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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 24 ประจาํปี 2560 
ของ 

บริษัท โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ จาํกัด (มหาชน) 
 

 
เวลาและสถานท่ี 
 
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 24 ประจําปี 2560 ได้จดัขึน้เม่ือวนัพธุท่ี 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หอังประชมุใหญ่ 
ชัน้ 21 อาคารบํารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชัน่แนล คลนิิก เลขท่ี 33 ถนนสขุมุวิท ซอย 3 (นานาเหนือ) วฒันา กรุงเทพฯ 10110 
 
กรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ 
 
1. นายชยั โสภณพนิช ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการการลงทนุ 
2. นายชาญวิทย์ ตนัต์ิพิพฒัน์ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
3. นางลนิดา ลีสหะปัญญา กรรมการผู้จดัการ และกรรมการการลงทนุ 
4. นายสมศกัด์ิ  เชาว์วิศิษฐ์เสรี กรรมการ ผู้ อํานวยการด้านการแพทย์ และผู้ อํานวยการด้านบริหารร่วม 
5. ดร. สวุรรณ วลยัเสถียร กรรมการ และกรรมการการลงทนุ 
6. นายสรดิษ วิญญรัตน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
7. นางสาวโสภาวดี อตุตโมบล กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
8.  นางอรุณี เกษตระทตั กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 
ผู้บริหาร 
 
1. นายอนิลโล ซอเรนติโน Chief Strategist 
2. นายด๊ิกเกิน้ สมาร์ท-กิลล์ Corporate Chief Information Officer 
3. นายเคนเนท เลฟิ Corporate Chief Financial Officer 
4. นางอาทิรัตน์ จารุกิจพิพฒัน์ ผู้ อํานวยการด้านปฏิบติัการ 
5. นางสาวอรภรรณ บวัมว่ง ผู้ อํานวยการด้านการเงิน 
6. น.ส. จิระภรณ์ เลก็ดํารงค์ศกัด์ิ ผู้ อํานวยการด้านการพยาบาล 
7. นพ. สธุร ชติุนิยมการ Chief Business Development Officer 
8. พญ. มณฑินี แสงเทียน ผู้ช่วยผู้ อํานวยการด้านปฏิบติัการ 
9. นพ. ดร. เทิดศกัด์ิ โรจน์สรุกิตติ รองผู้ อํานวยการด้านการแพทย์อาวโุส 
10. นพ. ธนกฤติ จินตวร รองผู้ อํานวยการด้านการแพทย์ 
11. พญ. ศศิธร รุ่งบรรณพนัธ์ ผู้ อํานวยการด้านคณุภาพ 
12. นพ.อิศร สขุวนิช ผู้ช่วยผู้ อํานวยการด้านการแพทย์ 
13. น.ส. วรัญญา สืบสขุ ผู้ อํานวยการด้านงานสนบัสนนุ 
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ผู้ เข้าร่วมประชมุ 
 
1. นางสาวพนัธ์ทิพย์ จิรกาญจนากร เลขานกุารบริษัท 
2. นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ ตวัแทนจาก บริษัท สํานกังานอีวาย จํากดั 
 
เร่ิมการประชมุ 
 
นายชยั โสภณพนิช เป็นประธานท่ีประชุม ประธานแถลงว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 
895 ราย มีหุ้ นนับรวมกันได้ 572,440,077 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 78.41 ของจํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด จํานวน 
730,052,222 หุ้น ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท ประธานจงึกลา่วเปิดประชมุ 
 
ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทแนะนําคณะกรรมการ ผู้บริหาร และตัวแทนจากสํานักงานผู้สอบบัญชีท่ีเข้าร่วม
ประชมุ และชีแ้จงวิธีการลงมติและวิธีนบัคะแนน 
 
คณุพนัธ์ทิพย์ จิรกาญจนากรชีแ้จงว่า การลงมติในแต่ละวาระจะใช้บตัรสําหรับลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับเม่ือลงทะเบียน ผู้ ถือ
หุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีตนถือ โดยนบัหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ขอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงโดยทําเคร่ืองหมายในช่อง 
เหน็ด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่ง ด้วยคะแนนท่ีมีอยูท่ัง้หมด จะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้ นอกจากผู้ ถือ
หุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและได้แต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะ 
แบบ ค. เทา่นัน้ 
 
ในการนบัคะแนน เพ่ือความรวดเร็วในการนบัคะแนน ขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บ
บตัรสําหรับลงคะแนน เจ้าหน้าท่ีจะเก็บบตัรสําหรับลงคะแนนเฉพาะผู้ ท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านัน้ ผู้ ท่ีไม่ยกมือจะ
นบัเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยทัง้หมด ส่วนผู้ ถือหุ้นท่ีได้ระบคุวามประสงค์การลงคะแนนไว้ชดัเจนแล้วในใบมอบฉนัทะแบบ ข. 
และแบบ ค. บริษัทจะนบัคะแนนตามท่ีผู้ ถือหุ้นระบมุา เม่ือประชมุเสร็จ ขอให้ผู้ ถือหุ้นมอบบตัรสําหรับการลงคะแนนท่ีเหลือคืน
แก่เจ้าหน้าท่ีท่ีประตทูางออก 
 
