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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่21 ประจ าปี 2557 

ของ 

บรษิทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์จ ากดั (มหาชน) 

 

 

การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่21 ประจ าปี 2557 ไดจ้ัดขึน้เมือ่วันอังคารที ่29 เมษายน 2556 เวลา 16.15 
น. ณ หัองประชุมใหญ่ ชัน้ 21 อาคารบ ารุงราษฎร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล คลนิิก เลขที่ 33 ถนนสุขุมวิท ซอย 3                  

(นานาเหนอื) วฒันา กทม. 10110 

นายชยั โสภณพนชิ ประธานกรรมการ เป็นประธานทีป่ระชมุ ไดแ้ถลงวา่มผีูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเองและผูรั้บมอบ
ฉันทะจากผูถ้อืหุน้มาเขา้ร่วมประชมุ รวม 415 ราย นับจ านวนหุน้ไดท้ัง้หมด 612,092,132หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 85.2 

ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จ านวน 730,052,222 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บังคับของบรษัิท
แลว้ จงึขอเปิดประชมุเพือ่พจิารณาเรือ่งตา่ง ๆ ตามระเบยีบวาระ 

การประชมุครัง้นีม้กีรรมการบรษัิท ผูบ้รหิารของบรษัิท เขา้ร่วมการประชมุ ดงันี ้

 

กรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชมุ  

1. นายชยั        โสภณพนชิ ประธานกรรมการ 

2. นางลนิดา     ลสีหะปัญญา กรรมการ และกรรมการผูจ้ัดการ 

3.   น.พ.ธนติ     เธยีรธนู   กรรมการ และประธานกรรมการแพทย ์

4. น.พ.สนิ     อนุราษฎร ์ กรรมการ และผูอ้ านวยการดา้นการแพทยก์ลุม่ 

5.  นายชอง    โท   กรรมการ กรรมการคณะกรรมการลงทนุ และกรรมการสรรหาและ 

  ก าหนดคา่ตอบแทน 

6. ดร. สวุรรณ   วลยัเสถยีร กรรมการ และกรรมการคณะกรรมการลงทนุ 

7. น.ส.โสภาวด ี  อตุตโมบล กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. นายสรดษิ     วญิญรัตน ์  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

9.  นางอรุณี    เกษตระทัต กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

 

ผูบ้รหิาร  

1. นายเดนนสิ  บราวน์ Corporate Chief Executive Officer 
2. นายเจมส ์แมทธวิ แบนเนอร ์ ผูอ้ านวยการดา้นบรหิาร 

3. นายเคนเนท บสิลี ่ เลฟิ เจอาร ์ Corporate Chief Financial Officer 
4. นายสมศกัดิ ์ ววิฒันสนิชยั Hospital Chief Financial Officer 

5. นายกมลศกัดิ ์ เรอืงเจรญิรุ่ง ผูอ้ านวยการดา้นปฏบิตักิาร 

6. นางสาววรัญญา  สบืสขุ ผูอ้ านวยการดา้นการจัดการ 
7. นางอาทรัิตน ์ จารุกจิพพัิฒน์ ผูอ้ านวยการดา้นการจัดการ 

8. น.ส.จริะภรณ์ เล็กด ารงคศ์กัดิ ์ ผูอ้ านวยการสายงานการพยาบาล 
 

เลขานุการบรษัิท 

1. นายบรรพต  กติตกิิง่เลศิ เลขานุการบรษัิท 
 

นอกจากนี้ นางสาวสมุาล ีรวีราบัญฑติ ตัวแทนผูส้อบบัญชจีากส านักงานเอนิสท์  แอนด ์ยัง จ ากัด ไดเ้ขา้ร่วม
การประชมุดว้ย 

ประธานไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบรษัิทกลา่วแนะน ากรรมการ ผูบ้รหิาร และตัวแทนผูส้อบบัญชตีอ่ทีป่ระชมุ 
และเลขานุการบรษัิทไดช้ีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกับการประชมุ และวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนในวาระตา่ง ๆ ดงันี ้

การออกเสยีงลงคะแนนแตล่ะวาระจะใชบ้ัตรลงคะแนน โดยนับหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง ซึง่ผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบ

ฉันทะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนเสยีงเพยีงอย่างใดอย่างหนึง่ คอื เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง และไม่สามารถ
แบ่งการออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น นอกจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ใน

ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้ซึง่ใชห้นังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. เทา่นัน้ 

ผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีไ่ดรั้บบัตรลงคะแนน กรุณาท าเครือ่งหมายลงในชอ่งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ

งดออกเสยีง เพียงชอ่งใดชอ่งหนึ่งเท่านัน้ และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เห็นดว้ย หรืองดออก

เสยีง กรุณายกมอืเพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีเ่ก็บบตัรลงคะแนน เจา้หนา้ทีจ่ะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูท้ีไ่ม่เห็นดว้ย หรอืงดออก
เสยีงเทา่นัน้ ผูท้ีไ่มย่กมอื จะนับวา่เป็นคะแนนเสยีงเห็นดว้ยทัง้หมด 

เมือ่ประชมุเสร็จ กรุณาสง่ใบลงคะแนนทีเ่หลอืคนืแกเ่จา้หนา้ทีท่ีป่ระตทูางออก 
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สว่นผูรั้บมอบฉันทะทีผู่ถ้อืหุน้ไดร้ะบุความประสงคก์ารลงคะแนนไวช้ัดเจนแลว้ในใบมอบฉันทะแบบ ข. และ

แบบ ค. บรษัิทจะนับคะแนนตามทีผู่ถ้อืหุน้ระบมุา  

ทีป่ระชมุรับทราบและยอมรับรายละเอยีดเกีย่วกับการประชมุ และวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ 
ดงักลา่วขา้งตน้ ประธานจงึไดก้ลา่วตอ่ทีป่ระชมุวา่ บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระส าหรับการประชมุผูถ้อืหุน้

ลว่งหนา้ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทในชว่งเดอืนธันวาคม 2556 ถงึเดอืนมกราคม 2557 แตไ่ม่มผีูถ้อืหุน้เสนอวาระการ
ประชมุเขา้มา ประธานจงึไดเ้ริม่ด าเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระดังตอ่ไปนี ้

 

1.  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่20 ประจ าปี 2556 ประชุมเมือ่วนัองัคารที ่             

30 เมษายน 2556 

 
ประธานไดเ้สนอรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่20 ประจ าปี 2556 ซึง่ไดจั้ดประชมุเมือ่วันอังคารที ่

30 เมษายน 2556 ใหท้ีป่ระชมุพจิารณารับรอง  

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ ของผูถ้อืหุน้ โดยมผีูถ้อืหุน้ไดส้อบถาม

ดงัสรุปไดด้งันี ้

1.  คณุไกรวลัย ์คทวณชิ ไดแ้สดงความเห็นวา่ในรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้กอ่นไม่ไดม้กีารระบชุือ่ผูถ้อืหุน้
ทีไ่ดต้ัง้ค าถามหรอืมขีอ้ทกัทว้ง จงึขอเสนอใหม้กีารการระบชุือ่ผูถ้อืหุน้ทีไ่ดต้ัง้ค าถามหรอืมขีอ้ทักทว้งไวใ้น

รายงานการประชมุดว้ย 

ตอบ นายบรรพต กติตกิิง่เลศิ เลขานุการบรษัิทรับทราบและจะด าเนนิการบนัทกึรายงานการประชมุตามขอ้เสนอ 

 เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ใดซกัถามเพิม่เตมิ ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชมุรับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่
20 ประจ าปี 2556  

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ครั ้งที่ 20 

ประจ าปี 2556 ซึง่ประชมุเมือ่วนัอังคารที ่30 เมษายน 2556 ดงันี ้

เห็นดว้ย จ านวน 648,457,633 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 

2. รบัทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบรษิทัในรอบปี 2556  

ประธานไดม้อบหมายใหน้ายเดนนสิ บราวน์ Corporate Chief Executive Officer รายงานผลการด าเนนิงาน

ของบรษัิทในรอบปี 2556 มรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้

ผลการด าเนนิงาน 

รายไดร้วม 

 ปี 2555 ไมร่วม
รายการพเิศษ 

ปี 2555 ปี 2556 

รายไดร้วม (ลา้นบาท) 13,252 14,042 14,651 

เปลีย่นแปลงรอ้ยละ - - +10.6%เมือ่เทยีบกบัปี 2555  
(ไมร่วมรายการพเิศษ) 

 
+4.3%เมือ่เทยีบกับปี 2555 

 

อตัราก าไรกอ่นหกัดอกเบีย้ ภาษ ีคา่เสือ่มราคา และคา่ตดัจ าหนา่ย  

 ปี 2555 ปี 2556 

ก าไรกอ่นหักดอกเบีย้ ภาษี คา่เสือ่มราคา 

และคา่ตดัจ าหน่าย  (ลา้นบาท) 

3,326 4,016 

อตัราก าไรกอ่นหักดอกเบีย้ ภาษี คา่เสือ่ม

ราคา และคา่ตดัจ าหน่าย                     

 25.3% 27.7% 

ก าไรสทุธ ิ

 ปี 2555 ไมร่วม
กจิการพเิศษ 

ปี 2555 ปี 2556 

ก าไรสทุธ ิ(ลา้นบาท) 2,010 2,588 2,521 

อตัราก าไรสทุธ ิ 15.1% 18.1% 17.2% 

เปลีย่นแปลงรอ้ยละ - - +25.4%เมือ่เทยีบกบัปี 2555  

(ไมร่วมรายการพเิศษ) 
-1.4%เมือ่เทยีบกบัปี 2555 
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ก าไรตอ่หุน้แบบปรบัลด 

 ปี 2555 ไมร่วม
กจิการพเิศษ 

ปี 2555 ปี 2556 

ก าไรตอ่หุน้แบบปรับลด  

(บาทตอ่หุน้) 

