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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 24 ประจําปี 2560
ของ
บริษัท โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 24 ประจําปี 2560 ได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หัองประชุมใหญ่
ชัน้ 21 อาคารบํารุงราษฎร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล คลินิก เลขที่ 33 ถนนสุขมุ วิท ซอย 3 (นานาเหนือ) วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายชัย
นายชาญวิทย์
นางลินดา
นายสมศักดิ์
ดร. สุวรรณ
นายสรดิษ
นางสาวโสภาวดี
นางอรุณี

โสภณพนิช
ตันติ์พิพฒ
ั น์
ลีสหะปั ญญา
เชาว์วิศิษฐ์ เสรี
วลัยเสถียร
วิญญรัตน์
อุตตโมบล
เกษตระทัต

ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการการลงทุน
รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการผู้จดั การ และกรรมการการลงทุน
กรรมการ ผู้อํานวยการด้ านการแพทย์ และผู้อํานวยการด้ านบริ หารร่วม
กรรมการ และกรรมการการลงทุน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน

ซอเรนติโน
สมาร์ ท-กิลล์
เลิฟ
จารุกิจพิพฒ
ั น์
บัวม่วง
เล็กดํารงค์ศกั ดิ์
ชุตินิยมการ
แสงเทียน
โรจน์สรุ กิตติ
จินตวร
รุ่งบรรณพันธ์
สุขวนิช
สืบสุข

Chief Strategist
Corporate Chief Information Officer
Corporate Chief Financial Officer
ผู้อํานวยการด้ านปฏิบตั ิการ
ผู้อํานวยการด้ านการเงิน
ผู้อํานวยการด้ านการพยาบาล
Chief Business Development Officer
ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้ านปฏิบตั ิการ
รองผู้อํานวยการด้ านการแพทย์อาวุโส
รองผู้อํานวยการด้ านการแพทย์
ผู้อํานวยการด้ านคุณภาพ
ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้ านการแพทย์
ผู้อํานวยการด้ านงานสนับสนุน

ผู้บริหาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นายอนิลโล
นายดิ๊กเกิ ้น
นายเคนเนท
นางอาทิรัตน์
นางสาวอรภรรณ
น.ส. จิระภรณ์
นพ. สุธร
พญ. มณฑินี
นพ. ดร. เทิดศักดิ์
นพ. ธนกฤติ
พญ. ศศิธร
นพ.อิศร
น.ส. วรัญญา
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ผู้เข้ าร่วมประชุม
1. นางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนากร
2. นายเติมพงษ์
โอปนพันธุ์

เลขานุการบริ ษัท
ตัวแทนจาก บริษัท สํานักงานอีวาย จํากัด

เริ่มการประชุม
นายชัย โสภณพนิช เป็ นประธานที่ประชุม ประธานแถลงว่ามีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม
895 ราย มีห้ ุนนับรวมกัน ได้ 572,440,077 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 78.41 ของจํ านวนหุ้นที่ จําหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมด จํ านวน
730,052,222 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริษัท ประธานจึงกล่าวเปิ ดประชุม
ประธานได้ มอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัทแนะนําคณะกรรมการ ผู้บริ หาร และตัวแทนจากสํานักงานผู้สอบบัญชีที่เข้ าร่ วม
ประชุม และชี ้แจงวิธีการลงมติและวิธีนบั คะแนน
คุณพันธ์ ทิพย์ จิรกาญจนากรชี ้แจงว่า การลงมติในแต่ละวาระจะใช้ บตั รสําหรับลงคะแนนที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับเมื่อลงทะเบียน ผู้ถือ
หุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนถือ โดยนับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงโดยทําเครื่ องหมายในช่อง
เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่ง ด้ วยคะแนนที่มีอยูท่ งหมด
ั้
จะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้ นอกจากผู้ถือ
หุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและได้ แต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นซึ่งใช้ หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค. เท่านัน้
ในการนับคะแนน เพื่อความรวดเร็ วในการนับคะแนน ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงยกมือเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บ
บัตรสําหรับลงคะแนน เจ้ าหน้ าที่จะเก็บบัตรสําหรับลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงเท่านัน้ ผู้ที่ไม่ยกมือจะ
นับเป็ นคะแนนเสียงเห็นด้ วยทังหมด
้
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ได้ ระบุความประสงค์การลงคะแนนไว้ ชดั เจนแล้ วในใบมอบฉันทะแบบ ข.
และแบบ ค. บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผ้ ถู ือหุ้นระบุมา เมื่อประชุมเสร็จ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นมอบบัตรสําหรับการลงคะแนนที่เหลือคืน
แก่เจ้ าหน้ าที่ที่ประตูทางออก
ที่ประชุมรับทราบและไม่มีผ้ ใู ดมีความเห็นเป็ นอย่างอื่น ประธานจึงได้ เริ่มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
1. พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 23 ประจําปี 2559 ประชุมเมื่อวันพุธที่
27 เมษายน 2559
ประธานขอให้ ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 23 ประจําปี 2559 ซึ่งได้ จดั ให้ มีขึ ้น
เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2559
ร.ศ. อนุกลั ย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา ได้ ขอให้ แก้ ไขชื่อของท่านในหนังสือเชิญประชุมหน้ า 7 บรรทัดที่ 3 จาก “อนุการ” เป็ น
“อนุกลั ย์”
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เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นอื่นใดมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุม
มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 23 ประจําปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน
2559 ด้ วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