ท่ีประชมุรับทราบและไมมี่ผู้ใดมีความเหน็เป็นอยา่งอ่ืน ประธานจงึได้เร่ิมดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
 
1. พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 23 ประจาํปี 2559 ประชุมเม่ือวันพุธที่  
27 เมษายน 2559 
 
ประธานขอให้ท่ีประชมุพิจารณาและรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 23 ประจําปี 2559 ซึ่งได้จดัให้มีขึน้
เม่ือวนัพธุท่ี 27 เมษายน 2559 
 
ร.ศ. อนกุลัย์ อิศรเสนา ณ อยธุยา ได้ขอให้แก้ไขช่ือของท่านในหนงัสือเชิญประชมุหน้า 7 บรรทดัท่ี 3 จาก “อนกุาร” เป็น 
“อนกุลัย์” 
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เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นอ่ืนใดมีความเหน็เพิ่มเติม ประธานจงึขอให้ท่ีประชมุลงมติรับรองรายงานการประชมุ 
 
มติ ท่ีประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 23 ประจําปี 2559 ซึ่งประชมุเม่ือวนัพธุท่ี 27 เมษายน 
2559 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนดงันี ้
 
เหน็ด้วย จํานวน 572,560,249 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง จํานวน 3 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จํานวน -  คิดเป็นร้อยละ - 
รวม จํานวน 572,560,249 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
2. รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 

 
ประธานได้มอบหมายให้ นพ.สมศกัด์ิ เชาว์วิศิษฐ์เสรี กรรมการ ผู้ อํานวยการด้านการแพทย์ และผู้ อํานวยการด้านบริหาร
ร่วม เป็นผู้รายงานผลการดําเนินงานของบริษัท 
 
นพ. สมศักด์ิ ได้รายงานสรุปผลการดําเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา โดยได้แสดงภาพน่ิงเก่ียวกับข้อมูลยุทธศาสตร์หลกั 
รางวลัท่ีได้รับ กิจกรรม และผลงานตา่ง ๆ ประกอบ 
 
นพ. สมศกัด์ิ กล่าวต่อว่ายทุธศาสตร์หลกัของบริษัทมีอยู่ 5 ด้าน คือ (1) เน้นการรักษาท่ีผู้ ป่วยจะได้รับการดแูลท่ีดีท่ีสดุ
และปลอดภยัท่ีสดุ (2) การพฒันาศกัยภาพบคุลากร (3) การบริการสูค่วามเป็นเลศิ (4) เทคโนโลยี และ (5) และการเติบโต
ทางธุรกิจ และในฐานะตวัแทนผู้บริหาร ได้ดําเนินยทุธศาสตร์เข้าสูเ่ป้าหมายในระดบันานาชาติ 
 
โรงพยาบาลได้รับมาตรฐาน JCI ตัง้แต่ปี 2545 และได้ดําเนินการอย่างต่อเน่ืองและมัน่คงท่ีตอบสนองภารกิจหลกัและ
ความต้องการของภาคประชาชนในการท่ีจะดูแลประชาชนให้ได้รับการรักษาในระดับนานาชาติ โดยในปี 2559 
โรงพยาบาลได้รับการรับรองลงลึกในด้านเฉพาะโรคเบาหวาน โรคไต และบริษัทได้ขยายไปถึงการผ่าตดัเปล่ียนข้อเข่า
เทียม นอกจากนีย้งัเป็นโรงพยาบาลเอกชนท่ีได้รับการประเมินมาตรฐานรับรองในระดบัของประเทศท่ีเรียกว่า Hospital 
Accreditation (HA) และขณะนีย้กระดับเป็นขัน้ Advance Hospital Accreditation (A-HA) ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาล
แรก ๆ ในประเทศไทยท่ีได้รับการรับรองในปีท่ีผา่นมา 
 
สําหรับธุรกิจบริการโรงพยาบาล สิ่งท่ีสําคญัคือเร่ืองของปฏิบติัการในห้องแลป โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาล
แห่งแรกของประเทศไทยท่ีได้รับการรับรองทัง้ระบบทางพยาธิสภาพและแลปจาก The College of American Pathologist 
ซึง่เป็นการยกระดบัความน่าเช่ือถือและก่อให้เกิดความมัน่ใจของผู้ รับบริการทัง้ในและตา่งประเทศ 
 
