ื น ัดประชุมสาม ัญผูถ
หน ังสอ
้ อ
ื หุน
้
ครงที
ั้ ่ 24 ประจาปี 2560
บริษ ัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จาก ัด (มหาชน)

ว ันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.
ั้ 21 อาคารบารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชน
่ ั แนล คลินก
ณ ห ัองประชุมใหญ่ ชน
ิ
เลขที่ 33 ถนนสุขม
ุ วิทซอย 3 (นานาเหนือ) เขตว ัฒนา กรุงเทพฯ 10110
(เริม
่ ลงทะเบียนเวลา 12.00 น.)

สารบ ัญ
ื น ัดประชุมสาม ัญผูถ
หน ังสอ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั้ ่ 24 ประจาปี 2560

1

่ มาด้วยพร้อมหน ังสอ
ื น ัดประชุมสาม ัญผูถ
สงิ่ ทีส
่ ง
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั้ ่ 24
1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 23 ประจาปี 2559
2

6

รายงานประจาปี 2559 ของบริษัท

ตามแนบ

3. หลักเกณฑ์และขัน
้ ตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ


19

องค์ประกอบของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู ้บริหาร

19

่ ให ้แต่งตัง้ เข ้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
4. บุคคลทีไ่ ด ้รับการเสนอชือ

20



หลักเกณฑ์และวิธก
ี ารสรรหากรรมการของบริษัท

20



่ ให ้แต่งตัง้ เข ้าดารงตาแหน่งกรรมการ
ข ้อมูลบุคคลทีไ่ ด ้รับการเสนอชือ
บริษัท

21

กรรมการอิสระ


นิยาม และคุณสมบัตรของกรรมการอิสระ

24



่ ให ้แต่งตัง้ เข ้าดารงตาแหน่งกรรมการ
ข ้อมูลของบุคคลทีไ่ ด ้รับการเสนอชือ
อิสระของบริษัท

25

5. ข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับผู ้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี

26

6. ข ้อเสนอแก ้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับการแปลงหุ ้นบุรม
ิ สิทธิ
เป็ นหุ ้นสามัญ

27

7. ข ้อบังคับของบริษัทเฉพาะทีเ่ กีย
่ วกับการประชุมผู ้ถือหุ ้น

28

8. เอกสารและหลักฐานทีผ
่ ู ้เข ้าร่วมประชุมต ้องแสดงก่อนเข ้าร่วมประชุม วิธก
ี าร
มอบฉั นทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู ้ถือหุ ้น

31

9. ข ้อมูลเกีย
่ วกับกรรมการอิสระ เพือ
่ ให ้ผู ้ถือหุ ้นทีป
่ ระสงค์จะเลือกกรรมการอิสระ
เป็ นผู ้รับมอบฉันทะ

35

10. แผนทีบ
่ ริษัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน)

36

11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ ข ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค ้า

38

12. แบบการลงทะเบียนการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น

ตามแนบ

หมายเหตุ:
ท่ าน ส าม ารถ ดู ห นั งสื อ นั ด ป ระชุ ม แ ล ะเอ กส ารป ระก อ บ ใน Website ข อ งบ ริษั ท
(www.bumrungrad.com/investor) ได ้ตัง้ แต่วันที่ 24 มีนาคม 2560 ทัง้ นี้ บริษัทได ้เผยแพร่บนเว็บไซต์
้ สุดการเสนอเพิม
ของบริษัทให ้ผู ้ถือหุ ้นทราบถึงสิทธิและวิธก
ี ารเสนอเพิม
่ วาระรวมทัง้ กาหนดระยะเวลาสิน
่
วาระดังกล่าว เพือ
่ ให ้กรรมการพิจารณาได ้ว่าจะบรรจุ หรือไม่บรรจุเป็ นวาระในหนั งสือนั ด ประชุม รวมทั ง้
่ บุคคลเพือ
เผยแพร่ให ้ผู ้ถือหุ ้นทราบถึงสิทธิและวิธก
ี ารเสนอชือ
่ เข ้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการ
หรือกรรมการสรรหาไว ้ด ้วยแล ้ว

สอบถามรายละเอียดเพิม
่ เติมได ้ที่

นางสาวพันธ์ทพ
ิ ย์ จิรกาญจนากร
นางสาวจิดาภา ภูภ
่ ริ มย์รัตน์

+66(0) 2667 2010
+66(0) 2667 2508

ื เชญ
ิ ประชุมสาม ัญผูถ
หน ังสอ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั้ ่ 24 ประจาปี 2560
บริษ ัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จาก ัด (มหาชน)
ที่ IR 60/02

4 เมษายน 2560

เรือ
่ ง

ขอเชิญประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 24 ประจาปี 2560

เรียน

ท่านผู ้ถือหุ ้น
บริษัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน)

่ มาด้วย
สงิ่ ทีส
่ ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สาเนารายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 23 ประจาปี 2559
รายงานประจาปี 2559
่ ให ้แต่งตัง้ เข ้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
บุคคลทีไ่ ด ้รับการเสนอชือ
รายละเอียดผู ้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชี
ข ้อเสนอแก ้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับการแปลงหุ ้นบุรม
ิ สิทธิเป็ นหุ ้นสามัญ
ข ้อบังคับของบริษัทเฉพาะทีเ่ กีย
่ วกับการประชุมผู ้ถือหุ ้น
เอกสารและหลั ก ฐานที่ ผู เ้ ข ้าร่ ว มประชุม ต ้องแสดงก่ อ นเข ้าร่ ว มประชุม วิธ ีก ารมอบฉั นทะ การ
ลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู ้ถือหุ ้น
8. ข ้อมูล เกีย
่ วกับ กรรมการอิส ระเพื่อให ้ผู ้ถือหุ ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิส ระเป็ นผู ้รับมอบฉั นทะ
พิจารณา
9. แผนทีบ
่ ริษัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน)
10. หนังสือมอบฉั นทะ แบบ ก และ ข ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค ้า
11. แบบการลงทะเบียนการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น

ด ้วยที่ป ระชุม คณะกรรมการของ บริษั ท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากัด (มหาชน) ครั ง้ ที่ 1/2560 ซึง่
ประชุมเมือ
่ วันที่ 28 กุมภาพั นธ์ 2560 ได ้มีมติให ้เรียกประชุมสามัญ ผู ้ถือหุ ้นครัง้ ที่ 24 ประจ าปี 2560 ในวัน พุธ ที่ 26
้ 21 อาคารบารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินก
เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห ้องประชุมใหญ่ ชัน
ิ เลขที่ 33
ถนนสุขุมวิท ซอย 3 )นานาเหนือ( แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒ นา กรุงเทพมหานคร เพือ
่ พิจารณาเรือ
่ งต่างๆ ตาม
ระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1

พิจ ารณาร บ
ั รองรายงานการประชุ ม สาม ญ
ั ผู ถ
้ อ
ื หุ น
้ คร งั้ ที่ 1/2559 ประชุ ม เมือ
่ วน
ั พุ ธ ที่ 27
เมษายน 2559
ความเป็ นมา บริษั ทได ้จั ด การประชุม สามั ญ ผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 1/2559 ประชุม เมือ
่ วัน พุธที่ 27 เมษายน
2559 ตามสาเนารายงานการประชุมทีแ
่ นบมานี้ เป็ นเอกสารหมายเลข 1
ความเห็ น คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล ้วเห็ นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได ้มีก ารจด
บันทึกรายงานไว ้อย่างครบถ ้วนและถูกต ้องแล ้ว จึงเห็นสมควรให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นลงมติรับรองรายงาน
การประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2

ร ับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษ ัทในรอบปี 2559
ความเป็นมา รายงานผลการด าเนินงานของบริษั ทในรอบปี 2559 และข ้อมูล ส าคัญ อืน
่ ปรากฏอยู่ใน
รายงานประจาปี ทแ
ี่ นบมานี้ เป็ นเอกสารหมายเลข 2
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดาเนินงานดังกล่าวให ้ทีป
่ ระชุม
ผู ้ถือหุ ้นเพือ
่ รับทราบ

วาระที่ 3

ิ้ สุดว ันที่ 31 ธ ันวาคม
พิจารณาและอนุม ัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนประจาปี สน
2559
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได ้ผ่าน
ความเป็นมา งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนประจาปี สิน
การตรวจสอบและรับรองโดยผู ้สอบบัญ ชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แล ้ว รายละเอีย ดได ้แสดงไว ้ในรายงานประจ าปี หั ว ข ้อข ้อมู ล ทางการเงิน ที่ แ นบมานี้ เ ป็ นเอกสาร
หมายเลข 2
ความเห็ น คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจ ารณาแล ้ว เห็ น สมควรเสนอให ้ที่ป ระชุม สามั ญ ผู ้ถือ หุ ้น
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่
พิจารณาและอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนประจาปี สิน

1

บริษั ทได ้จั ด ท าขึน
้ และได ้ผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยผู ้สอบบัญ ชีจ ากบริษั ท ส านั ก งาน อีวาย
จากัด และได ้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล ้ว
วาระที่ 4

พิจ ารณาและอนุ ม ต
ั ก
ิ ารจ ด
ั สรรก าไรประจ าปี 2559 เพื่อ จ่า ยเงิน ปั น ผลให้แ ก่ผู ้ถ อ
ื หุ น
้ และ
ร ับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ความเป็นมา บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดาเนินงาน โครงสร ้างและ
สถานะทางการเงิน ของบริษั ท แผนการลงทุ น ความสม่ า เสมอในการจ่ า ยเงิน ปั นผลให ้แก่ ผู ถ้ ือ หุ ้น
ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจ โดยบริษัทไม่ได ้กาหนดสัดส่วนคงทีส
่ าหรับการจ่ายเงินปั นผล
ส าหรับปี 2559 บริษั ทมีกาไรสุท ธิจากงบการเงินรวม จ านวน 3,626.17 ล ้านบาท และไม่มผ
ี ลขาดทุน
สะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นได ้ และตามข ้อบังคับของบริษัท ข ้อ 4.1 ซึง่
เมือ
่ บริษัทมีกาไรสุทธิทจ
ี่ ะจ่ายเงินปั นผลได ้ บริษัทจะต ้องจ่ายเงินปั นผลให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นบุรม
ิ สิทธิกอ
่ น และ
ถ ้าปี ใดผู ้ถือหุ ้นบุรม
ิ สิทธิได ้รับเงินปั นผลถึงร ้อยละ 15 ของทุนของบริษัททีเ่ ป็ นหุ ้นบุรม
ิ สิทธิแล ้ว กาไรส่วน
ทีเ่ หลือจะจ่ายให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นสามัญ เป็ นจานวนเท่าใดก็ได ้ตามมติท ี่ป ระชุมใหญ่ ถ ้าปี ใดบริษั ทสามารถ
จ่ายเงินปั นผลได ้เกินกว่าร ้อยละ 15 ของทุนของบริษัท ให ้ผู ้ถือหุ ้นทัง้ สองชนิดได ้รับเงินปั นผลเท่ากัน
ทัง้ นี้ รายละเอียดการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผล สามารถสรุปได ้ดังนี้
รายละเอียดการจ ัดสรรกาไร

2559

1. กาไรสุทธิของงบการเงินรวม (ล ้านบาท)

2558

3,626.17

3,435.83

730,052,222

730,052,222

2.50

*2.35

- เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท/หุ ้น)

0.95

**0.90

- เงินปั นผลงวดสุดท ้าย (บาท/หุ ้น)

1.55

1.45

1,825.13

1,715.62

50.3%

49.9%

-

-

2. จานวนหุ ้น (หุ ้น)
3. เงินปั นผลประจาปี

4. จานวนเงินรวม (ล ้านบาท)
5. สัดส่วนเงินปั นผลเทียบกับกาไรสุทธิ
6. การจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารอง (ล ้านบาท)

เมือ
่ เงินปั นผลประจาปี 2559 ทีเ่ สนอจ่ายมีจานวนมากกว่าร ้อยละ 15 ของทุนของบริษัท บริษัทจะจ่ายเงิน
ปั นผลให ้กับผู ้ถือหุ ้นบุรม
ิ สิทธิและผู ้ถือหุ ้นสามัญในอัตราทีเ่ ท่ากันอันเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั น
ผลและข ้อบังคับของบริษัท
้ ปี 2559 บริษั ทมีทุ น ส ารองทั ง้ สิน
้ 92,275,000 บาท ซึง่ มากกว่า ร ้อยละ 10 (สิบ ) ของทุ น จด
ณ สิน
ทะเบียนของบริษัท บริษัทจึงมิได ้จัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองในปี 2559
ความเห็ นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอทีป
่ ระชุมสามัญ ผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุ มัตก
ิ าร
จ่ายเงินปั นผลประจาปี 2559 จากกาไรสุทธิของงบการเงินรวมในอัตราหุ ้นละ 2.5 บาท รวมเป็ นเงินปั นผล
้ 1,825.13 ล ้านบาท คิดเป็ นร ้อยละ 50 ของกาไรสุทธิจากงบการเงินรวมปี 2559
ทีจ
่ า่ ยทัง้ สิน
นอกจากนี้ คณะกรรมการได ้มีมติให ้รายงานเรือ
่ งการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลงวดครึง่ ปี แรก ซึง่ จ่ายไป
เมือ
่ วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ในอัตราหุ ้นละ 0.95 บาท รวมเป็ นจานวนเงิน 693.55 ล ้านบาท ต่อทีป
่ ระชุม
ผู ้ถือหุ ้นเพือ
่ ทราบด ้วย
ดังนั น
้ เงินปั นผลทีจ
่ ะจ่ายในงวดสุดท ้ายนี้ เท่ากับ 1.55 บาทต่อหุ ้น (สาหรับงวดการดาเนินงานวันที่ 1
กรกฎาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559) รวมเป็ นจานวนเงิน 1,131.58 ล ้านบาท โดยจะจ่ายให ้แก่ผู ้ถือ
ื่ ปรากฏ ณ วันกาหนดรายชือ
่ ผู ้มีสท
ิ ธิรับเงินปั นผลในวัน
หุ ้นบุรม
ิ สิทธิและผู ้ถือหุ ้นสามัญของบริษัททีม
่ ช
ี อ
วัน ที่ 15 มีน าคม 2560 และปิ ดสมุด ทะเบีย นพั ก การโอนหุ ้นเพื่อ สิท ธิใ นการรั บ เงิน ปั นผลในวัน ที่ 16
มีนาคม 2560 โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปั นผลจากการดาเนินงานปี 2559 ดังกล่าว จ่ายจากกาไรสุทธิทเี่ สียภาษี ในอัตราร ้อยละ
20
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พิจารณาและอนุม ัติการแต่งตงกรรมการแทนกรรมการที
ั้
ค
่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
ความเป็นมา ด ้วยข ้อบังคับของบริษัท ข ้อ 23 กาหนดว่าในการประชุมสามัญประจาปี ทก
ุ ครัง้ ให ้กรรมการ
ออกจากตาแหน่งหนึง่ ในสามเป็ นอัตรา ซึง่ ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี ครัง้ นี้ มีกรรมการต ้องออก
จากตาแหน่งตามวาระจานวน 4 คนดังนี้
1. นายชอง โท

