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รายงานการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั้ ่ 23 ประจาปี 2559
ของ
บริษ ัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จาก ัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นครัง้ ที่ 23 ประจาปี 2559 ได ้จัดขึน
้ เมือ
่ วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 16.00 น. ณ
หั อ งประชุ ม ใหญ่ ชั ้น 21 อาคารบ ารุ งราษฎร์ อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล คลิ นิ ก เลขที่ 33 ถนนสุ ขุ ม วิ ท ซอย 3
(นานาเหนือ) วัฒนา กทม. 10110
นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ เป็ นประธานทีป
่ ระชุม ได ้แถลงว่ามีผู ้ถือหุ ้นทีม
่ าด ้วยตนเองและผู ้รับมอบ
ฉั นทะจากผู ้ถือหุ ้นมาเข ้าร่วมประชุม รวม 1,217 ราย นั บจานวนหุ ้นได ้ทัง้ หมด 552,697,077 หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ
75.7065 ของจานวนหุ ้นทีจ
่ าหน่ายได ้แล ้วทัง้ หมด จานวน 730,052,222 หุ ้น ครบเป็ นองค์ประชุมตามข ้อบังคับของ
บริษัทแล ้ว จึงขอเปิ ดประชุมเพือ
่ พิจารณาเรือ
่ งต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
การประชุมครัง้ นีม
้ ก
ี รรมการบริษัท ผู ้บริหารของบริษัท เข ้าร่วมการประชุม ดังนี้
กรรมการทีเ่ ข ้าร่วมประชุม
1. นายชัย
โสภณพนิช

ประธานกรรมการ

2.

นายชาญวิทย์ ตันติพ
์ พ
ิ ัฒน์ รองประธานกรรมการ

3.

นางลินดา

ลีสหะปั ญญา กรรมการ และกรรมการผู ้จัดการ

4.

นายสิน

อนุราษฎร์

กรรมการ และผู ้อานวยการด ้านการแพทย์กลุม
่

5.

นายนา

ตันธุวนิตย์

Hospital Chief Executive Officer

6.

นายชอง

โท

กรรมการ กรรมการคณะกรรมการลงทุน และกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

7.

ดร. สุวรรณ

วลัยเสถียร

กรรมการ และกรรมการคณะกรรมการลงทุน

8.

น.ส.โสภาวดี อุตตโมบล

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

9.

นายสรดิษ

วิญญรัตน์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

เกษตระทัต

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

10. นางอรุณี

ผู ้บริหาร
1. นายเดนนิส
2. นายเคนเนท บิสลี่
3. รศ.นพ.สมศักดิ์
4. รศ.น.พ. ก่อพงศ์
5. น.ส. วรัญญา
6. นางอาทิรัตน์
7. นายสมศักดิ
8. น.ส. จิระภรณ์

บราวน์
เลิฟ เจอาร์
ิ ฐ์เสรี
เชาว์วศ
ิ ษ
รุกขพันธุ์
สืบสุข
จารุกจิ พิพัฒน์
วิวฒ
ั นสินชัย
ั ดิ์
เล็กดารงค์ศก

Corporate Chief Executive Officer
Corporate Chief Financial Officer
ผู ้อานวยการด ้านการแพทย์
ผู ้อานวยการด ้านปฏิบต
ั ก
ิ าร
ผู ้อานวยการด ้านการจัดการ
ผู ้อานวยการด ้านการจัดการ
Hospital Chief Financial Officer
ผู ้อานวยการสายงานการพยาบาล

เลขานุการบริษัท
1. นายบรรพต

กิตติกงิ่ เลิศ

เลขานุการบริษัท

นอกจากนี้ นายเติมพงษ์ โอปนพั นธุ์ และนางสาวสุนิดา เอกแสงศรี ตัวแทนผู ้สอบบัญชีจากสานั กงานอีวาย
จากัด ได ้เข ้าร่วมการประชุมด ้วย
ประธานได ้มอบหมายให ้เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนากรรมการ ผู ้บริหาร และตัวแทนผู ้สอบบัญชีตอ
่ ทีป
่ ระชุม
้ จงรายละเอียดเกีย
และเลขานุการบริษัทได ้ชีแ
่ วกับการประชุม และวิธก
ี ารออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะใช ้บัตรลงคะแนน โดยนั บหนึง่ หุ ้นต่อหนึง่ เสียง ซึง่ ผู ้ถือหุ ้นหรือผู ้รับมอบ
ฉันทะต ้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึง่ คือ เห็นด ้วย ไม่เห็นด ้วย หรือ งดออกเสียง และไม่สามารถ
แบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน นอกจากผู ้ถือหุ ้นทีเ่ ป็ นผู ้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให ้ Custodian ใน
ประเทศไทยเป็ นผู ้รับฝากและดูแลหุ ้นซึง่ ใช ้หนั งสือมอบฉันทะ แบบ ค. เท่านัน
้
ผู ้ถือหุ ้นและผู ้รั บมอบฉั นทะทีไ่ ด ้รั บบัตรลงคะแนน กรุณาทาเครือ
่ งหมายลงในช่องเห็ นด ้วย ไม่เห็ นด ้วย หรือ
งดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั น
้ และเพื่อความรวดเร็ วในการนั บคะแนน ผู ้ถือหุ ้นทีไ่ ม่เห็ นด ้วย หรืองดออก
เสียง กรุณายกมือเพือ
่ ให ้เจ ้าหน ้าทีเ่ ก็บบัตรลงคะแนน เจ ้าหน ้าทีจ
่ ะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู ้ทีไ่ ม่เห็นด ้วย หรืองดออก
เสียงเท่านั น
้ ผู ้ทีไ่ ม่ยกมือจะนั บว่าเป็ นคะแนนเสียงเห็นด ้วยทัง้ หมด เมือ
่ ประชุมเสร็ จ กรุณาส่งใบลงคะแนนทีเ่ หลือคืน
แก่เจ ้าหน ้าทีท
่ ป
ี่ ระตูทางออกหรือวางไว ้ ณ ทีป
่ ระชุม
1
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ส่วนผู ้รั บมอบฉั นทะทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นได ้ระบุความประสงค์การลงคะแนนไว ้ชัดเจนแล ้วในใบมอบฉั นทะแบบ ข. และ
แบบ ค. บริษัทจะนับคะแนนตามทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นระบุมา
ทีป
่ ระชุมรั บทราบและยอมรั บรายละเอียดเกีย
่ วกับการประชุม และวิธก
ี ารออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ
ดังกล่าวข ้างต ้น
ทัง้ นี้ มีผู ้ถือหุ ้นได ้สอบถามถึงการประชุม ดังสรุปได ้ดังนี้
1.

รศ. อนุการ อิศรเสานา ณ อยุธยา สอบถามถึงการทีท
่ ่านประธานถูกระวางโทษตามมาตรา 296 แห่ง
พระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นัน
้ จะมีผลอย่างไรต่อทีป
่ ระชุมหรือไม่
ตอบ นางอรุณี เกษตรทัต ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได ้ขอตอบ
แทนท่ า นประธาน ว่ า กรณี ส านั ก งานก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ หรื อ ก.ล.ต. มีค าสั่ ง
้ หุ ้นของบริษั ท
เปรียบเทียบปรั บคุณชัย โสภณพนิช จากการเปิ ดเผยข ้อมูลภายในเพื่อให ้บุคคลอืน
่ ซือ
กรุงเทพประกันภัย ซึง่ ผลประโยชน์ทไี่ ด ้รั บ เมือ
่ ได ้นามาพิจารณากาหนดเป็ นค่าปรั บแล ้วมีมูลค่าไม่สงู
และยังต่ากว่ามูลค่าเปรียบเทียบปรั บขัน
้ ตา่ ดังนั น
้ คณะกรรมการเปรียบเทียบจึงมีคาสัง่ เปรียบเทียบปรั บ
ในจ านวนขั น
้ ต่ า เป็ นเงิน 500,000 บาท ทางคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทน และ
คณะกรรมการตรวจสอบของโรงพยาบาลจึงได ้ข ้อสรุ ปจากคาแถลงการณ์ ของ ก.ล.ต. ว่าการเปิ ดเผย
ข ้อมูลดังกล่าวของคุณชัยนั น
้ ไม่ได ้มีเจตนาจะแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง หรือหาผลประโยชน์
ให ้แก่บุคคลอืน
่ ใด อันเป็ นการเอาเปรียบผู ้ถือหุ ้น ผู ้ลงทุน หรือบุคคลภายนอก อีกทั ง้ คุณชัยยังมิได ้รั บ
ผลประโยชน์ จ ากการเปิ ดเผยข ้อมู ลดั งกล่า วแต่อย่ างใด กรณี นี้ เป็ นเพี ยงการพู ดคุยเพื่อการจั ดการ
ิ ในครอบครั วเท่านั น
ทรัพย์สน
้ นอกจากนี้คณะกรรมการยังได ้ตรวจสอบไปยัง ก.ล.ต. และได ้รับคายืนยัน
ว่ า คุ ณ ชั ย ยั ง มีคุ ณ สมบั ต ิท ี่จ ะด ารงต าแหน่ ง กรรมการของบริ ษั ท โรงพยาบาลบ ารุ ง ราษฎร์ จ ากั ด
(มหาชน) ได ้ คณะกรรมการจึงไม่มก
ี ารเปลีย
่ นแปลงความเห็นเรือ
่ งการเสนอให ้คุณชัยเข ้ารับตาแหน่งใน
อีกวาระ เพือ
่ ตอบคาถามของท่านคือจะไม่มผ
ี ลกระทบต่อการประชุมครัง้ นี้

เมือ
่ ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นคนใดซักถามเพิม
่ เติม ประธานจึงได ้เริม
่ ดาเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
1. พิจ ารณาร บ
ั รองรายงานการประชุ ม วิส าม ญ
ั ผู ้ถ อ
ื หุ น
้ คร งั้ ที่ 1/2558 ประชุ ม เมื่อ ว น
ั จน
ั ทร์ท ี่ 30
พฤศจิกายน 2558
ประธานได ้มอบหมายให ้นายบรรพต กิตติกงิ่ เลิศ เลขานุ การบริษัท เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น
ครั ง้ ที่ 1/2558 ซึง่ ได ้จัดประชุมเมือ
่ วันจั นทร์ท ี่ 30 พฤศจิกายน 2558 และได ้จัดส่งให ้กับผู ้ถือหุ ้นไปพร ้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมเพือ
่ ให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณารับรอง
ประธานได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และรั บฟั งข ้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู ้ถือหุ ้น แต่ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นคนใด
ซักถามหรือให ้ความเห็ น ประธานจึงขอให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณารั บรองรายงานการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครั ง้ ที่
1/2558 ดังกล่าว
มติทป
ี่ ระชุ ม ทีป
่ ระชุมพิจารณาแล ้ว มีมติเอกฉั นท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 1/2558
ซึง่ ประชุมเมือ
่ วันจันทร์ท ี่ 30 พฤศจิกายน 2558 ดังนี้
เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย
งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

