รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2554
ของ
บริษัท โรงพยาบาลบารุ งราษฎร์ จากัด (มหาชน)
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2554 ได้ จัดขึ ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2554 เวลา 16.00 น. ณ ห้ อง
ประชุมใหญ่ ชัน้ 12 อาคารโรงพยาบาลบารุ งราษฎร์ เลขที่ 33/3 ซอยสุขมุ วิท 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ เป็ นประธานที่ประชุม ได้ แถลงว่ามีผ้ ถู ือหุ้นที่มาด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้นมาเข้ าร่ วมประชุม รวม 284 ราย นับจานวนหุ้นได้ ทงหมด
ั้
480,249,767 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 65.7829 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
จานวน 730,052,222 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทแล้ ว จึง ขอเปิ ด
ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระ
การประชุมครัง้ นี ้มีกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารของบริ ษัท เข้ าร่วมการประชุม ดังนี ้
กรรมการทีเ่ ข้ าร่วมประชุม
1. นายชัย
โสภณพนิช
ประธานกรรมการ
2. นางลินดา
ลีสหะปั ญญา
กรรมการผู้จดั การ
3. นายแพทย์ชาญวิทย์
ตันติ์พิพฒ
ั น์
รองประธานกรรมการและกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
4. นายแพทย์ธนิต
เธียรธนู
กรรมการและประธานกรรมการแพทย์
5. นายแพทย์สนิ
อนุราษฎร์
กรรมการและผู้อานวยการด้ านการแพทย์กลุม่
6. ดร. สุวรรณ
วลัยเสถียร
กรรมการ
7. นางสาวโสภาวดี
อุตตโมบล
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายบุญปกรณ์
โชควัฒนา
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายสรดิษ
วิญญรัตน์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. นายชอง
โท
กรรมการและกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ผู้บริ หาร
1. นายเดนนิส
บราวน์
Corporate Chief Executive Officer
2. นางลี ชาน
เยา
ผู้อานวยการด้ านการเงิน
3. แพทย์หญิงจามรี
เชื ้อเพชระโสภณ
ผู้อานวยการด้ านการแพทย์
4. นางสาววรัญญา
สืบสุข
ผู้อานวยการด้ านการจัดการ
5. นางภาวิณี
รุจิพฒ
ั นกุล
ผู้อานวยการสายงานการพยาบาล
เลขานุการบริ ษัท
1. นายบรรพต
กิตติกิ่งเลิศ
เลขานุการบริ ษัท
นอกจากนี ้ นายวรารัตน์ ชุติมิต ตัวแทนจากบริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการ
เงินของบริ ษัทได้ เข้ าร่วมการประชุมด้ วย
ประธานได้ แนะนากรรมการ ผู้บริ หาร และตัวแทนจากบมจ. หลักทรัพย์บวั หลวง และได้ มอบหมายให้ เลขานุการ
บริ ษัทชี ้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ดังนี ้
1

การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยใช้ บตั รลงคะแนน และนับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง โดยให้ ทา
เครื่ องหมายลงในช่อง เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านัน้ และเพื่อความรวดเร็ วในการนับ
คะแนน ให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงยกมือเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตรลงคะแนน เจ้ าหน้ าที่จะเก็บบัตรลงคะแนน
เฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงเท่านัน้ ผู้ที่ไม่ยกมือจะนับว่าเป็ นคะแนนเสียงเห็นด้ วยทังหมด
้
และในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้น
ได้ มอบฉันทะโดยได้ ระบุการลงคะแนนไว้ ในใบมอบฉันทะแบบ ข และแบบ ค บริ ษัทจะนับคะแนนตามที่ผ้ ถู ือหุ้นระบุมา
เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงตามที่กล่าวข้ างต้ น ประธาน
จึงเริ่ มดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 18 ประจาปี 2554 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554