กรรมการ กรรมการคณะกรรมการลงทุน และ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

2. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2

3. ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร

กรรมการ และกรรมการคณะกรรมการลงทุน

4. นายนา ตันธุวนิตย์

กรรมการ

่
ทัง้ นี้ บริษัท มีหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารสรรหากรรมการของบริษัท โดยได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นเสนอชือ
บุค คลที่ม ีค วามรู ้ ความสามารถ และคุณ สมบัต ท
ิ ี่เหมาะสมเพื่อ รับ การพิจ ารณาเลือ กตั ง้ เป็ นกรรมกา ร
บริษัทในช่วงเดือนธันวาคม 2559 ถึง มกราคม 2560 แต่ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นเสนอบุคคลใดเข ้ารับการพิจารณา
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได ้พิจารณาคุณสมบัตก
ิ ารเป็ นกรรมการทีไ่ ด ้กาหนดไว ้ตาม
กฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้อง ข ้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการแล ้ว จึงเห็นควรเสนอให ้ทีป
่ ระชุม
สามัญ ผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุ มัต แ
ิ ต่งตัง้ กรรมการที่ค รบกาหนดออกจากต าแหน่ งตามวาระกลับเข ้าด ารง
ตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ จานวน 4 ท่าน คือ
1. นายชอง โท

กรรมการ กรรมการคณะกรรมการลงทุน และ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

2. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

3. ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร

กรรมการ และกรรมการคณะกรรมการลงทุน

4. นายนา ตันธุวนิตย์

กรรมการ

่ ให ้เข ้าด ารงต าแหน่ ง กรรมการ ปรากฏรายละเอีย ดในเอกสาร
ข ้อมู ล ของบุค คลที่ไ ด ้รั บ การเสนอชือ
หมายเลข 3
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ โดยกรรมการทีม
่ ส
ี ว่ นเกีย
่ วข ้องไม่ได ้ร่วมพิจารณา เห็นชอบกับ
ข ้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ว่าทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นสมควรแต่งตัง้ กรรมการที่
ตอ
้ งออกตามวาระในปี 2560 จ านวน 4 คน ได แ
้ ก่ นายชอง โท นางสาวโสภาวดี อุ ต ตโมบล
ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร และนายนา ตันธุวนิตย์ กลับเข ้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่
วาระที่ 6

พิจารณาและอนุม ัติคา่ ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สาหร ับปี 2560
ความเป็นมา
หล ักเกณฑ์และขนตอนการเสนอค่
ั้
าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการมีน โยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุด ย่อ ยให ้อยู่ในระดั บ
เหมาะสมและสอดคล ้องกับภาระหน ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทัง้ คานึงถึงสภาพเศรษฐกิจ
โดยรวม และมีการเปรีย บเทียบกับบริษั ทอืน
่ ในอุต สาหกรรมเดีย วกัน ค่าตอบแทนกรรมการของบริษั ท
ประกอบด ้วยค่าตอบแทนรายปี และค่าเบีย
้ ประชุมรายครัง้ ขอบเขตหน ้าทีร่ วมถึงค่าตอบแทนกรรมการ ได ้
แสดงไว ้ในรายงานประจาปี หัวข ้อการจัดการ ตามสิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วยลาดับที่ 2
องค์ประกอบของค่าตอบแทน
ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได ้พิจารณาผลการดาเนินงานของบริษัท สภาพ
เศรษฐกิจ โดยรวม และได ้มีก ารเปรีย บเทีย บอัต ราค่าตอบแทนกรรมการกับ บริษั ทอืน
่ ในอุต สาหกรรม
เดี ย วกั น เห็ น ควรเสนอผู ถ
้ ื อ หุ น
้ อนุ มั ต ิค่ า ตอบแทนกรรมการโดยมี ร ายละเอี ย ดองค์ ป ระกอบของ
ค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปี 2560 ในวงเงินรวมไม่เกิน 16.50 ล ้านบาท
1. ค่าเบีย
้ ประชุมกรรมการปี 2560 เสนอเป็ นอัตราดังต่อไปนี้ (เป็ นอัตราเดียวกับปี กอ
่ น)
คณะกรรมการ

- ประธานกรรมการ
- รองประธานกรรมการ
- กรรมการ
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2560
้ ประชุม
เบีย
(บาท/คน/ครัง้ )

2559
้ ประชุม
เบีย
(บาท/คน/ครัง้ )

50,000
40,000
30,000

50,000
40,000
30,000

2. ค่าบาเหน็ จตอบแทนคณะกรรมการปี 2560 เสนอในวงเงินรวม 10.54 ล ้านบาท โดยให ้ประธาน
กรรมการเป็ นผู ้จัดสรร
คณะกรรมการ

2560
ค่าบาเหน็ จตอบแทน
(บาท/คน/ปี )

- ประธานกรรมการ
- รองประธานกรรมการ
- กรรมการ

2559
ค่าบาเหน็ จตอบแทน
(บาท/คน/ปี )

**1,400,000
**1,040,000
**900,000

ประธานกรรมการเป็ นผู ้จัดสรร

**จานวนจริงของปี 2559

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยปี 2560 เสนอเป็ นอัตราดังต่อไปนี้ (เป็ นอัตราเดียวกับปี กอ
่ น)
้ ประชุมปี 2560
เบีย

คณะกรรม

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

(บาท/คน/ครัง้ )

การตรวจสอบ

สรรหาและ

การลงทุน

อานวยการ

- ประธานคณะกรรมการ

กาหนด

โรงพยาบาล

ค่าตอบแทน

บารุงราษฎร์

2560

2559

2560

2559

2560

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

2559
50,000

2560

2559

25,000

25,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 *20,000 *20,000

ชุดย่อย
- กรรมการ

* ค่าตอบแทนในรูปของเบีย
้ ประชุมคณะกรรมการอานวยการโรงพยาบาลบารุงราษฎร์ สาหรับกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผู ้บริหารเท่านั น
้

ความเห็ นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล ้วเห็ น ชอบกับข ้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอผู ้ถือหุ ้นอนุมัตค
ิ า่ ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
สาหรับปี 2560 ตามทีค
่ ณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได ้เสนอ
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ี ละกาหนดจานวนเงินค่าสอบบ ัญช ี ประจาปี 2560
พิจารณาแต่งตงผู
ั้ ส
้ อบบ ัญชแ
ค วาม เป็ นม า คณ ะกรรมการตรวจสอบได ค
้ ั ด เลื อ กผู ส
้ อบบั ญ ชี ส าห รั บ รอบปี 2560 และเสนอ
คณะกรรมการบริษั ทพิจ ารณาเสนอต่อผู ้ถือหุ ้นในการแต่งตัง้ นายเติมพงษ์ โอปนพั นธุ์ ผู ้สอบบัญ ชีรับ
อนุ ญ าตทะเบีย นเลขที่ 4501 นางสาววิส สุต า จริย ธนากร ผู ้สอบบั ญ ชีรั บ อนุ ญ าตเลขที่ 3853 และ
นางสาวทิพ วัล ย์ นานานุ วัฒ น์ ผู ้สอบบั ญ ชีรับ อนุ ญ าตเลขที่ 3459 บริษั ทส านั ก งาน อีวาย จ ากัด เป็ น
ผู ้สอบบัญ ชีของบริษัท ประจาปี 2560 และกาหนดค่าตอบแทนเป็ นเงินจานวนไม่เกิน 3,074,000 บาท
ข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับผู ้สอบบัญชีทเี่ สนอให ้ผู ้ถือหุ ้นแต่งตัง้ ปรากฏอยูใ่ นเอกสารหมายเลข 4
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรแต่งตัง้ ผู ้สอบบัญชีตามทีเ่ สนอข ้างต ้นเนือ
่ งจากบริษัทสานักงาน อีวาย
จากัด ได ้ให ้บริการแก่บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด มีความคุ ้นเคยกับธุรกิจโรงพยาบาลเป็ น
อย่างดี และค่าสอบบัญชีอยูใ่ นเกณฑ์เหมาะสมในระดับเดียวกับบริษัทอืน
่ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ความเห็ นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล ้วเห็นชอบกับข ้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
ว่าทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นสมควรแต่งตัง้ ให ้นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501
นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู ้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 แห่งบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู ้สอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2560
และกาหนดค่าตอบแทนเป็ นเงินจานวนไม่เกิน 3,074,000 บาท
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ื บริคณห์สนธิของบริษ ัท ข้อ 4 เพือ
พิจารณาและอนุม ัติแก้ไขหน ังสอ
่ ให้ทน
ุ จดทะเบียนสอดคล้อง
ิ ธิเป็นหุน
ก ับการแปลงสภาพหุน
้ บุรม
ิ สท
้ สาม ัญในปี 2560
ความเป็นมา สืบเนือ
่ งจากทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2541 เมือ
่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2541
ได ้มีมติเห็นชอบให ้ผู ้ถือหุ ้นสามารถแปลงหุ ้นบุรม
ิ สิทธิเป็ นหุ ้นสามัญในอัตราส่วน 1 หุ ้นบุรม
ิ สิทธิตอ
่ 1 หุ ้น
สามัญใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุก ๆ ปี
ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560 มีผู ้ถือหุ ้นบุรม
ิ สิทธิใช ้สิทธิแปลงหุ ้นบุรม
ิ สิทธิเป็ นหุ ้นสามัญ รวม 43,298 หุ ้น
จึงต ้องแก ้ไขรายละเอียดของทุนจดทะเบียนในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข ้อ 4 รายละเอียดปรากฎ
ในเอกสารหมายเลข 5

4

ความเห็ นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล ้ว เห็นสมควรให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นอนุมัตก
ิ ารแก ้ไข
หนั งสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข ้อ 4 เพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับการใช ้สิทธิแปลงสภาพหุ ้นบุรม
ิ สิทธิเป็ นหุ ้น
สามัญดังกล่าว และเพือ
่ ให ้เป็ นไปตามขัน
้ ตอนทีต
่ ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย
วาระที่ 9

พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรีย นเชิญ ท่านผู ้ถือหุ ้นเข ้าร่วมประชุม สามัญ ครัง้ ที่ 24 ประจ าปี 2560 ตามวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าวข ้างต ้น บริษัทจะเปิ ดให ้ลงทะเบียนเพือ
่ เข ้าร่วมประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นตัง้ แต่เวลา 12.00 น. เป็ นต ้นไป
หากท่านผู ้ถือหุ ้นประสงค์จะแต่งตัง้ บุคคลอืน
่ เข ้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุม
ครัง้ นี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข (ปรากฎตามเอกสารหมายเลข 10)
หรือท่านสามารถ download หนังสือมอบฉั นทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใช ้เฉพาะกรณีผู ้ถือหุ ้นเป็ นผู ้
ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ ให ้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู ้รับฝากและดูแลหุ ้น) ได ้จาก website
www.bumrungrad.com โดยเลือกใช ้แบบใดแบบหนึง่ ทีร่ ะบุไว ้เท่านัน
้
หากท่านประสงค์จะมอบฉั นทะให ้กรรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉั นทะให ้ นางอรุณี เกษตระทั ต ซึง่
รายละเอียดข ้อมูลของท่านปรากฏอยูใ่ นเอกสารหมายเลข 8

ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันติพ
์ พ
ิ ัฒน์)
รองประธานกรรมการ

(นางลินดา ลีสหะปั ญญา)
กรรมการผู ้จัดการ

5

่ มาด้วยลาด ับที่ 1
สงิ่ ทีส
่ ง
รายงานการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั้ ่ 23 ประจาปี 2559
ของ
บริษ ัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จาก ัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นครัง้ ที่ 23 ประจาปี 2559 ได ้จัดขึน
้ เมือ
่ วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 16.00 น. ณ
้ 21 อาคารบารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชัน
่ แนล คลินก
หัองประชุมใหญ่ ชัน
ิ เลขที่ 33 ถนนสุขม
ุ วิท ซอย 3 (นานาเหนือ) วัฒนา
กทม. 10110
นายชัย โสภณพนิช เป็ นประธานทีป
่ ระชุม ประธานแถลงว่ามีผู ้ถือหุ ้นเข ้าร่วมประชุมด ้วยตนเองและโดยการมอบ
ฉั นทะ รวม 1,217 ราย นับจานวนหุ ้นได ้ทัง้ หมด 552,697,077 หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ 75.7065 ของจานวนหุ ้นทีจ
่ าหน่ายได ้
แล ้วทัง้ หมด จานวน 730,052,222 หุ ้น ครบเป็ นองค์ประชุมตามข ้อบังคับของบริษัท ประธานจึงกล่าวเปิ ดประชุมและ
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
การประชุมครัง้ นีม
้ ก
ี รรมการและผู ้บริหารของบริษัท เข ้าร่วมการประชุม ดังนี้
กรรมการทีเ่ ข ้าร่วมประชุม
1. นายชัย
โสภณพนิช
2. นายชาญวิทย์ ตันติพ
์ พ
ิ ฒ
ั น์
3. นางลินดา
ลีสหะปั ญญา
4. นายสิน
อนุราษฎร์
5. นายนา
ตันธุวนิตย์
6. นายชอง
โท
7.
8.
9.
10.

