
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 16 ประจําป 2552 
ของ 

บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) 
 

 

การประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 16 ประจําป 2552 ไดจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2552 เวลา 16.00 น.  

ณ หองประชุมใหญ ชั้น 12 อาคารโรงพยาบาลบํารุงราษฎร เลขที่ 33/3 ซอยสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท         

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
 

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุม ไดแถลงวามีผูถือหุนที่มาดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะ

จากผูถือหุนมาเขารวมประชุม รวม 243 ราย นับจํานวนหุนไดทั้งหมด 451,223,110 หุน คิดเปนรอยละ 61.81 ของจํานวน

หุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด จํานวน 730,052,222 หุน ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทแลว จึงเปดประชุมเพื่อ

พิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระ 
 

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผูบริหารของบริษัท เขารวมการประชุม ดังนี้ 
 

กรรมการที่เขารวมประชุม  จํานวน 9 คน 

1.  นายชัย  โสภณพนิช ประธานกรรมการ 

2. นางลินดา ลีสหะปญญา กรรมการผูจัดการ 

3. นายแพทยธนิต  เธียรธนู กรรมการ  และประธานกรรมการแพทย 

4. นางสาวโสภาวดี  อุตตโมบล กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

5. นายบุญปกรณ  โชควัฒนา กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

   คาตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 

6. นายสรดิษ วิญญรัตน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

7. นายชอง  โท กรรมการ 

8. นายเคอรติส จอหน  ชโรเดอร กรรมการ และผูอํานวยการดานบริหารกลุม 

9. นายแพทยสิน อนุราษฎร กรรมการ และผูอํานวยการดานการแพทยกลุม 
 

คณะผูบริหาร จํานวน 7 คน 

1. นายเจมส แมทธิว แบนเนอร ผูอํานวยการดานบริหาร 

2. นางลี ชาน เยา ผูอํานวยการดานการเงิน 

3. นางสาวคาเรน คารเตอร ผูอํานวยการดานปฏิบัติการ 

4. แพทยหญิงจามรี  เชื้อเพชระโสภณ ผูอํานวยการดานการแพทย 

5. นายแพทยอภิชาติ ศิวยาธร ผูอํานวยการดานคุณภาพ 

6. นายเดนนิส  บราวน ผูอํานวยการดานบริหาร  

   บริษัท บํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
 

เลขานุการบริษัท 

1. นางจุฑาทิพ อดุลพันธุ เลขานุการบริษัท 
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นอกจากนี้ นางสาวจิราภรณ พินิจนรชัย ตัวแทนผูสอบบัญชีจากสํานักงานเอินสท  แอนด ยัง จํากัด ไดเขารวม

การประชุมดวย 

 ประธานไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัทแนะนํากรรมการ ผูบริหาร และตัวแทนผูสอบบัญชีตอที่ประชุม     

พรอมทั้งชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระตางๆ ดังนี้ 

 การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระจะกระทําโดยใชบัตรลงคะแนน และนับหนึ่งหุนเทากับหนึ่งเสียง โดยใหทํา

เครื่องหมายลงในชอง เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง เพียงชองใดชองหนึ่งเทานั้น และเพื่อความรวดเร็วในการนับ

คะแนน ใหผูถือหุนที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงยกมือเพื่อใหเจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนน เจาหนาที่จะเก็บบัตรลงคะแนน

เฉพาะผูที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงเทานั้น ผูที่ไมยกมือจะนับวาเปนคะแนนเสียงเห็นดวยทั้งหมด และในกรณีที่ผูถือหุน

ไดมอบฉันทะโดยไดระบุการลงคะแนนไวในใบมอบฉันทะแบบ ข และแบบ ค บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผูถือหุนระบุมา 

 เมื่อผูถือหุนรับทราบและเห็นชอบวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ตามที่กลาวขางตน 

ประธานไดแจงวา บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมกอนลวงหนา ผานทางเว็บไซตของบริษัท ระหวาง

เดือนพฤศจิกายน 2551 ถึง มกราคม 2552 แตไมมีผูถือหุนเสนอเขามา และเริ่มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ดังตอไปนี้ 
 

1.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 15 ประจําป 2551 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551 
ประธานไดเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 15 ประจําป 2551 ซึ่งไดจัดประชุมเมื่อวันพุธที่        

23 เมษายน 2551 ใหที่ประชุมพิจารณารับรอง  
 

ไมมีผูถือหุนคนใดทักทวงหรือขอใหแกไขรายงานการประชุมเปนอยางอื่นเพิ่มเติม 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาวดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

เห็นดวย จํานวน 452,296,128 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9998 

ไมเห็นดวย  จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ      - 

งดออกเสียง  จํานวน 1,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0002  
 

2. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2551  

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวารายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2551 มีรายละเอียดปรากฏ

ตามรายงานประจําป ซึ่งไดสงใหแกผูถือหุนแลว นอกจากนั้น ประธานไดมอบหมายใหนายเคอรติส จอหน  ชโรเดอร 

กรรมการและผูอํานวยการดานบริหารกลุม เปนผูนําเสนอรายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัท ซึ่งสามารถสรุป   