572,560,249
3
572,560,249

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000
100.0000

2. รั บทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559
ประธานได้ มอบหมายให้ นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์ เสรี กรรมการ ผู้อํานวยการด้ านการแพทย์ และผู้อํานวยการด้ านบริ หาร
ร่วม เป็ นผู้รายงานผลการดําเนินงานของบริษัท
นพ. สมศักดิ์ ได้ รายงานสรุ ปผลการดําเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมา โดยได้ แสดงภาพนิ่งเกี่ ยวกับข้ อมูลยุทธศาสตร์ หลัก
รางวัลที่ได้ รับ กิจกรรม และผลงานต่าง ๆ ประกอบ
นพ. สมศักดิ์ กล่าวต่อว่ายุทธศาสตร์ หลักของบริ ษัทมีอยู่ 5 ด้ าน คือ (1) เน้ นการรักษาที่ผ้ ปู ่ วยจะได้ รับการดูแลที่ดีที่สดุ
และปลอดภัยที่สดุ (2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (3) การบริการสูค่ วามเป็ นเลิศ (4) เทคโนโลยี และ (5) และการเติบโต
ทางธุรกิจ และในฐานะตัวแทนผู้บริหาร ได้ ดําเนินยุทธศาสตร์ เข้ าสูเ่ ป้าหมายในระดับนานาชาติ
โรงพยาบาลได้ รับมาตรฐาน JCI ตังแต่
้ ปี 2545 และได้ ดําเนินการอย่างต่อเนื่องและมัน่ คงที่ตอบสนองภารกิจหลักและ
ความต้ องการของภาคประชาชนในการที่ จะดูแลประชาชนให้ ได้ รับ การรั กษาในระดับ นานาชาติ โดยในปี 2559
โรงพยาบาลได้ รับการรับรองลงลึกในด้ านเฉพาะโรคเบาหวาน โรคไต และบริ ษัทได้ ขยายไปถึงการผ่าตัดเปลี่ยนข้ อเข่า
เทียม นอกจากนี ้ยังเป็ นโรงพยาบาลเอกชนที่ได้ รับการประเมินมาตรฐานรับรองในระดับของประเทศที่เรี ยกว่า Hospital
Accreditation (HA) และขณะนี ย้ กระดับเป็ นขัน้ Advance Hospital Accreditation (A-HA) ซึ่งเป็ นหนึ่งในโรงพยาบาล
แรก ๆ ในประเทศไทยที่ได้ รับการรับรองในปี ที่ผา่ นมา
สําหรับธุรกิจบริ การโรงพยาบาล สิ่งที่สําคัญคือเรื่ องของปฏิบตั ิการในห้ องแลป โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ เป็ นโรงพยาบาล
แห่งแรกของประเทศไทยที่ได้ รับการรับรองทังระบบทางพยาธิ
้
สภาพและแลปจาก The College of American Pathologist
้
างประเทศ
ซึง่ เป็ นการยกระดับความน่าเชื่อถือและก่อให้ เกิดความมัน่ ใจของผู้รับบริการทังในและต่
จากสถานการณ์เรื่ องการระบาดของโรค MERS ที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลมีรากฐานที่มนั่ คงในการป้องกันการติดเชื ้อ ซึ่ง
ในปลายปี 2559 โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ เป็ นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียแปซิฟิกและแห่งแรกนอกสหรัฐอเมริกาที่ได้ รับ
การรับรองเรื่ องการป้องกันการติดเชื ้อจาก DNV-GL
3

