
ลา้นบาท 

เห็นดว้ย จ านวน 581,655,958 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.8773 
ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 613,725 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.1053 
งดออกเสยีง จ านวน 100,700 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0172 

      

วาระที ่6.2 คา่ตอบแทนพเิศษของคณะกรรมการบรษิทั จ านวนไมเ่กนิ 5.27 ลา้นบาท 

เห็นดว้ย จ านวน 581,604,113 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.8684 
ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 665,570 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.1142 
งดออกเสยีง จ านวน 100,700 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0172 

 
7. พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดจ านวนเงนิคา่สอบบญัช ีประจ าปี 2559  

ประธานไดม้อบหมายใหน้างสาวโสภาวด ีอตุตโมบล ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูเ้สนอวาระนีต้อ่ทีป่ระชมุ  

นางสาวโสภาวด ีอุตตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อที่ประชุมว่าทางคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณาเห็นสมควรใหเ้สนอตอ่ผูถ้อืหุน้ในการแตง่ตัง้บรษัิทส านักงาน อวีาย 
จ ากัด โดย นายเตมิพงษ์ โอปนพันธุ ์ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4501 (ผูส้อบบัญชทีีล่งนามในรายงาน
ของผูส้อบบัญช)ี และ/หรอื นางสาววสิสตุา จรยิธนากร ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่3853 และ/หรอื นางสาวทพิ
วัลย์ นานานุวัฒน์ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที่ 3459 เป็นผูส้อบบัญชปีระจ าปี 2559 ของบรษัิท และก าหนด
คา่ตอบแทนเป็นเงนิจ านวนไมเ่กนิ 2,540,000 บาท รายละเอยีดตามเอกสารแนบทา้ย 4 ของหนังสอืเชญิประชมุ 

หลังจากนัน้ นางสาวโสภาวด ีอตุตโมบล ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ โดยมี
ผูถ้อืหุน้ไดซ้กัถามและใหข้อ้เสนอแนะตา่ง ๆ ดงัสรปุไดด้งันี ้

 
1. นายบาสันต ์กมุาร ์ดูการ ์แนะน าเกีย่วกับการบรหิารความเสีย่งอันเป็นผลมาจากปรากฎการณ์ทางเศรษฐกจิ

ตา่ง ๆ ทีเ่กดิขึน้ โดยในปัจจบุนันีไ้ดม้ปีระกบัความรับผดิของกรรมการแลว้ และสิง่นีจ้ะชว่ยใหค้ณะกรรมการมี
ความสามารถในการบรหิารงานไดม้ากขึน้ 

ตอบ นางโสภาวด ีอตุตโมบล ไดก้ลา่วขอบคณุส าหรับค าแนะน า 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตเิสยีงขา้งมาก อนุมัตกิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดจ านวนเงนิคา่

สอบบญัช ีประจ าปี 2559 

เห็นดว้ย จ านวน 582,228,358 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9755 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 140,625 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0241 

งดออกเสยีง จ านวน 1,600 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0002 
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8. พจิารณาแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เพือ่ใหทุ้นจดทะเบยีนสอดคลอ้งกบั การแปลง
สภาพหุน้บรุมิสทิธเิป็นหุน้สามญัในปี 2559 

ประธานไดม้อบหมายใหน้ายบรรพต กติตกิ ิง่เลศิ เลขานุการบรษัิทเป็นผูเ้สนอวาระนีต้อ่ทีป่ระชมุ 

นายบรรพต กติตกิ ิง่เลศิ เลขานุการบรษัิทแจง้ตอ่ผูถ้อืหุน้วา่ สบืเนื่องจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่
5/2541 เมือ่วันที ่11 พฤศจกิายน 2541 ไดม้มีตเิห็นชอบใหผู้ถ้อืหุน้สามารถแปลงหุน้บุรมิสทิธเิป็นหุน้สามัญ ใน
อัตราสว่น 1 หุน้บรุมิสทิธติอ่ 1 หุน้สามัญใหมใ่นเดอืนกมุภาพันธข์องทุกๆ ปี ซึง่ในเดอืนกมุภาพันธ ์ปี 2559 มผีูถ้อื
หุน้บรุมิสทิธใิชส้ทิธแิปลงหุน้บรุมิสทิธเิป็นหุน้สามัญ รวม 20,000 หุน้ จงึตอ้งแกไ้ขรายละเอยีดของทุนจดทะเบยีน
ในหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 4 เป็นดงันี ้