ประธานได้ เสนอรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 18 ประจาปี 2554 ซึ่งได้ จัดประชุม เมื่อวันพุธที่
27 เมษายน 2553 และได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม โดยมีผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม ดังสรุปได้ ดงั นี ้
1. มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามถึงความล่าช้ าในการจัดส่งหนังนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2554
ตอบ ทางบริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ในฐานะนายทะเบียนของบริ ษัทได้ ดาเนินการ
จัดส่งหนังนัดประชุมทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแล้ วตังแต่
้ วนั ที่ 30 พฤศจิกายน 2554 แต่ด้วยสภาวะการณ์น ้าท่วมที่
เกิดขึ ้นทาให้ มีผ้ ถู ือหุ้นบางท่านได้ รับหนังสือนัดประชุมล่าช้ า ซึ่งบริ ษัทก็ได้ พยายามในการแพร่ ข่าวการเชิญประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2554 นี ้ทังทางหนั
้
งสือพิมพ์และใน website ของบริ ษัทด้ วยแล้ ว
2. มีผ้ ถู ือหุ้นแจ้ งว่าได้ มีการสอบถามถึงอัตราการครองเตียงโดยเฉลี่ยและอัตรารายได้ โดยเฉลี่ยต่อเตียงใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 18 ประจาปี 2554 ที่ผา่ นมาแต่ยงั ไม่ได้ รับคาตอบและไม่มีการบันทึกไว้ จึงขอสอบถาม
อีกครัง้ หนึง่
ตอบ โรงพยาบาลมีเตียงที่ให้ บริ การได้ จานวนทังสิ
้ ้น 484 เตียง โดยมีอตั ราการครองเตียงที่แตกต่างกันไปในแต่
ละเดือนแต่ยอดเฉลีย่ ของทังปี
้ อยูท่ ี่ประมาณ 350 เตียง และอัตรารายได้ โดยเฉลี่ยต่อเตียงสาหรับผู้ป่วยในที่ 200,000
บาทต่อครัง้ และสาหรับผู้ป่วยนอกที่ 5,000 บาทต่อครัง้
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นใดสอบถามอีก ประธานจึง ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 18 ประจาปี 2554
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 18 ประจาปี 2554 และมีมติ
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
เห็นด้ วย
จานวน 470,384,837 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 96.0478
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง จานวน
19,355,300 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 3.9522
2. พิจารณาอนุมัติให้ บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้
ประธานได้ มอบหมายให้ นายบรรพต กิตติกิ่งเลิศ เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้นาเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัทในครัง้ นี ้
นายบรรพต กิตติกิ่งเลิศ เลขานุการบริ ษัทได้ เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัท ซึ่ง
สามารถสรุป ได้ ดงั ต่อไปนี ้
เนื่องจากทางบริ ษัทต้ องการจัดหาเงินทุนสาหรับเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ การขยายธุรกิจ และการชาระ
เงินกู้ยืมของบริ ษัท ทางคณะกรรมการจึงขอเสนอให้ บริ ษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยมีรายละเอียดเบื ้องต้ นดังนี ้

หุ้นกู้ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ ระยะยาว
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศ
หรื อกฎเกณฑ์อื่นใด ที่บงั คับใช้ ในขณะที่ออกเสนอขายหุ้นกู้ โดยเสนอขายครัง้ เดียวเต็ม
จานวน หรื อเสนอขายเป็ นคราว ๆ
จานวนเงิน
หุ้นกู้จะมีจานวนเงินต้ นรวมกันไม่เกิน 7,000 ล้ านบาท
อัตราดอกเบีย้
ขึ ้นอยูก่ บั สภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย
อายุของหุ้นกู้
ไม่เกิน 10 ปี
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหาเงินทุนสาหรับเป็ นเงิ นทุนหมุนเวียนในกิจการ การขยายธุรกิจ และการชาระ
