
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 17 ประจําป 2553 
ของ 

บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) 
 

 

การประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 17 ประจําป 2553 ไดจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 16.00 น.  

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

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
 

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุม ไดแถลงวามีผูถือหุนที่มาดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะ

จากผูถือหุนมาเขารวมประชุม รวม 360 ราย นับจํานวนหุนไดทั้งหมด 331,149,780 หุน คิดเปนรอยละ 45.3597 ของ

จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด จํานวน 730,052,222 หุน ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทแลว จึงเปด

ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระ 
 

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผูบริหารของบริษัท เขารวมการประชุม ดังนี้ 
 

กรรมการที่เขารวมประชุม  

1.  นายชัย  โสภณพนิช ประธานกรรมการ 

2. นางลินดา ลีสหะปญญา กรรมการผูจัดการ 

3. นายแพทยชาญวิทย ตันติ์พิพัฒน รองประธานกรรมการและกรรมการสรรหา 

   และกําหนดคาตอบแทน 

4. นายแพทยธนิต  เธียรธนู กรรมการ  และประธานกรรมการแพทย 

5. นางสาวโสภาวดี  อุตตโมบล กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

6. นายบุญปกรณ  โชควัฒนา กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 

7. นายชอง  โท กรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

8. นายเคอรติส จอหน  ชโรเดอร กรรมการ และผูอํานวยการดานบริหารกลุม 

9. นายแพทยสิน อนุราษฎร กรรมการ และผูอํานวยการดานการแพทยกลุม 
 

ผูบริหาร  

1. นายเจมส แมทธิว แบนเนอร ผูอํานวยการดานบริหาร 

2. นางลี ชาน เยา ผูอํานวยการดานการเงิน 

3. นางสาวคาเรน คารเตอร ผูอํานวยการดานปฏิบัติการ 

4. แพทยหญิงจามรี  เชื้อเพชระโสภณ ผูอํานวยการดานการแพทย 

5. นายเดนนิส  บราวน ผูอํานวยการดานบริหาร  

   บริษัท บํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
 

เลขานุการบริษัท 

1. นางจุฑาทิพ อดุลพันธุ เลขานุการบริษัท 
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นอกจากนี้ นางสาวนารยา ศรีสุข ตัวแทนผูสอบบัญชีจากสํานักงานเอินสท  แอนด ยัง จํากัด ไดเขารวมการ

ประชุมดวย 

 ประธานไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัทแนะนํากรรมการ ผูบริหาร และตัวแทนผูสอบบัญชีตอที่ประชุม     

พรอมทั้งชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระตางๆ ดังนี้ 

 การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระจะกระทําโดยใชบัตรลงคะแนน และนับหนึ่งหุนเทากับหนึ่งเสียง โดยใหทํา

เครื่องหมายลงในชอง เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง เพียงชองใดชองหนึ่งเทานั้น และเพื่อความรวดเร็วในการนับ

คะแนน ใหผูถือหุนที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงยกมือเพื่อใหเจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนน เจาหนาที่จะเก็บบัตรลงคะแนน

เฉพาะผูที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงเทานั้น ผูที่ไมยกมือจะนับวาเปนคะแนนเสียงเห็นดวยทั้งหมด และในกรณีที่ผูถือหุน

ไดมอบฉันทะโดยไดระบุการลงคะแนนไวในใบมอบฉันทะแบบ ข และแบบ ค บริษัทจะนับคะแนนตามที่ผูถือหุนระบุมา 

 เมื่อผูถือหุนรับทราบและเห็นชอบวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ตามที่กลาวขางตน 

ประธานไดแจงวา บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมกอนลวงหนา ผานทางเว็บไซตของบริษัท ระหวาง

เดือนพฤศจิกายน 2552 ถึง มกราคม 2553 แตไมมีผูถือหุนเสนอเขามา และเริ่มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ดังตอไปนี้ 
 

1.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 16 ประจําป 2552 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 
ประธานไดเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 16 ประจําป 2552 ซึ่งไดจัดประชุมเมื่อวันอังคารที่        

28 เมษายน 2552 ใหที่ประชุมพิจารณารับรอง  
 

ไมมีผูถือหุนคนใดทักทวงหรือขอใหแกไขรายงานการประชุมเปนอยางอื่นเพิ่มเติม 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเสียงขางมาก รับรองรายงานการประชุมดังกลาวดวยคะแนนเสียง