ไดดังตอไปนี้ 

• ผลการดําเนินงานในป 2551 บริษัทมีกําไรสุทธิ 1,191 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 4 จากกําไรสุทธิจากการ

ดําเนินงานในป 2550 จํานวน 1,147 ลานบาท (ไมรวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวจํานวน 458 ลานบาท คือสวน

แบงกําไรจากบริษัทรวม บริษัท ซีดีอี เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนกําไรที่เกี่ยวกับการขายซอฟทแวรโรงพยาบาลใหกับ

บริษัท ไมโครซอฟท) และมีกําไรตอหุนปรับลด 1.37 บาทตอหุน เพิ่มขึ้นรอยละ 6 จาก กําไรตอหุนปรับลดซึ่งไม

รวมรายการที่เกดิขึ้นครั้งเดียว จํานวน 1.29 บาทในป 2550 

• โรงพยาบาลบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร 

- บริษัทไดเปดทําการอาคารบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล คลินิกอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 

2551 โดยอาคารดังกลาวไดเปดดําเนินการเปนคลินิกผูปวยนอกของโรงพยาบาลเอกชนที่มีขนาดใหญที่สุด
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ในโลก โดยการออกแบบ ไดรับรางวัล Commercial Space Design ของภูมิภาคที่ฮองกง ซึ่งอาคารนี้ มีหอง

รับรองพิเศษ “นภา” บริการสําหรับสมาชิกบัตร Healthy Living Club และ แขกพิเศษ มีศูนยอาหาร

นานาชาติ The Mezz และมีบริเวณพักรอแพทยที่กวางขวาง สะดวกสบาย 

- โครงการปรับปรุงหองพักผูปวยภายในอาคารโรงพยาบาลบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งไดเริ่ม

ดําเนินการแลวตั้งแตป 2551 และคาดวาจะแลวเสร็จสมบูรณในป 2553 เนื่องจากหองพักผูปวยเดิม มีอายุ

กวา 10 ปแลว จึงสมควรที่จะดําเนินการปรับปรุงหองพักใหมีความทันสมัย สามารถตอบสนองความตองการ

ของผูปวย รองรับเทคโนโลยีทางการแพทย และเนนในเรื่องความปลอดภัยของผูปวยเปนสําคัญ 

โดยทั้งอาคารผูปวยนอกใหม และหองพักผูปวยใหม ไมใชเปนเพียงการตกแตงภายในใหมเทานั้น แตเปนการรวม

กระบวนการรักษาพยาบาลใหม เพื่อความปลอดภัยของผูปวย และคุณภาพ  และประสิทธิภาพในการ

รักษาพยาบาล 

• บริษัท บํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ซึ่งปจจุบัน มีเครือขายคลินิกและโรงพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย      

98 แหงใน 8 ประเทศ โดยมีรายละเอียดของการดําเนินงานดังตอไปนี้ 

- โรงพยาบาลเอเชียน ฮอสพิทอล ประเทศฟลิปปนส มีความสามารถในการทํากําไร และอยูระหวางการ

กอสรางอาคารสวนขยาย 14 ชั้น  

- บริษัท เอเชีย รีนัล แคร จํากัด (ARC) ปจจุบัน ARC มีคลินิกฟอกไต 96 สาขา ซึ่งรวม 14 สาขาในประเทศ

ไทย ซึ่ง ARC ไดเขาลงทุนในเดือนกุมภาพันธ 2551 ผานบริษัท เอเชีย รีนัล แคร (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปน

บริษัทรวมทุนระหวาง ARC กับบริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน)  

- โรงพยาบาลบํารุงราษฎร อัล มาฟรัก รัฐอาบูดาบี สัญญาบริหารจัดการเปนไปดวยดี และบริษัท บํารุงราษฎร 

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด อยูระหวางการเจรจากับทางการของอาบูดาบี ในการรวมลงทุนในโรงพยาบาล      

ที่กําลังจะสรางใหมเพื่อแทนโรงพยาบาลเดิม 

- โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ดูไบ ปจจุบัน หยุดการดําเนินกิจการ โดยบริษัท บํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด ไดตั้งสํารองการลงทุนไวเต็มจํานวน เปนเงิน 76 ลานบาท ในงบการเงินประจําป ส้ินสุดวันที่             

31 ธันวาคม 2551 

• รางวัลและความสําเร็จในป 2551 

ในป 2551 บริษัทไดรับรางวัลจากองคกรซึ่งเปนที่เชื่อถือทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ไดแก              

(1) รางวัล “บริษัทขนาดเล็กยอดเยี่ยม” ป 2551 โดยนิตยสาร Asiamoney (2) บริษัทอันดับ 1 ดานคุณภาพและ

บริการในประเทศไทยและอันดับที่ 4 ของบริษัทชั้นนําโดยรวม โดยหนังสือพิมพเอเชียนวอลลสตรีทเจอรนัล       

(3) รางวัลดานสารสนเทศทางการแพทยประยุกต โดย Association of Medical Directors of Information 

