รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 18 ประจําป 2554
ของ
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน)
การประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 18 ประจําป 2554 ไดจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 16.00 น. ณ หอง
ประชุมใหญ ชั้น 12 อาคารโรงพยาบาลบํารุงราษฎร เลขที่ 33/3 ซอยสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขุมวิท
แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุม ไดแถลงวามีผูถือหุนที่มาดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะ
จากผูถือหุนมาเขารวมประชุม รวม 288 ราย นับจํานวนหุนไดทั้งหมด 366,155,911 หุน คิดเปนรอยละ 50.1548 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด จํานวน 730,052,222 หุน ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทแลว จึงขอเปด
ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระ
การประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผูบริหารของบริษัท เขารวมการประชุม ดังนี้
กรรมการที่เขารวมประชุม
1. นายชัย
โสภณพนิช
ประธานกรรมการ
2. นางลินดา
ลีสหะปญญา
กรรมการผูจัดการ
3. นายแพทยชาญวิทย
ตันติ์พิพัฒน
รองประธานกรรมการและกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน
4. นายแพทยธนิต
เธียรธนู
กรรมการ และประธานกรรมการแพทย
5. นางสาวโสภาวดี
อุตตโมบล
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายบุญปกรณ
โชควัฒนา
กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
7. นายสรดิษ
วิญญรัตน
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
8. นายชอง
โท
กรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
อนุราษฎร
กรรมการ และผูอํานวยการดานการแพทยกลุม
9. นายแพทยสิน
10. นางอรุณี
เกษตระทัต
กรรมการ
บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อแตงตั้งเปนกรรมการในครั้งนี้
1. นายสุวรรณ
วลัยเสถียร
ผูบริหาร
1. นายเจมส แมทธิว
แบนเนอร
ผูอํานวยการดานบริหาร
2. นางลี ชาน
เยา
ผูอํานวยการดานการเงิน
3. นางสาวคาเรน
คารเตอร
ผูอํานวยการดานปฏิบัติการ
4. แพทยหญิงจามรี
เชื้อเพชระโสภณ
ผูอํานวยการดานการแพทย
5. นายเดนนิส
บราวน
Corporate Chief Executive Officer
เลขานุการบริษัท
1. นายกิตติพันธุ
ลีปพัฒนวิทย
เลขานุการบริษัท
นอกจากนี้ นางสาวสุมาลี รีวราบัญฑิต ตัวแทนผูสอบบัญชีจากสํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด ไดเขารวมการ
ประชุมดวย
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ประธานไดแนะนํากรรมการ ผูบริหาร และตัวแทนผูสอบบัญชีตอที่ประชุม และไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัท
ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระตางๆ ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระจะกระทําโดยใชบัตรลงคะแนน และนับหนึ่งหุนเทากับหนึ่งเสียง โดยใหทํา
เครื่องหมายลงในชอง เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง เพียงชองใดชองหนึ่งเทานั้น และเพื่อความรวดเร็วในการนับ
คะแนน ใหผูถือหุนที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงยกมือเพื่อใหเจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนน เจาหนาที่จะเก็บบัตรลงคะแนน
เฉพาะผูที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงเทานั้น ผูที่ไมยกมือจะนับวาเปนคะแนนเสียงเห็นดวยทั้งหมด และในกรณีที่ผูถือหุน
ไดมอบฉันทะโดยไดระบุการลงคะแนนไวในใบมอบฉันทะแบบ ข และแบบ ค บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผูถือหุนระบุมา
เมื่อ ผู ถื อ หุ น รับ ทราบและเห็ น ชอบวิธีก ารออกเสียงลงคะแนน และการนับ คะแนนเสี ยง ตามที่ กล า วขา งต น
ประธานไดแจงวา บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมกอนลวงหนา ผานทางเว็บไซตของบริษัท ระหวาง
เดือนพฤศจิกายน 2553 ถึง มกราคม 2554 แตไมมีผูถือหุนเสนอเขามา และเริ่มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังตอไปนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 17 ประจําป 2553 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553
ประธานไดเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 17 ประจําป 2553 ซึ่งไดจัดประชุมเมื่อวันพุธที่
28 เมษายน 2553 ใหที่ประชุมพิจารณารับรอง
มีผูถือหุนขอใหเพิ่มเติมรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 17 ประจําป 2553 ในวาระที่ 2 เรื่องรับทราบ
รายงานผลการดําเนินงาน ดังตอไปนี้
“มีผูถือหุนทานหนึ่งเสนอเรื่องสิ่งแวดลอมที่รบกวนบานขางเคียงเมื่อโรงพยาบาลมีการทดสอบเครื่อง Fire
pump ทุกสัปดาห ฝายจัดการ.ไดรับทราบและแจงวาจะดําเนินการแกไข”
ประธานจึงขอใหที่ประชุมรับทราบการเพิ่มเติมรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 17 ประจําป 2553 โดย
ขอใหนําไปแกไขเพิ่มเติม ในวาระที่ 10 พิจารณเรื่องอื่นๆ (ถามี) แทน และพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 17 ประจําป 2553 ในวาระที่
10 พิจารณเรื่องอื่นๆ (ถามี) และมีมติเปนเอกฉันท รับรองรายงานการประชุมดังกลาวดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
เห็นดวย
จํานวน
398,424,151 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000
ไมเห็นดวย
จํานวน
