รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551
ของ
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน)
การประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 เวลา 16.30 น. ณ
หองประชุมใหญ ชั้น 12 อาคารโรงพยาบาลบํารุงราษฎร เลขที่ 33/3 ซอยสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
นายแพทยชาญวิทย ตันติ์พิพัฒน รองประธานกรรมการ ไดแถลงวามีผูถือหุนที่มาดวยตนเองและผูรับมอบ
ฉันทะจากผูถือหุนเขารวมประชุมรวม 137 คน นับจํานวนหุนไดทั้งหมด 390,918,475 หุน คิดเปนรอยละ 54 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด จํานวน 730,052,222 หุน ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท และ
เนื่องจากนายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ เปนผูที่มีสวนไดเสีย และไมมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระ
ที่ 2 จึงไมไดเขารวมประชุมในครั้งนี้ นายแพทยชาญวิทย ตันติ์พิพัฒน รองประธานกรรมการ จึงทําหนาที่เปนประธาน
การประชุมผูถือหุนในครั้งนี้แทน ตามขอบังคับของบริษัท และไดเปดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตางๆตามระเบียบวาระ
การประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผูบริหาร และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เขารวมการประชุม ดังนี้
กรรมการที่เขารวมประชุม จํานวน 9 คน
1. นายแพทยชาญวิทย ตันติ์พิพัฒน
2. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล
3. นางลินดา ลีสหะปญญา
4. นายเคอรติส จอหน ชโรเดอร
5. นายแพทยธนิต เธียรธนู
6. นายแพทยสิน อนุราษฎร
7. นายแพทยอนันต เตชะเวช
8. นายแพทยจอน ยังพิชิต
9. นายบุญปกรณ โชควัฒนา

รองประธานกรรมการ
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการผูจัดการ
กรรมการและผูอํานวยการดานบริหารกลุม
กรรมการและประธานคณะกรรมการแพทย
กรรมการและผูอํานวยการดานการแพทยกลุม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ผูบริหาร จํานวน 1 คน
1. นางคอร ลี ชาน