Systems (AMDIS) (4) รางวัลยอดเยี่ยมประเภทการทองที่ยวเชิงสุขภาพ โดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย      

(5) รางวัลเว็บไซตยอดเยี่ยมดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพระดับนานาชาติ จาก Washington D.C. (6) รางวัล

บริษัทที่มีนวัตกรรมยอดเยี่ยมแหงประเทศไทย จากคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

(7) รางวัลบริษัทที่คนอยากทํางานดวยมากที่สุด เปนอันดับหนึ่งสําหรับอุตสาหกรรมดานสุขภาพ โดยนิตยสาร 

Business.com (8) บริษัทที่มีคะแนนการกํากับดูแลกิจการอยูในระดับดีมาก โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) และ (9) รางวัลการบริหารสูความเปนเสิศ (TQC) ประจําป 2551 โดยสํานักงานรางวัลคุณภาพ

แหงชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเปนรางวัลมาตรฐานเดียวกับสหรัฐอเมริกา     

ตามแนวทางของ Malcom Baldrige National Quality Award   
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หลังจากนั้น ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม ซึ่งสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 

1. การปรับปรุงหองพักผูปวยในของโรงพยาบาลบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร มีผลทําใหอัตราคา

หองพักสูงขึ้นมากนอยเพียงใด สัดสวนระหวางผูปวยชาวไทยและชาวตางชาติในสวนของผูปวยใน หลังจากมีการ

ดําเนินการปรับปรุงหองพักแลวมจีํานวนเทาใด และจะมีผลกระทบตอการใหบริการและจํานวนผูปวยในหรือไม 

ตอบ นายเคอรติส จอหน ชโรเดอร กรรมการและผูอํานวยการดานบริหารกลุม ชี้แจงวา บริษัทมีการปรับราคาหอง

ขึ้นในอัตรารอยละ 25 ของราคาหองเดิม สําหรับหองพักผูปวยที่ปรับปรุงแลวเสร็จ สําหรับสัดสวนของผูปวยไทย

และตางชาติ ในป 2551 ผูปวยไทยคิดเปนรอยละ 46 และผูปวยตางชาติรอยละ 54 ของรายไดรวม ทั้งนี้การ

ปรับปรุงหองพักดังกลาว ไมมีผลกระทบตอการใหบริการ เนื่องจากมีการปดการใหบริการเปนสวนๆ โดย 

คณะกรรมการเห็นวาการดําเนินการปรับปรุงหองพักผูปวยในชวงเวลานี้มีความเหมาะสม เนื่องจากจํานวนผูปวย

ในชวงที่เศรษกิจชลอตัว เพิ่มในอัตราที่ไมสูงมาก และบริษัทเชื่อวาเมื่อภาวะเศรษฐกิจเริ่มฟนตัว โรงพยาบาลจะมี

ความพรอมที่จะใหบริการอยางเต็มรูปแบบ ซึ่งจะสงผลดีตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท   

2. ขณะนี้โรงพยาบาลเอกชนอื่น ที่อยูในระดับเดียวกันกับโรงพยาบาล ไดจัดรายการลดราคาคาหองพักลงถึง 50% 

สําหรับคนไทย โรงพยาบาลจะดําเนินการอยางไรสําหรับเรื่องดังกลาว 

ตอบ นายเคอรติส จอหน ชโรเดอร ตอบวา ปจจุบันอัตราคาหองพักของโรงพยาบาลมีอัตราตํ่ากวาของ 

โรงพยาบาลในระดับเดียวกันโดยเฉลี่ยอยูแลว นอกจากนี้ บริษัทเขาใจถึงภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน จึงมีการให

สวนลดผานโปรแกรม Healthy Living Club  

3. สาเหตุที่รายไดรวมของป 2551 ต่ํากวาป 2550 

ตอบ นายเคอรติส จอหน ชโรเดอร ชี้แจงวา เปนเพราะในป 2550 บริษัทมีรายไดที่เกิดขึ้นครั้งเดียว จํานวน 823 

ลานบาท คือสวนแบงกําไรจากบริษัท ซีดีอี เทรดดิ้ง จํากัด (เดิมชื่อบริษัท โกลเบิลแคร โซลูชั่นส (ประเทศไทย) 

จํากัด) จากการที่โกลเบิลแคร โซลูชั่นส ไดขายซอฟทแวรที่ใชในการบริหารโรงพยาบาลใหกับบริษัท ไมโครซอฟต 

แตหากวิเคราะหรายไดจากกิจการโรงพยาบาลแลว จะพบวาบริษัทมีรายไดจากกิจการโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นรอยละ 

4 จากป 2550 

4. เพราะเหตุใดบริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด จึงตัดสินใจหยุดการดําเนินการในโครงการโรงพยาบาล

บํารุงราษฎร ดูไบ 

ตอบ นายเคอรติส จอหน ชโรเดอร ชี้แจงวา เปนการตัดสินใจรวมกันระหวางบริษัท บํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่น

แนล จํากัด และผูรวมทุน คือ Istithmar เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยทั่วโลก โดยเฉพาะในดูไบ ทําใหปจจุบัน