553,279,463
0
0

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

100
0
0

2. ร ับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษ ัทในรอบปี 2558
ประธานได ้มอบหมายให ้นพ.น า ตันธุวนิตย์ กรรมการและผู ้อานวยการด ้านบริหาร เป็ นผู ้รายงานผลการ
ดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ซึง่ รวมถึงข ้อมูลการลงทุน รางวัลต่างๆ ทีไ่ ด ้รับ การพัฒนาของพนั กงานและ
ิ ชัย
สิทธิประโยชน์, กิจกรรมด ้านการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคม และ มอบหมายให ้นายสมศักดิ์ วิวัฒน์สน
ผู ้อานวยการด ้านการเงิน เป็ นผู ้รายงานผลการดาเนินงานด ้านการเงินของบริษัทในรอบปี 2558 ดังสรุปได ้ดังนี้
ผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558
พื้นทีใ่ ห ้บริการหลักของโรงพยาบาล ประกอบด ้วย อาคารบ ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก, อาคาร
่ แนล และอาคารบารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชัน
่ แนล ทาวเวอร์
โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชัน
่ อาคาร บีเอช เรสซิเด ้นซ์)
โดยอาคารบารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ (ก่อนหน ้านี้เป็ นทีร่ ู ้จักในชือ
้ โดย 8 ชัน
้ แรกเป็ นทีจ
้ ถัดไปเป็ นทีพ
้ เป็ นส่วนของ
เป็ นอาคาร 18 ชัน
่ อดรถ อีก 7 ชัน
่ ั กอาศัย และถัดขึน
้ ไป 2 ชัน
้ บนสุดเป็ นดาดฟ้ าและส่วนควบคุมงานระบบ ต่อมาบริษัทได ้รับอนุ ญาตการดัดแปลงอาคารจาก
สานั กงาน และชัน
้ ให ้กลายเป็ นคลินิกรั กษา
สานั กการโยธา กรุงเทพมหานคร และทาการก่อสร ้างเปลีย
่ นแปลงส่วนพั กอาศัย 7 ชัน
2
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้ ส่วนอีก 1 ชัน
้ จะสร ้างเป็ นสานั กงาน โดยอาคารดังกล่าวได ้ถูกปิ ดเพือ
ผู ้ป่ วยจานวน 6 ชัน
่ ดาเนินการก่อสร ้างตัง้ แต่
เดือนพฤศจิกายน 2558 ทีผ
่ ่านมา และเมื่อการก่อสร ้างแล ้วเสร็ จบริษัทจะทาการย ้ายห ้องปฏิบัตก
ิ ารทางคลินิก ,
ศูนย์หู คอ จมูก, ศูนย์ทันตกรรม, ศูนย์สข
ุ ภาพจิต, คลินก
ิ สุขภาพพนั กงาน และศูนย์ไตเทียมผู ้ป่ วยนอก จากอาคาร
่ แนล และอาคารบารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชัน
่ แนล คลินก
โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชัน
ิ มายังอาคารอาคาร
่ แนล ทาวเวอร์ นอกจากนี้จะทาการจัดตัง้ ศูนย์เต ้านม ขึน
ั ้ 11 ของ
บารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชัน
้ มา ซึง่ จะตัง้ อยู่ทช
ี่ น
่ แนล ทาวเวอร์ด ้วย โดยคาดว่าการก่อสร ้างจะแล ้วเสร็ จภายในไตรมาสแรกของปี
อาคารบารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชัน
2560
โครงการปรั บปรุงอาคารบารุงราษฎร์ เรสซิเด ้นซ์ และสานั กงาน บนถนนพระราม 4 ได ้แล ้วเสร็ จ ในปี 2558
โดยปั จจุบน
ั ส่วนสานั กงานรองรับพนั กงานแล ้วกว่า 363 ราย และส่วนหอพักพยาบาลได ้มีการเข ้าพักแล ้วกว่า 456
้ อาคารอาคารบารุงราษฎร์ เรสซิเด ้นซ์
ราย และยังสามารถรองรั บเพิม
่ เติมได ้อีกส่วนหนึ่ง ซึง่ ภายหลังการเข ้าซือ
และสานั กงาน ส่งผลให ้รายจ่ายค่าเช่าของบริษัทลดลง เนื่องจากบริษัทได ้ทาการยกเลิกสัญญาเช่าหอพัก 3 แห่ง
ทีม
่ อ
ี ยูเ่ ดิม
นอกจากนี้ บริษัทยังเป็ นเจ ้าของทีด
่ น
ิ หลายแปลงบริเวณรอบโรงพยาบาลบารุงราษฎร์ หนึง่ ในนั น
้ คือ โครงการ
่
สุขม
ุ วิทซอย 1 บนพืน
้ ที่ 6,172 ตารางเมตร ซึงกาลังอยู่ระหว่างการพัฒนาให ้เป็ น อาคารบริการผู ้ป่ วยนอก ฝ่ าย
งานสนับสนุน ฝ่ ายการเรียนการสอน และ อาคารจอดรถ แต่ด ้วยข ้อจากัดของความกว ้างของถนนในซอยสุขม
ุ วิท 1
ทาให ้โครงการสุขม
ุ วิทซอย 1 สามารถสร ้างอาคารได ้สูงไม่เกิน 23 เมตร และพืน
้ ทีใ่ ช ้สอยของแต่ละอาคารไม่เกิน
10,000 ตารางเมตร
บริษั ทจึงจะทาการก่อสร ้างอาคาร 3 อาคารบนพื้นทีด
่ ังกล่าว โดยมีพื้นทีใ่ ช ้สอยรวมที่
26,000 ตารางเมตรโดยประมาณ ทัง้ นี้ บริษัทได ้ทาการว่าจ ้างทีป
่ รึกษาเพื่อเข ้ามาดูแล และดาเนินการตามแผน
ต่างๆ สาหรับโครงการแล ้ว
โครงการบนถนนเพชรบุรไี ด ้ผ่านการอนุมัตก
ิ ารวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล ้อม แล ้วตัง้ แต่เดือนมกราคม 2558
และได ้รั บใบอนุ ญาตให ้ก่อสร ้างอาคาร จากสานั กโยธา กรุงเทพมหานคร เมือ
่ เดือนธันวาคม 2558 ทีผ
่ ่านมา แต่
้ ทีด
เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจทัง้ ในและต่างประเทศ ประกอบกับทีบ
่ ริษัทสามารถเข ้าซือ
่ น
ิ ผืนใหม่ ทีใ่ กล ้
กับโรงพยาบาลในช่วงปลายปี 2558 ทาให ้บริษัทตัดสินใจชะลอโครงการก่อสร ้างโรงพยาบาลบนถนนเพชรบุรไ
ี ป
ก่อน จนกว่าฝ่ ายบริหารจะเล็งเห็นถึงความต ้องการทีจ
่ ะขยายพืน
้ ทีใ่ ห ้บริการเพิม
่ เติมในอนาคต
ในส่วนของต่างประเทศ บริษั ทได ้รั บใบอนุ ญาตให ้ประกอบธุรกิจ จากคณะกรรมการการลงทุนของประเทศ
เมียนมาร์ เมือ
่ วันที่ 25 กันยายน 2558 เพือ
่ ประกอบกิจการคลินิก ในกรุงย่างกุ ้ง ซึง่ บริการจะประกอบไปด ้วย การ
สาธารณสุขขัน
้ พืน
้ ฐาน, การตรวจวินจ
ิ ฉั ยโรค, ห ้องปฏิบัตก
ิ ารคลินก
ิ , รังสีวท
ิ ยา, การตรวจเต ้านมด ้วยรังสีเอ็กซเรย์
้ ไตรมาส 2 ของปี 2559
และบริการอัลตร ้าซาวน์ โดยคาดว่าจะสามารถเปิ ดให ้บริการได ้ไม่เกินสิน
ในส่วนของรางวั ลต่างๆ โรงพยาบาลบ ารุ งราษฎร์ได ้รั บการรั บรองคุณภาพขั น
้ ก ้าวหน า้ จากสถาบั นรั บรอง
คุณภาพสถานพยาบาล โดยในปี 2558 บริษัทเป็ นโรงพยาบาลเพียงแห่งเดียวทีไ่ ด ้รับการรับรองนี้
บริษัทได ้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น เป็ นปี ท ี่ 8 ติดต่อกัน
บริษัทได ้รับรางวัล จาก 2 บริษัทประกันภัย ได ้แก่รางวัลดังต่อไปนี้



ทีมบริหารจัดการทางการแพทย์ยอดเยีย
่ ม และ การบริหารและการบริการทางการแพทย์ยอดเยีย
่ ม จาก
บริษัท อลิอน
ั ซ์ อยุธยา ประกันชีวต
ิ
รางวัลการบริหารจัดการทางการแพทย์ดเี ยีย
่ ม Muang Thai Life Assurance Modern Hospital Award
2015 จากบริษัท เมืองไทย ประกันชีวต
ิ

บริษัทได ้รับรางวัล ด ้านความรับผิดชอบต่อสังคม 2 รางวัล คือ
• รางวัลโดดเด่น (Outstanding) ในสาขาความเป็ นเลิศด ้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate
Social Responsibility Excellence) ในพิธม
ี อบรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards
2015 จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ฯ
(โรงแรมพลาซา แอทธินี เมือ
่ 24 พ.ย. 2558)
•

รางวัลองค์กรแห่งความเป็ นเลิศด ้านความรับผิดชอบต่อสังคม AMCHAM CSR Excellence Awards–
2015 ระดับเงิน (ได ้รับรางวัลติดต่อกันเป็ นปี ที่ 3) ในฐานะทีเ่ ป็ นองค์กรทีม
่ ค
ี วามเป็ นเลิศด ้านการ
ช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนือ
่ ง ซึง่ ทางโรงพยาบาลฯ และมูลนิธโิ รงพยาบาลบารุงราษฎร์ ได ้
นาเสนอผลการดาเนินงานของโครงการ รักษ์ ใจไทย ทีไ่ ด ้ช่วยเหลือผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่
กาเนิดผู ้ด ้อยโอกาสในสังคม

โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ร่ วมกับมูลนิธโิ รงพยาบาลบารุงราษฎร์ ได ้ดาเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพสังคม 3
โครงการ เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเฉลิม
พระชนมายุ ๖๐ พรรษาในปี 2558
ได ้แก่ โครงการรั ก ษ์ ใจไทย ผ่ า ตั ดเด็ ก โรคหั ว ใจพิก ารแต่ ก าเนิ ด แก่
ผู ้ด ้อยโอกาส จานวน 60 ราย โดยได ้ผ่าตัดไปแล ้ว 18 ดวง โครงการผ่าตัดข ้อเข่าเทียมด ้วยระบบคอมพิวเตอร์และ
แขนหุ่นยนต์ ได ้ผ่าตัดเปลีย
่ นข ้อเข่าให ้แก่ผู ้สูงอายุทม
ี่ รี ายได ้น ้อยไปแล ้ว 24 ข ้อเข่า และโครงการปลูกถ่ายไต
้
ให ้แก่ผู ้ป่ วยโรคไตครบแล ้ว 2 ราย โดยไม่คด
ิ ค่าใช ้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน
3
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กองทุนทอมสันร่ วมกับมูลนิธ โิ รงพยาบาลบ ารุ งราษฎร์ และโรงพยาบาลบ ารุ งราษฎร์ ได ้ออกหน่ วยแพทย์
เคลือ
่ นทีเ่ พือ
่ ให ้การดูแลสุขภาพกับผู ้ยากไร ้ในชุมชน 37 แห่งในกรุงเทพฯ ทุกๆวัน โดยในแต่ละปี บริษัทได ้ดูแล
ผู ้ป่ วยมากกว่า 21,062 คน และยังมอบข ้าวสารถุงละ 5 กก. จานวน 6,173 ถุงแก่ครอบครัวผู ้ยากไร ้ด ้วย
โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ออกหน่วยแพทย์เคลือ
่ นทีเ่ พือ
่ ช่วยเหลือประเทศเพือ
่ นบ ้านทีป
่ ระสบภัยธรรมชาติ
•
•