2.32 2.95 2.91 

เปลีย่นแปลงรอ้ยละ - - +25.4%เมือ่เทยีบกบัปี 2555  
(ไมร่วมรายการพเิศษ) 

-1.4%เมือ่เทยีบกบัปี 2555 

 

เงนิปนัผลจา่ย 

(บาทตอ่หุน้) ปี 2555 ปี 2556 

เงนิปันผลรวม 1.80 1.90 

เงนิปันผลงวดสดุทา้ย 1.20 1.20* 

เงนิปันผลระหวา่งกาล 0.60 0.70 

*เสนอเพือ่ขออนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ 

 ปี 2555 ปี 2556 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 36.7 35.3 

 

อตัราสว่นเงนิกูย้มืสทุธติอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ 

 ปี 2555 ปี 2556 

อัตราส่วนเงนิกูย้ืมสุทธติ่อส่วนของผูถ้ือ

หุน้ 

-0.1 -0.1 

 
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ 

 ปี 2555 ปี 2556 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ (วนั) 11.7 11.8 

 
 

การปรบัปรุงส ิง่อ านวยความสะดวก และเครือ่งมอืแพทย ์
- อาคารบ ารุงราษฎรอ์นิเตอรเ์นชัน่แนลคลนิกิ เปิดบรกิารอกี 5 ชัน้  

- อาคารโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์อนิเตอร์เนชั่นแนล เพิ่มจ านวนเตยีงผูป่้วยในจ านวน 58 เตยีง และ
จ านวนเตยีงผูป่้วยหนักจ านวน 18 เตยีง  

- โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ โดยความร่วมมือกับสถาบันโรคขอ้ ดอร์ ซึง่เป็นสถาบันที่มีชือ่เสยีงใน

สหรัฐอเมรกิาดา้นการพัฒนาเทคโนโลยเีพื่อรักษาอาการขอ้เสือ่ม ไดเ้ปิดใหบ้รกิาร “แขนกลหุ่นยนต์
ชว่ยผา่ตดั เมโก” ซึง่เป็นเทคโนโลยใีหมใ่นการผา่ตดัเปลีย่นขอ้เขา่เทยีมและขอ้สะโพกเทยีม  

- โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์และกลุ่มธุรกจิ เฮลท์แคร์ ของบริษัท ซีเมนส ์จ ากัด ไดต้ดิตัง้และเปิด
ใหบ้รกิารเครือ่งซเีมนส ์ซทีสีแกน ดวูอลซอรส์ (Dual Source) รุ่นที ่2 ในประเทศไทย 

 

การไดม้าซึง่ทีด่นิในปี 2556 
- ในเดือนมิถุนายน ปี 2556 โรงพยาบาลไดจั้ดซื้ออาคารตกึแถวบริเวณดา้นหนา้ของที่ดนิบนถนน

เพชรบรุีของโรงพยาบาล ท าใหท้ิด่นิแปลงดังกล่าวของโรงพยาบาลมพีื้นทีด่า้นหนา้ตดิถนนเพชรบุรี
เต็มพืน้ที ่และมเีนือ้ทีร่วม 5-0-51 ไร่ 

 
  โครงการโรงพยาบาลแหง่ใหมบ่นถนนเพชรบุร ี

- ดว้ยพื้นที่ดนิขนาด 8,200 ตารางเมตร และการเพิ่มอัตราส่วนพื้นทีอ่าคารรวมต่อพื้นทีด่นิ (FAR 

Bonus) อกีรอ้ยละ 20 ส าหรับการจัดใหม้ีพื้นทีก่ักเก็บน ้าฝน ท าใหส้ามารถสรา้งอาคารไดข้นาด 
88,683 ตารางเมตร 

- โครงการอยูร่ะหวา่งการออกแบบและยืน่ขออนุมัตริายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
- การกอ่สรา้งคาดวา่จะเริม่ตน้ในปี 2557 

 

 ทีด่นิบนซอยสขุมุวทิ 1 
- ไดด้ าเนนิการรือ้ถอนสิง่ปลกูสรา้งเดมิเสร็จสิน้แลว้ 

- จะไดใ้ชเ้ป็นทีจ่อดรถชัว่คราว จนกวา่จะเปลีย่นการใชเ้ป็นอยา่งอืน่ โดยจะเริม่กอ่สรา้งในปี 2557 
- ทีด่นิแปลงนีจ้ะชว่ยใหโ้รงพยาบาลสามารถขยายกจิการไดท้นัทเีมือ่มคีวามตอ้งการ 

 



รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่21 ประจ าปี 2557 

4 

  การไดม้าซึง่ทีด่นิและอาคารในปี 2556 

- ในเดอืนตลุาคม ปี 2556 โรงพยาบาลจัดซือ้อาคารบอสส ์ทาวเวอร ์ซึง่ตัง้อยู่บนถนนพระราม 4 บนเนื้อ

ทีด่นิ 2-0-42 ไร่  และไดเ้ปลีย่นชือ่เป็นอาคารบ ารุงราษฎร ์
- อาคารบ ารุงราษฎรเ์ป็นอาคารสงู 23 ชัน้ มพีืน้ทีใ่ชส้อยกวา่ 40,000 ตารางเมตร ประกอบไปดว้ยสว่น

หอ้งพักจ านวน 304 หอ้ง สว่นส านักงานจ านวน 4,185 ตารางเมตร พืน้ทีจ่อดรถจ านวน 225 คัน โดยมี
วตัถปุระสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นหอพักพนักงานและส านักงานของโรงพยาบาล 

- การตกแตง่ปรับปรุงอาคารบ ารุงราษฎรจ์ะเริม่ด าเนนิการในปี 2557 
 

รางวลัในปี 2556 

- ไดรั้บรางวลั โรงพยาบาลดา้นการทอ่งเทีย่วเชงิการแพทยข์องภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิกแห่งปี ซึง่ ฟรอสต ์
แอนด ์ซลัลแิวน ประกาศผลรางวัล 2013 Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards แกอ่งคก์ร

ในประเทศไทยและภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใตท้ีม่ ีความเป็นเลศิในการด าเนินธุรกจิดา้นต่างๆ 
ปัจจบุนั  

- ไดรั้บรางวัล องค์กรยอดเยี่ยมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ประจ าปี 2556 ซึง่จัดโดยหอการคา้

อเมรกินัในประเทศไทย (AMCHAM) ในฐานะทีโ่รงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์ไดด้ าเนนิโครงการชว่ยเหลอื
สงัคมมาอยา่งตอ่เนือ่ง เชน่ โครงการผา่ตดัเด็กโรคหัวใจพกิารแตก่ าเนดิผูด้อ้ยโอกาส 

- ไดรั้บรางวัล “สถานประกอบกจิการดเีด่น ดา้นแรงงานสัมพันธแ์ละสวัสดกิารแรงงาน ประจ าปี 2556” 
ประเภทสถานประกอบกจิการขนาดใหญ ่ทีไ่มม่สีหภาพแรงงาน ซึง่จัดโดยกรม กระทรวงแรงงาน  โดย

ไดรั้บรางวลันีเ้ป็นปีที ่5 ตดิตอ่กนั 
 

โรงพยาบาลบ ารุงราษฎรเ์พือ่สงัคม 

 
1. โครงการผา่ตดัหวัใจส าหรบัเด็กไทยดอ้ยโอกาส “รกัษใจไทย” 

- นับตัง้แต่เริ่มโครงการในปี 2546 จนถงึปัจจุบันโครงการรักษ์ใจไทยไดด้ าเนินการผ่าตัดหัวใจ
ใหก้บัเด็กไทยดอ้ยโอกาสไปแลว้มากกวา่ 675 ราย  

- ในปี 2556 โครงการรักษ์ใจไทยยังไดด้ าเนนิการผ่าตัดหัวใจใหก้ับเด็กดอ้ยโอกาสในประเทศพม่า 

จ านวน 6 ราย ตามค ารอ้งขอของสถานฑตูพมา่ประจ าประเทศไทย 
 

2. คลนิกิเคลือ่นทีก่องทุนทอมสนั 
ในปี 2556 คลนิกิเคลือ่นทีก่องทนุทอมสนัได ้

- ใหบ้รกิารรักษาพยาบาลโดยไมม่คีา่ใชจ้่ายแกช่มุชนยากไรใ้นกรุงเทพ 40 ชมุชน 
- ใหก้ารรักษาพยาบาลผูป่้วยมากกวา่ 22,925 คน  

- บรจิาคขา้วบรรจถุงุขนาด 5 กโิลกรัมมากกวา่ 6,257 ถงุ  

 
3. หนว่ยแพทยเ์คลือ่นทีบ่ ารุงราษฎร ์ 

- หน่วยแพทย์เคลื่อนที่บ ารุงราษฎร์ ไดร้่วมกันกับคุณชัย โสภณพนิช และพนักงานจากบริษัท 
กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ใหบ้ริการรักษาพยาบาลโดยไม่คดิค่าใชจ้่ายพรอ้มสง่มอบ

สิง่ของเครื่องใชท้ีจ่ าเป็น แก่ชาวบา้นแก่ชาวบา้นจากหลายอ าเภอในจังหวัดสกลนครรวมกว่า 

6,500 ราย 
- หน่วยแพทย์ “อาสาบ ารุงราษฎร์” บริการประชาชนในทอ้งถิน่กว่า 120 ราย โรงเรียนวัดหว้ย

สะพาน ต าบลหนองโรง อ าเภอพนมทวน จังหวดักาญจนบรุ ี
 

4. โครงการ Bhappy3 

- คุณชัย โสภณพนิช น าคณะผูบ้ริหารและพนักงานจติอาสากว่า 250 คนจาก บริษัท กรุงเทพ
ประกนัชวีติ จ ากัด (มหาชน) บรษัิท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) และบรษัิท โรงพยาบาล

บ ารุงราษฎร ์จ ากัด (มหาชน) ร่วมกันจัดกจิกรรม “ร่วมแรง ร่วมใจ กับ Bhappy3” ประจ าปี 2556 
ตอน แตม้ฝัน ปันยิม้ เพือ่นอ้งนักเรยีนชัน้ ป.1-6 จ านวน 107 คน โรงเรยีนวัดประชาโฆสติาราม อ.

