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เริม
่ การประชุม
นายชัย โสภณพนิช เป็ นประธานทีป
่ ระชุม ประธานแถลงว่ามีผู ้ถือหุ ้นเข ้าร่วมประชุมด ้วยตนเองและโดยการมอบฉั นทะ
รวม 895 ราย มีหุ ้นนั บรวมกันได ้ 572,440,077 หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ 78.41 ของจํ านวนหุ ้นที่จําหน่ ายได ้แล ้วทั ง้ หมด
จํานวน 730,052,222 หุ ้น ครบเป็ นองค์ประชุมตามข ้อบังคับของบริษัท ประธานจึงกล่าวเปิ ดประชุม
ประธานได ้มอบหมายให ้เลขานุ การบริษัทแนะนํ าคณะกรรมการ ผู ้บริหาร และตัวแทนจากสํานั กงานผู ้สอบบัญชีทเี่ ข ้า
้ จงวิธก
ร่วมประชุม และชีแ
ี ารลงมติและวิธน
ี ับคะแนน
้ จงว่า การลงมติในแต่ละวาระจะใช ้บัตรสําหรับลงคะแนนทีผ
คุณพันธ์ทพ
ิ ย์ จิรกาญจนากรชีแ
่ ู ้ถือหุ ้นได ้รับเมือ
่ ลงทะเบียน
ผู ้ถือ หุ ้นจะมีค ะแนนเสีย งเท่ า กั บ จํ า นวนหุ ้นที่ต นถือ โดยนั บ หนึ่ง หุ ้นต่อ หนึ่ง เสีย ง ขอให ้ผู ้ถือ หุ ้นออกเสีย งโดยทํ า
่ อ
ี ยู่ทัง้ หมด จะแบ่ง
เครือ
่ งหมายในช่อง เห็นด ้วย ไม่เห็นด ้วย หรือ งดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึง่ ด ้วยคะแนนทีม
คะแนนเสียงไม่ได ้ นอกจากผู ้ถือหุ ้นทีเ่ ป็ นผู ้ลงทุนต่างประเทศและได ้แต่งตัง้ ให ้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู ้รับ
ฝากและดูแลหุ ้นซึง่ ใช ้หนังสือมอบฉั นทะ แบบ ค. เท่านัน
้
ในการนับคะแนน เพือ
่ ความรวดเร็วในการนับคะแนน ขอให ้ผู ้ถือหุ ้นทีไ่ ม่เห็นด ้วยหรืองดออกเสียงยกมือเพือ
่ ให ้เจ ้าหน ้าที่
้ ผู ้ทีไ่ ม่
เก็บบัตรสําหรับลงคะแนน เจ ้าหน ้าทีจ
่ ะเก็บบัตรสําหรับลงคะแนนเฉพาะผู ้ทีไ่ ม่เห็นด ้วยหรืองดออกเสียงเท่านั น
ยกมือจะนับเป็ นคะแนนเสียงเห็นด ้วยทัง้ หมด ส่วนผู ้ถือหุ ้นทีไ่ ด ้ระบุความประสงค์การลงคะแนนไว ้ชัดเจนแล ้วในใบมอบ
ฉั นทะแบบ ข. และแบบ ค. บริษัทจะนับคะแนนตามทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นระบุมา เมือ
่ ประชุมเสร็จ ขอให ้ผู ้ถือหุ ้นมอบบัตรสําหรับการ
ลงคะแนนทีเ่ หลือคืนแก่เจ ้าหน ้าทีท
่ ป
ี่ ระตูทางออก
ทีป
่ ระชุมรับทราบและไม่มผ
ี ู ้ใดมีความเห็นเป็ นอย่างอืน
่ ประธานจึงได ้เริม
่ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
่ ว ันพุธที่
1. พิจารณาร ับรองรายงานการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั้ ่ 23 ประจําปี 2559 ประชุมเมือ
27 เมษายน 2559
ประธานขอให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 23 ประจําปี 2559 ซึง่ ได ้จัดให ้
มีขน
ึ้ เมือ
่ วันพุธที่ 27 เมษายน 2559
่ ของท่ า นในหนั ง สือ เชิญ ประชุม หน า้ 7 บรรทั ด ที่ 3 จาก
ร.ศ. อนุ กัล ย์ อิศ รเสนา ณ อยุธ ยา ได ้ขอให ้แก ้ไขชือ
“อนุการ” เป็ น “อนุกล
ั ย์”
เมือ
่ ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นอืน
่ ใดมีความเห็นเพิม
่ เติม ประธานจึงขอให ้ทีป
่ ระชุมลงมติรับรองรายงานการประชุม
มติ ที่ป ระชุมมีมติรับ รองรายงานการประชุมสามัญ ผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 23 ประจํ าปี 2559 ซึง่ ประชุมเมือ
่ วัน พุธที่ 27
เมษายน 2559 ด ้วยคะแนนเสียงเอกฉั นท์ของผู ้ถือหุ ้นทีม
่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นด ้วย

จํานวน

572,560,249

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

100.0000

ไม่เห็นด ้วย

จํานวน

-

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

-

งดออกเสียง

จํานวน
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เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