อุตสาหกรรมโรงพยาบาลในดูไบมีอัตราการครองเตียงต่ํา ประกอบกับตนทุนการประกอบกิจการที่สูงขึ้น จาก

อัตราเงินเฟอที่เพิ่มขึ้นเร็วกวาการเพิ่มขึ้นของอัตราคารักษาพยาบาล เปนผลใหความสามารถในการทํากําไรลดลง

จากเดิมที่ไดประมาณการไวในป 2548 ทั้งนี้ บริษัทไดพิจารณาถึงผลกระทบของการหยุดดําเนินโครงการอยาง

ละเอียด นอกจากนี้ บริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัดไมไดเปนผูลงทุนในที่ดินและการกอสรางอาคาร 

ดังนั้น ผลกระทบของบริษัท บํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ในโครงการนี้ จึงไมมาก โดยไดตั้งสํารองเงิน

ลงทุนไวทั้งจํานวนแลวประมาณ 76 ลานบาท ซึ่งเปนสวนของบริษัทโรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) 

ตามสัดสวนการถือหุน 31.5% หรือ 23.9 ลานบาท 

5. การลงทุนในภาวะเศรษฐกิจถดถอย เหมาะสมหรือไม 

ตอบ นายเคอรติส จอหน ชโรเดอร ไดชี้แจงวา ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเปนชวงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุน

กอสรางและปรับปรุงอาคารโรงพยาบาล เนื่องจากราคาวัสดุอุปกรณในการกอสรางมีราคาต่ํากวาชวงเศรษฐกิจ 

เฟองฟู และเปนชวงที่จํานวนผูปวยไมมากเทาชวงที่เศรษฐกิจดี จึงสามารถปดหองผูปวยเพื่อปรับปรุงได          
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เพื่อเตรียมความพรอมที่จะรองรับเมื่อเศรษฐกิจจะกลับมาฟนตัว โดยไดยกตัวอยางที่บํารุงราษฎรไดเคยลงทุน

เพื่อใหไดการรับรองมาตรฐานสากล JCIA ในชวงวิกฤตป 2540 และสามารถผานพนมาไดดวยดี 

นอกจากนี้นายแพทยสิน อนุราษฎร กรรมการและผูอํานวยการดานการแพทยกลุม ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา การขยาย

การลงทุนสําหรับอาคารบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล คลินิก เปนการดําเนินการตามแผนงานเพื่อขยายสวน

บริการผูปวยนอกใหมีจํานวนหองตรวจเพียงพอตอความตองการ สามารถรองรับจํานวนแพทยที่เพิ่มขึ้นได  

ทั้งนี้ มีผูถือหุนไดแสดงความเห็นวาวิกฤติเศรษฐกิจในป 2540 เกิดจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งคาเงิน

บาทลดลง เปนผลใหคารักษาพยาบาลถูกลงสําหรับชาวตางชาติ ซึ่งตางกับวิกฤติในป 2551 ซึ่งมีปจจัยมาจาก

ภาวะเศรษฐกิจของโลกที่มีภาวะถดถอยโดยรวม ดังนั้นตางชาติจึงไมนาจะมีกําลังซื้อมากเทากับชวงป 2540 จึงไม

นาจะเปนชวงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการลงทุนขยายกิจการ 

6. รายการสงเสริมการขาย Healthy Living Club สงผลใหจํานวนผูปวยใหมเพิ่มขึ้นหรือไม  

ตอบ นายเคอรติส จอหน ชโรเดอร ชี้แจงวาโรงพยาบาลมีการลงทะเบียนของผูปวยใหมโดยเฉลี่ยประมาณ 11%

โดยบริษัทมั่นใจวา สวนหนึ่งมาเปนผลจากโครงการ Healthy Living Club  
 

เมื่อไมมีการซักถามอีก ประธานเสนอใหที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2551 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2551 ตามที่เสนอ 
 

3.  พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 
ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2551 ที่บริษัทไดจัดทําขึ้น และไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดผานการตรวจสอบและลงนาม

โดยผูสอบบัญชีของบริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด แลว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําป ซึ่งไดสง

ใหแกผูถือหุนแลว 
 

หลังจากนั้น ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และรับฟงขอเสนอแนะตางๆ ของผูถือหุน สรุปไดดังนี้ 

1. การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณในป 2551 และการลงทุนเพิ่มเติมในป 2552 

ตอบ นายเคอรติส จอหน ชโรเดอร กรรมการและผูอํานวยการดานบริหารกลุม ชี้แจงวาการลงทุนในที่ดิน อาคาร

และอุปกรณในป 2551 มีจํานวนมากเนื่องมาจากการซื้อที่ดินและอาคารบีเอช ทาวเวอร คืนจากธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) การกอสรางอาคารบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล คลินิก การปรับปรุงหองพักผูปวยในอาคาร

โรงพยาบาลบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล และการซื้ออุปกรณการแพทยเพิ่ม เชน PET-CT Scan ซึ่งในป 2552 

การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ จะไมมากเชนในป 2551 เนื่องจากจะมีเพียงการปรับปรุงหองพักผูปวยใน

อาคารโรงพยาบาลบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล เทานั้น 

2. การเพิ่มขึ้นของคาเสื่อมราคาในป 2551 

ตอบ นายเคอรติส จอหน ชโรเดอร ชี้แจงวา เนื่องจากมีการลงทุนในอาคารและอุปกรณมากขึ้น ตามที่ไดอธิบายไว

ขางตน 
 

เมื่อไมการซักถามอีก ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป  ส้ินสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2551 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเอกฉันท อนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2551 ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย จํานวน 459,999,748 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย  จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ      - 

งดออกเสียง  จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ       - 
 

4.  พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําป 2551 เพ่ือจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน และรับทราบการ
จายเงินปนผลระหวางกาล 

ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิของงบการเงินรวม ประจําป 2551 

ในอัตราหุนละ 0.80 บาท รวมเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 584 ลานบาท และไดรายงานใหที่ประชุมทราบถึงการจายเงิน    

ปนผลระหวางกาล ซึ่งจายไปเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2551 ในอัตราหุนละ 0.40 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 292 ลานบาท  

ดังนั้น บริษัทจะจายเงินปนผลประจําปสวนที่เหลือ ในอัตราหุนละ 0.40 บาท รวมเปนเงิน 292 ลานบาทใหแกผู

ถือหุนบุริมสิทธิและผูถือหุนสามัญของบริษัทที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกําหนดรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินปนผล (Record Date) 

ในวันจันทรที่ 16 มีนาคม 2552 และปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผลในวันอังคารที่ 17 

มีนาคม 2552 โดยจะจายเงินปนผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล สามารถสรุปไดดังนี้  
รายละเอียดการจัดสรรกําไร 2551 2550 

1.  กําไรสุทธิของงบการเงินรวม (ลานบาท)   1,191.05    1,605.46 
 กําไรสุทธิสําหรับคํานวณเงินปนผล (ลานบาท)   1,191.05     ***1,195.11 
2. จํานวนหุน (ลานหุน)      730.05       730.05 
3. เงินปนผลประจําป 
 - เงินปนผลระหวางกาล (บาท/หุน) 
 - เงินปนผลงวดสุดทาย (บาท/หุน) 

             *0.80 
           **0.40 
              0.40 

  0.80 
  0.40 
  0.40 

4. จํานวนเงิน (ลานบาท) 584   584 
5. สัดสวนเงินปนผลเทียบกับกําไรสุทธิ   49%    49% 
6.  การจัดสรรกําไรเปนทุนสํารอง (ลานบาท) - - 

* เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
** รายงานเพื่อทราบ (จายเม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2551) 
*** กําไรสุทธิท่ีนํามาคํานวณอัตราการจายเงินปนผลประจําป 2550 คือกําไรสุทธิจากงบการเงินรวม 1,605.46 ลานบาท หักดวยสวน

แบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทซีดีอี เทรดดิ้ง จํากัด (เดิมชื่อบริษัท โกลเบิล แคร โซลูชั่น (ประเทศไทย) จํากัด) ซึ่งเปนรายการทาง
บัญชีท่ีไมใชรายการเงินสด จํานวน 828.78 ลานบาท บวกดวยเงินปนผลจายจากบริษัทซีดีอี เทรดดิ้ง จํากัด 418.43 ลานบาท 

 

หลังจากนั้น ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และรับฟงขอเสนอแนะตางๆ  

เมื่อไมมีผูถือหุนคนใดซักถาม ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิ

ประจําป 2551 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเสียงขางมาก อนุมัติการจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิของ              

งบการเงินรวม ประจําป 2551 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

เห็นดวย จํานวน 459,999,784 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9998 

ไมเห็นดวย  จํานวน 1,000 เสียง คิดเปนรอยละ    0.0002 

งดออกเสียง  จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ      - 
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5.  พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ 3 ทานและ
กรรมการอิสะใหม 1 ทานเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา วาระนี้ นายบุญปกรณ โชควัฒนา ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทนเปนผูมีสวนไดเสีย เนื่องจากเปนบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหรับการแตงตั้งกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ

อีกวาระหนึ่ง จึงไมอาจปฏิบัติหนาที่นําเสนอขอมูลตอที่ประชุมได ประธานจึงดําเนินการนําเสนอขอมูลตอที่ประชุม ดัง

รายละเอียดตอไปนี้ 

ดวยขอบังคับของบริษัท ขอที่ 23 กําหนดใหในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง กรรมการจํานวนหนึ่ง

ในสามของกรรมการทั้งคณะตองออกจากตําแหนง ซึ่งในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปครั้งนี้ มีกรรมการตองออก

จากตําแหนงตามวาระจํานวน 5 คน ดังนี้ 

1.  นายบุญปกรณ   โชควัฒนา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

  และกรรมการตรวจสอบ 

2.  นายสรดิษ   วิญญรัตน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

3.  นายแพทยจอน  ยังพิชิต กรรมการ 

4.  นายแพทยอนันต เตชะเวช กรรมการ

5.  นายเคอรติส จอหน  ชโรเดอร  กรรมการ และผูอํานวยการดานบริหารกลุม 

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดเสนอแนะใหบริษัทปฏิบัติตามขอแนะนําของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในเรื่ององคประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการ 

