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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่23 ประจ าปี 2559 

ของ 

บรษิทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์จ ากดั (มหาชน) 

 

 

การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่23 ประจ าปี 2559 ไดจ้ัดขึน้เมือ่วันพุธที ่27 เมษายน 2559 เวลา 16.00 น. ณ 
หัองประชุมใหญ่ ชั ้น 21 อาคารบ ารุ งราษฎร์  อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก เลขที่ 33 ถนนสุขุมวิท ซอย 3                  

(นานาเหนอื) วฒันา กทม. 10110 

นายชยั โสภณพนชิ ประธานกรรมการ เป็นประธานทีป่ระชมุ ไดแ้ถลงวา่มผีูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเองและผูรั้บมอบ
ฉันทะจากผูถ้อืหุน้มาเขา้ร่วมประชมุ รวม 1,217 ราย นับจ านวนหุน้ไดท้ัง้หมด 552,697,077 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 

75.7065 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จ านวน 730,052,222 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บังคับของ
บรษัิทแลว้ จงึขอเปิดประชมุเพือ่พจิารณาเรือ่งตา่ง ๆ ตามระเบยีบวาระ 

การประชมุครัง้นีม้กีรรมการบรษัิท ผูบ้รหิารของบรษัิท เขา้ร่วมการประชมุ ดงันี ้

 

กรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชมุ  

1. นายชยั        โสภณพนชิ ประธานกรรมการ 

2. นายชาญวทิย ์  ตนัติพ์พัิฒน์ รองประธานกรรมการ 

3. นางลนิดา     ลสีหะปัญญา กรรมการ และกรรมการผูจ้ัดการ 

4. นายสนิ   อนุราษฎร ์ กรรมการ และผูอ้ านวยการดา้นการแพทยก์ลุม่  

5. นายน า   ตนัธวุนติย ์ Hospital Chief Executive Officer 

6.  นายชอง    โท   กรรมการ กรรมการคณะกรรมการลงทนุ และกรรมการสรรหาและ 
  ก าหนดคา่ตอบแทน 

7. ดร. สวุรรณ   วลยัเสถยีร กรรมการ และกรรมการคณะกรรมการลงทนุ 

8. น.ส.โสภาวด ี  อตุตโมบล กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

9. นายสรดษิ     วญิญรัตน ์  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

10.  นางอรุณี    เกษตระทัต กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

 

ผูบ้รหิาร  
1. นายเดนนสิ  บราวน์ Corporate Chief Executive Officer 

2. นายเคนเนท บสิลี ่ เลฟิ เจอาร ์ Corporate Chief Financial Officer 
3. รศ.นพ.สมศักดิ ์ เชาวว์ศิษิฐเ์สร ี ผูอ้ านวยการดา้นการแพทย ์

4. รศ.น.พ. กอ่พงศ ์  รุกขพันธุ ์ ผูอ้ านวยการดา้นปฏบิตักิาร 

5. น.ส. วรัญญา   สบืสขุ ผูอ้ านวยการดา้นการจัดการ 
6. นางอาทรัิตน ์  จารุกจิพพัิฒน์ ผูอ้ านวยการดา้นการจัดการ 

7. นายสมศกัด ิ  ววิฒันสนิชยั Hospital Chief Financial Officer 
8. น.ส. จริะภรณ์  เล็กด ารงคศ์กัดิ ์ ผูอ้ านวยการสายงานการพยาบาล 

 

เลขานุการบรษัิท 
1. นายบรรพต  กติตกิิง่เลศิ เลขานุการบรษัิท 

 
นอกจากนี้ นายเตมิพงษ์ โอปนพันธุ ์และนางสาวสนุิดา เอกแสงศรี ตัวแทนผูส้อบบัญชจีากส านักงานอวีาย 

จ ากดั ไดเ้ขา้ร่วมการประชมุดว้ย 

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 ผูท้ีไ่ม่ยกมอืจะนับวา่เป็นคะแนนเสยีงเห็นดว้ยทัง้หมด เมือ่ประชมุเสร็จ กรุณาสง่ใบลงคะแนนทีเ่หลอืคนื
แกเ่จา้หนา้ทีท่ีป่ระตทูางออกหรอืวางไว ้ณ ทีป่ระชมุ 
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สว่นผูรั้บมอบฉันทะทีผู่ถ้อืหุน้ไดร้ะบุความประสงคก์ารลงคะแนนไวช้ัดเจนแลว้ในใบมอบฉันทะแบบ ข. และ

แบบ ค. บรษัิทจะนับคะแนนตามทีผู่ถ้อืหุน้ระบมุา  

ทีป่ระชมุรับทราบและยอมรับรายละเอยีดเกีย่วกับการประชมุ และวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ 
ดงักลา่วขา้งตน้  

ทัง้นี ้มผีูถ้อืหุน้ไดส้อบถามถงึการประชมุ ดงัสรุปไดด้งันี ้

1. รศ. อนุการ อศิรเสานา ณ อยุธยา สอบถามถงึการทีท่่านประธานถูกระวางโทษตามมาตรา 296 แห่ง

พระราชบญัญัตหิลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 นัน้จะมผีลอยา่งไรตอ่ทีป่ระชมุหรอืไม ่

ตอบ นางอรุณี เกษตรทัต ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดข้อตอบ

แทนท่านประธาน ว่ากรณีส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. มีค าสั่ง

เปรียบเทยีบปรับคุณชัย โสภณพนิช จากการเปิดเผยขอ้มูลภายในเพื่อใหบุ้คคลอืน่ซือ้หุน้ของบริษัท
กรุงเทพประกันภัย ซึง่ผลประโยชน์ทีไ่ดรั้บ เมือ่ไดน้ ามาพจิารณาก าหนดเป็นค่าปรับแลว้มมีูลค่าไม่สงู

และยังต ่ากว่ามูลคา่เปรียบเทยีบปรับขัน้ต า่ ดังนัน้คณะกรรมการเปรียบเทยีบจงึมคี าสัง่เปรียบเทยีบปรับ
ในจ านวนขัน้ต ่าเป็นเงิน 500,000 บาท ทางคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ

คณะกรรมการตรวจสอบของโรงพยาบาลจงึไดข้อ้สรุปจากค าแถลงการณ์ของ ก.ล.ต. ว่าการเปิดเผย

ขอ้มูลดังกล่าวของคุณชัยนัน้ ไม่ไดม้เีจตนาจะแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง หรือหาผลประโยชน์
ใหแ้ก่บุคคลอืน่ใด อันเป็นการเอาเปรียบผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน หรือบุคคลภายนอก อกีทัง้คุณชัยยังมไิดรั้บ

ผลประโยชน์จากการเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวแต่อย่างใด กรณีนี้เป็นเพียงการพูดคุยเพื่อการจัดการ
ทรัพยส์นิในครอบครัวเทา่นัน้ นอกจากนี้คณะกรรมการยังไดต้รวจสอบไปยัง ก.ล.ต. และไดรั้บค ายนืยัน

ว่าคุณชัยยังมีคุณสมบัติที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ จ ากัด 
(มหาชน) ได ้คณะกรรมการจงึไม่มกีารเปลีย่นแปลงความเห็นเรือ่งการเสนอใหค้ณุชยัเขา้รับต าแหน่งใน

อกีวาระ เพือ่ตอบค าถามของทา่นคอืจะไมม่ผีลกระทบตอ่การประชมุครัง้นี้ 

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้คนใดซักถามเพิม่เตมิ ประธานจงึไดเ้ริม่ด าเนนิการประชมุ ตามระเบยีบวาระดังตอ่ไปนี ้

 

1.  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผู ้ถอืหุน้ คร ัง้ที่ 1/2558 ประชุมเมื่อวนัจนัทร์ที ่30 
พฤศจกิายน 2558 

 

ประธานไดม้อบหมายใหน้ายบรรพต  กติตกิิง่เลศิ เลขานุการบรษัิท เสนอรายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ 
ครัง้ที ่1/2558 ซึง่ไดจั้ดประชุมเมือ่วันจันทร์ที ่30 พฤศจกิายน 2558 และไดจั้ดสง่ใหก้ับผูถ้อืหุน้ไปพรอ้มกับ

หนังสอืเชญิประชมุเพือ่ใหท้ีป่ระชมุพจิารณารับรอง  

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ ือหุน้ซักถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ของผูถ้ือหุน้ แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้คนใด

ซักถามหรือใหค้วามเห็น ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผูถ้ือหุน้ ครัง้ที ่
1/2558 ดงักลา่ว 

 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตเิอกฉันทรั์บรองรายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2558 
ซึง่ประชมุเมือ่วนัจันทรท์ี ่30 พฤศจกิายน 2558 ดงันี ้

เห็นดว้ย จ านวน 553,279,463 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

 
 

2. รบัทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบรษิทัในรอบปี 2558  

ประธานไดม้อบหมายใหน้พ.น า ตันธุวนิตย ์กรรมการและผูอ้ านวยการดา้นบริหาร  เป็นผูร้ายงานผลการ

ด าเนนิงานของบรษัิทในรอบปี 2558  ซึง่รวมถงึขอ้มูลการลงทนุ รางวัลตา่งๆ ทีไ่ดรั้บ การพัฒนาของพนักงานและ

สทิธปิระโยชน,์ กจิกรรมดา้นการตลาดและความรับผดิชอบตอ่สงัคม และ มอบหมายใหน้ายสมศักดิ ์ ววิัฒน์สนิชัย 
ผูอ้ านวยการดา้นการเงนิ เป็นผูร้ายงานผลการด าเนนิงานดา้นการเงนิของบรษัิทในรอบปี 2558 ดงัสรุปไดด้งันี ้

ผลการด าเนนิงานของบรษัิทในรอบปี 2558   

พื้นทีใ่หบ้รกิารหลักของโรงพยาบาล ประกอบดว้ย อาคารบ ารุงราษฎร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล คลนิิก, อาคาร

โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล และอาคารบ ารุงราษฎร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล ทาวเวอร ์ 

โดยอาคารบ ารุงราษฎร ์อนิเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ (ก่อนหนา้นี้เป็นทีรู่จั้กในชือ่ อาคาร บเีอช เรสซเิดน้ซ)์ 

