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รายงานการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั้ ่ 19 ประจําปี 2555
ของ
บริษ ัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จําก ัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นครัง้ ที่ 19 ประจําปี 2555 ได ้จัดขึน
้ เมือ
่ วันพุธที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 16.20 น.
้ 12 อาคารโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ เลขที่ 33/3 ซอยสุขม
ณ ห ้องประชุมใหญ่ ชัน
ุ วิท 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขม
ุ วิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
่ ระชุม ได ้แถลงว่ามีผู ้ถือหุ ้นทีม
่ าด ้วยตนเองและผู ้รับมอบ
นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ เป็ นประธานทีป
ฉั นทะจากผู ้ถือหุ ้นมาเข ้าร่วมประชุม รวม 652 ราย นั บจํ านวนหุ ้นได ้ทัง้ หมด 606,858,766 หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ
83.1254 ของจํานวนหุ ้นทีจ
่ ําหน่ายได ้แล ้วทัง้ หมด จํานวน 730,052,222 หุ ้น ครบเป็ นองค์ประชุมตามข ้อบังคับของ
บริษัทแล ้ว จึงขอเปิ ดประชุมเพือ
่ พิจารณาเรือ
่ งต่างๆ ตามระเบียบวาระ
การประชุมครัง้ นีม
้ ก
ี รรมการบริษัท ผู ้บริหารของบริษัท เข ้าร่วมการประชุม ดังนี้
กรรมการทีเ่ ข ้าร่วมประชุม
1. นายชัย
โสภณพนิช

ประธานกรรมการ

2.

น.พ.ชาญวิทย์ ตันติพ
์ พ
ิ ฒ
ั น์ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

3.

นางลินดา

ลีสหะปั ญญา กรรมการ และกรรมการผู ้จัดการ

4.

น.พ.ธนิต

เธียรธนู

กรรมการ และประธานกรรมการแพทย์

5.

น.พ.สิน

อนุราษฎร์

่
กรรมการ และผู ้อํานวยการด ้านการแพทย์กลุม

6.

นายชอง

โท

กรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

วลัยเสถียร

7.

ดร. สุวรรณ

8.

น.ส.โสภาวดี อุตตโมบล

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

9.

นายสรดิษ

วิญญรัตน์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

10. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

11. นางอรุณี

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน

เกษตระทัต

กรรมการ

ผู ้บริหาร
1. นายเดนนิส
2. นายเจมส์ แมทธิว
3. เคนเนท บิสลี่
4. น.พ. นํ า
5. นางภาวิณี
6. นายกมลศักดิ์
7. นางสาววรัญญา
8. นางอาทิรัตน์

บราวน์
แบนเนอร์
เลิฟ เจอาร์
ตันธุวนิตย์
ิ ัฒนกุล
รุจพ
เรืองเจริญรุง่
สืบสุข
จารุกจิ พิพฒ
ั น์

Corporate Chief Executive Officer
ผู ้อํานวยการด ้านบริหาร
รักษาการผู ้อํานวยการด ้านการเงิน
ผู ้อํานวยการด ้านการแพทย์
ผู ้อํานวยการสายงานการพยาบาล
ผู ้อํานวยการด ้านการจัดการ
ผู ้อํานวยการด ้านการจัดการ
ผู ้อํานวยการด ้านบริหารบุคลากร