จํานวน 9-15 คน และขอกําหนดภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่ง

กําหนดใหบริษัทมีกรรมการอิสระไมนอยกวาหนึ่งในสามของกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการบริษัทจึงไดมีมติในการ

ปรับลดจํานวนกรรมการบริษัท จากปจจุบัน 16 คน เปน 12 คน และมีมติเพิ่มจํานวนกรรมการอิสระเปน 4 คน จากเดิม

ที่มีอยูจํานวน 3 คน เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดใหม ดังนั้น กรรมการบริษัทจํานวน 5 คน ไดแสดงความจํานงขอ

ลาออกจากตําแหนง โดยมีผลวันที่ 1 มีนาคม 2552 ดังตอไปนี้ 

1.  นายชาตรี  โสภณพนิช (เกษียณอายุตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทที่ 75 ป) 

2.  นางกุลธิดา  ศิวยาธร (ลาออก) 

3.  นายแพทยจอน  ยังพิชิต (ครบกําหนดออกตามวาระและไมประสงครับตําแหนงอีก) 

4.  นายแพทยอนันต  เตชะเวช (ครบกําหนดออกตามวาระและไมประสงครับตําแหนงอีก) 

5. แพทยหญิงคุณสวรรยา เดชอุดม (ลาออก) 
บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการ

พิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทในชวงเดือนพฤศจิกายน 2551 ถึงมกราคม 2552 แต ไมมีผูถือหุนคนใดเสนอชื่อ

บุคคลเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท 

สําหรับการเพิ่มจํานวนกรรมการอสิระ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดเสนอใหพิจารณาแตงตั้ง

นายช.นันท เพ็ชญไพศิษฏ เปนกรรมการอิสระใหม แทนตําแหนงที่วางลงของกรรมการบริษัทที่ครบกําหนดออกตาม

วาระและไมประสงครับตําแหนงอีก

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาคุณสมบัติของการเปนกรรมการที่ไดกําหนดไวตาม

กฎหมายที่เกี่ยวของ ขอบังคับของบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการแลว จึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญ         

ผูถือหุนแตงตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ 3 คน และกรรมการอิสระใหม 1 คน เขาดํารง

ตําแหนงกรรมการบริษัท ดังรายชื่อตอไปนี้ 
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1. นายบุญปกรณ  โชควัฒนา เพื่อแตงตั้งใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง 

2. นายสรดิษ วิญญรัตน เพื่อแตงตั้งใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง 

3. นายเคอรติส จอหน ชโรเดอร เพื่อแตงตั้งใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

4. นายช.นันท เพ็ชญไพศิษฏ เพื่อแตงตั้งเปนกรรมการอิสระใหม 

ทั้งนี้ การปรับโครงสรางดังกลาว จะเปนผลใหคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการ 12 คน เปนกรรมการ

ที่ไมไดเปนผูบริหาร 4 คน กรรมการบริหาร 4 คน และกรรมการอิสระ 4 คน คิดเปนหนึ่ง  ในสามของจํานวนกรรมการ

ทั้งคณะ ตามขอกําหนดภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 
 

หลังจากนั้น ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และรับฟงขอเสนอแนะตางๆ  

เมื่อไมมีผูถือหุนคนใดซักถาม ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการที่ตองออกตามวาระในป 

2552 จํานวน 3 คนและแตงตั้งกรรมการอิสระใหม 1 คน โดยใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเสียงขางมาก อนุมัติการแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล ดังนี้ 

1.  นายบุญปกรณ โชควัฒนา  

เห็นดวย จํานวน 450,900,198 เสียง คิดเปนรอยละ 98.0216 

ไมเห็นดวย  จํานวน         8,829,400 เสียง คิดเปนรอยละ   1.9194 

งดออกเสียง  จํานวน 271,150 เสียง คิดเปนรอยละ     0.0589 

2.  นายสรดิษ วิญญรัตน  

เห็นดวย จํานวน 451,170,348 เสียง คิดเปนรอยละ 98.0804 

ไมเห็นดวย  จํานวน 8,830,400 เสียง คิดเปนรอยละ   1.9196 

งดออกเสียง  จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ       - 

3.  นายเคอรติส จอหน ชโรเดอร  

เห็นดวย จํานวน 459,899,748 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9780 

ไมเห็นดวย  จํานวน      1,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0002 

งดออกเสียง  จํานวน 100,000 เสียง คิดเปนรอยละ     0.0217 

4.  นายช.นันท เพ็ชญไพศิษฏ  

เห็นดวย จํานวน 459,972,748 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9939 

ไมเห็นดวย  จํานวน         28,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0061 

งดออกเสียง  จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ       - 
 

6.  พิจารณาและอนุมัติคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย สําหรับป 2552 
ประธานไดมอบหมายใหประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนนําเสนอวาระนี้ตอที่ประชุม               