เป็นอาคาร 18 ชัน้โดย 8 ชัน้แรกเป็นทีจ่อดรถ อกี 7 ชัน้ถัดไปเป็นทีพั่กอาศัย และถัดขึน้ไป 2 ชัน้ เป็นสว่นของ

ส านักงาน และชัน้บนสดุเป็นดาดฟ้าและสว่นควบคุมงานระบบ ตอ่มาบรษัิทไดรั้บอนุญาตการดัดแปลงอาคารจาก 
ส านักการโยธา กรุงเทพมหานคร และท าการกอ่สรา้งเปลีย่นแปลงสว่นพักอาศัย 7 ชัน้ ใหก้ลายเป็นคลนิิกรักษา



รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่23 ประจ าปี 2559 

3 

ผูป่้วยจ านวน 6 ชัน้ สว่นอกี 1 ชัน้จะสรา้งเป็นส านักงาน  โดยอาคารดังกลา่วไดถู้กปิดเพือ่ด าเนนิการกอ่สรา้งตัง้แต่

เดอืนพฤศจกิายน 2558 ทีผ่่านมา และเมื่อการก่อสรา้งแลว้เสร็จบรษัิทจะท าการยา้ยหอ้งปฏบิัตกิารทางคลนิิก, 

ศนูยห์ ูคอ จมกู, ศนูยท์ันตกรรม, ศนูยส์ขุภาพจติ, คลนิกิสขุภาพพนักงาน และศนูยไ์ตเทยีมผูป่้วยนอก จากอาคาร
โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล  และอาคารบ ารุงราษฎร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล คลนิกิ มายังอาคารอาคาร

บ ารุงราษฎร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล ทาวเวอร ์  นอกจากนี้จะท าการจัดตัง้ศนูยเ์ตา้นม ขึน้มา ซึง่จะตัง้อยู่ทีช่ัน้ 11 ของ
อาคารบ ารุงราษฎร์ อนิเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอรด์ว้ย โดยคาดวา่การกอ่สรา้งจะแลว้เสร็จภายในไตรมาสแรกของปี 

2560  

โครงการปรับปรุงอาคารบ ารุงราษฎร์ เรสซเิดน้ซ ์และส านักงาน บนถนนพระราม 4 ไดแ้ลว้เสร็จ ในปี 2558

โดยปัจจบุนั สว่นส านักงานรองรับพนักงานแลว้กวา่ 363 ราย และสว่นหอพักพยาบาลไดม้กีารเขา้พักแลว้กวา่ 456 

ราย และยังสามารถรองรับเพิม่เตมิไดอ้กีสว่นหนึ่ง  ซึง่ภายหลังการเขา้ซือ้อาคารอาคารบ ารุงราษฎร์ เรสซเิดน้ซ ์
และส านักงาน สง่ผลใหร้ายจ่ายคา่เชา่ของบรษัิทลดลง เนื่องจากบรษัิทไดท้ าการยกเลกิสญัญาเชา่หอพัก 3 แห่ง

ทีม่อียูเ่ดมิ  

นอกจากนี ้บรษัิทยังเป็นเจา้ของทีด่นิหลายแปลงบรเิวณรอบโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์ หนึง่ในนัน้คอื โครงการ

สขุมุวทิซอย 1  บนพืน้ที ่6,172 ตารางเมตร ซึง่ก าลังอยู่ระหวา่งการพัฒนาใหเ้ป็น อาคารบรกิารผูป่้วยนอก ฝ่าย

งานสนับสนุน ฝ่ายการเรยีนการสอน และ อาคารจอดรถ แตด่ว้ยขอ้จ ากัดของความกวา้งของถนนในซอยสขุมุวทิ 1 
ท าใหโ้ครงการสขุมุวทิซอย 1 สามารถสรา้งอาคารไดส้งูไม่เกนิ 23 เมตร และพืน้ทีใ่ชส้อยของแต่ละอาคารไม่เกนิ 

10,000 ตารางเมตร   บรษัิทจงึจะท าการก่อสรา้งอาคาร 3 อาคารบนพื้นทีด่ังกล่าว โดยมีพื้นทีใ่ชส้อยรวมที ่ 
26,000 ตารางเมตรโดยประมาณ  ทัง้นี้ บรษัิทไดท้ าการว่าจา้งทีป่รกึษาเพื่อเขา้มาดูแล และด าเนินการตามแผน

ตา่งๆ ส าหรับโครงการแลว้  

โครงการบนถนนเพชรบรุไีดผ้่านการอนุมัตกิารวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม แลว้ตัง้แตเ่ดอืนมกราคม 2558 

และไดรั้บใบอนุญาตใหก้่อสรา้งอาคาร จากส านักโยธา กรุงเทพมหานคร เมือ่เดอืนธันวาคม 2558 ทีผ่่านมา แต่

เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกจิทัง้ในและตา่งประเทศ ประกอบกับทีบ่รษัิทสามารถเขา้ซือ้ทีด่นิผนืใหม่ ทีใ่กล ้
กับโรงพยาบาลในชว่งปลายปี 2558 ท าใหบ้รษัิทตัดสนิใจชะลอโครงการก่อสรา้งโรงพยาบาลบนถนนเพชรบุรไีป

กอ่น จนกวา่ฝ่ายบรหิารจะเล็งเห็นถงึความตอ้งการทีจ่ะขยายพืน้ทีใ่หบ้รกิารเพิม่เตมิในอนาคต 

ในสว่นของต่างประเทศ บรษัิทไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ จากคณะกรรมการการลงทุนของประเทศ

เมยีนมาร ์เมือ่วันที ่25 กันยายน 2558 เพือ่ประกอบกจิการคลนิิก ในกรุงย่างกุง้ ซึง่บรกิารจะประกอบไปดว้ย การ

สาธารณสขุขัน้พืน้ฐาน, การตรวจวนิจิฉัยโรค, หอ้งปฏบิัตกิารคลนิกิ, รังสวีทิยา, การตรวจเตา้นมดว้ยรังสเีอ็กซเรย ์
และบรกิารอัลตรา้ซาวน ์ โดยคาดวา่จะสามารถเปิดใหบ้รกิารไดไ้มเ่กนิสิน้ไตรมาส 2 ของปี 2559 

ในส่วนของรางวัลต่างๆ โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ไดรั้บการรับรองคุณภาพขัน้กา้วหนา้จากสถาบันรับรอง
คณุภาพสถานพยาบาล โดยในปี 2558 บรษัิทเป็นโรงพยาบาลเพยีงแหง่เดยีวทีไ่ดรั้บการรับรองนี ้

บรษัิทไดรั้บรางวัลสถานประกอบการดเีดน่ เป็นปีที ่8 ตดิตอ่กนั 

บรษัิทไดรั้บรางวัล จาก 2 บรษัิทประกนัภัย ไดแ้กร่างวลัดงัตอ่ไปนี ้ 

 ทมีบรหิารจัดการทางการแพทยย์อดเยีย่ม และ การบรหิารและการบรกิารทางการแพทยย์อดเยีย่ม จาก 

บรษัิท อลอินัซ ์อยธุยา ประกนัชวีติ 

 รางวัลการบรหิารจัดการทางการแพทยด์เียีย่ม Muang Thai Life Assurance Modern Hospital Award 

2015 จากบรษัิท เมอืงไทย ประกนัชวีติ   
 

บรษัิทไดรั้บรางวลั ดา้นความรับผดิชอบตอ่สงัคม 2 รางวลั คอื 
• รางวลัโดดเดน่ (Outstanding) ในสาขาความเป็นเลศิดา้นความรับผดิชอบตอ่สงัคม (Corporate 

Social Responsibility Excellence) ในพธิมีอบรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 

2015 จากสมาคมการจัดการธรุกจิแหง่ประเทศไทย (TMA) และสถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทรฯ์ 
(โรงแรมพลาซา แอทธนิี เมือ่ 24 พ.ย. 2558) 

 
• รางวลัองคก์รแหง่ความเป็นเลศิดา้นความรับผดิชอบตอ่สงัคม AMCHAM CSR Excellence Awards– 

2015 ระดบัเงนิ (ไดรั้บรางวัลตดิตอ่กนัเป็นปีที ่3) ในฐานะทีเ่ป็นองคก์รทีม่คีวามเป็นเลศิดา้นการ

ชว่ยเหลอืสงัคมมาอย่างตอ่เนือ่ง ซึง่ทางโรงพยาบาลฯ และมูลนธิโิรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์ได ้
น าเสนอผลการด าเนนิงานของโครงการ รักษ์ใจไทย ทีไ่ดช้ว่ยเหลอืผ่าตดัเด็กโรคหัวใจพกิารแต่

ก าเนดิผูด้อ้ยโอกาสในสงัคม  
 

โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ร่วมกับมูลนิธโิรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ ไดด้ าเนินโครงการสง่เสรมิสขุภาพสังคม 3 
โครงการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเฉลมิ

พระชนมายุ ๖๐ พรรษาในปี 2558 ไดแ้ก่ โครงการรักษ์ใจไทย ผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิด แก่

ผูด้อ้ยโอกาส จ านวน 60 ราย โดยไดผ้่าตัดไปแลว้ 18 ดวง โครงการผ่าตัดขอ้เขา่เทยีมดว้ยระบบคอมพวิเตอรแ์ละ
แขนหุ่นยนต ์ไดผ้่าตัดเปลีย่นขอ้เข่าใหแ้ก่ผูส้งูอายุทีม่รีายไดน้อ้ยไปแลว้ 24 ขอ้เข่า และโครงการปลูกถ่ายไต

ใหแ้กผู่ป่้วยโรคไตครบแลว้ 2 ราย โดยไมค่ดิคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้  

http://dict.longdo.com/search/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C


รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่23 ประจ าปี 2559 

4 

กองทุนทอมสันร่วมกับมูลนิธโิรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ และโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ ไดอ้อกหน่วยแพทย์

เคลือ่นทีเ่พือ่ใหก้ารดแูลสขุภาพกับผูย้ากไรใ้นชมุชน 37 แห่งในกรุงเทพฯ ทกุๆวัน  โดยในแตล่ะปี บรษัิทไดด้แูล

ผูป่้วยมากกวา่ 21,062 คน และยังมอบขา้วสารถงุละ 5 กก. จ านวน  6,173 ถงุแกค่รอบครัวผูย้ากไรด้ว้ย 