ประเทศเมียนมาร์ เนือ
่ งจากเกิดน้ าท่วมใหญ่
ประเทศเนปาล เนือ
่ งจากเกิดแผ่นดินไหว

บริษัทได ้เปิ ดวีดท
ิ ัศน์ทม
ี่ ค
ี วามยาว 3 นาที เนื่องในโอกาสทีโ่ รงพยาบาลบารุงราษฎร์ได ้เปิ ดดาเนินการมาครบ
36 ปี ในปี 2559 นี้ ซึง่ วีด ท
ิ ัศน์ได ้แสดงเนื้อหาของโรงพยาบาลบ ารุ งราษฎร์ท ป
ี่ ระสบความส าเร็ จ และความ
ภาคภูมใิ จจากอดีตจนถึงปั จจุบัน
ผลการดาเนินงานด ้านการเงินของบริษัทในรอบปี 2558
ในปี 2558 บริษั ทมีรายได ้รวม 17,929 ล ้านบาท เพิ่มขึน
้ ร อ้ ยละ 12.7 จาก 15,911 ล ้านบาทในปี 2557
จ านวนวั นผู ้ป่ วยใน (Patient Day) เพิ่มขึน
้ ร อ้ ยละ 11.3 และจ านวนผู ้ป่ วยที่เข ้ารั บการรั กษาเป็ นผู ้ป่ วยใน
(Admission) เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 2.1 ในปี 2558 เมือ
่ เทียบกับปี 2557 เนื่องจากระยะเวลาการพักรักษาทีย
่ าวนานขึน
้
ของกลุ่มผู ้ป่ วยต่างประเทศ ร่วมกับการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของจานวนผู ้ป่ วยต่างประเทศทีเ่ ข ้ารั บการรักษาเป็ น
ผู ้ป่ วยใน (Admission) ซึง่ เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 7.5 จานวนผู ้ป่ วยนอกเพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 0.8 ในปี 2558 เมือ
่ เทียบกับในปี
2557
่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA) ของบริษัท เพิม
กาไรก่อนหักดอกเบีย
้ ภาษี ค่าเสือ
่ ขึน
้ ร ้อยละ 18.1 จาก
่ มราคา
4,516 ล ้านบาท ในปี 2557 เป็ น 5,332 ล ้านบาท ในปี 2558 และอัตรากาไรก่อนหักดอกเบีย
้ ภาษี ค่าเสือ
และค่าตัดจาหน่าย (EBITDA Margin) คิดเป็ นร ้อยละ 30.0 ในปี 2558 เทียบกับร ้อยละ 28.6 ในปี 2557
บริษัทมีคา่ ใช ้จ่ายทางการเงินจานวน 187 ล ้านบาท ในปี 2558 เทียบกับจานวน 186 ล ้านบาทในปี 2557 ซึง่
เพิม
่ ขึน
้ ในอัตราทีต
่ า่ กว่าอัตราการเติบโตของรายได ้
บริษัทมีภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คล 823 ล ้านบาท ในปี 2558 เพิม
่ ขึน
้ จาก 685 ล ้านบาท ในปี 2557 ส่วนใหญ่เป็ น
ผลมาจากกาไรจากการดาเนินงานทางภาษี ทเี่ พิม
่ ขึน
้ ของปี 2558 เมือ
่ เทียบกับของปี 2557 ทาให ้เกิดภาษี เงินได ้ที่
เพิม
่ ขึน
้ 163 ล ้านบาท และผลประโยชน์ทางภาษี ทเี่ กีย
่ วกับเงินบริจาคให ้กับวิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์เพื่อ
สนับสนุนการฝึ กอบรมพยาบาลทีล
่ ดลงจานวน 6 ล ้านบาท หักกลบกับผลประโยชน์ทางภาษี ทเี่ กีย
่ วกับการฝึ กอบรม
ทีเ่ พิม
่ ขึน
้ จานวน 15 ล ้านบาท และผลประโยชน์ทางภาษี จากการรั บรู ้ผลขาดทุนจากการด ้อยค่าในเงินลงทุนของ
บริษัท เอเชีย โกลเบิล เฮลธ์ จากัด (“AGH”) จานวน 6 ล ้านบาท ในปี 2558
บริษัทมีกาไรต่อหุ ้นขัน
้ พืน
้ ฐาน 4.72 บาท ในปี 2558 เพิม
่ ขึน
้ ร ้อยละ 25.8 จาก 3.75 บาท ในปี 2557 บริษัท
มีกาไรต่อหุ ้นแบบปรับลด 3.96 บาท ในปี 2558 เพิม
่ ขึน
้ ในอัตราเดียวกันจาก 3.15 บาท ในปี 2557
หากได ้รั บการอนุ มัตจ
ิ ากผู ้ถือหุ ้น เงินปั นผลจ่ายรวมในปี 2558 จะเพิม
่ ขึน
้ เป็ น 2.35 บาท จาก 1.95 บาทในปี
2557
จานวนวันเก็บหนี้เฉลีย
่ คิดเป็ น 41.3 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เทียบกับ 34.7 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 เนือ
่ งจากความแตกต่างของเวลาในการเก็บหนีใ้ นกลุม
่ ลูกค ้าสัญญาชาวตะวันออกกลาง
ิ สุทธิเป็ น 0 ทัง้ ในปี 2558 และ 2557 ส่งผลให ้อัตราส่วนหนี้สน
ิ สุทธิตอ
หนี้สน
่ ส่วนของผู ้ถือหุ ้นเป็ น 0 ทัง้ ในปี
2558 และ 2557
ระยะเวลาขายสินค ้าเฉลีย
่ คิดเป็ น 11.2 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เทียบกับ 12.3 วัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
ทัง้ นี้จะเห็นได ้ว่า ผลการดาเนินงานของบริษัทในช่วงห ้าปี ทีผ
่ ่านมา รายได ้รวม มีอัตราเติบโตเฉลีย
่ สะสม
ต่อปี ที่ 12% ในขณะที่ กาไรสุทธิมอ
ี ัตราเติบโตเฉลีย
่ สะสมต่อปี ถึง 22% (ไม่รวม รายการพิเศษ) อัตราการ
เติบ โตของก าไรสุท ธิสูง กว่า อั ต ราการเติบ โตของผลการด าเนิน งาน นั ้น เป็ นผลมาจากการด าเนิ น งานที่ม ี
ประสิทธิภาพของบริษัท
ในขณะเดียวกัน ราคาหุ ้น มีอต
ั ราเติบโตเฉลีย
่ สะสมต่อปี ที่ 46% ซึง่ สูงกว่าอัตราการเติบโตของกาไรสุทธิ
ทัง้ นีเ้ ป็ นผลมาจากการเพิม
่ ขึน
้ ของตัวคูณของราคาต่อกาไรสุทธิตอ
่ หุ ้น
ทัง้ นี้ บริษัทมีรายการพิเศษทีผ
่ า่ นมาดังนี้


ปี 2555 กาไรจากการขายเงินลงทุนก่อนหักภาษี เงินได ้จานวน 790 ล ้านบาท เป็ นส่วนหนึง่ ของรายได ้
รวม



ปี 2554 รวมกาไรจานวน 33 ล ้านบาท จากผลประโยชน์ทางภาษี จากการขาย BMC จานวน 106 ล ้าน
้ คืนจานวน 50
บาท หักลบกับขาดทุนจากการขาย AHI จานวน 24 ล ้านบาท และขาดทุนจากหุ ้นทุนซือ
ล ้านบาท
4
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ปี 2555 รวมกาไรจานวน 548 ล ้านบาทจากการขาย BCH (สุทธิภาษี จานวน 567 ล ้านบาท) หักลบกับ
กาไรทางภาษี จากการขาย AHI จานวน 14 ล ้านบาท และการหยุดดาเนินงานของ BIL จานวน 5 ล ้าน
บาท

บริษัทได ้แสดงตารางเปรียบเทียบ มูลค่าสุทธิของกิจการ/เตีย ง และอัตราความสามารถในการทากาไร กับ
โรงพยาบาลทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียนอืน
่ ๆ ในภูมภ
ิ าค โดยตัวชีว้ ัดทัง้ สองสะท ้อนให ้เห็นถึงความสามารถในการ
ทากาไรของโรงพยาบาลบารุงราษฎร์ ซึง่ ถือว่าดีกว่าโรงพยาบาลอืน
่ ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
บริษัทได ้แสดงตารางเปรียบเทียบ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้น และราคาต่อมูลค่าทางบัญชี กับ
โรงพยาบาลทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียนอืน
่ ๆ ในภูมภ
ิ าค โดยตัวชีว้ ด
ั ทัง้ สองสะท ้อนให ้เห็นประสิทธิภาพในการสร ้าง
ผลก าไร และมู ล ค่ า เพิ่ ม จากการใช ้สิน ทรั พ ย์ ข องบริษั ทได ้ ซึ่ง โรงพยาบาลบ ารุ ง ราษฎร์ ก็ ถ ื อ ว่ า ดีก ว่ า
โรงพยาบาลอืน
่ ๆ ในภูมภ
ิ าค
ทัง้ นี้ ผู ้ถือหุ ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิม
่ เติมได ้จากรายงานประจาปี (แบบ 56-1) ของบริษัท
ประธานได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือ หุ ้นซัก ถาม และรั บ ฟั ง ข ้อเสนอแนะต่า ง ๆ ของผู ้ถือ หุ ้น โดยมีผู ้ถือ หุ ้นได ้
สอบถามสรุปได ้ดังนี้
1.

่ ชมผลการดาเนินงานของบริษัท
นายบาสันต์ กุมาร์ ดูการ์ ผู ้ถือหุ ้นมาประชุมด ้วยตนเองได ้กล่าวชืน

2.

่ ชมโรงพยาบาล และได ้สอบถามข ้อมูล
นายนิค ม ภคบัณ ฑุ ผู ้ถือ หุ ้นมาประชุม ด ้วยตนเอง ได ้กล่า วชืน
เกีย
่ วกับงบประมาณค่าอบรมของบริษัททีเ่ พิม
่ ขึน
้ จากปี ก่อนจานวน 74 ล ้านบาท เป็ น 150 ล ้านบาท ซึง่
อาจจะเป็ นผลมากจากการทีโ่ รงพยาบาลให ้ความสาคัญกับบุคลากรจานวนมากจึงทาให ้ค่าอบรมเพิม
่ ขึน
้
่ งทีบ
100% จึงขอสอบถามว่าหนึ่งในความเสีย
่ ริษัทได ้เขียนไว ้คือเรือ
่ งของการขาดแคลนบุคลากร และ
บริษัทเองก็มศ
ี ูนย์อบรมพนั กงานของบารุงราษฎร์โดยเฉพาะ ขณะเดียวกันรั ฐบาลก็มน
ี โยบายทีส
่ ามารถ
หักค่าใช ้จ่ายภาษี เกีย
่ วกับทางด ้านการอบรม ในส่วนนีท
้ างโรงพยาบาลได ้รับประโยชน์บ ้างหรือไม่
้ จงต่อ ผู ้ถือ หุ ้นว่า บริษั ททีใ่ ช ้อบรมบุค ลากร คือ บริษั ท ศูน ย์พั ฒ นาและ
ตอบ น.พ. น า ตัน ธุว นิต ย์ ชีแ
ฝึ กอบรมบุคลากร บารุงราษฎร์ จากัด หรือบารุงราษฎร์ อคาเดมี่ ซึง่ ทางโรงพยาบาลจะได ้ผลประโยชน์
ทางภาษี จากการส่งบุคลากรไปอบรมทีน
่ ั่ น และนายสมศักดิ์ วิวัฒนสินชัย กล่าวเสริมว่าทางโรงพยาบาล
ได่รับผลประโยชน์ทางภาษี จากการอบรมดังกล่าวในปี ทผ
ี่ า่ นมาประมาณ 15 ล ้านบาท

3.