อมัพวา จ.สมทุรสงคราม โดยร่วมกนัทาส ีปรับปรุงหอ้งสมดุ หอ้งคอมพวิเตอร ์สภาพแวดลอ้มของ
โรงเรียน และมอบอุปกรณ์การศกึษาและกฬีาใหก้ับโรงเรียนไดเ้ป็นแหล่งเรียนรูส้ าหรับนักเรียน

และชมุชน  

 
5. กจิกรรมสง่เสรมิสงัคม CSRs 

- ผูบ้รหิาร รพ. บ ารุงราษฎร ์มอบความสขุใหเ้ด็กดอ้ยโอกาสบา้นเด็กพระมหาไถ ่พัทยา  
- คณะผูบ้รหิารโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ มอบยาและเวชภัณฑ ์เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการกอ่สรา้ง

โรงพยาบาลเตา่ทะเล เฉลมิพระเกยีรตฯิ พรอ้มน าชมการด าเนนิงานของศนูยอ์นุรักษ์พันธุเ์ตา่ทะเล 

และร่วมกจิกรรม “รักษ์ทะเลไทย” ดว้ยการปลอ่ยเตา่ทะเล ปลกูป่าโกงกาง เพาะกลา้ไมช้ายเลน 
สรา้งบา้นปลา และปัน้กอ้นจลุนิทรยีบ์ าบัดน ้า 

- กจิกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบการตอ่ตัง้โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์33 ปี ร่วมสง่เสรมิสขุภาพดสีู่

ชุมชนมักกะสัน  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เนื่องในวันเฉลมิพระ
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ชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ศูนยพั์ฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และชมุชนมักกะสัน เขตราชเทว ีจัด

กจิกรรมมอบชดุยาสามัญใหก้ับผูแ้ทนศนูยพั์ฒนาเด็กกอ่นวัยเรยีน ชมุชนมักกะสนั และผูแ้ทนจาก

ส านักงานเขตราชเทวี ฉีดวัคซีนป้องกันไขห้วัดใหญ่ใหเ้ด็กและครู กจิกรรมสันทนาการ เลีย้ง
อาหารกลางวัน ร่วมมอบถังแยกขยะใหก้ับผูแ้ทนชมุชน พรอ้มผูแ้ทนจากส านักงานเขตราชเทว ี

แนะน าความรูเ้พือ่สขุภาพเบือ้งตน้ตรวจวัดความดันโลหติและมอบยาสามัญประจ าบา้น ตัดแตง่กิง่
ไมแ้ละท าความสะอาด 

- ชว่ยเหลอืผูป้ระสบอคัคภีัย ชมุชนร่มเกลา้ เขตคลองเตย และ ชมุชนนอ้มเกลา้ ซอยรามค าแหง 39 
เขตวงัทองหลาง   

- คณุชัย โสภณพนชิ ประธานมูลนธิโิรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ น าคณะแพทยแ์ละบคุลากรทางการ

แพทยข์องโรงพยาบาลฯ จัดการแสดงขับรอ้งเพลงการกศุล “ใหห้ัวใจ...น าทาง 3” เพือ่น ารายได ้
จากการบรจิาคน าเขา้มลูนธิโิรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์เพือ่โครงการ “รักษ์ใจไทย” 

  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ ือหุน้ซักถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ของผูถ้ือหุน้ โดยมีผูถ้ ือหุน้ได ้
สอบถามสรุปไดด้งันี ้

 1. คณุไกรวลัย ์คทวณชิ  สอบถามวา่ตามทีไ่ดเ้คยเสนอความเห็นไวใ้นการประชมุครัง้กอ่นเกีย่วกับการแสดง

ค าน าหนา้ชือ่ทีแ่สดงสถานะของแพทยต์ามทีป่รากฏในภาษาไทยแตไ่ม่ไดแ้สดงไวใ้นภาษาอังกฤษแต่
ปรากฏวา่โรงพยาบาลยังไมไ่ดด้ าเนนิการแกไ้ขตามทีเ่สนอจงึอยากทราบถงึขอ้ดขีอ้เสยีดงักลา่ว 

ตอบ นายเดนนสิ บราวน ์Corporate CEO ชีแ้จงวา่ในการแสดงค าน าหนา้ชือ่ทีแ่สดงสถานะของแพทยบ์างครัง้
ติดขัดเรื่องขอ้กฎหมายที่ไม่ตรงกันระหว่างกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ อย่างไรก็ด ี

นายแพทยส์นิ อนุราษฎร ์กรรมการและผูอ้ านวยการดา้นการแพทยก์ลุม่ไดก้ลา่วเห็นดว้ยกับขอ้เสนอและ
รับทีจ่ะน าขอ้เสนอดงักลา่วไปด าเนนิการ 

  เมือ่ไม่มผีูถ้อืหุน้ใดซักถามเพิม่เตมิอกี ประธานไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุรับทราบรายงานผลการด าเนินงานใน

รอบปี 2556 

  ทีป่ระชมุรับทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบรษัิทในรอบปี 2556 ตามทีป่ระธานเสนอ 

 

3.  พจิารณาและอนุมตังิบดลุและงบก าไรขาดทุนประจ าปี ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 

 

ประธานไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปี สิ้นสุดวันที ่               
31 ธันวาคม 2556 ทีบ่รษัิทไดจ้ัดท าขึน้ และไดผ้่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดผ้่านการ

ตรวจสอบและลงนามโดยผูส้อบบัญชขีองบริษัท ส านักงานอวีาย จ ากัด (เดมิชือ่ บริษัท ส านักงานเอนิสท์ 
แอนด ์ยัง จ ากดั) แลว้ รายละเอยีดปรากฏตามรายงานประจ าปี ซึง่ไดส้ง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้แลว้ 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ ของผูถ้อืหุน้ มผีูถ้อืหุน้ซักถามสรุป
ไดด้งัตอ่ไปนี ้

1. คณุจณิพักตร ์พรพบิลูย ์ไดส้อบถามดงันี ้

1.1 เหตใุดในงบก าไรขาดทนุเรือ่งของตน้ทนุกจิการโรงพยาบาลทีแ่สดงไวใ้นหนา้ที ่30 ของรายงานประจ าปี 
2556 สูงขึน้เมื่อเทียบกับปี 2555 ในขณะที่ตน้ทุนกจิการโรงพยาบาลที่แสดงไวใ้นหนา้ที่ 60 ของ

รายงานประจ าปี 2556 ต า่ลงเมือ่เทยีบกบัปี 2555  

ตอบ นายสมศกัดิ ์ววิัฒน์สนิชยั Hospital CFO กลา่วชีแ้จงวา่ตน้ทนุกจิการโรงพยาบาลทีแ่สดงไวใ้นหนา้ที ่60 

ของรายงานประจ าปี 2556 เป็นเพยีงการแสดงถงึตน้ทนุของคา่ใชจ้่ายเกีย่วกับผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนักงานเทา่นัน้ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของตน้ทุนกจิการโรงพยาบาลทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ตามทีแ่สดงไวใ้นหนา้ที ่
30 ของรายงานประจ าปี 2556 ทัง้นี้ การแสดงรายการดังกลา่วเป็นไปตามมาตรฐานการแสดงรายงานงบ

การเงนิตามมาตรฐานการบญัช ี

1.2.  เหตุใดในงบก าไรขาดทุนเรื่องของตน้ทุนบริการในอดตีทีแ่สดงไวใ้นหนา้ที ่60 ของรายงานประจ าปี 

2556 จงึปรากฏตวัเลขเฉพาะในปี 2556 แตไ่มม่ตีวัเลขของรายการดงักลา่วในปี 2555 

ตอบ นายบณัทติ มว่งเขยีวสอน ผูจั้ดการฝ่ายบญัช ีกลา่วชีแ้จงวา่รายการดงักลา่วทีไ่ม่ปรากฎตัวเลขในปี 2555 
เนื่องจากเป็นมาตรฐานการบัญชใีหม่ทีก่ าหนดใหค้ านวนผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตามหลัก

คณติศาสตรป์ระกนัภัยสะสม ซึง่เริม่ใชใ้นปี 2556 จงึไมม่รีายการดงักลา่วในปี 2555  

1.3  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทีแ่สดงไวใ้นหนา้ที ่44 ของรายงานประจ าปี 2556 มีแนวโนม้เพิ่มขึน้ จงึอยาก

ทราบวา่จะมวีธิกีารหรือกลยุทธใ์นการด าเนินการอย่างไร และเหตุใดท าไมไม่ตัง้ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู
ตามความเป็นจรงิ 

ตอบ นายสมศักดิ ์ววิัฒน์สนิชยั Hospital CFO กลา่วชีแ้จงวา่ บรษัิทมนีโยบายและมาตรฐานการตัง้ส ารองหนี้

สญูซึง่ค านวนจากจ านวนวันของหนี้คงคา้งและพจิารณาลูกหนี้รายตัวประกอบกัน จ านวนทีเ่พิม่ขึน้สว่น
หนึ่งเกดิจากจ านวนวันของหนี้คงคา้งสูงขึน้ แต่ก็ไม่ไดห้มายความว่าเกดิหนี้สูญขึน้จริง ซึง่หนี้สูญที่
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เกดิขึน้จรงินัน้มจี านวนทีต่ า่มาก ทัง้นี้ การตัง้ส ารองหนี้สญูนัน้เป็นการท าใหต้ัวเลขในงบการเงนิสะทอ้น