โรงพยาบาลบ ารุงราษฎรอ์อกหน่วยแพทยเ์คลือ่นทีเ่พือ่ชว่ยเหลอืประเทศเพือ่นบา้นทีป่ระสบภัยธรรมชาต ิ

• ประเทศเมยีนมาร ์เนือ่งจากเกดิน ้าทว่มใหญ ่ 
• ประเทศเนปาล เนือ่งจากเกดิแผน่ดนิไหว  

 

บรษัิทไดเ้ปิดวดีทิัศน์ทีม่คีวามยาว 3 นาท ีเนื่องในโอกาสทีโ่รงพยาบาลบ ารุงราษฎรไ์ดเ้ปิดด าเนนิการมาครบ 

36 ปีในปี 2559 นี้ ซึง่วดีทิัศน์ไดแ้สดงเนื้อหาของโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ทีป่ระสบความส าเร็จ และความ

ภาคภมูใิจจากอดตีจนถงึปัจจบุัน  

ผลการด าเนนิงานดา้นการเงนิของบรษัิทในรอบปี 2558 

ในปี 2558 บริษัทมีรายไดร้วม 17,929 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 12.7 จาก 15,911 ลา้นบาทในปี 2557 
จ านวนวันผูป่้วยใน (Patient Day) เพิ่มขึน้รอ้ยละ 11.3 และจ านวนผูป่้วยที่เขา้รับการรักษาเป็นผูป่้วยใน 

(Admission) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.1 ในปี 2558 เมือ่เทยีบกับปี 2557 เนื่องจากระยะเวลาการพักรักษาทีย่าวนานขึน้

ของกลุ่มผูป่้วยต่างประเทศ ร่วมกับการเตบิโตอย่างแข็งแกร่งของจ านวนผูป่้วยต่างประเทศทีเ่ขา้รับการรักษาเป็น
ผูป่้วยใน (Admission) ซึง่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.5 จ านวนผูป่้วยนอกเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.8 ในปี 2558 เมือ่เทยีบกับในปี 

2557  

ก าไรกอ่นหักดอกเบีย้ ภาษี คา่เสือ่มราคา และคา่ตัดจ าหน่าย (EBITDA) ของบรษัิท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 18.1 จาก 

4,516 ลา้นบาท ในปี 2557 เป็น 5,332 ลา้นบาท ในปี 2558 และอัตราก าไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสือ่มราคา 
และคา่ตดัจ าหน่าย (EBITDA Margin) คดิเป็นรอ้ยละ 30.0 ในปี 2558 เทยีบกบัรอ้ยละ 28.6 ในปี 2557  

บรษัิทมคีา่ใชจ้่ายทางการเงนิจ านวน 187 ลา้นบาท ในปี 2558 เทยีบกับจ านวน 186 ลา้นบาทในปี 2557 ซึง่

เพิม่ขึน้ในอตัราทีต่ า่กวา่อตัราการเตบิโตของรายได ้

บรษัิทมภีาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 823 ลา้นบาท ในปี 2558 เพิม่ขึน้จาก 685 ลา้นบาท ในปี 2557 สว่นใหญ่เป็น

ผลมาจากก าไรจากการด าเนนิงานทางภาษีทีเ่พิม่ขึน้ของปี 2558 เมือ่เทยีบกับของปี 2557 ท าใหเ้กดิภาษีเงนิไดท้ี่
เพิม่ขึน้ 163 ลา้นบาท และผลประโยชน์ทางภาษีทีเ่กีย่วกับเงนิบรจิาคใหก้ับวทิยาลัยพยาบาลเซนตห์ลุยสเ์พื่อ

สนับสนุนการฝึกอบรมพยาบาลทีล่ดลงจ านวน 6 ลา้นบาท หักกลบกับผลประโยชน์ทางภาษีทีเ่กีย่วกับการฝึกอบรม

ทีเ่พิม่ขึน้จ านวน 15 ลา้นบาท และผลประโยชน์ทางภาษีจากการรับรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยค่าในเงนิลงทนุของ 
บรษัิท เอเชยี โกลเบลิ เฮลธ ์จ ากดั (“AGH”) จ านวน 6 ลา้นบาท ในปี 2558 

บรษัิทมกี าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 4.72 บาท ในปี 2558 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 25.8 จาก 3.75 บาท ในปี 2557 บรษัิท
มกี าไรตอ่หุน้แบบปรับลด 3.96 บาท ในปี 2558 เพิม่ขึน้ในอตัราเดยีวกนัจาก 3.15 บาท ในปี 2557 

หากไดรั้บการอนุมัตจิากผูถ้อืหุน้ เงนิปันผลจ่ายรวมในปี 2558 จะเพิม่ขึน้เป็น 2.35 บาท จาก 1.95 บาทในปี 
2557 

จ านวนวันเก็บหนี้เฉลีย่คดิเป็น 41.3 วัน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 เทยีบกับ 34.7 วัน ณ วันที ่31 ธันวาคม 

2557 เนือ่งจากความแตกตา่งของเวลาในการเก็บหนีใ้นกลุม่ลกูคา้สญัญาชาวตะวนัออกกลาง  

หนี้สนิสทุธเิป็น 0 ทัง้ในปี 2558 และ 2557 สง่ผลใหอ้ัตราสว่นหนี้สนิสทุธติอ่สว่นของผูถ้อืหุน้เป็น 0 ทัง้ในปี 

2558 และ 2557  

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่คดิเป็น 11.2 วัน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 เทยีบกับ 12.3 วัน ณ วันที ่31 ธันวาคม 

2557 

ทัง้นี้จะเห็นไดว้า่ ผลการด าเนินงานของบรษัิทในชว่งหา้ปีทีผ่่านมา รายไดร้วม มอีัตราเตบิโตเฉลีย่สะสม
ตอ่ปีที ่12% ในขณะที ่ก าไรสทุธมิอีัตราเตบิโตเฉลีย่สะสมต่อปีถงึ 22% (ไม่รวม รายการพเิศษ) อัตราการ

เตบิโตของก าไรสุทธิสูงกว่าอัตราการเตบิโตของผลการด าเนินงาน นั้นเป็นผลมาจากการด าเนินงานที่มี
ประสทิธภิาพของบรษัิท  

ในขณะเดยีวกนั ราคาหุน้ มอีตัราเตบิโตเฉลีย่สะสมตอ่ปี ที ่46%  ซึง่สงูกวา่อัตราการเตบิโตของก าไรสทุธ ิ

ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของตวัคณูของราคาตอ่ก าไรสทุธติอ่หุน้  

ทัง้นี ้บรษัิทมรีายการพเิศษทีผ่า่นมาดงันี ้

 ปี 2555 ก าไรจากการขายเงนิลงทนุกอ่นหักภาษีเงนิไดจ้ านวน 790 ลา้นบาท เป็นสว่นหนึง่ของรายได ้

รวม 

 ปี 2554 รวมก าไรจ านวน 33 ลา้นบาท จากผลประโยชน์ทางภาษีจากการขาย BMC จ านวน 106 ลา้น

บาท หักลบกบัขาดทนุจากการขาย AHI จ านวน 24 ลา้นบาท และขาดทนุจากหุน้ทนุซือ้คนืจ านวน 50 

ลา้นบาท 
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 ปี 2555 รวมก าไรจ านวน 548 ลา้นบาทจากการขาย BCH (สทุธภิาษีจ านวน 567 ลา้นบาท) หักลบกับ

ก าไรทางภาษีจากการขาย AHI จ านวน 14 ลา้นบาท และการหยุดด าเนนิงานของ BIL จ านวน 5 ลา้น

บาท 

บรษัิทไดแ้สดงตารางเปรยีบเทยีบ มูลคา่สทุธขิองกจิการ/เตยีง และอัตราความสามารถในการท าก าไร กับ

โรงพยาบาลทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ๆ ในภูมภิาค โดยตัวชีว้ัดทัง้สองสะทอ้นใหเ้ห็นถงึความสามารถในการ

ท าก าไรของโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์ซึง่ถอืวา่ดกีวา่โรงพยาบาลอืน่ๆ ในอตุสาหกรรมเดยีวกนั 

บรษัิทไดแ้สดงตารางเปรยีบเทยีบ อัตราผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ และราคาตอ่มูลคา่ทางบัญช ีกับ

โรงพยาบาลทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ๆ ในภมูภิาค โดยตวัชีว้ดัทัง้สองสะทอ้นใหเ้ห็นประสทิธภิาพในการสรา้ง
ผลก าไร และมูลค่าเพิ่มจากการใชส้ ินทรัพย์ของบริษัทได ้ซึ่งโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ ก็ถือว่าดีกว่า

โรงพยาบาลอืน่ๆ ในภมูภิาค 

ทัง้นี ้ผูถ้อืหุน้สามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากรายงานประจ าปี (แบบ 56-1) ของบรษัิท 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ ือหุน้ซักถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ของผูถ้ือหุน้ โดยมีผูถ้ ือหุน้ได ้

สอบถามสรุปไดด้งันี ้

1. นายบาสนัต ์กมุาร ์ดกูาร ์ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเองไดก้ลา่วชืน่ชมผลการด าเนนิงานของบรษัิท  

2. นายนิคม ภคบัณฑุ ผูถ้ ือหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ไดก้ล่าวชืน่ชมโรงพยาบาล และไดส้อบถามขอ้มูล

เกีย่วกับงบประมาณค่าอบรมของบรษัิททีเ่พิม่ขึน้จากปีกอ่นจ านวน 74 ลา้นบาท เป็น 150 ลา้นบาท ซึง่
อาจจะเป็นผลมากจากการทีโ่รงพยาบาลใหค้วามส าคัญกับบคุลากรจ านวนมากจงึท าใหค้า่อบรมเพิม่ขึน้ 

100% จงึขอสอบถามว่าหนึ่งในความเสีย่งทีบ่รษัิทไดเ้ขยีนไวค้อืเรือ่งของการขาดแคลนบุคลากร และ
บรษัิทเองก็มศีูนยอ์บรมพนักงานของบ ารุงราษฎรโ์ดยเฉพาะ ขณะเดยีวกันรัฐบาลก็มนีโยบายทีส่ามารถ

หักคา่ใชจ้า่ยภาษีเกีย่วกบัทางดา้นการอบรม ในสว่นนีท้างโรงพยาบาลไดรั้บประโยชนบ์า้งหรอืไม ่ 