โดยนายบุญปกรณ โชควัฒนา ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนรายงานตอที่ประชุม ดังรายละเอียด

ตอไปนี้ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีนโยบายในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการใหอยูในระดับที่

เหมาะสมและสอดคลองกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งคํานึงถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวม 

และมีการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน คาตอบแทนกรรมการของบริษัทและกรรมการชุดยอย 
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ประกอบดวยคาตอบแทนรายปและเบี้ยประชุมรายครั้ง ซึ่งเปนอัตราเดียวกันกับป 2551 รายละเอียดดังตารางแสดง

คาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย ดังนี้ 

 เบี้ยกรรมการ 
(บาท/คน/ป) 

เบี้ยประชุม  
(บาท/คน/คร้ัง) 

คณะกรรมการ   
- ประธานกรรมการ 400,000 40,000 
- รองประธานกรรมการ 350,000 30,000 
- กรรมการ 300,000 25,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ   
- ประธานกรรมการตรวจสอบ - 40,000 
- กรรมการตรวจสอบ - 25,000 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน   
- ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน - 40,000 
- กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน - 25,000 
คณะกรรมการการลงทุน   
- ประธานกรรมการการลงทุน - 25,000 
- กรรมการการลงทุน - 25,000 
คณะกรรมการอํานวยการโรงพยาบาลบํารุงราษฎร   
- ประธานกรรมการอํานวยการโรงพยาบาลบํารุงราษฎร - 20,000 
- กรรมการอํานวยการโรงพยาบาลบํารุงราษฎร* - 15,000 
* คาตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการอํานวยการโรงพยาบาลบํารุงราษฎร สําหรับกรรมการที่ไมเปนผูบริหารเทานั้น 

 

หลังจากนั้น ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และรับฟงขอเสนอแนะตางๆ  

เม่ือไมมีผูถือหุนคนใดซักถาม ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการและกรรมการ

ชุดยอย สําหรับป 2552 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเสียงขางมาก อนุมัติคาตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดยอย 

สําหรับป 2552 รายละเอียดตามที่ประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

เห็นดวย จํานวน 451,167,148 เสียง คิดเปนรอยละ 98.0797 

ไมเห็นดวย  จํานวน 8,831,200 เสียง คิดเปนรอยละ 1.9198 

งดออกเสียง  จํานวน 2,400 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0005 
 

7.   พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี ประจําป 2552 
ประธานไดมอบหมายใหประธานกรรมการตรวจสอบเปนผูเสนอวาระนี้ตอที่ประชุม โดยนางสาวโสภาวดี     

อุตตโมบล ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งบริษัทสํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด 

โดย นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 (ผูสอบบัญชีที่ลงนามในรายงานของผูสอบบัญชี) 

และ/หรือนางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือนางนงลักษณ พุมนอย ผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 เปนผูสอบบัญชีประจําป 2552 ของบริษัท และกําหนดคาตอบแทนประจําป 2552 เปน

เงินจํานวนเงินไมเกิน 1,800,000 บาท เพิ่มขึ้น 50,000 บาท คิดเปนรอยละ 3 จากคาตอบแทนประจําป 2551 จํานวน 

1,750,000 บาท  
 

หลังจากนั้น ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม ซึ่งสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 
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1. สาเหตุของการขึ้นคาสอบบัญชี ประจําป 2552 เนื่องจากหลายบริษัท คงคาสอบบัญชีไว เทากับป 2551 

ตอบ นางสาวโสภาวดี   อุตตโมบล ไดชี้แจงวาในป 2552 ผูสอบบัญชีจะมีงานเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับป 2551 

เนื่องจากมีมาตรฐานบัญชีใหมหลายมาตรฐานซึ่งจะถูกนํามาใช อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบไดมอบหมาย

หนาที่ในการตรวจสอบแกผูสอบบัญชีเพิ่มมากขึ้น และเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบเปรียบเทียบคาสอบบัญชีกับ

บริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันแลวพบวา ไมสูงจนเกินไป 

นางสาวจิราภรณ พินิจนรชัย ตัวแทนผูสอบบัญชีจากสํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา ผูสอบ

บัญชีมีภาระหนาที่เพิ่มขึ้นจากจํานวนบริษัทยอยที่เพิ่มขึ้น คือบริษัท เอเชีย รีนัล แคร (ประเทศไทย) จํากัด และ

งานที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบชี้แจง 
 

เมื่อไมการซักถามอีก ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบ

บัญชี ประจําป 2552 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเสียงขางมาก อนุมัติแตงตั้งใหบริษัทสํานักงานเอินสท แอนด ยัง 

จํากัด โดย นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 (ผูสอบบัญชีที่ลงนามในรายงานของผูสอบ

บัญชี) และ/หรือนางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือนางนงลักษณ พุมนอย 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 แหงบริษัทสํานักงานเอินส แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2552 ของ

บริษัท และกําหนดคาตอบแทนประจําป 2552 เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,800,000 บาท  ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

เห็นดวย จํานวน 465,088,348 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9699 

ไมเห็นดวย  จํานวน      137,500 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0296 