ความเป็นจรงิ และโรงพยาบาลใชม้าตรฐานเดยีวกันในการตัง้ส ารองหนี้สญูท าใหจ้ านวนคา่เผือ่หนี้สงสยั

จะสญูเปลีย่นแปลงไปตามผลประกอบการ 

 ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร กรรมการ กล่าวชีแ้จงเพิม่เตมิว่าเนื่องจากโรงพยาบาลมีผลประกอบการดขีึน้

เทยีบท าใหค้า่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูเพิม่ขึน้ดว้ย ซึง่เมือ่พจิารณาจากอตัราการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากกจิการ
โรงพยาบาลก็สอดคลอ้งกันกับอัตราการเพิม่ขึน้ค่าเผือ่หนี้สงสัยจะสญู อกีทัง้การตัง้คา่เผือ่หนี้สงสัยจะ

สญูทีส่งูจะท าใหง้บการเงนิของบรษัิทแข็งแกร่ง 

2.  คณุศริวิัฒน์ วรเวทวฒุคิณุ ไดก้ลา่วแสดงความชืน่ชมวา่ถงึแมบ้รษัิทจะไม่มกี าไรพเิศษจากการจ าหน่าย

เงนิลงทุนในบรษัิท บางกอก เชน ฮอสปิตอล จ ากัด (มหาชน) (กลุม่โรงพยาบาลเกษมราษฎร)์ จ านวน

ประมาณ 789 ลา้นบาท แต่คณะกรรมการผูบ้รหิาร และพนักงานของโรงพยาบาลก็ยังสามารถด าเนิน
กจิการจนมผีลประกอบการเป็นทีน่่าพอใจโดยสามารถท ารายไดส้งูขึน้เป็น 14,250 ลา้นบาทในปีทีผ่่าน

มา รวมถงึการด าเนนิกจิกรรมชว่ยเหลอืสงัคมต่างๆ ทีโ่รงพยาบาลไดด้ าเนนิการมาก็เป็นทีน่่าชืน่ชมดว้ย
เชน่กนั พรอ้มกนันี ้คณุศริวิฒัน ์วรเวทวฒุคิณุ ไดส้อบถามเพิม่เตมิดงันี ้

2.1 โครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ทีถ่นนเพชรบรุีคาดวา่จะตอ้งใชเ้งนิลงทนุเป็นจ านวนเทา่ใด จะเปิดบรกิาร

ไดใ้นปีใด มจี านวนเตยีงเทา่ใด และจะมจี านวนผูป่้วยนอกสกัเทา่ใด  

ตอบ นายเดนนสิ บราวน ์Corporate CEO กลา่วชีแ้จงวา่ ตน้ทนุของทีด่นิและอาคารของโครงการโรงพยาบาล

แห่งใหม่ทีถ่นนเพชรบรุเีป็นจ านวนประมาณ 8 พันลา้นบาท โดยเป็นอาคารสงูขนาด 22 ชัน้ และมชีัน้ใต ้
ดนิอกี 4 ชัน้ ทัง้นี้ เงนิลงทุนดังกลา่วไดร้วมค่าอุปกรณ์ทางการแพทยป์ระมาณ 1.5 พันลา้นบาทไวด้ว้ย

แลว้ และจะใชเ้วลาในการกอ่สรา้งจนเปิดด าเนินกจิการประมาณ 2.5 ปี นับจากวันทีไ่ดรั้บอนุมัตริายงาน
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มโดยคาดว่าจะไดรั้บภายในเดือนมิถุนายน 2557 ในส่วนของจ านวนเตียงนั้น 

โครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ทีถ่นนเพชรบุรีมคีวามสามารถรองรับได ้200 - 240 เตยีง ทัง้นี้จะเปิด

ใหบ้ริการเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับความตอ้งการของผูป่้วยดว้ย  ในส่วนของจ านวนผูป่้วยนอกนั้นทาง
โรงพยาบาลไดค้าดวา่จะมจี านวนผูป่้วยนอกมากกวา่จ านวนผูป่้วยในเนื่องจากจะมกีารยา้ยผูป่้วยนอกจาก

โรงพยาบาลปัจจบุนัไปยังโรงพยาบาลแหง่ใหมท่ีถ่นนเพชรบรุ ีทัง้นีค้วามสามารถในการรองรับผูป่้วยนอก
โรงพยาบาลปัจจบุนัรวมกบัโรงพยาบาลแหง่ใหมท่ีถ่นนเพชรบรุจีะสามารถรองรับไดถ้งึ 8,000 คนตอ่วนั  

2.2 โครงการโรงพยาบาลแหง่ใหมท่ีถ่นนเพชรบรุวีา่จะใชแ้หลง่เงนิทนุจากทีใ่ด  

ตอบ นายเดนนสิ บราวน ์Corporate CEO กลา่วชีแ้จงวา่โรงพยาบาลไดม้กีารจัดท าประมาณการกระแสเงนิสด
ล่วงหนา้ 10 ปี ซึง่ภายใตป้ระมาณการกระแสเงินสดดังกล่าว โรงพยาบาลจะมีเงนิสดประมาณ 5.8 

พันลา้น และมเีงนิกูย้มืประมาณ 5 พันลา้น ดังนัน้ โรงพยาบาลจงึไม่คาดหวังวา่จะตอ้งมกีารเพิม่ทนุหรือ
กูย้มืเพิม่ขึน้แตอ่ย่างใด และหากมโีครงการลงทนุเพิม่เตมิในอนาคต โรงพยาบาลก็ยังมวีงเงนิเครดติอยู่

ประมาณ 3,000 ลา้นบาท ทีส่ามารถน าไปใชใ้นโครงการลงทนุเพิม่เตมิดงักลา่วไดท้นัท ี

3. คณุศจรัีตน ์เมธสีวุภาพ ไดส้อบถามดงันี ้ 

3.1 ในหนา้ที ่52 ของรายงานประจ าปี 2556 มรีายการคา่เผือ่การลดลงของมูลคา่เงนิลงทนุในบรษัิท จันทบรุ ี

คนัทรคีลบั จ ากดั จงึอยากสอบถามความเป็นมาและวธิกีารแกไ้ข 

ตอบ นายชยั โสภณพนิช ประธานกรรมการ ไดช้ีแ้จงวา่เนื่องจากบรษัิท จันทบรุี คันทรคีลับ จ ากัด ซึง่ด าเนิน

กจิการสนามกอลฟ์ มผีลประกอบการขาดทนุอยู่ ทางโรงพยาบาลจงึตอ้งมกีารส ารองค่าเผือ่การดอ้ยค่า
ไว ้

3.2 จ านวนสนิคา้ตามทีร่ะบใุนงบดลุของโรงพยาบาลมจี านวนเพิม่ขึน้ ซึง่ตามหนา้ที ่48 ของรายงานประจ าปี 

2556 ปรากฏวา่รายการสนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้สว่นใหญจ่ะเป็นยา จงึอยากจะเรยีนสอบถามวา่โรงพยาบาล
มวีธิกีารแยกอายแุละมกีารส ารองเผือ่คา่เสือ่มสภาพเป็นจ านวนเทา่ใด 

ตอบ นายสมศกัดิ ์ววิฒันส์นิชยั Hospital CFO กลา่วชีแ้จงวา่เนือ่งจากในปีทีผ่่านมามยีาทีม่คีวามจ าเป็นตอ่การ
รักษาหลายตัวที่เกิดการขาดตลาด รวมถึงมีเหตุการณ์ไม่ปกติในประเทศหลายเหตุการณ์ ท าให ้

โรงพยาบาลตอ้งส ารองปรมิาณยาเพิม่ขึน้เพือ่ป้องกันในกรณีฉุกเฉิน ทัง้นี้โรงพยาบาลมมีาตรการในการ

จัดการตรวจสอบยาอย่างเขม้งวด โดยจะไม่มกีารหมดอายุเกดิขึน้โดยเด็ดขาด อกีทัง้ยังสามารถคนืยาที่
ไมจ่ าเป็นแลว้กลบัไปใหบ้รษัิทยาไดด้ว้ยจงึไมต่อ้งมกีารส ารองเผือ่คา่เสือ่มสภาพ 

4.  คณุสรุยินต ์จติราภัณฑ ์ผูรั้บมอบฉันทะจากคณุกติตวิัฒน์ สจุรติพงศ ์ไดส้อบถามวา่เนื่องจากจะตอ้งมกีาร
น าเงนิไปลงทุนโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ทีถ่นนเพชรบุรี ดังนี้การจ่ายเงนิปันผลในปี 2558 2559 

หรอื 2560 จะยังคงอตัราเดมิหรอืไม่ 

ตอบ นายชยั โสภณพนชิ ประธานกรรมการ กลา่วชีแ้จงวา่ถา้มกีารใชเ้งนิกอ่สรา้งมากขึน้ก็คงจะตอ้งลดจ านวน

เงนิปันผลลง แต่ทัง้นี้โดยประเพณีแลว้โรงพยาบาลจะจ่ายเงนิปันผลในอัตราประมาณรอ้ยละ 50 ของ

ก าไรสทุธ ิซึง่โรงพยาบาลคดิวา่คงจะไมก่ระทบอตัราการจา่ยเงนิปันผลดงักลา่ว 
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5.  คณุปรทิรรศน์ ไกรทัศน์ ไดส้อบถามว่าภายหลังการด าเนนิการก่อสรา้งโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ที่

ถนนเพชรบุรีแลว้เสร็จ โรงพยาบาลจะยังคงจ านวนเงนิปันผลระหว่างกาลทีอ่ัตรา 0.7 บาทต่อหุน้ และ

งวดสดุทา้ยที ่1.2 บาทตอ่หุน้ 

ตอบ นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ กล่าวชีแ้จงว่าน่าจะยังมกีารแบ่งจ่ายเงนิปันผลเป็นระหว่างกาล 

และประจ างวดเชน่เดมิ แตจ่ านวนเงนินัน้ก็ขึน้อยูก่บัผลประกอบการของโรงพยาบาล 

 

 เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ใดซักถามหรอืเสนอแนะเพิม่เตมิอกี ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมัตงิบดลุและ
งบก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2556 

 มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมตดิว้ยเสยีงขา้งมาก อนุมัตงิบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปี 

สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2556 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นดว้ย จ านวน 650,509,633 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9999 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง จ านวน 400 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 

 
4.  พจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรก าไรประจ าปี 2556 เพือ่จา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ และรบัทราบการ

จา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาล 
 

ประธานไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรประจ าปี 2556 เพือ่จ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ 
ในอตัราหุน้ละ 1.90 บาท เป็น เงนิปันผลรวมทัง้ส ิน้ 1,387.10 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 55.0 ของก าไรสทุธจิาก

งบการเงนิรวมปี 2556 โดยบรษัิทไดจ้า่ยเงนิปันผลระหวา่งกาล เมือ่วันที ่5 กันยายน 2556 ในอัตราหุน้ละ 0.70 

บาท รวมเป็นจ านวนเงนิ 511.04 ลา้นบาท ดังนัน้ เงนิปันผลทีจ่ะจ่ายในครัง้นี้ เทา่กับ 1.20 บาทตอ่หุน้ รวมเป็น
เงนิ 876.06 ลา้นบาท โดยจะจ่ายใหแ้ก่ผูถ้ ือหุน้บุริมสทิธแิละผูถ้ือหุน้สามัญของบริษัททีม่ีช ือ่ปรากฏ ณ วัน

ก าหนดรายชือ่ผูม้สีทิธรัิบเงนิปันผลในวันพฤหสบดทีี ่6 มนีาคม 2557 และปิดสมุดทะเบยีนพักการโอนหุน้เพื่อ
สทิธใินการรับเงนิปันผลในวันศุกร์ที ่7 มนีาคม 2557 โดยจะจ่ายเงนิปันผลในวันพุธที ่28 พฤษภาคม 2557 

ทัง้นี ้รายละเอยีดการจัดสรรก าไรและการจา่ยเงนิปันผล สามารถสรุปไดด้งันี้  

 
        

รายละเอยีดการจดัสรรก าไร 2556 2555 

1.  ก าไรสทุธขิองงบการเงนิรวม (ลา้นบาท) 2,520.78 2,666.73 

2. จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 730.05 730.05 

3. เงนิปันผลประจ าปี 

 - เงนิปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุน้) 

 - เงนิปันผลงวดสดุทา้ย (บาท/หุน้) 

*1.90 

**0.70 

1.20 

1.80 

0.60 

1.20 

4. จ านวนเงนิ (ลา้นบาท) 1,387.10 1,314.09 

5. สดัสว่นเงนิปันผลเทยีบกบัก าไรสทุธ ิ 55.0% 49.3% 

    *   เสนอเพือ่การอนุมัต ิ  
    ** แจง้เพือ่รับทราบ (จ่ายเมือ่วันที ่5 กันยายน 2556)  

 

หลังจากนัน้ ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ แตไ่ม่มผีูถ้อืหุน้คนใด
ซักถาม ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล และอนุมัตกิารจ่ายเงนิปัน

ผลจากก าไรสทุธปิระจ าปี 2556 

 
มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตเิอกฉันท ์รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลและอนุมัตกิาร

จา่ยเงนิปันผลจากก าไรสทุธปิระจ าปี 2556 ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
 

เห็นดว้ย จ านวน 650,510,133 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
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5.  พจิารณาและอนุมตักิารแตง่ต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ 

 

ประธานไดม้อบหมายใหน้างอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู ้
เสนอวาระนีต้อ่ทีป่ระชมุ 

นางอรุณี เกษตระทัต กล่าวรายงานต่อทีป่ระชุมว่า ดว้ยขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ที ่23 ก าหนดใหใ้นการ
ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจ านวนหนึ่งในสามของกรรมการทัง้คณะ ตอ้งออกจากต าแหน่ง 

ซึง่ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปีครัง้นี ้มกีรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 คน ดงันี ้

1.  นายแพทยธ์นติ เธยีรธนู  กรรมการ และประธานกรรมการแพทย ์

2.  ดร. สวุรรณ วลยัเสถยีร กรรมการ 

3. นางสาวโสภาวด ี อตุตโมบล กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการ 

    ตรวจสอบ 

4.  นายชอง โท  กรรมการ กรรมการคณะกรรมการลงทนุและ 

   กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

ทัง้นี้ บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชือ่บุคคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และคุณสมบัตทิีเ่หมาะสม

เพือ่รับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิทในชว่งเดอืน ธันวาคม 2556 ถงึ มกราคม 2557 แตไ่ม่มผีูถ้อืหุน้

เสนอบคุคลใดเขา้รับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

นางอรุณี เกษตระทัต จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาแตง่ตัง้กรรมการทีต่อ้งออกตามวาระในปี 2556 จ านวน 

3 คน ไดแ้ก ่ดร. สวุรรณ  วลัยเสถยีร นางสาวโสภาวด ีอตุตโมบล และนายชอง  โท กลับเขา้ด ารงต าแหน่งอกี
ครัง้หนึ่ง และเสนอแต่งตัง้ นายแพทยน์ า ตันธุวนิตย ์เป็นกรรมการทา่นใหม่ แทน นายแพทยธ์นติ เธยีรธนู ที่

ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ และเกษียณอายตุามกฏบัตรคณะกรรมการ โดยใหท้ีป่ระชมุลงมตแิตง่ตัง้

กรรมการเป็นรายบคุคล 

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้คนใดเสนอชือ่บคุคลอืน่หรอืซักถามเพิม่เตมิ นางอรุณี เกษตระทตั จงึขอใหท้ีป่ระชมุลงมต ิ

 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตเิสยีงขา้งมาก อนุมัตกิารแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี้ 

1. ดร. สวุรรณ  วลยัเสถยีร 

เห็นดว้ย จ านวน 650,344,798 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9745 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 41,400 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0063 

งดออกเสยีง จ านวน 123,935 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0190 
 

 2. นางสาวโสภาวด ี  อตุตโมบล 

เห็นดว้ย จ านวน 642,538,763 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.7745 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 7,967,870 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.2248 

งดออกเสยีง จ านวน 3,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0005 
 

 3. นายชอง  โท 
เห็นดว้ย จ านวน 643,776,163 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.9648 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 6,730,470 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.0346 

งดออกเสยีง จ านวน 3,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0005 
  

 4. นายแพทยน์ า  ตนัธวุนติย ์
เห็นดว้ย จ านวน 650,473,733 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9944 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 34,900 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0053 
งดออกเสยีง จ านวน 1,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0002 

 

 

  

 
 

  

 

 

6.  พจิารณาและอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ส าหรบัปี 2557 
 

ประธานไดม้อบหมายใหน้างอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู ้

เสนอวาระนีต้อ่ทีป่ระชมุ 
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นางอรุณี เกษตระทตักลา่วรายงานตอ่ทีป่ระชมุวา่ คณะกรรมการบรษัิทมนีโยบายในการก าหนดคา่ตอบแทน

ของกรรมการและกรรมการชดุย่อยใหอ้ยู่ในระดับเหมาะสมและสอดคลอ้งกับภาระหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ

ของกรรมการ รวมทัง้ค านึงถงึสภาพเศรษฐกจิโดยรวม และมีการเปรียบเทยีบกับบริษัทอืน่ในอุตสาหกรรม
เดยีวกนั คา่ตอบแทนกรรมการของบรษัิทประกอบดว้ยคา่ตอบแทนรายปีและคา่เบีย้ประชมุรายครัง้  

ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดเ้สนอใหก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดย่อย ส าหรับปี 2557 ในวงเงนิรวมไม่เกนิ 8.5 ลา้นบาท (เป็นอัตราเดยีวกับปี 2556) โดยมี

รายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้

 

 คา่ตอบแทนกรรมการ 

 เบีย้กรรมการ 

(บาท/คน/ปี) 

เบีย้ประชุม 

(บาท/คน/ครัง้) 

คณะกรรมการ    

- ประธานกรรมการ 600,000 40,000 

- รองประธานกรรมการ 450,000 30,000 

- กรรมการ 400,000 25,000 

 
 คา่ตอบแทนคณะกรรมการชุดยอ่ย 

เบีย้ประชุม 

(บาท/คน/ครัง้) 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

สรรหาและ

ก าหนด

คา่ตอบแทน 

คณะกรรมการ

การลงทุน 

คณะกรรมการ

อ านวยการ

โรงพยาบาล 

บ ารุงราษฎร ์

- ประธานคณะกรรมการชุด

ยอ่ย 

40,000 40,000 40,000 20,000 

- กรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000 25,000   15,000* 

 * คา่ตอบแทนในรปูของเบีย้ประชมุกรรมการอ านวยการโรงพยาบาลบ ารงุราษฎร ์ส าหรับกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารเทา่นัน้ 

 

หลงัจากนัน้ นางอรุณี เกษตระทตัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ โดยมผีูถ้อื
หุน้ไดซ้กัถามและใหข้อ้เสนอแนะตา่ง ๆ ดงัสรุปไดด้งันี ้

1.  คุณไกรวัลย์ คทวณิช ไดส้อบถามว่าวงเงนิ 8.5 ลา้นบาทรวมอยู่ในจ านวนค่าตอบแทนกรรมการตามที่

ปรากฏในหนา้ที ่99 ของรายงานประจ าปี 2556 หรอืไม่ 

ตอบ นายบรรพต กติตกิิง่เลศิ เลขานุการบรษัิท ไดช้ีแ้จงวา่วงเงนิ 8.5 ลา้นบาทเป็นวงเงนิปีตอ่ปี ซึง่หากปีใดมี

