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รายงานการประชุมวิสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั้ ่ 1/2558
ของ
บริษ ัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จาก ัด (มหาชน)

การประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้นครัง้ ที่ 1/2558 ได ้จัดขึน
้ เมือ
่ วันจันทร์ท ี่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.15 น. ณ
หั อ งประชุ ม ใหญ่ ชั ้น 21 อาคารบ ารุ งราษฎร์ อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล คลิ นิ ก เลขที่ 33 ถนนสุ ขุ ม วิ ท ซอย 3
(นานาเหนือ) วัฒนา กทม. 10110
นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ เป็ นประธานทีป
่ ระชุม ได ้แถลงว่ามีผู ้ถือหุ ้นทีม
่ าด ้วยตนเองและผู ้รั บ
มอบฉั นทะจากผู ้ถือหุ ้นมาเข ้าร่วมประชุม รวม 993 ราย นั บจานวนหุ ้นได ้ทัง้ หมด 591,135,975 หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ
80.9717 ของจานวนหุ ้นทีจ
่ าหน่ายได ้แล ้วทัง้ หมด จานวน 730,052,222 หุ ้น ครบเป็ นองค์ประชุมตามข ้อบังคับของ
บริษัทแล ้ว จึงขอเปิ ดประชุมเพือ
่ พิจารณาเรือ
่ งต่างๆ ตามระเบียบวาระ
การประชุมครัง้ นีม
้ ก
ี รรมการบริษัท ผู ้บริหารของบริษัท เข ้าร่วมการประชุม ดังนี้
กรรมการทีเ่ ข ้าร่วมประชุม
1. นายชัย โสภณพนิช

ประธานกรรมการ

2.

น.พ.ชาญวิทย์ ตันติพ
์ พ
ิ ัฒน์

รองประธานกรรมการ

3.

นางลินดา ลีสหะปั ญญา

กรรมการผู ้จัดการ

4.

น.พ.นา ตันธุวนิตย์

Hospital Chief Executive Officer

5.

นายชอง โท

กรรมการ กรรมการลงทุน และกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

6.

ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร

กรรมการ และกรรมการลงทุน

7.

นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

8.

นางอรุณี เกษตระทัต

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

ผู ้บริหาร
1. นายเคนเนท บิสลี่ เลิฟ เจอาร์

Corporate Chief Financial Officer

2.

รศ.น.พ.ก่อพงศ์ รุกขพันธุ์

ผู ้อานวยการด ้านปฏิบต
ั ก
ิ าร

3.

นายสมศักดิ วิวัฒนสินชัย

Hospital Chief Financial Officer

เลขานุการบริษัท
1. นายบรรพต กิตติกงิ่ เลิศ

เลขานุการบริษัท

ทีป
่ รึกษาการเงินอิสระ
ั ธรรมสาโรช
1. นายวุฒช
ิ ย

ทีป
่ รึกษาการเงินอิสระ, บริษัทดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม ้นท์ จากัด