ดังตอไปนี้ 

เห็นดวย จํานวน 331,352,895 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9979 

ไมเห็นดวย  จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ      - 

งดออกเสียง  จํานวน 7,100 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0021  
 

2. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2552  

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวารายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2552 มีรายละเอียดปรากฏ

ตามรายงานประจําป ซึ่งไดสงใหแกผูถือหุนแลว นอกจากนั้น ประธานไดมอบหมายใหนายเจมส แมทธิว แบนเนอร 

ผูอํานวยการดานบริหาร เปนผูนําเสนอรายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัท ซึ่งสามารถสรุป ไดดังตอไปนี้ 

• ผลการดําเนินงานในป 2552 บริษัทมีกําไรสุทธิ 1,246 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 5 จากกําไรสุทธิจากการ

ดําเนินงานในป 2551 จํานวน 1,191 ลานบาท และมีกําไรตอหุนปรับลด 1.44 บาทตอหุน เพิ่มขึ้นรอยละ 5 จาก 

กําไรตอหุนปรับลด จํานวน 1.37 บาทในป 2551 

• โรงพยาบาลบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร 

- โครงการปรับปรุงหองพักผูปวยภายในอาคารโรงพยาบาลบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล ซึ่งไดเริ่ม

ดําเนินการแลวตั้งแตป 2551 และคาดวาจะแลวเสร็จสมบูรณในปกลาง 2553 โดยหองพักที่ปรับปรุงแลว

เสร็จจะมีความทันสมัย สามารถตอบสนองความตองการของผูปวย รองรับเทคโนโลยีทางการแพทย และเนน

ในเรื่องความปลอดภัยของผูปวยเปนสําคัญ 
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- การปรับปรุงศูนยสูติ-นรีเวช และศูนยทางเดินอาหารและตับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการและการ

ขยายพื้นที่ใหบริการ ทั้งนี้ ศูนยสูติ-นรีเวชไดเปดดําเนินการแลวเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 และศูนยทางเดิน

อาหารและตับมีกําหนดเปดใหบริการในวันที่ 1 มิถุนายน 2553 

• บริษัท บํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ซึ่งปจจุบัน มีธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศฟลิปปนส ธุรกิจไตเทียม 

และบริหารจัดการโรงพยาบาลในตะวันออกกลาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

- โรงพยาบาลเอเชียน ฮอสพิทอล ประเทศฟลิปปนส ปจจุบันโรงพยาบาลอยูระหวางการกอสรางอาคารใหม 

เพื่อขยายความสามารถในการใหบริการผูปวยใน จากปจจุบัน 217 เตียงเปน 361 เตียง โดยคาดวาจะ

สามารถเปดใหบริการบางสวนไดภายในไตรมาสแรกของป 2554 

- โรงพยาบาลบํารุงราษฎร อัล มาฟรัก รัฐอาบูดาบี บริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ยังคงเปนผู

ใหบริการบริหารจัดการโรงพยาบาล ซึ่งเปนไปดวยดี และเปนผูชวยในการออกแบบโรงพยาบาลแหงใหมเพื่อ

แทนโรงพยาบาลเดิม 

• กิจกรรมและความรับผิดชอบตอสังคม 

- โครงการรักษใจไทย เปนโครงการซึ่งจัดใหบริการผาตัดแกไขความผิดปกติของหัวใจแกผูดอยโอกาสจํานวน 

500 ราย ซึ่งมีระยะเวลาการดําเนินโครงการ 5 ป โดยในป 2552 ไดทําการผาตัดไปแลวกวา 100 ราย 

- คลินิกเคลื่อนที่กองทุนทอมสัน เปนโครงการเพื่อใหบริการทางการแพทยและมอบขาวสารแกชุมชนตางๆ

ภายในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไดไดเร่ิมในป 2544 จนถึงปจจุบัน ไดใหบริการชุมชนจํานวน 33 ชุมชนตอป โดยมี

จํานวนผูรับบริการตั้งแตเร่ิมโครงการทั้งส้ิน จํานวน 147,021 ราย และไดแจกขาวสารเปนจํานวน 30,418 ถุง 

- โครงการ “จิมม่ี-โรสลิน คารเตอร สรางบาน” บริษัท โดยโรงพยาบาลบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล ได

บริจาคตูยาสามัญประจําบานใหแกบานที่สรางใหมจํานวน 82 หลัง และใหบริการทางการแพทยแกผูเขารวม