- เสียง คิดเปนรอยละ
งดออกเสียง จํานวน
- เสียง คิดเปนรอยละ
2. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2553
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวารายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2553 มีรายละเอียดปรากฏ
ตามรายงานประจําป ซึ่งไดสงใหแกผูถือหุนแลว นอกจากนั้น ประธานไดมอบหมายใหนายเดนนิส บราวน Corporate
Chief Executive Officer เปนผูนําเสนอรายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัท ซึ่งสามารถสรุป ไดดังตอไปนี้
 ผลการดําเนินงาน
- ในป 2553 บริษัทมีรายไดรวมสูงขึ้น 8 % เมื่อเทียบกับปกอน โดยเพิ่มขึ้นจากป 2552 ซึ่งมีรายได 9,338 ลาน
บาท เปน 10,068 ลานบาทในป 2553
- ในป 2553 บริษัทมีกําไรสุทธิสูงขึ้น 1 % เมื่อเทียบกับปกอน โดยเพิ่มขึ้นจากป 2552ซึ่งมีกําไร 1,246 ลานบาท
เปน 1,258 ลานบาทในป 2553
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การที่กําไรสุทธิสูงขึ้นเพียงเล็กนอยในป 2553 เปนผลมาจากรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวซึ่งไดแกรายการ
ขาดทุนจากการแปลงคาเงินจากการขายกลุมบริษัท Asia Renal Care (ARC) จํานวน 63 ลานบาทในไตรมาส 2
ป 2553 ซึ่งผลขาดทุนจากการแปลงคาเงินเกิดจากผลตางระหวางอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ลงทุน เดือนมิถุนายน
และวันสิ้นงวด30 มิถุนายน 2553 อยางไรก็ดีหากตัดรายการขาดทุนจากการแปลงคาเงินจากการขายกลุมบริษัท
Asia Renal Care (ARC) จํานวน 63 ลานบาทในไตรมาสสองของป 2553 ออกไปแลว กําไรสุทธิจะสูงขึ้น 6 %
เมื่อเทียบกับปกอน (1,321 ลานบาทในป 2553)
นอกจากนี้เหตุผลที่การเติบโตของกําไรสุทธิหลังรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว (6%) นอยกวา การเติบโตของ
รายได (8%) เกิดจาก
- คาเสื่อมราคาและตัดจําหนายที่เพิ่มขึ้น จากการปรับปรุงหองผูปวยใน ศูนยสูติ-นรีเวชใหม และศูนยทางเดิน
อาหาร-ตับใหม
- คาใชจายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น จากคาใชจายพนักงานที่เพิ่มขึ้น คาใชจายการบริจาค และคาใชจายของ
บริษัทในเครือ
- ภาษีนิติบุคคลที่เพิ่มขึ้นจากผลประโยชนทางภาษีที่ลดลงจากการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินไดที่จายเพื่อการ
ลงทุนเมื่อเทียบกันระหวางป 2552 และป 2553
- ในป 2553 บริษัทมีกําไรตอหุนปรับลด 1.45 บาทเพิ่มขึ้น 1% จากปกอน เมื่อหักรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว
ซึ่งไดแกรายการขาดทุนจากการแปลงคาเงินจากการขายกลุมบริษัท Asia Renal Care (ARC) จํานวน 63 ลาน
บาทในไตรมาส 2 ป 2553 แลว กําไรตอหุนปรับลดอยูที่ 1.52 บาท เพิ่มขึ้น 6% จากปกอน
 รายงานความคืบหนาของ โรงพยาบาล บํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล กรุงเทพ
- หองผูปวยในใหม: การปรับปรุงและยกระดับหองพักผูปวยในทั้งหมดซึ่งไดเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป 2551 และ
แลวเสร็จสมบูรณตามแผนในเดือนพฤษภาคม 2553 โดยใชงบลงทุนตลอด 3 ปที่ผานมาเปนจํานวนเงิน 805 ลาน
บาทในปแรก และ 284 ลานบาทในปที่สอง และที่เหลือชําระทั้งหมดในป 2553 การปรับปรุงเปนไปเพื่อใหสามารถ
ตอบสนองตอความตองการของผูปวย แพทย และพยาบาล โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูปวยเปนสําคัญ
ในขณะนี้ โรงพยาบาลบํารุงราษฎรอินเตอรเนชั่นแนล มีเตียงพรอมใหบริการจํานวน 484 เตียง
- ศูนยสูติ-นรีเวช เปดใหบริการแลวในเดือนมีนาคม 2553
- ศูนยทางเดินอาหาร-ตับ เปดใหบริการแลวในเดือนมิถุนายน 2553
โดยจํานวนเงินลงทุนรวมของทั้ง 2 ศูนย คือ 122 ลานบาท
- ครบรอบ 30 ปในการใหบริการการแพทย: โรงพยาบาลบํารุงราษฎรอินเตอรเนชั่นแนลไดฉลองครบรอบ 30 ปใน
การใหบริการในเดือนกันยายน 2553 พรอมการจัดกิจกรรมและแพคเกจพิเศษสําหรับลูกคา
- ในป 2553 บริ ษั ท ได รั บ การยอมรับ จากหลายองค ก รสํ า หรั บ ความสํ า เร็ จ ในหลายๆด า น โดยได รั บ รางวั ล
ดังตอไปนี้
1. รางวัลผูสงออกสินคาและบริการดีเดน ประเภทผูใหบริการดีเดน
2. รางวัล “หนึ่งในสิบองคกรนวัตกรรมยอดเยี่ยมประจําป 2553” จากคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3. รางวัล “สถานประกอบกิจการดีเดน ดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงาน ประจําป 2553” ซึ่งจัด
โดย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
4. รางวัล Award of Outstanding Performance in Medically-Oriented Establishment จากการ
ประกาศรางวัลอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย โดย การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
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 กิจกรรมและความรับผิดชอบตอสังคม
โรงพยาบาลบํารุงราษฎรไดดําเนินกิจกรรมตางๆเพื่อสังคมมาโดยตลอด ยกตัวอยางเชน โครงการรักษใจไทย โครงการ
คลีนิกเคลื่อนที่บริการทางการแพทยและโครงการบํารุงราษฎรรวมใจบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย โดยมี
รายละเอียด ดังตอไปนี้
1. โครงการผาตัดหัวใจ 500 ราย เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคหัวใจพิการแตกําเนิดที่ขาดแคลนทุนทรัพยใหไดรับการ
รักษาพยาบาลอยางทันทวงที และสามารถดําเนินชีวิตตอไปไดอยางปกติ ซึ่งเปนความรวมมือของโรงพยาบาล
บํารุงราษฎร รวมกับมูลนิธิโรงพยาบาลบํารุงราษฎร มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ
เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ซึ่ง
กิจกรรมดังกลาวมีระยะเวลา 5 ป ตั้งแตป 2551 – 2555
2. โครงการคลินิกเคลื่อนที่บริการทางการแพทยแกประชาชนในชุมชนตางๆในกรุงเทพมหานคร โดยโรงพยาบาล
บํารุงราษฎร มูลนิธิโรงพยาบาลบํารุงราษฎรและกองทุนทอมสัน (Thomson Foundation) ไดจัดบริการหนวย
คลินิกเคลื่อนที่ ออกตรวจและใหบริการทางสาธารณะสุขแกประชาชนในชุมชนตางๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตั้งแตป 2544 โดยตลอด 10 ปที่ผานมา ไดใหบริการทางสาธารณสุขแกประชาชนไปแลว 196,516 ราย และมอบ
ขาวสารแกประชาชนไปมากกวา 157 ตัน
3. โครงการบํารุงราษฎรรวมใจบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร รวมกับศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเปนประจํา
ทุกสามเดือน ที่โรงพยาบาลบํารุงราษฎร โดยเชิญชวนแพทย พนักงาน และบุคคลทั่วไปที่มีความประสงคจะ
บริจาคโลหิตเขารวมโครงการ ทั้งนี้ในป 2553 มีผูเขารวมบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 201 คนและไดโลหิตจํานวน 197 ยู
นิต
 บริษัท บํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท บํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด หรือ BIL เปนบริษัทรวมที่โรงพยาบาลบํารุงราษฎรถือหุนอยู 31.5%
และเปนเปนผูลงทุนในโครงการตางๆในตางประเทศของบริษัท
- BIL มีสัดสวนการถือหุน 56.5% ใน เอเชียน ฮอสพิทอล อิงค (AHI) ซึ่งตั้งอยูในกรุงมานิลา ประเทศฟลิปปนส
และมีสัญญารับจางบริหารโรงพยาบาล มาฟรัก ในรัฐอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตสกับกระทรวงสาธารณสุข
ของรัฐอาบูดาบีเปนระยะเวลาสี่ป
- ในป 2553 บริษัทมีสวนแบงขาดทุนจาก BIL เปนจํานวนเงิน 42 ลานบาท เมื่อเทียบกับสวนแบงกําไร 43 ลาน
บาทในป 2552 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากสวนแบงขาดทุนจากรายการขายเงินลงทุนในกลุมบริษัท Asia Renal
Care (ARC) เปนจํานวนเงินประมาณ 72 ลานบาท โดยแบงเปนขาดทุนจากการแปลงคาเงิน 63 ลานบาท และ
ขาดทุนจากการขาย 9 ลานบาท
 โครงการในอนาคต
โรงพยาบาล บํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล กรุงเทพ
บริษัทวางแผนจะใชงบลงทุนราว 1,100 ลานบาทในชวงระยะเวลา 18 เดือนขางหนา เพื่อขยายการใหบริการใน
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งรวมการเปดใหบริการอีก 5 ชั้นของอาคารบํารุงราษฎรอินเตอรเนชั่น
แนลคลินิก และการเพิ่มความสามารถในการใหบริการผูปวยในและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของในอาคารโรงพยาบาล
บํารุงราษฎรอินเตอรเนชั่นแนล
- การใหบริการผูปวยนอก: อาคารบํารุงราษฎรอินเตอรเนชั่นแนลคลินิกยังมีอีก 5 ชั้นที่ยังไมเปดใหบริการ
โดยบริษัทมีแผนจะขยายการใหบริการในป 2555 โดยแบงเปน 4 ชั้นสําหรับการใหบริการคลีนิคผูปวย
นอก และอีก 1 ชั้นเปนหองประชุมและอบรมสัมมนา ซึ่งจะทําใหความสามารถสูงสุดในการใหบริการ
ผูปวยนอกของบริษัทเพิ่มขึ้นเปน 6,000 คนตอวัน จาก 4,500 คนตอวันในปจจุบัน พื้นที่และจํานวนหอง
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ตรวจที่เพิ่มขึ้นจะทําใหบริษัทสามารถคัดสรรและรองรับแพทย โดยเฉพาะแพทยเฉพาะทางเพื่อดูแลผูปวย
ของบริษัทไดมากขึ้น
- การใหบริการผูปวยใน: บริษัทมีแผนเพิ่มความสามารถในการใหบริการผูปวยใน โดยจะเพิ่มเตียง
ผูปวยหนักประมาณ 28 เตียงในอาคารโรงพยาบาลบํารุงราษฎรอินเตอรเนชั่นแนลในป 2555 ซึ่งจะทําให
จํานวนเตียงพรอมใหบริการเพิ่มเปน 512 เตียง จากปจจุบันที่ 484 เตียง
บริษัท บํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
- เอเชียน ฮอสพิทอล อิงค อยูในระหวางการกอสรางอาคารสวนขยาย 14 ชั้น เพื่อขยายการใหบริการผูปวยในและ
ผูปวยนอก คาดวาจะเปดใหบริการบางสวนไดในเดือน พฤษภาคม 2554
- BIL ยังคงมีแผนที่จะหาโครงการลงทุนอื่นๆในภูมิภาคอยางตอเนื่อง
หลังจากนั้น ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และรับฟงขอเสนอแนะตางๆ ของผูถือหุน โดยมีผูถือหุนได
ซักถามและใหขอเสนอแนะตางๆ ดังสรุปไดดังนี้
1. ขอสอบถามถึงผลการดําเนินงานของการบริหารจัดการโรงพยาบาลบํารุงราษฎร อัล มาฟรัก ในรัฐอาบูดาบี และ
โรงพยาบาลเอเซียน ฮอสพิทอล ในประเทศฟลิปปนส
ตอบ การบริหารจัดการโรงพยาบาลบํารุงราษฎร อัล มาฟรัก บริษัทไดทําเปนสัญญามีอายุ 4 ป โดยบริษัทจะ
ไดรับผลตอบแทนเปนคา Management Consulting Fee และ Bonus Payment for performance ซึ่ง ณ
ปจจุบันไดสวนแบงโบนัสประมาณรอยละ 85 แตภายใตขอสัญญาแลวบริษัทไมสามารถเปดเผยจํานวนเงิน
ดังกลาวไดแตโดยประมาณจะมากกวา 3 ลานเหรียญสหรัฐ ในสวนของการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอเซียน
ฮอสพิทอล ของ เอเชียน ฮอสพิทอล อิงค (AHI) ในประเทศฟลิปปนส ซึ่ง AHI กําลังอยูในระหวางการกอสราง
อาคาร 14 ชั้นสําหรับผูปวยในและผูปวยนอกโดยคาดวาจะเปดใหบริการไดในชวงเดือนพฤษภาคม 2554 AHI
คาดวาใชเงินลงทุนสําหรับอาคารใหมนี้เปนจํานวนประมาณ 1,200 ลานเปโซ ซึ่งจะทําใหสวนของผูถือหุนของ
AHI เพิ่มเปน 3,000 ลานเปโซ สําหรับเงินลงทุนของบริษัทใน AHI เปนเงินประมาณ 17 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งมี
อัตราผลตอบแทนประมาณรอยละ 15-20 ของเงินลงทุน
2. บริษัทมีนโยบายที่จะไปลงทุนในตางประเทศเพิ่มเติมอีกหรือไม โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบาน
ตอบ บริษัทมีนโยบายที่จะไปลงทุนในตางประเทศเพิ่มเติมโดยจะเนนไปที่ประเทศที่มีความแข็งแรงทางเศรษฐกิจ
เชน สิงคโปร, มาเลเซีย, อินเดีย, เวียดนาม และ จีน
3. บริษัทมีนโยบายที่จะขยายกิจการไปในจังหวัดที่เปนแหลงทองเที่ยวหรือไม
ตอบ บริษัทยังคงศึกษามองหาความเปนไปไดที่จะขยายกิจการไปยังแหลงทองเที่ยวตางๆ แตบริษัทไมไดคํานึง
นักทองเที่ยวเพียงอยางเดียว แตยังพิจารณาถึงปริมาณลูกคาชาวตางประเทศที่เขามาทํางานในประเทศไทยและ
รวมถึงลูกคาคนไทยเองดวย
4. ในป 2553 บริษัทมีอัตราการใชหองพักของโรงพยาบาล (Occupancy rate) และปริมาณคนไขนอกตอวัน (OPD
visit per day) ที่เทาไหรและไดมีการใชงานเต็มความสามารถแลวไม
ตอบ ทางโรงพยาบาลมีอัตราการใชหองพักของโรงพยาบาล (Occupancy rate) โดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 75 ซึ่ง
มีการใชหองพักเต็มจํานวนในบางวัน สวนปริมาณคนไขนอกตอวัน (OPD visit per day) ที่ทางโรงพยาบาล
สามารถรับไดคือ 4,500 คนตอวัน แตโดยเฉลี่ยจะมีปริมาณคนไขนอกที่ 2,800 คนตอวันโดยเคยมีปริมาณคนไข
นอกสูงสุดที่ 3,600 คนตอวัน
5. มีผูถือหุนเสนอวาปจจุบันบริษัทมีสัดสวนของหนี้สินตอทุนต่ํา (debt to equity ratio) เสนอแนะวาควรจะไปกอหนี้
เพิ่มขึ้น เพื่อสรางผลตอบแทนใหกับผูถือหุนมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทมีผลการดําเนินงานคงที่มาหลายปแลว
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และสินทรัพยสวนใหญเปนที่ดิน อาคาร เครื่องจักร แตในขณะเดียวกันก็มีผูถือหุนเสนอวาการกอหนี้ในปริมาณ
มากเกินไปจะทําใหบริษัทมีความเสี่ยงและไมเปนผลดี
ตอบ ทางบริษัทขอรับขอเสนอของผูถือหุนไวพิจารณา สาเหตุที่บริษัทมีสัดสวนของหนี้สินตอทุนต่ําเพราะตอง
เตรียมการไวสําหรับการไปลงทุนในตางประเทศ แตในเดือนที่แลวไดมีการสรางหนี้เพิ่มไปแลวประมาณ 3,570
ลานบาท เพื่อใชในการซื้อหุนสามัญของบริษัท บางกอกเชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน)
6. ทําไมบริษัทจึงมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นและมีปริมาณลูกหนี้คางจายมากขึ้น ในขณะที่มีระยะเวลาชําระหนี้
ลดลง บริษัทจะมีแผนในการควบคุมและแนวทางแกไขอยางไร
ตอบ ทางคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทก็ไดพิจารณาตั้งขอสังเกตและไดเล็งเห็นถึงปญหาในเรื่องนี้เชนกัน
ทั้งนี้ สาเหตุที่บริษัทมีลูกหนี้คางจายเพิ่มขึ้นก็เนื่องมาจากลูกคากลุมตะวันออกกลางซึ่งอางวาทางโรงพยาบาลอื่น
ในภูมิภาคใหระยะเวลาชําระหนี้มากกวาทางบริษัท และอีกสวนหนึ่งอาจจะเปนปญหาทางการเงินของประเทศใน
กลุมตะวันออกกลาง ทั้งนี้ บริษัทไดมีการติดตามทวงถามโดยตลอดและไดมีการเตือนไปแลววาถาคางชําระ
มากกวา 3 เดือนตอไปบริษัทอาจจะไมรับลูกคากลุมนี้อีก คาดวาในปนี้ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยและปริมาณลูกหนี้
คางจายจะลดลง ทั้งนี้ ประธานไดเสริมวาอยางไรก็ตามไมมีหนี้เสียที่เกิดขึ้นจากลูกคากลุมตะวันออกกลาง
เนื่องจากมีรัฐบาลเปนผูชําระหนี้ เปนเพียงแตขั้นตอนมากทําใหการชําระหนี้ลาชา และคาดวาในไตรมาสแรกของ
ป 2554 ทางบริษัทมีปริมาณลูกหนี้คางจายที่มากกวา 90 วัน ลดลงประมาณ 180 ลานบาท
7. ขอสอบถามถึงสาเหตุของการลาออกจากตําแหนงกรรมการและตําแหนงผูอํานวยการดานบริหารกลุม (Group
Chief Executive Officer) ของนายเคอรติส จอหน ชโรเดอร
ตอบ นายเคอรติส จอหน ชโรเดอร ไดทํางานกับบริษัทมาตั้งแตป 2537 จึงแสดงความจํานงคขอเกษียณอายุงาน
กอนกําหนดเพื่อพักผอน
8. ขอเสนอใหมีการทํา Key Performance Index (KPI) เพื่อวัดผลการดําเนินงานหรือประเมินผลการดําเนินงานของ
ผูบริหารระดับสูง
ตอบ ทางบริษัทยังไมไดมีการทํา KPI สําหรับผูบริหารระดับสูงโดยเฉพาะ เปนการตั้งเปาของแตละแผนกมากกวา
ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทเนนเรื่องประสิทธิภาพในการบริหารและการดําเนินงานมากกวารายไดของบริษัท โดยบริษัท
เชื่อวาจะเปนผลดีตอบริษัทในระยะยาว
เมื่อไมมีผูถือหุนใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานไดเสนอใหที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบป
2553
ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2553 ตามที่เสนอ
3. พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553 ที่บริษัทไดจัดทําขึ้น และไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดผานการตรวจสอบและลงนาม
โดยผูสอบบัญชีของบริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด แลว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําป ซึ่งไดสง
ใหแกผูถือหุนแลว
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และรับฟงขอเสนอแนะตางๆ ของผูถือหุน โดยมีผูถือหุนไดซักถามและ
ใหขอเสนอแนะตางๆ ดังสรุปไดดังนี้
1. มีผูถือหุนใหขอสังเกตวาบริษัทมีลูกหนี้คางชําระมากกวา 1 ปสูงขึ้น ทําใหมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณ
111 ลานบาทสงผลใหจายปนผลนอยลง
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ตอบ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวนประมาณ 111 ลานบาท เปนสวนของลูกหนี้บุคคลธรรมดา ซึ่งโดยจรรยาบรรณ
โรงพยาบาลจะตองใหการรักษาไปกอน ไมวาคนไขจะมีสามารถจายคารักษาไดหรือไม ทั้งนี้ ปญหาสวนใหญเปน
คนตางชาติที่ไมมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย ทําใหติดตามไดลําบาก แตเมื่อเปรียบเทียบกับรายไดของบริษัทจะคิด