จ านวนเงินค่าตอบแทนกรรมการเกนิกว่า 8.5 ลา้นบาท ทางโรงพยาบาลจะไดน้ าเสนอใหผู้ถ้ ือหุน้
พจิารณาอนุมัตกิอ่น 

2.  คณุไกรวลัย ์คทวณชิ ไดส้อบถามเพิม่เตมิวา่ท าไมในสว่นของคา่ตอบแทนผูบ้รหิารเรือ่งผลประโยชน์ระยะ

ยาวอืน่ตามทีป่รากฏในหนา้ที ่99 ของรายงานประจ าปี 2556 จงึมจี านวนตดิลบ 0.04 ลา้นบาท 

ตอบ นายบัณทติ ม่วงเขยีวสอน ผูจั้ดการฝ่ายบัญชแีละการเงนิ กลา่วชีแ้จงวา่รายการดังกลา่วเป็นการปรับลด

ประมาณการผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ของผูบ้รหิาร เนื่องจากเป็นมาตรฐานการบัญชใีหม่ทีก่ าหนดให ้
ค านวนผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงานตามหลักคณิตศาสตรป์ระกนัภัยสะสม ซึง่เริม่ใชใ้นปี 2556 

 

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้คนใดซกัถามหรอืใหข้อ้เสนอแนะ นางอรุณี เกษตระทตั จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมต ิ

 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตเิสยีงขา้งมาก อนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อย 
ส าหรับปี 2557 รายละเอยีดตามทีป่ระธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง

ดงัตอ่ไปนี ้

เห็นดว้ย จ านวน 650,506,198 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9993 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง จ านวน 3,935 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0006 
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7.   พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดจ านวนเงนิคา่สอบบญัช ีประจ าปี 2557 

ประธานไดม้อบหมายใหน้างสาวโสภาวด ีอุตตโมบล ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูเ้สนอวาระนี้ต่อที่

ประชมุ  

นางสาวโสภาวด ีอตุตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบ

บญัชปีระจ าปี 2557 โดยแตง่ตัง้ นางสาวสมุาล ีลวีราบัณฑติ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่3970 (ผูส้อบบัญชทีี่
ลงนามในรายงานของผูส้อบบัญช)ี และ/หรือ นางสาววสิสตุา จรยิธนากร ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่3853 

และ/หรือนายเตมิพงษ์ โอปนพันธุ์ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 4501 จากบริษัท ส านักงานอวีาย 
จ ากัด (เดมิชือ่ บรษัิท ส านักงานเอนิสท์ แอนด ์ยัง จ ากัด) เป็นผูส้อบบัญชปีระจ าปี 2557 ของบรษัิท และ

ก าหนดคา่ตอบแทนเป็นเงนิจ านวนไมเ่กนิ 2,200,000 บาท ซึง่เป็นอตัราเดยีวกนักบัปี 2556 

 

ผูไ้ดร้บัการเสนอแตง่ต ัง้ในคร ัง้นีจ้าก บรษิทั 

ส านกังานอวีาย จ ากดั 

เลขที่

ใบอนุญาต 

ชว่งเวลา/จ านวนปีทีส่อบบญัชี

ใหบ้รษิทั 

1. นางสาวสมุาล ี รวีราบณัฑติ 3970 2554-2556 / 3 ปี 

2. นางสาววสิสตุา จรยิธนากร 3853 2551–2553 / 3 ปี 

3. นายเตมิพงษ์ โอปนพันธุ ์ 4501 ไมเ่คย 

 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวา่บรษัิท ส านักงานอวีาย จ ากัด (เดมิชือ่ บรษัิท ส านักงานเอนิสท์ 
แอนด ์ยัง จ ากัด) ไดใ้หบ้รกิารแกบ่รษัิทอย่างมปีระสทิธภิาพมาโดยตลอด มคีวามคุน้เคยกับธุรกจิโรงพยาบาล

เป็นอยา่งด ีและมคีา่สอบบญัชอียูใ่นเกณฑเ์หมาะสมในระดบัเดยีวกับบรษัิทอืน่ในอตุสาหกรรมเดยีวกนั   

หลงัจากนัน้ นางสาวโสภาวด ีอตุตโมบล ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะตา่งๆ เมือ่
ไม่มีผูถ้ ือหุน้คนใดซักถาม นางสาวโสภาวด ีอุตตโมบลจงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบัญชแีละ

ก าหนดจ านวนเงนิคา่สอบบญัชปีระจ าปี 2557 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตเิสยีงขา้งมาก อนุมัตใิหแ้ตง่ตัง้นางสาวสมุาล ีลวีราบัณฑติ ผูส้อบ

บญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3970 (ผูส้อบบัญชทีีล่งนามในรายงานของผูส้อบบัญช)ี และ/หรอื นางสาววสิสตุา จรยิธ

นากร ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่3853 และ/หรือนายเตมิพงษ์ โอปนพันธุ ์ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตทะเบยีน
เลขที ่4501 จาก บรษัิท ส านักงานอวีาย จ ากัด (เดมิชือ่ บรษัิท ส านักงานเอนิสท์ แอนด ์ยัง จ ากัด) เป็นผูส้อบ

บัญชปีระจ าปี 2557 ของบรษัิท และก าหนดค่าตอบแทนเป็นเงนิจ านวนไม่เกนิ 2,200,000 บาท ดว้ยคะแนน
เสยีงดงัตอ่ไปนี ้

เห็นดว้ย จ านวน 650,479,633 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9953 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง จ านวน 30,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0046 
      

 

8. พจิารณาแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั เพือ่ใหทุ้นจดทะเบยีนสอดคลอ้งกบัการแปลงสภาพ 
หุน้บุรมิสทิธเิป็นหุน้สามญัในปี 2557 

 
  ประธานไดม้อบหมายใหน้ายบรรพต กติตกิิง่เลศิ เลขานุการบรษัิท เป็นผูเ้สนอวาระนี้ตอ่ทีป่ระชมุ โดยนาย

บรรพต กติตกิิง่เลศิ เลขานุการบรษัิท ไดแ้จง้ตอ่ทีป่ระชมุวา่ สบืเนื่องจากการใชส้ทิธแิปลงสภาพหุน้บรุมิสทิธิ

เป็นหุน้สามัญในเดอืนกุมภาพันธ ์ปี 2557 ซึง่มผีูถ้อืหุน้บุรมิสทิธใิชส้ทิธริวม 40,000 หุน้ ท าใหหุ้น้บุริมสทิธิ
ลดลงและหุน้สามัญเพิ่มขึน้จ านวน 40,000 หุน้ จงึจ าเป็นตอ้งแกไ้ขหนังสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ขอ้ 4 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการใชส้ทิธแิปลงสภาพดงักลา่ว โดยยกเลกิขอ้ความเดมิและใชข้อ้ความดงัตอ่ไปนีแ้ทน 
 

ขอ้ 4 ทนุจดทะเบยีน จ านวน 922,702,685  บาท (เกา้รอ้ยยีส่บิสองลา้นเจ็ดแสนสองพันหกรอ้ยแปดสบิหา้บาท) 

แบง่ออกเป็น                       922,702,685  หุน้ (เกา้รอ้ยยีส่บิสองลา้นเจ็ดแสนสองพันหกรอ้ยแปดสบิหา้หุน้) 
มลูคา่หุน้ละ                 1  บาท (หนึง่บาท) 

โดยแยกเป็น   
หุน้สามัญ   921,251,022   หุน้ หุน้ (เกา้รอ้ยยีส่บิเอ็ดลา้นสองแสนหา้หมืน่หนึง่พันยีส่บิสองหุน้) 

หุน้บรุมิสทิธ ิ      1,451,663   หุน้ หุน้ (หนึง่ลา้นสีแ่สนหา้หมืน่หนึง่พันหกรอ้ยหกสบิสามหุน้) 
 

  

โดยนายบรรพต กติตกิิง่เลศิ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่าในวาระนี้ ทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ตอ้งมมีตอินุมัตดิว้ย
คะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของเสยีงทีม่าเขา้ร่วมการประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 
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หลงัจากนัน้ นายบรรพต กติตกิิง่เลศิ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ โดยมี

ผูถ้อืหุน้ไดซ้กัถามและใหข้อ้เสนอแนะตา่ง ๆ ดงัสรุปไดด้งันี ้

1. คุณสุริยนต ์จติราภัณฑ ์ผูรั้บมอบฉันทะจากคุณกติตวิัฒน์ สุจริตพงศ ์ไดส้อบถามว่าหุน้บุริมสทิธขิอง
บรษัิทมอีายหุรอืไม ่และมสีทิธเิหนอืกวา่หุน้สามัญอยา่งไร 

ตอบ นายบรรพต กติตกิิง่เลศิ เลขานุการบรษัิท ไดช้ีแ้จงว่าตามกฎหมายแลว้หุน้บรุมิสทิธนัิน้เมือ่ออกแลว้ไม่
สามารถเปลีย่นไดจ้งึไม่มกีารหมดอายุ ทัง้นี้ หุน้บุรมิสทิธขิองโรงพยาบาลมสีทิธอิืน่ๆ เหมอืนหุน้สามัญ

ทกุประการรวมถงึสทิธกิารออกเสยีงลงคะแนนดว้ย โดยสทิธทิีแ่ตกต่างคอืผูถ้อืหุน้บุรมิสทิธมิสีทิธทิีจ่ะ
ไดรั้บเงนิปันผลก่อนหุน้สามัญในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้บุริมสทิธไิดรั้บแจกเงนิปันผลไม่ถงึรอ้ยละ 15 ของทุน

ของบรษัิททีเ่ป็นหุน้บรุมิสทิธแิลว้ และมสีทิธแิปรสภาพเป็นหุน้สามัญได ้

เมื่อไม่มกีารซักถามเพิม่เตมิ นายบรรพต กติตกิิง่เลศิ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพิจารณาอนุมัตแิกไ้ขหนังสอื
บรคิณหส์นธขิอ้ 4  