โครงการซึ่งมีจํานวนมากกวา 3,000 คน จากทั่วโลก รวมทั้งไดจัดสงอาสาสมัครเขารวมกอสรางบานจํานวน 

1 หลังอีกดวย 
 

หลังจากนั้น ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม  

เมื่อไมมีผูถือหุนใดซักถาม ประธานไดเสนอใหที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2552 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2552 ตามที่เสนอ 
 

3.  พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 
ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2552 ที่บริษัทไดจัดทําขึ้น และไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดผานการตรวจสอบและลงนาม

โดยผูสอบบัญชีของบริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด แลว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําป ซึ่งไดสง

ใหแกผูถือหุนแลว 
 

หลังจากนั้น ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และรับฟงขอเสนอแนะตางๆ ของผูถือหุน สรุปไดดังนี้ 

1. บริษัทมีนโยบายในการรักษาหรือขยายฐานผูปวยชาวตางชาติอยางไร 

ตอบ นายเจมส แมทธิว แบนเนอรอธิบายวา ในชวง 3-4 ปที่ผานมา บริษัทมีนโยบายที่จะรักษาสัดสวนผูปวยไทย

และผูปวยตางชาติในสัดสวนที่เทาๆกัน โดยสําหรับผูปวยตางชาติ มีการบริหารเว็บไซตใหมีประสิทธิภาพ มี

สํานักงานตัวแทนในตางประเทศ และมีคูสัญญาบริษัทตางประเทศ โดยเฉพาะในตะวันออกกลาง   
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2. บริษัท เอเชีย รีนัล แคร จํากัด มีการดําเนินงานในกี่ประเทศ และการดําเนินงานเปนคลินิกหรือเปนโรงพยาบาล 

ตอบ นางจุฑาทิพ อดุลพันธ ตอบวาเอเชีย รีนัล แคร จํากัด ดําเนินธุรกิจไตเทียมใน 7 ประเทศ รวมถึงสิงคโปร 

ไตหวัน เกาหลี ญี่ปุน ไทย มาเลเซีย และฟลิปปนส โดยดําเนินธุรกิจในรูปแบบคลินิก นอกจากในประเทศเกาหลี 

ซึ่งมีโรงพยาบาลหนึ่งแหง    

3. ทําไมมีการโอนกลับคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยในป 2552 ทําไมคาตอบแทนผูบริหารจึงเพิ่มขึ้น และทําไม

คาใชจายทางการเงินจึงลดลงในป 2552 

ตอบ นางจุฑาทิพ อดุลพันธ อธิบายวาการโอนกลับคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย เปนการตั้งการดอยคาของ

อุปกรณการแพทยซึ่งคือเครื่อง CT Scanner และ Ultrasound ไว และเมื่อขายไปในราคาที่มากกวาการดอยคา 

จึงมีการโอนกลับดังกลาว สวนคาตอบแทนผูบริหาร เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการวาจางผูบริหารสําหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่ม

ดําเนินการ เชน บริษัทเอเชีย โกลเบิล รีเสิรช จํากัด และธุรกิจ VitechPro ซึ่งเปนสวนหนึ่งของบริษัทไวทัลไลฟ 

จํากัด และคาใชจายทางการเงิน ลดลงเนื่องจากยอดเงินกูที่ลดลงตามการจายคืนเงินกูตามกําหนดชําระ และการ

ที่ลดลงของอัตราดอกเบี้ย Minimum Lending Rate (MLR)    

4. การขายสินทรัพยระหวางป มีการขาดทุนหรือไม และบริษัทมีวิธีใดในการขายสิพทรัพย 

ตอบ ฝายบัญชีและการเงินตอบวาในป 2552 มีการบันทึกขาดทุนจากการขายสินทรัพยประมาณ 4.5 ลานบาท 

และในการขายสินทรัพย สวนมากจะเปนวิธีการนําสินทรัพยเกาไปแลกซื้อใหม 
 

เมื่อไมการซักถามอีก ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2552 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดวยเสียงขางมาก อนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นดวย จํานวน 331,676,430 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9740 

ไมเห็นดวย  จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ      - 

งดออกเสียง  จํานวน 86,400 เสียง คิดเปนรอยละ       0.0260 
 

4.  พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําป 2552 เพ่ือจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน และรับทราบการ
จายเงินปนผลระหวางกาล 

ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิของงบการเงินรวม ประจําป 2552 