จากสถานการณ์เร่ืองการระบาดของโรค MERS ท่ีผ่านมา ทางโรงพยาบาลมีรากฐานท่ีมัน่คงในการป้องกนัการติดเชือ้ ซึ่ง
ในปลายปี 2559 โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลแหง่แรกในเอเชียแปซิฟิกและแหง่แรกนอกสหรัฐอเมริกาท่ีได้รับ
การรับรองเร่ืองการป้องกนัการติดเชือ้จาก DNV-GL  
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สิง่สําคญัท่ีสดุคือรากฐานท่ีเรามี เรามีบคุลากรทางการแพทย์ท่ีได้รับใบประกาศต่าง ๆ จากตา่งประเทศเป็นจํานวนมาก มี
ความเช่ียวชาญและเข้มแข็งทางวิชาการ เร่ืองของ Academic และ research ก็เป็นอีกเร่ืองหนึ่งท่ีจะต่อยอดเสริมความ
เข้มแข็งในเร่ืองวิชาการ เราเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวและแห่งแรกท่ีได้รับการประเมินและรับรองด้านสถาบนัวิจยัท่ี
เรียกว่า SIDCER / FERCAP โดยได้รับอนญุาตจากสํานกังานอาหารและยาแห่งประเทศไทยให้สามารถนํายาท่ีทนัสมยั
เข้ามารักษาให้กับผู้ รับบริการในขณะท่ีโรงพยาบาลเอกชนอ่ืนยังไม่มีใบอนุญาตรับรองตรงนี  ้สร้างจุดแข็งให้กับ
โรงพยาบาลในการรักษาผู้ รับบริการด้วยวิธีท่ีทนัสมยัเทียบเท่ากบันานาชาติและทนักบัเวลาท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางเร่ือง
ของเทคโนโลยีท่ีใช้ในการรักษา จะเห็นได้วา่บริษัทให้ความใสใ่จในทกุกระบวนการ ท่านจึงมัน่ใจได้วา่ทัง้แพทย์ ทัง้บริการ
ทางการแพทย์ เร่ือง Lab และการบริหารยา หรือเวชภณัฑ์ท่ีสง่มอบแก่ผู้ รับบริการ จะได้ใสท่ี่ดีท่ีสดุ 
 
อีกเสาหลกัหนึ่งคือกระบวนการการพฒันาศกัยภาพบุคลากรเป็นเร่ืองสําคญัย่ิง โรงพยาบาลมีแพทย์ full-time 300 ท่าน 
part-time 700 ท่าน ซึง่แต่ละท่านล้วนมีคณุวฒิุท่ีเช่ียวชาญเฉพาะทางอย่างย่ิง นอกจากบคุลากรฝ่ายแพทย์ โรงพยาบาล
มีบุคคลากรทางการแพทย์หรือสายสนับสนุนท่ีดี เรามีเป้าหมายท่ีจะพัฒนาเพ่ือให้รองรับกับการเติบโตทางธุรกิจและ
สามารถรองรับการบริหารจดัการได้อย่างมีประสิทธิผล สิ่งท่ีให้กําลงัใจกบัองค์กร คือเราได้รับกําลงัใจจากรับรางวลั Best 
Employee Awards 8 ปีติดต่อกัน และในปี 2559 เป็นปีแรกท่ีบริษัทได้เข้าไปแข่งขันในเร่ือง Model Organization ของ
องค์กรท่ีเก่ียวกบัแรงงานสมัพนัธ์ ซึ่งเราก็ได้รับรางวลัดงักล่าวในปีแรกท่ีรวมการแข่งขนัเลย แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการ
พฒันาองค์กรให้ตอบสนองในทกุมิติ 
 
ในเร่ืองของความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร (CSR) เราไม่เพียงแต่แสวงหาทางธุรกิจอย่างเดียว เรามีขบวนการท่ีทํา 
CSR อย่างต่อเน่ือง สภาหอการค้ามอบรางวลัให้แก่บริษัท 4 ปีติดต่อกนั ทางบริษัทมีโครงการรักษ์ใจไทย ท่ีทําการผ่าตดั
หวัใจเด็กท่ีพิการแต่กําเนิด มีการผ่าตดัรวมทัง้หมด 735 ราย และเน่ืองในโอกาสท่ีจะถวายเป็นพระราชกุศลแก่สมเด็จ
พระเทพพระรัตน์ราชสดุาสยามบรมราชกุมารี ในปีท่ีผ่านมาทางบริษัทได้ผ่าตัดเปล่ียนข้อเข่าเทียมให้กับผู้ ด้อยโอกาส
จํานวน 48 ราย นอกจากนีย้ังได้ผ่าตัดช่วยผู้ ป่วยชาวเมียนมาร์ ในการผ่าตัดหัวใจประสบความสําเร็จ ซึ่งนํามาสู่
ผู้ รับบริการชาวเมียนมาร์ท่ีหลัง่ไหลเข้ามาใช้บริการท่ีโรงพยาบาลจํานวนมาก ปีท่ีผ่านมาเรารุกคืบไปสู่เพ่ือนบ้านเราท่ีมี
ศกัยภาพต่อไปคือเวียดนาม ทางโรงพยาบาลได้ผ่าตดัให้เด็ก 2 ราย ผู้ ใหญ่ 2 ราย สร้างความรู้สกึท่ีดีให้กบัชาวเวียดนาม 
นอกจากนีใ้นเหตกุารณ์วาระมหาวิปโยคของชาวไทย โรงพยาบาลได้ส่งหน่วยแพทย์อาสาประกอบด้วยบุคลากรทกุภาค
สว่นร่วมแรงร่วมใจออกหน่วยแพทย์บริการประชาชนบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงท่ีเดินทางมาร่วมไว้อาลยัพระบรม
ศพของสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัพระปรมินทร์มหาภมิูพล อดลุยเดชอีกด้วย 
 
อีกด้านหนึ่งเป็นเร่ือง Academic Research ซึง่มีข้อมลูเพิ่มเติมในภาคผนวกท่ีได้มอบให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่าน เป็นการตอกยํา้
วา่ให้เห็นว่าในขบวนการ education and research จะเป็นเสาคํา้ผยงุให้แพทย์ของโรงพยาบาลมีการพฒันาทางด้านการ
ศกึษาวิจยัอยา่งตอ่เน่ือง 
 
