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สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1 

 
รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2550 

ของ 
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) 

 

 
การประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2550 ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2550 เวลา 19.00 น. ณ หอง 

ประชุมใหญ ชั้น 12 อาคารโรงพยาบาลบํารุงราษฎร เลขท่ี 33/3 ซอยสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดแถลงวามีผูถือหุนที่มาดวยตนเองและผูรับมอบ
ฉันทะจากผูถือหุนเขารวมประชุมรวม 62 คน นับจํานวนหุนไดท้ังหมด 397,124,279 หุน คิดเปนรอยละ 54.40 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด จํานวน 730,052,222 หุน ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท และ
เนื่องจากคุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ เปนผูท่ีมีสวนไดเสีย และไมมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 
2 จึงไมสามารถเขารวมประชุมในครั้งนี่ได สวนนายแพทยชาญวิทย ตันติ์พิพัฒน ซ่ึงเปนรองประธานกรรมการ ก็ไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได เนื่องจากปวยกระทันหัน ท่ีประชุมจึงจําเปนตองเลือกผูถือหุนหนึ่งคนทําหนาที่เปนประธานที่
ประชุมตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท นางสาวโสภาวดีจึงขอเสนอใหท่ีประชุมเลือกนายแพทยธนิต เธียรธนู ซ่ึง
เปนผูถือหุนและเปนกรรมการของบริษัท ทําหนาที่ในการเปนประธานการประชุมผูถือหุนในครั้งนี้แทน ท่ีประชุมจึงมี
มติเปนเอกฉันทเลือก นายแพทยธนิต เธียรธนู ทําหนาที่เปนประธานการประชุม  

กอนเริ่มประชุม ประธานไดแนะนํากรรมการบริษัท ผูบริหาร ท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัท และที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระ ท่ีเขารวมการประชุมในการประชุมครั้งนี้มีดังนี้ 
 

กรรมการที่เขารวมประชุม จํานวน 10 คน 
1.  นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.  นางลินดา ลีสหะปญญา กรรมการและกรรมการผูจัดการ 
3.  นายเคอรติส จอหน ชโรเดอร กรรมการและผูอํานวยการดานบริหารกลุม 
4.  นายแพทยธนิต เธียรธน ู  
5.  นายแพทยอนันต เตชะเวช  
6.  นายแพทยจอน ยังพิชิต 
7.  แพทยหญิง คุณสวรรยา เดชอุดม 
8.  นางกุลธิดา ศิวยาธร 
9.  นายชอง โท 
10.  นายบุญปกรณ โชควัฒนา 

 
คณะผูบริหาร จํานวน 4 คน 
1.  นายแพทยสิน อนุราษฎร  ผูอํานวยการดานการแพทยกลุม 
2.  นายแพทยการุณ เมฆานนทชยั ผูอํานวยการดานการแพทย 
3.  นายคารล วินเซ็นท สแตนนิเฟอร ผูอํานวยการดานการเงินกลุม 
4.  นายเดนนสิ บราวน  ผูอํานวยการดานบริหาร บริษัท บํารุงราษฎร อินเตอรเนชัน่แนล จํากัด 
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ท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัทจากบริษัทหลักทรัพยบัวหลวง จํากัด (มหาชน) 
1. นายสรวิศ ไกรฤกษ 
 
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัทแอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด 
1. นายประเสริฐ ภัทรดิลก 
2. นายวัชริน เลิศสุวรรณกุล 
 
นอกจากนี้ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระตางๆ ซ่ึงจะกระทําโดยใชบัตร

ลงคะแนน โดยนับหนึ่งหุนเทากับหนึ่งเสียง ซ่ึงผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองออกเสียงลงคะแนนเพียงอยางหนึ่งอยาง
ใด คือ เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง และไมสามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวน เวนแตผูถือหุนที่
เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนซ่ึงใชหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค. สวนในการนับคะแนนในหองประชุม เพื่อความรวดเร็ว จะเก็บบัตรลงคะแนนและนับคะแนนเฉพาะผูท่ี
แสดงตนวาไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงเทานั้น สวนผูท่ีไมแสดงตนวาไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง จะถือวาลงมติเห็น
ดวยทั้งหมด และขอใหผูถือหุนสงบัตรลงคะแนนทั้งหมดคืนแกเจาหนาที่ของบริษัทเมื่อเลิกประชุม 