ประธานได ้มอบหมายให ้เลขานุ การบริษัทกล่าวแนะน ากรรมการ ผู ้บริหาร และทีป
่ รึก ษาการเงินอิสระต่อที่
้ จงรายละเอียดเกีย
ประชุม และเลขานุการบริษัทได ้ชีแ
่ วกับการประชุม และวิธก
ี ารออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะใช ้บัตรลงคะแนน โดยนั บหนึง่ หุ ้นต่อหนึง่ เสียง ซึง่ ผู ้ถือหุ ้นหรือผู ้รับมอบ
ฉันทะต ้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึง่ คือ เห็นด ้วย ไม่เห็นด ้วย หรือ งดออกเสียง และไม่สามารถ
แบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน นอกจากผู ้ถือหุ ้นทีเ่ ป็ นผู ้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั ง้ ให ้ Custodian ใน
ประเทศไทยเป็ นผู ้รับฝากและดูแลหุ ้นซึง่ ใช ้หนั งสือมอบฉันทะ แบบ ค. เท่านัน
้
ผู ้ถือหุ ้นและผู ้รั บมอบฉั นทะทีไ่ ด ้รั บบัตรลงคะแนน กรุณาทาเครือ
่ งหมายลงในช่องเห็ นด ้วย ไม่เห็ นด ้วย หรือ
งดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั น
้ และเพื่อความรวดเร็ วในการนั บคะแนน ผู ้ถือหุ ้นทีไ่ ม่เห็ นด ้วย หรืองดออก
เสียง กรุณายกมือเพือ
่ ให ้เจ ้าหน ้าทีเ่ ก็บบัตรลงคะแนน เจ ้าหน ้าทีจ
่ ะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู ้ทีไ่ ม่เห็นด ้วย หรืองดออก
เสียงเท่านัน
้ ผู ้ทีไ่ ม่ยกมือ จะนับว่าเป็ นคะแนนเสียงเห็นด ้วยทัง้ หมด
เมือ
่ ประชุมเสร็จ กรุณาส่งใบลงคะแนนทีเ่ หลือคืนแก่เจ ้าหน ้าทีท
่ ป
ี่ ระตูทางออก
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ส่วนผู ้รั บมอบฉั นทะทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นได ้ระบุความประสงค์การลงคะแนนไว ้ชัดเจนแล ้วในใบมอบฉั นทะแบบ ข. และ
แบบ ค. บริษัทจะนับคะแนนตามทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นระบุมา
ทีป
่ ระชุมรั บทราบและยอมรั บรายละเอียดเกีย
่ วกับการประชุม และวิธก
ี ารออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ
ดังกล่าวข ้างต ้น ประธานจึงได ้เริม
่ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจ ารณาร บ
ั รองรายงานการประชุ ม สาม ญ
ั ผู ถ
้ อ
ื หุน
้ คร งั้ ที่ 22 ประจ าปี 2558 ประชุ ม เมือ
่ วน
ั พุธ ที่
29 เมษายน 2558
ประธานได ้มอบหมายให ้ นายบรรพต กิตติกงิ่ เลิศ เลขานุการบริษัทเป็ นผู ้เสนอวาระนีต
้ อ
่ ทีป
่ ระชุม
นายบรรพต กิตติกงิ่ เลิศ ได ้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 22 ประจาปี 2558 ซึง่ ได ้จัดประชุม
เมือ
่ วันพุธที่ 29 เมษายน 2558 ให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณารับรอง โดยได ้แจ ้งต่อทีป
่ ระชุมว่ารายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น
ครัง้ ที่ 22 ประจาปี 2558 ฉบับภาษาไทย ทีไ่ ด ้จัดส่งให ้ผู ้ถือหุ ้นพร ้อมหนั งสือนั ดประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 1/2558
นัน
้ ได ้มีการระบุวันทีป
่ ระชุมผิดพลาดเนื่องจากขัน
้ ตอนในการพิมพ์ โดยระบุวันทีป
่ ระชุมเป็ นวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
ซึง่ ทีถ
่ ก
ู ต ้องจะต ้องเป็ นวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 ทัง้ นี้ รายงานการประชุมฉบับทีไ่ ด ้เผยแพร่ตอ
่ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยนัน
้ ได ้ระบุวน
ั ทีป
่ ระชุมถูกต ้องแล ้ว
ประธานได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และรั บฟั งข ้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู ้ถือหุ ้น แต่ไม่มผ
ี ู ้ถืนหุ ้นท่านใด
สอบถาม ประธานจึงเสนอให ้ทีป
่ ระชุมลงมติพจ
ิ ารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 22 ประจาปี 2558
ประชุมเมือ
่ วันพุธที่ 29 เมษายน 2558

มติทป
ี่ ระชุ ม ทีป
่ ระชุมพิจารณาแล ้ว มีมติเสียงข ้างมาก รั บรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ครั ง้ ที่ 22
ประจาปี 2558 ซึง่ ประชุมเมือ
่ วันพุธที่ 29 เมษายน 2558 ดังนี้
เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย
งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