เปนอัตราสวนอยูที่ประมาณรอยละ 1 ซึ่งถือวาเปนจํานวนที่ต่ํามากเมื่อเทียบกับธุรกิจโรงพยาบาลในตางประเทศ
2. เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานบัญชีใหมเกี่ยวกับผลประโยชนของพนักงาน ทางบริษัทไดมีการตั้งสํารองสําหรับ
คาใชจายดังกลาวแลวหรือไม
ตอบ ทางบริษัทไดมีการตั้งสํารองสําหรับผลประโยชนของพนักงาน จํานวนประมาณ 265 ลานบาท โดยจะนําไป
ปรับกําไรสะสมในปนี้ และจะทยอยตั้งคาใชจายเปนรายเดือนตามมาตรฐานบัญชีใหมดังกลาวตอไป ทั้งนี้ ไดรวม
สวนผลประโยชนที่เปนวันหยุดพักผอนประจําป (annual leave) จํานวน 20 ลานบาทตอปไวแลว
3. ทางบริษัทมีสัดสวนลูกคาคนไทยประมาณรอยละ 43 และลูกคาชาวตางประเทศประมาณรอยละ 57 และอยากวา
ทราบเปนลูกหนี้ตะวันออกกลางเทาไร
ตอบ เปนลูกหนี้ตะวันออกกลางประมาณรอยละ 40
4. ทําไมจึงตองมีรายการเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสูงถึง 600 ลานบาท ซึ่งเปนจํานวนที่เพิ่มขึ้นจากปกอน
หนาเกือบรอยละ 100
ตอบ สาเหตุหลักที่บริษัทมีรายการเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสูงถึง 600 ลานบาท ก็เนื่องมาจากการ
เปลี่ยนธนาคารที่กูยืมเงินใหม ซึ่งใหเงื่อนไขดอกเบี้ยที่ต่ํากวาและใหระยะเวลาปลอดการชําระหนี้ (grace period)
ถึง 2 ป (จะเริ่มชําระคืนเงินกูในสิ้นปนี้) รวมถึงการเผื่อเงินไวสําหรับการซื้อเครื่องมือทางการแพทยและการลงทุน
ในตึกใหม โดยในชวงไตรมาสแรกของปนี้ก็ไดมีการใชเงินสดไปบางสวนแลว
5. อัตราการเติบโตของรายไดของบริษัทลดลงเรื่อยๆและนอยกวาป 2549 เกือบครึ่งหนึ่งเปนเพราะสาเหตุใด
ตอบ อัตราการเติบโตของรายไดของบริษัทที่ลดลงสําหรับชวงป 2551 - 2553 สาเหตุหลักเปนผลมาจากการ
ชุมนุมประทวงทางการเมืองตางๆ ซึ่งสงผลใหจํานวนคนไขลดลง โดยเฉพาะชาวตางชาติ
เมื่อไมมีผูถือหุนใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน
ประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดวยเสียงขางมาก อนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ดวยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นดวย
จํานวน
535,419,377 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9985
ไมเห็นดวย
จํานวน
7,500 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0014
งดออกเสียง จํานวน
- เสียง คิดเปนรอยละ
4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกํา ไรประจํา ป 2553 เพื่ อจายเงิน ปนผลใหแกผูถือหุน และรับทราบการ
จายเงินปนผลระหวางกาล
ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิของงบการเงินรวม ประจําป 2553 ใน
อัตราหุนละ 0.90 บาท รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 657 ลานบาท และไดรายงานใหที่ประชุมทราบถึงการจายเงิน ปน
ผลระหวางกาล ซึ่งจายไปเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553 ในอัตราหุนละ 0.40 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 292 ลานบาท
ดังนั้น บริษัทจะจายเงินปนผลประจําปสวนที่เหลือ ในอัตราหุนละ 0.50 บาท รวมเปนเงิน 365 ลานบาทใหแก ผูถือหุน
บุริมสิทธิและผูถือหุนสามัญของบริษัทที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกําหนดรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินปนผล (Record Date) ในวัน
จันทรที่ 14 มีนาคม 2554 โดยจะจายเงินปนผลในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2554
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ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล สามารถสรุปไดดังนี้
รายละเอียดการจัดสรรกําไร
1. กําไรสุทธิของงบการเงินรวม (ลานบาท)
2. จํานวนหุน (ลานหุน)
3. เงินปนผลประจําป
- เงินปนผลระหวางกาล (บาท/หุน)
- เงินปนผลงวดสุดทาย (บาท/หุน)
4. จํานวนเงิน (ลานบาท)
5. สัดสวนเงินปนผลเทียบกับกําไรสุทธิ
6. การจัดสรรกําไรเปนทุนสํารอง (ลานบาท)
*
**

2553
1,258.49
730.05
*0.90
**0.40
0.50
657
52.2%
-

2552
1,245.65
730.05
0.85
0.40
0.45
621
50%
-

เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ
รายงานเพื่อทราบ (จายเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553)

หลังจากนั้น ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และรับฟงขอเสนอแนะตางๆ
เมื่อไมมีผูถือหุนคนใดซักถาม ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิ
ประจําป 2553
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ เ สี ย งข า งมาก อนุ มั ติ ก ารจ า ยเงิ น ป น ผลจากกํ า ไรสุ ท ธิ ข อง
งบการเงินรวมประจําป 2553 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
เห็นดวย
จํานวน
535,420,778 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9985
ไมเห็นดวย
จํานวน
7,500 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0014
งดออกเสียง จํานวน
- เสียง คิดเปนรอยละ
5. พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ
ประธานไดมอบหมายใหประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนนําเสนอวาระนี้ตอที่ประชุม
โดยนายบุญปกรณ โชควัฒนา ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนรายงานตอที่ประชุมวา ดวยขอบังคับ
ของบริษัท ขอที่ 23 กําหนดใหในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง กรรมการจํานวนหนึ่งในสามของกรรมการ