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 24 ประจําปี 2560

สิง่ สําคัญที่สดุ คือรากฐานที่เรามี เรามีบคุ ลากรทางการแพทย์ที่ได้ รับใบประกาศต่าง ๆ จากต่างประเทศเป็ นจํานวนมาก มี
ความเชี่ยวชาญและเข้ มแข็งทางวิชาการ เรื่ องของ Academic และ research ก็เป็ นอีกเรื่ องหนึ่งที่จะต่อยอดเสริ มความ
เข้ มแข็งในเรื่ องวิชาการ เราเป็ นโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวและแห่งแรกที่ได้ รับการประเมินและรับรองด้ านสถาบันวิจยั ที่
เรี ยกว่า SIDCER / FERCAP โดยได้ รับอนุญาตจากสํานักงานอาหารและยาแห่งประเทศไทยให้ สามารถนํายาที่ทนั สมัย
เข้ ามารั กษาให้ กับ ผู้รับ บริ การในขณะที่ โรงพยาบาลเอกชนอื่ น ยังไม่ มี ใบอนุญ าตรั บ รองตรงนี ้ สร้ างจุดแข็ งให้ กับ
โรงพยาบาลในการรักษาผู้รับบริ การด้ วยวิธีที่ทนั สมัยเทียบเท่ากับนานาชาติและทันกับเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเรื่ อง
ของเทคโนโลยีที่ใช้ ในการรักษา จะเห็นได้ วา่ บริษัทให้ ความใส่ใจในทุกกระบวนการ ท่านจึงมัน่ ใจได้ วา่ ทังแพทย์
้
ทังบริ
้ การ
ทางการแพทย์ เรื่ อง Lab และการบริหารยา หรื อเวชภัณฑ์ที่สง่ มอบแก่ผ้ รู ับบริการ จะได้ ใส่ที่ดีที่สดุ
อีกเสาหลักหนึ่งคือกระบวนการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเป็ นเรื่ องสําคัญยิ่ง โรงพยาบาลมีแพทย์ full-time 300 ท่าน
part-time 700 ท่าน ซึง่ แต่ละท่านล้ วนมีคณ
ุ วุฒิที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างยิ่ง นอกจากบุคลากรฝ่ ายแพทย์ โรงพยาบาล
มีบุคคลากรทางการแพทย์หรื อสายสนับสนุนที่ดี เรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาเพื่อให้ รองรับกับการเติบโตทางธุรกิจและ
สามารถรองรับการบริ หารจัดการได้ อย่างมีประสิทธิผล สิ่งที่ให้ กําลังใจกับองค์กร คือเราได้ รับกําลังใจจากรับรางวัล Best
Employee Awards 8 ปี ติดต่อกัน และในปี 2559 เป็ นปี แรกที่บริ ษัทได้ เข้ าไปแข่งขันในเรื่ อง Model Organization ของ
องค์กรที่เกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งเราก็ได้ รับรางวัลดังกล่าวในปี แรกที่รวมการแข่งขันเลย แสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทมีการ
พัฒนาองค์กรให้ ตอบสนองในทุกมิติ
ในเรื่ องของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) เราไม่เพียงแต่แสวงหาทางธุรกิจอย่างเดียว เรามีขบวนการที่ทํา
CSR อย่างต่อเนื่อง สภาหอการค้ ามอบรางวัลให้ แก่บริ ษัท 4 ปี ติดต่อกัน ทางบริ ษัทมีโครงการรักษ์ ใจไทย ที่ทําการผ่าตัด
หัวใจเด็กที่พิการแต่กําเนิด มีการผ่าตัดรวมทัง้ หมด 735 ราย และเนื่องในโอกาสที่จะถวายเป็ นพระราชกุศลแก่สมเด็จ
พระเทพพระรัตน์ ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในปี ที่ผ่านมาทางบริ ษัทได้ ผ่าตัดเปลี่ยนข้ อเข่าเทียมให้ กับผู้ด้อยโอกาส
จํ านวน 48 ราย นอกจากนี ย้ ังได้ ผ่ าตัดช่ วยผู้ป่ วยชาวเมี ยนมาร์ ในการผ่ าตัดหัวใจประสบความสํ าเร็ จ ซึ่งนํ ามาสู่
ผู้รับบริ การชาวเมียนมาร์ ที่หลัง่ ไหลเข้ ามาใช้ บริ การที่โรงพยาบาลจํานวนมาก ปี ที่ผ่านมาเรารุ กคืบไปสู่เพื่อนบ้ านเราที่มี
ศักยภาพต่อไปคือเวียดนาม ทางโรงพยาบาลได้ ผ่าตัดให้ เด็ก 2 ราย ผู้ใหญ่ 2 ราย สร้ างความรู้สกึ ที่ดีให้ กบั ชาวเวียดนาม
นอกจากนี ้ในเหตุการณ์ วาระมหาวิปโยคของชาวไทย โรงพยาบาลได้ ส่งหน่วยแพทย์อาสาประกอบด้ วยบุคลากรทุกภาค
ส่วนร่วมแรงร่วมใจออกหน่วยแพทย์บริ การประชาชนบริ เวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงที่เดินทางมาร่วมไว้ อาลัยพระบรม
ศพของสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั พระปรมินทร์ มหาภูมิพล อดุลยเดชอีกด้ วย
อีกด้ านหนึ่งเป็ นเรื่ อง Academic Research ซึง่ มีข้อมูลเพิ่มเติมในภาคผนวกที่ได้ มอบให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่าน เป็ นการตอกยํ ้า
ว่าให้ เห็นว่าในขบวนการ education and research จะเป็ นเสาคํ ้าผยุงให้ แพทย์ของโรงพยาบาลมีการพัฒนาทางด้ านการ
ศึกษาวิจยั อย่างต่อเนื่อง
หลังจากนันประธานได้
้
มอบหมายให้ คณ
ุ อรภรรณ บัวม่วง ผู้อํานวยการด้ านการเงิน เป็ นผู้รายงานฐานะการเงินของบริ ษัท
ในรอบปี 2559
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คุณอรภรรณได้ รายงานฐานะการเงินของบริษัทในรอบปี 2559 และแสดงภาพนิ่งประกอบรายงานที่เกี่ยวข้ อง
สําหรับรายได้ รวม ในปี 2559 บริ ษัทมีรายได้ รวม 18,126 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.1 จาก 17,929 ล้ านบาท ในปี 2558
โดยรายได้ จากกิจการโรงพยาบาลแสดงเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 98 ของรายได้ ทัง้ หมด เป็ นจํ านวนเงิน 17,851 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.4 จาก 17,600 ล้ านบาท ในปี 2558 ซึง่ เป็ นผลจากการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยร้ อยละ