ผูอํานวยการดานการเงิน

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัทแอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด จํานวน 5 คน
1. นายประเสริฐ ภัทรดิลก
2. นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย
3. นายวัชรินทร เลิศสุวรรณกุล
4. นายพินิตย โลหจินดารัตน
5. นางสาวนันทวัน จานทอง
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กอนเริ่มวาระการประชุม ประธานไดขอใหเลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และ
วิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระตางๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
การออกเสียงคะแนนในวาระตางๆ จะกระทําโดยใชบัตรลงคะแนน โดยนับหนึ่งหุนเทากับหนึ่งเสียง ซึ่งผูถือ
หุนหรือผูรับมอบฉันทะตองออกเสียงลงคะแนนเพียงอยางหนึ่งอยางใด คือ เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง
และไมสามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวน เวนแตผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งคัส
โตเดียน (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
เมื่อ ผูถือหุนรับทราบและเห็ นชอบวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง ตามที่กลาวขางตน
ประธานจึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 14 ประจําป 2550
ประธานไดเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 14 ประจําป 2550 ซึ่งไดจัดประชุมเมื่อวันที่
25 เมษายน 2550 ใหที่ประชุมพิจารณารับรอง
นายสุพจน เอื้อชัยเลิศกุล ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ผูถือหุน ไดแสดงความขอบคุณ
กรรมการที่ไดบรรจุขอเสนอแนะของผูถือหุนเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นและคําถามจากผูถือหุนลงในบันทึก
รายงานการประชุม และไดเสนอแนะใหเพิ่มเติมชื่อ-สกุล และรายละเอียดของผูถือหุนที่แสดงความคิดเห็นหรือ
คําถามในการประชุม เพื่อเปนหลักฐานอางอิงตอไป
เมื่อไมมีการซักถามหรือขอเสนอแนะอยางใดอีก ประธานขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาวดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
เห็นดวย
จํานวน
391,235,375 เสียง คิดเปนรอยละ
100
ไมเห็นดวย
จํานวน
- เสียง คิดเปนรอยละ
งดออกเสียง จํานวน
- เสียง คิดเปนรอยละ
-
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2 พิจารณาและอนุมัติการเขาซื้อที่ดินและอาคารบีเอช ทาวเวอร 1 และ 2 จากธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) ในราคา 470 ลานบาท ซึ่งการทําธุรกรรมนี้เขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ประธานไดแจงตอที่ประชุมวาการลงมติในวาระนี้จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสียที่ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
1. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
2. บริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด
3. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
4. นายชาตรี
โสภณพนิช
5. นายชัย
โสภณพนิช
6. นายโชติ
โสภณพนิช
7. นายชาญ
โสภณพนิช
8. นายเชิดชู
โสภณพนิช
9. คุณหญิงชดชอย โสภณพนิช
10. นายระบิล
โสภณพนิช
11. นายชาลี
โสภณพนิช
12. บริษัท วัฒนโสภณพนิช จํากัด
ผูถือ หุน ที่มีสวนไดเสียขางตน ถือหุนรวมกัน 215,449,401 หุน คิดเปน รอยละ 29.51 ของจํานวนหุน ที่
จําหนายแลวทั้งหมด
ประธานไดชี้แจงวารายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อที่ดินและอาคารบีเอช ทาวเวอร 1 และ 2 (รวม
เรียกวา “บีเอช ทาวเวอร”) จากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) มีอยูในหนังสือเชิญประชุมที่ไดสง
ใหผูถือหุนแลว และไดสรุปสาระสําคัญใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
ในอดีต บริษัทเคยเปนผูถือกรรมสิทธิ์ในบีเอช ทาวเวอร โดยบริษัทเปนผูสรางและไดเปดบีเอช ทาวเวอรเปน
อาคารแมและเด็กของโรงพยาบาลในป 2537 และตอมา ในป 2540 เมื่อบริษัทเปดใหบริการอาคารโรงพยาบาล
ปจจุบัน ซึ่งสามารถรองรับผูปวยในได 554 เตียง บริษัทจึงไดปรับเปลี่ยนบีเอช ทาวเวอรเปนหองพักใหเชา
สําหรับผูปวยตางชาติและครอบครัว
ตอมาในป 2543 บริษัท ไดโอนบีเอช ทาวเวอรใหกับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เพื่อเปนการใชหนี้
บางสวนตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ โดยมีขอสัญญาวา หากธนาคารจะขายบีเอช ทาวเวอร บริษัทจะมีสิทธิ
ซื้อคืนกอนบุคคลอื่น และตั้งแตบริษัทไดโอนบีเอช ทาวเวอรใหกับธนาคารจนถึงปจจุบัน บริษัทไดเชาบีเอช ทาว
เวอรจากธนาคาร เพื่อใชในการดําเนินกิจการโรงพยาบาลอยางตอเนื่อง โดยปจจุบันใชเปนหองพักใหเชาสําหรับ
ผูปวยและครอบครัว พื้นที่สํานักงาน รานคา แผนกโรคผิวหนังของโรงพยาบาล ให Vitallife เชาพื้นที่ และพื้นที่
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สําหรับจอดรถ นอกจากนี้บริษัทมีแผนที่จะปรับเปลี่ยนบีเอช ทาวเวอร เปนอาคารผูปวยในเพื่อรองรับการขยาย
พื้นที่การใหบริการในอีกหาปขางหนา
คณะกรรมการบริษัทไดมีการประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 และเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุน
อนุมัติการเขาซื้อบีเอช ทาวเวอร จากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในราคา 470 ลานบาท เนื่องจากบริษัท
ตองใชบีเอช ทาวเวอรเปนสวนหนึ่งในการดําเนินกิจการโรงพยาบาลตอไป โดยมีโครงการจะปรับเปลี่ยนบีเอช
ทาวเวอร ใหเปนอาคารผูปวยในอนาคต นอกจากนี้ ราคาซื้อขายก็เปนราคาที่ไมเกินราคาประเมินของบริษัท
อเมริกัน แอพเพรซัล (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนผูประเมินราคาอิสระ
ทั้งนี้ บริษัทไดแตงตั้งใหบริษัทแอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดง
ความคิดเห็นถึงความสมเหตุสมผล ความเปนธรรมของราคา และใหคําแนะนําตอผูถือหุนวาควรลงมติเห็นดวย
หรือไม รายละเอียดตามรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ไดสงไปกับหนังสือเชิญประชุม
หลังจากนั้น ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม นายสุพจน เอื้อชัยเลิศกุล ผูรับมอบฉันทะจากสมาคม
สงเสริมผูลงทุนไทย ผูถือหุน ไดซักถามเกี่ยวกับธุรกรรมดังกลาว ซึ่งสรุปไดดังนี้
1) มูลคาของบีเอช ทาวเวอร ณ วันที่โอนเพือ่ ชําระหนี้ใหกับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เพื่อเปนการ
ใชหนี้บางสวนตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ เปนเทาใด
2) บริษัทจายคาเชาบีเอช ทาวเวอร ใหธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เทาใด
3) ที่ดินมีขนาดเทาใด และ อาคารมีพื้นที่ใชสอยเทาใด
นายประเสริฐ ภัทรดิลก ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดชี้แจงดังตอไปนี้
1) บริษัทไดโอนบีเอช ทาวเวอรใหกับธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในจํานวนเงินทั้งสิ้น 350 ลานบาท
2) รายละเอียดของอัตราคาเชาที่บริษัทจายใหแกธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) อยูในหนา 3 ของ
รายงานความเห็นที่ปรึกษางการเงินอิสระ โดยอัตราคาเชา เทากับรอยละ 75 ของรายไดสุทธิจากการ
ใหเชาชวงที่บริษัทไดรับ โดยในปลาสุด บริษัทจายคาเชาเปนจํานวน 31 ลานบาท
3) รายละเอียดของที่ดินและพื้นที่ของอาคาร อยูในหนา 27 ของรายงานความเห็นที่ปรึกษางการเงินอิสระ
โดยขนาดที่ดิน เทากับ 2 ไร 1 งาน 1.6 ตารางวา หรือ 901.6 ตารางวา และอาคารบีเอช ทาวเวอร 1
และ 2 มีพื้นที่ใชสอยรวม 33,360 ตารางเมตร
เมื่อไมมีขอซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการเขาซื้อที่ดินและอาคารบีเอช ทาวเวอร 1 และ 2 จาก
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในราคา 470 ลานบาท ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
เห็นดวย
จํานวน
297,802,773 เสียง คิดเปนรอยละ
100
ไมเห็นดวย
จํานวน
- เสียง คิดเปนรอยละ
งดออกเสียง จํานวน
- เสียง คิดเปนรอยละ
-
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คิดเปนคะแนนเสียงเห็นดวย ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสียในธุรกรรมดังกลาว

3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
ไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่นใดเขาพิจารณา
ปดประชุมเวลา 17.00 น.
ลงชื่อ

__________________________
(นายแพทยชาญวิทย ตันติ์พิพัฒน)

ประธานที่ประชุม