-

บัตรเสีย

จํานวน

-

คิดเป็ นร ้อยละ

-

รวม

จํานวน

572,560,249

คิดเป็ นร ้อยละ

100.0000

เสียง

2. ร ับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษ ัทในรอบปี 2559
ิ ฐ์เสรี กรรมการ ผู ้อํานวยการด ้านการแพทย์ และผู ้อํานวยการด ้าน
ประธานได ้มอบหมายให ้ นพ.สมศักดิ์ เชาว์วศ
ิ ษ
บริหารร่วม เป็ นผู ้รายงานผลการดําเนินงานของบริษัท
นพ. สมศักดิ์ ได ้รายงานสรุปผลการดําเนินงานในรอบปี ทีผ
่ ่านมา โดยได ้แสดงภาพนิง่ เกีย
่ วกับข ้อมูลยุทธศาสตร์
หลัก รางวัลทีไ่ ด ้รับ กิจกรรม และผลงานต่าง ๆ ประกอบ
นพ. สมศักดิ์ กล่าวต่อว่ายุทธศาสตร์หลักของบริษัทมีอยู่ 5 ด ้าน คือ (1) เน ้นการรักษาทีผ
่ ู ้ป่ วยจะได ้รับการดูแลทีด
่ ี
่ วามเป็ นเลิศ (4) เทคโนโลยี และ (5)
ทีส
่ ด
ุ และปลอดภัยทีส
่ ด
ุ (2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (3) การบริการสูค
และการเติบโตทางธุรกิจ และในฐานะตัวแทนผู ้บริหาร ได ้ดําเนินยุทธศาสตร์เข ้าสูเ่ ป้ าหมายในระดับนานาชาติ
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โรงพยาบาลได ้รับมาตรฐาน JCI ตัง้ แต่ปี 2545 และได ้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องและมั่นคงทีต
่ อบสนองภารกิจหลัก
และความต ้องการของภาคประชาชนในการทีจ
่ ะดูแลประชาชนให ้ได ้รับการรักษาในระดับนานาชาติ โดยในปี 2559
โรงพยาบาลได ้รับการรับรองลงลึกในด ้านเฉพาะโรคเบาหวาน โรคไต และบริษัทได ้ขยายไปถึงการผ่าตัดเปลีย
่ น
ข ้อเข่า เทีย ม นอกจากนี้ยั ง เป็ นโรงพยาบาลเอกชนที่ไ ด ้รั บ การประเมิน มาตรฐานรั บ รองในระดั บ ของประเทศที่
เรียกว่า Hospital Accreditation (HA) และขณะนี้ยกระดับเป็ นขัน
้ Advance Hospital Accreditation (A-HA) ซึง่
เป็ นหนึง่ ในโรงพยาบาลแรก ๆ ในประเทศไทยทีไ่ ด ้รับการรับรองในปี ทผ
ี่ า่ นมา
สํ า หรั บ ธุร กิจ บริก ารโรงพยาบาล สิง่ ที่สํ า คั ญ คือ เรื่อ งของปฏิบั ต ก
ิ ารในห ้องแลป โรงพยาบาลบํ า รุง ราษฎร์เป็ น
โรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยทีไ่ ด ้รับการรับรองทัง้ ระบบทางพยาธิสภาพและแลปจาก The College of
่ ถือ และก่อ ให ้เกิด ความมั่ น ใจของผู ้รับ บริก ารทั ง้ ในและ
American Pathologist ซึง่ เป็ นการยกระดับ ความน่ า เชือ
ต่างประเทศ
จากสถานการณ์เรือ
่ งการระบาดของโรค MERS ทีผ
่ ่านมา ทางโรงพยาบาลมีรากฐานทีม
่ ั่นคงในการป้ องกันการติด
้ ซึง่ ในปลายปี 2559 โรงพยาบาลบํ ารุงราษฎร์เป็ นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชีย แปซิฟิ กและแห่งแรกนอก
เชือ
้ จาก DNV-GL
สหรัฐอเมริกาทีไ่ ด ้รับการรับรองเรือ
่ งการป้ องกันการติดเชือ
สิง่ สําคัญทีส
่ ด
ุ คือรากฐานทีเ่ รามี เรามีบค
ุ ลากรทางการแพทย์ทไี่ ด ้รับใบประกาศต่าง ๆ จากต่างประเทศเป็ นจํานวน
่ วชาญและเข ้มแข็งทางวิชาการ เรือ
่ งหนึง่ ทีจ
่ ะต่อยอด
มาก มีความเชีย
่ งของ Academic และ research ก็เป็ นอีกเรือ
เสริมความเข ้มแข็งในเรือ
่ งวิชาการ เราเป็ นโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวและแห่งแรกทีไ่ ด ้รับการประเมินและรับรอง
ด ้านสถาบันวิจัยทีเ่ รียกว่า SIDCER / FERCAP โดยได ้รับอนุญาตจากสํานั กงานอาหารและยาแห่งประเทศไทยให ้
สามารถนํ ายาทีท
่ ันสมัยเข ้ามารักษาให ้กับผู ้รับบริการในขณะทีโ่ รงพยาบาลเอกชนอืน
่ ยังไม่มใี บอนุญาตรับรองตรงนี้
สร ้างจุดแข็งให ้กับโรงพยาบาลในการรักษาผู ้รับบริการด ้วยวิธท
ี ท
ี่ ันสมัยเทียบเท่ากับนานาชาติและทันกับเวลาทีม
่ ี
การเปลีย
่ นแปลงทางเรือ
่ งของเทคโนโลยีท ี่ใช ้ในการรักษา จะเห็ นได ้ว่าบริษั ทให ้ความใส่ใจในทุกกระบวนการ
่ ง Lab และการบริห ารยา หรือเวชภัณ ฑ์ท ี่ส่งมอบแก่
ท่านจึงมั่น ใจได ้ว่า ทั ง้ แพทย์ ทั ง้ บริการทางการแพทย์ เรือ
ผู ้รับบริการ จะได ้ใส่ทด
ี่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ
อีกเสาหลักหนึง่ คือกระบวนการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเป็ นเรือ
่ งสําคัญยิง่ โรงพยาบาลมีแพทย์ full-time 300
่ วชาญเฉพาะทางอย่างยิง่ นอกจากบุคลากรฝ่ ายแพทย์
ท่าน part-time 700 ท่าน ซึง่ แต่ละท่านล ้วนมีคณ
ุ วุฒท
ิ เี่ ชีย
โรงพยาบาลมีบค
ุ คลากรทางการแพทย์หรือสายสนับสนุนทีด
่ ี เรามีเป้ าหมายทีจ
่ ะพัฒนาเพือ
่ ให ้รองรับกับการเติบโต