 
  มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงมากกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด

ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง ดงันี ้

เห็นดว้ย จ านวน 650,506,998 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9995 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง จ านวน 3,135 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0004 
 

 
9.   พจิารณาและอนุมตัแิกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 3 โดยเพิม่วตัถปุระสงคข์องบรษิทัอกี 2 ขอ้   

 

ประธานไดม้อบหมายใหน้ายบรรพต กติตกิิง่เลศิ เลขานุการบรษัิท เป็นผูเ้สนอวาระนี้ตอ่ทีป่ระชมุ โดยนาย

บรรพต กติตกิิง่เลศิ เลขานุการบรษัิท ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาและอนุมัตแิกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 3 

โดยเพิม่วัตถุประสงคข์องบรษัิทอกี 2 ขอ้ ใหบ้รษัิทด าเนินธุรกจิวจัิยและพัฒนา ซึง่จะเป็นการสนับสนุนธุรกจิ
หลกัของโรงพยาบาล และชว่ยพัฒนาศกัยภาพของบคุคลากร ดงันี ้

 ขอ้ 22. ประกอบกจิการใหบ้รกิารรับท าวจิัยและพัฒนาพรอ้มทัง้ใหค้ าปรกึษาโครงการวจิัยและพัฒนา
เทคโนโลย ี

 ขอ้ 23. ท าการคน้ควา้ วเิคราะห ์เก็บรวบรวมขอ้มูล สรุปและรายงานเกีย่วกับสถติิ และขอ้มูลเกีย่วกับ

กจิกรรมทางการแพทย ์อตุสาหกรรม วทิยาศาสตร ์เกษตรกรรม การตลาด การโฆษณาและการ
พาณชิย ์ส าหรับวตัถปุระสงคท์างธรุกจิของบรษัิท 

โดยนายบรรพต กติตกิิง่เลศิ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่าในวาระนี้ ทีป่ระชมุผูถ้ือหุน้ตอ้งมีมตอินุมัตดิว้ย
คะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของเสยีงทีม่าเขา้ร่วมการประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 

หลงัจากนัน้ นายบรรพต กติตกิิง่เลศิ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ เมือ่ไม่
มกีารซักถามเพิ่มเตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพิจารณาอนุมัตแิกไ้ขหนังสอืบริคณห์สนธขิอ้ 3 โดยเพิ่ม

วตัถปุระสงคข์องบรษัิทอกี 2 ขอ้ขา้งตน้ 

  มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงมากกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง ดงันี ้

 

เห็นดว้ย จ านวน 634,993,198 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 97.6146 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง จ านวน 15,516,935 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 2.3853 

 

 
10. พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ ือหุน้ซักถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ของผูถ้ือหุน้ โดยมีผูถ้ ือหุน้ได ้

ซกัถามและใหข้อ้เสนอแนะตา่ง ๆ ดงัสรุปไดด้งันี ้

1. คณุไกรวัลย ์คทวณิช ไดส้อบถามว่าแพทยท์ีม่คี าน าหนา้ว่า รศ. หรอืศาสตราจารย ์คงไม่ไดล้ะทิง้ความ
เป็นศาตราจารย ์ดังนัน้จงึควรทีจ่ะคงค าน าหนา้ดังกล่าวไวท้ัง้ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษดว้ยหรอืไม ่

เพื่อสรา้งความมั่นใจใหก้ับคนไขห้ากมีการเปลีย่นแพทยผูรั้กษาจากท่านเดมิทีค่นไขไ้วใ้จเป็นท่านอืน่ 
คนไขก็้ยังสามารถมั่นใจในแพทยไดโ้ดยพิจารณาจากค าน าหนา้ดังกล่าว ทัง้นี้ คุณไกรวัลย์ เห็นว่า
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บางครัง้นามบตัรของแพทยไ์ดม้กีารแสดงค าน าหนา้หรอืต าแหน่งดังกลา่ว แตก็่ไม่ปรากฏบนหนา้จอหรอื

เวปไซตข์องโรงพยาบาลดว้ย 

ตอบ นายแพทย์สนิ อนุราษฎร์ ไดแ้สดงความเห็นดว้ยและจะน าไปพจิารณาด าเนินการเพื่อเสรมิเป็นจุดเด่น
ของแพทย์ของโรงพยาบาล ทัง้นี้ไดช้ ีแ้จงเพิ่มเตมิว่าต าแหน่งศาสตราจารย์ เป็นต าแหน่งทีไ่ดรั้บการ

โปรดเกลา้ฯ จงึเป็นต าแหน่งทีม่เีกยีรตจิะมายกเลกิใชม้ไิด ้แตท่ีต่่างประเทศต าแหน่งดังกลา่วอาจไดรั้บ
การแต่งตัง้ต่างกัน ทัง้นี้ คนไขช้าวต่างชาตบิางส่วนเวลาเขา้มาดูในเว็บไซตข์องโรงพยาบาลก็จะได ้

พจิารณาคณุสมบตัขิองแพทยใ์นสว่นนีเ้ชน่เดยีวกนั  

2.  คณุบงกชรัตน ์สรอ้ยทอง ผูรั้บมอบฉันทะจาก คณุชลลดา องิศรสีวา่ง ไดส้อบถามดงันี้ 

2.1 ตามทีบ่รษัิทมกีารเตรยีมสภาพคล่องไว ้3,000 ลา้นบาทนัน้ บรษัิทมแีนวโนม้ทีจ่ะซือ้ธุรกจิในปีนี้หรอืไม ่

และสอบถามแนวโนม้หรอืทศิทางการด าเนนิการในธรุกจิของบรษัิทในปีนีเ้ป็นอยา่งไร 

ตอบ นายเดนนสิ บราวน์ Corporate CEO ชีแ้จงวา่บรษัิทมกีารเจรจาพูดคยุเกีย่วกับซือ้กจิการ แตบ่รษัิทยังไม่

สามารถเปิดเผยขอ้มลูไดเ้นือ่งจากตดิขอ้ก าหนดเรือ่งการเก็บรักษาความลับ ซึง่หากการเจรจาไม่ส าเร็จก็
จะไม่มขีอ้มูลทีจ่ะเปิดเผย และโดยทั่วไปบรษัิทจะไม่เปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับการซือ้ขายกจิการจนกวา่จะ

ไดเ้ปิดเผยตอ่ตลาดหลกัทรัพยฯ์ กอ่น 

2.2 ตามทีท่างโรงพยาบาลกรุงเทพมกีารแตกพารแ์ลว้ ทางบรษัิทจะมนีโยบายเชน่เดยีวกนัหรอืไม ่

ตอบ นายชยั โสภณพนชิ ประธานกรรมการ ไดช้ีแ้จงวา่บรษัิทยังไมม่นีโยบายในการแตกพารด์งักลา่ว  

3.  คณุนายสรุยินต ์จติราภัณฑ ์ผูรั้บมอบฉันทะจาก คณุ กติตวิฒัน ์สจุรติพงศ ์ไดส้อบถามดงันี ้

3.1 ถามต่อจากคุณบงกชรัตน์ สรอ้ยทองว่าการตัง้วงเงนิ 3,000 ลา้นนั้นพอจะเปิดเผยว่าเป็นคู่สัญญาใน

ประเทศหรอืตา่งประเทศไดห้รอืไม่ 

ตอบ นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ไดช้ี้แจงว่าการร่วมทุนกับโรงพยาบาลอื่นส่วนใหญ่อยู่ใน

ตา่งประเทศ เชน่การร่วมทนุในประเทศมองโกเลยีทีไ่ดเ้ปิดเผยขอ้มลูไปแลว้ และคงใชง้บมากกวา่ 3,000 

พันลา้นบาท 

3.2 อยากใหแ้สดงความเห็นเกีย่วกับอนาคตของธุรกจิโรงพยาบาลหลังจากเปิด AEC แลว้จะเป็นอย่างไรใน

อกี 5 ปีขา้งหนา้ 

ตอบ นายชยั โสภณพนิช ประธานกรรมการ ไดช้ีแ้จงวา่แมจ้ะม ีAEC แลว้แตก่ารจา้งแพทยย์ังอยู่ในวงจ ากัด 

เพราะแพทย์ทีจ่ะรักษาคนไขไ้ดต้อ้งไดรั้บใบอนุญาตของประเทศนั้น จงึเป็นขอ้จ ากัดในการรับแพทย์

ตา่งชาตเิขา้มา ซึง่เป็นขอ้จ ากดัทีส่ าคญั 

  นายแพทย์สนิ อนุราษฎร์ ไดช้ีแ้จงเพิ่มเตมิว่าการเปิด AEC น่าจะเป็นผลดตี่อไทย เพราะศักยภาพ

การแพทย์ของไทยดกีว่าหลายประเทศในเอเชยี และกรุงเทพจะเป็นผูน้ าของ AEC ทางดา้นการ
รักษาพยาบาลและจ านวนคนไขจ้ะเพิม่ขึน้อย่างแน่นอน และคดิวา่ควรเพิม่ศักยภาพทางดา้นการวจัิยเขา้

ไปดว้ย 

3.3 ในกรณีหากคนไขป้รมิาณมากขึน้ แต่คู่แข่งจะเขา้มาไดเ้ชน่ โรงพยาบาลกรุงเทพทีม่ีหลายสาขา และ

มาเลเซยี ซึง่เป็นคูแ่ขง่ทีน่่ากลวัและส าคญั ทางโรงพยาบาลมวีธิป้ีองกนัอยา่งไร 

ตอบ อาจารยส์นิชีแ้จงวา่โรงพยาบาลแบง่เป็น 3 ระดบั คอืโรงพยาบาลระดบัชมุชนรักษาโรคทั่วไป ระดับทีส่อง
คอืโรงพยาบาลทีเ่ชีย่วชาญการรักษาเฉพาะโรค และระดับทีส่ามคอืโรงพยาบาลศนูยท์ีม่คีวามเชีย่วชาญ

