รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 14 ประจําป 2550
ของ
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน)
การประชุ ม สามั ญ ผู ถื อหุ นครั้ งที่ 14 ประจํ าป 2550 ได จั ด ขึ้ น เมื่ อวั น ที่ 25 เมษายน 2550 เวลา 16.00 น.
ณ หองประชุมใหญ ชั้น 12 อาคารโรงพยาบาลบํารุงราษฎร เลขที่ 33/3 ซอยสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
นายชัย โสภณพนิช เปนประธานที่ประชุม ไดแถลงวามีผูถือหุนที่มาดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน
มาเขารวมประชุม รวม 229 คน นับจํานวนหุนไดทั้งหมด 430,452,417 หุน คิดเปนรอยละ 58.96 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมด จํานวน 730,052,222 หุน ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทแลว จึงเปดประชุม
เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระ
การประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผูบริหารของบริษัท เขารวมการประชุม ดังนี้
กรรมการที่เขารวมประชุม จํานวน 11 คน
1. นายชัย
โสภณพนิช
2. นางสาวโสภาวดี
อุตตโมบล
3. นายแพทยชาญวิทย ตันติ์พิพัฒน
4. นายแพทยธนิต
เธียรธนู
5. นายชาตรี
โสภณพนิช
6. นายสรดิษ
วิญญรัตน
7. นายแพทยจอน
ยังพิชิต
8. แพทยหญิงคุณสวรรยา เดชอุดม
9. นางกุลธิดา
ศิวยาธร
10. นายชอง
โท
11. นายบุญปกรณ
โชควัฒนา

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะผูบริหาร จํานวน 5 คน
1. นายเจมส แมทธิว
2. นางคอร เยา
3. นางสาวเจนนิส
4. นายแพทยสิน
5. นายแพทยการุณ
6. แพทยหญิงจามรี

ผูอํานวยการดานบริหาร
ผูอํานวยการดานการเงิน
ผูอํานวยการดานการปฏิบัติการ
ผูอํานวยการดานการแพทยกลุม
ผูอํานวยการดานการแพทย
รองผูอํานวยการดานการแพทย

เฮล แบนเนอร
ลี ชาน
ชานมันยี
อนุราษฎร
เมฆานนทชัย
เชื้อเพชรโสภณ
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นอกจากนี้ นางสาวสุมาลี รีวราบันฑิต ผูสอบบัญชีจากบริษัทสํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด ไดเขารวม
การประชุมดวย
ประธานไดขอใหเลขานุการคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลง
คะแนนในวาระตางๆ โดยมีรายละเอียดนี้
การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระจะกระทําโดยใชบัตรลงคะแนน โดยนับหนึ่งหุนเทากับหนึ่งเสียง ซึ่งผูถือ
หุนหรือผูรับมอบฉันทะตองออกเสียงลงคะแนนเพียงอยางหนึ่งอยางใด คือ เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง
และไมสามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวน เวนแตผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งคัสโต
เดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนซึ่งใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
สําหรับผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ไดรับบัตรลงคะแนน ใหทําเครื่องหมายลงในชอง เห็นดวย ไมเห็นดวย
หรืองดออกเสียง เพียงชองใดชองหนึ่งเทานั้น และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน ใหผูถือหุนที่ไมเห็นดวย หรืองด
ออกเสียงยกมือเพื่อใหเจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนน เจาหนาที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูที่ไมเห็นดวย หรืองดออก
เสียงเทานั้น ผูที่ไมยกมือจะนับวาเปนคะแนนเสียงเห็นดวยทั้งหมด
เมื่อประชุมเสร็จ ขอใหผูถือหุนสงบัตรลงคะแนนที่เหลือคืนแกเจาหนาที่ที่ประตูทางออก สวนผูรับมอบฉันทะ
ที่ผูถือหุนไดระบุความประสงคไวชัดเจนแลวในใบมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค. บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผูถือหุน
ระบุมา
เมื่ อผูถื อหุ น รับ ทราบและเห็ น ชอบวิธีก ารออกเสีย งลงคะแนน การนับ คะแนนเสี ย ง ตามที่ ก ลาวขางต น
ประธานจึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถอื หุน ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2550
ประธานได เสนอรายงานการประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ถื อ หุ น ครั้ง ที่ 1/2550 ซึ่ งได จั ด ประชุ ม เมื่ อ วั น จั น ทร ที่
12 มีนาคม 2550 ใหที่ประชุมพิจารณารับรอง
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาวดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