590,871,625
289,500

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

99.9510
0.0489

2. พิจ ารณาอนุม ต
ั ข
ิ อ
้ เสนอขอแก้ไ ขข้อก าหนดว่า ด้ว ยสิทธิแ ละหน้า ทีข
่ องผูอ
้ อกหุน
้ กู ้ และผูถ
้ อ
ื หุน
้ กู ้
แปลงสภาพมีประก ันบางส่วน ถึงว น
ั ที่ 22 สิง หาคม 2555 บารุ งราษฎร์ ชุ ด ที่ 1 และชุ ดที่ 2 ครบกาหนด
อายุไถ่ถอนว ันที่ 23 สิงหาคม 2560 ทีอ
่ อกเมือ
่ ว ันที่ 24 สิงหาคม 2543
ประธานได ้มอบหมายให ้ นพ.นา ตันธุวนิตย์ ผู ้อานวยการด ้านบริหารโรงพยาบาลของบริษัทเป็ นผู ้เสนอวาระนี้
ต่อทีป
่ ระชุม
นพ.นา ตันธุวนิตย์ ได ้กล่าวรายงานต่อทีป
่ ระชุม ดังต่อไปนี้
บริษัทได ้ออกหุ ้นกู ้แปลงสภาพทัง้ 2 ชุดนี้ เมือ
่ วันที่ 24 สิงหาคม 2543 โดยมีรายละเอียดทีส
่ าคัญดังนี้
1. หุ ้นกู ้แปลงสภาพ ชุดที่ 1 จานวน 300 ล ้านบาท ระยะเวลาชาระคืน 12 ปี อัตราดอกเบีย
้ ร ้อยละ 2.5 ต่อปี ใน
ปี ที่ 1 - 4 ร ้อยละ 5 ต่อปี ในปี ที่ 5 - 8 และร ้อยละ 10 ต่อปี ในปี ที่ 9 - 12 จ่ายชาระทุก 6 เดือน โดยมีราคาแปลงสภาพ
ิ ธิเลือกแปลงสภาพเป็ นหุ ้นสามัญได ้
ณ ปั จจุบันเท่ากับ 4.55 บาทต่อ 1 หุ ้นสามัญ โดยทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นกู ้แปลงสภาพมีสท
ตลอดอายุหุ ้นกู ้แปลงสภาพ และหุ ้นกู ้แปลงสภาพดังกล่าวมีหลักประกันเป็ นทีด
่ น
ิ ของบริษัท ซึง่ เมือ
่ วันที่ 23 สิงหาคม
2555 บริษัทได ้ไถ่ถอนการจดจานองทีด
่ น
ิ แล ้ว
2. หุ ้นกู ้แปลงสภาพ ชุดที่ 2 จ านวน 250 ล ้านบาท ระยะเวลาช าระคืน 12 ปี อัตราดอกเบีย
้ ร ้อยละ 1 ต่อปี
จ่ายชาระทุก 6 เดือน โดยมีราคาแปลงสภาพ ณ ปั จจุบันเท่ากับ 3.50 บาทต่อ 1 หุ ้นสามัญ โดยทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นกู ้แปลงสภาพ
ิ ธิเลือกแปลงสภาพเป็ นหุ ้นสามัญได ้ตลอดอายุหุ ้นกู ้แปลงสภาพ และหุ ้นกู ้แปลงสภาพดังกล่าวมีหลักประกันเป็ น
มีสท
ทีด
่ น
ิ ของบริษัท ซึง่ เมือ
่ วันที่ 23 สิงหาคม 2555 บริษัทได ้ไถ่ถอนการจดจานองทีด
่ น
ิ แล ้ว
โดยทีผ
่ ่านมา บริษัทเคยมีการแก ้ไขเพิ่มเติมข ้อกาหนดว่าด ้วยสิทธิและหน ้าทีข
่ องผู ้ออกหุ ้นกู ้และผู ้ถือหุ ้นกู ้
แปลงสภาพ ดังนี้
1. ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นกู ้แปลงสภาพ เมือ
่ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2543 และ ทีป
่ ระชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้นของบริษั ท
เมือ
่ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2543 ได ้มีมติอนุมัตใิ ห ้แก ้ไขเพิม
่ เติมข ้อกาหนดว่าด ้วยสิทธิและหน ้าทีข
่ องผู ้ออกหุ ้นกู ้และผู ้
ถือหุ ้นกู ้แปลงสภาพ โดยให ้สิทธิบริษัทเลือกทีจ
่ ะไถ่ถอนหุ ้นกู ้หรือแปลงสภาพหุ ้นกู ้เป็ นหุ ้นสามัญเมือ
่ ครบกาหนด
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2. ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นกู ้ เมื่อวันที่ 6 ธั นวาคม 2554 และ ทีป
่ ระชุม วิสามั ญผู ้ถือหุ ้นของบริษั ท เมื่อวันที่ 8
ธันวาคม 2554 ได ้มีมติอนุ มัต ใิ ห ้แก ้ไขเพิ่มเติมข ้อก าหนดว่าด ้วยสิทธิและหน า้ ทีข
่ องผู ้ออกหุ ้นกู ้และผู ้ถือหุ ้นกู ้แปลง
สภาพ โดยให ้ขยายระยะเวลาหุ ้นกู ้แปลงสภาพออกไปอีก 5 ปี ครบกาหนดวันที่ 23 สิงหาคม 2560 แต่ให ้หลักประกัน