ทางธุร กิจ และสามารถรองรั บ การบริห ารจั ด การได ้อย่า งมีป ระสิท ธิผ ล สิง่ ที่ใ ห ้กํ า ลั ง ใจกับ องค์ก ร คือ เราได ้รั บ
่ ริษัทได ้เข ้าไปแข่งขัน
กําลังใจจากรับรางวัล Best Employee Awards 8 ปี ติดต่อกัน และในปี 2559 เป็ นปี แรกทีบ
่
ในเรือ
่ ง Model Organization ขององค์กรทีเ่ กีย
่ วกับแรงงานสัมพันธ์ ซึงเราก็ได ้รับรางวัลดังกล่าวในปี แรกทีร่ วมการ
แข่งขันเลย แสดงให ้เห็นว่าบริษัทมีการพัฒนาองค์กรให ้ตอบสนองในทุกมิต ิ
ในเรื่อ งของความรั บ ผิด ชอบต่ อ สั ง คมขององค์ก ร (CSR( เราไม่ เพีย งแต่ แ สวงหาทางธุร กิจ อย่ า งเดีย ว เรามี
ขบวนการทีท
่ ํา CSR อย่างต่อเนือ
่ ง สภาหอการค ้ามอบรางวัลให ้แก่บริษัท 4 ปี ตด
ิ ต่อกัน ทางบริษัทมีโครงการรักษ์
่ งในโอกาสทีจ
่ ะถวาย
ใจไทย ทีท
่ ําการผ่าตัดหัวใจเด็กทีพ
่ ก
ิ ารแต่กําเนิด มีการผ่าตัดรวมทัง้ หมด 735 ราย และเนือ
เป็ นพระราชกุศลแก่สมเด็จพระเทพพระรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในปี ทีผ
่ ่านมาทางบริษัทได ้ผ่าตัดเปลีย
่ น
ข ้อเข่าเทียมให ้กับผู ้ด ้อยโอกาสจํ านวน 48 ราย นอกจากนี้ยังได ้ผ่าตัดช่วยผู ้ป่ วยชาวเมียนมาร์ ในการผ่าตัดหัวใจ
่ ู ้รับบริการชาวเมียนมาร์ทห
ประสบความสําเร็ จ ซึง่ นํ ามาสูผ
ี่ ลั่งไหลเข ้ามาใช ้บริการทีโ่ รงพยาบาลจํ านวนมาก ปี ที่
ผ่านมาเรารุกคืบไปสูเ่ พือ
่ นบ ้านเราทีม
่ ศ
ี ักยภาพต่อไปคือเวียดนาม ทางโรงพยาบาลได ้ผ่าตัดให ้เด็ก 2 ราย ผู ้ใหญ่
่ ใี ห ้กับชาวเวียดนาม นอกจากนีใ้ นเหตุการณ์วาระมหาวิปโยคของชาวไทย โรงพยาบาลได ้
2 ราย สร ้างความรู ้สึกทีด
ส่งหน่ วยแพทย์อาสาประกอบด ้วยบุค ลากรทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจออกหน่ วยแพทย์บริการประชาชนบริเวณ
มณฑลพิธท
ี ้องสนามหลวงทีเ่ ดินทางมาร่วมไว ้อาลัยพระบรมศพของสมเด็จพระเจ ้าอยู่หัวพระปรมินทร์มหาภูมพ
ิ ล
อดุลยเดชอีกด ้วย
่ ง Academic Research ซึง่ มีข ้อมูลเพิม
่ เติมในภาคผนวกทีไ่ ด ้มอบให ้ผู ้ถือหุ ้นทุกท่าน เป็ นการ
อีกด ้านหนึง่ เป็ นเรือ
ตอกยํ้ า ว่า ให ้เห็ น ว่า ในขบวนการ education and research จะเป็ นเสาคํ้ า ผยุง ให ้แพทย์ข องโรงพยาบาลมีก าร
พัฒนาทางด ้านการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนือ
่ ง
หลังจากนั น
้ ประธานได ้มอบหมายให ้คุณอรภรรณ บัวม่วง ผู ้อํานวยการด ้านการเงิน เป็ นผู ้รายงานฐานะการเงินของ
บริษัทในรอบปี 2559
คุณอรภรรณได ้รายงานฐานะการเงินของบริษัทในรอบปี 2559 และแสดงภาพนิง่ ประกอบรายงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง
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สําหรับรายได ้รวม ในปี 2559 บริษัทมีรายได ้รวม 18,126 ล ้านบาท เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 1.1 จาก 17,929 ล ้านบาท ในปี
2558 โดยรายได ้จากกิจการโรงพยาบาลแสดงเป็ นสัดส่วนร ้อยละ 98 ของรายได ้ทัง้ หมด เป็ นจํานวนเงิน 17,851
ล ้านบาท เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 1.4 จาก 17,600 ล ้านบาท ในปี 2558 ซึง่ เป็ นผลจากการเพิม
่ ขึน
้ ของรายได ้จากกลุ่ม
ผู ้ป่ วยชาวไทยร ้อยละ 4.7 และรายได ้จากกลุม
่ ผู ้ป่ วยต่างประเทศร ้อยละ 0.2 เป็ นผลให ้ในปี 2559 รายได ้จากกลุม
่
ผู ้ป่ วยชาวไทยคิดเป็ นสัดส่วนร ้อยละ 35.8 ในขณะทีร่ ายได ้จากกลุ่มผู ้ป่ วยต่างประเทศคิดเป็ นร ้อยละ 64.2 เทียบ
กับร ้อยละ 34.8 และร ้อยละ 65.2 ตามลําดับ ในปี 2558
่ มราคา และค่าตัดจํ าหน่าย (EBITDA) เพิม
กําไรก่อนหักดอกเบีย
้ ภาษี ค่าเสือ
่ ขึน
้ ร ้อยละ 5.3 จากปี ก่อน โดยอยู่ท ี่
5,616 ล ้านบาทในปี 2559 ส่งผลให ้อัตรากําไร EBITDA เพิม
่ ขึน
้ จากร ้อยละ 30.0 เป็ นร ้อยละ 31.2 ในปี 2559
อัตราการเติบโตของ EBITDA มากกว่าอัตราการเพิม
่ ขึน
้ ของรายได ้เนื่องจากการบริหารต ้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต ้นทุนค่าแรง ค่ายา และ ค่าเวชภัณฑ์ ซึง่ ยังส่งผลทําให ้ EBITDA margin ดีขน
ึ้ ด ้วยเช่นกัน
กําไรสุทธิเพิม
่ ขึน
้ ในสัดส่วนใกล ้เคียงกันกับการเพิม
่ ขึน
้ ของ EBITDA โดยเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 5.5 เป็ น 3,626 ล ้านบาท
ในปี 2559 จาก 3,436 ล ้านบาท ในปี 2558 โดยมีอัตรากําไรสุทธิเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 20 ในปี 2559 จากร ้อยละ 19.1
้ จงไว ้ก่อนหน ้า อีกทัง้
ในปี 2558 กําไรทีด
่ ข
ี น