ดร. สุวรรณ
น.ส.โสภาวดี
นายสรดิษ
นางอรุณี

วลัยเสถียร
อุตตโมบล
วิญญรัตน์
เกษตระทัต

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ และกรรมการผู ้จัดการ
กรรมการ และผู ้อานวยการด ้านการแพทย์กลุม
่
Hospital Chief Executive Officer
กรรมการ กรรมการคณะกรรมการลงทุน และ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการคณะกรรมการลงทุน
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

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

บราวน์
เลิฟ เจอาร์
ิ ฐ์เสรี
เชาว์วศ
ิ ษ
รุกขพันธุ์
สืบสุข
จารุกจิ พิพฒ
ั น์
วิวฒ
ั นสินชัย
ั ดิ์
เล็กดารงค์ศก

Corporate Chief Executive Officer
Corporate Chief Financial 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 นายเติม พงษ์ โอปนพั น ธุ์ และนางสาวสุนิดา เอกแสงศรี ตัวแทนผู ้สอบบัญ ชีจากส านั กงานอีวาย
จากัด ได ้เข ้าร่วมการประชุมด ้วย
ประธานได ้มอบหมายให ้เลขานุ การบริษัท กล่าวแนะนากรรมการ ผู ้บริหาร และตัวแทนผู ้สอบบัญชีต่อทีป
่ ระชุม
้ จงรายละเอียดเกีย
และเลขานุการบริษัทได ้ชีแ
่ วกับการประชุม และวิธก
ี ารออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะใช ้บัตรลงคะแนน โดยนั บหนึง่ หุ ้นต่อหนึง่ เสียง ซึง่ ผู ้ถือหุ ้นหรือผู ้รับมอบ
ฉั นทะต ้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึง่ คือ เห็นด ้วย ไม่เห็นด ้วย หรือ งดออกเสียง และไม่สามารถ
แบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน นอกจากผู ้ถือหุ ้นทีเ่ ป็ นผู ้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให ้ Custodian ในประเทศ
ไทยเป็ นผู ้รับฝากและดูแลหุ ้นซึง่ ใช ้หนังสือมอบฉั นทะ แบบ ค. เท่านัน
้
ผู ้ถือหุ ้นและผู ้รับมอบฉั นทะทีไ่ ด ้รับบัตรลงคะแนน กรุณาทาเครือ
่ งหมายลงในช่องเห็นด ้วย ไม่เห็นด ้วย หรืองด
ออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั น
้ และเพื่อความรวดเร็ วในการนั บคะแนน ผู ้ถือหุ ้นทีไ
่ ม่เห็นด ้วย หรืองดออกเสียง
กรุณายกมือเพือ
่ ให ้เจ ้าหน ้าทีเ่ ก็บบัตรลงคะแนน เจ ้าหน ้าทีจ
่ ะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู ้ทีไ่ ม่เห็นด ้วย หรืองดออกเสียง
เท่ านั ้น ผู ้ที่ไม่ยกมือจะนั บว่าเป็ นคะแนนเสียงเห็ นด ้วยทั ง้ หมด เมื่อประชุมเสร็ จ กรุณ าส่งใบลงคะแนนที่เหลือคืนแก่
เจ ้าหน ้าทีท
่ ป
ี่ ระตูทางออกหรือวางไว ้ ณ ทีป
่ ระชุม
ส่วนผู ้รับมอบฉั นทะทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นได ้ระบุความประสงค์การลงคะแนนไว ้ชัดเจนแล ้วในใบมอบฉั นทะแบบ ข. และแบบ
ค. บริษัทจะนับคะแนนตามทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นระบุมา

ที่ป ระชุมรั บ ทราบและยอมรั บ รายละเอียดเกี่ยวกั บการประชุม และวิธ ีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่ าง ๆ
ดังกล่าวข ้างต ้น
ทัง้ นี้ มีผู ้ถือหุ ้นได ้สอบถามถึงการประชุม ดังสรุปได ้ดังนี้
1.

รศ. อนุ ก าร อิศ รเสนา ณ อยุธ ยา สอบถามถึง การที่ท่ า นประธานถูก ระวางโทษตามมาตรา 296 แห่ ง
พระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นัน
้ จะมีผลอย่างไรต่อทีป
่ ระชุมหรือไม่
ตอบ นางอรุณี เกษตรทัต ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได ้ขอตอบแทน
ท่านประธาน ว่ากรณีสานั กงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. มีคาสั่ง
เปรียบเทีย บปรั บคุณ ชัย โสภณพนิช จากการเปิ ดเผยข ้อมู ลภายในเพื่อให ้บุค คลอื่นซื้อหุ ้นของบริษั ท
กรุงเทพประกันภัย ซึง่ ผลประโยชน์ทไี่ ด ้รับ เมือ
่ ได ้นามาพิจารณากาหนดเป็ นค่าปรับแล ้วมีมูลค่าไม่สงู และ
ยังตา่ กว่ามูลค่าเปรียบเทียบปรับขัน
้ ตา่ ดังนัน
้ คณะกรรมการเปรียบเทียบจึงมีคาสัง่ เปรียบเทียบปรับในจานวน
ขัน
้ ตา่ เป็ นเงิน 500,000 บาท ทางคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบ
ของโรงพยาบาลจึงได ้ข ้อสรุปจากคาแถลงการณ์ของ ก.ล.ต. ว่าการเปิ ดเผยข ้อมูลดังกล่าวของคุณชัยนั น
้
ไม่ได ้มีเจตนาจะแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง หรือหาผลประโยชน์ให ้แก่บุคคลอืน
่ ใด อันเป็ นการเอา
เปรียบผู ้ถือหุ ้น ผู ้ลงทุน หรือบุคคลภายนอก อีกทั ง้ คุณชัยยังมิได ้รับผลประโยชน์จากการเปิ ดเผยข ้อมูล
ิ ในครอบครัวเท่านั น
ดังกล่าวแต่อย่างใด กรณี นี้เป็ นเพียงการพูดคุยเพื่อการจั ดการทรัพย์ส น
้ นอกจากนี้
คณะกรรมการยังได ้ตรวจสอบไปยัง ก.ล.ต. และได ้รับคายืนยันว่าคุณชัยยังมีคุณสมบัตท
ิ จ
ี่ ะดารงตาแหน่ง
กรรมการของบริษัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน) ได ้ คณะกรรมการจึงไม่มก
ี ารเปลีย
่ นแปลง
ความเห็นเรือ
่ งการเสนอให ้คุณชัยเข ้ารับตาแหน่งในอีกวาระ เพือ
่ ตอบคาถามของท่านคือจะไม่มผ
ี ลกระทบ
ต่อการประชุมครัง้ นี้

เมือ
่ ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นคนใดซักถามเพิม
่ เติม ประธานจึงได ้เริม
่ ดาเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
1. พิ จ ารณ าร บ
ั รองรายงานการประชุ ม วิส าม ญ
ั ผู ้ ถ ื อ หุ ้ น คร งั้ ที่ 1/2558 ประชุ มเมื่อ ว น
ั จน
ั ท ร์ท ี่ 30
พฤศจิกายน 2558
ประธานได ้มอบหมายให ้นายบรรพต กิตติกงิ่ เลิศ เลขานุการบริษัท เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้
ที่ 1/2558 ซึง่ ได ้จัดประชุมเมือ
่ วันจันทร์ท ี่ 30 พฤศจิกายน 2558 และได ้จัดส่งให ้กับผู ้ถือหุ ้นไปพร ้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมเพือ
่ ให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณารับรอง
ประธานได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และรับฟั งข ้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู ้ถือหุ ้น แต่ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นคนใดซักถาม
หรือให ้ความเห็น ประธานจึงขอให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 1/2558 ดังกล่าว
มติทป
ี่ ระชุม ทีป
่ ระชุมพิจารณาแล ้ว มีมติเป็ นเอกฉั นท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 1/2558
ซึง่ ประชุมเมือ
่ วันจันทร์ท ี่ 30 พฤศจิกายน 2558 ดังนี้
เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย
งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

553,279,463
0
0

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

100
0
0

2. ร ับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษ ัทในรอบปี 2558
ประธานได ้มอบหมายให ้นายนา ตันธุวนิตย์ กรรมการและผู ้อานวยการด ้านบริหาร เป็ นผู ้รายงานผลการดาเนินงาน
ของบริษัทในรอบปี 2558 ซึง่ รวมถึงข ้อมูลการลงทุน รางวัลต่างๆ ทีไ่ ด ้รับ การพัฒนาของพนักงานและสิทธิประโยชน์
ิ ชัย ผู ้อานวยการด ้าน
กิจกรรมด ้านการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคม และ มอบหมายให ้นายสมศักดิ์ วิวัฒน์สน
การเงิน เป็ นผู ้รายงานผลการดาเนินงานด ้านการเงินของบริษัทในรอบปี 2558 ดังสรุปได ้ดังนี้
ผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558
พื้น ที่ให ้บริก ารหลั ก ของโรงพยาบาล ประกอบด ้วย อาคารบ ารุ งราษฎร์ อิน เตอร์เนชั่ น แนล คลินิก อาคาร
่ แนล และอาคารบารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชัน
่ แนล ทาวเวอร์
โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชัน
่ แนล ทาวเวอร์ (ก่อนหน ้านี้เป็ นทีร่ ู ้จักในชือ
่ อาคาร บีเอช เรสซิเด ้นซ์) เป็ น
โดยอาคารบารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชัน
้ โดย 8 ชัน
้ แรกเป็ นทีจ
้ ถัดไปเป็ นทีพ
้ เป็ นส่วนของสานั กงาน
อาคาร 18 ชัน
่ อดรถ อีก 7 ชัน
่ ักอาศัย และถัดขึน
้ ไป 2 ชัน
้ บนสุดเป็ นดาดฟ้ าและส่วนควบคุมงานระบบ ต่อมาบริษัทได ้รับอนุญาตการดัดแปลงอาคารจาก สานักการโยธา
และชัน
้ ให ้กลายเป็ นคลินก
้
กรุงเทพมหานคร และทาการก่อสร ้างเปลีย
่ นแปลงส่วนพักอาศัย 7 ชัน
ิ รักษาผู ้ป่ วยจานวน 6 ชัน
้ จะสร ้างเป็ นส านั กงาน โดยอาคารดังกล่าวได ้ถูกปิ ดเพื่อด าเนินการก่อสร ้างตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน
ส่วนอีก 1 ชัน
2558 ทีผ
่ า่ นมา และเมือ
่ การก่อสร ้างแล ้วเสร็จบริษัทจะทาการย ้ายห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารทางคลินก
ิ ศูนย์หู คอ จมูก ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์สุขภาพจิต คลินิกสุขภาพพนั กงาน และศูนย์ไตเทียมผู ้ป่ วยนอก จากอาคารโรงพยาบาลบารุงราษฎร์
่ แนล และอาคารบารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชัน
่ แนล คลินก
อินเตอร์เนชัน
ิ มายังอาคารอาคารบารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่น
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้ 11 ของอาคารบารุงราษฎร์ อินเตอร์
แนล ทาวเวอร์ นอกจากนี้จะท าการจัดตัง้ ศูนย์เต ้านม ขึน
้ มา ซึง่ จะตัง้ อยู่ท ช
ี่ ัน
่ แนล ทาวเวอร์ด ้วย โดยคาดว่าการก่อสร ้างจะแล ้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปี 2560
เนชัน
โครงการปรับปรุงอาคารบารุงราษฎร์ เรสซิเด ้นซ์ และสานั กงาน บนถนนพระราม 4 ได ้แล ้วเสร็จ ในปี 2558 โดย
ปั จจุบัน ส่วนสานั กงานรองรับพนั กงานแล ้วกว่า 363 ราย และส่วนหอพักพยาบาลได ้มีการเข ้าพักแล ้วกว่า 456 ราย
้ อาคารอาคารบ ารุงราษฎร์ เรสซิเด ้นซ์ และ
และยั งสามารถรองรับเพิม
่ เติมได ้อีกส่วนหนึ่ง ซึง่ ภายหลังการเข ้าซือ
สานั กงาน ส่งผลให ้รายจ่ายค่าเช่าของบริษัทลดลง เนื่องจากบริษัทได ้ทาการยกเลิกสัญญาเช่าหอพัก 3 แห่งทีม
่ อ
ี ยู่
เดิม
นอกจากนี้ บริษัทยังเป็ นเจ ้าของทีด
่ น
ิ หลายแปลงบริเวณรอบโรงพยาบาลบารุงราษฎร์ หนึง่ ในนั น
้ คือ โครงการ
สุขม
ุ วิทซอย 1 บนพืน
้ ที่ 6,172 ตารางเมตร ซึง่ กาลังอยู่ระหว่างการพัฒนาให ้เป็ น อาคารบริการผู ้ป่ วยนอก ฝ่ ายงาน
สนับสนุน ฝ่ ายการเรียนการสอน และ อาคารจอดรถ แต่ด ้วยข ้อจากัดของความกว ้างของถนนในซอยสุขม
ุ วิท 1 ทาให ้
โครงการสุขม
ุ วิทซอย 1 สามารถสร ้างอาคารได ้สูงไม่เกิน 23 เมตร และพืน
้ ทีใ่ ช ้สอยของแต่ละอาคารไม่เกิน 10,000
ตารางเมตร บริษัทจึงจะทาการก่อสร ้างอาคาร 3 อาคารบนพืน
้ ทีด
่ งั กล่าว โดยมีพน
ื้ ทีใ่ ช ้สอยรวมที่ 26,000 ตารางเมตร
โดยประมาณ ทัง้ นี้ บริษัทได ้ทาการว่าจ ้างทีป
่ รึกษาเพือ
่ เข ้ามาดูแล และดาเนินการตามแผนต่าง ๆ สาหรับโครงการ
แล ้ว
โครงการบนถนนเพชรบุรไี ด ้ผ่านการอนุมัตก
ิ ารวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล ้อมแล ้วตัง้ แต่เดือนมกราคม 2558 และ
ได ้รับใบอนุญาตให ้ก่อสร ้างอาคาร จากสานักโยธา กรุงเทพมหานคร เมือ
่ เดือนธันวาคม 2558 ทีผ
่ ่านมา แต่เนื่องจาก
การชะลอตั วของเศรษฐกิจ ทั ้ง ในและต่ างประเทศ ประกอบกั บ ที่ บ ริษั ทสามารถเข ้าซื้อ ที่ ด ิน ผืน ใหม่ ที่ ใกล ้กั บ
โรงพยาบาลในช่วงปลายปี 2558 ทาให ้บริษัทตัดสินใจชะลอโครงการก่อสร ้างโรงพยาบาลบนถนนเพชรบุรไี ปก่อน
จนกว่าฝ่ ายบริหารจะเล็งเห็นถึงความต ้องการทีจ
่ ะขยายพืน
้ ทีใ่ ห ้บริการเพิม
่ เติมในอนาคต
ในส่วนของต่างประเทศ บริษัทได ้รับใบอนุญาตให ้ประกอบธุรกิจ จากคณะกรรมการการลงทุนของประเทศเมียน
มาร์ เมื่อ วั น ที่ 25 กั น ยายน 2558 เพื่ อ ประกอบกิจ การคลินิ ก ในกรุ ง ย่ า งกุ ้ง ซึ่ง บริก ารจะประกอบไปด ว้ ย การ
สาธารณสุขขัน
้ พืน
้ ฐาน, การตรวจวินจ
ิ ฉั ยโรค, ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารคลินก
ิ , รังสีวท
ิ ยา, การตรวจเต ้านมด ้วยรังสีเอ็กซเรย์ และ
้ ไตรมาส 2 ของปี 2559
บริการอัลตร ้าซาวน์ โดยคาดว่าจะสามารถเปิ ดให ้บริการได ้ไม่เกินสิน
ในส่วนของรางวัลต่างๆ โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ได ้รับการรับรองคุณภาพขัน
้ ก ้าวหน ้าจากสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล โดยในปี 2558 บริษัทเป็ นโรงพยาบาลเพียงแห่งเดียวทีไ่ ด ้รับการรับรองนี้
บริษัทได ้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น เป็ นปี ท ี่ 8 ติดต่อกัน
บริษัทได ้รับรางวัล จาก 2 บริษัทประกันภัย ได ้แก่รางวัลดังต่อไปนี้