เลขานุการบริษัท
1. นายบรรพต

กิตติกงิ่ เลิศ

เลขานุการบริษัท

่ แต่งตัง้ เป็ นกรรมการในครัง้ นี้
บุคคลทีไ่ ด ้รับการเสนอชือ
1. นายปริญญ์
จิราธิวฒ
ั น์
นอกจากนี้ นางสาวสุมาลี รีวราบัญฑิต ตัวแทนผู ้สอบบัญชีจาก สํานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ได ้เข ้า
ร่วมการประชุมด ้วย
ประธานได ้กล่า วแนะนํ า กรรมการ ผู ้บริห าร และตั ว แทนผู ้สอบบั ญ ชีต่อ ที่ป ระชุม และได ้มอบหมายให ้
้ จงรายละเอียดเกีย
เลขานุการบริษัท ชีแ
่ วกับการประชุม และวิธก
ี ารออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะใช ้บัตรลงคะแนน โดยนั บหนึง่ หุ ้นต่อหนึง่ เสียง ซึง่ ผู ้ถือหุ ้นหรือผู ้รับ
มอบฉั นทะต ้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึง่ คือ เห็นด ้วย ไม่เห็นด ้วย หรือ งดออกเสียง และไม่
สามารถแบ่ง การออกเสีย งลงคะแนนเป็ นบางส่ว น นอกจากผู ้ถือ หุ ้นที่เ ป็ นผู ้ลงทุ น ต่า งประเทศและแต่ ง ตั ง้ ให ้
้
Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู ้รับฝากและดูแลหุ ้นซึง่ ใช ้หนังสือมอบฉั นทะ แบบ ค. เท่านัน
ผู ้ถือหุ ้นและผู ้รับมอบฉั นทะทีไ
่ ด ้รับบัต รลงคะแนน กรุณาทํ า เครือ
่ งหมายลงในช่องเห็ นด ้วย ไม่เห็นด ้วย
หรืองดออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึง่ เท่านัน
้ และเพือ
่ ความรวดเร็วในการนับคะแนน ผู ้ถือหุ ้นทีไ่ ม่เห็นด ้วย หรืองด
ออกเสียง กรุณายกมือเพือ
่ ให ้เจ ้าหน ้าทีเ่ ก็บบัตรลงคะแนน เจ ้าหน ้าทีจ
่ ะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู ้ทีไ่ ม่เห็นด ้วย
หรืองดออกเสียงเท่านัน
้ ผู ้ทีไ่ ม่ยกมือ จะนับว่าเป็ นคะแนนเสียงเห็นด ้วยทัง้ หมด
1
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เมือ
่ ประชุมเสร็จ กรุณาส่งใบลงคะแนนทีเ่ หลือคืนแก่เจ ้าหน ้าทีท
่ ป
ี่ ระตูทางออก
ส่วนผู ้รับมอบฉั นทะทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นได ้ระบุค วามประสงค์การลงคะแนนไว ้ชัดเจนแล ้วในใบมอบฉั นทะแบบ ข.
และแบบ ค. บริษัทจะนับคะแนนตามทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นระบุมา
ี ารออกเสียงลงคะแนน และการนั บคะแนนเสียง ตามทีก
่ ล่าวข ้างต ้น
เมือ
่ ผู ้ถือหุ ้นรับทราบและเห็นชอบวิธก
ประธานได ้แจ ้งว่า บริษัทได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นเสนอวาระการประชุมก่อนล่วงหน ้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
่ ดําเนินการประชุมตามระเบียบ
ระหว่างเดือนธันวาคม 2554 ถึง มกราคม 2555 แต่ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นเสนอเข ้ามา และเริม
วาระดังต่อไปนี้
1. พิจารณาร ับรองรายงานการประชุมวิสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั้ ่ 1 ประจําปี 2554 ประชุมเมือ
่ ว ันพฤห ัสบดีท ี่
8 ธ ันวาคม 2554
่ วัน
ประธานได ้เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครั ง้ ที่ 1 ประจํ าปี 2554 ซึง่ ได ้จัดประชุมเมือ
พฤหัสบดีท ี่ 8 ธันวาคม 2554 ให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณารับรอง
ประธานได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และรับฟั งข ้อเสนอแนะต่างๆ ของผู ้ถือหุ ้น
่ ระชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 1
เมือ
่ ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นใดซักถาม ประธานจึงขอให ้ทีป
ประจําปี 2554
มติทป
ี่ ระชุม ทีป
่ ระชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 1 ประจําปี 2554 และ
มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด ้วยคะแนนเสียงข ้างมากดังต่อไปนี้
เห็นด ้วย
จํานวน
599,771,807 เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ 96.8626
ไม่เห็นด ้วย
จํานวน
- เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ
งดออกเสียง จํานวน
19,426,100 เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ 3.1373
2. ร ับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษ ัทในรอบปี 2554
ประธานแจ ้งให ้ทีป
่ ระชุมทราบว่ารายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 มีรายละเอียด
ปรากฏตามรายงานประจําปี ซึง่ ได ้ส่งให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นแล ้ว
ประธานจึงได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และรับฟั งข ้อเสนอแนะต่างๆ ของผู ้ถือหุ ้น โดยมีผู ้ถือหุ ้นได ้
ซักถามและให ้ข ้อเสนอแนะต่างๆ ดังสรุปได ้ดังนี้
1. มีผู ้ถือหุ ้นให ้ข ้อสังเกตว่า ตามรายงานประจําปี บริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนีเ้ ฉลีย