ทั้งคณะตองออกจากตําแหนง ซึ่งในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปครั้งนี้ มีกรรมการตองออกจากตําแหนงตาม
วาระจํานวน 4 คน ดังนี้
1. นายชอง
โท
กรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
2. นายแพทยธนิต
เธียรธนู
กรรมการ
3. นางสาวโสภาวดี
อุตตโมบล
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
4.แพทยหญิงเจนนิเฟอร ลี
กรรมการ
ทั้งนี้ บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทในชวงเดือนพฤศจิกายน 2553 ถึงมกราคม 2554 แต ไมมีผูถือหุนคนใดเสนอ
ชื่อบุคคลเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาคุณสมบัติของการเปนกรรมการที่ไดกําหนดไวตาม
กฎหมายที่ เกี่ยวของ ขอบังคับของบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการแลว จึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญ
ผูถือหุนแตงตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ดังนี้
1. นายชอง
โท
กรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
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2. นายแพทยธนิต
เธียรธนู
กรรมการ
3. นางสาวโสภาวดี
อุตตโมบล
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
และแตงตั้ง นายสุวรรณ วลัยเสถียร เปนกรรมการแทนแพทยหญิงเจนนิเฟอร ลี
หลังจากนั้น ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลอื่นเพื่อพิจารณา ซักถาม และรับฟงขอเสนอแนะ
ตางๆ
เมื่อไมมีผูถือหุนคนใดเสนอชื่อบุคคลอื่นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้ง
กรรมการที่ตองออกตามวาระในป 2554 จํานวน 3 คน ไดแก นายชอง โท นายแพทยธนิต เธียรธนู และนางสาวโสภา
วดี อุตตโมบล กลับเขาดํารงตําแหนงอีกครั้งหนึ่ง และแตงตั้งนายสุวรรณ วลัยเสถียร เปนกรรมการแทนแพทยหญิงเจน
นิเฟอร ลี โดยใหที่ประชุมลงมติแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเสียงขางมาก อนุมัติการแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล ดังนี้
1. นายชอง โท
เห็นดวย
จํานวน
532,519,778 เสียง คิดเปนรอยละ 99.4567
ไมเห็นดวย
จํานวน
2,908,600 เสียง คิดเปนรอยละ 0.5432
งดออกเสียง จํานวน
- เสียง คิดเปนรอยละ
2. นายแพทยธนิต เธียรธนู
เห็นดวย
จํานวน
535,421,278 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9986
จํานวน
7,100 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0013
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง จํานวน
- เสียง คิดเปนรอยละ
3. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล
เห็นดวย
จํานวน
535,428,378 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000
ไมเห็นดวย
จํานวน
- เสียง คิดเปนรอยละ
งดออกเสียง จํานวน
- เสียง คิดเปนรอยละ
4. นายสุวรรณ วลัยเสถียร
เห็นดวย
จํานวน
535,428,378 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000
ไมเห็นดวย
จํานวน
- เสียง คิดเปนรอยละ
งดออกเสียง จํานวน
- เสียง คิดเปนรอยละ
6. พิจารณาและอนุมัติคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย สําหรับป 2554
ประธานไดมอบหมายใหประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนนําเสนอวาระนี้ตอที่ประชุม
โดยนายบุญปกรณ โชควัฒนา ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนรายงานตอที่ประชุมวา คณะกรรมการ
มีนโยบายในการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดยอยใหอยูในระดับเหมาะสมและสอดคลองกับ
ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งคํานึงถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และมีการเปรียบเทียบกับบริษัท
อื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน คาตอบแทนกรรมการของบริษัทประกอบดวยคาตอบแทนรายปและคาเบี้ยประชุมรายครั้ง
ในป 2554 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเห็นควรเสนอผูถือหุนอนุมัติคาตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดยอยในวงเงินรวมไมเกิน 8 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. คาตอบแทนกรรมการป 2554 เสนอใหเปนอัตราเดียวกับคาตอบแทนในป 2553
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- ประธานกรรมการ
- รองประธานกรรมการ
- กรรมการ
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ป 2554
เบี้ยกรรมการ
เบี้ยประชุม
(บาท/คน/ป)
(บาท/คน/ครั้ง)
450,000
40,000
400,000
30,000
350,000
25,000

2. คาตอบแทนคณะกรรมการชุดยอยป 2554 เสนอใหเปนอัตราเดียวกับคาตอบแทนในป 2553
เบี้ยประชุมป 2554
(บาท/คน/ครั้ง)

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการอํานวยการ
ตรวจสอบ สรรหาและกําหนด การลงทุน โรงพยาบาลบํารุงราษฎร
คาตอบแทน
ประธานคณะกรรมการชุดยอย
40,000
40,000
25,000
20,000
กรรมการ
25,000
25,000
25,000
15,000*
* คาตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการอํานวยการโรงพยาบาลบํารุงราษฎร สําหรับกรรมการที่ไมเปนผูบริหารเทานั้น

หลังจากนั้น ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และรับฟงขอเสนอแนะตางๆ
เมื่อไมมีผูถือหุนคนใดซักถาม ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ชุดยอย สําหรับป 2554
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเสียงขางมาก อนุมัติคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย
สําหรับป 2554 รายละเอียดตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอ ดวยคะแนนเสียง
ดังตอไปนี้
เห็นดวย
จํานวน
535,395,341 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9984
ไมเห็นดวย
จํานวน
8,562 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0015
- เสียง คิดเปนรอยละ
งดออกเสียง จํานวน
7. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี ประจําป 2554
ประธานไดมอบหมายใหป ระธานกรรมการตรวจสอบเปนผูเสนอวาระนี้ตอที่ประชุม โดยนางสาวโสภาวดี
อุตตโมบล ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งบริษัทสํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด
โดย นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 (ผูสอบบัญชีที่ลงนามในรายงานของผูสอบบัญชี)
และ/หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือนางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 เปนผูสอบบัญชีประจําป 2554 ของบริษัท และกําหนดคาตอบแทนเปนเงินจํานวน
ไม เ กิ น 1,900,000 บาทซึ่ ง เพิ่ ม ขึ้ น จากค า ตอบแทนในป 2553 100,000 บาท (2553 : 1,800,000 บาท) โดย
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาสํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด ไดใหบริการแกบริษัทอยางมีประสิทธิภาพมา
โดยตลอด มีความคุนเคยกับธุรกิจโรงพยาบาลเปนอยางดี และมีคาสอบบัญชีอยูในเกณฑเหมาะสมในระดับเดียวกับ
บริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
หลังจากนั้น ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และรับฟงขอเสนอแนะตางๆ
เมื่อไมมีผูถือหุนคนใดซักถาม ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงิน
คาสอบบัญชีประจําป 2554
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเสียงขางมาก อนุมัติแตงตั้งใหบริษัทสํานักงานเอินสท แอนด ยัง
จํากัด โดย นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 (ผูสอบบัญชีท่ีลงนามในรายงานของผูสอบ
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บัญชี) และ/หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือนางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณ
กุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 เปนผูสอบบัญชีประจําป 2554 ของบริษัท และกําหนดคาตอบแทนประจําป
2554 เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,900,000 บาท ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
เห็นดวย
จํานวน
535,419,816 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9984
ไมเห็นดวย
จํานวน
8,562 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0015
งดออกเสียง จํานวน
- เสียง คิดเปนรอยละ
8. พิจารณาแกไขขอ 4 หนังสือบริคณหสนธิของบริษัท เพื่อใหทุนจดทะเบียนสอดคลองกับจํานวนหุนบุริมสิทธิ
ที่ลดลง
ประธานแจงตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2541 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน
2541 ไดมีมติเห็นชอบใหมีการแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ ในอัตราสวน 1 หุนบุริมสิทธิตอ 1 หุนสามัญใหมใน
เดือนกุมภาพันธของทุกๆ ป
ในเดือนกุมภาพันธ ป 2554 มีผูถือหุนบุริมสิทธิใชสิทธิแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ รวม 46,300 หุน จึงตอง
แกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการใชสิทธิแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิ โดยยกเลิกขอความเดิมและใช
ขอความดังตอไปนี้แทน
“ขอ 4 ทุนจดทะเบียน จํานวน 922,702,685 บาท (เการอยยี่สิบสองลานเจ็ดแสนสองพันหกรอยแปดสิบหาบาท)
แบงออกเปน
922,702,685 หุน (เการอยยี่สิบสองลานเจ็ดแสนสองพันหกรอยแปดสิบหาหุน)
มูลคาหุนละ
1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกเปน
หุนสามัญ
921,034,085 หุน (เการอยยี่สิบเอ็ดลานสามหมื่นสี่พันแปดสิบหาหุน)
หุนบุริมสิทธิ
1,668,600 หุน (หนึ่งลานหกแสนหกหมื่นแปดพันหกรอยหุน)”
โดยประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวาในวาระนี้ ที่ประชุมผูถือหุนตองมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
3 ใน 4 ของเสียงที่มาเขารวมการประชุมและมีสิทธิออกเสียง
หลังจากนั้น ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และรับฟงขอเสนอแนะตางๆ
เมื่อไมการซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติมากกวา 3 ใน 4 ของเสียงที่มาเขารวมการประชุมและมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทซึ่งเปนขั้นตอนที่ตองปฏิบัติตามกฎหมาย ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
เห็นดวย
จํานวน
535,427,978 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9999
ไมเห็นดวย
จํานวน
400 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000
งดออกเสียง จํานวน
- เสียง คิดเปนรอยละ
9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และรับฟงขอเสนอแนะตางๆ ของผูถือหุน โดยมีผูถือหุนไดซักถามและ
ใหขอเสนอแนะตางๆ ดังสรุปไดดังนี้
1. ขอทราบรายละเอียดและผลกระทบตอบริษัทจากการที่โรงพยาบาลกรุงเทพเขามาซื้อหุนของโรงพยาบาลบํารุง
ราษฎรจํานวนประมาณรอยละ 11
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3.

4.

5.

6.

7.

8.