ึ้ จากปี ก่อน มีสาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการต ้นทุนตามทีเ่ รียนชีแ
ิ ค
ุ คลทีแ
่ ท ้จริง ซึง่ เกิดจากทีบ
่ ริษัทฯ ได ้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีประมาณ 300
การลดลงของอัตราภาษีเงินได ้นิตบ
ล ้านบาท เกีย
่ วข ้องกับสิทธิประโยชน์จากการลงทุนตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 604 ลงวันที่ 18 เมษายน 2559
และตีพม
ิ พ์ในราชกิจจานุเบกษาเมือ
่ วันที่ 21 เมษายน 2559 ซึง่ แก ้ไขเพิม
่ เติมโดยพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 622 ลง
วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ซึง่ ตีพ ม
ิ พ์ในราชกิจ จานุ เบกษาเมือ
่ วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ซึง่ ได ้อนุ ญ าตให ้บริษั ทฯ
ได ้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ร ้อยละ 200 ของเงินลงทุนทัง้ หมดในสินทรัพย์หรือการปรับปรุงสินทรัพย์ทเี่ กีย
่ วข ้อง
กับการดํ าเนินธุรกิจ โดยสิทธิประโยชน์ทางภาษี นี้จํานวนประมาณ 53 ล ้านบาทได ้รับการบันทึกในปี 2559 และ
ยอดทีเ่ หลือจะถูกบันทึกในรอบบัญชีถัดไปในอีก 4 ปี ข ้างหน ้า
กําไรต่อหุ ้นแบบปรับลดในปี 2559 เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 5.5 อยูท
่ ี่ 4.18 บาทต่อหุ ้น จาก 3.96 บาทต่อหุ ้นในปี 2558 ซึง่
เพิม
่ ขึน
้ ในอัตราเดียวกันกับกําไรสุทธิทเี่ พิม
่ มากขึน
้
ในปี 2559 ที่ผ่านมา ทางบริษั ทฯได ้จ่ายปั นผลระหว่างกาลอยู่ท ี่ 0.95 บาทต่อหุ ้น และได ้เสนอการจ่ายปั นผล
้ อยูก
่ บ
ั การพิจารณาอนุมัตจ
ิ ากทีป
่ ระชุมสามัญประจําปี ผู ้
สําหรับปี 2559 เพิม
่ ขึน
้ อีกในอัตรา 1.55 บาทต่อหุ ้น ซึง่ ขึน
ถือ หุ น
้ ในครั ง้ นี้ ถ า้ การเสนอการจ่ า ยเงิน ปั นผลดั ง กล่ า วได ร้ ั บ การอนุ มั ต ิ เงิน ปั นผลจ่ า ยทั ้ง หมดสํ า หรั บ ผล
ประกอบการในปี 2559 จะเท่ากับ 2.50 บาทต่อหุ ้น ซึง่ เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 6.4 เมือ
่ เทียบกับปี 2558 ทีจ
่ ่ายอยู่ท ี่ 2.35
่
บาทต่อหุ ้น เงินปั นผลทีเ่ สนอจ่ายทัง้ หมดคิดเป็ นร ้อยละ 50 ของกําไรสุทธิ ปี 2559 ซึงสอดคล ้องกับอัตราทีเ่ สนอ
จ่ายในปี กอ
่ น
สํ าหรับอัต ราส่วนเงิน กู ้สุท ธิต่อส่วนของผู ้ถือ ในปี 2559 บริษั ทฯ มีเงินสดและรายการเทีย บเท่าเงิน สดมากกว่า
ิ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให ้บริษัทฯ มีสถานะเงินสดสุทธิมากกว่าทีจ
ิ สุทธิ จึงทําให ้อัตราส่วน
หนีส
้ น
่ ะเป็ นสถานะหนี้สน
ิ สุทธิตอ
หนีส
้ น
่ ส่วนของผู ้ถือ เป็ นยอดติดลบ 0.1 เท่า
ระยะเวลาการเก็บหนี้โดยเฉลีย
่ เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 6.1 จากปี ก่อนมาอยู่ท ี่ 43.8 วัน ในปี 2559 ซึง่ มีสาเหตุหลักมาจาก
ความแตกต่างของช่วงเวลาการเก็บหนีจ
้ ากลูกหนีบ
้ างราย
ยอดลูกหนีก
้ ารค ้าและลูกหนีอ
้ น
ื่ ได ้ลดลงอย่างมากในปี 2559 ซึง่ แสดงให ้เห็นถึงการเปลีย
่ นแปลงทีด
่ ข
ี น
ึ้ เมือ
่ เทียบ
กับปี กอ
่ น
้ ปี 2559 คิดเป็ น 11.6 วัน เพิม
ระยะเวลาขายสินค ้าโดยเฉลีย
่ ณ สิน
่ ขึน
้ เล็กน ้อยจากปี กอ
่ น ที่ 11.1 วัน
สําหรับผลการดํ าเนินงานย ้อนหลังของบริษั ทฯ ในช่วง 5 ปี ทีผ
่ ่านมานั น
้ รายได ้ของบริษัท เพิม
่ ขึน
้ อย่างต่อเนื่อง
ี่ า่ นมาจนถึงปั จจุบน
ั โดยมีอต
ั ราการเจริญเติบโตเฉลีย
่ สะสมต่อปี อยูท
่ รี่ ้อยละ 8.1 ต่อปี
ในช่วงหลายปี ทผ
ในขณะทีก
่ ําไรสุทธิก็มอ
ี ต
ั ราการเติบโตเพิม
่ ขึน
้ อย่างต่อเนือ
่ งในช่วงหลายปี ทีผ
่ า่ นมาเช่นเดียวกัน โดยมีอต
ั ราเติบโต
ี่ า่ นมา
เฉลีย
่ สะสมต่อปี ถงึ ร ้อยละ 16.2 ในช่วง 5 ปี ทผ
จะเห็นได ้ว่าอัตราการเจริญ เติบโตของกําไรสุทธิ มากกว่าอัตราการเจริญ เติบโตของรายได ้ประมาณ 2 เท่า ส่วน
ใหญ่เกิดจากการบริหารจัดการต ้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการลดลงอย่างต่อเนือ
่ งของอัตราภาษีเงินได ้
่ วข ้องกับการลดลงของอัตราภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ุคคลจากร ้อยละ 30 เป็ นร ้อยละ 23 ในปี
นิตบ
ิ ุคคลทีแ
่ ท ้จริง ซึง่ เกีย
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2555 และเป็ นร ้อยละ 20 ตัง้ แต่ปี 2556 เป็ นต ้นไป และบริษัท ฯ ยังได ้รับผลประโยชน์ทางภาษี ซึง่ เกีย
่ วเนื่องกับ
้ จงข ้างต ้น