เงินกู้ยืมของบริ ษัท
และโดยมีข้อกาหนดที่สาคัญของผู้ออกหุ้นกู้ดงั นี ้
อัตราส่ วนทางการเงิน อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิตอ่ ทุนไม่เกิน 1.75 : 1
อัตราส่วนหนี ้สินสุทธิตอ่ EBITDA ไม่เกิน 3.25 : 1
ข้ อห้ ามอื่นที่สาคัญ การไม่จาหน่ายจ่ายโอนสินทรัพย์ที่สาคัญ
การไม่ก่อหลักประกันเพิ่มเติม
การไม่เปลีย่ นแปลงธุรกิจหลักของผู้ออกหุ้นกู้
การดารงไว้ ซงึ่ การประกันภัยตามความเสีย่ งปกติในธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้
การพยายามดารงสถานะเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนฯ
การไม่จ่ายเงินปั นผลในกรณีที่มีเหตุผิดนัดหรื อเหตุที่อาจกลายเป็ นผิดนัด
ทังนี
้ ้ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังให้
้ คณะกรรมการบริ ษัท นางลินดา ลีสหะปั ญญา กรรมการผู้จดั การ
Mr. Dennis Brown, Corporate CEO และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย ให้ มีอานาจในการกาหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ จานวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี ้ย สิทธิของบริ ษัทในการไถ่ถอน
หุ้นกู้ก่อนครบกาหนด (call option) และ/หรื อสิทธิในการซื ้อหุ้นกู้คืนในตลาดรอง สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้
คืนก่อนครบกาหนด (put option) วีธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตามสภาวการณ์จะเอื ้ออานวย
และตามระยะเวลาที่เห็นสมควร รวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ และมีอานาจในการแต่งตังนายทะเบี
้
ยนหุ้นกู้ และ/
หรื อผู้จดั จาหน่าย และ/หรื อผู้รับประกันการจาหน่าย และ/หรื อที่ปรึกษา และผู้เกี่ยวข้ องต่างๆ รวมทังการตกลงสั
้
ญญา
และ/หรื อเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง การจัดเตรี ยมและ/หรื อให้ ข้อมูล และ/หรื อเอกสารที่เกี่ยวข้ อง เพื่อจัดทาและ/หรื อยื่น
คาขอต่า งๆ รวมทัง้ การนาหุ้นกู้ดังกล่าวไปขึน้ ทะเบีย นกับ สมาคมตลาดตราสารหนี ไ้ ทย ( Thai Bond Market
Association) หรื อตลาดรองอื่นๆได้ ตลอดจนการกาหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการ
แก้ ไขรายละเอียดเบื ้องต้ นของหุ้นกู้ การก่อและชาระค่าใช้ จ่ายและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ อง และดาเนินการใด ๆ ที่
เกี่ ยวข้ อง เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ ดังกล่าวภายใต้ ข้อกาหนดของประกาศ ข้ อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง
วาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
หลังจากนัน้ ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม และรับฟั งข้ อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้นเกี่ ยวกับการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัทในครัง้ นี ้ โดยมีผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามและให้ ข้อเสนอแนะต่างๆ ดังสรุปได้ ดงั นี ้
ประเภท
วิธีการเสนอขาย

1. ขอสอบถามว่าทาไมถึงไม่เสนอขายให้ ผ้ ลู งทุนรายย่อยด้ วย อยากให้ บริ ษัทคานึงถึงโอกาสของผู้ลงทุนราย
ย่อยด้ วย
ตอบ ได้ มีการศึกษาถึงความเหมาะสมและคานึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทเห็นว่าการออกและเสนอขายต่อ
บุคคลในวงจากัด (private placement) นันมี
้ ความเหมาะสมต่อบริ ษัท เนื่องด้ วยบริ ษัทต้ องการที่จะออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ที่มีอายุของหุ้นกู้ไม่เกิน 10 ปี ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความต้ องการในตลาดของผู้ถือหุ้นรายย่อยทัว่ ไปที่ มกั จะลงทุน