ในอัตราหุนละ 0.85 บาท รวมเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 621 ลานบาท และไดรายงานใหที่ประชุมทราบถึงการจายเงิน    

ปนผลระหวางกาล ซึ่งจายไปเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2552 ในอัตราหุนละ 0.40 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 292 ลานบาท  

ดังนั้น บริษัทจะจายเงินปนผลประจําปสวนที่เหลือ ในอัตราหุนละ 0.45 บาท รวมเปนเงิน 329 ลานบาทใหแก  

ผูถือหุนบุริมสิทธิและผูถือหุนสามัญของบริษัทที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกําหนดรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินปนผล (Record Date) 

ในวันจันทรที่ 15 มีนาคม 2553 และปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผลในวันอังคารที่ 16 

มีนาคม 2553 โดยจะจายเงินปนผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล สามารถสรุปไดดังนี้  

รายละเอียดการจัดสรรกําไร 2552 2551 
1.  กําไรสุทธิของงบการเงินรวม (ลานบาท)  1,245.65   1,191.05 
2. จํานวนหุน (ลานหุน)      730.05      730.05 
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รายละเอียดการจัดสรรกําไร 2552 2551 
3. เงินปนผลประจําป 
 - เงินปนผลระหวางกาล (บาท/หุน) 
 - เงินปนผลงวดสุดทาย (บาท/หุน) 

             *0.85 
           **0.40 
              0.45 

             0.80 
           0.40 

              0.40 
4. จํานวนเงิน (ลานบาท) 621 584 
5. สัดสวนเงินปนผลเทียบกับกําไรสุทธิ   50%  49% 
6.  การจัดสรรกําไรเปนทุนสํารอง (ลานบาท) - - 

* เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
** รายงานเพื่อทราบ (จายเม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2553) 

 

หลังจากนั้น ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และรับฟงขอเสนอแนะตางๆ  

เมื่อไมมีผูถือหุนคนใดซักถาม ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิ

ประจําป 2552 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเสียงขางมาก อนุมัติการจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิของ              

งบการเงินรวมประจําป 2552 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

เห็นดวย จํานวน 331,782,330 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9976 

ไมเห็นดวย  จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ     - 

งดออกเสียง  จํานวน 8,100 เสียง คิดเปนรอยละ      0.0024 
 

5.  พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ 
ประธานไดมอบหมายใหประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนนําเสนอวาระนี้ตอที่ประชุม               

โดยนายบุญปกรณ โชควัฒนา ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนรายงานตอที่ประชุมวา ดวยขอบังคับ

ของบริษัท ขอที่ 23 กําหนดใหในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง กรรมการจํานวนหนึ่งในสามของกรรมการ

ทั้งคณะตองออกจากตําแหนง ซึ่งในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปครั้งนี้ มีกรรมการตองออกจากตําแหนงตาม

วาระจํานวน 3 คน ดังนี้ 

1. นายชัย  โสภณพนิช 

2. นายแพทยชาญวิทย ตันติ์พิพัฒน 

3. นายแพทยสิน  อนุราษฎร 

ทั้งนี้ บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับ

การพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทในชวงเดือนพฤศจิกายน 2552 ถึงมกราคม 2553 แต ไมมีผูถือหุนคนใดเสนอ

ชื่อบุคคลเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาคุณสมบัติของการเปนกรรมการที่ไดกําหนดไวตาม

กฎหมายที่เกี่ยวของ ขอบังคับของบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการแลว จึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญ         

ผูถือหุนแตงตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ 3 คน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

หลังจากนั้น ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลอื่นเพื่อพิจารณา ซักถาม และรับฟงขอเสนอแนะ

ตางๆ  

เมื่อไมมีผูถือหุนคนใดเสนอชื่อบุคคลอื่นหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้ง

กรรมการที่ตองออกตามวาระในป 2553 จํานวน 3 คน โดยใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเสียงขางมาก อนุมัติการแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล ดังนี้ 