้ สุดระยะเวลาเท่าเดิมคือวันที่ 23 สิงหาคม 2555 และรวมถึงให ้มีการยกเลิกเงือ
สิน
่ นไขในการห ้ามมิให ้บริษัทในฐานะผู ้
ิ หรือภาระผูกพันโดยไม่ได ้รับความยินยอมจากผู ้ถือหุ ้นกู ้แปลงสภาพเสียก่อน
ออกหุ ้นกู ้แปลงสภาพ ก่อภาระหนีส
้ น
บริษั ทได ้แต่งตัง้ ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระให ้เข ้ามาศึกษาและให ้ค าแนะนาเกีย
่ วกับหุ ้นกู ้แปลงสภาพและ
โครงสร ้างทางการเงินของบริษัท โดยทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระได ้เสนอแนะว่าบริษัทควรขยายระยะเวลาหุ ้นกู ้แปลง
สภาพออกไป จากเดิมครบกาหนดอายุไถ่ถอนวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็ นวันที่ 23 สิงหาคม 2570 เพื่อหลีกเลีย
่ ง
ผลกระทบในเชิงลบ และ/หรือ ผลกระทบต่อผู ้ถือหุ ้นหรือต่อบริษัทซึง่ เป็ นผลกระทบทีจ
่ ะเกิดขึน
้ โดยทันที หรือเกิดขึน
้
้ อันเนือ
ในระยะสัน
่ งมาจากการแปลงสภาพหุ ้นกู ้แปลงสภาพให ้เป็ นหุ ้นสามัญของบริษัท อีกจานวนรวม 137.36 ล ้านหุ ้น
ทัง้ นี้ ทีป
่ ระชุมคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ ที่ 4/2558 ซึง่ ประชุมเมือ
่ วันพฤหัสบดีท ี่ 29 ตุลาคม 2558 ซึง่ มี
คณะกรรมการตรวจสอบรวมอยู่ด ้วย ได ้พิจารณาข ้อเสนอแนะจากทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ และมีมติอนุ มัตใิ ห ้มีการ
แก ้ไขข ้อกาหนดว่าด ้วยสิทธิและหน ้าทีข
่ องผู ้ออกหุ ้นกู ้แปลงสภาพทัง้ 2 ชุด และให ้บริษัทนาข ้อเสนอดังกล่าวเข ้าที่
ประชุมผู ้ถือหุ ้น เพือ
่ ให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัตใิ นเรือ
่ งดังต่อไปนี้
1. ขยายระยะเวลาหุ ้นกู ้แปลงสภาพออกไป จากเดิมครบกาหนดอายุไถ่ถอนวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็ น
วันที่ 23 สิงหาคม 2570
2. ยกเลิกการแต่งตัง้ ผู ้แทนผู ้ถือหุ ้นกู ้แปลงสภาพ เนื่องจากหลักประกันหุ ้นกู ้แปลงสภาพนี้ ได ้ถูกไถ่ถอน
หมดแล ้ว
่ หุ ้นกู ้แปลงสภาพเป็ น “หุ ้นกู ้แปลงสภาพ บารุงราษฎร์ ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2570” และ
3. เปลีย
่ นชือ
“หุ ้นกู ้แปลงสภาพ บ ารุงราษฎร์ ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2570” เพื่อให ้สอดคล ้องกับวันทีค
่ รบ
ก าหนดอายุ ไถ่ ถอนใหม่ ของหุ ้นกู ้แปลงสภาพ และการที่หลั กประกั นหุ น
้ กู ้แปลงสภาพได ้ถู กไถ่ ถอน
หมดแล ้ว
รวมถึงขอทีม
่ ติทป
ี่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุ มั ตแ
ิ ต่งตัง้ ให ้คณะกรรมการบริษั ท นางลินดา ลีสหะปั ญญา
กรรมการผู ้จัดการ นายแพทย์นา ตันธุวนิตย์ ผู ้อานวยการด ้านบริหารโรงพยาบาล และ/หรือบุคคลทีค
่ ณะกรรมการ
มอบหมายให ้มีอานาจในการดาเนินการต่างๆ ทีจ
่ าเป็ นหรือเกีย
่ วข ้องกับการแก ้ไขข ้อกาหนดสิทธิของหุ ้นกู ้แปลงสภาพ
ข ้างต ้น ตลอดจนการกาหนดหลักเกณฑ์เงือ
่ นไขและรายละเอียดอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการแก ้ไขข ้อกาหนดสิทธิของหุ ้นกู ้
แปลงสภาพ การก่อและชาระค่าใช ้จ่ายและค่าธรรมเนียมทีเ่ กีย
่ วข ้อง และดาเนินการใดๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง เพื่อให ้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดงั กล่าว