การจัดอบรมภายในของบริษัทฯ และโครงการสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามทีไ่ ด ้เรียนชีแ
คุณอรภรรณได ้แสดงแผ่นภาพพิเศษซึง่ จัดทําขึน
้ เพิม
่ เติมจากปกติเนือ
่ งจากทีผ
่ ่านมามีข ้อสงสัยข ้อซักถามเกีย
่ วกับ
ลูกหนีก
้ ารค ้า บริษัทฯ จึงจัดทําข ้อมูลเพิม
่ เติมเพือ
่ ให ้ความชัดเจนแก่ผู ้ถือหุ ้นในเรือ
่ งดังกล่าวซึง่ สรุปได ้ดังนี้
ยอดลูกหนี้การค ้าและลูกหนี้อน
ื่ ลดลง 623 ล ้านบาท หรือ คิดเป็ นร ้อยละ 27 ในปี 2559 คงเหลือเป็ น 1,695 ล ้าน
บาท จาก 2,318 ล ้านบาท ในปี 2558
ยอดลูกหนี้ลดลงส่วนใหญ่ (หรือร ้อยละ 81 ของยอดรวมทีล
่ ดลงทัง้ หมด) เป็ นผลมาจากการชําระเงินของลูกหนี้
ตามสัญญาในกลุม
่ ประเทศตะวันออกกลาง และยอดทีร่ ับชําระนี้สว่ นใหญ่มาจากลูกหนี้ตามสัญญารายหนึง่ ภายใน
กลุม
่ ประเทศตะวันออกกลาง (ประมาณร ้อยละ 75 ของยอดรวมทีล
่ ดลงทัง้ หมดนั น
้ มาจากการชําระเงินของลูกหนี้
รายนี)้
การลดลงของส่วนทีเ่ หลือ ส่วนใหญ่เกีย
่ วข ้องกับการจ่ายชําระหนี้ของบริษัทประกันในต่างประเทศ (หรือร ้อยละ17
ของยอดรวมทีล
่ ดลงทัง้ หมด) ซึง่ การชําระหนีเ้ กือบทัง้ หมดนี้ ได ้รับจากบริษัทประกันรายหนึง่ ทีช
่ ําระเป็ นยอดใหญ่
สําหรับยอดค่าเผือ
่ หนี้สงสัยจะสูญและการตัดหนีส
้ ญ
ู นัน
้ ค่าเผือ
่ หนี้สงสัยจะสูญเพิม
่ ขึน
้ จาก 119 ล ้านบาท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 เป็ น 234 ล ้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ มีสาเหตุหลักมาจากระยะเวลาของการชําระ
เงินของลูกหนี้บางราย สืบเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก รวมถึงการลดลงของราคานํ้ ามัน ส่งผลทํ าให ้
เกิดความล่าช ้าในการจ่ายชําระเงินของลูกหนี้บางราย โดยเฉพาะในกลุม
่ ลูกหนี้ตามสัญญาจากประเทศตะวันออก
้ 2559 สถานการณ์การณ์การรับชําระ
กลาง และกลุม
่ ลูกค ้าชาวตะวันออกกลางทีจ
่ า่ ยชําระด ้วยตัวเอง ทัง้ นีใ้ นช่วงสิน
หนีม
้ ก
ี ารปรับตัวดีขน
ึ้ อย่างมาก
่ หนีส
้ งสัยจะสูญเป็ นการประมาณการหนีส
้ ญ
ู ทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ในอนาคต ณ เวลาใด
คุณอรภรรณได ้ให ้ข ้อสังเกตว่าค่าเผือ
เวลาหนึง่ และไม่จําเป็ นต ้องสะท ้อนถึงการตัดหนีส
้ ญ
ู ทีเ่ กิดขึน
้ จริง แต่ตามข ้อมูลทีแ
่ สดงในแผ่นภาพ การตัดหนีส
้ ญ
ู
่ องในรอบหกปี ทผ
ี่ า่ นมา
ทีเ่ กิดขึน
้ จริงในปี 2559 ลดลงสูร่ ะดับตํา่ สุดนับตัง้ แต่ปี 2556 และเป็ นระดับตํา่ สุดลําดับทีส
โดยสรุปภาพรวม จะเห็นได ้ว่าลูกหนีก
้ ารค ้าและลูกหนีอ
้ น
ื่ มีการเปลีย
่ นแปลงในทางทีด
่ ข
ี น
ึ้ ในช่วงปี 2559 และขอให ้
่ าธารณะในอีกไม่กวี่ น
ติดตามดูผลการบริหารจัดการลูกหนีก
้ ารค ้าในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 ซึง่ จะประกาศสูส
ั ข ้างนี้
หลังจากนัน
้ ประธานได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และรับฟั งข ้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู ้ถือหุ ้น แต่ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นใด
ซักถาม
มติ ทีป
่ ระชุมจึงมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559
ิ้ สุดว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2559
3. พิจารณาและอนุม ัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําปี สน
้ สุด วันที่ 31
ประธานได ้ขอให ้ที่ป ระชุม พิจารณาและอนุ มัต งิ บแสดงฐานะการเงิน และงบกํ า ไรขาดทุนประจํ าปี สิน
ธันวาคม 2559 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู ้สอบบัญชีของบริษัท สํานักงานอีวาย จํากัด และการพิจารณา
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล ้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจํ าปี ซึง่ ได ้ส่งให ้ผู ้ถือหุ ้นพร ้อมกับหนั งสือเชิญ
ประชุม
เมือ
่ ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นท่านใดซักถามหรือให ้ความเห็น ประธานจึงเสนอให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณาลงมติอนุมัตงิ บการเงิน
ประจําปี 2559
้ สุด วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 ด ้วย
มติ ที่ป ระชุม มีม ติอ นุ มั ต งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกํ าไรขาดทุนประจํ าปี สิน
คะแนนเสียงเอกฉั นท์ของผู ้ถือหุ ้นทีม
่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นด ้วย