1.  นายชัย  โสภณพนิช  

เห็นดวย จํานวน 335,108,115 เสียง คิดเปนรอยละ 99.8957 

ไมเห็นดวย  จํานวน         342,950 เสียง คิดเปนรอยละ   0.1022 

งดออกเสียง  จํานวน 7,100 เสียง คิดเปนรอยละ     0.0021 

2.  นายแพทยชาญวิทย  ตันติ์พิพัฒน 

เห็นดวย จํานวน 335,109,115 เสียง คิดเปนรอยละ 99.8959 

ไมเห็นดวย  จํานวน 341,950 เสียง คิดเปนรอยละ   0.1019 

งดออกเสียง  จํานวน 7,100 เสียง คิดเปนรอยละ       0.0021 

3.  นายแพทยสิน  อนุราษฎร  

เห็นดวย จํานวน 334,967,390 เสียง คิดเปนรอยละ 99.8488 

ไมเห็นดวย  จํานวน      496,675 เสียง คิดเปนรอยละ   0.1481 

งดออกเสียง  จํานวน 10,500 เสียง คิดเปนรอยละ     0.0031 
 

6.  พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งนางอรุณี เกษตระทัต เขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระใหมของบริษัทเพิ่มอีก
หนึ่งตําแหนง 

ประธานไดมอบหมายใหประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนนําเสนอวาระนี้ตอที่ประชุม               

โดยนายบุญปกรณ โชควัฒนา ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนรายงานตอที่ประชุมวา ดวยขอกําหนด

ภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ไดกําหนดใหบริษัทตองมีกรรมการอิสระ

ไมนอยกวาหนึ่งในสามของกรรมการทั้งคณะ โดยบริษัทจะตองดําเนินการใหเปนไปตามที่กําหนดภายในการประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 2553 ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจึงไดเสนอใหเพิ่มตําแหนงกรรมการ

อิสระใหมอีกหนึ่งตําแหนง เพื่อใหบริษัทมีกรรมการอิสระเปนจํานวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งคณะ  

ทั้งนี้ บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับ

การพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทในชวงเดือนพฤศจิกายน 2552 ถึงมกราคม 2553 แตไมมีผูถือหุนเสนอบุคคล

ใดเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระตามที่ไดกําหนดไวตามกฎหมายที่ เกี่ยวของ ขอบังคับของบริษัทและกฎบัตร

คณะกรรมการแลว จึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งนางอรุณี เกษตระทัต เขาดํารง

ตําแหนงกรรมการอิสระใหมของบริษัทเพิ่มอีกหนึ่งตําแหนง  
 

หลังจากนั้น ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลอื่นเพื่อพิจารณา ซักถาม และรับฟงขอเสนอแนะ

ตางๆ  

เมื่อไมมีผูถือหุนคนใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้ง

นางอรุณี เกษตระทัต เขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระใหมของบรษิัทเพิ่มอีกหนึ่งตําแหนง 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเสียงขางมากอนุมัติการแตงตั้งนางอรุณี เกษตระทัต เขาดํารง

ตําแหนงกรรมการอิสระใหมของบริษัท ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 
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เห็นดวย จํานวน 335,466,965 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9976 

ไมเห็นดวย  จํานวน 1,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0003 

งดออกเสียง  จํานวน 7,100 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0021 
 

7.  พิจารณาและอนุมัติคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย สําหรับป 2553 
ประธานไดมอบหมายใหประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนนําเสนอวาระนี้ตอที่ประชุม               

โดยนายบุญปกรณ โชควัฒนา ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนรายงานตอที่ประชุมวา คณะกรรมการ

มีนโยบายในการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดยอยใหอยูในระดับเหมาะสมและสอดคลองกับ

ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งคํานึงถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และมีการเปรียบเทียบกับบริษัท

อื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน คาตอบแทนกรรมการของบริษัทประกอบดวยคาตอบแทนรายปและคาเบี้ยประชุมรายครั้ง  

ในป 2553 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเห็นควรเสนอผูถือหุนอนุมัติคาตอบแทนกรรมการและ

กรรมการชุดยอยในวงเงินรวมไมเกิน 8 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.  คาตอบแทนกรรมการป 2553 เสนอใหเพิ่มเฉพาะเบี้ยกรรมการรายป สวนคาเบี้ยประชุมรายครั้งเฉพาะ

ครั้งที่มาประชุม เสนอใหเปนอัตราเดียวกับคาตอบแทนในป 2552   

 ป 2553 (ปที่เสนอ) ป 2552 
 เบ้ียกรรมการ 

(บาท/คน/ป) 
เบ้ียประชุม  

(บาท/คน/ครั้ง) 
เบ้ียกรรมการ 
(บาท/คน/ป) 

เบ้ียประชุม  
(บาท/คน/ครั้ง) 