นอกจากนีเ้ มือ
่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ทีผ
่ ่านมา ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นกู ้แปลงสภาพได ้มีมติอนุมัตใิ ห ้ดาเนินการ
แก ้ไขข ้อกาหนดว่าด ้วยสิทธิและหน ้าทีข
่ องผู ้ออกหุ ้นกู ้แปลงสภาพ (ฉบับแก ้ไข) ทัง้ 3 ข ้อดังกล่าวเรียบร ้อยแล ้ว
นพ.น า ตันธุวนิตย์ ได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถามข ้อสงสัยในทีป
่ ระชุม ซึง่ มีผู ้ถือหุ ้นได ้สอบถามสรุ ปได ้
ดังต่อไปนี้
1. คุณจิณพักตร์ พรพิบล
ู ย์ ผู ้ถือหุ ้น ได ้สอบถามว่าผู ้ทีถ
่ อ
ื หุ ้นกู ้ส่วนใหญ่เป็ นใคร
้ จงว่า ณ ปั จจุบันมีหุ ้นกู ้แปลงสภาพทัง้ 2 ชุด มีผู ้
ตอบ นายบรรพต กิตติกงิ่ เลิศ เลขานุการบริษัท ได ้ชีแ
ถือหุ ้นกู ้แปลงสภาพเพียงรายเดียวคือ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ิ กับ
2. ท่านผู ้ถือหุ ้นมาด ้วยตนเอง ได ้สอบถามว่ากล่าวโดยสรุปคือผลกระทบของการนี้คอ
ื โครงสร ้างหนี้สน
ั ส่วนเท่าเดิมจนถึงปี 2570 ใช่หรือไม่
สัดส่วนผู ้ถือหุ ้นยังมีสด
้ จงว่าถูกต ้องแล ้ว
ตอบ นพ.นา ตันธุวนิตย์ ได ้ชีแ
3. คุณธนกร ธรรมลงกรต ผู ้รับมอบฉันทะจาก บลจ. ธนชาต ได ้สอบถาม ดังต่อไปนี้
3.1 การใช ้สิทธิของผู ้ถือหุ ้นกู ้แปลงสภาพสามารถใช ้สิทธิในหุ ้นกู ้ตัวทีส
่ องแล ้วไม่ใช ้สิทธิในหุ ้นกู ้ตัว
ทีห
่ นึง่ พร ้อมกันได ้หรือไม่ ซึง่ จะทาให ้อัตราดอกเบีย
้ ของหุ ้นกู ้แปลงสภาพอยู่ท ี่ 10% ใช่หรือไม่
้ จงว่าผู ้ถือหุ ้นกู ้แปลงสภาพสามารถใช ้สิทธิในหุ ้นกู ้ตัวทีส
ตอบ นพ.นา ตันธุวนิตย์ ได ้ชีแ
่ องแล ้ว
ไม่ใช ้สิทธิในหุ ้นกู ้ตัวทีห
่ นึง่ พร ้อมกันได ้ และถ ้าหุ ้นกู ้แปลงสภาพเฉพาะชุดที่ 2 ถูกใช ้สิทธิแปลง
สภาพไป ก็จะเหลือหุ ้นกู ้แปลงสภาพชุดที่ 1 ทีม
่ อ
ี ัตราดอกเบีย
้ ที่ 10% แต่ทัง้ นี้ทางบริษัทได ้มี
การท าความเข ้าใจกันกั บผู ้ถือหุ ้นกู ้แปลงสภาพแล ้วว่าจะท าคู่กั นไป ทาให ้อั ตราดอกเบีย
้ ถั ว
เฉลีย
่ จะอยูท
่ ป
ี่ ระมาณ 5.9%
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3.2 การตกลงทีจ
่ ะแปลงสภาพหุ ้นกู ้แปลงสภาพทัง้ สองชุดพร ้อมกันดังกล่าวนั น
้ มีเอกสารเป็ นลาย
ลักษณ์อก
ั ษรหรือไม่
ตอบ ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระได ้อธิบายเพิ่มเติมว่า ไม่ม ีการทาข ้อตกลงดังกล่าวเป็ นลาย
ลักษณ์อักษรกันว่าทางธนาคารกรุงเทพจะต ้องทาการแปลงสภาพหุ ้นกู ้แปลงสภาพทัง้ สองชุด
ิ ธิแปลงสภาพหุ ้นกู ้ทีม
พร ้อมหรือไม่พร ้อมกัน และทางธนาคารกรุงเทพมีสท
่ อ
ี ัตราดอกเบีย
้ ตา่ ได ้
ก่อน แต่โดยหลักการ เนื่องจากว่าธนาคารกรุ งเทพอนุ มัต ต
ิ ่ออายุหุ ้นกู ้แปลงสภาพให ้กับทาง
บริษัท ดังนั น
้ จึงเป็ นการแสดงความประสงค์ของทางธนาคารกรุ งเทพเอง ทีจ
่ ะไม่แปลงสภาพ
ก่อนกาหนด มิเช่นนัน
้ ทางธนาคารกรุงเทพคงไม่ตอ
่ อายุหุ ้นกู ้แปลงสภาพให ้กับทางบริษัท
3.3 ไม่มห
ี ลักประกันมายืนยันใช่หรือไม่วา่ ธนาคารกรุงเทพจะไม่ทาการแปลงสภาพ หุ ้นกู ้เพียงแค่
ชุดเดียว
ตอบ ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระตอบว่า ใช่
3.4 เหตุใดจึงไม่ออกหุ ้นกู ้ตัวใหม่หากต ้องการหาเงินทุน โดยตอนนี้สามารถออกหุ ้นกู ้ใหม่ได ้ทีอ
่ ัตรา
ดอกเบีย