จํานวน

572,256,960

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

100.0000

ไม่เห็นด ้วย

จํานวน

-

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

-

งดออกเสียง

จํานวน

477,303

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

-

บัตรเสีย

จํานวน

-

คิดเป็ นร ้อยละ

-

รวม

จํานวน

572,256,960

คิดเป็ นร ้อยละ

100.0000

เสียง
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4. พิจารณาและอนุม ัติการจ ัดสรรกําไรประจําปี 2559 เพือ
่ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ
้ อ
ื หุน
้ และร ับทราบการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ประธานแถลงว่าในปี ทีแ
่ ล ้วบริษัทมีกําไรต่อหุ ้น 4.98 บาท คณะกรรมการเสนอให ้จัดสรรเป็ นเงินปั นผลในอัตราหุ ้น
ละ 2.50 บาท คิดเป็ นร ้อยละ 50 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินรวมปี 2559 บริษัทฯ ได ้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ไปแล ้ว 95 สตางค์ คงเหลืองวดสุดท ้ายจํานวน 1.55 สตางค์ รายละเอียดปรากฎตามแผ่นภาพทีป
่ ระธานได ้แสดง
แก่ผู ้ถือหุ ้นดังนี้
รายละเอียดการจ ัดสรรกําไร

2559

1. กําไรสุทธิของงบการเงินรวม (ล ้านบาท)

2558

3,626.17

3,435.83

730,052,222

730,052,222

2.50

2.35

- เงินปั นผลระหว่างกาล

*0.95

0.90

- เงินปั นผลงวดสุดท ้าย

**1.55

1.45

1,825.13

1,715.62

50.0%

49.9%

-

-

2. จํานวนหุ ้นบุรม
ิ สิทธิและหุ ้นสามัญ (หุ ้น)
3. เงินปั นผลประจําปี (บาท/หุ ้น)

4. จํานวนเงินรวม (ล ้านบาท)
5. สัดส่วนเงินปั นผลเทียบกับกําไรสุทธิ
6. การจัดสรรกําไรเป็ นทุนสํารอง (ล ้านบาท)
*จ่ายเมือ
่ วันที่ 26 สิงหาคม 2559
**เสนอให ้จ่ายเงินปั นผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

ประธานจึงเสนอให ้ที่ป ระชุม พิจ ารณาอนุ มั ต ก
ิ ารจั ด สรรกํ าไรประจํ า ปี 2559 เพื่อ จ่า ยเงิน ปั น ผลแก่ผู ้ถือ หุ ้น และ
รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
มติ ทีป
่ ระชุมมีมติอนุมัตด
ิ ้วยคะแนนเสียงเอกฉั นท์ของผู ้ถือหุ ้นทีม
่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนให ้จ่ายเงินปั น
ผลจากกําไรสุทธิประจําปี 2559 ตามทีป
่ ระธานเสนอ และรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ดังนี้
เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

572,745,176
3
572,745,176

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

100.0000
100.0000

5. พิจารณาและอนุม ัติการแต่งตงกรรมการแทนกรรมการที
ั้
ค
่ รบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประธานได ้มอบหมายให ้นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู ้รายงาน
นางอรุณี เกษตระทัต กล่าวรายงานต่อทีป
่ ระชุมว่า ข ้อบังคับของบริษัท ข ้อ 23 กําหนดให ้ในการประชุมสามัญ
ประจําปี ทก
ุ ครัง้ ให ้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึง่ ในสามเป็ นอัตรา ซึง่ ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี ครัง้ นี้ มี
กรรมการต ้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 คนดังนี้
1.
2.
3.
4.

นายชอง
นางสาวโสภาวดี
ดร. สุวรรณ
นายแพทย์นํา

โท
อุตตโมบล
วลัยเสถียร
ตันธุวนิตย์

กรรมการ กรรมการการลงทุน กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ กรรมการการลงทุน
กรรมการ ผู ้อํานวยการด ้านบริหาร

่ บุคคลทีม
ทัง้ นี้ บริษัทได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นเสนอชือ
่ ค
ี วามรู ้ ความสามารถ และคุณสมบัตท
ิ เี่ หมาะสมเพือ
่ รับการ
พิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทในช่วงเดือนธันวาคม 2559 ถึง มกราคม 2560 แต่ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นเสนอบุคคลใด
เข ้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนซึง่ ไม่มส
ี ว่ นได ้เสียได ้พิจารณาคุณสมบัตก
ิ ารเป็ นกรรมการทีไ่ ด ้กําหนด
ไว ้ตามกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้อง ข ้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการแล ้ว จึงเห็นควรเสนอให ้ทีป
่ ระชุมสามัญ
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ผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัตแ
ิ ต่งตัง้ กรรมการทีค
่ รบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระกลับเข ้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึง่ จํานวน 4 ท่าน
คณะกรรมการโดยกรรมการทีม
่ ส
ี ว่ นเกีย
่ วข ้องไม่ได ้ร่วมพิจารณาเห็นชอบกับข ้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนว่าทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นสมควรแต่งตัง้ กรรมการทีอ
่ อกตามวาระในปี 2560 จํานวน 4 ท่านกลับเข ้า
ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่ ข ้อมูลของบุคคลทีไ่ ด ้เสนอไปแล ้วนัน
้ อยูใ่ นหน ้า 36-38 ของหนังสือเชิญประชุม
เมือ
่ ไม่มผ
ี ู ้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นคุณอรุณีได ้ขอให ้ทีป
่ ระชุมลงมติเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
่ า่ นทีต
มติ ทีป
่ ระชุมมีมติอนุมัตก
ิ ารแต่งตัง้ กรรมการทัง้ สีท
่ ้องออกตามวาระในปี 2560 กลับเข ้าดํารงตําแหน่างอีก
วาระหนึง่ ด ้วยคะแนนเสียงข ้างมากของผู ้ถือหุ ้นทีม
่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
1. นายชอง โท
เห็นด ้วย