นายภาณุ วัฒน์ เวชยันต์ววิ ัฒน์ ผู ้ถือหุ ้นมาประชุมด ้วยตนเอง สอบถามเรือ
่ ง average per treatment
สาหรั บ OPD และ IPD ว่าค่าเฉลีย
่ อยู่ทเี่ ท่าไหร่เมือ
่ เทียบกับปี 2557 และ 2558 และมีแนวโน ้มเป็ น
อย่างไร และคนไข ้ทีเ่ พิม
่ ขึน
้ จานวน 8% ทัง้ ทีจ
่ านวนนั กท่องเทีย
่ วโดยรวมมีจานวนเพิม
่ ขึน
้ ค่อนข ้างมาก
นัน
้ เกิดจากสาเหตุอะไร
้ จงในส่วนของรายได ้ OPD
ตอบ นายสมศักดิ์ วิวัฒ นสิน ชัย ชีแ
เพิม
่ ขึน
้ 9.4% ส่วน IPD เพิม
่ ขึน
้ 11.6%

ว่าในปี ทีผ
่ ่า นมาเมือ
่ เทียบกับ ปี 2557

้ จง
ขอให ้ น.พ. นาเป็ นผู ้ชีแ
้ จงในส่วนของจานวนนั กท่องเทีย
ประธานได ้ชีแ
่ วเมือ
่ เทียบกับจานวนคนไข ้ว่านั กท่องเทีย
่ วกับผู ้ป่ วยนั น
้
เป็ นคนละตลาด นั กท่องเทีย
่ วไม่จาเป็ นต ้องป่ วยและมาโรงพยาบาล คนทีจ
่ ะมาโรงพยาบาลคือคนทีป
่ ่ วย
่ ว่าจานวนคนไข ้ทีม
แล ้ว แล ้วเลือกทีจ
่ ะมาโรงพยาบาลของเรา และเชือ
่ าโรงพยาบาลของเรานั น
้ ไม่น อ
้ ย
กว่าโรงพยาบาลอืน
่
น.พ. น า ตัน ธุว นิต ย์ กล่า วเสริม อีก ว่า จ านวนนั ก ท่อ งเทีย
่ วทีเ่ ข ้ามาในประเทศไทยเพื่อ การพั ก ผ่ อ นที่
เพิม
่ ขึน
้ มากในปี ทแ
ี่ ล ้วจะเป็ นส่วนของชาวจีน ซึง่ ปั จจุบันยังไม่เป็ นตลาดหลักของโรงพยาบาล ซึง่ เป็ นอีก
หนึง่ ตลาดทีบ
่ ริษัทกาลังจะรับเป็ น Medical tourist เข ้ามา
4.

นายสุพจน์ หาญนิรัญกูร ผู ้ถือหุ ้นมาด ้วยตนเอง สอบถามว่ารายได ้หลักของโรงพยาบาลจะเป็ นผู ้ป่ วยจาก
ต่างประเทศมากกว่า อยากทราบว่าเป็ นประเทศใดมากทีส
่ ด
ุ และโรงพยาบาลจะมีนโยบายหรือกลยุทธ์ใด
ทีจ
่ ะเก็บรักษาตลาดนีไ้ ว ้ เพราะมีคแ
ู่ ข่งในต่างประเทศเยอะ
ี้ จงว่ากลุม
ตอบ น.พ. นา ตันธุวนิตย์ชแ
่ ชาวต่างชาติทเี่ ข ้ามารับบริการของโรงพยาบาลทีม
่ ากทีส
่ ด
ุ ถ ้าแยก
เป็ นรายประเทศจะเป็ นประเทศเมียนมาร์ ทารายได ้จานวน 8.5% ของจานวนรายได ้ของโรงพยาบาล
โดยบริษัทมี diagnostic clinic ทีจ
่ ะเปิ ดทีก
่ รุงย่างกุ ้ง ซึง่ อยู่ในขัน
้ ตอนการเตรียมพร ้อมทีจ
่ ะเปิ ดให ้บริการ
ภายใน 1 เดือนข ้างหน ้า เป็ นอีก 1 วิธก
ี ารทีจ
่ ะไปเพิม
่ brand awareness ของโรงพยาบาล และสามารถ
ตรวจสุขภาพเบือ
้ งต ้นทีน
่ ั่นได ้ โดยมีบริการรักษาวินจ
ิ ฉัยเทียบเท่ากับทีม
่ าใช ้บริการในประเทศไทย เพราะ
ได ้ส่งแพทย์และบุคลากรไปประจาทีน
่ ั่น เป็ นการสร ้างฐานความมั่นคงให ้กับฐานลูกค ้าทีป
่ ระเทศเมียนมาร์
นายสมศักดิ์ วิวัฒนสินชัย กล่าวเสริมเรือ
่ งว่าจานวนคนไข ้ชาวไทยและชาวต่างชาติอยู่ท ป
ี่ ระมาณ 50/50
เป็ นกลุม
่ ตะวันออกกลางประมาณ 12% กลุม
่ อินโดไชน่าประมาณ 13%
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5.

นายบาสันต์ กุมาร์ ดูการ์ ผู ้ถือหุ ้นมาประชุมด ้วยตนเอง ได ้กล่าวแนะนาว่าเนื่องจากบริษัทมีความสัมพันธ์
ทีด
่ ก
ี ับธนาคารกรุงเทพทีม
่ ส
ี าขาอยู่ทั่วอาเซียน บริษัทอาจขอคาแนะนาจากธนาคารกรุงเทพการในการ
ขยายกิจการไปในต่างประเทศได ้ นอกจากนี้ บริษัทมีระยะเวลาของรายได ้ค ้างรั บทีม
่ ากกว่ารายจ่ายค ้าง
ื่ เสียงทีด
ิ ตา่ บริษัทจึงสามารถจัดหาทุนด ้วยตัวเองจากคูค
จ่ายเนือ
่ งจากบริษัทมีชอ
่ ี มีหนีส
้ น
่ ้าของบริษัทได ้
้ จงเรื่องธนาคารกรุงเทพทีอ
ตอบ ประธานได ้ชีแ
่ ยู่ต่างประเทศว่าโรงพยาบาลได ้รั บประโยชน์โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในประเทศจีน เวลาสอบถามถึงว่าผู ้ร่วมทุนคนไหนดีทางบริษัทก็สอบถามไปทางธนาคารกรุงเทพ
ในสาขาอืน
่ บริษัทก็ใช ้ และเพิง่ เปิ ดธนาคารกรุงเทพสาขาพม่า ส่วนเรื่องระยะเวลาของรายได ้ค ้างรั บ ที่
มากกว่ารายจ่ายค ้างจ่าย จากคาแนะนาทีใ่ ห ้ทางโรงพยาบาลค ้างจ่ายคนอืน
่ มากกว่าค ้างรับ แต่ปัญหาคือ
ถ ้าทางโรงพยาบาลชาระเงินให ้กับ supplier ช ้า คราวหน ้าเขาก็จะไม่ไว ้วางใจบริษัทว่าจะจ่าย รวมถึง
ปั ญ หาเรื่อ งคุณ ภาพและราคาของทีเ่ ขาส่งมาให ้บริษัท ส่ว นเงินทีบ
่ ริษั ทค ้างรั บนั ้น มาจากต่า งประเทศ
โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ของทางตะวัน ออกกลางทีท
่ างรั ฐ บาลเขาเป็ นคนจ่ า ยเงิน ทางรั ฐ บาลเขาจึง ต ้อง
ตรวจสอบอย่างละเอียด ซึง่ ต ้องใช ้เวลาบางครัง้ นานแรมปี

6.

นางสุรั สวดี เลิศเลอพงศ์พัฒ น์ ผู ้ถือ หุ ้นมาประชุมด ้วยตนเอง สอบถามว่า ธนาคารกรุง เทพเป็ นผู ้ถือหุ ้น
ใหญ่ ดังนัน
้ การให ้บริการของคนไทยจึงผูกติดกับบัตรของธนาคารกรุงเทพนี้ เป็ นนโยบายหลักทีจ
่ ะไม่ผูก
กับธนาคารอืน
่ เลยใช่หรือไม่ และถือว่าเป็ นจุดอ่อนและจุดแข็งในเวลาเดียวกันหรือไม่ และมีผลต่อรายได ้
ของโรงพยาบาลด ้วยหรือไม่ และผู ้ทีไ่ ด ้ส่วนลดจะเป็ นผู ้ทีถ
่ อ
ื บัตรเครดิตเท่านั น
้ หากเป็ นลูกของผู ้ถือบัตร
ก็จะไม่ได ้รับส่วนลดใช่หรือไม่ ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อรายได ้ของโรงพยาบาลด ้วยหรือไม่
้ จงว่าขอแบ่งเป็ น 2 ส่วน เรือ
ตอบ นายสมศักดิ์ วิวัฒนสินชัย ชีแ
่ งการรับชาระเงิน ทางโรงพยาบาลรับทุก
่ นัน
บัตรจากทุกธนาคาร แต่ในเรือ
่ งของการทาโปรโมชัน
้ เป็ นนโยบายทางฝ่ ายการตลาดว่าจะไปร่วมมือกับ
ธนาคารใดบ ้าง
ทีป
่ ระชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ตามทีป
่ ระธานเสนอ

้ สุดว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2558
3. พิจารณาและอนุม ัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนประจาปี สิน
ประธานได เ้ สนอให ท
้ ี่ ป ร ะชุ ม พิ จ ารณาและอนุ มั ต ิง บดุ ล และงบก าไรขาดทุ น ปร ะจ าปี สิ้น สุ ด วั น ที่
31 ธันวาคม 2558 ทีบ
่ ริษัทได ้จัดทาขึน
้ และได ้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได ้ผ่านการ
ตรวจสอบและลงนามโดยผู ้สอบบัญชีของบริษัท สานั กงานอีวาย จากัด แล ้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงาน
ประจาปี ซึง่ ได ้ส่งให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นแล ้ว
ประธานได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และรับฟั งข ้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู ้ถือหุ ้น มีผู ้ถือหุ ้นซักถาม
1.