4.7 และรายได้ จากกลุม่ ผู้ป่วยต่างประเทศร้ อยละ 0.2 เป็ นผลให้ ในปี 2559 รายได้ จากกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยคิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 35.8 ในขณะที่รายได้ จากกลุ่มผู้ป่วยต่างประเทศคิดเป็ นร้ อยละ 64.2 เทียบกับร้ อยละ 34.8 และร้ อยละ 65.2
ตามลําดับ ในปี 2558
กําไรก่อนหักดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.3 จากปี ก่อน โดยอยู่ที่ 5,616
ล้ านบาทในปี 2559 ส่งผลให้ อตั รากําไร EBITDA เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 30.0 เป็ นร้ อยละ 31.2 ในปี 2559
อัตราการเติ บโตของ EBITDA มากกว่าอัตราการเพิ่ มขึน้ ของรายได้ เนื่ องจากการบริ หารต้ นทุนอย่างมี ประสิทธิ ภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้ นทุนค่าแรง ค่ายา และ ค่าเวชภัณฑ์ ซึง่ ยังส่งผลทําให้ EBITDA margin ดีขึ ้นด้ วยเช่นกัน
กําไรสุทธิ เพิ่มขึน้ ในสัดส่วนใกล้ เคียงกันกับการเพิ่มขึน้ ของ EBITDA โดยเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 5.5 เป็ น 3,626 ล้ านบาทในปี
2559 จาก 3,436 ล้ านบาท ในปี 2558 โดยมีอตั รากําไรสุทธิเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 20 ในปี 2559 จากร้ อยละ 19.1 ในปี 2558
กําไรที่ดีขึ ้นจากปี ก่อน มีสาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการต้ นทุนตามที่เรี ยนชี ้แจงไว้ ก่อนหน้ า อีกทังการลดลงของอั
้
ตรา
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลที่แท้ จริง ซึง่ เกิดจากที่บริ ษัทฯ ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ประมาณ 300 ล้ านบาท เกี่ยวข้ องกับสิทธิ
ประโยชน์ จากการลงทุนตามพระราชกฤษฎี กาฉบับที่ 604 ลงวันที่ 21 เมษายน 2559 ซึ่งแก้ ไขเพิ่ มเติมโดยพระราช
กฤษฎีกาฉบับที่ 622 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ซึง่ ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ซึง่ ได้ อนุญาต
ให้ บริ ษั ทฯ ได้ รับสิทธิ ประโยชน์ ทางภาษี ร้ อยละ 200 ของเงินลงทุนทัง้ หมดในสินทรั พย์ หรื อการปรับปรุ งสินทรัพย์ ที่
เกี่ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจ โดยสิทธิประโยชน์ทางภาษี นี ้จํานวนประมาณ 53 ล้ านบาทได้ รับการบันทึกในปี 2559 และ
ยอดที่เหลือจะถูกบันทึกในรอบบัญชีถดั ไปในอีก 4 ปี ข้ างหน้ า
กําไรต่อหุ้นแบบปรับลดในปี 2559 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5.5 อยูท่ ี่ 4.18 บาทต่อหุ้น จาก 3.96 บาทต่อหุ้นในปี 2558 ซึง่ เพิ่มขึ ้นใน
อัตราเดียวกันกับกําไรสุทธิที่เพิ่มมากขึ ้น
ในปี 2559 ที่ผ่านมา ทางบริ ษัทฯได้ จ่ายปั นผลระหว่างกาลอยู่ที่ 0.95 บาทต่อหุ้น และได้ เสนอการจ่ายปั นผลสําหรับปี
2559 เพิ่มขึ ้นอีกในอัตรา 1.55 บาทต่อหุ้น ซึ่งขึ ้นอยู่กบั การพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้
ถ้ าการเสนอการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวได้ รับการอนุมตั ิ เงินปั นผลจ่ายทังหมดสํ
้
าหรับผลประกอบการในปี 2559 จะเท่ากับ
2.50 บาทต่อหุ้น ซึง่ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.4 เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่จ่ายอยู่ที่ 2.35 บาทต่อหุ้น เงินปั นผลที่เสนอจ่ายทังหมดคิ
้
ด
เป็ นร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิ ปี 2559 ซึง่ สอดคล้ องกับอัตราที่เสนอจ่ายในปี ก่อน
สําหรับอัตราส่วนเงินกู้สทุ ธิตอ่ ส่วนของผู้ถือ ในปี 2559 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมากกว่าหนี ้สินอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีสถานะเงินสดสุทธิมากกว่าที่จะเป็ นสถานะหนี ้สินสุทธิ จึงทําให้ อตั ราส่วนหนี ้สินสุทธิต่อส่วน
ของผู้ถือ เป็ นยอดติดลบ 0.1 เท่า
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ระยะเวลาการเก็บหนี ้โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.1 จากปี ก่อนมาอยู่ที่ 43.8 วัน ในปี 2559 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากความ
แตกต่างของช่วงเวลาการเก็บหนี ้จากลูกหนี ้บางราย
ยอดลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นได้ ลดลงอย่างมากในปี 2559 ซึง่ แสดงให้ เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อน
ระยะเวลาขายสินค้ าโดยเฉลี่ย ณ สิ ้นปี 2559 คิดเป็ น 11.6 วัน เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจากปี ก่อน ที่ 11.1 วัน
สําหรับผลการดําเนินงานย้ อนหลังของบริ ษัทฯ ในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมานัน้ รายได้ ของบริษัทเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลาย
ปี ที่ผา่ นมาจนถึงปั จจุบนั โดยมีอตั ราการเจริญเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี อยูท่ ี่ร้อยละ 8.1 ต่อปี
ในขณะที่กําไรสุทธิก็มีอตั ราการเติบโตเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปี ที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน โดยมีอตั ราเติบโตเฉลี่ย