้ ประมาณ 4% กว่าๆ เมือ
่ บวกกับ basis ก็น่าจะได ้อัตราดอกเบีย
้ ทีด
่ ก
ี ว่านี้ โดยในมุมของ
กองทุน มองว่าเป็ นการต่ออายุด ้วยต ้นทุนทีส
่ งู เกินไป
ตอบ ทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระได ้อธิบายว่า หากมองผลประโยชน์ของผู ้ถือหุ ้นเป็ นหลัก ถ ้า
ปล่อยให ้ธนาคารกรุงเทพแปลงสภาพนัน
้ ผลกระทบจากการลดลงของมูลค่าหุ ้นจะอยู่ทป
ี่ ระมาณ
15.8% ถ ้ามองทีม
่ ูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap.) เท่าเดิมก็จะมองว่าราคาหุ ้น
ลดไปประมาณ 15.8% อันนี้จะส่งผลชัดเจนต่อผู ้ถือหุ ้นปั จจุบัน นอกจากนี้ ทีป
่ รึกษาทางการ
เงิน อิส ระได แ
้ สดงตารางการเปรี ย บเทีย บอั ต ราดอกเบี้ย หุ น
้ กู ท
้ ี่อ อกระหว่ า ง กั น ยายน –
พฤศจิกายน 2558 ให ้ทีป
่ ระชุมดู โดยหุ ้นกู ้ทีอ
่ อก 7 ปี A+ ของการบินไทยซึง่ รัฐบาลเป็ นประกัน
้ ขาย ในตลาด อีกด ้วย
อัตราอยู่ท ี่ 4.4% โดยหุ ้นกู ้ตัวนี้ออกมาแค่ 7 ปี เท่านั น
้ และยังมีการซือ
วันนี้ถ ้าบริษัทออกหุ ้นกู ้ทีอ
่ ัตรา 5.9% ในระยะเวลา 12 ปี และธนาคารกรุงเทพถือหุ ้นกู ้แปลง
้ ขายในตลาดรอง เพราะฉะนั น
่ งจากสภาพ
สภาพตัวนี้ทไี่ ม่ได ้ มีการซือ
้ จึงต ้องเพิม
่ ค่าความเสีย
่ งอืน
คล่อง (liquidity risk) และความเสีย
่ ๆ ทาให ้อัตราที่ 5.9% นัน
้ ไม่ได ้สูงเกินไป
4. คุณจิณพักตร์ พรพิบล
ู ย์ ได ้สอบถามดังต่อไปนี้
4.1 เหตุผลทีจ
่ ะขอขยายระยะเวลาออกไปอีก 10 ปี คืออะไร และการขยายกับการไม่ขยาย มีผลดี
ผลเสียทีก
่ ระทบต่อผู ้ถือหุ ้นและผู ้ทีถ
่ อ
ื หุ ้นกู ้อย่างไร
้ จงว่าการทีจ
ตอบ นายบรรพต กิตติกงิ่ เลิศ ได ้ชีแ
่ ะทาให ้หุ ้นกู ้ตัวนี้มผ
ี ลดีต่อบริษัทและผู ้ถือหุ ้น
มากทีส
่ ด
ุ คือการขอขยายระยะเวลาออกไปอีก 10 ปี เนื่องจากโดยทฤษฎีหากมีการแปลงสภาพ
หุ ้นเมื่อหุ ้นกู ้ครบกาหนดจะทาให ้มูลค่าหุ ้นลดลงไป 15.8% ทันที ถ ้าบริษั ทไม่ ต ้องการลด
จานวนเงินปั นผลต่อหุ ้นลงก็ต ้องจ่ายเงินเพิม
่ อีกไม่ต่ากว่า 15.8% เหตุผลต่อมาสาหรั บเหตุท ี่
ต ้องขยายระยะเวลาในตอนนี้เพราะตอนนี้อัตราดอกเบีย
้ มีแนวโน ้มเพิม
่ ขึน
้ ซึง่ หากมีการต่ออายุ
หุ ้นกู ้แปลงสภาพออกไป อั ตราดอกเบีย
้ นี้จะอยู่ในเกณฑ์ทท
ี่ างบริษั ทรั บได ้ ซึง่ ถ ้าในอนาคต
ดอกเบีย
้ มีอัตราเพิม
่ ขึน
้ ไปอีกนั น
้ การขอต่ออายุหุ ้นกู ้แปลงสภาพ กับทางผู ้ถือหุ ้นกู ้แปลงสภาพ
อาจถูกขอเพิม
่ อัตราดอกเบีย
้ มากขึน
้ ไม่ใช่อต
ั ราเดิม
4.2 การไม่ตอ
่ อายุหุ ้นกู ้ก็มไิ ด ้มีผลเสียอะไรกับทางโรงพยาบาล การจบหุ ้นกู ้ชุดเดิมแล ้วออกชุดใหม่
น่ าจะไม่ม ีผลเสียอะไรเช่นกัน จึงขอทราบเหตุผลทีจ
่ ะต ้องต่ออายุหุ ้นกู ้ ณ ตอนนี้ ในเมื่อยั งมี
เวลาอีก 2 ปี และถ ้าขยายเวลา เหตุใดต ้องขยายเวลาถึง 10 ปี สามารถขยายเวลาน ้อยกว่านี้ได ้
หรือไม่ เช่นขยายออกไปอีก 5 ปี มีข ้อดีข ้อด ้อยอย่างไรและมีทางเลือกอืน
่ หรือไม่
ตอบ ที่ป รึก ษาทางการเงิน อิส ระได ้ชี้แ จงว่ า ในฐานะที่ ป รึ ก ษาทางการเงิน อิส ระซึ่ง ได ร้ ั บ
ใบอนุญาตจากทาง กลต. ซึง่ มีหน ้าทีโ่ ดยตรงในการดูแลผลประโยชน์ของผู ้ถือหุ ้นรายย่อยอย่าง
แท ้จริง และต ้องให ้ความเห็ นทีต
่ รงไปตรงมา ส่วนเหตุทไี่ ม่รอระยะเวลาอีก 2 ปี ก็เป็ นเพราะว่า
กระบวนการการประชุมผู ้ถือหุ ้นนั น