่ สูงขึน
้ มาเรือ
่ ยๆ นัน
้ เกิดมา
จากสาเหตุใด
่ งจากทางโรงพยาบาลยังคงมีจํานวนผู ้ป่ วยจากตะวันออกกลางและผู ้ป่ วยจากต่างประเทศ เพิม
่ ขึน
้
ตอบ เนือ
ในอัตราทีส
่ งู กว่าผู ้ป่ วยภายในประเทศ ซึง่ โดยปกติแล ้วการเก็บหนี้จากผู ้ป่ วยต่างประเทศจะดําเนินการได ้
ล่าช ้ากว่าผู ้ป่ วยในประเทศ เนือ
่ งจากค่าใช ้จ่ายของผู ้ป่ วยต่างประเทศส่วนใหญ่จะเรียกเก็บกับทางหน่วยงาน
ราชการ หรือบริษัทประกันภัยซึง่ มีระเบียบ ขัน
้ ตอน และเอกสารทีต
่ ้องดําเนินการ เป็ นเหตุให ้ระยะเวลาการ
เก็บหนีเ้ ฉลีย
่ สูงขึน
้ มาเรือ
่ ยๆ ตามการเติบโตของจํานวนผู ้ป่ วยจากตะวันออกกลางและผู ้ป่ วยจากต่างประเทศ
2. ทางบริษัทจะมีนโยบายการบริหารจัดการเรือ
่ งระยะเวลาการเก็บหนีเ้ ฉลีย
่ อย่างไร
้ อาจจะดําเนินการได ้ค่อนข ้างลําบาก เนือ
่ งจากต ้องปฏิบัตต
ิ ามขัน
้ ตอนในการ
ตอบ ในส่วนของการเร่งรัดนั น
เบิกจ่ายของรัฐบาลประเทศนัน
้ ๆ และตามขัน
้ ตอนของกลุม
่ บริษัทประกันภัย
เมือ
่ ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นใดซักถามเพิม
่ เติมอีก ประธานได ้เสนอให ้ทีป
่ ระชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานใน
รอบปี 2554
ทีป
่ ระชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 ตามทีป
่ ระธานเสนอ
ิ้ สุดว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2554
3. พิจารณาและอนุม ัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี สน
้ สุด วั น ที่ 31
ประธานได ้เสนอให ้ที่ป ระชุม พิจ ารณาและอนุ มั ต งิ บดุล และงบกํ า ไรขาดทุ น ประจํ า ปี สิน
้ และได ้ผ่า นการพิจ ารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได ้ผ่า นการ
ธัน วาคม 2554 ที่บริษัท ได ้จั ด ทํ า ขึน
ตรวจสอบและลงนามโดยผู ้สอบบัญชีของบริษัท สํานั กงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จํ ากัด แล ้ว รายละเอียดปรากฏ
ตามรายงานประจําปี ซึง่ ได ้ส่งให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นแล ้ว
ี ู ้ถือหุ ้นใด
ประธานได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และรับฟั งข ้อเสนอแนะต่างๆ ของผู ้ถือหุ ้น แต่ไม่มผ
ซักถามหรือเสนอแนะเพิม
่ เติมอีก ประธานจึงเสนอให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณาอนุมัตงิ บดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
สิน
มติทป
ี่ ระชุม ทีป
่ ระชุมพิจารณาแล ้ว มีมติด ้วยเสียงข ้างมาก อนุ มัตงิ บดุล และงบกําไรขาดทุนประจํ า ปี
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด ้วยคะแนนเสียงดังนี้
สิน
เห็นด ้วย
จํานวน
600,207,559 เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ 96.8649
จํานวน
- เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ
ไม่เห็นด ้วย
งดออกเสียง จํานวน
19,426,100 เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ 3.1350
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4. พิจารณาและอนุม ัติการจ ัดสรรกําไรประจําปี 2554 เพือ
่ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผถ
ู้ อ
ื หุน
้ และร ับทราบการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ประธานได ้เสนอให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณาอนุ มัตก
ิ ารจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุทธิของงบการเงินรวม ประจํ าปี
้ 803.1 ล ้านบาท คิดเป็ นร ้อยละ 50.6 ของกําไรสุทธิ
2554 ในอัตราหุ ้นละ 1.10 บาท เป็ นเงินปั นผลรวมทัง้ สิน
จากงบการเงินรวมปี 2554 และรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ซึง่ จ่ายไปเมือ
่ วันที่ 9 กันยายน 2554 ใน
อัตราหุ ้นละ 0.45 บาท รวมเป็ นจํ านวนเงิน 328.5 ล ้านบาท ดังนั น
้ เงินปั นผลทีจ
่ ะจ่ายในครัง้ นี้ เท่ากับ 0.65
ื่
บาทต่อหุ ้น รวมเป็ นเงิน 474.6 ล ้านบาท โดยจะจ่ายให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นบุรม
ิ สิทธิและผู ้ถือหุ ้นสามัญของบริษัททีม
่ ช
ี อ
่ ผู ้มีสท
ิ ธิรับเงินปั นผลในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2555 และปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอน
ปรากฏ ณ วันกําหนดรายชือ
หุ ้นเพือ
่ สิทธิในการรับเงินปั นผลในวันพฤหัสบดีท ี่ 15 มีนาคม 2555 โดยจะจ่ายเงินปั นผลในวันพฤหัสบดีท ี่ 24
พฤษภาคม 2555 ทัง้ นี้ รายละเอียดการจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปั นผล สามารถสรุปได ้ดังนี้
รายละเอียดการจ ัดสรรกําไร