ในหุ้นกู้ที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี อีกทังการออกหุ
้
้ นกู้ในประเทศไทยมากกว่ากึ่งหนึ่งจะเป็ นการออกและและเสนอขายต่อ
บุคคลในวงจากัด (private placement) ทังนี
้ ้ นักลงทุนทัว่ ไปที่ไม่ใช่นกั ลงทุนสถาบันก็ยงั สามารถลงทุนในหุ้นกู้ของ
บริ ษัทได้ หากเข้ าข่ายเป็ นผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. ขอสอบถามถึงวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่จะออกหุ้นกู้ อัตราดอกเบี ้ย อายุของหุ้นกู้ที่คาดว่าจะออกใน
ครัง้ นี ้
ตอบ บริ ษัทมีความตังใจที
้ ่จะออกหุ้นกู้เบื ้องต้ นจานวน 5,000 ล้ านบาท เพื่อนามาชาระคืนหนี เ้ งินกู้ที่มีอยู่ของ
บริ ษัทจานวน 5,000 ล้ านบาท ซึง่ จะทาให้ บริ ษัทไม่มีภาระที่จะต้ องชาระคืนต้ นเงินกู้และสามารถใช้ กระแสเงินสดของ
บริ ษัทสาหรับการลงทุนตามแผนกลยุทธ์ของบริ ษัทดังกล่าว
สาหรับอายุของหุ้นกู้ บริ ษัทมีความตังใจที
้ ่ออกหุ้นกู้มีอายุ 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี โดยจะขึ ้นอยู่กบั ประมาณ
การความต้ องการกระแสเงินสดตามแผนกลยุทธ์ ของบริ ษัท ซึ่งบริ ษัทมีแผนที่จะลงทุนในช่วง 5-7 ปี ข้ างหน้ าจานวน
ประมาณ 4,000 ล้ านบาทสาหรับโรงพยาบาลปั จจุบนั และยังมีแผนที่จะพิจารณาการเปิ ดโรงพยาบาลแห่งที่สองที่จะ
ใช้ มลู ค่าการลงทุนอีกประมาณ 4,000 ล้ านบาท
สาหรับอัตราดอกเบี ้ยของหุ้นกู้ที่จะออกจะขึ ้นอยู่กบั ข้ อเสนอและความต้ องการของนักลงทุนในขณะนัน้
ซึง่ จะเป็ นอัตราดอกเบี ้ยของทางรัฐบาลบวกด้ วยส่วนต่าง ทางบริ ษัทไม่สามารถกาหนดเป็ นจานวนที่แน่นอนไว้ ลว่ งหน้ า
ได้ เนื่องจากหากอัตราดอกเบี ้ยในขณะที่ออกหุ้นกู้ลดต่าลงจะเป็ นผลเสียต่อทางบริ ษัท
3. ขอสอบถามว่าประเภทหุ้นกู้ที่ระบุวา่ “ไม่ด้อยสิทธิ” หมายความว่าหุ้นกู้ดงั กล่าวสามารถแปลงสภาพเป็ น
หุ้นของบริ ษัทได้ หรื อไม่
ตอบ หุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในครัง้ นี ้ไม่ใช่ห้ นุ กู้แปลงสภาพจึงไม่สามารถแปลงเป็ นหุ้นได้ คาว่า “ไม่ด้อย
สิทธิ” หมายถึงว่าผู้ถือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ดงั กล่าวจะมีสิทธิ ในการรับชาระคืนหนีข้ องหุ้นกู้เท่าเทียมกันกับเจ้ าหนี ้สามัญ
รายอื่นๆ ของบริ ษัท
4. ขอสอบถามว่าสิทธิของบริ ษัทในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกาหนด (call option) และ สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ใน
การไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกาหนด (put option) หมายความว่าอย่างไร มีวิธีการอย่างไร และมีคา่ ใช้ จ่ายหรื อไม่
ตอบ สิทธิของบริ ษัทในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกาหนด (call option) และสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้น
กู้คืนก่อนครบกาหนด (put option) จะเกิดขึ ้นในกรณีที่บริ ษัทหรื อผู้ถือ หุ้นกู้เห็นว่าดอกเบี ้ยต่าลงบริ ษัทสามารถขอซื ้อ
คืนหุ้นกู้ที่ออกไปกลับมาได้ เช่นเดียวกันกับผุ้ถือหุ้นกู้ที่สามารถขายหุ้นกู้ดงั กล่าวได้ ทังนี
้ ้ สิทธิดงั กล่าวสามารถทาได้
ทันทีหลังจากการออกหุ้นกู้และไม่มีคา่ ใช้ จ่ายการประมาณ การไถ่ถอนโดยทัว่ ไปจะทาโดยการซื ้อขายหุ้นกู้ในตลาดรอง
5. ขอสอบถามว่าบริ ษัทได้ เครดิตเรทติ ้งที่เท่าไหร่
ตอบ บริ ษัทได้ รับเครดิตเรทติ ้งจากบริ ษัท ทริ สเรทติ ้ง จากัด ที่ “A” with stable outlook
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานได้ เสนอให้ ที่ประชุมอนุมตั ิให้ บริ ษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึง
อนุมตั ิแต่งตังให้
้ คณะกรรมการบริ ษัท นางลินดา ลีสหะปั ญญา กรรมการผู้จดั การ Mr. Dennis Brown, Corporate