้ ต ้องใช ้เวลานาน กระบวนการจ ้างทีป
่ รึกษาทางการเงินอิสระ
เข ้ามาทาการศึกษานั ้นอย่างน อ้ ยต ้องใช ้เวลา 3-4 เดือน และต ้องผ่านที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นของ
บริษัท หากไปรอทาใกล ้ๆ หรือ 6 เดือนก่อนหมดอายุหุ ้นกู ้นั น
้ อาจจะไม่ทัน ทีป
่ รึกษาทางการ
เงินอิสระจึงเห็ นว่าการขอต่ออายุล่วงหน ้า 2 ปี จึงไม่ใช่ระยะเวลาทีน
่ านเกินไป ส่วนเรื่องอัตรา
ดอกเบีย
้ ที่กาลังเพิ่มขึน
้ อยู่ นั ้น แนวโน ม
้ ของทางประเทศสหรั ฐอเมริกานั ้นขึน
้ แน่ นอน ทาให ้
ประเทศไทยไม่มท
ี างเลือกมากนั ก จึงจาเป็ นจะต ้องขึน
้ ตาม ส่วนเหตุผลทีต
่ ้องขยายระยะเวลา
ไปถึง 10 ปี นัน
้ เพราะทางบริษัทมีแผนการขยายโรงพยาบาล ในระยะเวลา 10 ปี ข ้างหน ้า ดังนั น
้
การมีหุ ้นกู ้แปลงสภาพในระยะเวลา 10 ปี ซึง่ สอดคล ้องกับแผนระยะยาวของโรงพยาบาลนั น
้ เป็ น
การเหมาะสมแล ้ว
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ทีป
่ รึกษาทางการเงิน ของบริษั ทได ้อธิบายเพิ่มเติมด ้วยว่า จานวนหุ ้นกู ้แปลงสภาพนั ้นมี
จานวนไม่มาก สิง่ ทีม
่ ากคือหากหุ ้นกู ้แปลงสภาพนั น
้ แปลงสภาพมาเป็ นหุ ้นสามัญของบริษัท จะ
ส่งผลกระทบที่ใหญ่ มากส าหรั บบริษั ทและผู ้ถือหุ ้นทุกคน เพราะแผนของบริษั ทที่จะขยาย
โรงพยาบาลนั ้นต ้องใช ้เงินจานวนมาก ทาให ้กาไรต่อหุ ้นนั น
้ จะลดลงทันที กระแสเงินสดของ
บริษัทก็จะต ้องลดลง ซึง่ หากถึงวันนั น
้ แล ้วก็อาจจะมีผู ้ถือหุ ้นถามว่าทาไมไม่ต่ออายุหุ ้นกู ้แปลง
สภาพเสียก่อนจะเกิดผลกระทบนี้ ส่วนทีท
่ าไมต ้องขยายอีก 10 ปี ไม่เป็ น 5 ปี หรือ 15 ปี ก็
เนื่องจากผู ้ถือหุ ้นกู ้แปลงสภาพคงไม่ให ้ขยายเกินกว่าอายุ ของหุ ้นกู ้แปลงสภาพเดิม และใน
ตลาดหุ ้นกู ้ปั จจุบันไม่มบ
ี ริษัทใดสามารถออกหุ ้นกู ้ได ้เกิน 7 ปี เพราะดอกเบีย
้ อยู่ในแนวโน ้มขา
ขึน
้ ประเด็นสุดท ้ายคือบริษัทมีเจตนาทีจ
่ ะจ่ายเงินปั นผลให ้เท่าระดับเดิมเพือ
่ สร ้างความรู ้สึกทีด
่ ี
ต่อผู ้ถือหุ ้นว่าถึงแม ้จะมีการขยายธุรกิจ แต่ผลตอบแทนของผู ้ถือหุ ้นยังอยู่ในระดับเดิม ซึง่ หากมี
การแปลงสภาพหุ ้นกู ้แปลงสภาพมาก็ จะทาให ้จานวนเงินปั นผลลดลงไปอีกประมาณ 15.8%
การขอต่ออายุหุ ้นกู ้แปลงสภาพ ณ วันนี้จงึ เป็ นการป้ องกันผลกระทบทีเ่ กิดจากการลงทุนกับผู ้
ถือหุ ้นอย่างแท ้จริง
เมือ
่ ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นคนใดซักถามหรือให ้ข ้อเสนอแนะเพิม
่ เติม ประธานจึงเสนอให ้ทีป
่ ระชุมลงมติ
นายบรรพต กิตติกงิ่ เลิศ ได ้แจ ้งให ้ทีป
่ ระชุมทราบว่าในวาระนี้ ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นต ้องมีมติอนุมัตด
ิ ้วยคะแนน
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เสียงไม่น ้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทีม
่ าเข ้าร่วมการประชุมและมีสท
มติทป
ี่ ระชุม ทีป
่ ระชุมพิจารณาแล ้ว มีมติรับรองและอนุมัตแ
ิ ก ้ไขข ้อกาหนด ขยายระยะเวลาหุ ้นกู ้แปลงสภาพ
่ หุ ้นกู ้แปลงสภาพ ชุดที่ 1 และ 2 เพื่อให ้สอดคล ้องกับวันทีค
ออกไป เป็ นวันที่ 23 สิงหาคม 2570 และเปลีย
่ นชือ
่ รบ
กาหนดอายุไถ่ถอนใหม่ ดังนี้
เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย
งดออกเสียง