หลงัจากนัน้ประธานได้มอบหมายให้คณุอรภรรณ บวัมว่ง ผู้ อํานวยการด้านการเงิน เป็นผู้รายงานฐานะการเงินของบริษัท
ในรอบปี 2559 
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คณุอรภรรณได้รายงานฐานะการเงินของบริษัทในรอบปี 2559 และแสดงภาพน่ิงประกอบรายงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
สําหรับรายได้รวม ในปี 2559 บริษัทมีรายได้รวม 18,126 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.1 จาก 17,929 ล้านบาท ในปี 2558 
โดยรายได้จากกิจการโรงพยาบาลแสดงเป็นสัดส่วนร้อยละ 98 ของรายได้ทัง้หมด เป็นจํานวนเงิน 17,851 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.4 จาก 17,600 ล้านบาท ในปี 2558 ซึง่เป็นผลจากการเพ่ิมขึน้ของรายได้จากกลุ่มผู้ ป่วยชาวไทยร้อยละ 
4.7 และรายได้จากกลุม่ผู้ ป่วยต่างประเทศร้อยละ 0.2 เป็นผลให้ในปี 2559 รายได้จากกลุ่มผู้ ป่วยชาวไทยคิดเป็นสดัสว่น
ร้อยละ 35.8 ในขณะท่ีรายได้จากกลุ่มผู้ ป่วยต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 64.2 เทียบกับร้อยละ 34.8 และร้อยละ 65.2 
ตามลําดบั ในปี 2558 
 
กําไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจําหน่าย (EBITDA) เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.3 จากปีก่อน โดยอยู่ท่ี 5,616 
ล้านบาทในปี 2559 สง่ผลให้อตัรากําไร EBITDA เพิ่มขึน้จากร้อยละ 30.0 เป็นร้อยละ 31.2 ในปี 2559 
 
อัตราการเติบโตของ EBITDA มากกว่าอัตราการเพิ่มขึน้ของรายได้เน่ืองจากการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะอยา่งย่ิงต้นทนุคา่แรง คา่ยา และ คา่เวชภณัฑ์ ซึง่ยงัสง่ผลทําให้ EBITDA margin ดีขึน้ด้วยเช่นกนั 
 
กําไรสุทธิเพิ่มขึน้ในสดัส่วนใกล้เคียงกันกับการเพิ่มขึน้ของ EBITDA โดยเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.5 เป็น 3,626 ล้านบาทในปี 
2559 จาก 3,436 ล้านบาท ในปี 2558 โดยมีอตัรากําไรสทุธิเพิ่มขึน้ร้อยละ 20 ในปี 2559 จากร้อยละ 19.1 ในปี 2558 
กําไรท่ีดีขึน้จากปีก่อน มีสาเหตหุลกัมาจากการบริหารจดัการต้นทนุตามท่ีเรียนชีแ้จงไว้ก่อนหน้า อีกทัง้การลดลงของอตัรา
ภาษีเงินได้นิติบคุคลท่ีแท้จริง ซึง่เกิดจากท่ีบริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีประมาณ 300 ล้านบาท เก่ียวข้องกบัสทิธิ
ประโยชน์จากการลงทุนตามพระราชกฤษฎีกาฉบับท่ี 604 ลงวันท่ี 21 เมษายน 2559 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช
กฤษฎีกาฉบบัท่ี 622 ลงวนัท่ี 22 สิงหาคม 2559 ซึง่ตีพิมพ์ในราชกิจจานเุบกษาเม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2559 ซึง่ได้อนญุาต
ให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ร้อยละ 200 ของเงินลงทุนทัง้หมดในสินทรัพย์หรือการปรับปรุงสินทรัพย์ท่ี
เก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจ โดยสิทธิประโยชน์ทางภาษีนีจํ้านวนประมาณ 53 ล้านบาทได้รับการบนัทกึในปี 2559 และ
ยอดท่ีเหลือจะถกูบนัทกึในรอบบญัชีถดัไปในอีก 4 ปีข้างหน้า 
 
กําไรตอ่หุ้นแบบปรับลดในปี 2559 เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.5 อยูท่ี่ 4.18 บาทตอ่หุ้น จาก 3.96 บาทตอ่หุ้นในปี 2558 ซึง่เพิ่มขึน้ใน
อตัราเดียวกนักบักําไรสทุธิท่ีเพิ่มมากขึน้ 
 
ในปี 2559 ท่ีผ่านมา ทางบริษัทฯได้จ่ายปันผลระหว่างกาลอยู่ท่ี 0.95 บาทต่อหุ้น และได้เสนอการจ่ายปันผลสําหรับปี 
2559 เพิ่มขึน้อีกในอตัรา 1.55 บาทต่อหุ้น ซึ่งขึน้อยู่กบัการพิจารณาอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้
ถ้าการเสนอการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วได้รับการอนมุติั เงินปันผลจ่ายทัง้หมดสําหรับผลประกอบการในปี 2559 จะเทา่กบั 
2.50 บาทต่อหุ้น ซึง่เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.4 เม่ือเทียบกบัปี 2558 ท่ีจ่ายอยู่ท่ี 2.35 บาทต่อหุ้น เงินปันผลท่ีเสนอจ่ายทัง้หมดคิด
เป็นร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิ ปี 2559 ซึง่สอดคล้องกบัอตัราท่ีเสนอจ่ายในปีก่อน 
 