ทีมบริหารจั ดการทางการแพทย์ยอดเยีย
่ ม และ การบริหารและการบริการทางการแพทย์ยอดเยี่ยม จาก
บริษัท อลิอน
ั ซ์ อยุธยา ประกันชีวต
ิ
รางวั ล การบริห ารจั ด การทางการแพทย์ด ีเยี่ย ม Muang Thai Life Assurance Modern Hospital Award
2015 จากบริษัท เมืองไทย ประกันชีวต
ิ

บริษัทได ้รับรางวัล ด ้านความรับผิดชอบต่อสังคม 2 รางวัล คือ
• รางวัลโดดเด่น (Outstanding) ในสาขาความเป็ นเลิศด ้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility Excellence) ในพิธม
ี อบรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2015 จาก
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ฯ (โรงแรม
พลาซา แอทธินี เมือ
่ 24 พ.ย. 2558)
•

รางวัลองค์กรแห่งความเป็ นเลิศด ้านความรับผิดชอบต่อสังคม AMCHAM CSR Excellence Awards–
2015 ระดับเงิน (ได ้รับรางวัลติดต่อกันเป็ นปี ท ี่ 3) ในฐานะทีเ่ ป็ นองค์กรทีม
่ ค
ี วามเป็ นเลิศด ้านการ
ช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนือ
่ ง ซึง่ ทางโรงพยาบาลฯ และมูลนิธโิ รงพยาบาลบารุงราษฎร์ ได ้นาเสนอผล
การดาเนินงานของโครงการ รักษ์ใจไทย ทีไ่ ด ้ช่วยเหลือผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กาเนิดผู ้ด ้อยโอกาส
ในสังคม

โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ร่วมกับมูลนิธ โิ รงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ ได ้ด าเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพสังคม 3
โครงการ เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศ ลแด่ ส มเด็ จพระเทพรั ต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่ องในโอกาสเฉลิม
พระชนมายุ ๖๐ พรรษาในปี 2558 ได ้แก่ โครงการรักษ์ ใจไทย ผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กาเนิด แก่ผู ้ด ้อยโอกาส
จานวน 60 ราย โดยได ้ผ่าตัดไปแล ้ว 18 ดวง โครงการผ่าตัดข ้อเข่าเทียมด ้วยระบบคอมพิวเตอร์และแขนหุน
่ ยนต์ ได ้
ผ่าตัดเปลีย
่ นข ้อเข่าให ้แก่ผู ้สูงอายุทม
ี่ รี ายได ้น ้อยไปแล ้ว 24 ข ้อเข่า และโครงการปลูกถ่ายไตให ้แก่ผู ้ป่ วยโรคไตครบ
้
แล ้ว 2 ราย โดยไม่คด
ิ ค่าใช ้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน
กองทุนทอมสันร่วมกับมูลนิธโิ รงพยาบาลบารุงราษฎร์ และโรงพยาบาลบารุงราษฎร์ ได ้ออกหน่วยแพทย์เคลือ
่ นที่
เพื่อให ้การดูแลสุขภาพกับผู ้ยากไร ้ในชุมชน 37 แห่ งในกรุงเทพฯ ทุ กๆวัน โดยในแต่ละปี บริษั ทได ้ดูแลผู ้ป่ วย
มากกว่า 21,062 คน และยังมอบข ้าวสารถุงละ 5 กก. จานวน 6,173 ถุงแก่ครอบครัวผู ้ยากไร ้ด ้วย
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โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ออกหน่วยแพทย์เคลือ
่ นทีเ่ พือ
่ ช่วยเหลือประเทศเพือ
่ นบ ้านทีป
่ ระสบภัยธรรมชาติ
•
•

ประเทศเมียนมาร์ เนือ
่ งจากเกิดน้ าท่วมใหญ่
ประเทศเนปาล เนือ
่ งจากเกิดแผ่นดินไหว

บริษัทได ้เปิ ดวีดท
ิ ัศน์ทม
ี่ ค
ี วามยาว 3 นาที เนือ
่ งในโอกาสทีโ่ รงพยาบาลบารุงราษฎร์ได ้เปิ ดดาเนินการมาครบ 36
ปี ในปี 2559 นี้ ซึง่ วีดท
ิ ัศน์ได ้แสดงเนื้อหาของโรงพยาบาลบารุงราษฎร์ทป
ี่ ระสบความสาเร็จ และความภาคภูมใิ จจาก
อดีตจนถึงปั จจุบน
ั
ผลการดาเนินงานด ้านการเงินของบริษัทในรอบปี 2558
ในปี 2558 บริษัทมีรายได ้รวม 17,929 ล ้านบาท เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 12.7 จาก 15,911 ล ้านบาทในปี 2557 จานวนวัน
ผู ้ป่ วยใน (Patient Day) เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 11.3 และจานวนผู ้ป่ วยทีเ่ ข ้ารับการรักษาเป็ นผู ้ป่ วยใน (Admission) เพิม
่ ขึน
้
ร ้อยละ 2.1 ในปี 2558 เมือ
่ เทียบกับปี 2557 เนือ
่ งจากระยะเวลาการพักรักษาทีย
่ าวนานขึน
้ ของกลุม
่ ผู ้ป่ วยต่างประเทศ
ร่วมกับการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของจานวนผู ้ป่ วยต่างประเทศทีเ่ ข ้ารับการรักษาเป็ นผู ้ป่ วยใน (Admission) ซึง่ เพิม
่ ขึน
้
ร ้อยละ 7.5 จานวนผู ้ป่ วยนอกเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 0.8 ในปี 2558 เมือ
่ เทียบกับในปี 2557
่ มราคา และค่าตัดจาหน่ าย (EBITDA) ของบริษัท เพิม
กาไรก่อนหักดอกเบีย
้ ภาษี ค่าเสือ
่ ขึน
้ ร ้อยละ 18.1 จาก
่ มราคา และ
4,516 ล ้านบาท ในปี 2557 เป็ น 5,332 ล ้านบาท ในปี 2558 และอัตรากาไรก่อนหักดอกเบีย
้ ภาษี ค่าเสือ
ค่าตัดจาหน่าย (EBITDA Margin) คิดเป็ นร ้อยละ 30.0 ในปี 2558 เทียบกับร ้อยละ 28.6 ในปี 2557
บริษั ทมีค่าใช ้จ่ายทางการเงินจานวน 187 ล ้านบาท ในปี 2558 เทียบกับจ านวน 186 ล ้านบาทในปี 2557 ซึง่
เพิม
่ ขึน
้ ในอัตราทีต
่ า่ กว่าอัตราการเติบโตของรายได ้
บริษัทมีภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คล 823 ล ้านบาท ในปี 2558 เพิม
่ ขึน
้ จาก 685 ล ้านบาท ในปี 2557 ส่วนใหญ่เป็ นผล
มาจากก าไรจากการด าเนินงานทางภาษี ท ี่เพิม
่ ขึน
้ ของปี 2558 เมื่อเทียบกับของปี 2557 ท าให ้เกิดภาษี เงินได ้ที่
เพิ่มขึน
้ 163 ล ้านบาท และผลประโยชน์ ท างภาษี ท ี่เกีย
่ วกับเงินบริจาคให ้กั บวิท ยาลั ยพยาบาลเซนต์ห ลุยส์เพื่อ
สนับสนุนการฝึ กอบรมพยาบาลทีล
่ ดลงจานวน 6 ล ้านบาท หักกลบกับผลประโยชน์ทางภาษี ทเี่ กีย
่ วกับการฝึ กอบรมที่
เพิม
่ ขึน
้ จานวน 15 ล ้านบาท และผลประโยชน์ทางภาษี จากการรับรู ้ผลขาดทุนจากการด ้อยค่าในเงินลงทุนของ บริษัท
เอเชีย โกลเบิล เฮลธ์ จากัด (“AGH”) จานวน 6 ล ้านบาท ในปี 2558
บริษัทมีกาไรต่อหุ ้นขัน
้ พืน
้ ฐาน 4.72 บาท ในปี 2558 เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 25.8 จาก 3.75 บาท ในปี 2557 บริษัทมี
กาไรต่อหุ ้นแบบปรับลด 3.96 บาท ในปี 2558 เพิม
่ ขึน
้ ในอัตราเดียวกันจาก 3.15 บาท ในปี 2557
หากได ้รับการอนุ มัต จ
ิ ากผู ้ถือหุ ้น เงินปั นผลจ่ายรวมในปี 2558 จะเพิม
่ ขึน
้ เป็ น 2.35 บาท จาก 1.95 บาทในปี
2557
จานวนวันเก็บหนีเ้ ฉลีย
่ คิดเป็ น 41.3 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เทียบกับ 34.7 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เนือ
่ งจากความแตกต่างของเวลาในการเก็บหนีใ้ นกลุม
่ ลูกค ้าสัญญาชาวตะวันออกกลาง
ิ สุทธิเป็ น 0 ทั ง้ ในปี 2558 และ 2557 ส่งผลให ้อัตราส่วนหนี้ส น
ิ สุทธิต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้นเป็ น 0 ทั ง้ ในปี
หนี้ส น
2558 และ 2557
ระยะเวลาขายสินค ้าเฉลีย
่ คิดเป็ น 11.2 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เทียบกับ 12.3 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
ทัง้ นี้จะเห็นได ้ว่า ผลการดาเนินงานของบริษัทในช่วงห ้าปี ทีผ
่ ่านมา รายได ้รวม มีอัตราเติบโตเฉลีย
่ สะสมต่อปี
ที่ 12% ในขณะที่ กาไรสุทธิมอ
ี ัตราเติบโตเฉลีย
่ สะสมต่อปี ถึง 22% (ไม่รวม รายการพิเศษ) อัตราการเติบโตของ
กาไรสุท ธิสูงกว่าอัต ราการเติบ โตของผลการด าเนิน งาน นั น
้ เป็ นผลมาจากการด าเนินงานที่มป
ี ระสิท ธิภ าพของ
บริษัท
ในขณะเดียวกัน ราคาหุ ้น มีอัตราเติบโตเฉลีย
่ สะสมต่อปี ที่ 46% ซึง่ สูงกว่าอัตราการเติบโตของกาไรสุท ธิ
ทัง้ นีเ้ ป็ นผลมาจากการเพิม
่ ขึน
้ ของตัวคูณของราคาต่อกาไรสุทธิตอ
่ หุ ้น
ทัง้ นี้ บริษัทมีรายการพิเศษทีผ
่ า่ นมาดังนี้


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



ปี 2554 รวมกาไรจานวน 33 ล ้านบาท จากผลประโยชน์ท างภาษี จากการขาย BMC จานวน 106 ล ้าน
้ คืนจานวน 50
บาท หักลบกับขาดทุนจากการขาย AHI จานวน 24 ล ้านบาท และขาดทุนจากหุ ้นทุนซือ
ล ้านบาท



ปี 2555 รวมกาไรจานวน 548 ล ้านบาทจากการขาย BCH (สุท ธิภาษี จานวน 567 ล ้านบาท) หักลบกับ
กาไรทางภาษี จ ากการขาย AHI จานวน 14 ล ้านบาท และการหยุดด าเนินงานของ BIL จานวน 5 ล ้าน
บาท
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บริษัท ได ้แสดงตารางเปรียบเทียบ มูลค่าสุท ธิของกิจการ/เตียง และอัตราความสามารถในการท ากาไร กับ
โรงพยาบาลทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียนอืน
่ ๆ ในภูมภ
ิ าค โดยตัวชีว้ ัดทัง้ สองสะท ้อนให ้เห็นถึงความสามารถในการทา
กาไรของโรงพยาบาลบารุงราษฎร์ ซึง่ ถือว่าดีกว่าโรงพยาบาลอืน
่ ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
บริษัท ได ้แสดงตารางเปรียบเทียบ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้น และราคาต่อมูล ค่าทางบัญ ชี กับ
โรงพยาบาลทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียนอืน
่ ๆ ในภูมภ
ิ าค โดยตัวชีว้ ด
ั ทัง้ สองสะท ้อนให ้เห็นประสิทธิภาพในการสร ้างผล
กาไร และมูลค่าเพิม
่ จากการใช ้สินทรัพย์ของบริษัทได ้ ซึง่ โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ ก็ถอ
ื ว่าดีกว่าโรงพยาบาลอืน
่ ๆ
ในภูมภ
ิ าค
ทัง้ นี้ ผู ้ถือหุ ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิม
่ เติมได ้จากรายงานประจาปี (แบบ 56-1) ของบริษัท
ประธานได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และรับฟั งข ้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู ้ถือหุ ้น โดยมีผู ้ถือหุ ้นได ้สอบถาม
สรุปได ้ดังนี้
1.