สะสมต่อปี ถึงร้ อยละ 16.2 ในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา
จะเห็นได้ ว่าอัตราการเจริ ญเติบโตของกําไรสุทธิ มากกว่าอัตราการเจริ ญเติบโตของรายได้ ประมาณ 2 เท่า ส่วนใหญ่เกิด
จากการบริ หารจัดการต้ นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการลดลงอย่างต่อเนื่องของอัตราภาษี เงินได้ นิติบุคคลที่
แท้ จริ ง ซึง่ เกี่ยวข้ องกับการลดลงของอัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คลจากร้ อยละ 30 เป็ นร้ อยละ 23 ในปี 2555 และเป็ นร้ อยละ
20 ตังแต่
้ ปี 2556 เป็ นต้ นไป และบริ ษัท ฯ ยังได้ รับผลประโยชน์ทางภาษี ซึง่ เกี่ยวเนื่องกับการจัดอบรมภายในของบริ ษัทฯ
และโครงการสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามที่ได้ เรี ยนชี ้แจงข้ างต้ น
คุณอรภรรณได้ แสดงแผ่นภาพพิเศษซึ่งจัดทําขึ ้นเพิ่มเติมจากปกติเนื่องจากที่ผ่านมามีข้อสงสัยข้ อซักถามเกี่ยวกับลูกหนี ้
การค้ า บริ ษัทฯ จึงจัดทําข้ อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ ความชัดเจนแก่ผ้ ถู ือหุ้นในเรื่ องดังกล่าวซึง่ สรุปได้ ดงั นี ้
ยอดลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นลดลง 623 ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 27 ในปี 2559 คงเหลือเป็ น 1,695 ล้ านบาท จาก
2,318 ล้ านบาท ในปี 2558
ยอดลูกหนี ล้ ดลงส่วนใหญ่ (หรื อร้ อยละ 81 ของยอดรวมที่ลดลงทัง้ หมด) เป็ นผลมาจากการชําระเงินของลูกหนี ต้ าม
สัญญาในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และยอดที่รับชําระนี ส้ ่วนใหญ่ มาจากลูกหนี ต้ ามสัญญารายหนึ่งภายในกลุ่ม
ประเทศตะวันออกกลาง (ประมาณร้ อยละ 75 ของยอดรวมที่ลดลงทังหมดนั
้
น้ มาจากการชําระเงินของลูกหนี ้รายนี ้)
การลดลงของส่วนที่เหลือ ส่วนใหญ่ เกี่ยวข้ องกับการจ่ายชําระหนีข้ องบริ ษัทประกันในต่างประเทศ (หรื อร้ อยละ17 ของ
ยอดรวมที่ลดลงทังหมด)
้
ซึง่ การชําระหนี ้เกือบทังหมดนี
้
้ ได้ รับจากบริษัทประกันรายหนึง่ ที่ชําระเป็ นยอดใหญ่
สําหรับยอดค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญและการตัดหนีส้ ญ
ู นัน้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญเพิ่มขึ ้นจาก 119 ล้ านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 เป็ น 234 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากระยะเวลาของการชําระเงินของ
ลูกหนี ้บางราย สืบเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก รวมถึงการลดลงของราคานํ ้ามัน ส่งผลทําให้ เกิดความล่าช้ าใน
การจ่ายชําระเงินของลูกหนี ้บางราย โดยเฉพาะในกลุม่ ลูกหนี ้ตามสัญญาจากประเทศตะวันออกกลาง และกลุม่ ลูกค้ าชาว
6
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ตะวันออกกลางที่จ่ายชําระด้ วยตัวเอง ทังนี
้ ใ้ นช่วงสิ ้น 2559 สถานการณ์ การณ์ การรับชําระหนี ้มีการปรับตัวดีขึ ้นอย่าง
มาก
คุณอรภรรณได้ ให้ ข้อสังเกตว่าค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเป็ นการประมาณการหนี ้สูญที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต ณ เวลาใดเวลา
หนึง่ และไม่จําเป็ นต้ องสะท้ อนถึงการตัดหนี ้สูญที่เกิดขึ ้นจริง แต่ตามข้ อมูลที่แสดงในแผ่นภาพ การตัดหนี ้สูญที่เกิดขึ ้นจริ ง
ในปี 2559 ลดลงสูร่ ะดับตํ่าสุดนับตังแต่
้ ปี 2556 และเป็ นระดับตํ่าสุดลําดับที่สองในรอบหกปี ที่ผา่ นมา
โดยสรุปภาพรวม จะเห็นได้ วา่ ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่นมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ ้นในช่วงปี 2559 และขอให้ ติดตาม
ดูผลการบริหารจัดการลูกหนี ้การค้ าในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 ซึง่ จะประกาศสูส่ าธารณะในอีกไม่กี่วนั ข้ างนี ้
หลังจากนัน้ ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม และรับฟั งข้ อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นใด
ซักถาม
มติ ที่ประชุมจึงมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559
3. พิจารณาและอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประธานได้ ข อให้ ที่ ป ระชุม พิ จารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิ น และงบกํ า ไรขาดทุน ประจํ าปี สิ น้ สุด วัน ที่ 31
ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สํานักงานอีวาย จํากัด และการพิจารณา
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี ซึ่งได้ ส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญ
ประชุม
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามหรื อให้ ความเห็น ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมตั ิงบการเงินประจําปี
2559
มติ ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้ วยคะแนน
เสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