430,452,417 เสียง
- เสียง
- เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100
-
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2. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2549
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวารายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2549 มีรายละเอียดป
รากฎตามรายงานประจําป ซึ่งไดสงใหแกทานผูถือหุนแลว
หลังจากนั้น ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม ซึ่งมีผูถือหุนไดสอบถามวา บริษัทมีนโยบายการ
ดําเนินงานใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบันอยางไร เชน มีการเพิ่มจํานวนเตียงหรือไมเพียงไร โดย
ประธานไดชี้แจงวา ขณะนี้ บริษัทอยูระหวางการขยายพื้นที่ใหบริการทั้งผูปวยนอกและผูปวยใน โดยไดเริ่มเปด
ใชอาคารใหมบางสวนแลว ไดแก แผนกตรวจสุขภาพและที่จอดรถ และมีโครงการที่จะทะยอยยายคลินิกผูปวย
นอกไปยังอาคารดังกลาว ซึ่งเมื่อโครงการแลวเสร็จในอีก 5-7 ปขางหนา โรงพยาบาลมีความสามารถในการให
บริการคนไขนอกเพิ่มขึ้น จากปจจุบัน 3,500 คนตอวันเปน 6,000 ตอวัน และจะมีเตียงคนไขในพรอมบริการจาก
450 เตียงเปน 650 เตียง
แมภาพรวมเศรษฐกิจตั้งแตปลายปที่แลวถึงปจจุบันคอนขางซบเซา แตจํานวนคนไขในระยะยาวมีแนว
โนมเพิ่มขึ้น บริษัทจึงตองจัดเตรียมสถานที่เพื่อใหบริการอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
เมื่อไมการซักถามอีก ประธานเสนอใหที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2549
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2549
3. พิจารณาและอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2549
ประธานได เสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้น
สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ที่บริษัทไดจัดทําขึ้น และไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได
ผานการตรวจสอบและลงนามโดยผูสอบบัญชีของบริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด แลว ตามที่กฎหมาย
กําหนด
หลังจากนั้น ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และรับฟงขอเสนอแนะตางๆ ของผูถือหุนสรุปไดดังนี้
1) ผูถือหุนไดสอบถามสาเหตุที่มีลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้นจาก 339 ลานบาทในป 2548 เปน 525 ลานบาท
ในป 2549 โดยตองการทราบวาลูกหนี้การคาสวนใหญสามารถเก็บเงินไดหรือไม และสาเหตุที่สินคาคงเหลือที่
เพิ่มขึ้นจาก 149 ลานบาทในป 2548 เปน 166 ลานบาทในป 2549
คุณคอร เยา ลี ชาน ไดชี้แจงวา ลูกหนี้การคาประมาณครึ่งหนึ่งเปนลูกคาจากตะวันออกกลาง โดยมี
รัฐบาลหรือบริษัทคูสัญ ญาเปนผูจายเงิน แมจะใชระยะเวลาคอนขางนานในการเก็บหนี้ แตก็สามารถเก็บได
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เกือบทั้งหมด สําหรับสินคาคงเหลือที่เพิ่มขึ้น เปนไปตามปกติของธุรกิจ ตามรายไดที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีระยะเวลาหมุน
เวียนสินคาเฉลี่ยอยูที่ 11-12 วัน
2) ผูถือหุนมีคําถามเพิ่มเติมวา จากราคายาที่เพิ่มขึ้น จะมีการเก็บยาไวเปนเวลานานหรือไม เพราะไม
ควรเก็บยาไวนาน และคาใชจายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นนั้น มีสาเหตุจากอะไร
ประธานไดชี้แจงเรื่องคาใชจายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นวา ในป 2549 บริษัทมีรายไดรวมเพิ่มขึ้น
จากป 2548 ประมาณรอยละ 16 สวนคาใชจายรวมในป 2549 เพิ่มขึ้นจากป 2548 ประมาณรอยละ 15.5 ซึ่ง
เปนการเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน สําหรับเรื่องยา โรงพยาบาลมีการบริหารยาที่ดีและมีประสิทธิภาพโดยมี
การใชระบบคอมพิวเตอรเพื่อติดตามอายุยาและปริมาณยาที่มีอยู ใหเหมาะสมและเพียงพอตอปริมาณการใช
โดยไมจําเปนตองเก็บยาไวเปนเวลานาน
3) ผูถือหุนไดสอบถามถึงวิธีการบริหารและจัดการหนี้สูญ และการบริหารจัดการยาใหแกคนไทยและ
คนตางชาติ วามีมาตรฐานเดียวกันหรือไม
นายแพทยสิน อนุราษฎร ไดชี้แจงวา โรงพยาบาลบํารุงราษฎรเปนโรงพยาบาลของคนไทย มีวัตถุ
ประสงคหลักในการดูแลผูปวยทั้งคนไทยและชาวตางชาติ และใหการรักษาที่มีมาตรฐาน ไมวาจะเปนชาวตาง
ชาติ หรือคนไทย โรงพยาบาลใหบริการรักษาพยาบาลที่เหมือนกัน สําหรับเรื่องหนี้สูญสวนใหญของบริษัทนั้น
เกิด จากคนไขต างชาติ ซึ่งเจ็บ ป วยฉุก เฉิน ซึ่งโรงพยาบาลไม สามารถปฏิ เสธการรัก ษาได อย างไรก็ ต าม โรง
พยาบาลไดบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากหนี้สูญ เชน หากคนไขไมมีประกันสุขภาพ เมื่อรักษาจนคนไขมี
อาการคงที่พอที่จะสงตอไดแลว ก็จะสงไปรักษาในยังโรงพยาบาลรัฐบาลตอไป เปนตน
เมื่อไมการซักถามอีก ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้น
สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ดวยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