่ ชมผลการดาเนินงานของโรงพยาบาล
นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู ้ถือหุ ้นมาประชุมด ้วยตนเอง ได ้กล่าวชืน
ขอถามหน ้า 52 ของรายงานประจาปี เกีย
่ วกับการตัง้ ค่าเผือ
่ การด ้อยค่า ของเงินลงทุนในบริษัทเอเชีย โก
ลบอล เฮลท์ จากัด ซึง่ ได ้ตัง้ ในระหว่างปี 2558 จึงอยากทราบว่าบริษัทนี้ดาเนินกิจการอะไร และทาไม
ถึงขาดทุน และสามารถล ้างผลการขาดทุนจากการด ้อยค่าเมือ
่ ใด และในหน ้า 74 ข ้อ 30.6 ของรายงาน
ิ ทีจ
ประจาปี หนี้ส น
่ ะเกิดขึน
้ จากสัญญาเพื่อ การลงทุนในบริษั ทย่อ ย อ่า นแล ้วไม่ชัด เจนว่า การผูกพั น ใน
สัญญาเพิม
่ เติมและการจ่ายเงินเพิม
่ ในอนาคต (earn-out payment) เป็ นในลักษณะทีบ
่ ริษัทจะต ้องไป
ผูกพันรับผิดชอบในบริษัทลูกอย่างไร รวมทัง้ ตัวเลขทีแ
่ สดงมีจานวนเยอะทีต
่ ้องรับผิดชอบอยากทราบว่า
คิด เป็ นเงิน ไทยสัก เท่า ไหร่ และทางโรงพยาบาลเคยได ้รั บ คาเชิญให ้ไปเปิ ดโรงพยาบาลทีต
่ ะวัน ออก
กลาง แผนดังกล่าวเป็ นอย่างไรบ ้างในปั จจุบน
ั
ตอบ นายสมศักดิ์ วิวัฒนสินชัย ตอบเรือ
่ งการสารองเผือ
่ ขาดทุนเป็ นเรือ
่ งของเทคนิค ไม่ใช่เป็ นเรือ
่ งของ
การบันทึกบัญชี เพราะบริษัทดังกล่าวตัง้ มานานและไม่ไ ด ้ด าเนินการอะไรในปั จ จุบัน ซึง่ ในงบการเงิน
เดีย
่ วยังไม่ถก
ู บันทึก (แต่ในบันทึกในงบการเงินรวมไปแล ้ว) จึงได ้ทาการบันทึก และในส่วนเรือ
่ งของการ
้
้ ขาย
จ่ายเงินเพิม
่ ในอนาคต (earn-out payment) เป็ นกลยุทธ์ การเจรจาซือกิจการเพื่อทาให ้ราคาซือ
่
ของกิจการลดลงซึงหลายบริษัททาอยู่ ส่วนตัวเลขดังกล่าวคิดเป็ นเงินไทยประมาณ 191 ล ้านบาทแต่ก็ม ี
ความน่าจะเป็ นทีบ
่ ริษัทจะไม่ต ้องจ่ายเพิม
่ ในส่วนนี้
้ จงว่าเรื่องตัง้ โรงพยาบาลในตะวันออกกลางทางโรงพยาบาลได ้รั บการทาบทาม
น.พ. นา ตันธุวนิตย์ ชีแ
มาเป็ นครั ง้ คราว ซึง่ ปั จ จุบัน ยังไม่มโี ครงการทีจ
่ ะเปิ ดโรงพยาบาลในตะวัน ออกกลาง สืบ เนื่อ งจากตาม
กฎหมายของประเทศนั ้น ทางโรงพยาบาลไม่ส ามารถถือหุ ้นได ้เกินกว่า 49% จึง ไม่สามารถควบคุม
่ ั ญหาต่าง ๆ
กิจการได ้ นาไปสูป

2.

นายบาสันต์ กุมาร์ ดูการ์ ผู ้ถือหุ ้นมาประชุมด ้วยตนเอง แนะนาเกีย
่ วกับการควบรวมกิจการของบริษัทจด
่ ง
ทะเบียนต่างประเทศนั น
้ เป็ นสิง่ ทีเ่ ยีย
่ มมาก เพราะเป็ นการช่วยให ้บริษัทมีความมั่นคงและลดความเสีย
ทางธุรกิจลงได ้ รวมทัง้ ทาให ้บริษัทเติบโตขยายตัวได ้เร็ วขึน
้ นอกจากนี้เนื่องจากสภาวะราคาน้ ามันใน
ปั จจุบน
ั จะเป็ นโอกาสในการลงทุนในตะวันออกกลางของบริษัท
ตอบ นายบรรพต กิตติกงิ่ เลิศกล่าวขอบคุณสาหรับข ้อเสนอแนะ
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3.

นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู ้ถือหุ ้นมาประชุมด ้วยตนเอง สอบถามถึงกฎหมายในไทยทีต
่ า่ งชาติจะมาเปิ ด
โรงพยาบาลแข่งกับบารุงราษฎร์ จะมีข ้อห ้ามต่างชาติถอ
ื หุ ้นใหญ่ในประเทศไทยใช่หรือไม่ และพวกยา
และเวชภั ณ ฑ์ท ี่โ รงพยาบาลต ้องสั่ ง มาจากต่ า งประเทศ หากในอนาคตมีร าคาแพงขึ้น มาก ๆ จะมี
ผลกระทบต่อผลกาไรขาดทุนของโรงพยาบาลหรือไม่
้ จงว่า ประเทศไทยมีข ้อห ้ามเช่น กัน เนื่อ งจากเป็ นธุรกิจ บริการต ้องขอ
ตอบ นายบรรพต กิต ติก งิ่ เลิศ ชีแ
อนุญาต
้ จงเรือ
นายสมศักดิ์ วิวัฒนสินชัยชีแ
่ งราคายาว่ายาและเวชภัณฑ์ทม
ี่ ล
ี ักษณะเฉพาะและไม่ได ้ใช ้กับคนไข ้
้ ต่อเมือ
โดยทัว่ ไป ทางโรงพยาบาลจะซือ
่ มีความต ้องการและแพทย์ได ้มีการสัง่ ยาดังกล่าว จะไม่มป
ี ั ญหา
การเก็บสารองเอาไว ้

4.

นายจุมพล ผู ้ถือหุ ้นมาประชุม ด ้วยตนเอง สอบถามถึงตลาดของโรงพยาบาลทีจ
่ ะขยายในต่า งประเทศ
เช่น จีน ซึง่ โรงพยาบาลคู่แ ข่ง ได ้มีก ารโฆษณาภาษาจีน ในป้ ายโฆษณา ซึง่ คนจีน ไปรั ก ษาที่ฮ่อ งกง
จานวนมาก ทางโรงพยาบาลมีแผนดึง ดูดคนเหล่า นั น
้ มาใช ้บริก ารทีไ่ ทยบ ้างไหม ถ ้าท าได ้ราคาหุ ้นจะ
เพิม
่ ขึน
้ มาก
้ จงว่าได ้เล็ง เห็ น ความสาคัญของคนไข ้ชาวจีน ซึง่ ปั จ จุบันโรงพยาบาลมี
ตอบ น.พ. นา ตันธุว นิต ย์ ชีแ
สานักงานส่งต่อผู ้ป่ วยอยู่ใน 3 จังหวัดของจีน และคนจีนเริม
่ มาใช ้บริการทีโ่ รงพยาบาลเพิม
่ ขึน
้ ในแต่ละปี
โดยเฉพาะศูนย์ไวทัลไลฟ์ (เวชศาสตร์ชะลอวัย)

ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นใดซักถามหรือเสนอแนะเพิม
่ เติม ประธานจึงเสนอให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณาอนุ มัต ิงบแสดงฐานะ
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
การเงินและงบกาไรขาดทุนประจาปี สิน
มติทป
ี่ ระชุม ทีป
่ ระชุมพิจารณาแล ้ว มีมติด ้วยเสียงข ้างมากอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด ้วยคะแนนเสียงดังนี้
ประจาปี สิน
เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย
งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

581,989,482
0
380,400

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

99.9346
0
0.0653

4. พิจารณาและอนุม ัติการจ ัดสรรกาไรประจาปี 2558 เพือ
่ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ
้ อ
ื หุน
้ และร ับทราบการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ประธานได ้มอบหมายให ้นายบรรพต กิตติกงิ่ เลิศ เลขานุการบริษัทเป็ นผู ้เสนอวาระนีต
้ อ
่ ทีป
่ ระชุม
นายบรรพต กิต ติก งิ่ เลิศ กล่า วรายงานต่อ ทีป
่ ระชุม ว่า คณะกรรมการบริษั ทเห็ น สมควรเสนอให ้ผู ้ถือ หุ ้น
พิจารณาอนุ มัตก
ิ ารจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2558 จากกาไรสุทธิของงบการเงินรวม ในอัตราหุ ้นละ 2.35 บาท
้ 1,715.62 ล ้านบาท คิด เป็ นร ้อยละ 49.9 ของกาไรสุท ธิจ ากงบการเงิน รวมปี
รวมเป็ นเงิน ปั น ผลทีจ
่ ่า ยทัง้ สิน
2558 และให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณารับทราบเรือ
่ งการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลงวดครึง่ ปี แรก ซึง่ จ่ายไปเมือ
่ วันที่ 9
กันยายน 2558 ในอัตราหุ ้นละ 0.90 บาท รวมเป็ นจานวนเงิน 657.05 ล ้านบาท
ดั ง นั ้น เงิน ปั นผลที่จ ะจ่ า ยในงวดสุด ท ้ายนี้ เท่ า กั บ 1.45 บาทต่ อ หุ น
้ (ส าหรั บ งวดการด าเนิ น งาน 1
กรกฎาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558) รวมเป็ นจานวนเงิน 1,058.58 ล ้านบาท โดยจะจ่ายให ้แก่ผู ้ถือหุ ้น
ื่ ปรากฏ ณ วันกาหนดรายชือ
่ ผู ้มีสท
ิ ธิรับเงินปั นผลในวันจันทร์ท ี่ 14
บุรม
ิ สิทธิและผู ้ถือหุ ้นสามัญของบริษัททีม
่ ช
ี อ
มีนาคม 2559 และปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นเพือ
่ สิทธิในการรับเงินปั นผลในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559
โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559
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ทัง้ นี้ รายละเอียดการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผล สามารถสรุปได ้ดังนี้
2558

รายละเอียดการจ ัดสรรกาไร
1. กาไรสุทธิของงบการเงินรวม (ล ้านบาท)
2. จานวนหุ ้น (หุ ้น)
3. เงินปั นผลประจาปี
- เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท/หุ ้น)
- เงินปั นผลงวดสุดท ้าย (บาท/หุ ้น)
4. จานวนเงิน (ล ้านบาท)
5. สัดส่วนเงินปั นผลเทียบกับกาไรสุทธิ

*

เสนอเพือ
่ พิจารณาอนุมต
ั ิ

**

รายงานเพือ
่ ทราบ (จ่ายเมือ
่ วันที่ 9 กันยายน 2558)

3,435.83

2,730.30

730,052,222
*2.35
**0.90
***1.45

730,052,222
1.95
0.70
1.25

1,715.62

1,423.60

49.9%

52.1%

-

6. การจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารอง (ล ้านบาท)

2557

-

*** เสนอเพือ
่ อนุมต
ั จิ า่ ยในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559

1.