ทกุดา้น ซึง่เป็นสิง่ทีบ่ ารุงราษฎร์ไดต้ัง้ปณิธานไวเ้มือ่ 20 ปีทีแ่ลว้วา่เราจะเป็นโรงพยาบาลศูนยท์ีด่ทีีส่ดุ
เท่าทีจ่ะท าได ้โดยใชเ้วลากว่า 10 ปีในการขึน้มาถงึจุดนี้ ซึง่เชือ่ว่าการทีปั่จจุบันโรงพยาบาลมแีพทย์

ประจ ากวา่ 300 กวา่ทา่น นัน้เป็นจดุแข็งของโรงพยาบาล และเชือ่วา่ไม่มโีรงพยาบาลเอกชนใดในเอเซยี

ตะวนัออกเฉยีงใตท้ีม่จีดุแข็งเทยีบเทา่ของเรา 

4.  คณุปิยมาส จรัสโรจนังกลู ตวัแทนจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย ไดส้อบถามดงันี ้

4.1 ผูป่้วยตา่งชาตทิีส่รา้งรายไดเ้ป็น 61% ของรายไดท้ัง้หมด แบง่ออกเป็นชาวตา่งชาตทิีพ่ านักนอกไทยกับ
ในไทยกี ่% 

ตอบ นายเดนนสิ บราวน ์Corporate CEO ชีแ้จงวา่เป็น ชาวตา่งชาตทิีพ่ านักในประเทศไทย ประมาณ 10%  

4.2 จ านวนผูป่้วยทีส่ง่ตอ่มาจากส านักงานสง่ตอ่ผูป่้วยจ านวน 20 แหง่ใน 15 ประเทศคดิเป็นกี ่% ของรายได ้

ตอบ นายเดนนสิ บราวน์ Corporate CEO ไดช้ีแ้จงว่าจ านวนคนไขท้ีส่ง่ต่อมาจากส านักงานสง่ตอ่ผูป่้วยนัน้

คอ่นขา้งจะผันแปรไปตามแตล่ะประเทศ และขึน้อยู่กับจ านวนประชากรและความสามารถของส านักงาน 
ตวัเลขสง่ตอ่ผูป่้วย รวมถงึคนไขต้า่งประเทศบางสว่นก็เป็นนักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตทิีม่าเกดิเจ็บป่วยหรอื

ไดรั้บอบุตัเิหตใุนประเทศไทย ทีจ่งึเป็นตวัเลขทีเ่ก็บขอ้มลูยากและยังไม่สามารถบอกไดใ้นขณะนี้ 

4.3 5 โรคแรกทีผู่ป่้วยมารักษามโีรคอะไรบา้งและคดิเป็นกี ่% ของรายไดร้วม 
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ตอบ นายเดนนสิ บราวน์ Corporate CEO ชีแ้จงว่าแต่ละประเทศมโีรคแตกตา่งกัน ผันแปรกันไปตามแตล่ะ

ประเทศ ทางโรงพยาบาลจะดูเรื่องศูนย์ทีจ่ะน าผูป่้วยเขา้มารักษาในประเทศ เพราะบางประเทศหาก

เคลือ่นยา้ยผูป่้วยล าบากก็จะใหรั้กษาในประเทศของเขา 

4.4  ดว้ยปัจจบุนัสงัคมไดม้กีารตืน่ตวัอยา่งมากเกีย่วกับการตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่  ซึง่ในภาคธุรกจิตลาด

ทนุนัน้ไดป้รากฏวา่สมาคมสง่เสรมิสถาบันกรรมการในบรษัิทไทย (IOD) ไดม้กีารจัดท าโครงการสมาชกิ
แนวร่วมปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติคอร์รัปชัน่ ขึน้มา และทราบมาวา่บรษัิทไดม้ี

การประกาศเจตนารมณ์กบัโครงการนีแ้ลว้ ในนามของสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทยจงึขอแสดงความชืน่ชม
ตอ่คณะกรรมการและผูบ้รหิาร และขอสอบถามทา่นประธานถงึการเตรยีมความพรอ้ม การก าหนดนโยบาย

การตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่ ขัน้ตอนการปฏบิัตทิีเ่ป็นรูปธรรมเพือ่ทีจ่ะไดรั้บการรับรองจาก IOD และ

กา้วเขา้สูก่ารเป็นบรษัิททีต่อ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่   

ตอบ นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชีแ้จงว่าทางโรงพยาบาลก าลังกรอกแบบฟอร์มและศกึษาถึง

ขัน้ตอนการขอรับรองจาก IOD ซึง่เป็นเอกสารจ านวนหนา้ทีม่าก ร่วมถงึตอ้งมรีะบบในการด าเนินการ
เพือ่ใหม้กีารรับรองดังกลา่ว รวมถงึศกึษาพจิารณาความคุม้ทนุในการด าเนนิการดังกลา่วดว้ย ซึง่หากไม่

เป็นภาระทีม่ากเกนิไปบริษัทก็ยนิดทีีจ่ะด าเนินการขอการรับรองดังกล่าวจาก IOD ทัง้นี้  เนื่องจาก

โรงพยาบาลเป็นธุรกจิในการใหบ้รกิารไม่ใชก่ารจัดซือ้ของ ดังนัน้บรษัิทจงึเห็นว่าโอกาสในการเกดิการ
ทจุรติคอรรั์ปชัน่นัน้มนีอ้ยมาก  

5.  คณุศกัดา ตัง้ศกัดิส์ถติย ์ไดส้อบถามดงันี ้

5.1 เกีย่วกับการเปิด AEC นั้น ทางโรงพยาบาลมกีลยุทธ์หรือนโยบายใดบา้ง นอกจากการไปซือ้กจิการ

โรงพยาบาลในต่างประเทศแลว้นั้นมีนโยบายไปเปิดโรงพยาบาลเองในต่างจังหวัดบา้งหรือไม ่
โดยเฉพาะจังหวดัในสว่นทีเ่ป็นรอยตอ่ของประเทศเพือ่นบา้นเรา 

ตอบ นายชยั โสภณพนชิ ประธานกรรมการ ชีแ้จงวา่บรษัิทยังไม่มนีโยบายในการสรา้งโรงพยาบาลใหม่ทัง้ใน

ประเทศเพือ่นบา้นและในประเทศเนื่องจากใชร้ะยะเวลาในการไดรั้บผลตอบแทนนานเกนิไป แต่มคีวาม
ยนิดทีีจ่ะเขา้ไปซือ้โรงพยาบาลทีไ่ดม้กีารด าเนนิการมาแลว้ ซึง่ตอ้งพจิารณาวา่บรษัิทสามารถเขา้ไปชว่ย

พัฒนากจิการตอ่ไปไดห้รอืไม่ รวมถงึราคาในการเสนอขายดว้ย เชน่ โรงพยาบาลในมองโกเลยีนัน้ก็เปิด
ธรุกจิอยูแ่ลว้แตต่อ้งการขยายกจิการ จงึมคีวามตอ้งการใหบ้รษัิทเขา้ไปชว่ยในการขยายกจิการ 

5.2 เกีย่วกบัการสรา้งโรงพยาบาลแตง่ใหมท่ีถ่นนเพชรบรุนัีน้มคีวามคบืหนา้เป็นอยา่งไรบา้ง 

ตอบ นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชีแ้จงว่าโรงพยาบาลแต่งใหม่ทีถ่นนเพชรบุรีก าลังรอใบอนุญาต
กอ่สรา้งอยูซ่ ึง่คาดวา่จะไดรั้บภายใน 3-4 เดอืนขา้งหนา้ และจะใชเ้วลาในกอ่สรา้งอกี 2.5 ปี 

5.3  การลงทุนในโรงพยาบาลในมองโกเลียนั้น ผลตอบแทนการลงทุนน่าจะเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับ
โรงพยาบาลบ ารุงราษฎรเ์อง และมกีารวางแผนในดา้นอตัราก าไรอยา่งไรบา้ง 

ตอบ นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชีแ้จงว่าโดยปกตบิริษัทคาดหวังผลตอบแทนโดยตรงจากการ
ลงทุนอย่างนอ้ย 20% แต่ก็จะมีผลประโยชน์ในดา้นอื่นดว้ยเช่นการส่งต่อผูป่้วยดว้ย เช่นในกรณีที่

โรงพยาบาลในมองโกเลยีอาจจะไม่ความพรอ้มในการรักษาบางโรคก็จะสง่ต่อมายังบ ารุงราษฎร์ ทาง

โรงพยาบาลก็จะไดผ้ลประโยชนใ์นดา้นนี้อกีทางหนึง่ 

6.  ผูถ้อืหุน้สอบถามว่าในสว่นของการวจัิยนัน้ การขยายโรงพยาบาลจะมปัีญหาของแพทยว์่าจะหาแพทย์

จากทีอ่ืน่มาเพิม่ หรอืทางโรงพยาบาลมคีวามพรอ้มในสว่นนีอ้ยู่แลว้ 

ตอบ นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชีแ้จงวา่ โดยปกตทิางโรงพยาบาลจะท าการวจัิยภายในของเรา

เองอยู่แลว้ โดยเฉพาะในโรคบางชนิด ซึง่ไม่จ าเป็นตอ้งเพิม่จ านวนแพทยเ์พื่อมาท างานวจัิย สว่นการ

ขยายโรงพยาบาลนัน้เรายังมแีพทยท์ีเ่พิม่ขึน้ของแตล่ะรุ่นแตล่ะปี จงึไม่มปัีญหาเรือ่งจ านวนแพทยร์วมถงึ
พยาบาลดว้ย 

 

เมือ่ไมม่ขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานกลา่วขอบคณุผูถ้อืหุน้ทีไ่ดส้ละเวลามาประชมุ และขอปิดประชมุ 

ปิดประชมุเวลา 18.45 น. 
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