สําหรับอตัราสว่นเงินกู้สทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือ ในปี 2559 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดมากกวา่หนีส้นิอยา่ง
ต่อเน่ือง ส่งผลให้บริษัทฯ มีสถานะเงินสดสทุธิมากกว่าท่ีจะเป็นสถานะหนีส้ินสทุธิ จึงทําให้อตัราส่วนหนีส้ินสทุธิต่อส่วน
ของผู้ ถือ เป็นยอดติดลบ 0.1 เทา่ 
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ระยะเวลาการเก็บหนีโ้ดยเฉล่ียเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.1 จากปีก่อนมาอยู่ท่ี 43.8 วนั ในปี 2559 ซึ่งมีสาเหตหุลกัมาจากความ
แตกตา่งของช่วงเวลาการเก็บหนีจ้ากลกูหนีบ้างราย 
 
ยอดลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นได้ลดลงอยา่งมากในปี 2559 ซึง่แสดงให้เหน็ถงึการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึน้เม่ือเทียบกบัปีก่อน 
 
ระยะเวลาขายสนิค้าโดยเฉล่ีย ณ สิน้ปี 2559 คิดเป็น 11.6 วนั เพิ่มขึน้เลก็น้อยจากปีก่อน ท่ี 11.1 วนั  
 
สําหรับผลการดําเนินงานย้อนหลงัของบริษัทฯ ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมานัน้ รายได้ของบริษัทเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ืองในช่วงหลาย
ปีท่ีผา่นมาจนถงึปัจจบุนั โดยมีอตัราการเจริญเติบโตเฉลี่ยสะสมตอ่ปีอยูท่ี่ร้อยละ 8.1 ตอ่ปี 
 
ในขณะท่ีกําไรสทุธิก็มีอตัราการเติบโตเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาเช่นเดียวกนั โดยมีอตัราเติบโตเฉล่ีย
สะสมตอ่ปีถงึร้อยละ 16.2 ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา 
 
จะเห็นได้ว่าอตัราการเจริญเติบโตของกําไรสทุธิ มากกว่าอตัราการเจริญเติบโตของรายได้ประมาณ 2 เท่า ส่วนใหญ่เกิด
จากการบริหารจดัการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกบัการลดลงอย่างต่อเน่ืองของอตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ี
แท้จริง ซึง่เก่ียวข้องกบัการลดลงของอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ในปี 2555 และเป็นร้อยละ 
20 ตัง้แต่ปี 2556 เป็นต้นไป และบริษัท ฯ ยงัได้รับผลประโยชน์ทางภาษี ซึง่เก่ียวเน่ืองกบัการจดัอบรมภายในของบริษัทฯ 
และโครงการสทิธิประโยชน์ทางภาษี ตามท่ีได้เรียนชีแ้จงข้างต้น 
 
คณุอรภรรณได้แสดงแผ่นภาพพิเศษซึ่งจดัทําขึน้เพิ่มเติมจากปกติเน่ืองจากท่ีผ่านมามีข้อสงสยัข้อซกัถามเก่ียวกบัลกูหนี ้
การค้า บริษัทฯ จงึจดัทําข้อมลูเพิ่มเติมเพ่ือให้ความชดัเจนแก่ผู้ ถือหุ้นในเร่ืองดงักลา่วซึง่สรุปได้ดงันี ้
 
ยอดลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นลดลง 623 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 27 ในปี 2559 คงเหลือเป็น 1,695 ล้านบาท จาก 
2,318 ล้านบาท ในปี 2558 
 
ยอดลูกหนีล้ดลงส่วนใหญ่ (หรือร้อยละ 81 ของยอดรวมท่ีลดลงทัง้หมด) เป็นผลมาจากการชําระเงินของลูกหนีต้าม
สญัญาในกลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง และยอดท่ีรับชําระนีส้่วนใหญ่มาจากลูกหนีต้ามสญัญารายหนึ่งภายในกลุ่ม
ประเทศตะวนัออกกลาง (ประมาณร้อยละ 75 ของยอดรวมท่ีลดลงทัง้หมดนัน้ มาจากการชําระเงินของลกูหนีร้ายนี)้ 
 
การลดลงของส่วนท่ีเหลือ ส่วนใหญ่เก่ียวข้องกบัการจ่ายชําระหนีข้องบริษัทประกนัในต่างประเทศ (หรือร้อยละ17 ของ
ยอดรวมท่ีลดลงทัง้หมด) ซึง่การชําระหนีเ้กือบทัง้หมดนี ้ได้รับจากบริษัทประกนัรายหนึง่ท่ีชําระเป็นยอดใหญ่ 
 