่ ชมผลการดาเนินงานของบริษัท
นายบาสันต์ กุมาร์ ดูการ์ ผู ้ถือหุ ้นมาประชุมด ้วยตนเองได ้กล่าวชืน

2.

่ ชมโรงพยาบาล และได ้สอบถามข ้อมูลเกีย
นายนิคม ภคบัณฑุ ผู ้ถือหุ ้นมาประชุมด ้วยตนเอง ได ้กล่าวชืน
่ วกับ
งบประมาณค่าอบรมของบริษัททีเ่ พิม
่ ขึน
้ จากปี กอ
่ นจานวน 74 ล ้านบาท เป็ น 150 ล ้านบาท ซึง่ อาจจะเป็ นผล
มาจากการที่โ รงพยาบาลให ้ความส าคั ญ กับ บุค ลากรจ านวนมากจึง ท าให ้ค่า อบรมเพิม
่ ขึน
้ 100% จึง ขอ
่ งทีบ
สอบถามว่าหนึง่ ในความเสีย
่ ริษัทได ้เขียนไว ้คือเรือ
่ งของการขาดแคลนบุคลากร และบริษัทเองก็มศ
ี น
ู ย์
อบรมพนั ก งานของบ ารุงราษฎร์โดยเฉพาะ ขณะเดีย วกัน รั ฐ บาลก็ ม ีน โยบายที่ส ามารถหั ก ค่าใช ้จ่ายภาษี
เกีย
่ วกับทางด ้านการอบรม ในส่วนนีท
้ างโรงพยาบาลได ้รับประโยชน์บ ้างหรือไม่
้ จงต่อผู ้ถือหุ ้นว่าบริษัททีใ่ ช ้อบรมบุคลากร คือ บริษัท ศูนย์พัฒนาและฝึ กอบรม
ตอบ นายนา ตันธุวนิตย์ ชีแ
บุคลากร บารุงราษฎร์ จากัด หรือบารุงราษฎร์ อคาเดมี่ ซึง่ ทางโรงพยาบาลจะได ้ผลประโยชน์ทางภาษี จาก
การส่งบุคลากรไปอบรมทีน
่ ั่น และนายสมศักดิ์ วิวฒ
ั นสินชัย กล่าวเสริมว่าทางโรงพยาบาลได่รับผลประโยชน์
ทางภาษีจากการอบรมดังกล่าวในปี ทผ
ี่ า่ นมาประมาณ 15 ล ้านบาท

3.

นายภาณุวฒ
ั น์ เวชยันต์ววิ ฒ
ั น์ ผู ้ถือหุ ้นมาประชุมด ้วยตนเอง สอบถามเรือ
่ ง average per treatment สาหรับ
OPD และ IPD ว่าค่าเฉลีย
่ อยู่ท ี่เท่าไหร่เมือ
่ เทีย บกับปี 2557 และ 2558 และมีแนวโน ้มเป็ นอย่างไร และ
คนไข ้ทีเ่ พิม
่ ขึน
้ จานวน 8% ทัง้ ทีจ
่ านวนนักท่องเทีย
่ วโดยรวมมีจานวนเพิม
่ ขึน
้ ค่อนข ้างมากนัน
้ เกิดจากสาเหตุ
อะไร
้ จงในส่วนของรายได ้ OPD ว่าในปี ทีผ
ตอบ นายสมศักดิ์ วิวัฒนสินชัย ชีแ
่ ่านมาเมือ
่ เทียบกับปี 2557 เพิม
่ ขึน
้
9.4% ส่วน IPD เพิม
่ ขึน
้ 11.6%
้ จง
ขอให ้ นายนาเป็ นผู ้ชีแ
้ จงในส่วนของจานวนนั กท่องเทีย
ประธานได ้ชีแ
่ วเมือ
่ เทียบกับจานวนคนไข ้ว่านั กท่องเทีย
่ วกับผู ้ป่ วยนั น
้ เป็ น
คนละตลาด นั กท่องเทีย
่ วไม่จาเป็ นต ้องป่ วยและมาโรงพยาบาล คนทีจ
่ ะมาโรงพยาบาลคือคนทีป
่ ่ วยแล ้ว
่ ว่า จ านวนคนไข ้ที่ม าโรงพยาบาลของเรานั ้น ไม่ น อ
แล ้วเลือ กที่จ ะมาโรงพยาบาลของเรา และเชือ
้ ยกว่า
โรงพยาบาลอืน
่
นายนา ตันธุวนิตย์ กล่าวเสริมอีกว่าจานวนนักท่องเทีย
่ วทีเ่ ข ้ามาในประเทศไทยเพือ
่ การพักผ่อนทีเ่ พิม
่ ขึน
้ มาก
ในปี ทีแ
่ ล ้วจะเป็ นส่วนของชาวจีน ซึง่ ปั จจุบันยังไม่เป็ นตลาดหลักของโรงพยาบาล ซึง่ เป็ นอีกหนึง่ ตลาดที่
บริษัทกาลังจะรับเป็ น Medical tourist เข ้ามา

4.

นายสุพ จน์ หาญนิรัญ กูร ผู ้ถือหุ ้นมาด ้วยตนเอง สอบถามว่ารายได ้หลักของโรงพยาบาลจะเป็ นผู ้ป่ วยจาก
ต่างประเทศมากกว่า อยากทราบว่าเป็ นประเทศใดมากทีส
่ ด
ุ และโรงพยาบาลจะมีนโยบายหรือกลยุทธ์ใดที่
จะเก็บรักษาตลาดนีไ้ ว ้ เพราะมีคแ
ู่ ข่งในต่างประเทศเยอะ
ี้ จงว่ากลุม
ตอบ นายนา ตันธุวนิตย์ชแ
่ ชาวต่างชาติทเี่ ข ้ามารับบริการของโรงพยาบาลทีม
่ ากทีส
่ ด
ุ ถ ้าแยกเป็ น
รายประเทศจะเป็ นประเทศเมียนมาร์ ทารายได ้จานวน 8.5% ของจานวนรายได ้ของโรงพยาบาล โดยบริษัท
มี diagnostic clinic ที่จ ะเปิ ดที่ก รุง ย่า งกุ ้ง ซึง่ อยู่ใ นขั น
้ ตอนการเตรีย มพร ้อมที่จ ะเปิ ดให ้บริก ารภายใน 1
เดือนข ้างหน ้า เป็ นอีก 1 วิธก
ี ารทีจ
่ ะไปเพิม
่ brand awareness ของโรงพยาบาล และสามารถตรวจสุขภาพ
เบือ
้ งต ้นทีน
่ ั่นได ้ โดยมีบริการรักษาวินจ
ิ ฉั ยเทียบเท่ากับทีม
่ าใช ้บริการในประเทศไทย เพราะได ้ส่งแพทย์และ
บุคลากรไปประจาทีน
่ ั่น เป็ นการสร ้างฐานความมั่นคงให ้กับฐานลูกค ้าทีป
่ ระเทศเมียนมาร์
นายสมศักดิ์ วิวฒ
ั นสินชัย กล่าวเสริมเรือ
่ งว่าจานวนคนไข ้ชาวไทยและชาวต่างชาติอยูท
่ ป
ี่ ระมาณ 50/50 เป็ น
กลุม
่ ตะวันออกกลางประมาณ 12% กลุม
่ อินโดไชน่าประมาณ 13%

5.

นายบาสันต์ กุมาร์ ดูการ์ ผู ้ถือหุ ้นมาประชุมด ้วยตนเอง ได ้กล่าวแนะนาว่าเนือ
่ งจากบริษัทมีความสัมพันธ์ทด
ี่ ี
กับธนาคารกรุงเทพทีม
่ ส
ี าขาอยู่ทั่วอาเซียน บริษัท อาจขอคาแนะนาจากธนาคารกรุงเทพการในการขยาย
กิจ การไปในต่า งประเทศได ้ นอกจากนี้ บริษั ทมีร ะยะเวลาของรายได ้ค ้างรั บ ที่ม ากกว่า รายจ่ ายค ้างจ่ า ย
ื่ เสียงทีด
ิ ตา่ บริษัทจึงสามารถจัดหาทุนด ้วยตัวเองจากคูค
เนือ
่ งจากบริษัทมีชอ
่ ี มีหนีส
้ น
่ ้าของบริษัทได ้
้ จงเรือ
ตอบ ประธานได ้ชีแ
่ งธนาคารกรุงเทพทีอ
่ ยูต
่ า่ งประเทศว่าโรงพยาบาลได ้รับประโยชน์โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ในประเทศจีน เวลาสอบถามถึงว่าผู ้ร่วมทุนคนไหนดีท างบริษั ทก็ ส อบถามไปทางธนาคารกรุงเทพ ใน
สาขาอืน
่ บริษัทก็ใช ้ และเพิง่ เปิ ดธนาคารกรุงเทพสาขาพม่า ส่วนเรือ
่ งระยะเวลาของรายได ้ค ้างรับทีม
่ ากกว่า
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รายจ่ายค ้างจ่าย จากค าแนะน าที่ให ้ทางโรงพยาบาลค ้างจ่ายคนอืน
่ มากกว่าค ้างรับ แต่ปั ญ หาคือ ถ ้าทาง
โรงพยาบาลชาระเงินให ้กับ supplier ช ้า คราวหน ้าเขาก็จะไม่ไว ้วางใจบริษัทว่าจะจ่าย รวมถึงปั ญหาเรือ
่ ง
คุณภาพและราคาของทีเ่ ขาส่งมาให ้บริษัท ส่วนเงินทีบ
่ ริษัทค ้างรับนัน
้ มาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ของทางตะวันออกกลางทีท
่ างรัฐบาลเขาเป็ นคนจ่ายเงิน ทางรัฐบาลเขาจึงต ้องตรวจสอบอย่างละเอียด ซึง่
ต ้องใช ้เวลาบางครัง้ นานแรมปี
6.

นางสุรัสวดี เลิศเลอพงศ์พัฒ น์ ผู ้ถือหุ ้นมาประชุมด ้วยตนเอง สอบถามว่าธนาคารกรุงเทพเป็ นผู ้ถือหุ ้นใหญ่
ดั ง นั ้น การให ้บริก ารของคนไทยจึง ผู ก ติด กับ บั ต รของธนาคารกรุง เทพนี้เป็ นนโยบายหลั ก ที่จ ะไม่ผู ก กั บ
ธนาคารอืน
่ เลยใช่หรือไม่ และถือว่าเป็ นจุดอ่อนและจุดแข็งในเวลาเดียวกันหรือไม่ และมีผลต่อรายได ้ของ
โรงพยาบาลด ้วยหรือไม่ และผู ้ที่ได ้ส่วนลดจะเป็ นผู ้ที่ถอ
ื บัต รเครดิตเท่านั น
้ หากเป็ นลูกของผู ้ถือบัตรก็จ ะ
ไม่ได ้รับส่วนลดใช่หรือไม่ ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อรายได ้ของโรงพยาบาลด ้วยหรือไม่
้ จงว่าขอแบ่งเป็ น 2 ส่วน เรือ
ตอบ นายสมศักดิ์ วิวฒ
ั นสินชัย ชีแ
่ งการรับชาระเงิน ทางโรงพยาบาลรับทุกบัตร
่ นัน
จากทุกธนาคาร แต่ในเรือ
่ งของการทาโปรโมชัน
้ เป็ นนโยบายทางฝ่ ายการตลาดว่าจะไปร่วมมือกับธนาคาร
ใดบ ้าง
ทีป
่ ระชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ตามทีป
่ ระธานเสนอ

ิ้ สุดว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2558
3. พิจารณาและอนุม ัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนประจาปี สน
้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม
ประธานได ้เสนอให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณาและอนุ มัตงิ บดุล และงบกาไรขาดทุนประจาปี สิน
2558 ทีบ
่ ริษัทได ้จัดทาขึน
้ และได ้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได ้ผ่านการตรวจสอบและลง
นามโดยผู ้สอบบัญชีของบริษัท สานักงานอีวาย จากัด แล ้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี ซึง่ ได ้ส่งให ้แก่
ผู ้ถือหุ ้นแล ้ว
ประธานได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และรับฟั งข ้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู ้ถือหุ ้น มีผู ้ถือหุ ้นซักถาม
1.

่ ชมผลการดาเนินงานของโรงพยาบาล
นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู ้ถือหุ ้นมาประชุมด ้วยตนเอง ได ้กล่าวชืน
ขอถามหน า้ 52 ของรายงานประจ าปี เกี่ย วกั บ การตั ง้ ค่ า เผื่อ การด ้อยค่ า ของเงิน ลงทุ น ในบริษั ทเอเชีย
โกลบอล เฮลท์ จากัด ซึง่ ได ้ตัง้ ในระหว่างปี 2558 จึงอยากทราบว่าบริษัทนีด
้ าเนินกิจการอะไร และทาไมถึง
ขาดทุน และสามารถล ้างผลการขาดทุนจากการด ้อยค่าเมือ
่ ใด และในหน ้า 74 ข ้อ 30.6 ของรายงานประจาปี
ิ ทีจ
ั เจนว่าการผูกพันในสัญญาเพิม
หนีส
้ น
่ ะเกิดขึน
้ จากสัญญาเพือ
่ การลงทุนในบริษัทย่อย อ่านแล ้วไม่ชด
่ เติม
และการจ่ายเงินเพิม
่ ในอนาคต (earn-out payment) เป็ นในลักษณะทีบ
่ ริษัทจะต ้องไปผูกพันรับผิดชอบใน
บริษั ทลูก อย่างไร รวมทั ง้ ตัวเลขที่แ สดงมีจ านวนเยอะที่ต ้องรับ ผิด ชอบอยากทราบว่าคิด เป็ นเงิน ไทยสัก
เท่าไหร่ และทางโรงพยาบาลเคยได ้รับคาเชิญ ให ้ไปเปิ ดโรงพยาบาลทีต
่ ะวันออกกลาง แผนดังกล่าวเป็ น
อย่างไรบ ้างในปั จจุบน
ั
ตอบ นายสมศักดิ์ วิวัฒนสินชัย ตอบเรือ
่ งการสารองเผือ
่ ขาดทุนเป็ นเรือ
่ งของเทคนิค ไม่ใช่เป็ นเรือ
่ งของการ
บันทึกบัญชี เพราะบริษัทดังกล่าวตัง้ มานานและไม่ได ้ดาเนินการอะไรในปั จจุบัน ซึง่ ในงบการเงินเดีย
่ วยังไม่
ถูกบันทึก (แต่ไปบันทึกในงบการเงินรวมไปแล ้ว) จึงได ้ทาการบันทึก และในส่วนเรือ
่ งของการจ่ายเงินเพิม
่ ใน
้ กิจการเพือ
้ ขายของกิจการลดลงซึง่
อนาคต (earn-out payment) เป็ นกลยุทธ์ การเจรจาซือ
่ ทาให ้ราคาซือ
หลายบริษัททาอยู่ ส่วนตัวเลขดังกล่าวคิดเป็ นเงินไทยประมาณ 191 ล ้านบาทแต่ก็มค
ี วามน่าจะเป็ นทีบ
่ ริษัท
จะไม่ต ้องจ่ายเพิม
่ ในส่วนนี้
้ จงว่าเรือ
นายนา ตันธุวนิตย์ ชีแ
่ งตัง้ โรงพยาบาลในตะวันออกกลางทางโรงพยาบาลได ้รับการทาบทามมาเป็ น
ครัง้ คราว ซึง่ ปั จจุบันยังไม่มโี ครงการทีจ
่ ะเปิ ดโรงพยาบาลในตะวันออกกลาง สืบเนือ
่ งจากตามกฎหมายของ
ประเทศนั น
้ ทางโรงพยาบาลไม่ส ามารถถือหุ ้นได ้เกินกว่า 49% จึงไม่ส ามารถควบคุมกิจ การได ้ นาไปสู่
ปั ญหาต่าง ๆ

2.