2554

2553

1,588.03

1,258.49

2. จํานวนหุ ้น (ล ้านหุ ้น)

730.05

730.05

3. เงินปั นผลประจําปี
- เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท/หุ ้น)
- เงินปั นผลงวดสุดท ้าย (บาท/หุ ้น)

*1.10

*0.90

**0.45

**0.40

0.65

0.50

803
50.6%
-

657
52.2%
-

1. กําไรสุทธิของงบการเงินรวม (ล ้านบาท)

4. จํานวนเงิน (ล ้านบาท)
5. สัดส่วนเงินปั นผลเทียบกับกําไรสุทธิ
6. การจัดสรรกําไรเป็ นทุนสํารอง (ล ้านบาท)

* เสนอเพือ
่ พิจารณาอนุมัต ิ
** รายงานเพือ
่ ทราบ (จ่ายเมือ
่ วันที่ 9 กันยายน 2554)
หลังจากนัน
้ ประธานได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และรับฟั งข ้อเสนอแนะต่างๆ
1. มีทางผู ้ถือหุ ้นจึงสอบถามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอัตราการจ่ายเงินปั นผล เนือ
่ งจากอัตราการจ่ายปั นผล
ในปี นล
ี้ ดลงจากร ้อยละ 52.2 ในปี กอ
่ น เป็ นร ้อยละ 50.6 ในปี นี้
่ งตัว ทีป
่ ระมาณร ้อยละ 50 ซึง่ ปี ทีแ
่ ล ้วก็
ตอบ ทางคณะกรรมการพิจารณาอัตราการจ่ายปั นผล เป็ นตัวเลขทีล
จ่ายในอัตรา 0.90 บาทต่อหุ ้น ในปี นก
ี้ ็เสนอจ่าย 1.10 บาทต่อหุ ้น
เมือ
่ ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นคนใดซักถาม ประธานจึงเสนอให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณาอนุ มัตก
ิ ารจ่ายเงินปั นผลจากกําไร
สุทธิประจําปี 2554
มติท ป
ี่ ระชุ ม ที่ป ระชุม พิจ ารณาแล ้วมีม ติเ สีย งข ้างมาก อนุ มั ต ก
ิ ารจ่า ยเงิน ปั น ผลจากกํ า ไรสุท ธิข อง
งบการเงินรวมประจําปี 2554 ตามทีค
่ ณะกรรมการเสนอ ด ้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
เห็นด ้วย
จํานวน
600,474,316 เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ 96.8662
ไม่เห็นด ้วย
จํานวน
- เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ
งดออกเสียง จํานวน
19,426,100 เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ 3.1337
5. พิจารณาและอนุม ัติการแต่งตงกรรมการแทนกรรมการที
ั้
ค
่ รบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประธานได ้มอบหมายให ้ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนนํ าเสนอวาระนีต
้ อ
่ ทีป
่ ระชุม
่ ระชุมว่า ด ้วย
โดย นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน รายงานต่อทีป
ข ้อบังคับของบริษัท ข ้อที่ 23 กําหนดให ้ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจํ าปี ทุกครัง้ กรรมการจํ านวนหนึง่ ใน
สามของกรรมการทัง้ คณะต ้องออกจากตําแหน่ง ซึง่ ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจํ าปี ครัง้ นี้ มีกรรมการต ้อง
ออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 คน ดังนี้
1. นายบุญปกรณ์
โชควัฒนา
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายสรดิษ
วิญญรัตน์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นางลินดา
ลีสหะปั ญญา
กรรมการและกรรมการผู ้จัดการ
่ บุคคลทีม
ิ เี่ หมาะสม
ทัง้ นี้ บริษัทได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นเสนอชือ
่ ค
ี วามรู ้ ความสามารถ และคุณสมบัตท
เพือ
่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทในช่วงเดือน ธันวาคม 2554 ถึง มกราคม 2555 แต่ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้น
เสนอบุคคลใดเข ้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
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โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได ้พิจารณาคุณสมบัตก
ิ ารเป็ นกรรมการทีไ่ ด ้กําหนดไว ้
ตามกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้อง ข ้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการแล ้ว จึงเห็นควรเสนอให ้ทีป
่ ระชุมสามัญ
ผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัตแ
ิ ต่งตัง้ กรรมการทีค
่ รบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระกลับเข ้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
อีกวาระหนึง่ จํานวน 2 ท่าน คือ
1. นายสรดิษ
วิญญรัตน์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นางลินดา
ลีสหะปั ญญา
กรรมการและกรรมการผู ้จัดการ
และเห็นชอบเสนอให ้แต่งตัง้ นายปริญญ์ จิราธิวฒ
ั น์ เป็ นกรรมการอิสระท่านใหม่ แทน นายบุญปกรณ์
โชควัฒนา ซึง่ เป็ นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทีค
่ รบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระและได ้ครบ
กําหนดเกษียณอายุตามกฎบัตรคณะกรรมการของบริษัทด ้วย
ต่อจากนัน
้ นางอรุณี เกษตระทัต ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได ้กล่าวเชิญให ้นาย
ปริญญ์ จิราธิวฒ
ั น์ กล่าวแนะนํ าตัวกับทีป
่ ระชุม
นายปริญญ์ จิราธิวฒ
ั น์ ได ้กล่าวแนะนํ าตัวต่อทีป
่ ระชุมลูกค ้าว่าปั จจุบน
ั ตนดํารงตําแหน่งกรรมการบริหาร
่ ว่าประสบการณ์ด ้านการเงิน
และผู ้อํานวยการด ้านการเงินของกลุม
่ เซ็นทรัล และกล่าวต่อทีป
่ ระชุมอีกว่าตนเชือ
่
และด ้านการค ้าปลีกทีม
่ จ
ี ากกลุม
่ เซ็นทรัล ซึงเป็ นธุรกิจทีใ่ กล ้เคียงกับธุรกิจโรงพยาบาลจะเป็ นประโยชน์ตอ
่
บริษัท
่ บุคคลอืน
เมือ
่ ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นคนใดเสนอชือ
่ หรือซักถามเพิม
่ เติม ประธานจึงเสนอให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณาแต่งตัง้
กรรมการที่ต ้องออกตามวาระในปี 2555 จํ า นวน 2 คน ได ้แก่ นายสรดิษ วิญ ญรั ต น์ และ นางลิน ดา ลีส หะ
ปั ญญา กลับเข ้าดํารงตําแหน่งอีกครัง้ หนึง่ และแต่งตัง้ นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ เป็ นกรรมการอิสระ แทนนายบุญ
ปกรณ์ โชควัฒนา โดยให ้ทีป
่ ระชุมลงมติแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
ิ ารแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล ดังนี้
มติทป
ี่ ระชุม ทีป
่ ระชุมพิจารณาแล ้วมีมติเสียงข ้างมาก อนุมัตก
1. นายสรดิษ วิญญรัตน์
เห็นด ้วย
จํานวน
619,459,808 เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ 99.9233
ไม่เห็นด ้วย
จํานวน
475,300 เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ 0.0766
งดออกเสียง จํานวน
100 เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ 0.0000
2. นางลินดา ลีสหะปั ญญา
เห็นด ้วย
จํานวน
619,673,988 เสียง
ไม่เห็นด ้วย
จํานวน
261,120 เสียง
งดออกเสียง จํานวน
100 เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ 99.9578
คิดเป็ นร ้อยละ 0.0421
คิดเป็ นร ้อยละ 0.0000