สําหรับยอดค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูและการตดัหนีส้ญูนัน้ ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพิ่มขึน้จาก 119 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2558 เป็น 234 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีสาเหตุหลกัมาจากระยะเวลาของการชําระเงินของ
ลกูหนีบ้างราย สืบเน่ืองจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก รวมถึงการลดลงของราคานํา้มนั สง่ผลทําให้เกิดความลา่ช้าใน
การจ่ายชําระเงินของลกูหนีบ้างราย โดยเฉพาะในกลุม่ลกูหนีต้ามสญัญาจากประเทศตะวนัออกกลาง และกลุม่ลกูค้าชาว
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ตะวนัออกกลางท่ีจ่ายชําระด้วยตวัเอง  ทัง้นีใ้นช่วงสิน้ 2559 สถานการณ์การณ์การรับชําระหนีมี้การปรับตวัดีขึน้อย่าง
มาก 
 
คณุอรภรรณได้ให้ข้อสงัเกตว่าคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเป็นการประมาณการหนีส้ญูท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต ณ เวลาใดเวลา
หนึง่และไม่จําเป็นต้องสะท้อนถงึการตดัหนีส้ญูท่ีเกิดขึน้จริง แต่ตามข้อมลูท่ีแสดงในแผ่นภาพ การตดัหนีส้ญูท่ีเกิดขึน้จริง
ในปี 2559 ลดลงสูร่ะดบัต่ําสดุนบัตัง้แตปี่ 2556 และเป็นระดบัต่ําสดุลําดบัท่ีสองในรอบหกปีท่ีผา่นมา 
 
โดยสรุปภาพรวม จะเหน็ได้วา่ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นมีการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึน้ในช่วงปี 2559 และขอให้ติดตาม
ดผูลการบริหารจดัการลกูหนีก้ารค้าในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2560 ซึง่จะประกาศสูส่าธารณะในอีกไมก่ี่วนัข้างนี ้
 
หลงัจากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ ถือหุ้น แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นใด
ซกัถาม 
 
มต ิ ท่ีประชมุจงึมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 
 

3. พจิารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนประจาํปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 
ประธานได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําปีสิน้สุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท สํานักงานอีวาย จํากดั และการพิจารณา
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี ซึ่งได้ส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชมุ 
 
เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือให้ความเหน็ ประธานจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติอนมุติังบการเงินประจําปี 
2559 
 
มติ ท่ีประชมุมีมติอนมุติังบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุประจําปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนน
เสียงเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนดงันี ้
 
เหน็ด้วย จํานวน 572,256,960 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง จํานวน 477,303 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จํานวน -  คิดเป็นร้อยละ - 
รวม จํานวน 572,256,960 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําปี 2559 เพ่ือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และรับทราบการ
จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
 
ประธานแถลงว่าในปีท่ีแล้วบริษัทมีกําไรต่อหุ้น 4.98 บาท คณะกรรมการเสนอให้จดัสรรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 
2.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิจากงบการเงินรวมปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 
95 สตางค์ คงเหลืองวดสดุท้ายจํานวน 1.55 สตางค์ รายละเอียดปรากฎตามแผ่นภาพท่ีประธานได้แสดงแก่ผู้ ถือหุ้น
ดงันี ้
 

รายละเอียดการจัดสรรกาํไร 2559 2558 

1. กําไรสทุธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท) 3,626.17 3,435.83 

2. จํานวนหุ้นบริุมสทิธิและหุ้นสามญั (หุ้น) 730,052,222 730,052,222 

3. เงินปันผลประจําปี (บาท/หุ้น) 
 - เงินปันผลระหวา่งกาล 
 - เงินปันผลงวดสดุท้าย 

2.50 
*0.95 

**1.55 

2.35 
0.90 
1.45 

4. จํานวนเงินรวม (ล้านบาท) 1,825.13 1,715.62 

5. สดัสว่นเงินปันผลเทียบกบักําไรสทุธิ  50.0% 49.9% 

6.  การจดัสรรกําไรเป็นทนุสํารอง (ล้านบาท) - - 

*จ่ายเม่ือวนัท่ี 26 สงิหาคม 2559 
**เสนอให้จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 
 
ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการจดัสรรกําไรประจําปี 2559 เพ่ือจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้น และรับทราบ
การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
 
มต ิ ท่ีประชมุมีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนให้จ่ายเงินปันผล
จากกําไรสทุธิประจําปี 2559 ตามท่ีประธานเสนอ และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ดงันี ้
 
เหน็ด้วย จํานวน 572,745,176 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง จํานวน 3 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จํานวน -  คิดเป็นร้อยละ - 
รวม จํานวน 572,745,176 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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5. พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
 
ประธานได้มอบหมายให้นางอรุณี เกษตระทตั ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้รายงาน 
 
นางอรุณี เกษตระทตั กลา่วรายงานตอ่ท่ีประชมุว่า ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 23 กําหนดให้ในการประชมุสามญัประจําปี
ทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึง่ในสามเป็นอตัรา ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครัง้นี ้ มีกรรมการ
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 คนดงันี ้
 
1. นายชอง โท กรรมการ  กรรมการการลงทนุ  กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
2. นางสาวโสภาวดี อตุตโมบล กรรมการอิสระ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. ดร. สวุรรณ วลยัเสถียร กรรมการ  กรรมการการลงทนุ 
4. นายแพทย์นํา ตนัธุวนิตย์ กรรมการ  ผู้ อํานวยการด้านบริหาร 
 