ตอบ น.พ. น า ตันธุวนิตย์ ชีแ้จงต่อผูถ้ือหุน้ว่าบริษัททีใ่ชอ้บรมบุคลากร คอื บริษัท ศูนย์พัฒนาและ

ฝึกอบรมบคุลากร บ ารุงราษฎร์ จ ากัด หรือบ ารุงราษฎร์ อคาเดมี ่ซึง่ทางโรงพยาบาลจะไดผ้ลประโยชน์

ทางภาษีจากการสง่บคุลากรไปอบรมทีน่ั่น และนายสมศักดิ ์ววิัฒนสนิชยั กลา่วเสรมิวา่ทางโรงพยาบาล
ไดรั่บผลประโยชนท์างภาษีจากการอบรมดงักลา่วในปีทีผ่า่นมาประมาณ 15 ลา้นบาท  

3. นายภาณุวัฒน์ เวชยันตว์วิัฒน์ ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามเรือ่ง average per treatment 
ส าหรับ OPD และ IPD ว่าค่าเฉลีย่อยู่ทีเ่ท่าไหร่เมือ่เทยีบกับปี 2557 และ 2558 และมแีนวโนม้เป็น

อย่างไร และคนไขท้ีเ่พิม่ขึน้จ านวน 8% ทัง้ทีจ่ านวนนักทอ่งเทีย่วโดยรวมมจี านวนเพิม่ขึน้คอ่นขา้งมาก

นัน้เกดิจากสาเหตอุะไร 

ตอบ นายสมศักดิ ์ววิัฒนสนิชัย ชีแ้จงในส่วนของรายได ้OPD ว่าในปีทีผ่่านมาเมือ่เทยีบกับปี 2557 

เพิม่ขึน้ 9.4% สว่น IPD เพิม่ขึน้ 11.6%  

ขอให ้น.พ. น าเป็นผูช้ ีแ้จง 

ประธานไดช้ีแ้จงในสว่นของจ านวนนักท่องเทีย่วเมือ่เทยีบกับจ านวนคนไขว้่านักท่องเทีย่วกับผูป่้วยนัน้
เป็นคนละตลาด นักทอ่งเทีย่วไม่จ าเป็นตอ้งป่วยและมาโรงพยาบาล คนทีจ่ะมาโรงพยาบาลคอืคนทีป่่วย

แลว้ แลว้เลอืกทีจ่ะมาโรงพยาบาลของเรา และเชือ่ว่าจ านวนคนไขท้ีม่าโรงพยาบาลของเรานัน้ไม่นอ้ย

กวา่โรงพยาบาลอืน่ 

น.พ. น า ตันธุวนิตย์ กล่าวเสริมอีกว่าจ านวนนักท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาในประเทศไทยเพื่อการพักผ่อนที่

เพิม่ขึน้มากในปีทีแ่ลว้จะเป็นสว่นของชาวจนี ซึง่ปัจจุบันยังไม่เป็นตลาดหลักของโรงพยาบาล ซึง่เป็นอกี
หนึง่ตลาดทีบ่รษัิทก าลงัจะรับเป็น Medical tourist เขา้มา  

4. นายสพุจน ์หาญนรัิญกรู ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามวา่รายไดห้ลักของโรงพยาบาลจะเป็นผูป่้วยจาก

ตา่งประเทศมากกวา่ อยากทราบวา่เป็นประเทศใดมากทีส่ดุ และโรงพยาบาลจะมนีโยบายหรอืกลยุทธใ์ด
ทีจ่ะเก็บรักษาตลาดนีไ้ว ้เพราะมคีูแ่ขง่ในตา่งประเทศเยอะ 

ตอบ น.พ. น า ตันธุวนติยช์ีแ้จงวา่กลุม่ชาวตา่งชาตทิีเ่ขา้มารับบรกิารของโรงพยาบาลทีม่ากทีส่ดุถา้แยก
เป็นรายประเทศจะเป็นประเทศเมยีนมาร์ ท ารายไดจ้ านวน 8.5% ของจ านวนรายไดข้องโรงพยาบาล 

โดยบรษัิทม ีdiagnostic clinic ทีจ่ะเปิดทีก่รุงย่างกุง้ ซึง่อยู่ในขัน้ตอนการเตรยีมพรอ้มทีจ่ะเปิดใหบ้รกิาร

ภายใน 1 เดอืนขา้งหนา้ เป็นอกี 1 วธิกีารทีจ่ะไปเพิม่ brand awareness ของโรงพยาบาล และสามารถ
ตรวจสขุภาพเบือ้งตน้ทีน่ั่นได ้โดยมบีรกิารรักษาวนิจิฉัยเทยีบเทา่กับทีม่าใชบ้รกิารในประเทศไทย เพราะ

ไดส้ง่แพทยแ์ละบคุลากรไปประจ าทีน่ั่น เป็นการสรา้งฐานความมั่นคงใหก้บัฐานลกูคา้ทีป่ระเทศเมยีนมาร ์

นายสมศักดิ ์ววิัฒนสนิชยั กลา่วเสรมิเรือ่งวา่จ านวนคนไขช้าวไทยและชาวตา่งชาตอิยู่ทีป่ระมาณ 50/50 

เป็นกลุม่ตะวนัออกกลางประมาณ 12% กลุม่อนิโดไชน่าประมาณ 13%  

 



รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่23 ประจ าปี 2559 

6 

5. นายบาสนัต ์กมุาร ์ดกูาร ์ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ไดก้ลา่วแนะน าวา่เนื่องจากบรษัิทมคีวามสมัพันธ์

ทีด่กีับธนาคารกรุงเทพทีม่สีาขาอยู่ทั่วอาเซยีน บรษัิทอาจขอค าแนะน าจากธนาคารกรุงเทพการในการ

ขยายกจิการไปในตา่งประเทศได ้นอกจากนี้ บรษัิทมรีะยะเวลาของรายไดค้า้งรับทีม่ากกวา่รายจ่ายคา้ง
จา่ยเนือ่งจากบรษัิทมชีือ่เสยีงทีด่ ีมหีนีส้นิต า่ บรษัิทจงึสามารถจัดหาทนุดว้ยตวัเองจากคูค่า้ของบรษัิทได ้

ตอบ ประธานไดช้ีแ้จงเรื่องธนาคารกรุงเทพทีอ่ยู่ต่างประเทศว่าโรงพยาบาลไดรั้บประโยชน์โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในประเทศจนี เวลาสอบถามถงึวา่ผูร้่วมทนุคนไหนดทีางบรษัิทก็สอบถามไปทางธนาคารกรุงเทพ 

ในสาขาอืน่บรษัิทก็ใช ้และเพิง่เปิดธนาคารกรุงเทพสาขาพม่า สว่นเรื่องระยะเวลาของรายไดค้า้งรับที่
มากกวา่รายจา่ยคา้งจา่ย จากค าแนะน าทีใ่หท้างโรงพยาบาลคา้งจ่ายคนอืน่มากกวา่คา้งรับ แตปั่ญหาคอื

ถา้ทางโรงพยาบาลช าระเงนิใหก้ับ supplier ชา้ คราวหนา้เขาก็จะไม่ไวว้างใจบรษัิทว่าจะจ่าย รวมถงึ

ปัญหาเรื่องคุณภาพและราคาของทีเ่ขาส่งมาใหบ้ริษัท สว่นเงนิทีบ่รษัิทคา้งรับนั้นมาจากต่างประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งของทางตะวันออกกลางทีท่างรัฐบาลเขาเป็นคนจ่ายเงิน ทางรัฐบาลเขาจึงตอ้ง

ตรวจสอบอยา่งละเอยีด ซึง่ตอ้งใชเ้วลาบางครัง้นานแรมปี  

6. นางสรัุสวด ีเลศิเลอพงศพั์ฒน์ ผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามว่าธนาคารกรุงเทพเป็นผูถ้ือหุน้

ใหญ ่ดงันัน้การใหบ้รกิารของคนไทยจงึผูกตดิกับบัตรของธนาคารกรุงเทพนี้เป็นนโยบายหลักทีจ่ะไม่ผูก

กบัธนาคารอืน่เลยใชห่รอืไม ่และถอืวา่เป็นจดุออ่นและจุดแข็งในเวลาเดยีวกันหรอืไม่ และมผีลตอ่รายได ้
ของโรงพยาบาลดว้ยหรอืไม่ และผูท้ีไ่ดส้ว่นลดจะเป็นผูท้ีถ่อืบัตรเครดติเทา่นัน้ หากเป็นลกูของผูถ้อืบัตร

ก็จะไมไ่ดรั้บสว่นลดใชห่รอืไม ่ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่รายไดข้องโรงพยาบาลดว้ยหรอืไม ่

ตอบ นายสมศักดิ ์ววิัฒนสนิชยั ชีแ้จงวา่ขอแบง่เป็น 2 สว่น เรือ่งการรับช าระเงนิ ทางโรงพยาบาลรับทุก

บตัรจากทกุธนาคาร แตใ่นเรือ่งของการท าโปรโมชัน่นัน้เป็นนโยบายทางฝ่ายการตลาดวา่จะไปร่วมมอืกับ
ธนาคารใดบา้ง  

  ทีป่ระชมุรับทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบรษัิทในรอบปี 2558 ตามทีป่ระธานเสนอ 

 

3.  พจิารณาและอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนประจ าปี ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 

ประธานไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปี สิ้นสุดวันที ่               
31 ธันวาคม 2558 ทีบ่รษัิทไดจ้ัดท าขึน้ และไดผ้่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดผ้่านการ

ตรวจสอบและลงนามโดยผูส้อบบัญชขีองบรษัิท ส านักงานอวีาย จ ากัด แลว้ รายละเอยีดปรากฏตามรายงาน

ประจ าปี ซึง่ไดส้ง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้แลว้ 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ ของผูถ้อืหุน้ มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม 

1. นายสถาพร โคธรีานุรักษ์ ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ไดก้ลา่วชืน่ชมผลการด าเนนิงานของโรงพยาบาล 
ขอถามหนา้ 52 ของรายงานประจ าปีเกีย่วกับการตัง้คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเงนิลงทนุในบรษัิทเอเชยี โก