นายบาสัน ต์ กุม าร์ ดูก าร์ ผู ้ถือหุ ้นมาประชุมด ้วยตนเอง แนะน าเกีย
่ วกับ การควบรวมกิจการของบริษั ทจด
่ งทาง
ทะเบียนต่างประเทศนั น
้ เป็ นสิง่ ทีเ่ ยีย
่ มมาก เพราะเป็ นการช่วยให ้บริษัทมีความมั่นคงและลดความเสีย
ธุรกิจลงได ้ รวมทัง้ ทาให ้บริษัทเติบโตขยายตัวได ้เร็วขึน
้ นอกจากนี้เนื่องจากสภาวะราคาน้ ามันในปั จจุบันจะ
เป็ นโอกาสในการลงทุนในตะวันออกกลางของบริษัท
ตอบ นายบรรพต กิตติกงิ่ เลิศกล่าวขอบคุณสาหรับข ้อเสนอแนะ

3.

นายสิท ธิโชค บุญ วณิช ย์ ผู ้ถือหุ ้นมาประชุมด ้วยตนเอง สอบถามถึงกฎหมายในไทยที่ต่างชาติจะมาเปิ ด
โรงพยาบาลแข่งกับบารุงราษฎร์ จะมีข ้อห ้ามต่างชาติถอ
ื หุ ้นใหญ่ ในประเทศไทยใช่หรือไม่ และพวกยาและ
เวชภัณฑ์ทโี่ รงพยาบาลต ้องสัง่ มาจากต่างประเทศ หากในอนาคตมีราคาแพงขึน
้ มาก ๆ จะมีผลกระทบต่อผล
กาไรขาดทุนของโรงพยาบาลหรือไม่
้ จงว่าประเทศไทยมีข ้อห ้ามเช่นกันเนือ
ตอบ นายบรรพต กิตติกงิ่ เลิศ ชีแ
่ งจากเป็ นธุรกิจบริการต ้องขออนุญาต
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้ จงเรือ
นายสมศักดิ์ วิวัฒ นสินชัย ชีแ
่ งราคายาว่ายาและเวชภัณ ฑ์ท ี่มล
ี ักษณะเฉพาะและไม่ได ้ใช ้กับ คนไข ้
้ ต่อเมือ
โดยทั่วไป ทางโรงพยาบาลจะซือ
่ มีความต ้องการและแพทย์ได ้มีการสัง่ ยาดังกล่าว จะไม่มป
ี ั ญหาการ
เก็บสารองเอาไว ้
4.

นายจุมพล ผู ้ถือหุ ้นมาประชุมด ้วยตนเอง สอบถามถึงตลาดของโรงพยาบาลทีจ
่ ะขยายในต่างประเทศ เช่น
จีน ซึง่ โรงพยาบาลคู่แข่งได ้มีการโฆษณาภาษาจีนในป้ ายโฆษณา ซึง่ คนจีนไปรักษาทีฮ
่ ่องกงจานวนมาก
ทางโรงพยาบาลมีแผนดึงดูดคนเหล่านัน
้ มาใช ้บริการทีไ่ ทยบ ้างไหม ถ ้าทาได ้ราคาหุ ้นจะเพิม
่ ขึน
้ มาก
้ จงว่าได ้เล็งเห็นความสาคัญของคนไข ้ชาวจีน ซึง่ ปั จจุบน
ตอบ นายนา ตันธุวนิตย์ ชีแ
ั โรงพยาบาลมีสานักงาน
ส่งต่อผู ้ป่ วยอยู่ใน 3 จังหวัดของจีน และคนจีนเริม
่ มาใช ้บริการทีโ่ รงพยาบาลเพิม
่ ขึน
้ ในแต่ละปี โดยเฉพาะ
ศูนย์ไวทัลไลฟ์ (เวชศาสตร์ชะลอวัย)

ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นใดซักถามหรือเสนอแนะเพิม
่ เติม ประธานจึงเสนอให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงิน
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
และงบกาไรขาดทุนประจาปี สิน
มติทป
ี่ ระชุม ทีป
่ ระชุมพิจารณาแล ้ว มีมติด ้วยเสียงข ้างมากอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด ้วยคะแนนเสียงดังนี้
ประจาปี สิน
เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย
งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

581,989,482
0
380,400

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

99.9346
0
0.0653

4. พิจารณาและอนุม ัติการจ ัดสรรก าไรประจาปี 2558 เพือ
่ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ
้ อ
ื หุน
้ และร ับทราบการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ประธานได ้มอบหมายให ้นายบรรพต กิตติกงิ่ เลิศ เลขานุการบริษัทเป็ นผู ้เสนอวาระนีต
้ อ
่ ทีป
่ ระชุม
นายบรรพต กิตติกงิ่ เลิศ กล่าวรายงานต่อทีป
่ ระชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให ้ผู ้ถือหุ ้นพิจารณา
อนุมัตก
ิ ารจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2558 จากกาไรสุทธิของงบการเงินรวม ในอัตราหุ ้นละ 2.35 บาท รวมเป็ นเงินปั น
้ 1,715.62 ล ้านบาท คิดเป็ นร ้อยละ 49.9 ของกาไรสุทธิจากงบการเงินรวมปี 2558 และให ้ทีป
ผลทีจ
่ า่ ยทัง้ สิน
่ ระชุม
พิจารณารับทราบเรือ
่ งการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลงวดครึง่ ปี แรก ซึง่ จ่ายไปเมือ
่ วันที่ 9 กันยายน 2558 ในอัตรา
หุ ้นละ 0.90 บาท รวมเป็ นจานวนเงิน 657.05 ล ้านบาท
ดังนั น
้ เงินปั นผลทีจ
่ ะจ่ายในงวดสุดท ้ายนี้ เท่ากับ 1.45 บาทต่อหุ ้น (สาหรับงวดการดาเนินงาน 1 กรกฎาคม
2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558) รวมเป็ นจานวนเงิน 1,058.58 ล ้านบาท โดยจะจ่ายให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นบุรม
ิ สิทธิและผู ้ถือ
ื่ ปรากฏ ณ วันกาหนดรายชือ
่ ผู ้มีสท
ิ ธิรับเงินปั นผลในวันจันทร์ท ี่ 14 มีนาคม 2559 และ
หุ ้นสามัญของบริษัททีม
่ ช
ี อ
ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นเพือ
่ สิทธิในการรับเงินปั นผลในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 โดยกาหนดจ่ายเงิน
ปั นผลในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559
ทัง้ นี้ รายละเอียดการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผล สามารถสรุปได ้ดังนี้
2558

รายละเอียดการจ ัดสรรกาไร
1. กาไรสุทธิของงบการเงินรวม (ล ้านบาท)
2. จานวนหุ ้น (หุ ้น)
3. เงินปั นผลประจาปี
- เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท/หุ ้น)
- เงินปั นผลงวดสุดท ้าย (บาท/หุ ้น)
4. จานวนเงิน (ล ้านบาท)
5. สัดส่วนเงินปั นผลเทียบกับกาไรสุทธิ
6. การจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารอง (ล ้านบาท)
*

เสนอเพือ
่ พิจารณาอนุมัต ิ

**

รายงานเพือ
่ ทราบ (จ่ายเมือ
่ วันที่ 9 กันยายน 2558(

*** เสนอเพือ
่ อนุมัตจ
ิ า่ ยในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559
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2557

3,435.83

2,730.30

730,052,222
*2.35
**0.90
***1.45

730,052,222
1.95
0.70
1.25

1,715.62

1,423.60

49.9%

52.1%

-

-

หลังจากนัน
้ ประธานได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และรับฟั งข ้อเสนอแนะต่าง ๆ สรุปได ้ดังนี้
1.

นายบาสันต์ กุมาร์ ดูการ์ สอบถามถึงลักษณะธุรกิจของโรงพยาบาลบารุงราษฎร์กับมองโกเลียนั น
้ ได ้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี หรือไม่ และบริษัท มีแนวทางลดภาษี อย่างไรในปี นี้ พร ้อมทัง้ แนะนาวิธก
ี ารลดภาษี ตาม
มาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีของสานักงานใหญ่ข ้ามประเทศ (International Headquarters) หรือ IHQ
้ จงว่าประเทศไทยไม่มอ
ั ญาภาษีซ ้อน
ตอบ นายเดนนิส บราวน์ Corporate Chief Executive Officer ชีแ
ี นุสญ
กับประเทศมองโกเลีย บริษัทจึงได ้ลงทุนผ่านบริษัทย่อยในประเทศสิงค์โปรทาได ้บริษัทได ้รับสิทธิประโยชน์
ทางภาษี นอกจากนี้บริษัทได ้มีการพิจารณาสิทธิประโยชน์ของ IHQ ทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นแนะนามา แต่การลงทุนของ
โรงพยาบาลในต่างประเทศยั งไม่ถ งึ ขนาดที่จะท าให ้บริษั ทได ้รับ ผลประโยชน์จ ากสิท ธิประโยชน์นัน
้ แต่
บริษัทก็ได ้เฝ้ าศึกษาติดตามมาตรการทางภาษีตา่ ง ๆ อยูต
่ ลอดเวลา

ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นใดซักถามหรือเสนอแนะเพิม
่ เติม ประธานจึงเสนอให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลและอนุมัตก
ิ ารจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิประจาปี 2558
มติทป
ี่ ระชุม ทีป
่ ระชุมพิจารณาแล ้ว มีมติด ้วยเสียงข ้างมากรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลและอนุมัต ิ
การจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิประจาปี 2558 ตามทีค
่ ณะกรรมการเสนอ ด ้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย
งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

582,369,982
0
200

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

99.9999
0.0000
0.0000

5. พิจารณาและอนุม ัติการแต่งตงกรรมการแทนกรรมการที
ั้
ค
่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
ประธานได ้มอบหมายให ้นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู ้เสนอ
วาระนีต
้ อ
่ ทีป
่ ระชุม
นางอรุณี เกษตระทัต กล่าวรายงานต่อทีป
่ ระชุมว่า ข ้อบังคับของบริษัท ข ้อ 23 กาหนดให ้ในการประชุมสามัญ
ประจาปี ทก
ุ ครัง้ ให ้กรรมการออกจากตาแหน่งหนึง่ ในสามเป็ นอัตรา ซึง่ ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี ครัง้ นี้ มี
กรรมการต ้องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 4 คนดังนี้
1. นายชัย

โสภณพนิช

ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการลงทุน

2. นายแพทย์ชาญวิทย์

ตันติพ
์ พ
ิ ัฒน์

รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

ิ
3. นายแพทย์สน

อนุราษฎร์

กรรมการ และผู ้อานวยการด ้านการแพทย์กลุม
่

4. นางอรุณี

เกษตระทัต

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน

่ บุคคลทีม
ทัง้ นี้ บริษัทได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นเสนอชือ
่ ค
ี วามรู ้ ความสามารถ และคุณสมบัตท
ิ เี่ หมาะสมเพือ
่ รับ
การพิจ ารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษั ทในช่วงเดือ น ธัน วาคม 2558 ถึง มกราคม 2559 แต่ไม่ม ีผู ้ถือหุ ้นเสนอ
บุคคลใดเข ้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทีไ่ ม่มส
ี ว่ นได ้เสีย ได ้พิจารณาคุณสมบัตก
ิ ารเป็ นกรรมการทีไ่ ด ้
ก าหนดไว ้ตามกฎหมายที่เกีย
่ วข ้อง ข ้อบั งคับ ของบริษั ท และกฎบั ต รคณะกรรมการแล ้ว จึงเห็ น ควรเสนอให ้ที่
ประชุม สามั ญ ผู ้ถือ หุ ้นพิจ ารณาอนุ มั ต แ
ิ ต่ง ตั ง้ กรรมการ ที่ค รบก าหนดออกจากต าแหน่ ง ตามวาระกลั บ เข ้าด ารง
ตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ จานวน 4 ท่าน คือ
1. นายชัย

โสภณพนิช

ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการลงทุน

2. นายแพทย์ชาญวิทย์

ตันติพ
์ พ
ิ ัฒน์

รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

ิ
3. นายแพทย์สน

อนุราษฎร์

กรรมการ และผู ้อานวยการด ้านการแพทย์กลุม
่

4. นางอรุณี

เกษตระทัต

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน

่ แต่ละท่าน ได ้ส่งให ้ผู ้ถือหุ ้นพร ้อมหนังสือเชิญประชุม (สิง่ ทีส
สาหรับประวัตข
ิ องกรรมการทีไ่ ด ้รับการเสนอชือ
่ ง่
มาด ้วยลาดับ 3) โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนีจ
้ ะลงคะแนนเสียงเพือ
่ แต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
หลังจากนัน
้ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และรับฟั ง
ข ้อเสนอแนะต่าง ๆ สรุปได ้ดังนี้
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1.