ทัง้นี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติท่ีเหมาะสมเพ่ือรับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในช่วงเดือนธันวาคม 2559 ถึง มกราคม 2560 แตไ่ม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอบคุคลใดเข้า
รับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนซึง่ไมมี่สว่นได้เสียได้พิจารณาคณุสมบติัการเป็นกรรมการท่ีได้กําหนดไว้
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ข้อบงัคบัของบริษัท และกฎบตัรคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นพิจารณาอนมุติัแต่งตัง้กรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระ
หนึง่จํานวน 4 ทา่น 
 
คณะกรรมการโดยกรรมการท่ีมีส่วนเก่ียวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนว่าท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรแต่งตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระในปี 2560 จํานวน 4 ท่านกลบัเข้า
ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่ ข้อมลูของบคุคลท่ีได้เสนอไปแล้วนัน้อยูใ่นหน้า 36-38 ของหนงัสือเชิญประชมุ 
 
เม่ือไมมี่ผู้ใดซกัถามหรือแสดงความคิดเหน็คณุอรุณีได้ขอให้ท่ีประชมุลงมติเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 
มต ิ ท่ีประชมุมีมติอนมุติัการแตง่ตัง้กรรมการทัง้ส่ีท่านท่ีต้องออกตามวาระในปี 2560 กลบัเข้าดํารงตําแหน่างอีกวาระ
หนึง่ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 
1. นายชอง โท 
เหน็ด้วย จํานวน 543,055,240 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.8437 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 29,524,093 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.1563 
งดออกเสียง จํานวน 187,603 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จํานวน -  คิดเป็นร้อยละ - 
รวม จํานวน 572,579,333 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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2. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล 
เหน็ด้วย จํานวน 547,165,666 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.5615 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 25,413,667 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.4385 
งดออกเสียง จํานวน 187,603 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จํานวน -  คิดเป็นร้อยละ - 
รวม จํานวน 572,579,333 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
3. ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร 
เหน็ด้วย จํานวน 546,677,207 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.4450 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 26,089,726 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.5550 
งดออกเสียง จํานวน 3 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จํานวน -  คิดเป็นร้อยละ - 
รวม จํานวน 572,766,933 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
 
อนึง่ ด้วยปรากฎวา่มีความขดัข้องทางเทคนิคในการนบัคะแนนเสียงท่ีออกโดยผู้ ถือหุ้นเพ่ือเลือกตัง้ ดร. สวุรรณ  
วลยัเสถียรจงึมีการนบัคะแนนเสียงใหมต่ามคําแนะนะของคณุศิริวฒัน์ วรเวทวฒิุกลุ 
 
4. นายแพทย์นํา ตันธุวนิตย์ 
เหน็ด้วย จํานวน 549,833,481 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.9960 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 22,933,444 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.0040 
งดออกเสียง จํานวน 11 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จํานวน -  คิดเป็นร้อยละ - 
รวม จํานวน 572,766,925 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
 

6. พจิารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สาํหรับปี 2560 
 
ประธานได้มอบหมายให้นางอรุณี เกษตระทตั ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้รายงาน 
 
นางอรุณี เกษตระทตักลา่วรายงานตอ่ท่ีประชมุว่าคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทัง้คํานงึถงึสภาพของ
เศรษฐกิจโดยรวม และได้มีการเปรียบเทียบคา่ตอบแทนของกรรมการกบับริษัทอ่ืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุ
ยอ่ยสําหรับปี 2560 ตามท่ีได้แสดงไว้ในตารางในหนงัสือนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น หน้า 41-43 
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คา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย ปี 2560 ในวงเงินรวมไมเ่กิน 16.50 ล้านบาท แบง่เป็น 3 กลุม่ 
 
1. คา่เบีย้ประชมุกรรมการปี 2560 ขอเสนอเป็นอตัราเป็นอตัราเดียวกบัปี 2559 ดงันี ้

คณะกรรมการ 
เบีย้ประชุม 

(บาท/คน/ครัง้) 
2560 2559 

ประธานกรรมการ 50,000 50,000 
รองประธานกรรมการ 40,000 40,000 
กรรมการ 30,000 30,000 

 
2. คา่บําเหน็จตอบแทนคณะกรรมการปี 2560 ขอเสนอเป็นอตัราเดียวกบัปี 2559 โดยจํากดัวงเงินรวม 

ไมเ่กิน 10.54 ล้านบาท โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้จดัสรร 

คณะกรรมการ 
ค่าบาํเหน็จตอบแทน 

(บาท/คน/ปี) 
2560 2559 

ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการเป็นผู้จดัสรรใน
วงเงินไมเ่กิน 10.54 ล้านบาท 

*1,400,000 
รองประธานกรรมการ *1,040,000 
กรรมการ *900,000 

*จํานวนเงินท่ีจดัสรรและจ่ายจริงของปี 2559 

3. คา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ยปี 2560 ขอเสนอเป็นอตัราเดียวกบัปี 2559 ดงันี ้
เบีย้ประชุมปี 2560 