433,383,116 เสียง
- เสียง
- เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100
-
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4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําป 2549 เพื่อจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน และรับทราบการ
จายเงินปนผลระหวางกาล
ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิประจําป 2549 ใหแกผูถือหุน
บุริมสิทธิและผูถือหุนสามัญของบริษัทที่มีชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนหุน ณ วันพุธที่ 4 เมษายน 2550 ในอัตรา
หุ น ละ 0.45 บาท รวมเป น จํ า นวนเงิ น ในงวดนี้ ทั้ ง สิ้ น 329 ล า นบาท โดยกํ า หนดจ า ยเงิ น ป น ผลในวั น ที่ 24
พฤษภาคม 2550
นอกจากนี้ ประธานไดรายงานใหที่ประชุมทราบ เรื่องการจายเงินปนผลระหวางกาล ซึ่งจายไปเมื่อวันที่
15 กันยายน 2549 ในอัต ราหุ นละ 0.30 บาท รวมเป น จํานวนเงิน 219 ลานบาท ดังนั้น เงิน ป นผลจายทั้งสิ้ น
สําหรับป 2549 จึงเทากับ 0.75 บาทตอหุน รวมเปนจํานวนเงิน 548 ลานบาท คิดเปนรอยละ 50 ของกําไรสุทธิ
ประจําป 2549 ของบริษัท
ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล สามารถสรุปไดดังนี้
รายละเอียดการจัดสรรกําไร

ป 2549

1. กําไรสุทธิ (ลานบาท)

1,095.70

2. จํานวนหุน (ลานหุน)

730.05

3. เงินปนผล
- เงินปนผลระหวางกาล (บาท/หุน)
- เงินปนผลประจําป(บาท/หุน)
- รวม (บาท/หุน)

**0.45
*0.30
0.75

4. จํานวนเงิน (ลานบาท)

548

5. สัดสวนเงินปนผลเทียบกับกําไรสุทธิ

50%

6. การจัดสรรกําไรเปนทุนสํารอง (ลานบาท)

-

* รายงานเพื่อทราบ (จายเมื่อ 15 กันยายน 2549)
** เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิประจําป 2549 ใหแกผู
ถื อ หุ น บุ ริ ม สิ ท ธิ แ ละผู ถื อ หุ น สามั ญ ของบริ ษั ท ที่ มี ชื่ อ ปรากฏอยู ใ นสมุ ด ทะเบี ย นผู ถื อ หุ น ณ วั น พุ ธ ที่
4 เมษายน 2550 โดยจะจายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2550 ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

433,383,116 เสียง
- เสียง
- เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100
-
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5. พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดตองออกจากตําแหนงตามวาระ
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ในการประชุมสามัญ ผูถือหุนประจําปครั้งนี้ มีกรรมการตองออกจาก
ตําแหนงตามวาระจํานวน 5 คนดังนี้
1. นายชัย โสภณพนิช