นายบาสัน ต์ กุม าร์ ดูก าร์ ผู ้ถือ หุ ้นมาประชุม ด ้วยตนเอง ได ้กล่าวแนะน าหลั ก สูต รการอบรม Institutional
Management Development ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสาหรับกรรมการและผู ้บริหาร
ของบริษัท ซึง่ น่าจะเป็ นประโยชน์กบ
ั ผลการดาเนินงานของบริษัทในอนาคต
ตอบ นางอรุณี เกษตระทัต ได ้กล่าวขอบคุณสาหรับคาแนะนาของผู ้ถือหุ ้น
่ บุคคลอืน
เมือ
่ ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นคนใดเสนอชือ
่ หรือซักถามเพิม
่ เติม นางอรุณี เกษตระทัต จึงขอให ้ทีป
่ ระชุมลงมติ

มติทป
ี่ ระชุม ทีป
่ ระชุมพิจารณาแล ้วมีมติเสียงข ้างมากอนุมัตก
ิ ารแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล ดังนี้
1. นายชัย โสภณพนิช
เห็นด ้วย
จานวน
ไม่เห็นด ้วย
จานวน
งดออกเสียง จานวน

532,730,431
48,935,826
704,125

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

91.4762
8.4028
0.1209

2. นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันติพ
์ พ
ิ ัฒน์
เห็นด ้วย
จานวน
ไม่เห็นด ้วย
จานวน
งดออกเสียง จานวน

574,074,046
8,296,136
200

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

98.5754
1.4245
0.0000

ิ อนุราษฎร์
3. นายแพทย์สน
เห็นด ้วย
จานวน
ไม่เห็นด ้วย
จานวน
งดออกเสียง จานวน

511,143,956
71,226,226
200

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

87.7695
12.2303
0.0000

4. นางอรุณี เกษตระทัต
เห็นด ้วย
จานวน
ไม่เห็นด ้วย
จานวน
งดออกเสียง จานวน

581,667,046
562,511
140,825

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

99.8792
0.0965
0.0241

6. พิจารณาและอนุม ัติคา่ ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สาหร ับปี 2559
ประธานได ้มอบหมายให ้นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู ้เสนอ
วาระนีต
้ อ
่ ทีป
่ ระชุม
นางอรุณี เกษตระทั ต กล่าวรายงานต่อทีป
่ ระชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนใคร่ขอเรีย น
้ จงต่ อ ที่ป ระชุม ว่า ในหนั ง สือ เชิญ ประชุม ผู ้ถือ หุ ้นฉบั บ ค าแปลภาษาอั ง กฤษวาระที่ 6 ข ้อ 1.2 หน า้ 5 ค าว่า
ชีแ
“Director Commission” นั ้น อาจท าให ้เข ้าใจคลาดเคลื่อ นว่า ค่า คอมมิช ชั่ น ของคณะกรรมการซี่ง ต ้องคิด เป็ น
สัด ส่ว นของผลประกอบการของบริษั ท แต่โ ดยที่ถู ก ต ้องตามหนั ง สือ เชิญ ประชุม ฉบั บ ภาษาไทยใช ้ค าว่า “ค่า
บาเหน็ จตอบแทนกรรมการปี 2559” เป็ นอัต ราคงที่ต ามแต่ท ี่ประธานจะได ้จั ด สรร จึงเรีย นมาเพื่อความเข ้าใจที่
ถูกต ้องและขออภัยไว ้ ณ ทีน
่ ด
ี้ ้วย
นางอรุณี เกษตระทัตกล่าวรายงานต่อไปว่าคณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ให ้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม และสอดคล ้องกับภาระหน ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทัง้ คานึงถึงสภาพ
ของเศรษฐกิจ โดยรวม และได ้มีการเปรีย บเทีย บค่าตอบแทนของกรรมการกับบริษั ทอืน
่ ในอุต สาหกรรมเดียวกัน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจึงเห็นควรเสนอผู ้ถือหุ ้นเพือ
่ อนุมัตค
ิ า่ ตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ชุดย่อยสาหรับปี 2559 โดยแบ่งเป็ น 2 วาระย่อยดังต่อไปนี้
6.1 ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยปี 2559 ในวงเงินรวมไม่เกิน 16.50 ล้านบาท
(1)

ค่าเบีย
้ ประชุมกรรมการปี 2559 เสนอเป็ นอัตราดังต่อไปนี้ (เป็ นอัตราเดียวกันกับปี กอ
่ น)
คณะกรรมการ

ปี 2559
เบีย
้ ประชุม
(บาท/คน/ครัง้ )

ปี 2558
เบีย
้ ประชุม
(บาท/คน/ครัง้ )

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

50,000
40,000
30,000

50,000
40,000
30,000
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(2) ค่าบาเหน็ จ ตอบแทนคณะกรรมการปี 2559 เสนอในวงเงินรวม 10.54 ล ้านบาท โดยให ้ประธาน
คณะกรรมการเป็ นผู ้จัดสรร
คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
(3)

ปี 2559
ค่าบาเหน็ จตอบแทน
(บาท/คน/ปี )

ปี 2558
ค่าบาเหน็ จตอบแทน
(บาท/คน/ปี )

ประธาน
กรรมการ
เป็ นผู ้จัดสรร

700,000
520,000
450,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยปี 2559 เสนอเป็ นอัตราดังต่อไปนี้ (เป็ นอัตราเดียวกับปี กอ
่ น)
เบีย
้ ประชุม
(บาท/คน/ครัง้ )

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ
กาหนด
ค่าตอบแทน

ปี 2559
ประธาน
50,000
คณะกรรมการชุด
ย่อย
กรรมการ
30,000
ปี 2558
ประธาน
50,000
คณะกรรมการชุด
ย่อย
กรรมการ
30,000
* สาหรับกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผู ้บริหารเท่านัน
้

คณะกรรมการ
การลงทุน

คณะกรรมการ
อานวยการโรง
พยาบาลบารุง
ราษฎร์

50,000

50,000

25,000

30,000

30,000

20,000*

50,000

50,000

25,000

30,000

30,000

20,000*

6.2 ค่าตอบแทนพิเศษของคณะกรรมการบริษท
ั เสนอในวงเงินรวม 5.27 ล้านบาท โดยให้ประธาน
คณะกรรมการเป็นผูจ
้ ัดสรร
คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

สาหรับปี 2559

สาหรับปี 2558

ค่าตอบแทนพิเศษ
(บาท/คน/ปี )
ประธาน
กรรมการ
เป็ นผู ้จัดสรร

ค่าตอบแทนพิเศษ
(บาท/คน/ปี )
ไม่ม ี

กรรมการ

ไม่ม ี

ไม่ม ี

หลังจากนัน
้ นางอรุณี เกษตระทัตได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และรับฟั งข ้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยมีผู ้ถือหุ ้น
ได ้ซักถามและให ้ข ้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังสรุปได ้ดังนี้
1.

ผู ้ถือหุ ้นสอบถามว่าจากรายงานประจาปี หน ้า 109 เรือ
่ งค่าตอบแทนกรรมการและผู ้บริหาร ตัวเลขรวมทัง้ หมด
ของปี ทีแ
่ ล ้วคือ 7,470,000 บาท แล ้วปี 2559 คือ 16.5 ล ้านบาท แสดงว่าทีผ
่ ่านมาค่าตอบแทนกรรมการมี
จานวนน ้อยมากเลยหรือไม่คะ
ตอบ นางอรุ ณี เกษตระทั ต ชี้แ จงว่ า ที่ ผ่ า นมาค่ า ตอบแทนของคณ ะกรรมการน อ
้ ยมากเมื่ อ เที ย บกั บ
โรงพยาบาลอืน
่ คือ มีค่าตอบแทนต่ากว่าที่โรงพยาบาลอืน
่ จ่ายไม่ถ งึ 25% ซึง่ การปรับ ขึน
้ ครัง้ นี้ยั งไม่ถ งึ
้ จงเพิม
50% ของที่โรงพยาบาลอืน
่ จ่ายกัน นายบรรพต กิต ติกงิ่ เลิศ ชีแ
่ เติมว่า มีค่าเบีย
้ ประชุมที่จ่ายตาม
จานวนครัง้ ทีป
่ ระชุมจริง ซึง่ โดยปกติคณะกรรมการจะประชุมปี ละ 4 ครัง้ แต่มบ
ี างปี ทีม
่ ก
ี ารประชุมเกินกว่านัน
้
จึง มีก ารเสนอขออนุ มั ต ค
ิ ่าตอบแทนเผื่อ ไว ้เล็ ก น อ้ ย อย่า งเช่น ในปี 2558 ผู ้ถือ หุ ้นได ้อนุ มั ต ค
ิ ่า ตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดย่อยในวงเงินรวมไม่เกิน 9.5 ล ้านบาท แต่มก
ี ารจ่ายจริงไปเป็ นจานวน 7,470,000
บาท
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2.

นายบาสันต์ กุมาร์ ดูการ์ ผู ้ถือหุ ้นมาประชุมด ้วยตนเอง ได ้กล่าวแนะนาว่าประธานและกรรมการควรได ้รับ
ค่าตอบแทนมากกว่าปั จจุบน
ั และไม่มค
ี วรกาหนดเพดานสาหรับค่าตอบแทนด ้วย
้ จงว่าทางโรงพยาบาลก็อยากทาตามคาแนะนาของท่านผู ้ถือหุ ้นเช่นกัน แต่
ตอบ นางอรุณี เกษตระทัศน์ ชีแ
ภายใต ้กฎหมายไทยไม่สามารถทาได ้

เมือ
่ ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นคนใดซักถามหรือให ้ข ้อเสนอแนะ นางอรุณี เกษตระทัต จึงเสนอให ้ทีป
่ ระชุมลงมติ โดยจะแบ่ง
การลงคะแนนเป็ นสองวาระย่อยและต ้องได ้รับอนุมัตจ
ิ ากทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นด ้วยคะแนนเสียงไม่น ้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน
จานวนเสียงทัง้ หมดของผู ้ถือหุ ้นซึง่ มาประชุมและมีสท
มติท ป
ี่ ระชุ ม ที่ป ระชุม พิจ ารณาแล ้วมีม ติเสีย งข ้างมากอนุ มั ต ค
ิ ่า ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุด ย่อ ย
สาหรับปี 2558 รายละเอียดตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเสนอ ด ้วยคะแนนเสีย ง
ดังต่อไปนี้
วาระที่ 6.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย สาหร ับปี 2559 จานวนไม่เกิน 16.50
ล้านบาท
เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย
งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

581,655,958
613,725
100,700

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

99.8773
0.1053
0.0172

วาระที่ 6.2 ค่าตอบแทนพิเศษของคณะกรรมการบริษ ัท จานวนไม่เกิน 5.27 ล้านบาท
เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย
งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

581,604,113
665,570
100,700

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

99.8684
0.1142
0.0172

ี ละกาหนดจานวนเงินค่าสอบบ ัญช ี ประจาปี 2559
7. พิจารณาแต่งตงผู
ั้ ส
้ อบบ ัญชแ
ประธานได ้มอบหมายให ้นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผู ้เสนอวาระนีต
้ อ
่ ทีป
่ ระชุม
นางสาวโสภาวดี อุต ตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได ้รายงานต่อ ที่ป ระชุม ว่าทางคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได ้พิจารณาเห็นสมควรให ้เสนอต่อผู ้ถือหุ ้นในการแต่งตัง้ บริษัทสานั กงาน อีวาย
จากัด โดย นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 (ผู ้สอบบัญชีทล
ี่ งนามในรายงาน
ของผู ้สอบบัญชี) และ/หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือ นางสาวทิพ
วัล ย์ นานานุ วัฒ น์ ผู ้สอบบั ญ ชีรั บ อนุ ญ าตเลขที่ 3459 เป็ นผู ้สอบบั ญ ชีป ระจ าปี 2559 ของบริษั ท และก าหนด
ค่าตอบแทนเป็ นเงินจานวนไม่เกิน 2,540,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท ้าย 4 ของหนังสือเชิญประชุม
หลังจากนัน
้ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และรับฟั งข ้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยมี
ผู ้ถือหุ ้นได ้ซักถามและให ้ข ้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังสรุปได ้ดังนี้
1.