จํานวน

543,055,240

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

94.8437

ไม่เห็นด ้วย

จํานวน

29,524,093

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

5.1563

งดออกเสียง

จํานวน

187,603

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

-

บัตรเสีย

จํานวน

-

คิดเป็ นร ้อยละ

-

รวม

จํานวน

572,579,333

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

100.0000

2. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล
เห็นด ้วย

จํานวน

547,165,666

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

95.5615

ไม่เห็นด ้วย

จํานวน

25,413,667

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

4.4385

งดออกเสียง

จํานวน

187,603

เสียง

บัตรเสีย

จํานวน

-

รวม

จํานวน

572,579,333

คิดเป็ นร ้อยละ

-

คิดเป็ นร ้อยละ

-

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

100.0000

3. ดร. สุวรรณ วล ัยเสถียร
เห็นด ้วย

จํานวน

546,677,207

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

95.4450

ไม่เห็นด ้วย

จํานวน

26,089,726

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

4.5550

งดออกเสียง

จํานวน
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เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

-

บัตรเสีย

จํานวน

-

คิดเป็ นร ้อยละ

-

รวม

จํานวน

572,766,933

คิดเป็ นร ้อยละ

100.0000

เสียง

อนึง่ ด ้วยปรากฎว่ามีความขัดข ้องทางเทคนิคในการนับคะแนนเสียงทีอ
่ อกโดยผู ้ถือหุ ้นเพือ
่ เลือกตัง้ ดร. สุวรรณ
วลัยเสถียรจึงมีการนับคะแนนเสียงใหม่ตามคําแนะนะของคุณศิรวิ ฒ
ั น์ วรเวทวุฒก
ิ ล
ุ
4. นายแพทย์นํา ต ันธุวนิตย์
เห็นด ้วย

จํานวน

549,833,481

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

95.9960

ไม่เห็นด ้วย

จํานวน

22,933,444

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

4.0040

งดออกเสียง

จํานวน
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เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

-

บัตรเสีย

จํานวน

-

คิดเป็ นร ้อยละ

-

รวม

จํานวน

572,766,925

คิดเป็ นร ้อยละ

100.0000

เสียง

ํ หร ับปี 2560
6. พิจารณาและอนุม ัติคา่ ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สา
ประธานได ้มอบหมายให ้นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู ้รายงาน
นางอรุณี เกษตระทัตกล่าวรายงานต่อทีป
่ ระชุมว่าคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ให ้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสมและสอดคล ้องกับภาระหน ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทัง้ คํานึงถึงสภาพของ
่ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
เศรษฐกิจโดยรวม และได ้มีการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการกับบริษัทอืน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเห็นควรเสนอผู ้ถือหุ ้นเพือ
่ อนุมัตค
ิ า่ ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุด
ย่อยสําหรับปี 2560 ตามทีไ่ ด ้แสดงไว ้ในตารางในหนังสือนัดประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น หน ้า 41-43
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ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ปี 2560 ในวงเงินรวมไม่เกิน 16.50 ล ้านบาท แบ่งเป็ น 3 กลุม
่
1. ค่าเบีย
้ ประชุมกรรมการปี 2560 ขอเสนอเป็ นอัตราเป็ นอัตราเดียวกับปี 2559
้ ประชุม
เบีย
(บาท/คน/ครัง้ )
คณะกรรมการ
2560
ประธานกรรมการ
50,000
รองประธานกรรมการ
40,000
กรรมการ
30,000

ดังนี้

2559
50,000
40,000
30,000

2. ค่าบําเหน็ จตอบแทนคณะกรรมการปี 2560 ขอเสนอเป็ นอัตราเดียวกับปี 2559 โดยจํากัดวงเงินรวม
ไม่เกิน 10.54 ล ้านบาท โดยให ้ประธานกรรมการเป็ นผู ้จัดสรร
ค่าบําเหน็ จตอบแทน
(บาท/คน/ปี )
คณะกรรมการ
2560
2559
ประธานกรรมการ
*1,400,000
ประธานกรรมการเป็ นผู ้จัดสรร
รองประธานกรรมการ
*1,040,000
ในวงเงินไม่เกิน 10.54 ล ้าน
บาท
กรรมการ
*900,000
*จํานวนเงินทีจ
่ ัดสรรและจ่ายจริงของปี 2559

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยปี 2560 ขอเสนอเป็ นอัตราเดียวกับปี 2559
้ ประชุมปี 2560
คณะกรรม
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
เบีย
(บาท/คน/ครัง้ )
การตรวจสอบ
สรรหาและ
การลงทุน
กําหนด
ค่าตอบแทน
2560 2559 2560 2559 2560 2559
ประธานคณะกรรมการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
กรรมการ
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

ดังนี้
คณะกรรมกา
รอํานวยการ
โรงพยาบาล
บํารุงราษฎร์
2560 2559
25,000 25,000
*20,000 *20,000

*ค่าตอบแทนในรูปของเบีย
้ ประชุมคณะกรรมการอํานวยการโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ สําหรับกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผู ้บริหารเท่านั น
้