หลังจากนัน
้ ประธานได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และรับฟั งข ้อเสนอแนะต่าง ๆ สรุปได ้ดังนี้
นายบาสัน ต์ กุมาร์ ดูก าร์ สอบถามถึงลักษณะธุร กิจของโรงพยาบาลบารุงราษฎร์กับ มองโกเลียนั ้น ได ้
สิทธิประโยชน์ท างภาษี หรือ ไม่ และบริษัทมีแนวทางลดภาษี อย่างไรในปี นี้ พร ้อมทัง้ แนะน าวิธก
ี ารลด
ภาษี ต ามมาตรการสิท ธิป ระโยชน์ ท างภาษี ข องส านั ก งานใหญ่ ข ้ามประเทศ (International
fsdfs
Headquarters) หรือ IHQ
้ จงว่าประเทศไทยไม่มอ
ั ญาภาษี
ตอบ นายเดนนิส บราวน์ Corporate Chief Executive Officer ชีแ
ี นุสญ
ซ ้อนกับประเทศมองโกเลีย บริษัทจึงได ้ลงทุนผ่านบริษัทย่อยในประเทศสิงค์โปรทาได ้บริษัทได ้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี นอกจากนี้บริษัทได ้มีการพิจารณาสิทธิประโยชน์ของ IHQ ทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นแนะนามา แต่
การลงทุน ของโรงพยาบาลในต่า งประเทศยัง ไม่ถ งึ ขนาดทีจ
่ ะท าให ้บริษัท ได ้รั บ ผลประโยชน์จ ากสิท ธิ
ประโยชน์นัน
้ แต่บริษัทก็ได ้เฝ้ าศึกษาติดตามมาตรการทางภาษี ตา่ งๆอยูต
่ ลอดเวลา

ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นใดซักถามหรือเสนอแนะเพิม
่ เติม ประธานจึงเสนอให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปั น
ผลระหว่างกาลและอนุมัตก
ิ ารจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิประจาปี 2558
มติทป
ี่ ระชุ ม ทีป
่ ระชุมพิจารณาแล ้ว มีมติด ้วยเสีย งข ้างมากรั บทราบการจ่ายเงิน ปั น ผลระหว่า งกาลและ
อนุมัตก
ิ ารจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิประจาปี 2558 ตามทีค
่ ณะกรรมการเสนอ ด ้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย
งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

582,369,982
0
200

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

99.9999
0.0000
0.0000

5. พิจารณาและอนุม ัติการแต่งตงกรรมการแทนกรรมการที
ั้
ค
่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
ประธานได ้มอบหมายให ้นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู ้
เสนอวาระนีต
้ อ
่ ทีป
่ ระชุม
นางอรุณี เกษตระทัต กล่าวรายงานต่อทีป
่ ระชุม ว่า ข ้อบังคับของบริษัท ข ้อ 23 กาหนดให ้ในการประชุม
สามั ญ ประจ าปี ทุก ครั ้ง ให ้กรรมการออกจากต าแหน่ ง หนึ่ง ในสามเป็ นอั ต รา ซึง่ ในการประชุม สามั ญ ผู ้ถือ หุ ้น
ประจาปี ครัง้ นี้ มีกรรมการต ้องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 4 คนดังนี้
1. นายชัย

โสภณพนิช

ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการลงทุน

2. นายแพทย์ชาญวิทย์

ตันติพ
์ พ
ิ ัฒน์

รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

ิ
3. นายแพทย์สน

อนุราษฎร์

กรรมการ และผู ้อานวยการด ้านการแพทย์กลุม
่

4. นางอรุณี

เกษตระทัต

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
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่ บุคคลทีม
ทัง้ นี้ บริษัทได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นเสนอชือ
่ ค
ี วามรู ้ ความสามารถ และคุณสมบัตท
ิ เี่ หมาะสมเพือ
่
รั บ การพิจารณาเลือ กตัง้ เป็ นกรรมการบริษั ทในช่ว งเดือ น ธั นวาคม 2558 ถึง มกราคม 2559 แต่ไ ม่ม ีผู ้ถือ หุ ้น
เสนอบุคคลใดเข ้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทีไ่ ม่มส
ี ว่ นได ้เสีย ได ้พิจารณาคุณสมบัตก
ิ ารเป็ นกรรมการทีไ่ ด ้
กาหนดไว ้ตามกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้อง ข ้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการแล ้ว จึงเห็ นควรเสนอให ้ที่
ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัตแ
ิ ต่งตัง้ กรรมการ ทีค
่ รบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระกลับเข ้าดารง
ตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ จานวน 4 ท่าน คือ
1. นายชัย
โสภณพนิช
ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการลงทุน
2. นายแพทย์ชาญวิทย์

ตันติพ
์ พ
ิ ัฒน์

รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

ิ
3. นายแพทย์สน

อนุราษฎร์

กรรมการ และผู ้อานวยการด ้านการแพทย์กลุม
่

4. นางอรุณี

เกษตระทัต

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน

่ แต่ละท่าน ได ้ส่งให ้ผู ้ถือหุ ้นพร ้อมหนั งสือเชิญประชุม (สิง่ ที่
สาหรับประวัตข
ิ องกรรมการทีไ่ ด ้รับการเสนอชือ
ส่งมาด ้วยลาดับ 3) โดยการลงคะแนนเสียงในวาระนีจ
้ ะลงคะแนนเสียงเพือ
่ แต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
หลังจากนัน
้ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และรับ
ฟั งข ้อเสนอแนะต่าง ๆ สรุปได ้ดังนี้
1.

นายบาสันต์ กุมาร์ ดูการ์ ผู ้ถือหุ ้นมาประชุมด ้วยตนเอง ได ้กล่าวแนะนาหลักสูตรการอบรม Institutional
Management Development ของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทยสาหรั บกรรมการและ
ผู ้บริหารของบริษัท ซึง่ น่าจะเป็ นประโยชน์กบ
ั ผลการดาเนินงานของบริษัทในอนาคต
ตอบ นางอรุณี เกษตระทัต ได ้กล่าวขอบคุณสาหรับคาแนะนาของผู ้ถือหุ ้น
่ บุคคลอืน
เมือ
่ ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นคนใดเสนอชือ
่ หรือซักถามเพิม
่ เติม นางอรุณี เกษตระทัต จึงขอให ้ทีป
่ ระชุมลงมติ

มติทป
ี่ ระชุม ทีป
่ ระชุมพิจารณาแล ้วมีมติเสียงข ้างมากอนุมัตก
ิ ารแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล ดังนี้
1. นายชัย โสภณพนิช
เห็นด ้วย
จานวน
ไม่เห็นด ้วย

จานวน

งดออกเสียง

จานวน

2. นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันติพ
์ พ
ิ ัฒน์
เห็นด ้วย
จานวน

532,730,431

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

91.4762

48,935,826
704,125

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

8.4028
0.1209

574,074,046

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

98.5754

คิดเป็ นร ้อยละ

ไม่เห็นด ้วย

จานวน

งดออกเสียง

จานวน

8,296,136
200

เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

1.4245
0.0000

ิ อนุราษฎร์
3. นายแพทย์สน
เห็นด ้วย
จานวน
ไม่เห็นด ้วย
จานวน
งดออกเสียง จานวน

511,143,956
71,226,226
200

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

87.7695
12.2303
0.0000

4. นางอรุณี เกษตระทัต
เห็นด ้วย
จานวน
ไม่เห็นด ้วย
จานวน
งดออกเสียง จานวน

581,667,046
562,511
140,825

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

99.8792
0.0965
0.0241

6. พิจารณาและอนุม ัติคา่ ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สาหร ับปี 2559
ประธานได ้มอบหมายให ้นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู ้
เสนอวาระนีต
้ อ
่ ทีป
่ ระชุม
นางอรุณี เกษตระทัตกล่าวรายงานต่อทีป
่ ระชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนใคร่ขอเรียน
้ จงต่อทีป
ชีแ
่ ระชุมว่า ในหนั ง สือเชิญประชุมผู ้ถือหุ ้นฉบับ คาแปลภาษาอัง กฤษวาระที่ 6 ข ้อ 1.2 หน า้ 5 คาว่า
“Director Commission” นั น
้ อาจทาให ้เข ้าใจคลาดเคลือ
่ นว่าค่าคอมมิชชั่นของคณะกรรมการซีง่ ต ้องคิดเป็ น
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สัดส่วนของผลประกอบการของบริษัท แต่โดยทีถ
่ ูกต ้องตามหนั งสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทยใช ้คาว่า “ค่า
บาเหน็ จตอบแทนกรรมการปี 2559” เป็ นอัตราคงทีต
่ ามแต่ทป
ี่ ระธานจะได ้จัดสรร จึงเรียนมาเพือ
่ ความเข ้าใจที่
ถูกต ้องและขออภัยไว ้ ณ ทีน
่ ด
ี้ ้วย
นางอรุ ณี เกษตระทั ต กล่า วรายงานต่อ ไปว่า คณะกรรมการบริษั ทมีน โยบายในการก าหนดค่า ตอบแทน
กรรมการให ้อยู่ใ นระดับ ทีเ่ หมาะสม และสอดคล ้องกับ ภาระหน า้ ทีแ
่ ละความรั บ ผิด ชอบของกรรมการ รวมทัง้
ค านึง ถึง สภาพของเศรษฐกิจ โดยรวม และได ้มีก ารเปรีย บเทีย บค่า ตอบแทนของกรรมการกั บ บริษั ทอื่น ใน
อุ ต สาหกรรมเดีย วกั น คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน จึง เห็ น ควรเสนอผู ถ้ ือ หุ น
้ เพื่ อ อนุ มั ต ิ
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสาหรับปี 2559 โดยแบ่งเป็ น 2 วาระย่อยดังต่อไปนี้
6.1 ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยปี 2559 ในวงเงินรวมไม่เกิน 16.50 ล้านบาท
(1)

(2)

ค่าเบีย
้ ประชุมกรรมการปี 2559 เสนอเป็ นอัตราดังต่อไปนี้ (เป็ นอัตราเดียวกันกับปี กอ
่ น)
คณะกรรมการ

ปี 2559
เบีย
้ ประชุม
(บาท/คน/ครัง้ )

ปี 2558
เบีย
้ ประชุม
(บาท/คน/ครัง้ )

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

50,000
40,000
30,000

50,000
40,000
30,000

ค่าบาเหน็ จตอบแทนคณะกรรมการปี 2559 เสนอในวงเงินรวม 10.54 ล ้านบาท โดยให ้ประธาน
คณะกรรมการเป็ นผู ้จัดสรร
คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
(3)

ปี 2559
ค่าบาเหน็ จตอบแทน
(บาท/คน/ปี )

ปี 2558
ค่าบาเหน็ จตอบแทน
(บาท/คน/ปี )

ประธาน
กรรมการ
เป็ นผู ้จัดสรร

700,000
520,000
450,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยปี 2559 เสนอเป็ นอัตราดังต่อไปนี้ (เป็ นอัตราเดียวกับปี กอ
่ น)

เบีย
้ ประชุม
(บาท/คน/ครัง้ )

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ
กาหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
การลงทุน

คณะกรรมการ
อานวยการโรง
พยาบาลบารุง
ราษฎร์

50,000

50,000

50,000

25,000

30,000

30,000

30,000

20,000*

ประธาน
50,000
50,000
คณะกรรมการ
ชุดย่อย
กรรมการ
30,000
30,000
* สาหรับกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผู ้บริหารเท่านัน
้

50,000

25,000

30,000

20,000*

ปี 2559
ประธาน
คณะกรรมการ
ชุดย่อย
กรรมการ
ปี 2558
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6.2 ค่า ตอบแทนพิเ ศษของคณะกรรมการบริษ ท
ั เสนอในวงเงิน รวม 5.27 ล้า นบาท โดยให้
ประธานคณะกรรมการเป็นผูจ
้ ัดสรร
คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

สาหรับปี 2559

สาหรับปี 2558

ค่าตอบแทนพิเศษ
(บาท/คน/ปี )
ประธาน
กรรมการ
เป็ นผู ้จัดสรร

ค่าตอบแทนพิเศษ
(บาท/คน/ปี )
ไม่ม ี

กรรมการ

ไม่ม ี

ไม่ม ี

หลังจากนัน
้ นางอรุณี เกษตระทัตได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และรับฟั งข ้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยมีผู ้ถือ
หุ ้นได ้ซักถามและให ้ข ้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังสรุปได ้ดังนี้
1.