3.

จานวน
จานวน
จานวน

587,689,693
2,009,700
289,500

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

99.6102
0.3406
0.0490

พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ้ามี)

ประธานได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และรับฟั งข ้อเสนอแนะต่างๆ ของผู ้ถือหุ ้น โดยมีผู ้ถือหุ ้นได ้ซักถาม
และให ้ข ้อเสนอแนะต่างๆ ดังสรุปได ้ดังนี้
1. นายไกรวัลย์ คทวนิช มาประชุมด ้วยตนเองมีคาถามสืบเนื่องจากการประชุมครัง้ ทีผ
่ ่านมาทีไ่ ด ้สอบถาม
แต่ยังไม่มผ
ี ู ้ใดติดต่อกลับ จึงขอทักท ้วง
ตอบ คุณสมศักดิ์ วัฒนสินชัย ได ้กล่าวขออภัยผู ้ถือหุ ้นทีไ่ ม่ได ้ติดต่อกลับและขอนัดพบหลังประชุมเสร็จ

เมือ
่ ไม่มข
ี ้อซักถามเพิม
่ เติม ประธานกล่าวขอบคุณผู ้ถือหุ ้นทีไ่ ด ้สละเวลามาประชุม และขอปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 17.00 น.

่
ลงชือ

ประธานทีป
่ ระชุม
______________________
(นายชัย โสภณพนิช)
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