งดออกเสียง  จํานวน 2,400 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0005 
 

8. พิจารณาแกไขขอ 4 หนังสือบริคณหสนธิของบริษัท เพ่ือใหทุนจดทะเบียนสอดคลองกับจํานวนหุนบุริมสิทธิ
ที่ลดลง  

ประธานแจงตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2541 เม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน 

2541 ไดมีมติเห็นชอบใหมีการแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ ในอัตราสวน 1 หุนบุริมสิทธิตอ 1 หุนสามัญใหมใน

เดือนกุมภาพันธของทุกๆ ป  

ในเดือนกุมภาพันธ ป 2552 มีผูถือหุนบุริมสิทธิใชสิทธิแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ รวม 35,000 หุน จึงตอง

แกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการใชสิทธิแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิ โดยยกเลิกขอความเดิมและใช

ขอความดังตอไปนี้แทน 

"ขอ 4  ทุนจดทะเบียน จํานวน 922,702,685 บาท (เการอยยี่สิบสองลานเจ็ดแสนสองพันหกรอยแปดสิบ

หาบาท) 

 แบงออกเปน 922,702,685 หุน (เการอยยี่สิบสองลานเจ็ดแสนสองพันหกรอยแปดสิบ

หาหุน) 

 มูลคาหุนละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 

 โดยแยกเปน 

 หุนสามัญ 920,954,935 หุน (เการอยยี่สิบลานเกาแสนหาหมื่นส่ีพันเการอยสามสิบ

หาหุน) 

 หุนบุริมสิทธิ 1,747,750 หุน (หนึ่งลานเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดรอยหาสิบหุน)" 
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โดยประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวาในวาระนี้ ที่ประชุมผูถือหุนตองมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 

3 ใน 4 ของเสียงที่มาเขารวมการประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติมากกวา 3 ใน 4 ของเสียงที่มาเขารวมการประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

อนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทซึ่งเปนขั้นตอนที่ตองปฏิบัติตามกฎหมาย ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

เห็นดวย จํานวน 465,225,848 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9995 

ไมเห็นดวย  จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ      - 

งดออกเสียง  จํานวน 2,400 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0005 
 

9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 
 

หลังจากนั้น ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องอื่นใหพิจารณาหรือซักถามเพิ่มเติม โดยผูถือหุนได

สอบถามเรื่องดังตอไปนี้ 

1. ขอใหนําเสนอผลคะแนนทางจอ Projector  

ตอบ ประธาน รับทราบคําแนะนํา และจะนําไปปรับปรุงในการประชุมผูถือหุนครั้งตอไป 

2. ธุรกิจของโรงพยาบาลมีวงจรธุรกิจหรือไม และภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยมีผลกระทบตอธุรกิจโรงพยาบาลหรือไม 

อยางไร 

ตอบ ประธาน ชี้แจงวาธุรกิจ โรงพยาบาลมีวงจรธุรกิจ เชนเดียวกับธุรกิจอื่นๆ เนื่องจากผูปวยอาจมีการลด

คาใชจายในการรักษาพยาบาล แตอาจจะแตกตางกับธุรกิจอื่นตรงที่การรักษาพยาบาล เปนส่ิงที่จําเปน จึงไดรับ

ผลกระทบในชวงสั้นๆ อีกทั้งกลุมลูกคาของโรงพยาบาล เปนกลุมที่ไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจนอยกวากลุมอื่น 

และสวนหนึ่งเปนลูกคาจากตางประเทศ ซึ่งยังมีความสามารถในการใชจายเพื่อการรักษาพยาบาลอยู 

3. เหตุใดจึงใชผูบริหารชาวตางชาติในการดําเนินธุรกิจ 

ตอบ นายแพทยสิน อนุราษฎร กรรมการและผูอํานวยการดานการแพทยกลุม ชี้แจงวาในอดีต กวา 10 ปที่แลว ไม

มีบุคลากรไทยซึ่งมีความรูและความเชี่ยวชาญในการบริหารโรงพยาบาล ดังนั้น จึงจําเปนตองใชผูบริหารที่มีความ

ชํานาญในการบริหารโรงพยาบาลที่เปนชาวตางชาติ และการบริหารโรงพยาบาลนั้นแยกออกจากสวนของการ

บริหารแพทย โดยแพทยจะมุงเนนในเรื่องของการรักษาพยาบาล โดยใหฝายบริหารเปนผูบริหารโรงพยาบาล 

อยางไรก็ตาม ในปจจุบันบริษัทไดเตรียมแผนสืบทอดตําแหนงผูบริหาร โดยไดฝกฝนคนไทยที่มีความรูดานการ

บริหารโรงพยาบาลโดยตรง เพื่อจะเปนผูบริหารโรงพยาบาลตอไปในอนาคต 
 

เมื่อไมมีขอซักถามเพิ่มเติม ประธานกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดสละเวลามาประชุม และขอปดประชุม 
 

ปดประชุมเวลา 18.30 น. 

 

 

ลงชื่อ ชัย  โสภณพนิช ประธานที่ประชุม 

  (นายชัย  โสภณพนิช)  

 

 