ผู ้ถือ หุ ้นสอบถามว่าจากรายงานประจาปี หน ้า 109 เรื่องค่า ตอบแทนกรรมการและผู ้บริห าร ตัวเลขรวม
ทัง้ หมดของปี ทแ
ี่ ล ้วคือ 7,470,000 บาท แล ้วปี 2559 คือ 16.5 ล ้านบาท แสดงว่าทีผ
่ ่านมาค่า ตอบแทน
กรรมการมีจานวนน ้อยมากเลยหรือไม่คะ
ตอบ นางอรุ ณี เกษตระทั ต ชี้แ จงว่ า ที่ผ่ า นมาค่า ตอบแทนของคณะกรรมการน อ
้ ยมากเมื่อ เทีย บกั บ
โรงพยาบาลอืน
่ คือมีคา่ ตอบแทนต่ากว่าทีโ่ รงพยาบาลอืน
่ จ่ายไม่ถงึ 25% ซึง่ การปรับขึน
้ ครัง้ นี้ยังไม่ถงึ
้ จงเพิม
50% ของทีโ่ รงพยาบาลอืน
่ จ่ายกัน นายบรรพต กิตติกงิ่ เลิศ ชีแ
่ เติมว่า มีคา่ เบีย
้ ประชุมทีจ
่ ่ายตาม
จานวนครัง้ ทีป
่ ระชุมจริง ซึง่ โดยปกติคณะกรรมการจะประชุมปี ละ 4 ครัง้ แต่มบ
ี างปี ทีม
่ ก
ี ารประชุมเกินกว่า
นั ้ น จึ ง มี ก ารเสนอขออนุ มั ต ิค่ า ตอบแทนเผื่ อ ไว เ้ ล็ ก น อ
้ ย อย่ า งเช่ น ในปี 2558 ผู ถ
้ ื อ หุ น
้ ได อ
้ นุ มั ต ิ
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อ ยในวงเงินรวมไม่เกิน 9.5 ล ้านบาท แต่มก
ี ารจ่ายจริงไปเป็ น
จานวน 7,470,000 บาท

2.

นายบาสันต์ กุมาร์ ดูการ์ ผู ้ถือหุ ้นมาประชุมด ้วยตนเอง ได ้กล่าวแนะนาว่าประธานและกรรมการควรได ้รับ
ค่าตอบแทนมากกว่าปั จจุบน
ั และไม่มค
ี วรกาหนดเพดานสาหรับค่าตอบแทนด ้วย
้ จงว่าทางโรงพยาบาลก็อยากทาตามคาแนะนาของท่านผู ้ถือหุ ้นเช่นกัน
ตอบ นางอรุณี เกษตระทัศน์ ชีแ
แต่ภายใต ้กฎหมายไทยไม่สามารถทาได ้

เมือ
่ ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นคนใดซักถามหรือให ้ข ้อเสนอแนะ นางอรุณี เกษตระทัต จึงเสนอให ้ทีป
่ ระชุม ลงมติ โดยจะ
แบ่งการลงคะแนนเป็ นสองวาระย่อยและต ้องได ้รับอนุมัตจ
ิ ากทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นด ้วยคะแนนเสียงไม่น ้อยกว่า 2 ใน
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน
3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู ้ถือหุ ้นซึง่ มาประชุมและมีสท
มติทป
ี่ ระชุ ม ทีป
่ ระชุมพิจารณาแล ้วมีมติเสียงข ้างมากอนุ มั ตค
ิ ่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อ ย
สาหรับปี 2558 รายละเอียดตามทีป
่ ระธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเสนอ ด ้วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี้
วาระที่ 6.1 ค่า ตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุ ด ย่อ ย ส าหร บ
ั ปี 2559 จ านวนไม่เ กิน
16.50 ล้านบาท
เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย
งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

581,655,958
613,725
100,700

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

99.8773
0.1053
0.0172

วาระที่ 6.2 ค่าตอบแทนพิเศษของคณะกรรมการบริษ ัท จานวนไม่เกิน 5.27 ล้านบาท
เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย
งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

581,604,113
665,570
100,700
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เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

99.8684
0.1142
0.0172
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7. พิจารณาแต่งตงผู
ั้ ส
้ อบบ ัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบ ัญชี ประจาปี 2559
ประธานได ้มอบหมายให ้นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผู ้เสนอวาระนี้ต่อ ที่
ประชุม
นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได ้รายงานต่อทีป
่ ระชุมว่าทางคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได ้พิจารณาเห็นสมควรให ้เสนอต่อผู ้ถือหุ ้นในการแต่งตัง้ บริษัทสานั กงาน อี
วาย จากัด โดย นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 (ผู ้สอบบัญชีทล
ี่ งนามใน
รายงานของผู ้สอบบัญชี) และ/หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู ้สอบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที่ 3853 และ/หรือ
นางสาวทิพวัลย์ นานานุวฒ
ั น์ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 เป็ นผู ้สอบบัญชีประจาปี 2559 ของบริษัท และ
กาหนดค่าตอบแทนเป็ นเงินจานวนไม่เกิน 2,540,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท ้าย 4 ของหนั งสือ
เชิญประชุม
หลังจากนั น
้ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และรั บฟั งข ้อเสนอแนะต่าง ๆ
โดยมีผู ้ถือหุ ้นได ้ซักถามและให ้ข ้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังสรุปได ้ดังนี้
1.
นายบาสั น ต์ กุม าร์ ดูก าร์ แนะน าเกี่ย วกั บ การบริห ารความเสี่ย งอั น เป็ นผลมาจากปรากฎการณ์ ท าง
เศรษฐกิจต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน
้ โดยในปั จจุบันนี้ได ้มีประกับความรับผิดของกรรมการแล ้ว และสิง่ นี้จะช่วยให ้
คณะกรรมการมีความสามารถในการบริหารงานได ้มากขึน
้
ตอบ นางโสภาวดี อุตตโมบล ได ้กล่าวขอบคุณสาหรับคาแนะนา

มติทป
ี่ ระชุม ทีป
่ ระชุมพิจารณาแล ้วมีมติเสียงข ้างมาก อนุมัตก
ิ ารแต่งตัง้ ผู ้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงิน
ค่าสอบบัญชี ประจาปี 2559
เห็นด ้วย
จานวน
ไม่เห็นด ้วย
งดออกเสียง

จานวน
จานวน

582,228,358

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

99.9755

140,625
1,600

เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

0.0241
0.0002

8. พิจารณาแก้ไขหนงั สือบริคณห์สนธิของบริษท
ั ข้อ 4 เพือ
่ ให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องก ับ การแปลง
สภาพหุน
้ บุรม
ิ สิทธิเป็นหุน
้ สาม ัญในปี 2559
ประธานได ้มอบหมายให ้นายบรรพต กิตติกงิ่ เลิศ เลขานุการบริษัทเป็ นผู ้เสนอวาระนีต
้ อ
่ ทีป
่ ระชุม
นายบรรพต กิตติกงิ่ เลิศ เลขานุการบริษัทแจ ้งต่อผู ้ถือหุ ้นว่า สืบเนื่องจากทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้
ที่ 5/2541 เมือ
่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2541 ได ้มีมติเห็นชอบให ้ผู ้ถือหุ ้นสามารถแปลงหุ ้นบุรม
ิ สิทธิเป็ นหุ ้นสามัญ
ในอัตราส่วน 1 หุ ้นบุรม
ิ สิทธิตอ
่ 1 หุ ้นสามัญใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกๆ ปี ซึง่ ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559 มี
ผู ้ถือหุ ้นบุรม
ิ สิทธิใช ้สิทธิแปลงหุ ้นบุรม
ิ สิทธิเป็ นหุ ้นสามัญ รวม 20,000 หุ ้น จึงต ้องแก ้ไขรายละเอียดของทุนจด
ทะเบียนในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข ้อ 4 เป็ นดังนี้
ข ้อ 4

ิ สองล ้านเจ็ดแสนสองพันหกร ้อยแปด
ทุนจดทะเบียน จานวน 922,702,685 บาท (เก ้าร ้อยยีส
่ บ
สิบห ้าบาท)
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ ้นละ
โดยแยกเป็ น
หุ ้นสามัญ
หุ ้นบุรม
ิ สิทธิ

922,702,685 หุ ้น

ิ สองล ้านเจ็ดแสนสองพันหกร ้อยแปด
(เก ้าร ้อยยีส
่ บ
สิบห ้าหุ ้น)

1 บาท (หนึง่ บาท)
921,296,022 หุ ้น

ิ เอ็ดล ้านสองแสนเก ้าหมืน
ิ
(เก ้าร ้อยยีส
่ บ
่ หกพันยีส
่ บ
สองหุ ้น)

่ สนหกพันหกร ้อยหกสิบสามหุ ้น)
1,406,663 หุ ้น (หนึง่ ล ้านสีแ

โดยวาระนี้ต ้องได ้รั บ อนุ มั ต จ
ิ ากทีป
่ ระชุม ผู ้ถือหุ ้นด ้วยคะแนนเสีย งไม่น อ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสีย ง
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ทัง้ หมดของผู ้ถือหุ ้นซึง่ มาประชุมและมีสท
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หลั ง จากนั ้น นายบรรพต กิต ติก ิ่ง เลิศ เลขานุ ก ารบริษั ทได ้เปิ ดโอกาสให ผ
้ ู ถ้ ือ หุ น
้ ซั ก ถาม และรั บ ฟั ง
ข ้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยมีผู ้ถือหุ ้นได ้ซักถามและให ้ข ้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังสรุปได ้ดังนี้
1.