ประธานกรรมการ

2. นายแพทยชาญวิทย ตันติ์พิพัฒน

รองประธานกรรมการ

3. นายชาตรี โสภณพนิช

กรรมการ

4. แพทยหญิงคุณสวรรยา เดชอุดม

กรรมการ

5. นางกุลธิดา ศิวยาธร

กรรมการ

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคล เพื่อดํารงตําแหนงแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ แต
ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอชื่อ หลังจากนั้น ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณากรรมการเปนรายบุคคล
มติ ที่ ประชุ ม ที่ป ระชุมพิจารณาแลวมี มติ อนุมั ติดวยคะแนนเสียงขางมาก แตงตั้งกรรมการเปน ราย
บุคคล ดังนี้
1. นายชัย โสภณพนิช
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

432,751,716 เสียง
631,400 เสียง
- เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.9
0.1
-

432,751,716 เสียง
631,400 เสียง
- เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.9
0.1
-

427,863,416 เสียง
5,519,700 เสียง
- เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

98.7
1.3
-

คิดเปนรอยละ

99.9

2. นายแพทยชาญวิทย ตันติ์พิพัฒน
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

3. นายชาตรี โสภณพนิช
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

4. แพทยหญิงคุณสวรรยา เดชอุดม
เห็นดวย

จํานวน

432,751,716 เสียง
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ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

จํานวน
จํานวน

631,400 เสียง
- เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

0.1
-

432,751,716 เสียง
631,400 เสียง
- เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.9
0.1
-

5. นางกุลธิดา ศิวยาธร
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

6. พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งกรรมการเพิ่ม 1 ตําแหนง
ประธานไดเสนอใหที่ประชุมอนุมัติแตงตั้งนายแพทยสิน อนุราษฎร ผูอํานวยการดานการแพทยกลุม เปน
กรรมการเพิ่มอีก 1 ตําแหนง รวมเปนกรรมการบริษัทจํานวน 16 คน เพื่อใหการทํางานของคณะกรรมการมีประ
สิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งรายละเอียดขอมูลของกรรมการไดมีการสงใหแกถือหุนแลว
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงตั้งนายแพทยสิน อนุราษฎร เปนกรรมการเพิ่มอีก 1
ตําแหนง ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

433,383,116 เสียง
- เสียง
- เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100
-

7. พิจารณาและอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2550
ประธานไดเสนอใหที่ประชุมอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ เปนจํานวนเงินไมเกิน 7.5 ลานบาท
หลังจากนั้น ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และรับฟงขอเสนอแนะตางๆ ของผูถือหุนสรุปไดดัง
นี้
ผูถือหุนสอบถามวา ในป 2550 คาตอบแทนกรรมการที่ขออนุมัติเพิ่มขึ้นจากป 2549 เปนเงินจํานวนเทา
ใด และเหตุใดกรรมการที่ไมไดเขารวมประชุมทุกครั้งจึงไดบําเหน็จเทากับกรรมการอื่นๆ ประธานไดชี้แจงวา ที่
ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติการจายคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2549 เปนจํานวนเงินไมเกิน 6 ลานบาท เทียบ
กับในป 2550 คาตอบแทนกรรมการที่ 7.5 ล านบาท คิ ดเป น รอยละประมาณ 0.7 ของกําไรสุท ธิ สวนการที่
กรรมการที่ไมไดเขารวมประชุมทุกครั้งจึงไดบําเหน็จเทากับกรรมการอื่นๆ นั้น เนื่องจากการทํางานของกรรมการ
มิไดทําแตเฉพาะในที่ประชุมกรรมการเทานั้น แตกรรมการแตละทานก็ไดมีการปรึกษาหารือกับผูบริหารอยูตลอด
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เวลา นอกจากนี้ มีผูถือหุนไดชมเชยการบริหารจัดการของคณะกรรมการ พนักงานของบริษัทที่ทําใหบริษัทมีการ
เจริญเติบโตอยางตอเนื่องทําใหบริษัทมีรายไดรวมเพิ่มขึ้น กําไรตอหุนเพิ่มขึ้น และราคาหุนของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น
แสดงใหเห็นถึงความมั่นคงและการเจริญเติบโตของบริษัท
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2550 เปนเงินจํานวนไม
เกิน 7,500,000 บาท โดยมอบหมายใหประธานกรรมการเปนผูพิจารณากําหนดหลักเกณฑการจายคาตอบแทน
กรรมการตามความเหมาะสม ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