- ประธานกรรมการ 450,000 40,000 400,000 40,000 
- รองประธานกรรมการ 400,000 30,000 350,000 30,000 
- กรรมการ 350,000 25,000 300,000 25,000 

2.  คาตอบแทนคณะกรรมการชุดยอยป 2553 ไมมีการจายเบี้ยกรรมการชุดยอยรายป สวนคาเบี้ยประชุม

รายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม เสนอใหเปนอัตราเดียวกับคาตอบแทนในป 2552 

เบ้ียประชุมป 2553 
(ปที่เสนอ)  

(บาท/คน/ครั้ง) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ   
สรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 

คณะกรรมการ
การลงทุน 

คณะกรรมการอํานวยการ
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร 

ประธานคณะกรรมการชุดยอย 40,000 40,000 25,000 20,000 
กรรมการ 25,000 25,000 25,000 15,000* 
* คาตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการอํานวยการโรงพยาบาลบํารุงราษฎร สําหรับกรรมการที่ไมเปนผูบริหารเทานั้น 

 

หลังจากนั้น ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และรับฟงขอเสนอแนะตางๆ  

เม่ือไมมีผูถือหุนคนใดซักถาม ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการและกรรมการ

ชุดยอย สําหรับป 2553 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเสียงขางมาก อนุมัติคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย 

สําหรับป 2553 รายละเอียดตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอ ดวยคะแนนเสียง

ดังตอไปนี้ 

เห็นดวย จํานวน 318,733,552 เสียง คิดเปนรอยละ 95.0089 

ไมเห็นดวย  จํานวน 16,521,913 เสียง คิดเปนรอยละ 4.9249 

งดออกเสียง  จํานวน 222,000 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0662 
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8.   พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี ประจําป 2553 

ประธานไดมอบหมายใหประธานกรรมการตรวจสอบเปนผูเสนอวาระนี้ตอที่ประชุม โดยนางสาวโสภาวดี     

อุตตโมบล ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งบริษัทสํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด 

โดยนางสาววิสสุตา จริยธนากร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 (ผูสอบบัญชีที่ลงนามในรายงานของผูสอบบัญชี) 

และ/หรือนางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือนางนงลักษณ พุมนอย         

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 เปนผูสอบบัญชีประจําป 2553 ของบริษัท และกําหนดคาตอบแทนเปนเงินจํานวน

ไมเกิน 1,800,000 บาท ซึ่งเปนอัตราเดียวกับคาตอบแทนในป 2552 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา

สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด ไดใหบริการแกบริษัทอยางมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด มีความคุนเคยกับธุรกิจ

โรงพยาบาลเปนอยางดี และมีคาสอบบัญชีอยูในเกณฑเหมาะสมในระดับเดียวกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน   
 

หลังจากนั้น ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และรับฟงขอเสนอแนะตางๆ  

เมื่อไมการซักถาม ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี

ประจําป 2553 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเสียงขางมาก อนุมัติแตงตั้งใหบริษัทสํานักงานเอินสท แอนด ยัง 

จํากัด โดย นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 (ผูสอบบัญชีที่ลงนามในรายงานของผูสอบ

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

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 แหงบริษัทสํานักงานเอินส แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2553 ของ

บริษัท และกําหนดคาตอบแทนประจําป 2553 เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,800,000 บาท  ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

เห็นดวย จํานวน 334,871,515 เสียง คิดเปนรอยละ 99.8194 

ไมเห็นดวย  จํานวน      584,850 เสียง คิดเปนรอยละ  0.1743 

งดออกเสียง  จํานวน 21,100 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0063 
 

9. พิจารณาแกไขขอ 4 หนังสือบริคณหสนธิของบริษัท เพ่ือใหทุนจดทะเบียนสอดคลองกับจํานวนหุนบุริมสิทธิ
ที่ลดลง  

ประธานแจงตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2541 เม่ือวันที่ 11 พฤศจิกายน 

2541 ไดมีมติเห็นชอบใหมีการแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ ในอัตราสวน 1 หุนบุริมสิทธิตอ 1 หุนสามัญใหมใน

เดือนกุมภาพันธของทุกๆ ป  

ในเดือนกุมภาพันธ ป 2553 มีผูถือหุนบุริมสิทธิใชสิทธิแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญ รวม 32,850 หุน จึงตอง

แกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการใชสิทธิแปลงสภาพหุนบุริมสิทธิ โดยยกเลิกขอความเดิมและใช