นายฐิตพ
ิ งศ์ โสพนอุดมพร ผู ้ถือหุ ้นมาประชุมด ้วยตนเองสอบถามว่าทาไมยังมีหุ ้นบุรม
ิ สิทธิอยู่และทาไมมี
ทัง้ หุ ้นทีแ
่ ปลงสภาพแล ้วและยังไม่ได ้แปลงสภาพ และเป็ นสิทธิของผู ้ถือหุ ้นบุรม
ิ สิทธิหรือไม่ทจ
ี่ ะแปลง
สภาพหรือ ไม่ แ ปลงสภาพหรือ และหุ ้นบุร ิม สิท ธินี้ใ ห ้สิท ธิป ระโยชน์ต่า งกัน อย่า งไรกับ หุ ้นสามั ญ ทาง
บริษัทมีมาตรการในการกระตุ ้นให ้มีการแปลงสภาพหรือไม่
้ จงว่าหุ ้นบุรม
ตอบ นายบรรพต กิตติกงิ่ เลิศ ชีแ
ิ สิทธิของโรงพยาบาลมีมานานแล ้วสิทธิทก
ุ อย่างเหมือนกัน
กับหุ ้นสามัญของบริษัทยกเว ้นเรือ
่ งสิทธิในการรับเงินปั นผลก่อนหุ ้นสามัญในกรณีทบ
ี่ ริษัทมีการจ่ายปั นผล
น ้อยกว่า 15% ของทุนส่วนทีเ่ ป็ นหุ ้นบุรม
ิ สิท ธิ ซึง่ ทีผ
่ ่านมาโรงพยาบาลมีการจ่ายเงินปั นผลเกิน กว่า
จานวนดังกล่าวจึงทาให ้ไม่มข
ี ้อแตกต่างระหว่างหุ ้นบุรม
ิ สิทธิกบ
ั หุ ้นสามัญ ส่วนการใช ้สิทธิแปลงสภาพหุ ้น
บุรม
ิ สิทธิเป็ นหุ ้นสามัญนั น
้ เป็ นสิทธิสว่ นตัวซึง่ บางท่านเองก็ไม่อยากเปลีย
่ น ทัง้ นี้ ในปี หน ้าบริษัทจะทา
การติดต่อผู ้ถือหุ ้นบุรม
ิ สิทธิเพือ
่ เชิญชวนให ้ใช ้สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุ ้นสามัญ จะได ้ไม่ต ้องรบกวนผู ้ถือหุ ้น
ในการพิจารณาอนุมัตท
ิ ก
ุ ปี

2.

นายบาสันต์ กุมาร์ ดูการ์ ผู ้ถือหุ ้นมาประชุมด ้วยตนเองสอบถามว่า (1) ตามกฎหมายไทยได ้ให ้สิทธิการ
ิ ธิออกเสียง 1
ลงคะแนนเสียงแก่ผู ้ถือหุ ้นบุรม
ิ สิทธิม
์ ากกว่าผู ้ถือหุ ้นสามัญหรือไม่ หุ ้นบุรม
ิ สิทธิดังกล่าวมีสท
เสียงต่อ 1 หุ ้น หรือหลายเสียงต่อ 1 หุ ้น (2) การออกหุ ้นบุรม
ิ สิทธิน
์ ัน
้ เป็ นการเพิม
่ มูลค่าหุ ้นให ้แก่บริษัท
หรือไม่และเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือไม่ และแนะนาให ้แปรสภาพหุ ้นบุรม
ิ สิทธิเ์ ป็ นหุ ้นสามัญทัง้ หมด
้ จงว่า หุ ้นของบริษั ททัง้ สองประเภทได ้รั บ การจดทะเบียนในตลาด
ตอบ นายบรรพต กิต ติก งิ่ เลิศได ้ชีแ
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่สภาพคล่องของหุ ้นบุรม
ิ สิทธินัน
้ ทาได ้ช ้ากว่า แต่ผู ้ถือหุ ้นบุรม
ิ สิทธิก็ไม่ได ้
ต ้องการจะแปลงหุ ้นแต่อย่างใด ทางโรงพยาบาลก็ ไม่สามารถไปบัง คับได ้ และในส่ว นของสิทธิในการ
ออกเสียงหุ ้นบุรม
ิ สิทธิดงั กล่าวสามารถลงคะแนนได ้เพียง 1 เสียงต่อ 1 หุ ้นเช่นเดียวกับหุ ้นสามัญ

เมือ
่ ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นคนใดซักถามหรือให ้ข ้อเสนอแนะ นายบรรพต กิตติกงิ่ เลิศ เลขานุการบริษัท จึงเสนอให ้ที่
ประชุมลงมติ
มติทป
ี่ ระชุ ม ทีป
่ ระชุมพิจารณาแล ้วมีมติเสียงข ้างมาก อนุ มัตแ
ิ ก ้ไขหนั งสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข ้อ 4
เพือ
่ ให ้ทุนจดทะเบียนสอดคล ้องกับการ แปลงสภาพหุ ้นบุรม
ิ สิทธิเป็ นหุ ้นสามัญในปี 2558
เห็นด ้วย

จานวน

582,370,383

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

99.9999

ไม่เห็นด ้วย
งดออกเสียง

จานวน
จานวน

0
200

เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

0.0000
0.0000

9. พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ
ประธานได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือ หุ ้นซัก ถาม และรั บ ฟั ง ข ้อเสนอแนะต่า ง ๆ ของผู ้ถือ หุ ้น โดยมีผู ้ถือ หุ ้นได ้
ซักถามและให ้ข ้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังสรุปได ้ดังนี้
1.

นายนิคม ภคบัณฑุ ผู ้ถือหุ ้นมาประชุมด ้วยตนเอง สอบถามว่าในเอกสารรายงานการประชุมหน ้า 91 พูดถึง
ประสิทธิภาพของโรงพยาบาลในเรือ
่ งอัตราการครองเตียง คือไม่ได ้นับจากวันทีผ
่ ู ้ป่ วยเข ้ารับการรักษา แต่
นั บจากวันครองเตียงเพือ
่ วัดประสิทธิภาพการรักษา ซึง่ ตัวเลขแสดงว่าปี 2556 มี 75% ปี 2557 มี 66%
ปี 2558 มี 76% คาถามคือกิจการของโรงพยาบาลกาลังขยายตัว มีการเพิม
่ เตียงขึน
้ อีก จึงอยากทราบว่า
ทีผ
่ ่านมาเคยได ้สูงสุดกีเ่ ปอร์เซ็น ต์ และอนาคตตัง้ เป้ าไว ้ว่าจะได ้กีเ่ ปอร์เซ็นต์ หลังจากได ้ขยายกิจการ
หรือสร ้างอาคารต่าง ๆ เพิม
่ แล ้ว
้ จงว่าอัตราการครองเตียง นับจากจานวนเตียงทีเ่ ปิ ดให ้บริการซึง่ ของปี ทีแ
ตอบ น.พ. นา ตันธุวนิตย์ ชีแ
่ ล ้ว
คือ 535 เตียง จาก 580 เตียงทีจ
่ ดทะเบียนไว ้ อัตราการครองเตียงสูงสุดปี ทีแ
่ ล ้วน่าจะประมาณ 450-460
เตียง คือประมาณ 90% และในแผนระยะยาวในอีก 3 ปี ข ้างหน ้ามีการคาดการณ์วา่ จะเพิม
่ เตียงผู ้ป่ วยใน
ซึง่ จะเป็ นกีเ่ ตียงนัน
้ ยังอยูใ่ นขัน
้ ตอนการพิจารณา

2.

ิ ธิจากสมาคมผู ้ลงทุนไทย สอบถามเกีย
นายพงศ์พพ
ิ ั ฒน์ วานิชวงศ์ อาสาพิทักษ์ สท
่ วกับการปราบปราม
่ ซึง่ โรงพยาบาลได ้เข ้าร่วมลงนามเป็ นแนวร่วมในการปราบปรามคอร์รัปชัน
่ แล ้ว จึงขอสอบถาม
คอร์รัปชัน
ความคืบหน ้าและคาดว่าจะได ้รับการรับรองเมือ
่ ไหร่
้ จงว่า ตอนนี้อยู่ในขัน
ตอบ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบลชีแ
้ ตอนการรวบรวมเอกสารและจะพยายามทาให ้
เร็วทีส
่ ด
ุ
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3.

นายบาสันต์ กุมาร์ ดูการ์ ผู ้ถือหุ ้นมาประชุมด ้วยตนเอง สอบถามว่าบริษัทมีแผนจะนาบริษัทย่อยทีม
่ ผ
ี ล
กาไรเข ้าจดทะเบียนเพื่อเพิ่มมูลค่า หรือไม่ และในส่วนของบริษั ทย่อยทีม
่ ผ
ี ลขาดทุน จะมีวธ
ิ อ
ี ย่างไรไม่
ให ้ผลขาดทุนนัน
้ ส่งผลถึงบริษัท
้ จงบริษัทไม่มแ
ตอบ นายเดนนิส บราวน์ ชีแ
ี ผนทีจ
่ ะนาบริษัทย่อยเข ้าจดทะเบียนเนื่องจากบริษัทย่อยของ
บริษัทถูกจัดตัง้ ขึน
้ เพือ
่ ส่งเสริมการดาเนินงานของบริษัท

4.

ผู ้ถือหุ ้นขอให ้ข ้อเสนอแนะเกีย
่ วกับ การเก็บ ข ้อมูล การใช ้บริก ารของรถรั บส่งของโรงพยาบาลไปสถานี
รถไฟฟ้ านานา ผู ้ใช ้ไม่ ท ราบระยะเวลาเข ้าออก หรือ จุด ให ้บริก าร ท าให ้ต ้องพยายามเดิน ทางเข ้ามา
โรงพยาบาลเอง อีกประเด็นหนึง่ เคยมาใช ้บริการแผนกเด็กในเวลาเย็น แต่ต ้องมาใช ้บริการร่วมกับผู ้ใหญ่
ซึง่ ควรจะแยกเด็กกับผู ้ใหญ่ เพราะสถานทีม
่ ค
ี วามอึดอัดมาก และมีแพทย์เพียงท่านเดียว
้ จงว่าเรือ
ตอบ น.พ. นา ตันธุวนิตย์ ชีแ
่ งป้ ายและเวลารับส่งของรถจะรับไว ้พิจารณา ส่วนเรือ
่ งคลินก
ิ เย็นอยู่
ในขัน
้ ตอนการพิจารณาเพิม
่ แพทย์อายุรกรรมเป็ น 2 ท่าน

5.

นายบาสัน ต์ กุม าร์ ดูก าร์ ผู ้ถือ หุ ้นมาประชุม ด ้วยตนเอง ได ้สอบถามบริษั ทได ้มีก ารวางแผนเกีย
่ วกั บ
นวัตกรรมเพือ
่ ให ้บริษัทเติบโตต่อไปอย่างไร
้ จงว่าทางโรงพยาบาลได ้มีร่วมมือกับ IBM ตามโครงการ IBM Watson
ตอบ นายเดนนิส บราวน์ ได ้ชีแ
Oncology ซึง่ กาลังอยู่ในระหว่างค ้นคว ้าและวิจัย และจะมุ่งอยากทาธุรกิจอืน
่ ๆ เช่น การสรรหาบุคลากร
ทีม
่ ีทัก ษะสูง การเสาะหาเทคโนโลยีใ หม่ (เช่น หุ่น ยนต์) และการอบรมพนั ก งานเพื่อ พั ฒ นาทัก ษะให ้
สูงขึน
้
้ จงเพืม
น.พ. นา ตันธุวนิตย์ ชีแ
่ เติมว่าทางบริษัทได ้มีการทาวิจัยมากขึน
้ เรือ
่ ย ๆ เพือ
่ พัฒนาการรักษาต่อไป
เมือ
่ ไม่มข
ี ้อซักถามเพิม
่ เติม ประธานกล่าวขอบคุณผู ้ถือหุ ้นทีไ่ ด ้สละเวลามาประชุม และขอปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 18.30 น.

่
ลงชือ

______________________
(นายชัย โสภณพนิช)
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