433,383,116 เสียง
- เสียง
- เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100
-

8. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี
ประธานไดมอบหมายใหประธานกรรมการตรวจสอบเปนผูเสนอวาระนี้ตอที่ประชุม โดยนางสาวโสภาวดี
อุตตโมบล ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้ง นางสาวสุมาลี รีวราบันฑิต ผูสอบ
บัญชีรับอนุญ าตเลขที่ 3970 (ผูสอบบัญ ชีที่ลงนามในรายงานของผูสอบบัญ ชี) และ/หรือนางสาวรุงนภา เลิศ
สุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญ าตเลขที่ 3516 และ/หรือนางนงลักษณ พุมนอย ผูสอบบัญ ชีรับอนุญ าตเลขที่
4172 แหงบริษัทสํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2550 ของบริษัท และกําหนดคา
ตอบแทนเปนเงินจํานวนเงินไมเกิน 1,600,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปที่แลวจํานวนเงินไมเกิน 1,300,000 บาท เพิ่ม
ขึ้นคิดเปนรอยละ 19
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเสียงขางมากอนุมัติแตงตั้งให โดยนางสาวสุมาลี รีวราบันฑิต ผู
สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 (ผูสอบบัญชีที่ลงนามในรายงานของผูสอบบัญชี) และ/หรือนางสาวรุงนภา เลิศ
สุวรรณกุล ผูสอบบัญ ชีรับอนุญ าตเลขที่ 3516 และ/หรือนางนงลักษณ พุมนอย ผูสอบบัญ ชีรับอนุญ าตเลขที่
4172 แหงบริษัทสํานักงานเอินส แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2550 ของบริษัท และกําหนดคาตอบ
แทนเปนเงินจํานวนเงินไมเกิน 1,600,000 บาท
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

428,285,516 เสียง
5,097,600 เสียง
- เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

98.8
1.2
-
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9. พิจารณาแกไขขอ 4 หนังสือบริคณหสนธิของบริษัท เพื่อใหทุนจดทะเบียนสอดคลองกับจํานวนหุน
บุริมสิทธิที่ลดลง
สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2541 เมื่อวันที่ 11พฤศจิกายน 2541 ไดมีมติเห็น
ชอบให มี ก ารแปลงหุ น บุ ริ ม สิ ท ธิ เป น หุ น สามั ญ ในอั ต ราส ว น 1 หุ น บุ ริ ม สิ ท ธิ ต อ 1 หุ น สามั ญ ใหม ใ นเดื อ น
กุมภาพันธของทุกๆ ป
ในเดือนกุมภาพันธ ป 2550 มีผูถือหุนบุริมสิทธิใชสิทธิแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ รวม 377,400 หุน
เหลือหุนบุริมสิทธิ 1,849,450 หุน จึงจําเปนตองแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการใชสิทธิ
แปลงสภาพหุนบุริมสิทธิ ใหมีขอความดังตอไปนี้
“ขอ 4 ทุนจดทะเบียน

จํานวน 922,702,685 บาท (เการอยยี่สิบสองลานเจ็ดแสนสองพันหกรอยแปด
สิบหาบาท)
922,702,685 หุน (เการอยยี่สิบสองลานเจ็ดแสนสองพันหกรอยแปด
สิบหาหุน)
1 บาท (หนึ่งบาท)

แบงออกเปน
มูลคาหุนละ
โดยแยกเปน
หุนสามัญ

920,853,235 หุน

หุนบุริมสิทธิ

1,849,450 หุน

(เการอยยี่สิบลานแปดแสนหาหมื่นสามพันสองรอย
สามสิบหาหุน)
(หนึ่งลานแปดแสนสี่หมื่นเกาพันสี่รอยหาสิบหุน)”

โดยประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวาในวาระนี้ ที่ประชุมผูถือหุนตองมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวา 3 ใน 4 ของเสียงที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทซึ่งเปนขั้นตอนที่
ตองปฏิบัติตามกฎหมาย ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

433,383,116 เสียง
- เสียง
- เสียง

10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
ไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่นใดเขาพิจารณา

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100
-
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ปดประชุมเวลา 18.00 น.