(บาท/คน/ครัง้) 
คณะกรรม 

การตรวจสอบ 
คณะกรรมการ 
สรรหาและ
กาํหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
การลงทุน 

คณะกรรมการ
อาํนวยการ
โรงพยาบาล
บาํรุงราษฎร์ 

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
ประธานคณะกรรมการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 25,000 25,000 
กรรมการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 *20,000 *20,000 

*ค่าตอบแทนในรูปของเบีย้ประชุมคณะกรรมการอํานวยการโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ สําหรับกรรมการท่ี 
ไมเ่ป็นผู้บริหารเทา่นัน้ 
 
เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นใดซกัถามหรือให้ความเหน็หลงัจากคณุอรุณีได้เรียนถาม คณุอรุณีจงึขอให้ท่ีประชมุลงมติ 
 
มติ ท่ีประชมุมีมติอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อยสําหรับปี 2560 ตามท่ีประธานคณะกรรมการสรร
หาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม
ดงันี ้
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เหน็ด้วย จํานวน 551,005,836 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.196473 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 21,786,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.803526 
งดออกเสียง จํานวน 3 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000001 
บตัรเสีย จํานวน -  คิดเป็นร้อยละ - 
รวม จํานวน 572,792,139 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000000 
 

7. พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2560 
 
ประธานได้มอบหมายให้นางสาวโสภาวดี อตุตโมบล ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงาน 
 
นางสาวโสภาวดี อตุตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแถลงว่าคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้
นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4501 นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้ สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 3853 นางสาวทิพวลัย์ นานานุวฒัน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3459 แห่งบริษัทสํานักงาน อีวาย 
จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2560 และกําหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจํานวนไม่เกิน 3,074,000 บาท 
สําหรับรายละเอียดเก่ียวกบัผู้สอบบญัชีได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นแล้วอยูใ่นหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นหน้า 26 
 
เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นใดซกัถามหรือให้ความเหน็หลงัจากคณุโสภาวดีเรียนถาม คณุโสภาวดีจงึขอให้ท่ีประชมุลงมติ 

 
มต ิ ท่ีประชุมมีมติอนมุติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบญัชี ประจําปี 2560 ตามท่ีประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 
เหน็ด้วย จํานวน 570,500,138 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.5921 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 2,336,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4079 
งดออกเสียง จํานวน 4,303 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จํานวน -  คิดเป็นร้อยละ - 
รวม จํานวน 572,836,938 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 
8. พจิารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องกับการแปลงสภาพหุ้น

บุริมสทิธิเป็นหุ้นสามัญในปี 2560 
 

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวพนัธ์ทิพย์ จิรกาญจนากร เลขานกุารบริษัทเป็นผู้รายงาน 
 
นางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนากร แถลงว่าสืบเน่ืองจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2541 เม่ือวันท่ี  
11 พฤศจิกายน 2541 ได้มีมติเห็นชอบให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถแปลงหุ้ นบุริมสิทธิเป็นหุ้ นสามัญ ในอัตราส่วน 1 หุ้ น
บริุมสิทธิต่อ 1 หุ้นสามญัในเดือนกมุภาพนัธ์ของทกุปี ซึ่งในเดือนกมุภาพนัธ์ ปี 2560 มีผู้ ถือหุ้นบริุมสิทธิใช้สิทธิแปลง
หุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามญั รวม 43,298 หุ้น จึงต้องแก้ไขรายละเอียดของทนุจดทะเบียนในหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4 เป็นดงันี ้
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ข้อ 4 ทนุจดทะเบียน 922,702,685 บาท เก้าร้อยย่ีสบิสองล้านเจ็ดแสนสองพนัหกร้อยแปดสบิห้าบาท 

 แบง่ออกเป็น 922,702,685 หุ้น เก้าร้อยย่ีสบิสองล้านเจ็ดแสนสองพนัหกร้อยแปดสบิห้าหุ้น 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท หนึง่บาท 

 โดยแยกออกเป็น 

 หุ้นสามญั 921,339,320 หุ้น เก้าร้อยย่ีสบิเอด็ล้านสามแสนสามหม่ืนเก้าพนัสามร้อยย่ีสิบหุ้น 

 หุ้นบริุมสทิธิ 1,363,365 หุ้น หนึง่ล้านสามแสนหกหม่ืนสามพนัสามร้อยหกสบิห้าหุ้น 

 
เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นใดซกัถามหรือให้ความเหน็ คณุพนัธ์ทิพย์จงึเสนอให้ท่ีประชมุลงมติ 
 
มติ ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ตามท่ีคุณพันธ์ทิพย์เสนอด้วยคะแนนเสียง
มากกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง ดงันี ้
 
เหน็ด้วย จํานวน 572,853,169 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999999 
ไมเ่หน็ด้วย จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง จํานวน 3 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000001 
บตัรเสีย จํานวน -  คิดเป็นร้อยละ - 
รวม จํานวน 572,853,172 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.000000 

 
9. พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

 
เม่ือไม่มีเร่ืองอ่ืนใดพิจารณา และไม่มีผู้ ใดซกัถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นและปิด
การประชมุเม่ือเวลา 15.20 น. 
 
 
 

(นายชยั โสภณพนิช) 
ประธานท่ีประชมุ 