ลบอล เฮลท ์จ ากัด ซึง่ไดต้ัง้ในระหวา่งปี 2558 จงึอยากทราบว่าบรษัิทนี้ด าเนนิกจิการอะไร และท าไม
ถงึขาดทนุ และสามารถลา้งผลการขาดทนุจากการดอ้ยคา่เมือ่ใด และในหนา้ 74 ขอ้ 30.6 ของรายงาน

ประจ าปีหนี้สนิทีจ่ะเกดิขึน้จากสัญญาเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย อ่านแลว้ไม่ชัดเจนว่าการผูกพันใน

สญัญาเพิม่เตมิและการจ่ายเงนิเพิม่ในอนาคต (earn-out payment) เป็นในลักษณะทีบ่รษัิทจะตอ้งไป
ผกูพันรับผดิชอบในบรษัิทลกูอย่างไร รวมทัง้ตัวเลขทีแ่สดงมจี านวนเยอะทีต่อ้งรับผดิชอบอยากทราบวา่

คดิเป็นเงนิไทยสักเท่าไหร่ และทางโรงพยาบาลเคยไดรั้บค าเชญิใหไ้ปเปิดโรงพยาบาลทีต่ะวันออก
กลาง แผนดงักลา่วเป็นอยา่งไรบา้งในปัจจุบนั 

ตอบ นายสมศักดิ ์ววิัฒนสนิชยั ตอบเรือ่งการส ารองเผือ่ขาดทนุเป็นเรือ่งของเทคนคิ ไม่ใชเ่ป็นเรือ่งของ

การบันทกึบัญช ีเพราะบริษัทดังกล่าวตัง้มานานและไม่ไดด้ าเนินการอะไรในปัจจุบัน ซึง่ในงบการเงนิ
เดีย่วยังไมถ่กูบนัทกึ (แตใ่นบนัทกึในงบการเงนิรวมไปแลว้) จงึไดท้ าการบันทกึ และในสว่นเรือ่งของการ

จ่ายเงนิเพิม่ในอนาคต (earn-out payment) เป็นกลยุทธ ์การเจรจาซือ้กจิการเพื่อท าใหร้าคาซือ้ขาย
ของกจิการลดลงซึง่หลายบรษัิทท าอยู่ สว่นตัวเลขดังกลา่วคดิเป็นเงนิไทยประมาณ 191 ลา้นบาทแตก็่มี

ความน่าจะเป็นทีบ่รษัิทจะไมต่อ้งจ่ายเพิม่ในสว่นนี ้

น.พ. น า ตันธุวนติย ์ชีแ้จงวา่เรื่องตัง้โรงพยาบาลในตะวันออกกลางทางโรงพยาบาลไดรั้บการทาบทาม
มาเป็นครัง้คราว ซึง่ปัจจุบันยังไม่มโีครงการทีจ่ะเปิดโรงพยาบาลในตะวันออกกลาง สบืเนื่องจากตาม

กฎหมายของประเทศนั้น ทางโรงพยาบาลไม่สามารถถือหุน้ไดเ้กนิกว่า 49% จงึไม่สามารถควบคุม
กจิการได ้น าไปสูปั่ญหาตา่ง ๆ 

2. นายบาสันต ์กมุาร ์ดกูาร ์ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง แนะน าเกีย่วกับการควบรวมกจิการของบรษัิทจด
ทะเบยีนต่างประเทศนัน้เป็นสิง่ทีเ่ยีย่มมาก เพราะเป็นการชว่ยใหบ้รษัิทมคีวามมั่นคงและลดความเสีย่ง

ทางธุรกจิลงได ้รวมทัง้ท าใหบ้รษัิทเตบิโตขยายตัวไดเ้ร็วขึน้ นอกจากนี้เนื่องจากสภาวะราคาน ้ามันใน

ปัจจบุนัจะเป็นโอกาสในการลงทนุในตะวนัออกกลางของบรษัิท 

ตอบ นายบรรพต กติตกิิง่เลศิกลา่วขอบคณุส าหรับขอ้เสนอแนะ 
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3. นายสทิธโิชค บุญวณิชย ์ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามถงึกฎหมายในไทยทีต่า่งชาตจิะมาเปิด

โรงพยาบาลแขง่กับบ ารุงราษฎร ์จะมขีอ้หา้มตา่งชาตถิอืหุน้ใหญ่ในประเทศไทยใชห่รือไม่ และพวกยา

และเวชภัณฑ์ที่โรงพยาบาลตอ้งสั่งมาจากต่างประเทศ หากในอนาคตมีราคาแพงขึ้นมาก ๆ จะมี
ผลกระทบตอ่ผลก าไรขาดทนุของโรงพยาบาลหรอืไม่  

ตอบ นายบรรพต กติตกิิง่เลศิ ชีแ้จงว่าประเทศไทยมขีอ้หา้มเชน่กันเนื่องจากเป็นธุรกจิบริการตอ้งขอ
อนุญาต 

นายสมศักดิ ์ววิัฒนสนิชยัชีแ้จงเรือ่งราคายาวา่ยาและเวชภัณฑท์ีม่ลีักษณะเฉพาะและไม่ไดใ้ชก้ับคนไข ้
โดยทัว่ไป ทางโรงพยาบาลจะซือ้ตอ่เมือ่มคีวามตอ้งการและแพทยไ์ดม้กีารสัง่ยาดังกลา่ว จะไม่มปัีญหา

การเก็บส ารองเอาไว ้ 

4. นายจุมพล ผูถ้ือหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามถงึตลาดของโรงพยาบาลทีจ่ะขยายในต่างประเทศ 
เช่น จีน ซึง่โรงพยาบาลคู่แข่งไดม้ีการโฆษณาภาษาจีนในป้ายโฆษณา ซึง่คนจีนไปรักษาที่ฮ่องกง

จ านวนมาก ทางโรงพยาบาลมีแผนดงึดูดคนเหล่านัน้มาใชบ้รกิารทีไ่ทยบา้งไหม ถา้ท าไดร้าคาหุน้จะ
เพิม่ขึน้มาก 

ตอบ น.พ. น า ตันธุวนิตย ์ชีแ้จงว่าไดเ้ล็งเห็นความส าคัญของคนไขช้าวจนี ซึง่ปัจจุบันโรงพยาบาลมี

ส านักงานสง่ตอ่ผูป่้วยอยู่ใน 3 จังหวัดของจนี และคนจนีเริม่มาใชบ้รกิารทีโ่รงพยาบาลเพิม่ขึน้ในแตล่ะปี 
โดยเฉพาะศนูยไ์วทลัไลฟ์ (เวชศาสตรช์ะลอวยั)  

 ไม่มผีูถ้อืหุน้ใดซักถามหรือเสนอแนะเพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะ
การเงนิและงบก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2558 

 

 มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตดิว้ยเสยีงขา้งมากอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทนุ

ประจ าปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2558 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นดว้ย จ านวน 581,989,482 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9346 
ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง จ านวน 380,400 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0653 
 

 

4.  พจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรก าไรประจ าปี 2558 เพือ่จา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ และรบัทราบการ
จา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาล 

 

ประธานไดม้อบหมายใหน้ายบรรพต กติตกิิง่เลศิ เลขานุการบรษัิทเป็นผูเ้สนอวาระนีต้อ่ทีป่ระชมุ 

นายบรรพต กติตกิิง่เลศิ กล่าวรายงานต่อทีป่ระชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหผู้ถ้ ือหุน้
พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2558 จากก าไรสุทธขิองงบการเงนิรวม ในอัตราหุน้ละ 2.35 บาท 

รวมเป็นเงนิปันผลทีจ่่ายทัง้ส ิน้ 1,715.62 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 49.9 ของก าไรสุทธจิากงบการเงนิรวมปี 

2558 และใหท้ีป่ระชมุพจิารณารับทราบเรือ่งการจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลงวดครึง่ปีแรก ซึง่จ่ายไปเมือ่วันที ่9 
กนัยายน 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.90 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิ 657.05 ลา้นบาท  

ดังนั้น เงินปันผลที่จะจ่ายในงวดสุดทา้ยนี้ เท่ากับ 1.45 บาทต่อหุน้ (ส าหรับงวดการด าเนินงาน 1 
กรกฎาคม 2558 ถงึ 31 ธันวาคม 2558) รวมเป็นจ านวนเงนิ 1,058.58 ลา้นบาท โดยจะจ่ายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้

บรุมิสทิธแิละผูถ้อืหุน้สามัญของบรษัิททีม่ชี ือ่ปรากฏ ณ วันก าหนดรายชือ่ผูม้สีทิธรัิบเงนิปันผลในวันจันทรท์ี ่14 

มนีาคม 2559 และปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนหุน้เพือ่สทิธใินการรับเงนิปันผลในวันอังคารที ่15 มนีาคม 2559 
โดยก าหนดจา่ยเงนิปันผลในวนัองัคารที ่17 พฤษภาคม 2559 
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ทัง้นี ้รายละเอยีดการจัดสรรก าไรและการจา่ยเงนิปันผล สามารถสรุปไดด้งันี ้ 

รายละเอยีดการจดัสรรก าไร                   2558                   2557 

1.  ก าไรสทุธขิองงบการเงนิรวม (ลา้นบาท) 3,435.83 2,730.30 

2. จ านวนหุน้ (หุน้) 730,052,222 730,052,222 

3. เงนิปันผลประจ าปี 

 - เงนิปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุน้) 

 - เงนิปันผลงวดสดุทา้ย (บาท/หุน้) 

*2.35 

**0.90 

***1.45 

1.95 

0.70 

1.25 

4. จ านวนเงนิ (ลา้นบาท) 1,715.62 1,423.60 

5. สดัสว่นเงนิปันผลเทยีบกบัก าไรสทุธ ิ 49.9% 52.1% 

6.  การจัดสรรก าไรเป็นทนุส ารอง (ลา้นบาท) - - 

* เสนอเพือ่พจิารณาอนุมตั ิ

** รายงานเพือ่ทราบ (จา่ยเมือ่วนัที ่9 กนัยายน 2558) 

*** เสนอเพือ่อนุมตัจิา่ยในวนัที ่17 พฤษภาคม 2559 

 

หลงัจากนัน้ ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ สรุปไดด้งันี ้
1. นายบาสันต ์กุมาร์ ดูการ์ สอบถามถงึลักษณะธุรกจิของโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์กับมองโกเลยีนั้น ได ้