หลังจากนั้นประธานจึงไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังตอไปนี้ 
 
1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2549 

ประธานไดเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549 ซ่ึงไดจัดประชุมเมื่อวันที่ 15  
พฤษภาคม 2549 ใหท่ีประชุมพิจารณารับรอง 

ผูถือหุนไดเสนอใหบริษัทบันทึกขอซักถามและคําตอบที่เปนสาระสําคัญโดยสรุปลงในรายงานการประชุม 
ประธานที่ประชุมไดรับทราบขอเสนอแนะ และจะนําไปปรับปรุงตอไป 

เมื่อไมมีการซักถามหรือขอเสนอแนะอยางใดอีก ประธานขอใหท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549  
 
2 พิจารณาและอนุมัติการสละสิทธิของบริษัทในการจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหมในอนาคตของบริษัท บํารุง

ราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (“BIL”) จํานวนไมเกิน 3,714,283 หุน เพื่อให Asia Financial Holdings 
Limited หรือบริษัทยอยของ Asia Financial Holdings Limited (“AFH”) จองซื้อหุนดังกลาว ซึ่งการทําธุรกรรม
นี้เขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

ประธานไดแจงตอที่ประชุมวาการลงมติในวาระนี้จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสียที่ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีดังนี้ 

1. นายชาตรี  โสภณพนิช 
2. นายชัย  โสภณพนิช 
3. นายโชติ  โสภณพนิช 
4. นายเชิดชู  โสภณพนิช 
5. นายชาญ  โสภณพนิช 
6. คุณหญิงชดชอย  โสภณพนิช 
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7. นายระบิล  โสภณพนิช 
8. บริษัท วัฒนโสภณพนิช จํากัด 
ผูถือหุนที่มีสวนไดเสียขางตนถือหุนรวมกัน 45,921,120 หุน คิดเปน 6.29% ของจํานวนหุนทั้งหมดของ

บริษัท  
ประธานไดชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุมเกี่ยวกับการสละสิทธิของบริษัทในการจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหมใน

อนาคตของ BIL สรุปสาระสําคญัไดดังนี้  
บริษัท บํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (“BIL”) ซ่ึงมีบริษัท (BH) เปนผูถือหุนใหญในสัดสวนรอยละ 51 

ของทุนจดทะเบียน ประกอบกิจการดานธุรกิจโรงพยาบาลในตางประเทศ และมีแผนที่จะขยายการลงทุนซ่ึงจําเปน
ท่ีจะใชเงินทุนจํานวนมาก บริษัทจึงเห็นวาหากบริษัทตองการคงสัดสวนการถือหุนใน BIL ไวท่ีรอยละ 51 ของทุน
จดทะเบียน จะทําใหมีภาระในการจัดหาเงินทุนเปนจํานวนมาก ประกอบกับการขยายกิจการในตางประเทศ
จําเปนตองมีพันธมิตรที่มีเครือขายภูมิภาค ดังนั้น บริษัทจึงมองหาพันธมิตรรายใหมเพื่อเขารวมทุน 

Asia Financial Holdings Limited (“AFH”) เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุนในบริษัทอ่ืน (Holding 
Company) และเปนบริษัทที่รูจักดีในระดับนานาชาติและมีเครือขายในประเทศจีนและเอเชียเหนือ มีฐานะทาง
การเงินที่แข็งแกรง และสนใจที่จะลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาล ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรให AFH เขามารวมทุนใน 
BIL โดยบริษัทจะลดสัดสวนการถือหุนใน BIL จากที่ถืออยูในสัดสวนรอยละ 51 เหลือรอยละ 31.5 โดยบริษัทจะ
ทําการสละสิทธิการจองซื้อหุนที่ออกใหมของ BIL เพื่อให AFH เขาซ้ือแทน (“ธุรกรรม”) เปนจํานวนไมเกิน 
3,714,283 หุน ในราคาหุนละ 153.52 บาท คิดเปนจํานวน 570,216,726.16 บาท  