572,256,960
477,303
572,256,960
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เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000
100.0000
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4. พิจ ารณาและอนุ มั ติการจั ดสรรกําไรประจําปี 2559 เพื่ อ จ่ ายเงิน ปั น ผลให้ แ ก่ ผ้ ู ถือ หุ้ น และรั บ ทราบการ
จ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาล
ประธานแถลงว่าในปี ที่แล้ วบริ ษัทมีกําไรต่อหุ้น 4.98 บาท คณะกรรมการเสนอให้ จดั สรรเป็ นเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ
2.50 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินรวมปี 2559 บริ ษัทฯ ได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ ว
95 สตางค์ คงเหลืองวดสุดท้ ายจํานวน 1.55 สตางค์ รายละเอียดปรากฎตามแผ่นภาพที่ประธานได้ แสดงแก่ผ้ ถู ือหุ้น
ดังนี ้
รายละเอียดการจัดสรรกําไร
1. กําไรสุทธิของงบการเงินรวม (ล้ านบาท)

2559
3,626.17

2558
3,435.83

2. จํานวนหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ (หุ้น)

730,052,222

730,052,222

2.50
*0.95
**1.55

2.35
0.90
1.45

1,825.13

1,715.62

50.0%

49.9%

-

-

3. เงินปั นผลประจําปี (บาท/หุ้น)
- เงินปั นผลระหว่างกาล
- เงินปั นผลงวดสุดท้ าย
4. จํานวนเงินรวม (ล้ านบาท)
5. สัดส่วนเงินปั นผลเทียบกับกําไรสุทธิ
6. การจัดสรรกําไรเป็ นทุนสํารอง (ล้ านบาท)
*จ่ายเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559
**เสนอให้ จ่ายเงินปั นผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรประจําปี 2559 เพื่อจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหุ้น และรับทราบ
การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
มติ ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้ จ่ายเงินปั นผล
จากกําไรสุทธิประจําปี 2559 ตามที่ประธานเสนอ และรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

572,745,176
3
572,745,176
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เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000
100.0000
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5. พิจารณาและอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ประธานได้ มอบหมายให้ นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้รายงาน
นางอรุณี เกษตระทัต กล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่า ข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 23 กําหนดให้ ในการประชุมสามัญประจําปี
ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งหนึง่ ในสามเป็ นอัตรา ซึง่ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครัง้ นี ้ มีกรรมการ
ต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 คนดังนี ้
1.
2.
3.
4.