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ตอบ โรงพยาบาลกรุงเทพไดเขาซื้อหุนโรงพยาบาลบํารุงราษฎรในตลาดหลักทรัพย โดยสวนใหญซื้อจากผูถือหุน
ตางประเทศ ซึ่งทางโรงพยาบาลกรุงเทพเองก็ไดเปดเผยตอตลาดหลักทรัพยแลววาการเขาซื้อหุนของโรงพยาบาล
บํารุงราษฎรดังกลาวเปนไปเพื่อการลงทุน และยังไมมีแผนการในอนาคตที่เกี่ยวของแตอยางใด จึงไมนามีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงตัวผูถือหุนรายใหญของบริษัท
บริษั ท มี แ นวทางในการแขง ขัน กับ โรงพยาบาลกรุง เทพอยา งไรบ า ง เนื่อ งจากโรงพยาบาลกรุง เทพไดซื้ อ หุ น
โรงพยาบาลอื่นๆเปนจํานวนมาก บริษัทมีนโยบายที่จะซื้อหุนโรงพยาบาลอื่นๆอีกหรือไม
ตอบ หากมีโรงพยาบาลใดตองการใหบริษัทไปรวมถือหุนทางบริษัทก็ยินดีที่จะพิจารณา
ขอทราบรายละเอี ย ดการเข า ซื้ อ หุ น ของโรงพยาบาลเกษมราษฎร (บริ ษั ท บางกอกเชน ฮอสป ท อล จํ า กั ด
(มหาชน)) รวมถึงทําไมจึงซื้อเพียงรอยละ 24.99 และสอบถามวาราคาที่เขาซื้อเปนราคาที่แพงเกินไปหรือไม
ตอบ บริษัทซื้อหุนของโรงพยาบาลเกษมราษฎรเพียงรอยละ 24.99 เนื่องจากบริษัทไมมีวัตถุประสงคที่จะทําคํา
เสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการ (Tender Offer) แหลงเงินทุนมาจากเงินกูยืมจากธนาคารจํานวน 3,570
ลานบาท ซึ่งการลงทุนในครั้งนี้เปนการขยายโอกาสของการลงทุนของธุรกิจบริการทางการแพทยของบริษัทใน
ประเทศไทย บริษัทไมไดมีความตองการที่จะเขาไปบริหารโรงพยาบาลเกษมราษฎร แตตองการแลกเปลี่ยนความรู
ในการบริหารดูแลคนไข รวมถึงการหาวิธีที่จะรวมมือกันเพื่อลดคาใชจาย ในสวนของราคาหุนที่ซื้อขายในอัตรา
8.50 บาทตอหุนนั้น เนื่องจากเปนการซื้อลอตใหญ (Big Lot) จากบริษัทแลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) ซึ่งที่
ปรึกษาทางการเงินใหความเห็นวาเปนราคาที่ยุติธรรม และบริษัทเชื่อวาหากทยอยซื้อในตลาดหลักทรัพยอาจจะ
ทําใหราคาซื้อขายสูงกวา 8.50 บาทตอหุน
โรงพยาบาลเกษมราษฎรมีที่ดินอยูที่พัทยาประมาณกี่ไร และอยูบริเวณไหน ในอนาคตจะไปสรางโรงพยาบาล
หรือไม
ตอบ ที่ดินของโรงพยาบาลเกษมราษฎรอยูริมถนนสุขุมวิทระหวางพัทยาเหนือกับพัทยากลาง มีเนื้อที่ประมาณ 10
ไร โดยอยูฝงเดียวกันกับโรงพยาบาลกรุงเทพ อยูระหวางการพิจารณาวาจะสรางโรงพยาบาลหรือไม
ขอสอบถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร ที่กําลังอยูในระหวางการกอสรางบริเวณถนนแจงวัฒนะ
ตอบ โรงพยาบาลเกษมราษฎรกําลังอยูในระหวางการกอสรางโรงพยาบาลใหมบริเวณถนนแจงวัฒนะ โดยเปน
โรงพยาบาลขนาดประมาณ 300 เตียง และคาดวาจะแลวเสร็จประมาณไตรมาสแรกของป 2555 บริษัทอยูใน
ระหวางการปรึกษากับโรงพยาบาลเกษมราษฎร ถึงแนวทางการรวมดําเนินงานระหวางกัน ทั้งนี้ ไมไดเจาะจงที่
จะตองใชเปนที่รองรับผูปวยชาวตางชาติที่จะสงจากบริษัทเทานั้น แต นาจะเปนทางเลือกเพิ่มเติมใหผูปวย
บริษัทมีแผนฉุกเฉินรองรับปญหาทางการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นอยางไร
ตอบ บริษัทมีแผนการรองรับที่ครอบคลุมและเปนขั้นตอน ซึ่งครอบคลุมทั้งการดูแลคนไขและพื้นที่ รวมถึงถามี
เหตุการณฉุกเฉินก็มีการแผนการเตรียมไวรองรับสําหรับการอพยพยายผูปวย
บริษัทมีความคิดที่จะไปลงทุนตามจังหวัดอื่นๆไหม
ตอบ นี่เปนเหตุผลหนึ่งที่บริษัทไดไปลงทุนในโรงพยาบาลเกษมราษฎร เพื่อที่จะไดหาโอกาสในการขยายไปตาม
จังหวัดตางๆ
ขอทราบวิสัยทัศนของผูบริหารสําหรับ Asian Economic Community (AEC) in 2015
ตอบ บริษัทมองหาโอกาสในการขยายการบริการทั่วประเทศ โดยจะมุงเนนไปที่การขยายตลาดกลุมลูกคาคนไทย
มากขึ้น ในสวนของการรวมมือกับโรงพยาบาลเกษมราษฎรนั้น เรื่องใดที่บริษัทมีทักษะความชํานาญมากกวา
บริษัทก็จะเปนผูนําลงทุน เรื่องใดที่โรงพยาบาลเกษมราษฎรมีทักษะความชํานาญมากกวา ก็จะใหโรงพยาบาล
เกษมราษฎรเปนผูนําการลงทุน
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เมื่อไมมีขอซักถามเพิ่มเติม ประธานกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดสละเวลามาประชุม และขอปดประชุม
ปดประชุมเวลา 18.40 น.
ลงชื่อ

ชัย โสภณพนิช
(นายชัย โสภณพนิช)

ประธานที่ประชุม