3. นายปริญญ์ จิราธิวฒ
ั น์
จํานวน
เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย
จํานวน
งดออกเสียง จํานวน

คิดเป็ นร ้อยละ 99.9996
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ 0.0003

619,933,108 เสียง
- เสียง
2,100 เสียง

ํ หร ับปี 2555
6. พิจารณาและอนุม ัติคา่ ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สา
่ ระชุม
ประธานได ้มอบหมายให ้ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนนํ าเสนอวาระนีต
้ อ
่ ทีป
โดย นางอรุ ณี เกษตระทั ต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค่า ตอบแทน รายงานต่อ ที่ป ระชุม ว่า
คณะกรรมการบริษัท มีน โยบายในการกํ าหนดค่า ตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุด ย่อยให ้อยู่ใ นระดับ
เหมาะสมและสอดคล ้องกับ ภาระหน ้าที่แ ละความรั บ ผิด ชอบของกรรมการ รวมทั ง้ คํ า นึง ถึง สภาพเศรษฐกิจ
โดยรวม และมีก ารเปรีย บเทีย บกั บ บริษั ทอื่น ในอุ ต สาหกรรมเดีย วกั น ค่ า ตอบแทนกรรมการของบริษั ท
ประกอบด ้วยค่าตอบแทนรายปี และค่าเบีย
้ ประชุมรายครัง้
ในปี 2555 คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค่า ตอบแทนเห็ น ควรเสนอผู ้ถือ หุ ้นอนุ มั ต ค
ิ ่ า ตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดย่อยในวงเงินรวมไม่เกิน 8.5 ล ้านบาท เพิม
่ จากวงเงินทีไ่ ด ้รับอนุมัตไิ ว ้ในปี 2553 ที่
จํานวนไม่เกิน 8 ล ้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ค่าตอบแทนกรรมการปี 2555

- ประธานกรรมการ
- รองประธานกรรมการ
- กรรมการ

ปี 2555
้ กรรมการ
้ ประชุม
เบีย
เบีย
(บาท/คน/ปี ) (บาท/คน/ครัง้ )
600,000
40,000
450,000
30,000
400,000
25,000
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2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยปี 2555
้ ประชุมปี 2555
เบีย
(บาท/คน/ครัง้ )

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
สรรหาและ
การลงทุน
อํานวยการ
กําหนด
โรงพยาบาล
ค่าตอบแทน
บํารุงราษฎร์
ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
40,000
40,000
40,000
20,000
กรรมการ
25,000
25,000
25,000
15,000*