 
ขอ้ 4 ทนุจดทะเบยีน จ านวน  922,702,685  บาท  (เกา้รอ้ยยีส่บิสองลา้นเจ็ดแสนสองพันหกรอ้ยแปด 

สบิหา้บาท) 
 

แบง่ออกเป็น         922,702,685  หุน้  (เกา้รอ้ยยีส่บิสองลา้นเจ็ดแสนสองพันหกรอ้ยแปด 
สบิหา้หุน้) 

 
มลูคา่หุน้ละ              1  บาท  (หนึง่บาท)  
 
โดยแยกเป็น 
หุน้สามัญ          921,296,022  หุน้  (เกา้รอ้ยยีส่บิเอ็ดลา้นสองแสนเกา้หมืน่หกพันยีส่บิ 

สองหุน้) 
 
หุน้บรุมิสทิธ ิ             1,406,663   หุน้  (หนึง่ลา้นสีแ่สนหกพันหกรอ้ยหกสบิสามหุน้) 

 
โดยวาระนีต้อ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด

ของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

หลังจากนัน้ นายบรรพต กติตกิ ิง่เลศิ เลขานุการบรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะ
ตา่ง ๆ โดยมผีูถ้อืหุน้ไดซ้กัถามและใหข้อ้เสนอแนะตา่ง ๆ ดงัสรปุไดด้งันี ้

 
1. นายฐติพิงศ ์โสพนอดุมพร ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเองสอบถามวา่ท าไมยังมหีุน้บรุมิสทิธอิยูแ่ละท าไมมทีัง้

หุน้ทีแ่ปลงสภาพแลว้และยังไม่ไดแ้ปลงสภาพ และเป็นสทิธขิองผูถ้อืหุน้บุรมิสทิธหิรอืไม่ทีจ่ะแปลงสภาพ
หรือไม่แปลงสภาพหรือ และหุน้บุรมิสทิธนิี้ใหส้ทิธปิระโยชน์ต่างกันอย่างไรกับหุน้สามัญ ทางบรษัิทมี
มาตรการในการกระตุน้ใหม้กีารแปลงสภาพหรอืไม ่

ตอบ นายบรรพต กติตกิ ิง่เลศิ ชีแ้จงวา่หุน้บรุมิสทิธขิองโรงพยาบาลมมีานานแลว้สทิธทิกุอยา่งเหมอืนกนักบั
หุน้สามัญของบรษัิทยกเวน้เรือ่งสทิธใินการรับเงนิปันผลกอ่นหุน้สามัญในกรณีทีบ่รษัิทมกีารจ่ายปันผลนอ้ย
กว่า 15% ของทุนส่วนที่เป็นหุน้บุรมิสทิธ ิซึง่ที่ผ่านมาโรงพยาบาลมีการจ่ายเงนิปันผลเกนิกว่าจ านวน
ดังกลา่วจงึท าใหไ้ม่มขีอ้แตกตา่งระหวา่งหุน้บรุมิสทิธกิับหุน้สามัญ สว่นการใชส้ทิธแิปลงสภาพหุน้บรุมิสทิธิ
เป็นหุน้สามัญนัน้ เป็นสทิธสิว่นตวัซึง่บางทา่นเองก็ไมอ่ยากเปลีย่น ทัง้นี ้ในปีหนา้บรษัิทจะท าการตดิตอ่ผูถ้อื
หุน้บุรมิสทิธเิพือ่เชญิชวนใหใ้ชส้ทิธแิปลงสภาพเป็นหุน้สามัญ จะไดไ้ม่ตอ้งรบกวนผูถ้อืหุน้ในการพจิารณา
อนุมัตทิกุปี  