CEO และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย ให้ มีอานาจในการกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการออกเสนอขายหุ้น
กู้ ตามที่เสนอมาข้ างต้ น

มติท่ ีประชุ ม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมัติ ให้ บริ ษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงอนุมัติแต่งตัง้ ให้
คณะกรรมการบริ ษัท นางลินดา ลีสหะปั ญญา กรรมการผู้จดั การ Mr. Dennis Brown, Corporate CEO และ/หรื อ
บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย ให้ มีอานาจในการกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการออกเสนอขายหุ้นกู้ ตามที่เสนอ
มาทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
จานวน 508,558,367 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9622
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
180,028 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0354
งดออกเสียง จานวน
12,100 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0024
3. พิจารณาอนุ มัติให้ บริ ษัทแก้ ไขข้ อกาหนดว่ าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมี
ประกันบางส่ วน บารุ งราษฎร์ ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี 2555 และข้ อกาหนดว่ าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้
ออกหุ้นกู้และผู้ถอื หุ้นกู้แปลงสภาพมีประกันบางส่ วน บารุ งราษฎร์ ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ ถอนปี 2555
ประธานได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิให้ บริ ษัทแก้ ไขข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และ
ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีประกันบางส่วน บารุ งราษฎร์ ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2555 และข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิ
และหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีประกันบางส่วน บารุ งราษฎร์ ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2555
โดยมีวตั ถุประสงค์หลักของการแก้ ไขดังนี ้
(1) ให้ ยกเลิกข้ อ 10 เรื่ องหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ ในวรรค (kk) และ (k) ที่กาหนดห้ ามไม่ให้ บริ ษัทก่อภาระหนี ้สิน
ใดๆ โดยไม่ได้ รับคายินยอมจากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพล่วงหน้ าเป็ นหนังสือ ตามลาดับ
(2) ขยายระยะเวลาหุ้นกู้แปลงสภาพออกไปอีก 5 ปี ครบกาหนดวันที่ 23 สิงหาคม 2560
(3) ให้ หลักประกันจะสิ ้นสุดระยะเวลาเท่าเดิมคือวันที่ 23 สิงหาคม 2555
ทังนี
้ ้ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังให้
้ คณะกรรมการบริ ษัท นางลินดา ลีสหะปั ญญา กรรมการผู้จดั การ
Mr. Dennis Brown, Corporate CEO และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ที่
จาเป็ นหรื อเกี่ ยวข้ องการแก้ ไขข้ อกาหนดสิทธิ ของหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่คณะกรรมการ นางลินดา ลีสหะปั ญญา
กรรมการผู้จดั การ Mr. Dennis Brown, Corporate CEO และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเห็นสมควร
ตลอดจนการกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ไขข้ อกาหนดสิทธิ ของหุ้นกู้แปลง
สภาพ การก่ อ และช าระค่ า ใช้ จ่ า ยและค่ า ธรรมเนี ย มที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และด าเนิ น การใด ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ดงั กล่าว
วาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษ คือ
“ธนาคาร กรุงเทพ จากัด (มหาชน)” ซึง่ ถือหุ้นรวมทังสิ