นายชอง
นางสาวโสภาวดี
ดร. สุวรรณ
นายแพทย์นํา

โท
อุตตโมบล
วลัยเสถียร
ตันธุวนิตย์

กรรมการ กรรมการการลงทุน กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ กรรมการการลงทุน
กรรมการ ผู้อํานวยการด้ านบริหาร

ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริษัทในช่วงเดือนธันวาคม 2559 ถึง มกราคม 2560 แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ า
รับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนซึง่ ไม่มีสว่ นได้ เสียได้ พิจารณาคุณสมบัติการเป็ นกรรมการที่ได้ กําหนดไว้
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ข้ อบังคับของบริ ษัท และกฎบัตรคณะกรรมการแล้ ว จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการที
้
่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระ
หนึง่ จํานวน 4 ท่าน
คณะกรรมการโดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้ องไม่ได้ ร่วมพิจารณาเห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตัง้ กรรมการที่ออกตามวาระในปี 2560 จํานวน 4 ท่านกลับเข้ า
ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่ ข้ อมูลของบุคคลที่ได้ เสนอไปแล้ วนันอยู
้ ใ่ นหน้ า 36-38 ของหนังสือเชิญประชุม
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นคุณอรุณีได้ ขอให้ ที่ประชุมลงมติเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
มติ ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการทั
้
งสี
้ ่ท่านที่ต้องออกตามวาระในปี 2560 กลับเข้ าดํารงตําแหน่างอีกวาระ
หนึง่ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
1. นายชอง โท
เห็นด้ วย
จํานวน
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน
บัตรเสีย
จํานวน
รวม
จํานวน

543,055,240
29,524,093
187,603
572,579,333
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เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

94.8437
5.1563
100.0000
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2. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล
เห็นด้ วย
จํานวน
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน
บัตรเสีย
จํานวน
รวม
จํานวน

547,165,666
25,413,667
187,603
572,579,333

เสียง
เสียง
เสียง

3. ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร
เห็นด้ วย
จํานวน
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน
บัตรเสีย
จํานวน
รวม
จํานวน

546,677,207
26,089,726
3
572,766,933

เสียง
เสียง
เสียง

เสียง

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

95.5615
4.4385
100.0000

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

95.4450
4.5550
100.0000

อนึง่ ด้ วยปรากฎว่ามีความขัดข้ องทางเทคนิคในการนับคะแนนเสียงที่ออกโดยผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตัง้ ดร. สุวรรณ
วลัยเสถียรจึงมีการนับคะแนนเสียงใหม่ตามคําแนะนะของคุณศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิกลุ
4. นายแพทย์ นํา ตันธุวนิตย์
เห็นด้ วย
จํานวน
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน
บัตรเสีย
จํานวน
รวม
จํานวน

549,833,481
22,933,444
11
572,766,925

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

95.9960
4.0040
100.0000

6. พิจารณาและอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่ อย สําหรั บปี 2560
ประธานได้ มอบหมายให้ นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้รายงาน
นางอรุณี เกษตระทัตกล่าวรายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทังคํ
้ านึงถึงสภาพของ
เศรษฐกิจโดยรวม และได้ มีการเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุด
ย่อยสําหรับปี 2560 ตามที่ได้ แสดงไว้ ในตารางในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หน้ า 41-43
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ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปี 2560 ในวงเงินรวมไม่เกิน 16.50 ล้ านบาท แบ่งเป็ น 3 กลุม่
1. ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการปี 2560 ขอเสนอเป็ นอัตราเป็ นอัตราเดียวกับปี 2559 ดังนี ้
เบีย้ ประชุม
(บาท/คน/ครัง้ )
คณะกรรมการ
2560
2559
ประธานกรรมการ
50,000
50,000
รองประธานกรรมการ
40,000
40,000
กรรมการ
30,000
30,000
2. ค่าบําเหน็จตอบแทนคณะกรรมการปี 2560 ขอเสนอเป็ นอัตราเดียวกับปี 2559 โดยจํากัดวงเงินรวม
ไม่เกิน 10.54 ล้ านบาท โดยให้ ประธานกรรมการเป็ นผู้จดั สรร
ค่ าบําเหน็จตอบแทน
(บาท/คน/ปี )
คณะกรรมการ
2560
2559
ประธานกรรมการ
*1,400,000
ประธานกรรมการเป็ นผู้จดั สรรใน
รองประธานกรรมการ
*1,040,000
วงเงินไม่เกิน 10.54 ล้ านบาท
กรรมการ
*900,000
*จํานวนเงินที่จดั สรรและจ่ายจริงของปี 2559
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยปี 2560 ขอเสนอเป็ นอัตราเดียวกับปี 2559 ดังนี ้
เบีย้ ประชุมปี 2560
คณะกรรม
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
การลงทุน
อํานวยการ
การตรวจสอบ
สรรหาและ
(บาท/คน/ครัง้ )
โรงพยาบาล
กําหนด
บํารุ งราษฎร์
ค่ าตอบแทน
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
*ค่ า ตอบแทนในรู ป ของเบี ย้ ประชุ ม คณะกรรมการอํ า นวยการโรงพยาบาลบํ า รุ ง ราษฎร์ สํ า หรั บ กรรมการที่
ไม่เป็ นผู้บริหารเท่านัน้
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นใดซักถามหรื อให้ ความเห็นหลังจากคุณอรุณีได้ เรี ยนถาม คุณอรุณีจงึ ขอให้ ที่ประชุมลงมติ
มติ ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสําหรับปี 2560 ตามที่ประธานคณะกรรมการสรร
หาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอด้ วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
ดังนี ้
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เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