* ค่าตอบแทนในรูปของเบีย
้ ประชุมกรรมการอํานวยการโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ สําหรับกรรมการที่
ไม่เป็ นผู ้บริหารเท่านัน
้
หลังจากนั น
้ ประธานได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และรับฟั งข ้อเสนอแนะต่างๆ หุ ้น โดยมีผู ้ถือหุ ้นได ้
ให ้ข ้อเสนอแนะ ดังนี้
1. มีผู ้ถือหุ ้นขอเสนอให ้เพิม
่ มูลค่าคูปองอาหารทีแ
่ จกผู ้ถือหุ ้นทีม
่ าประชุมจากจํ านวน 150 บาท เป็ น 250 บาท
ซึง่ ทางคณะกรรมการจะรับไปพิจารณา
เมื่อไม่ม ีผู ้ถือหุ ้นคนใดซัก ถาม ประธานจึง เสนอให ้ที่ประชุมพิจ ารณาอนุ มั ต ค
ิ ่า ตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดย่อย สําหรับปี 2555
มติทป
ี่ ระชุม ทีป
่ ระชุมพิจารณาแล ้วมีมติเสียงข ้างมาก อนุมัตค
ิ า่ ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
สําหรับปี 2555 รายละเอียดตามทีป
่ ระธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอ ด ้วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี้
เห็นด ้วย
จํานวน
591,533,958 เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ 96.7328
ไม่เห็นด ้วย
จํานวน
550,725 เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ 0.0900
งดออกเสียง จํานวน
19,428,100 เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ 3.1770
ี ละกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบ ัญช ี ประจําปี 2555
ั้ ส
้ อบบ ัญชแ
7. พิจารณาแต่งตงผู
ประธานได ้มอบหมายให ้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผู ้เสนอวาระนี้ตอ
่ ทีป
่ ระชุม โดยนางสาวโสภาวดี
อุตตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได ้เสนอให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณาแต่งตัง้ บริษัทสํานักงานเอินส์ท แอนด์
ี่ งนามในรายงาน
ยัง จํากัด โดย นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 (ผู ้สอบบัญชีทล
ของผู ้สอบบัญชี) และ/หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือนางสาวรุ่ง
นภา เลิศสุวรรณกุล ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 เป็ นผู ้สอบบัญชีประจําปี 2555 ของบริษัท และกําหนด
ค่าตอบแทนเป็ นเงินจํานวนไม่เกิน 2,025,000 บาท ซึง่ เพิม
่ ขึน
้ จากค่าตอบแทนในปี 2554 เป็ นจํานวน 125,000
บาท (2554 : 1,900,000 บาท)
โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าสํานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ได ้ให ้บริการแก่บริษัทอย่าง
มีประสิทธิภาพมาโดยตลอด มีความคุ ้นเคยกับธุรกิจโรงพยาบาลเป็ นอย่างดี และมีค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์
เหมาะสมในระดับเดียวกับบริษัทอืน
่ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
หลังจากนัน
้ ประธานได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และรับฟั งข ้อเสนอแนะต่างๆ
่ ง
1. มีผู ้ถือหุ ้นได ้ขอให ้บริษัทขยายความในกรณี ความเห็นของผู ้สอบบัญชีในรายงานประจํ าปี ของบริษัท เรือ
การไม่ได ้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทร่วมแห่งหนึง่ ทีร่ วมอยูใ่ นงบการเงินนี้
ตอบ ทางคุณสุมาลี รีวราบัญฑิต ตัวแทนผู ้สอบบัญชีจ าก บริษัทสํา นั กงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จํ ากัด ได ้
อธิบายว่าบริษัทร่วมดังกล่าวคือ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ และความเห็นดังกล่าวเป็ นรูปแบบมาตรฐานของ
้
การรายงานว่างบการเงินของบริษัทร่วมนี้ เป็ นการตรวจสอบจากผู ้สอบบัญชีคนละท่านกันเท่านัน
2. มีผู ้ถือหุ ้นได ้ขอสอบถามตัวแทนผู ้สอบบัญชีจาก บริษัทสํานั กงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จํ ากัด ว่าในการสอบ
บัญชีของบริษัทนัน
้ มีความยากลําบากในการปฏิบต
ั งิ านบ ้างหรือไม่
ตอบ ทางคุณสุมาลี รีวราบัญฑิต ตัวแทนผู ้สอบบัญชีจ าก บริษัทสํา นั กงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จํ ากัด ได ้
กล่าวว่าทางผู ้สอบบัญชีได ้รับความร่วมมือเป็ นอย่างดีจากฝ่ ายบริหารของบริษัท
่ ระชุมพิจารณาแต่งตัง้ ผู ้สอบบัญชีและกําหนดจํานวน
เมือ
่ ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นคนใดซักถาม ประธานจึงเสนอให ้ทีป
เงินค่าสอบบัญชีประจําปี 2555
มติทป
ี่ ระชุม ทีป
่ ระชุมพิจารณาแล ้วมีมติเสียงข ้างมาก อนุมัตแ
ิ ต่งตัง้ ให ้บริษัทสํานั กงานเอินส์ท แอนด์
ยัง จํากัด โดย นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 (ผู ้สอบบัญชีทล
ี่ งนามในรายงาน
ของผู ้สอบบัญชี) และ/หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือนางสาวรุ่ง
นภา เลิศสุวรรณกุล ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 เป็ นผู ้สอบบัญชีประจํ าปี 2555 ของบริษัท และกําหนด
ค่าตอบแทนประจําปี 2555 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 2,025,000 บาท ด ้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
เห็นด ้วย
จํานวน
600,512,058 เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ 96.8661
- เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ
ไม่เห็นด ้วย
จํานวน
งดออกเสียง จํานวน
19,428,100 เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ
3.1338
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รายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นครัง้ ที่ 19 ประจําปี 2555

ื บริคณห์สนธิของบริษท
8. พิจารณาแก้ไขข้อ 4 หน ังสอ
ั เพือ
่ ให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องก ับจํานวนหุน
้
ิ ธิทล
บุรม
ิ สท
ี่ ดลง
ประธานแจ ้งต่อทีป
่ ระชุมว่า สืบเนื่องจากทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2541
เมือ
่ วันที่ 11
ิ สิทธิเป็ นหุ ้นสามัญ ในอัตราส่วน 1 หุ ้นบุรม
ิ สิทธิตอ
่ 1
พฤศจิกายน 2541 ได ้มีมติเห็นชอบให ้มีการแปลงหุ ้นบุรม
หุ ้นสามัญใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกๆ ปี
ิ สิทธิเป็ นหุ ้นสามัญ รวม 9,624 หุ ้น
ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2555 มีผู ้ถือหุ ้นบุรม
ิ สิทธิใช ้สิทธิแปลงหุ ้นบุรม
จึงต ้องแก ้ไขหนั งสือบริคณห์สนธิข ้อ 4 เพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับการใช ้สิทธิแปลงสภาพหุ ้นบุรม
ิ สิทธิ โดยยกเลิก
ข ้อความเดิมและใช ้ข ้อความดังต่อไปนีแ
้ ทน