สทิธปิระโยชน์ทางภาษีหรือไม่ และบริษัทมีแนวทางลดภาษีอย่างไรในปีนี้ พรอ้มทัง้แนะน าวธิกีารลด

ภาษีตามมาตรการสทิธิประโยชน์ทางภาษีของส านักงานใหญ่ขา้มประเทศ (International fsdfs 
Headquarters) หรอื IHQ 

ตอบ นายเดนนสิ บราวน์ Corporate Chief Executive Officer ชีแ้จงวา่ประเทศไทยไม่มอีนุสญัญาภาษี
ซอ้นกับประเทศมองโกเลยี บรษัิทจงึไดล้งทนุผ่านบรษัิทย่อยในประเทศสงิคโ์ปรท าไดบ้รษัิทไดรั้บสทิธิ

ประโยชน์ทางภาษี นอกจากนี้บรษัิทไดม้กีารพจิารณาสทิธปิระโยชน์ของ IHQ ทีผู่ถ้อืหุน้แนะน ามา แต่
การลงทุนของโรงพยาบาลในต่างประเทศยังไม่ถงึขนาดทีจ่ะท าใหบ้ริษัทไดรั้บผลประโยชน์จากสทิธิ

ประโยชนนั์น้ แตบ่รษัิทก็ไดเ้ฝ้าศกึษาตดิตามมาตรการทางภาษีตา่งๆอยูต่ลอดเวลา 

 ไมม่ผีูถ้อืหุน้ใดซักถามหรอืเสนอแนะเพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณารับทราบการจ่ายเงนิปัน
ผลระหวา่งกาลและอนุมัตกิารจา่ยเงนิปันผลจากก าไรสทุธปิระจ าปี 2558 

  

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพิจารณาแลว้ มมีตดิว้ยเสยีงขา้งมากรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลและ

อนุมัตกิารจา่ยเงนิปันผลจากก าไรสทุธปิระจ าปี 2558 ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

 
เห็นดว้ย จ านวน 582,369,982 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9999 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสยีง จ านวน 200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 
5.  พจิารณาและอนุมตักิารแตง่ต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ 

ประธานไดม้อบหมายใหน้างอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู ้

เสนอวาระนีต้อ่ทีป่ระชมุ 

นางอรุณี เกษตระทัต กล่าวรายงานต่อทีป่ระชุมว่า ขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 23 ก าหนดใหใ้นการประชุม

สามัญประจ าปีทุกครั้ง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ซึง่ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้
ประจ าปีครัง้นี ้มกีรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 คนดงันี ้

1. นายชยั  โสภณพนชิ ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการลงทนุ 

2. นายแพทยช์าญวทิย ์ ตนัติพ์พัิฒน ์ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและ 
    ก าหนดคา่ตอบแทน 

3. นายแพทยส์นิ   อนุราษฎร ์ กรรมการ และผูอ้ านวยการดา้นการแพทยก์ลุม่ 

4. นางอรุณี   เกษตระทตั กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการสรรหา 

      และก าหนดคา่ตอบแทน  
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ทัง้นี ้บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชือ่บคุคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และคณุสมบัตทิีเ่หมาะสมเพือ่

รับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในชว่งเดอืน ธันวาคม 2558 ถงึ มกราคม 2559 แต่ไม่มีผูถ้อืหุน้

เสนอบคุคลใดเขา้รับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนทีไ่มม่สีว่นไดเ้สยี ไดพ้จิารณาคณุสมบัตกิารเป็นกรรมการทีไ่ด ้

ก าหนดไวต้ามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้บังคับของบรษัิท และกฎบัตรคณะกรรมการแลว้ จงึเห็นควรเสนอใหท้ี่

ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการ ทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระกลับเขา้ด ารง

ต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึง่จ านวน 4 ทา่น คอื   

1. นายชยั  โสภณพนชิ ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการลงทนุ 

2. นายแพทยช์าญวทิย ์ ตนัติพ์พัิฒน ์ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและ 

    ก าหนดคา่ตอบแทน 

3. นายแพทยส์นิ   อนุราษฎร ์ กรรมการ และผูอ้ านวยการดา้นการแพทยก์ลุม่ 

4. นางอรุณี   เกษตระทตั กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการสรรหา 

      และก าหนดคา่ตอบแทน  

ส าหรับประวตัขิองกรรมการทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่แตล่ะทา่น ไดส้ง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชมุ (สิง่ที่

สง่มาดว้ยล าดบั 3) โดยการลงคะแนนเสยีงในวาระนีจ้ะลงคะแนนเสยีงเพือ่แตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

หลงัจากนัน้ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถาม และรับ

ฟังขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ สรุปไดด้งันี ้

1. นายบาสนัต ์กมุาร ์ดกูาร ์ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ไดก้ลา่วแนะน าหลักสตูรการอบรม Institutional 
Management Development ของสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทยส าหรับกรรมการและ

ผูบ้รหิารของบรษัิท ซึง่น่าจะเป็นประโยชนก์บัผลการด าเนนิงานของบรษัิทในอนาคต 

ตอบ นางอรุณี เกษตระทตั ไดก้ลา่วขอบคณุส าหรับค าแนะน าของผูถ้อืหุน้ 

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้คนใดเสนอชือ่บคุคลอืน่หรอืซักถามเพิม่เตมิ นางอรุณี เกษตระทตั จงึขอใหท้ีป่ระชมุลงมต ิ

 
มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตเิสยีงขา้งมากอนุมัตกิารแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี้ 

1. นายชยั โสภณพนชิ 

เห็นดว้ย จ านวน 532,730,431 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 91.4762 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 48,935,826 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 8.4028 

งดออกเสยีง จ านวน 704,125 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.1209 
 

 2. นายแพทยช์าญวทิย ์ตนัติพ์พัิฒน์  
เห็นดว้ย จ านวน 574,074,046 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 98.5754 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 8,296,136 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 1.4245 

งดออกเสยีง จ านวน 200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 

 3. นายแพทยส์นิ อนุราษฎร ์
เห็นดว้ย จ านวน 511,143,956 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 87.7695 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 71,226,226 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 12.2303 
งดออกเสยีง จ านวน 200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 

 4. นางอรุณี เกษตระทัต 
เห็นดว้ย จ านวน 581,667,046 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.8792 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 562,511 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0965 
งดออกเสยีง จ านวน 140,825 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0241 

  

 
6.  พจิารณาและอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ส าหรบัปี 2559 

ประธานไดม้อบหมายใหน้างอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู ้
เสนอวาระนีต้อ่ทีป่ระชมุ 

นางอรุณี เกษตระทัตกลา่วรายงานตอ่ทีป่ระชมุวา่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนใคร่ขอเรยีน
ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่าในหนังสอืเชญิประชุมผูถ้ือหุน้ฉบับค าแปลภาษาอังกฤษวาระที ่6 ขอ้ 1.2 หนา้ 5 ค าว่า 

“Director Commission” นัน้ อาจท าใหเ้ขา้ใจคลาดเคลือ่นวา่คา่คอมมชิชั่นของคณะกรรมการซีง่ตอ้งคดิเป็น
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สดัสว่นของผลประกอบการของบรษัิท แต่โดยทีถู่กตอ้งตามหนังสอืเชญิประชมุฉบับภาษาไทยใชค้ าว่า “ค่า

บ าเหน็จตอบแทนกรรมการปี 2559” เป็นอัตราคงทีต่ามแตท่ีป่ระธานจะไดจ้ัดสรร จงึเรยีนมาเพือ่ความเขา้ใจที่

ถกูตอ้งและขออภัยไว ้ณ ทีน่ีด้ว้ย 

นางอรุณี เกษตระทัตกล่าวรายงานต่อไปว่าคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการใหอ้ยู่ในระดับทีเ่หมาะสม และสอดคลอ้งกับภาระหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของกรรมการ รวมทัง้
ค านึงถึงสภาพของเศรษฐกจิโดยรวม และไดม้ีการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการกับบริษัทอื่นใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึงเห็นควรเสนอผูถ้ือหุน้เพื่ออนุมัติ
คา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อยส าหรับปี 2559 โดยแบง่เป็น 2 วาระยอ่ยดงัตอ่ไปนี ้

6.1 คา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยปี 2559 ในวงเงนิรวมไมเ่กนิ 16.50 ลา้นบาท 

 (1) คา่เบีย้ประชมุกรรมการปี 2559 เสนอเป็นอตัราดงัตอ่ไปนี ้(เป็นอตัราเดยีวกนักบัปีกอ่น) 

  

 

 

 

 

 

 (2) คา่บ าเหน็จตอบแทนคณะกรรมการปี 2559 เสนอในวงเงนิรวม 10.54 ลา้นบาท โดยใหป้ระธาน
คณะกรรมการเป็นผูจ้ัดสรร 

 

 

 

 

 

 

 (3) คา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุย่อยปี 2559 เสนอเป็นอตัราดงัตอ่ไปนี ้(เป็นอตัราเดยีวกบัปีกอ่น) 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการ ปี 2559 ปี 2558 

เบีย้ประชมุ 

(บาท/คน/ครัง้) 

เบีย้ประชมุ 

(บาท/คน/ครัง้) 

ประธานกรรมการ 50,000 50,000 

รองประธานกรรมการ 40,000 40,000 

กรรมการ 30,000 30,000 

คณะกรรมการ ปี 2559 ปี 2558 

คา่บ าเหน็จตอบแทน 

(บาท/คน/ปี) 
คา่บ าเหน็จตอบแทน 

(บาท/คน/ปี) 

 ประธานกรรมการ ประธาน 

กรรมการ 

เป็นผูจ้ัดสรร 

700,000 

 รองประธานกรรมการ 520,000 

 กรรมการ 450,000 

เบีย้ประชมุ  

(บาท/คน/ครัง้) 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
คณะกรรมการ 

สรรหาและ
ก าหนด

คา่ตอบแทน 

คณะกรรมการ

การลงทนุ 
คณะกรรมการ

อ านวยการโรง 
พยาบาลบ ารุง

ราษฎร ์

  ปี 2559     

 ประธาน

คณะกรรมการ

ชดุยอ่ย  

50,000 50,000 50,000 25,000 

 กรรมการ 30,000 30,000 30,000   20,000*  

  ปี 2558      

 ประธาน

คณะกรรมการ

ชดุยอ่ย  

50,000 50,000 50,000 25,000 

 กรรมการ 30,000 30,000 30,000   20,000*  

 * ส าหรับกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารเทา่นัน้ 
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6.2  ค่าตอบแทนพเิศษของคณะกรรมการบรษิทั เสนอในวงเงนิรวม 5.27 ลา้นบาท โดยให้