้ ้น 3,899,765 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.54 ของจานวนหุ้นของจานวน
หุ้นที่ได้ ออกและจาหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท
หลังจากนัน้ ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม และรับฟั งข้ อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการขอ
แก้ ไขข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีประกันบางส่วน บารุงราษฎร์ ดังกล่าว
ดังสรุปได้ ดงั นี ้
1. ขอสอบถามว่าทาไมไม่ขยายอายุหลักประกันออกไปตามอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ขยายออกไปด้ วย
ตอบ เนื่องจากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นผู้ขอขยายระยะเวลาหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งบริ ษัทเห็นว่าการขยายอายุ
หลักประกันออกไปไม่เป็ นผลดีต่อบริ ษัท รวมถึงไม่เป็ นผลดีต่อผู้ถือหุ้นกู้ที่บริ ษัทจะออกใหม่ด้วย ถึงไม่ขอขยายอายุ
หลักประกันออกไปด้ วย แต่ให้ คงไว้ ตามเดิม

2. ขอสอบถามว่าหุ้นกู้แปลงสภาพของบริ ษัทดังกล่าวถือโดยสถาบันในประเทศหรื อต่างประเทศ
ตอบ หุ้นกู้แปลงสภาพของบริ ษัทดังกล่าวถือโดยสถาบันในประเทศทังจ
้ านวน
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานได้ เสนอให้ ที่ประชุมอนุมตั ิ ให้ บริ ษัทแก้ ไขข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิ
และหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีประกันบางส่วน บารุ งราษฎร์ ชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2 รวมถึงอนุมตั ิ
แต่งตังให้
้ คณะกรรมการบริ ษัท นางลินดา ลีสหะปั ญญา กรรมการผู้จดั การ Mr. Dennis Brown, Corporate CEO
และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็ นหรื อเกี่ ยวข้ อง กับการแก้ ไข
ข้ อกาหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว ตามทีเ่ สนอมาข้ างต้ น
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทแก้ ไขข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้
และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีประกันบางส่วน บารุ งราษฎร์ ชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2 รวมถึงอนุมตั ิแต่งตังให้
้ คณะกรรมการ
บริ ษัท นางลินดา ลีสหะปั ญญา กรรมการผู้จัดการ Mr. Dennis Brown, Corporate CEO และ/หรื อบุคคลที่
คณะกรรมการมอบหมายมีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็ นหรื อเกี่ยวข้ องกับการแก้ ไขข้ อกาหนดสิทธิของหุ้นกู้
แปลงสภาพดังกล่าว ตามที่เสนอมาทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
จานวน 519,269,143 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 98.9190
ไม่เห็นด้ วย
จานวน
5,669,366 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 1.0800
งดออกเสียง จานวน
5,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0010
4. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม และรับฟั งข้ อเสนอแนะต่างๆ ในเรื่ องอื่นๆ ซึ่งมีผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม ดัง
สรุปได้ ดงั นี ้
1. ขอสอบถามโรงพยาบาลได้ มีการใช้ งบประมาณไปกับเหตุการณ์น ้าท่วมที่เกิดขึ ้นเป็ นจานวนเท่าไร
ตอบ ค่าใช้ จ่ายทังหมดของโรงพยาบาลที
้
่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์น ้าท่วมที่เกิดขึ ้นซึ่งรวมถึงการป้องกันความ
เสียหาย การบริ จาค และออกช่วยเหลือสังคม อยูท่ ี่ประมาณ 30 ล้ านบาท
เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ สละเวลามาประชุม และขอปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 17.30 น.
ลงชื่อ

ชัย โสภณพนิช
(นายชัย โสภณพนิช)

ประธานที่ประชุม