ิ สองล ้านเจ็ดแสนสองพันหกร ้อยแปดสิบห ้า
“ข ้อ4 ทุนจดทะเบียน จํานวน922,702,685 บาท (เก ้าร ้อยยีส
่ บ
บาท)
ิ สองล ้านเจ็ดแสนสองพันหกร ้อยแปดสิบห ้า
แบ่งออกเป็ น
922,702,685 หุ ้น (เก ้าร ้อยยีส
่ บ
หุ ้น)
มูลค่าหุ ้นละ
1 บาท (หนึง่ บาท)
โดยแยกเป็ น
ิ เอ็ดล ้านสีห
่ มืน
921,043,709 หุ ้น (เก ้าร ้อยยีส
่ บ
่ สามพันเจ็ดร ้อยเก ้าหุ ้น)
หุ ้นสามัญ
หุ ้นบุรม
ิ สิทธิ
1,658,976 หุ ้น (หนึง่ ล ้านหกแสนห ้าหมืน
่ แปดพันเก ้าร ้อยเจ็ดสิบหกหุ ้น)”
โดยประธานได ้แจ ้งให ้ทีป
่ ระชุมทราบว่าในวาระนี้ ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นต ้องมีมติอนุ มัตด
ิ ้วยคะแนนเสียงไม่
ิ ธิออกเสียง
น ้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทีม
่ าเข ้าร่วมการประชุมและมีสท
หลังจากนัน
้ ประธานได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และรับฟั งข ้อเสนอแนะต่างๆ
1. มีผู ้ถือหุ ้นได ้สอบถามว่าเหตุใดผู ้ถือหุ ้นบุรม
ิ สิทธิจงึ ใช ้สิทธิแปลงหุ ้นบุรม
ิ สิทธิเป็ นหุ ้นสามัญเนือ
่ งสิทธิของหุ ้น
บุรม
ิ สิทธิน่าจะดีกว่าหุ ้นสามัญ
้ ขาย
ิ สิทธิเป็ นหุ ้นสามัญเป็ นสิทธิทางเลือกของผู ้ถือหุ ้นบุรม
ิ สิทธิ โดยการซือ
ตอบ การใช ้สิทธิแปลงหุ ้นบุรม
หุ ้นสามัญอาจจะทําได ้ง่ายกว่าหุ ้นบุรม
ิ สิทธิ
เมือ
่ ไม่การซักถามเพิม
่ เติม ประธานจึงเสนอให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณาแก ้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข ้อ 4
ิ ธิ
มติทป
ี่ ระชุม ทีป
่ ระชุมพิจารณาแล ้วมีมติมากกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทีม
่ าเข ้าร่วมการประชุมและมีสท
ออกเสียง อนุมัตก
ิ ารแก ้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทซึง่ เป็ นขัน
้ ตอนทีต
่ ้องปฏิบัตต
ิ ามกฎหมาย ด ้วยคะแนน
เสียงดังต่อไปนี้
เห็นด ้วย
จํานวน
600,535,108 เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ 96.8662
ไม่เห็นด ้วย
จํานวน
- เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ
งดออกเสียง จํานวน
19,428,100 เสียง
คิดเป็ นร ้อยละ
3.1337
9. พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ้ามี)
ประธานได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และรั บฟั งข ้อเสนอแนะต่างๆ ของผู ้ถือหุ ้น โดยมีผู ้ถือหุ ้นได ้
ซักถามและให ้ข ้อเสนอแนะต่างๆ ดังสรุปได ้ดังนี้
1. ขอทราบรายละเอียดในการขยายงาน เพิม
่ ความสามารถในการรับผู ้ป่ วย
้ และพืน
้ ทีค
่ ลีนก
ิ อีก 4 ชัน
้ ทีส
่ ํา หรับศูนย์
ตอบ ทางบริษัท มีแผนขยายกิจการ 4 ปี ซึง่ รวมถึงการขยายพืน
้ ในอาคาร BI คลีนก
ฝึ กอบรมสัมมนาอีก 1 ชัน
ิ เพือ
่ รองรับจํานวนผู ้ป่ วยนอกเพิม
่ ขึน
้ และมีแผนงานทีจ
่ ะเพิม
่
้ ทีบ
่ ริเวณรอบ
จํานวนเตียงผู ้ป่ วยในอีกประมาณ 56 เตียง โดยจะย ้ายแผนกส่วนงานสนับสนุนออกไปเช่าพืน
้ ทีด
นอก เพือ
่ ให ้มีพน
ื้ ทีเ่ พือ
่ การปรับปรุงสําหรับการให ้บริการแก่ผู ้ป่ วยในเพิม
่ ขึน
้ รวมถึงการซือ
่ น
ิ บริเวณ ถนน
่ ระมาณ 50,000 ตาราง
เพชรบุรต
ี ัดใหม่ เพือ
่ ก่อสร ้างอาคารสํานั กงานและหอพักสําหรับพยาบาลเนื้อทีป
เมตร รวมเป็ นจํานวนการลงทุนทัง้ หมดในแผนขยายกิจการ 4 ปี ประมาณ 4 พันล ้านบาท
2. ขอทราบรายละเอียดของการเติบโตระหว่างผู ้ป่ วยภายในประเทศและผู ้ป่ วยจากต่างประเทศ
่ า่ นมาสัดส่วนการเติบโดของผู ้ป่ วยจากต่างประเทศจะสูงกว่าผู ้ป่ วยภายในประเทศ โดยเฉพาะการ
ตอบ ทีผ
เติบโตของประเทศใกล ้เคีย ง อาทิเช่น พม่า กัมพูช า มองโกเลีย และประเทศตะวันออกกลาง รวมแล ้ว
ปั จจุบันนั น
้ จํ านวนผู ้ป่ วยจากต่างประเทศคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร ้อยละ 45 ของจํ านวนผู ้ป่ วยทัง้ หมดและ
คิดเป็ นสัดส่วนรายได ้ประมาณร ้อยละ 60 ของรายได ้รวมทัง้ หมด ทัง้ นี้ หากไม่มเี หตุมหาอุทกภัยในช่วง
ปลายปี 2554 จํานวนคนไข ้ต่างประเทศน่าจะขยายตัวเพิม
่ ขึน
้ อีก
3. ขอทราบเรือ
่ งผลกระทบและการเตรียมการเกีย
่ วกับการเปิ ด Asian Economic Community (AEC)
ตอบ ทางผู ้บริหารคิดว่า การเปิ ด AEC ไม่น่าจะมีผลกระทบสําหรับประเทศไทย เนื่องจากการแพทย์ใน
ประเทศไทยมีศักยภาพและความสามารถอยูใ่ นระดับสูงกว่าหลายประเทศในกลุม
่ AEC และประเด็นเรือ
่ ง
ของการโยกย ้ายงานของแพทย์รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ก็ไม่น่าจะทํ าได ้ง่ายนั กนั ก เนื่องจากในทาง
่ อสมควร
ปฏิบต
ั น
ิ ัน
้ ยังมีการกีดกันทางวิชาชีพแพทย์รวมไปถึงใบอนุญาตต่างๆ ในแต่ละประเทศอยูพ
4. ตามข ้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ผลกําไรต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้น (ROE) ลดลงจากในช่วงปี 2550 ถึง 2551
ทางฝ่ ายจัดการจะมีวธิ ก
๊ ารเพิม
่ ผลกําไรต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้นอย่างไร
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5.