่ งอันเป็ นผลมาจากปรากฎการณ์ทางเศรษฐกิจ
นายบาสันต์ กุมาร์ ดูการ์ แนะนาเกีย
่ วกับการบริหารความเสีย
ต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน
้ โดยในปั จจุบน
ั นีไ
้ ด ้มีประกับความรับผิดของกรรมการแล ้ว และสิง่ นีจ
้ ะช่วยให ้คณะกรรมการมี
ความสามารถในการบริหารงานได ้มากขึน
้
ตอบ นางโสภาวดี อุตตโมบล ได ้กล่าวขอบคุณสาหรับคาแนะนา
มติทป
ี่ ระชุม ทีป
่ ระชุมพิจารณาแล ้วมีมติเสียงข ้างมาก อนุมัตก
ิ ารแต่งตัง้ ผู ้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่า

สอบบัญชี ประจาปี 2559
เห็นด ้วย
จานวน
ไม่เห็นด ้วย
จานวน
งดออกเสียง จานวน

582,228,358
140,625
1,600
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เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

99.9755
0.0241
0.0002

ื บริค ณห์ส นธิข องบริษ ท
8. พิจ ารณาแก้ไ ขหน งั ส อ
ั ข้อ 4 เพือ
่ ให้ทุ น จดทะเบีย นสอดคล้อ งก บ
ั การแปลง
ิ
สภาพหุน
้ บุรม
ิ สทธิเป็นหุน
้ สาม ัญในปี 2559
ประธานได ้มอบหมายให ้นายบรรพต กิตติกงิ่ เลิศ เลขานุการบริษัทเป็ นผู ้เสนอวาระนีต
้ อ
่ ทีป
่ ระชุม
นายบรรพต กิตติกงิ่ เลิศ เลขานุการบริษัทแจ ้งต่อผู ้ถือหุ ้นว่า สืบเนื่องจากทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่
5/2541 เมือ
่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2541 ได ้มีมติเห็นชอบให ้ผู ้ถือหุ ้นสามารถแปลงหุ ้นบุรม
ิ สิท ธิเป็ นหุ ้นสามัญ ใน
อัตราส่วน 1 หุ ้นบุรม
ิ สิทธิตอ
่ 1 หุ ้นสามัญใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกๆ ปี ซึง่ ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559 มีผู ้ถือ
หุ ้นบุรม
ิ สิทธิใช ้สิทธิแปลงหุ ้นบุรม
ิ สิทธิเป็ นหุ ้นสามัญ รวม 20,000 หุ ้น จึงต ้องแก ้ไขรายละเอียดของทุนจดทะเบียน
ในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข ้อ 4 เป็ นดังนี้
ข ้อ 4

ิ สองล ้านเจ็ดแสนสองพันหกร ้อยแปด
ทุนจดทะเบียน จานวน 922,702,685 บาท (เก ้าร ้อยยีส
่ บ
สิบห ้าบาท)
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ ้นละ

922,702,685 หุ ้น

ิ สองล ้านเจ็ดแสนสองพันหกร ้อยแปด
(เก ้าร ้อยยีส
่ บ
สิบห ้าหุ ้น)

1 บาท (หนึง่ บาท)

โดยแยกเป็ น
หุ ้นสามัญ

921,296,022 หุ ้น

ิ เอ็ดล ้านสองแสนเก ้าหมืน
ิ
(เก ้าร ้อยยีส
่ บ
่ หกพันยีส
่ บ
สองหุ ้น)

่ สนหกพันหกร ้อยหกสิบสามหุ ้น)
1,406,663 หุ ้น (หนึง่ ล ้านสีแ

หุ ้นบุรม
ิ สิทธิ

โดยวาระนีต
้ ้องได ้รับอนุมัตจ
ิ ากทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นด ้วยคะแนนเสียงไม่น ้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ของผู ้ถือหุ ้นซึง่ มาประชุมและมีสท
หลังจากนัน
้ นายบรรพต กิตติกงิ่ เลิศ เลขานุการบริษัทได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และรับฟั งข ้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ โดยมีผู ้ถือหุ ้นได ้ซักถามและให ้ข ้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังสรุปได ้ดังนี้
1.

นายฐิตพ
ิ งศ์ โสพนอุดมพร ผู ้ถือหุ ้นมาประชุมด ้วยตนเองสอบถามว่าทาไมยังมีหุ ้นบุรม
ิ สิทธิอยูแ
่ ละทาไมมีทัง้
หุ ้นทีแ
่ ปลงสภาพแล ้วและยังไม่ได ้แปลงสภาพ และเป็ นสิทธิของผู ้ถือหุ ้นบุรม
ิ สิทธิหรือไม่ทจ
ี่ ะแปลงสภาพ
หรือ ไม่แ ปลงสภาพหรือ และหุ ้นบุร ม
ิ สิท ธินี้ ใ ห ้สิท ธิป ระโยชน์ต่า งกัน อย่ า งไรกับ หุ ้นสามั ญ ทางบริษั ทมี
มาตรการในการกระตุ ้นให ้มีการแปลงสภาพหรือไม่
้ จงว่าหุ ้นบุรม
ตอบ นายบรรพต กิตติกงิ่ เลิศ ชีแ
ิ สิทธิของโรงพยาบาลมีมานานแล ้วสิทธิทก
ุ อย่างเหมือนกันกับ
หุ ้นสามัญของบริษัทยกเว ้นเรือ
่ งสิทธิในการรับเงินปั นผลก่อนหุ ้นสามัญในกรณีทบ
ี่ ริษัทมีการจ่ายปั นผลน ้อย
กว่า 15% ของทุ น ส่ว นที่เป็ นหุ ้นบุร ม
ิ สิท ธิ ซึง่ ที่ผ่ า นมาโรงพยาบาลมีก ารจ่ า ยเงิน ปั นผลเกิน กว่า จ านวน
ดังกล่าวจึงทาให ้ไม่มข
ี ้อแตกต่างระหว่างหุ ้นบุรม
ิ สิทธิกับหุ ้นสามัญ ส่วนการใช ้สิทธิแปลงสภาพหุ ้นบุรม
ิ สิทธิ
เป็ นหุ ้นสามัญนัน
้ เป็ นสิทธิสว่ นตัวซึง่ บางท่านเองก็ไม่อยากเปลีย
่ น ทัง้ นี้ ในปี หน ้าบริษัทจะทาการติดต่อผู ้ถือ
หุ ้นบุรม
ิ สิทธิเพือ
่ เชิญชวนให ้ใช ้สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุ ้นสามัญ จะได ้ไม่ต ้องรบกวนผู ้ถือหุ ้นในการพิจารณา
อนุมัตท
ิ ก
ุ ปี

2.

นายบาสัน ต์ กุม าร์ ดูก าร์ ผู ้ถือ หุ ้นมาประชุม ด ้วยตนเองสอบถามว่า (1) ตามกฎหมายไทยได ้ให ้สิท ธิก าร
ิ ธิออกเสียง 1
ลงคะแนนเสียงแก่ผู ้ถือหุ ้นบุรม
ิ สิท ธิม
์ ากกว่าผู ้ถือหุ ้นสามัญ หรือไม่ หุ ้นบุรม
ิ สิทธิดังกล่าวมีสท
เสีย งต่อ 1 หุ ้น หรือหลายเสีย งต่อ 1 หุ ้น (2) การออกหุ ้นบุรม
ิ สิท ธิน
์ ัน
้ เป็ นการเพิม
่ มูล ค่าหุ ้นให ้แก่บ ริษั ท
หรือไม่และเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือไม่ และแนะนาให ้แปรสภาพหุ ้นบุรม
ิ สิทธิเ์ ป็ นหุ ้นสามัญทัง้ หมด
ตอบ นายบรรพต กิต ติก งิ่ เลิศ ได ้ชี้แ จงว่า หุ ้นของบริษั ททั ้ง สองประเภทได ้รั บ การจดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่สภาพคล่องของหุ ้นบุรม
ิ สิทธินัน
้ ทาได ้ช ้ากว่า แต่ผู ้ถือหุ ้นบุรม
ิ สิทธิก็ไม่ได ้
ต ้องการจะแปลงหุ ้นแต่อย่างใด ทางโรงพยาบาลก็ ไม่สามารถไปบังคับได ้ และในส่วนของสิทธิในการออก
เสียงหุ ้นบุรม
ิ สิทธิดงั กล่าวสามารถลงคะแนนได ้เพียง 1 เสียงต่อ 1 หุ ้นเช่นเดียวกับหุ ้นสามัญ

เมือ
่ ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นคนใดซักถามหรือให ้ข ้อเสนอแนะ นายบรรพต กิต ติกงิ่ เลิศ เลขานุ การบริษั ท จึงเสนอให ้ที่
ประชุมลงมติ
มติท ป
ี่ ระชุ ม ที่ป ระชุม พิจ ารณาแล ้วมีม ติเสีย งข ้างมาก อนุ มั ต แ
ิ ก ้ไขหนั งสือ บริค ณห์ส นธิข องบริษั ท ข ้อ 4
เพือ
่ ให ้ทุนจดทะเบียนสอดคล ้องกับการแปลงสภาพหุ ้นบุรม
ิ สิทธิเป็ นหุ ้นสามัญในปี 2558
เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย
งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

582,370,383
0
200
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เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

99.9999
0.0000
0.0000

9. พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
ประธานได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และรับฟั งข ้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู ้ถือหุ ้น โดยมีผู ้ถือหุ ้นได ้ซักถาม
และให ้ข ้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังสรุปได ้ดังนี้
1.

นายนิคม ภคบัณฑุ ผู ้ถือหุ ้นมาประชุมด ้วยตนเอง สอบถามว่าในเอกสารรายงานการประชุมหน ้า 91 พูดถึง
ประสิทธิภาพของโรงพยาบาลในเรือ
่ งอัตราการครองเตียง คือไม่ได ้นับจากวันทีผ
่ ู ้ป่ วยเข ้ารับการรักษา แต่นับ
จากวัน ครองเตีย งเพื่อ วัด ประสิท ธิภ าพการรั ก ษา ซึง่ ตั วเลขแสดงว่าปี 2556 มี 75% ปี 2557 มี 66% ปี
2558 มี 76% คาถามคือกิจการของโรงพยาบาลกาลังขยายตัว มีการเพิม
่ เตียงขึน
้ อีก จึงอยากทราบว่าทีผ
่ า่ น
มาเคยได ้สูงสุด กีเ่ ปอร์เซ็นต์ และอนาคตตัง้ เป้ าไว ้ว่าจะได ้กีเ่ ปอร์เซ็นต์ หลังจากได ้ขยายกิจการหรือสร ้าง
อาคารต่าง ๆ เพิม
่ แล ้ว
้ จงว่าอัตราการครองเตียง นั บจากจานวนเตียงทีเ่ ปิ ดให ้บริการซึง่ ของปี ทีแ
ตอบ นายนา ตันธุวนิตย์ ชีแ
่ ล ้วคือ
535 เตียง จาก 580 เตียงทีจ
่ ดทะเบียนไว ้ อัตราการครองเตียงสูงสุดปี ทีแ
่ ล ้วน่าจะประมาณ 450-460 เตียง
คือประมาณ 90% และในแผนระยะยาวในอีก 3 ปี ข ้างหน ้ามีการคาดการณ์วา่ จะเพิม
่ เตียงผู ้ป่ วยใน ซึง่ จะเป็ น
กีเ่ ตียงนัน
้ ยังอยูใ่ นขัน
้ ตอนการพิจารณา

2.

ิ ธิจ ากสมาคมผู ้ลงทุน ไทย สอบถามเกีย
นายพงศ์พ พ
ิ ั ฒ น์ วานิช วงศ์ อาสาพิทั ก ษ์ ส ท
่ วกับ การปราบปราม
่ ซึง่ โรงพยาบาลได ้เข ้าร่วมลงนามเป็ นแนวร่วมในการปราบปรามคอร์รัปชัน
่ แล ้ว จึงขอสอบถามความ
คอร์รัปชัน
คืบหน ้าและคาดว่าจะได ้รับการรับรองเมือ
่ ไหร่
้ จงว่า ตอนนี้อยู่ในขัน
ตอบ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบลชีแ
้ ตอนการรวบรวมเอกสารและจะพยายามทาให ้เร็ว
ทีส
่ ด
ุ

3.

นายบาสันต์ กุมาร์ ดูการ์ ผู ้ถือหุ ้นมาประชุมด ้วยตนเอง สอบถามว่าบริษัทมีแผนจะนาบริษัทย่อยทีม
่ ผ
ี ลกาไร
เข ้าจดทะเบีย นเพื่อ เพิม
่ มูล ค่า หรือ ไม่ และในส่ว นของบริษั ทย่อ ยที่ม ีผ ลขาดทุ น จะมีว ธ
ิ อ
ี ย่างไรไม่ใ ห ้ผล
ขาดทุนนัน
้ ส่งผลถึงบริษัท
้ จงบริษัท ไม่มแ
ตอบ นายเดนนิส บราวน์ ชีแ
ี ผนทีจ
่ ะนาบริษัท ย่อยเข ้าจดทะเบียนเนื่องจากบริษัท ย่อยของ
บริษัทถูกจัดตัง้ ขึน
้ เพือ
่ ส่งเสริมการดาเนินงานของบริษัท

4.

ผู ้ถือ หุ ้นขอให ้ข ้อเสนอแนะเกี่ย วกั บ การเก็ บ ข ้อมู ล การใช ้บริก ารของรถรั บ ส่ง ของโรงพยาบาลไปสถานี
รถไฟฟ้ านานา ผู ใ้ ช ้ไม่ ท ราบระยะเวลาเข ้าออก หรือ จุ ด ให บ
้ ริก าร ท าให ต
้ ้องพยายามเดิน ทางเข ้ามา
โรงพยาบาลเอง อีกประเด็นหนึง่ เคยมาใช ้บริการแผนกเด็กในเวลาเย็น แต่ต ้องมาใช ้บริการร่วมกับผู ้ใหญ่ ซึง่
ควรจะแยกเด็กกับผู ้ใหญ่ เพราะสถานทีม
่ ค
ี วามอึดอัดมาก และมีแพทย์เพียงท่านเดียว
้ จงว่าเรือ
ตอบ นายนา ตันธุวนิตย์ ชีแ
่ งป้ ายและเวลารับส่งของรถจะรับไว ้พิจารณา ส่วนเรือ
่ งคลินก
ิ เย็นอยู่ใน
ขัน
้ ตอนการพิจารณาเพิม
่ แพทย์อายุรกรรมเป็ น 2 ท่าน

5.

นายบาสันต์ กุมาร์ ดูการ์ ผู ้ถือหุ ้นมาประชุมด ้วยตนเอง ได ้สอบถามบริษัทได ้มีการวางแผนเกีย
่ วกับนวัตกรรม
เพือ
่ ให ้บริษัทเติบโตต่อไปอย่างไร
้ จงว่าทางโรงพยาบาลได ้มีร่วมมือ กับ IBM ตามโครงการ IBM Watson
ตอบ นายเดนนิส บราวน์ ได ้ชีแ
Oncology ซึง่ กาลังอยู่ในระหว่างค ้นคว ้าและวิจัย และจะมุ่งอยากทาธุรกิจอืน
่ ๆ เช่น การสรรหาบุคลากรทีม
่ ี
ทักษะสูง การเสาะหาเทคโนโลยีใหม่ (เช่นหุน
่ ยนต์) และการอบรมพนักงานเพือ
่ พัฒนาทักษะให ้สูงขึน
้
้ จงเพืม
นายนา ตันธุวนิตย์ ชีแ
่ เติมว่าทางบริษัทได ้มีการทาวิจัยมากขึน
้ เรือ
่ ย ๆ เพือ
่ พัฒนาการรักษาต่อไป
เมือ
่ ไม่มข
ี ้อซักถามเพิม
่ เติม ประธานกล่าวขอบคุณผู ้ถือหุ ้นทีไ่ ด ้สละเวลามาประชุม และขอปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 18.30 น.

่
ลงชือ

______________________
(นายชัย โสภณพนิช)
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ประธานทีป
่ ระชุม