การทําธุรกรรมนี้เขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากนายโรบิน ยัว ฮิง ชาน (Mr. Robin Yua Hing 
Chan) ซ่ึงเปนกรรมการผูมีอํานาจและเปนผูถือหุนใหญของ AFH เปนพี่นองกับนายชาตรี โสภณพนิช และนายชัย 
โสภณพนิช ซ่ึงเปนกรรมการของบริษัท ดังนั้น AFH จึงเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท  

ท้ังนี้ บริษัทไดแตงตั้งใหบริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดง
ความเห็นถึงความสมเหตุสมผล ความเปนธรรมของราคา และคําแนะนําตอผูถือหุนวาควรลงมติเห็นดวยหรือไม 
รายละเอียดตามรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ไดสงไปกับหนังสือเชิญประชุมแลว  

หลังจากนั้น ประธาน กรรมการ คณะผูบริหาร และที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ไดรวมกันตอบขอซักถาม
ของผูถือหุนในเรื่องผลตอบแทนของบริษัทจากการที่ AFH เขามารวมลงทุนในธุรกิจสถานพยาบาลรวมกับ BIL 
และการดําเนินธุรกิจการลงทุนของ BIL ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 

1) ผูถือหุนไดสอบถามถึงผลขาดทุนใน BIL ซ่ึงนายเดนนิส บราวน ผูอํานวยการดานบริหารของ BIL ไดชี้แจง
วา สาเหตุท่ี BIL มีผลขาดทุนประมาณ 47 ลานบาทในป 2548 เนื่องจาก (1) มีการตั้งคาเผื่อการดอยคา 50% 
ของสิทธิในการลงทุนในประเทศจีนเปนเงินจํานวนประมาณ 20 ลานบาท (2) Asian Hospital Inc. (AHI) ซ่ึงเปน
โรงพยาบาลในฟลิปปนส มีผลขาดทุนประมาณ 90 ลานเปโซ และ (3) คาใชจายในการดําเนินกิจการของ BIL เพิม่ขึน้ 
อยางไรก็ดี รายรับของ BIL มาจากการเปนที่ปรึกษาในการบริหารงานใหกับ AHI ซ่ึงไมเกี่ยวกับผลกําไรหรือขาดทุน 
นอกจากนี้ ผลการดําเนินงานของ AHI ก็เปนไปตามเปาหมายที่บริษัทไดวางไว ตั้งแตเริ่มลงทุน 

2) ผูถือหนแสดงความคิดเห็นวา การลดสัดสวนการลงทุนใน BIL นาจะมีผลกระทบตอผูถือหุนรายยอย จะมีวิธี
อ่ืนใดที่จะให AFH เขามาลงทุนโดยไมตองลดสัดสวนของบริษัทไดหรือไม นายสรวิศ ไกรฤกษ ท่ีปรึกษาทางการเงิน
ของบริษัท ไดอธิบายวา AFH เปนพันธมิตรที่มีความเหมาะสม นอกจากเปนผูท่ีพรอมในดานเงินทุน จากการที่ไดขาย
ธนาคารที่ฮองกงไปเมื่อปท่ีแลว AFH ยังเปนบริษัทที่เปนที่รูจักดีในระดับนานาชาติ และมีเครือขายพันธมิตรใน
ประเทศจีนและเอเชียเหนือ สามารถชวยแนะนําโอกาสในการลงทุนใหมๆให BIL ได และเนื่องจาก AFH อยูในธุรกิจ
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ประกันภัย จึงมีประสบการณและความเชี่ยวชาญในการประเมินความเสี่ยง สวนการที่บริษัทลดสัดสวนการลงทุนใน 
BIL เหลือ 31.5% นั้น เนื่องจาก BIL มีแผนการลงทุนในขนาดใหญมากกวาที่คาดการณไวเดิม ในขณะเดียวกัน การ
ลงทุนในดูไบ และฟลิปปนส ยังไมกอใหเกิดรายได จึงยังมีความเสี่ยงอยู ดังนั้น วิธีการเพิ่มทุนโดยใหพันธมิตรเขามา
ถือหุน และในขณะเดียวกัน เพื่อลดสัดสวนการถือหุนใน BIL ของบริษัท จะทําให BIL สามารถมี portfolio ของการ
ลงทุนที่ใหญขึ้น ในขณะที่บริษัทมีความเสี่ยงที่ลดลง ท้ังนี้ แม AFH จะเขามาถือหุนใน BIL ก็ตาม แตอํานาจการ
บริหารจัดการใน BIL ยังเปนของบริษัทเชนเดิมตอไป เนื่องจากบริษัทเปนผูถือหุนเพียงผูเดียวที่มีความชํานาญใน
การบริหารโรงพยาบาลเอกชน 