2. นายบาสันต ์กุมาร ์ดูการ ์ผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเองสอบถามว่า (1) ตามกฎหมายไทยไดใ้หส้ทิธกิาร
ลงคะแนนเสยีงแก่ผูถ้อืหุน้บุรมิสทิธิม์ากกวา่ผูถ้อืหุน้สามัญหรอืไม่ หุน้บุรมิสทิธดิังกล่าวมสีทิธอิอกเสยีง 1 
เสยีงต่อ 1 หุน้ หรือหลายเสยีงต่อ 1 หุน้ (2) การออกหุน้บุรมิสทิธินั์น้เป็นการเพิม่มูลค่าหุน้ใหแ้ก่บรษัิท
หรอืไมแ่ละเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนหรอืไม ่และแนะน าใหแ้ปรสภาพหุน้บรุมิสทิธิเ์ป็นหุน้สามัญทัง้หมด  

ตอบ นายบรรพต กติตกิ ิง่เลศิไดช้ี้แจงว่าหุน้ของบรษัิททั ้งสองประเภทไดรั้บการจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แต่สภาพคล่องของหุน้บุรมิสทิธนัิน้ท าไดช้า้กวา่ แต่ผูถ้อืหุน้บุรมิสทิธก็ิไม่ได ้
ตอ้งการจะแปลงหุน้แต่อย่างใด ทางโรงพยาบาลก็ไม่สามารถไปบังคับได ้และในสว่นของสทิธใินการออก
เสยีงหุน้บรุมิสทิธดิงักลา่วสามารถลงคะแนนไดเ้พยีง 1 เสยีงตอ่ 1 หุน้เชน่เดยีวกบัหุน้สามัญ 

 
เมือ่ไม่มผีูถ้อืหุน้คนใดซักถามหรอืใหข้อ้เสนอแนะ นายบรรพต กติตกิ ิง่เลศิ เลขานุการบรษัิท จงึเสนอใหท้ี่

ประชมุลงมต ิ

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมพจิารณาแลว้มีมตเิสยีงขา้งมาก อนุมัตแิกไ้ขหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษัิท ขอ้ 4 
เพือ่ใหท้นุจดทะเบยีนสอดคลอ้งกบัการแปลงสภาพหุน้บรุมิสทิธเิป็นหุน้สามัญในปี 2558 

เห็นดว้ย จ านวน 582,370,383 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9999 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง จ านวน 200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
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9.   พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ของผูถ้อืหุน้ โดยมผีูถ้อืหุน้ไดซ้ักถาม

และใหข้อ้เสนอแนะตา่ง ๆ ดงัสรปุไดด้งันี ้

1. นายนคิม ภคบัณฑุ ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามว่าในเอกสารรายงานการประชมุหนา้ 91 พูดถงึ
ประสทิธภิาพของโรงพยาบาลในเรือ่งอัตราการครองเตยีง คอืไมไ่ดนั้บจากวนัทีผู่ป่้วยเขา้รับการรักษา แตนั่บ
จากวันครองเตยีงเพื่อวัดประสทิธภิาพการรักษา ซึง่ตัวเลขแสดงว่าปี 2556 มี 75% ปี 2557 มี 66% ปี 
2558 ม ี76% ค าถามคอืกจิการของโรงพยาบาลก าลงัขยายตวั มกีารเพิม่เตยีงขึน้อกี จงึอยากทราบวา่ทีผ่า่น
มาเคยไดสู้งสุดกีเ่ปอรเ์ซ็นต ์และอนาคตตัง้เป้าไวว้่าจะไดก้ีเ่ปอรเ์ซ็นต ์หลังจากไดข้ยายกจิการหรอืสรา้ง
อาคารตา่ง ๆ เพิม่แลว้ 

ตอบ นายน า ตันธวุนติย ์ชีแ้จงวา่อัตราการครองเตยีง นับจากจ านวนเตยีงทีเ่ปิดใหบ้รกิารซึง่ของปีทีแ่ลว้คอื 
535 เตยีง จาก 580 เตยีงทีจ่ดทะเบยีนไว ้อัตราการครองเตยีงสงูสดุปีทีแ่ลว้น่าจะประมาณ 450-460 เตยีง 
คอืประมาณ 90% และในแผนระยะยาวในอกี 3 ปีขา้งหนา้มกีารคาดการณ์วา่จะเพิม่เตยีงผูป่้วยใน ซึง่จะเป็น
กีเ่ตยีงนัน้ยังอยูใ่นขัน้ตอนการพจิารณา 