เมือ
่ ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นใดซักถามหรือให ้ความเห็นหลังจากคุณอรุณีได ้เรียนถาม คุณอรุณีจงึ ขอให ้ทีป
่ ระชุมลงมติ
มติ ทีป
่ ระชุมมีมติอนุมัตค
ิ า่ ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสําหรับปี 2560 ตามทีป
่ ระธานคณะกรรมการสรร
หาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอด ้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู ้ถือหุ ้นทีม
่ าประชุม
ดังนี้
เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

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

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

96.196473
3.803526
0.000001
100.000000

ี ละกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบ ัญช ี ประจําปี 2560
7. พิจารณาแต่งตงผู
ั้ ส
้ อบบ ัญชแ
ประธานได ้มอบหมายให ้นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผู ้รายงาน
นางสาวโสภาวดี อุต ตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแถลงว่า คณะกรรมการบริษั ทขอเสนอให ้ผู ้ถือ หุ ้น
แต่งตัง้ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู ้สอบบัญ ชีรับอนุ ญ าตทะเบียนเลขที่ 4501 นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู ้สอบ
้ อบบั ญ ชีรั บ อนุ ญ าตเลขที่ 3459 แห่ ง บริษั ท
บั ญ ชีรั บ อนุ ญ าตเลขที่ 3853 นางสาวทิพ วั ล ย์ นานานุ วั ฒ น์ ผู ส
สํานั กงาน อีวาย จํ ากัด เป็ นผู ้สอบบัญ ชีของบริษัทประจํ าปี 2560 และกําหนดค่าตอบแทนเป็ นเงินจํ านวนไม่เกิน
3,074,000 บาท สําหรับรายละเอียดเกีย
่ วกับผู ้สอบบัญชีได ้ส่งให ้ผู ้ถือหุ ้นแล ้วอยูใ่ นหนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ ้นหน ้า
26
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เมือ
่ ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นใดซักถามหรือให ้ความเห็นหลังจากคุณโสภาวดีเรียนถาม คุณโสภาวดีจงึ ขอให ้ทีป
่ ระชุมลงมติ
มติ ทีป
่ ระชุมมีมติอนุมัตก
ิ ารแต่งตัง้ ผู ้สอบบัญชีและกําหนดจํ านวนเงินค่าสอบบัญชี ประจํ าปี 2560 ตามทีป
่ ระธาน
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอด ้วยคะแนนเสียงข ้างมากของผู ้ถือหุ ้นทีม
่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้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 นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

99.5921
0.4079
100.0000

ื บริคณห์สนธิของบริษ ัท ข้อ 4 เพือ
8. พิจารณาแก้ไขหน ังสอ
่ ให้ทน
ุ จดทะเบียนสอดคล้องก ับการแปลงสภาพ
ิ ธิเป็นหุน
หุน
้ บุรม
ิ สท
้ สาม ัญในปี 2560
ประธานได ้มอบหมายให ้นางสาวพันธ์ทพ
ิ ย์ จิรกาญจนากร เลขานุการบริษัทเป็ นผู ้รายงาน
นางสาวพั น ธ์ท พ
ิ ย์ จิรกาญจนากร แถลงว่า สืบ เนื่อ งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษั ท ครั ง้ ที่ 5/2541 เมื่อวัน ที่
11 พฤศจิกายน 2541 ได ้มีมติเห็ นชอบให ้ผู ้ถือหุ ้นสามารถแปลงหุ ้นบุรม
ิ สิท ธิเป็ นหุ ้นสามัญ ในอัตราส่วน 1 หุ ้น
บุรม
ิ สิทธิต่อ 1 หุ ้นสามัญในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ซึง่ ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560 มีผู ้ถือหุ ้นบุรม
ิ สิทธิใช ้สิทธิ
แปลงหุ ้นบุรม
ิ สิทธิเป็ นหุ ้นสามัญ รวม 43,298 หุ ้น จึงต ้องแก ้ไขรายละเอียดของทุนจดทะเบียนในหนั งสือบริคณห์
สนธิของบริษัท ข ้อ 4 เป็ นดังนี้

แบ่งออกเป็ น

922,702,685 หุ ้น

ิ สองล ้านเจ็ดแสนสองพันหกร ้อยแปดสิบห ้าบาท
เก ้าร ้อยยีส
่ บ
ิ สองล ้านเจ็ดแสนสองพันหกร ้อยแปดสิบห ้าหุ ้น
เก ้าร ้อยยีส
่ บ

มูลค่าหุ ้นละ

1 บาท

หนึง่ บาท

ข ้อ 4 ทุนจดทะเบียน 922,702,685 บาท

โดยแยกออกเป็น
หุ ้นสามัญ

921,339,320 หุ ้น

ิ เอ็ด ล ้านสามแสนสามหมืน
ิ
เก ้าร ้อยยีส
่ บ
่ เก ้าพั นสามร ้อยยีส
่ บ
หุ ้น

หุ ้นบุรม
ิ สิทธิ

1,363,365 หุ ้น

หนึง่ ล ้านสามแสนหกหมืน
่ สามพันสามร ้อยหกสิบห ้าหุ ้น

เมือ
่ ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นใดซักถามหรือให ้ความเห็น คุณพันธ์ทพ
ิ ย์จงึ เสนอให ้ทีป
่ ระชุมลงมติ
่ ณ
ุ พันธ์ทพ
ิ ย์เสนอด ้วยคะแนนเสียง
มติ ทีป
่ ระชุมมีมติอนุมัตใิ ห ้แก ้ไขหนั งสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข ้อ 4 ตามทีค
ิ
มากกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู ้ถือหุ ้นทีม
่ าประชุมและมีสทธิออกเสียง ดังนี้
เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

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

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

99.999999
0.000001
100.000000

9. พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
เมือ
่ ไม่มเี รือ
่ งอืน
่ ใดพิจารณา และไม่มผ
ี ู ้ใดซักถามหรือให ้ความเห็นเพิม
่ เติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู ้ถือหุ ้นและ
ปิ ดการประชุมเมือ
่ เวลา 15.20 น.

(นายชัย โสภณพนิช)
ประธานทีป
่ ระชุม
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