3) ผูถือหุนไดสอบถามถึงความเหมาะสมของราคาที่ BIL จะเสนอขายหุนให AFH ในราคาหุนละ 153.52 
บาท นายวัชริน เลิศสุวรรณกุล ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ไดชี้แจงถึงการพิจารณาราคาหุนสามัญที่ออกใหมของ 
BIL โดยใชวิธีการประเมินแบบตางๆตามที่ไดแจงไวในรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน หนา 30 และไดใหความเห็นวา เปนราคาที่เหมาะสม 

4) ผูถือหุนสอบถามถึงผลการดําเนินงานของ AHI นายเดนนิส บราวน ไดชี้แจงวา ในป 2548 AHI มีผล
ขาดทุนประมาณ 500 ลานเปโซ ในขณะที่ในป 2549 มีผลขาดทุน ประมาณ 90 ลานเปโซ ซ่ึงดีขึ้นมากตั้งแต BIL 
เขาไปถือหุนและบริหารโรงพยาบาล และขณะนี้ เริ่มมีการพิจารณาแผนการขยายโรงพยาบาลจาก 258 เตียงให
เปน 400 เตียง นายเคอรติส จอหน ชโรเดอรกลาวเสริมวา AHI เปนตัวอยางที่ดีของการลงทุนของ BIL ซ่ึงเลือก
ลงทุนในทรัพยสินที่มีปจจัยพื้นฐานดี แตมีปญหาดานการบริหารหรือการเงิน โดย BIL จะเขาไปฟนฟูกิจการให
สามารถเติบโตตอไปได  

เมื่อไมมีขอซักถามเพิ่มเติม ประธานขอใหท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน 
หลังจากนับคะแนนเสร็จ ประธานไดประกาศวา ผลการนับคะแนน มีผูเห็นดวย 397,145,224 เสียง ไมเห็น

ดวย 23,300 เสียง และงดออกเสียง 563,360 เสียง และมีผูรับมอบฉันทะจากบลจ. ธนชาติ ซ่ึงเปนผูถือหุน 
ทักทวงวาไดรับมอบฉันทะใหลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย จํานวนลานหุนเศษ เหตุใดจึงมีคะแนนเสียงไมเห็นดวย
เพียง 23,300 เสียง อาจมีการผิดพลาดในการนับคะแนนดังกลาว ซ่ึงเมื่อเจาหนาที่ ไดตรวจสอบหนังสือมอบ
ฉันทะ พบวา บลจ. ธนชาติ ไมไดใชหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทสงให อยางไรก็ตาม บริษัทไดพิจารณาหนังสือมอบ
ฉันทะอีกครั้งหนึ่ง เห็นวามีสาระสําคัญใกลเคียงกับแบบที่กําหนดโดยนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด ตาม
กฎหมาย และบลจ. ธนชาติ มีเจตนารมณท่ีจะลงคะแนนเสียงในฐานะของผูถือหุนจริง บริษัทจึงไดทําการแกไขผล
การนับคะแนน โดยรวมเสียงของ บลจ. ธนชาติ เขาไปดวย ซ่ึงไมไดเปนผลใหมติเปลี่ยนแปลงไปแตอยางไร ตาม
รายละเอียดดังตอไปนี้   

 
มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหบริษัททําการสละสิทธิจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหมในอนาคตของ BIL ใหกับ 
AFH เปนจํานวนไมเกิน 3,714,283 หุน อันเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันนี้ ตามที่ประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียง 
397,145,224 หุน คิดเปนรอยละ 94.47 ซ่ึงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย (ไมเห็นดวย 1,544,800 เสียง และงดออกเสียง 
563,360 เสียง)  
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3  พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
 

ไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่นใดเขาพิจารณา 
 
ปดประชุมเวลา 20.30 น. 

 
 

ลงชื่อ __________________________ ประธานที่ประชมุ 

 (นายแพทยธนิต เธียรธน)ู  
 