ขอความดังตอไปนี้แทน 

 “ขอ 4 ทุนจดทะเบียน จํานวน 922,702,685   บาท  (เการอยยี่สิบสองลานเจ็ดแสนสองพันหกรอยแปดสิบหาบาท) 

แบงออกเปน  922,702,685   หุน  (เการอยยี่สิบสองลานเจ็ดแสนสองพันหกรอยแปดสิบหาหุน) 

มูลคาหุนละ  1  บาท  (หนึ่งบาท) 

โดยแยกเปน 

หุนสามัญ   920,987,785 หุน  (เการอยยี่สิบลานเกาแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดรอยแปดสิบหา

หุน) 

หุนบุริมสิทธิ   1,714,900 หุน  (หนึ่งลานเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นส่ีพันเการอยหุน)” 
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โดยประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวาในวาระนี้ ที่ประชุมผูถือหุนตองมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 

3 ใน 4 ของเสียงที่มาเขารวมการประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

หลังจากนั้น ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และรับฟงขอเสนอแนะตางๆ  

มีผูถือหุนถามวา มีการกําหนดใหหุนบุริมสิทธิสามารถใชสิทธิแปลงเปนหุนสามัญไดถึงเมื่อไร และบริษัท

สามารถยกเลิกไดหรือไม นายชัย โสภณพนิชตอบวา ผูถือหุนบุริมสิทธิสามารถใชสิทธิไดโดยไมมีกําหนด และตาม

กฎหมายแลว บริษัทไมสามารถยกเลิกหุนบุริมสิทธิได  

เมื่อไมการซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4  
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติมากกวา 3 ใน 4 ของเสียงที่มาเขารวมการประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

อนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทซึ่งเปนขั้นตอนที่ตองปฏิบัติตามกฎหมาย ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

เห็นดวย จํานวน 335,470,365 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9979 

ไมเห็นดวย  จํานวน - เสียง คิดเปนรอยละ      - 

งดออกเสียง  จํานวน 7,100 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0021 
 

10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 
 

หลังจากนั้น ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องอื่นใหพิจารณาหรือซักถามเพิ่มเติม โดยผูถือหุนได

สอบถามเรื่องดังตอไปนี้ 

1. บริษัทมีแผนการดําเนินงานในป 2553 อยางไรบาง  

ตอบ นายเจมส แมทธิว แบนเนอรอธิบายวาบริษัทมีแผนที่จะใหความสําคัญกับศูนยเฉพาะทางและการรักษาโรค

ตางๆของโรงพยาบาล ซึ่งรวมถึงศูนยโรคหัวใจ ศูนยโรคมะเร็ง ศูนยทางเดินอาหารและตับ โรคเบาหวานและโรค

ความดันสูง เปนตน และจะมีการทําการตลาดตางๆผานโครงการ Healthy Living Club 

2. รายไดของบริษัทประกอบดวยอะไรบาง และรายไดจากเอเชีย รีนัล แคร เปนสัดสวนเทาใดของรายไดของบริษัท 

ตอบ นายเจมส แมทธิว แบนเนอรตอบวา สามารถแบงรายไดของบริษัทไดหลายวิธี วิธีหนึ่งคือแบงเปนรายไดจาก

ผูปวยไทยและจากผูปวยตางประเทศ โดยที่รายไดจากผูปวยตางประเทศมีอัตราการเติบโตที่สูงกวา จากการ

เพิ่มขึ้นของผูปวยจากตะวันออกกลาง อีกวิธีหนึ่งในการแบงรายไดของบริษัท คือรายไดจากผูปวยในและผูปวย

นอก โดยรายไดจากผูปวยนอกมีอัตราการเติบโตที่สูงกวา เนื่องจากวิทยาการทางการแพทยที่กาวหนาขึ้น สวน

เอเชีย รีนัล แคร อยูภายใตการดําเนินงานของบริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมที่

บริษัทถือหุนอยู 31.5% โดยกําไรจากบริษัทบํารุงราษฎร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด มีสัดสวนนอยกวา 5% ของ

กําไรทั้งหมดของบริษัท  
 

เมื่อไมมีขอซักถามเพิ่มเติม ประธานกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดสละเวลามาประชุม และขอปดประชุม 
 

ปดประชุมเวลา 17.45 น. 

 
 

ลงชื่อ ชัย  โสภณพนิช ประธานที่ประชุม 

  (นายชัย  โสภณพนิช)  

 

 