ประธานคณะกรรมการเป็นผูจ้ดัสรร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลงัจากนัน้ นางอรุณี เกษตระทตัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ โดยมผีูถ้อื
หุน้ไดซ้กัถามและใหข้อ้เสนอแนะตา่ง ๆ ดงัสรุปไดด้งันี ้

1. ผูถ้อืหุน้สอบถามว่าจากรายงานประจ าปีหนา้ 109 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร ตัวเลขรวม

ทัง้หมดของปีทีแ่ลว้คอื 7,470,000 บาท แลว้ปี 2559 คอื 16.5 ลา้นบาท แสดงวา่ทีผ่่านมาคา่ตอบแทน
กรรมการมจี านวนนอ้ยมากเลยหรอืไมค่ะ 

ตอบ นางอรุณี เกษตระทัตชี้แจงว่าที่ผ่านมาค่าตอบแทนของคณะกรรมการนอ้ยมากเมื่อเทียบกับ
โรงพยาบาลอืน่ คอืมคีา่ตอบแทนต ่ากวา่ทีโ่รงพยาบาลอืน่จ่ายไม่ถงึ 25% ซึง่การปรับขึน้ครัง้นี้ยังไม่ถงึ 

50% ของทีโ่รงพยาบาลอืน่จ่ายกัน นายบรรพต กติตกิิง่เลศิ ชีแ้จงเพิม่เตมิวา่ มคีา่เบีย้ประชมุทีจ่่ายตาม
จ านวนครัง้ทีป่ระชมุจรงิ ซึง่โดยปกตคิณะกรรมการจะประชมุปีละ 4 ครัง้ แตม่บีางปีทีม่กีารประชมุเกนิกวา่

นั้น จึงมีการเสนอขออนุมัติค่าตอบแทนเผื่อไวเ้ล็กนอ้ย อย่างเช่นในปี 2558 ผูถ้ือหุน้ไดอ้นุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในวงเงนิรวมไม่เกนิ 9.5 ลา้นบาท แต่มกีารจ่ายจรงิไปเป็น
จ านวน 7,470,000 บาท 

2. นายบาสนัต ์กมุาร ์ดกูาร ์ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ไดก้ลา่วแนะน าวา่ประธานและกรรมการควรไดรั้บ
คา่ตอบแทนมากกวา่ปัจจบุนั และไมม่คีวรก าหนดเพดานส าหรับคา่ตอบแทนดว้ย 

ตอบ นางอรุณี เกษตระทัศน์ ชีแ้จงวา่ทางโรงพยาบาลก็อยากท าตามค าแนะน าของท่านผูถ้อืหุน้เชน่กัน 

แตภ่ายใตก้ฎหมายไทยไมส่ามารถท าได ้

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้คนใดซักถามหรอืใหข้อ้เสนอแนะ นางอรุณี เกษตระทัต จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมต ิโดยจะ

แบง่การลงคะแนนเป็นสองวาระยอ่ยและตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 
3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตเิสยีงขา้งมากอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อย 

ส าหรับปี 2558 รายละเอยีดตามทีป่ระธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง

ดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที ่6.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ส าหรบัปี 2559 จ านวนไม่เกนิ     
16.50 ลา้นบาท 

เห็นดว้ย จ านวน 581,655,958 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.8773 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 613,725 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.1053 
งดออกเสยีง จ านวน 100,700 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0172 

      

วาระที ่6.2 คา่ตอบแทนพเิศษของคณะกรรมการบรษิทั จ านวนไมเ่กนิ 5.27 ลา้นบาท 

เห็นดว้ย จ านวน 581,604,113 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.8684 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 665,570 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.1142 

งดออกเสยีง จ านวน 100,700 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0172 
 

 
 

คณะกรรมการ ส าหรับปี 2559 ส าหรับปี 2558 

คา่ตอบแทนพเิศษ 

(บาท/คน/ปี) 

คา่ตอบแทนพเิศษ 

(บาท/คน/ปี) 

 ประธานกรรมการ ประธาน 
กรรมการ 

เป็นผูจ้ัดสรร 

ไมม่ ี

 รองประธานกรรมการ ไมม่ ี

 กรรมการ ไมม่ ี
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7.   พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดจ านวนเงนิคา่สอบบญัช ีประจ าปี 2559  

ประธานไดม้อบหมายใหน้างสาวโสภาวด ีอุตตโมบล ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูเ้สนอวาระนี้ต่อที่

ประชมุ  

นางสาวโสภาวด ีอุตตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อทีป่ระชมุว่าทางคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณาเห็นสมควรใหเ้สนอต่อผูถ้อืหุน้ในการแต่งตัง้บรษัิทส านักงาน อี
วาย จ ากัด โดย นายเตมิพงษ์ โอปนพันธุ ์ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4501 (ผูส้อบบัญชทีีล่งนามใน

รายงานของผูส้อบบัญช)ี และ/หรือ นางสาววสิสตุา จรยิธนากร ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่3853 และ/หรือ 
นางสาวทพิวลัย ์นานานุวฒัน ์ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3459 เป็นผูส้อบบัญชปีระจ าปี 2559 ของบรษัิท และ

ก าหนดค่าตอบแทนเป็นเงนิจ านวนไม่เกนิ 2,540,000 บาท รายละเอยีดตามเอกสารแนบทา้ย 4 ของหนังสอื

เชญิประชมุ 

หลังจากนัน้ นางสาวโสภาวด ีอุตตโมบล ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะต่าง ๆ 

โดยมผีูถ้อืหุน้ไดซ้กัถามและใหข้อ้เสนอแนะตา่ง ๆ ดงัสรุปไดด้งันี ้
1. นายบาสันต์ กุมาร์ ดูการ์ แนะน าเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงอันเป็นผลมาจากปรากฎการณ์ทาง

เศรษฐกจิต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ โดยในปัจจุบันนี้ไดม้ปีระกับความรับผดิของกรรมการแลว้ และสิง่นี้จะชว่ยให ้

คณะกรรมการมคีวามสามารถในการบรหิารงานไดม้ากขึน้ 

ตอบ นางโสภาวด ีอตุตโมบล ไดก้ลา่วขอบคณุส าหรับค าแนะน า 

 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตเิสยีงขา้งมาก อนุมัตกิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดจ านวนเงนิ

คา่สอบบญัช ีประจ าปี 2559 

เห็นดว้ย จ านวน 582,228,358 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9755 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 140,625 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0241 

งดออกเสยีง จ านวน 1,600 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0002 

      
 

8.  พจิารณาแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เพือ่ใหทุ้นจดทะเบยีนสอดคลอ้งกบั การแปลง
สภาพหุน้บุรมิสทิธเิป็นหุน้สามญัในปี 2559 

ประธานไดม้อบหมายใหน้ายบรรพต กติตกิิง่เลศิ เลขานุการบรษัิทเป็นผูเ้สนอวาระนีต้อ่ทีป่ระชมุ  

นายบรรพต กติตกิิง่เลศิ เลขานุการบรษัิทแจง้ตอ่ผูถ้อืหุน้วา่ สบืเนื่องจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้

ที ่5/2541 เมือ่วนัที ่11 พฤศจกิายน 2541 ไดม้มีตเิห็นชอบใหผู้ถ้อืหุน้สามารถแปลงหุน้บรุมิสทิธเิป็นหุน้สามัญ 

ในอตัราสว่น 1 หุน้บรุมิสทิธติอ่ 1 หุน้สามัญใหมใ่นเดอืนกมุภาพันธข์องทกุๆ ปี ซึง่ในเดอืนกมุภาพันธ ์ปี 2559 มี
ผูถ้อืหุน้บรุมิสทิธใิชส้ทิธแิปลงหุน้บรุมิสทิธเิป็นหุน้สามัญ รวม 20,000 หุน้ จงึตอ้งแกไ้ขรายละเอยีดของทนุจด

ทะเบยีนในหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 4 เป็นดงันี ้
 

ขอ้ 4   ทนุจดทะเบยีน จ านวน  922,702,685  บาท  (เกา้รอ้ยยีส่บิสองลา้นเจ็ดแสนสองพันหกรอ้ยแปด 

สบิหา้บาท) 
 

แบง่ออกเป็น         922,702,685  หุน้  (เกา้รอ้ยยีส่บิสองลา้นเจ็ดแสนสองพันหกรอ้ยแปด 
สบิหา้หุน้) 

 

มลูคา่หุน้ละ              1  บาท  (หนึง่บาท)  
 

โดยแยกเป็น 
หุน้สามัญ          921,296,022  หุน้  (เกา้รอ้ยยีส่บิเอ็ดลา้นสองแสนเกา้หมืน่หกพันยีส่บิ 

สองหุน้) 
 

หุน้บรุมิสทิธ ิ             1,406,663   หุน้  (หนึง่ลา้นสีแ่สนหกพันหกรอ้ยหกสบิสามหุน้) 

 
โดยวาระนี้ตอ้งไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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หลังจากนั้น นายบรรพต กิตติกิ่งเลิศ เลขานุการบริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ ือหุน้ซักถาม และรับฟัง

ขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ โดยมผีูถ้อืหุน้ไดซ้กัถามและใหข้อ้เสนอแนะตา่ง ๆ ดงัสรุปไดด้งันี ้

 
1. นายฐติพิงศ ์โสพนอดุมพร ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเองสอบถามวา่ท าไมยังมหีุน้บรุมิสทิธอิยู่และท าไมมี

ทัง้หุน้ทีแ่ปลงสภาพแลว้และยังไม่ไดแ้ปลงสภาพ และเป็นสทิธขิองผูถ้อืหุน้บรุมิสทิธหิรอืไม่ทีจ่ะแปลง
สภาพหรือไม่แปลงสภาพหรือ และหุน้บุริมสทิธนิี้ใหส้ทิธปิระโยชน์ต่างกันอย่างไรกับหุน้สามัญ ทาง