2. นายพงศพ์พัิฒน์ วานิชวงศ์ อาสาพทิักษ์สทิธจิากสมาคมผูล้งทุนไทย สอบถามเกีย่วกับการปราบปราม
คอรรั์ปชัน่ซึง่โรงพยาบาลไดเ้ขา้รว่มลงนามเป็นแนวรว่มในการปราบปรามคอรรั์ปชัน่แลว้ จงึขอสอบถามความ
คบืหนา้และคาดวา่จะไดรั้บการรับรองเมือ่ไหร ่

ตอบ นางสาวโสภาวด ีอตุตโมบลชีแ้จงวา่ ตอนนี้อยู่ในขัน้ตอนการรวบรวมเอกสารและจะพยายามท าใหเ้ร็ว
ทีส่ดุ 

3. นายบาสนัต ์กมุาร ์ดกูาร ์ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามวา่บรษัิทมแีผนจะน าบรษัิทย่อยทีม่ผีลก าไร
เขา้จดทะเบียนเพื่อเพิม่มูลค่าหรือไม่ และในส่วนของบรษัิทย่อยที่มีผลขาดทุนจะมีวธิอีย่างไรไม่ใหผ้ล
ขาดทนุนัน้สง่ผลถงึบรษัิท  

ตอบ นายเดนนสิ บราวน์ ชีแ้จงบรษัิทไม่มแีผนทีจ่ะน าบรษัิทย่อยเขา้จดทะเบยีนเนื่องจากบรษัิทย่อยของ
บรษัิทถกูจัดตัง้ขึน้เพือ่สง่เสรมิการด าเนนิงานของบรษัิท 

4. ผูถ้ือหุน้ขอใหข้อ้เสนอแนะเกี่ยวกับการเก็บขอ้มูลการใชบ้รกิารของรถรับส่งของโรงพยาบาลไปสถานี
รถไฟฟ้านานา ผูใ้ชไ้ม่ทราบระยะเวลาเขา้ออก หรือจุดใหบ้รกิาร ท าใหต้อ้งพยายามเดินทางเขา้มา
โรงพยาบาลเอง อกีประเด็นหนึง่เคยมาใชบ้รกิารแผนกเด็กในเวลาเย็น แตต่อ้งมาใชบ้รกิารรว่มกบัผูใ้หญ ่ซึง่
ควรจะแยกเด็กกบัผูใ้หญ ่เพราะสถานทีม่คีวามอดึอดัมาก และมแีพทยเ์พยีงทา่นเดยีว 

ตอบ นายน า ตันธวุนติย ์ชีแ้จงวา่เรือ่งป้ายและเวลารับสง่ของรถจะรับไวพ้จิารณา สว่นเรือ่งคลนิกิเย็นอยู่ใน
ขัน้ตอนการพจิารณาเพิม่แพทยอ์ายรุกรรมเป็น 2 ทา่น 

5. นายบาสนัต ์กมุาร ์ดกูาร ์ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ไดส้อบถามบรษัิทไดม้กีารวางแผนเกีย่วกบันวตักรรม
เพือ่ใหบ้รษัิทเตบิโตตอ่ไปอยา่งไร  

ตอบ นายเดนนิส บราวน์ ไดช้ีแ้จงว่าทางโรงพยาบาลไดม้ีร่วมมือกับ IBM  ตามโครงการ IBM Watson 
Oncology ซึง่ก าลังอยู่ในระหวา่งคน้ควา้และวจัิย และจะมุ่งอยากท าธรุกจิอืน่ ๆ เชน่ การสรรหาบคุลากรทีม่ี
ทักษะสงู การเสาะหาเทคโนโลยใีหม ่(เชน่หุน่ยนต)์ และการอบรมพนักงานเพือ่พัฒนาทักษะใหส้งูขึน้ 

นายน า ตนัธวุนติย ์ชีแ้จงเพืม่เตมิวา่ทางบรษัิทไดม้กีารท าวจัิยมากขึน้เรือ่ย ๆ เพือ่พัฒนาการรักษาตอ่ไป 

 

เมือ่ไมม่ขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานกลา่วขอบคณุผูถ้อืหุน้ทีไ่ดส้ละเวลามาประชมุ และขอปิดประชมุ 

ปิดประชมุเวลา 18.30 น. 

 
 

ลงชือ่      
______________________ 

ประธานทีป่ระชมุ 

 (นายชยั  โสภณพนชิ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