551,005,836
21,786,300
3
572,792,139

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

96.196473
3.803526
0.000001
100.000000

7. พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2560
ประธานได้ มอบหมายให้ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้รายงาน
นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแถลงว่าคณะกรรมการบริ ษัทขอเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นแต่งตัง้
นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญ ชี รับอนุญ าตทะเบี ยนเลขที่ 4501 นางสาววิสสุตา จริ ยธนากร ผู้สอบบัญ ชี รับ
ั น์ ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ าตเลขที่ 3459 แห่งบริ ษัทสํานักงาน อีวาย
อนุญาตเลขที่ 3853 นางสาวทิพวัลย์ นานานุวฒ
จํากัด เป็ นผู้สอบบัญ ชี ของบริ ษั ทประจํ าปี 2560 และกํ าหนดค่าตอบแทนเป็ นเงิน จํานวนไม่เกิน 3,074,000 บาท
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีได้ สง่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นแล้ วอยูใ่ นหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหน้ า 26
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นใดซักถามหรื อให้ ความเห็นหลังจากคุณโสภาวดีเรี ยนถาม คุณโสภาวดีจงึ ขอให้ ที่ประชุมลงมติ
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี ประจําปี 2560 ตามที่ประธาน
มติ ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแต่งตังผู
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

570,500,138
2,336,800
4,303
572,836,938

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.5921
0.4079
100.0000

8. พิจารณาแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อ 4 เพื่อให้ ทุนจดทะเบียนสอดคล้ องกับการแปลงสภาพหุ้น
บุริมสิทธิเป็ นหุ้นสามัญในปี 2560
ประธานได้ มอบหมายให้ นางสาวพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนากร เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้รายงาน
นางสาวพัน ธ์ ทิ พ ย์ จิ รกาญจนากร แถลงว่า สื บ เนื่ อ งจากที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 5/2541 เมื่ อ วัน ที่
11 พฤศจิ ก ายน 2541 ได้ มี ม ติ เห็น ชอบให้ ผ้ ูถื อ หุ้น สามารถแปลงหุ้น บุริม สิ ท ธิ เป็ นหุ้น สามัญ ในอัต ราส่ว น 1 หุ้น
บุริมสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560 มีผ้ ถู ือหุ้นบุริมสิทธิใช้ สิทธิแปลง
หุ้นบุริมสิทธิเป็ นหุ้นสามัญ รวม 43,298 หุ้น จึงต้ องแก้ ไขรายละเอียดของทุนจดทะเบียนในหนังสือบริ คณห์สนธิของ
บริ ษัท ข้ อ 4 เป็ นดังนี ้
12

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 24 ประจําปี 2560

ข้ อ 4 ทุนจดทะเบียน 922,702,685 บาท เก้ าร้ อยยี่สบิ สองล้ านเจ็ดแสนสองพันหกร้ อยแปดสิบห้ าบาท
แบ่งออกเป็ น

922,702,685 หุ้น เก้ าร้ อยยี่สบิ สองล้ านเจ็ดแสนสองพันหกร้ อยแปดสิบห้ าหุ้น

มูลค่าหุ้นละ

1 บาท

หนึง่ บาท

โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ

921,339,320 หุ้น เก้ าร้ อยยี่สบิ เอ็ดล้ านสามแสนสามหมื่นเก้ าพันสามร้ อยยี่สิบหุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ

1,363,365 หุ้น

หนึง่ ล้ านสามแสนหกหมื่นสามพันสามร้ อยหกสิบห้ าหุ้น

เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นใดซักถามหรื อให้ ความเห็น คุณพันธ์ทิพย์จงึ เสนอให้ ที่ประชุมลงมติ
มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ แก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษัท ข้ อ 4 ตามที่คุณ พันธ์ ทิพย์ เสนอด้ วยคะแนนเสียง
มากกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

572,853,169
0
3
572,853,172

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.999999
0.000001
100.000000

9. พิจารณาเรื่ องอื่นๆ
เมื่อไม่มีเรื่ องอื่นใดพิจารณา และไม่มีผ้ ใู ดซักถามหรื อให้ ความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและปิ ด
การประชุมเมื่อเวลา 15.20 น.

(นายชัย โสภณพนิช)
ประธานที่ประชุม
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