บรษัิทมมีาตรการในการกระตุน้ใหม้กีารแปลงสภาพหรอืไม ่

ตอบ นายบรรพต กติตกิิง่เลศิ ชีแ้จงวา่หุน้บรุมิสทิธขิองโรงพยาบาลมมีานานแลว้สทิธทิกุอย่างเหมอืนกัน

กบัหุน้สามัญของบรษัิทยกเวน้เรือ่งสทิธใินการรับเงนิปันผลกอ่นหุน้สามัญในกรณีทีบ่รษัิทมกีารจ่ายปันผล

นอ้ยกว่า 15% ของทุนส่วนทีเ่ป็นหุน้บุรมิสทิธ ิซึง่ทีผ่่านมาโรงพยาบาลมีการจ่ายเงนิปันผลเกนิกว่า
จ านวนดงักลา่วจงึท าใหไ้มม่ขีอ้แตกตา่งระหวา่งหุน้บรุมิสทิธกิบัหุน้สามัญ สว่นการใชส้ทิธแิปลงสภาพหุน้

บรุมิสทิธเิป็นหุน้สามัญนัน้ เป็นสทิธสิว่นตัวซึง่บางทา่นเองก็ไม่อยากเปลีย่น ทัง้นี้ ในปีหนา้บรษัิทจะท า
การตดิตอ่ผูถ้อืหุน้บรุมิสทิธเิพือ่เชญิชวนใหใ้ชส้ทิธแิปลงสภาพเป็นหุน้สามัญ จะไดไ้ม่ตอ้งรบกวนผูถ้อืหุน้

ในการพจิารณาอนุมัตทิกุปี  

2. นายบาสันต ์กมุาร ์ดกูาร ์ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเองสอบถามว่า (1) ตามกฎหมายไทยไดใ้หส้ทิธกิาร
ลงคะแนนเสยีงแกผู่ถ้อืหุน้บรุมิสทิธิม์ากกวา่ผูถ้อืหุน้สามัญหรอืไม ่หุน้บรุมิสทิธดิังกลา่วมสีทิธอิอกเสยีง 1 

เสยีงตอ่ 1 หุน้ หรอืหลายเสยีงตอ่ 1 หุน้ (2) การออกหุน้บรุมิสทิธินั์น้เป็นการเพิม่มูลคา่หุน้ใหแ้ก่บรษัิท
หรอืไมแ่ละเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนหรอืไม่ และแนะน าใหแ้ปรสภาพหุน้บรุมิสทิธิเ์ป็นหุน้สามัญทัง้หมด  

ตอบ นายบรรพต กติตกิิง่เลศิไดช้ีแ้จงว่าหุน้ของบริษัททัง้สองประเภทไดรั้บการจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย แตส่ภาพคลอ่งของหุน้บรุมิสทิธนัิน้ท าไดช้า้กวา่ แตผู่ถ้อืหุน้บรุมิสทิธก็ิไม่ได ้

ตอ้งการจะแปลงหุน้แต่อย่างใด ทางโรงพยาบาลก็ไม่สามารถไปบังคับได ้และในสว่นของสทิธใินการ

ออกเสยีงหุน้บรุมิสทิธดิงักลา่วสามารถลงคะแนนไดเ้พยีง 1 เสยีงตอ่ 1 หุน้เชน่เดยีวกบัหุน้สามัญ 

 

เมือ่ไม่มผีูถ้อืหุน้คนใดซักถามหรอืใหข้อ้เสนอแนะ นายบรรพต กติตกิิง่เลศิ เลขานุการบรษัิท จงึเสนอใหท้ี่
ประชมุลงมต ิ

 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตเิสยีงขา้งมาก อนุมัตแิกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 4 
เพือ่ใหท้นุจดทะเบยีนสอดคลอ้งกบัการ   แปลงสภาพหุน้บรุมิสทิธเิป็นหุน้สามัญในปี  2558 

เห็นดว้ย จ านวน 582,370,383 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9999 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง จ านวน 200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
 

 
9.   พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ ือหุน้ซักถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ของผูถ้ือหุน้ โดยมีผูถ้ ือหุน้ได ้

ซกัถามและใหข้อ้เสนอแนะตา่ง ๆ ดงัสรุปไดด้งันี ้

1. นายนคิม ภคบณัฑ ุผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามวา่ในเอกสารรายงานการประชมุหนา้ 91 พูดถงึ

ประสทิธภิาพของโรงพยาบาลในเรือ่งอตัราการครองเตยีง คอืไมไ่ดนั้บจากวันทีผู่ป่้วยเขา้รับการรักษา แต่
นับจากวันครองเตยีงเพือ่วัดประสทิธภิาพการรักษา ซึง่ตัวเลขแสดงวา่ปี 2556 ม ี75% ปี 2557 ม ี66% 

ปี 2558 ม ี76% ค าถามคอืกจิการของโรงพยาบาลก าลังขยายตัว มกีารเพิม่เตยีงขึน้อกี จงึอยากทราบวา่

ทีผ่่านมาเคยไดสู้งสดุกีเ่ปอร์เซ็นต ์และอนาคตตัง้เป้าไวว้่าจะไดก้ีเ่ปอร์เซ็นต ์หลังจากไดข้ยายกจิการ
หรอืสรา้งอาคารตา่ง ๆ เพิม่แลว้ 

ตอบ น.พ. น า ตนัธวุนติย ์ชีแ้จงวา่อตัราการครองเตยีง นับจากจ านวนเตยีงทีเ่ปิดใหบ้รกิารซึง่ของปีทีแ่ลว้
คอื 535 เตยีง จาก 580 เตยีงทีจ่ดทะเบยีนไว ้อัตราการครองเตยีงสงูสดุปีทีแ่ลว้น่าจะประมาณ 450-460 

เตยีง คอืประมาณ 90% และในแผนระยะยาวในอกี 3 ปีขา้งหนา้มกีารคาดการณ์วา่จะเพิม่เตยีงผูป่้วยใน 

ซึง่จะเป็นกีเ่ตยีงนัน้ยังอยูใ่นขัน้ตอนการพจิารณา 

2. นายพงศพ์พัิฒน์ วานิชวงศ ์อาสาพทิักษ์สทิธจิากสมาคมผูล้งทุนไทย สอบถามเกีย่วกับการปราบปราม

คอรรั์ปชัน่ซึง่โรงพยาบาลไดเ้ขา้ร่วมลงนามเป็นแนวร่วมในการปราบปรามคอรรั์ปชัน่แลว้ จงึขอสอบถาม
ความคบืหนา้และคาดวา่จะไดรั้บการรับรองเมือ่ไหร่ 

ตอบ นางสาวโสภาวด ีอตุตโมบลชีแ้จงวา่ ตอนนี้อยู่ในขัน้ตอนการรวบรวมเอกสารและจะพยายามท าให ้
เร็วทีส่ดุ 
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3. นายบาสันต ์กุมาร์ ดูการ์ ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามวา่บรษัิทมแีผนจะน าบรษัิทย่อยทีม่ผีล

ก าไรเขา้จดทะเบยีนเพื่อเพิ่มมูลค่าหรือไม่ และในสว่นของบรษัิทย่อยทีม่ผีลขาดทุนจะมวีธิอีย่างไรไม่

ใหผ้ลขาดทนุนัน้สง่ผลถงึบรษัิท  

ตอบ นายเดนนสิ บราวน ์ชีแ้จงบรษัิทไมม่แีผนทีจ่ะน าบรษัิทย่อยเขา้จดทะเบยีนเนื่องจากบรษัิทย่อยของ

บรษัิทถกูจัดตัง้ขึน้เพือ่สง่เสรมิการด าเนนิงานของบรษัิท 

4. ผูถ้ือหุน้ขอใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกับการเก็บขอ้มูลการใชบ้รกิารของรถรับส่งของโรงพยาบาลไปสถานี

รถไฟฟ้านานา ผูใ้ชไ้ม่ทราบระยะเวลาเขา้ออก หรือจุดใหบ้ริการ ท าใหต้อ้งพยายามเดนิทางเขา้มา
โรงพยาบาลเอง อกีประเด็นหนึง่เคยมาใชบ้รกิารแผนกเด็กในเวลาเย็น แตต่อ้งมาใชบ้รกิารร่วมกับผูใ้หญ ่

ซึง่ควรจะแยกเด็กกบัผูใ้หญ ่เพราะสถานทีม่คีวามอดึอดัมาก และมแีพทยเ์พยีงทา่นเดยีว 

ตอบ น.พ. น า ตนัธวุนติย ์ชีแ้จงวา่เรือ่งป้ายและเวลารับสง่ของรถจะรับไวพ้จิารณา สว่นเรือ่งคลนิกิเย็นอยู่
ในขัน้ตอนการพจิารณาเพิม่แพทยอ์ายรุกรรมเป็น 2 ทา่น 

5. นายบาสันต์ กุมาร์ ดูการ์ ผูถ้ ือหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามบริษัทไดม้ีการวางแผนเกีย่วกับ
นวตักรรมเพือ่ใหบ้รษัิทเตบิโตตอ่ไปอย่างไร  

ตอบ นายเดนนสิ บราวน์ ไดช้ีแ้จงวา่ทางโรงพยาบาลไดม้รี่วมมอืกับ IBM  ตามโครงการ IBM Watson 

Oncology ซึง่ก าลังอยู่ในระหวา่งคน้ควา้และวจัิย และจะมุ่งอยากท าธุรกจิอืน่ ๆ เชน่ การสรรหาบคุลากร
ทีม่ีทักษะสูง การเสาะหาเทคโนโลยีใหม่ (เช่นหุ่นยนต)์ และการอบรมพนักงานเพื่อพัฒนาทักษะให ้

สงูขึน้ 

น.พ. น า ตนัธวุนติย ์ชีแ้จงเพืม่เตมิวา่ทางบรษัิทไดม้กีารท าวจิัยมากขึน้เรือ่ย ๆ เพือ่พัฒนาการรักษาตอ่ไป 

 

เมือ่ไมม่ขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานกลา่วขอบคณุผูถ้อืหุน้ทีไ่ดส้ละเวลามาประชมุ และขอปิดประชมุ 

ปิดประชมุเวลา 18.30 น. 

 
 

ลงชือ่      
______________________ 

ประธานทีป่ระชมุ 

  (นายชยั  โสภณพนชิ)  

 