6.

7.
8.
9.
10.

ตอบ ทางโรงพยาบาลก็อยู่ในช่วงของการขยายความสามารถในการรองรับผู ้ป่ วย เพือ
่ สร ้างผลตอบแทน
ให ้แก่ผู ้ถือ หุ ้นเพิม
่ ขึน
้ และทํ า ให ้ผลกํ า ไรต่อ ส่ว นของผู ้ถือ หุ ้นปรั บ ตั ว สูง ขึน
้ อย่า งไรก็ ด ีเ มื่อ เทีย บกัน ใน
่ งู มาก
อุตสาหกรรม ผลกําไรต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้น ของเราก็คอ
่ นข ้างจะอยูใ่ นระดับทีส
่ งเรือ
ทางผู ้ถือหุ ้นสอบถามแนวทางการบริหารจัดการความเสีย
่ งความรับผิดและการฟ้ องร ้องเกีย
่ วกับการ
รักษาทางการแพทย์
่ งในหลายแนวทาง เช่น มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการแพทย์ซงึ่
ตอบ ทางโรงพยาบาลมีการจัดการความเสีย
่ วชาญทางการแพทย์ และแพทย์ทเี่ ป็ นผู ้บริหารเพือ
ประกอบด ้วยผู ้เชีย
่ คอยตรวจสอบดูแลคุณภาพการรักษา
รวมถึงค่ารักษา และยังมีหน่วยงานควบคุมคุณภาพทีค
่ อยรวบรวมข ้อมูลทีอ
่ าจจะผิดปกติอยู่ตลอดเวลา แม ้
่ งได ้สมบูรณ์แต่ก็สามารถควบคุมได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
จะไม่สามารถควบคุมความเสีย
ทางผู ้ถือหุ ้นสอบถามว่าราคาค่ารักษาพยาบาลและคุณภาพของโรงพยาบาลนัน
้ แตกต่างกันในผู ้ป่ วยแต่ละ
ประเทศหรือไม่ และเป็ นราคาทีส
่ ามารถแข่งขันกับต่างประเทศได ้หรือไม่
ตอบ ทางโรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลกับผู ้ป่ วยเป็ นอัตราเดียวกัน แต่ทัง้ นี้ ค่ารักษาพยาบาลของ
ผู ้ป่ วยแต่ละรายนั น
้ อาจจะแตกต่างกันได ้ เนื่องจากมีการใช ้ทรัพยากรของโรงพยาลบาลไม่เท่ากัน และเมือ
่
เปรีย บเทีย บค่า รั ก ษาพยาบาลและคุณ ภาพของโรงพยาบาลกับ ต่า งประเทศแล ้ว เช่น สํ า หรั บ ประเทศ
่ ุณภาพเท่าเทีย มกัน สํ า หรั บ
สิงคโปร์ราคาของโรงพยาบาลตํ่า กว่าประมาณร ้อยละ 15 – 30 ในขณะทีค
ประเทศมาเลเซียราคาอยูใ่ นระดับเดียวกันกับโรงพยาบาล ในขณะทีค
่ ณ
ุ ภาพของโรงพยาบาลดีกว่า สําหรับ
ประเทศกัมพูชา พม่า ลาว เวียดนาม ราคาและคุณภาพอยู่ในระดับทีต
่ ํ่ากว่าโรงพยาบาล สําหรับประเทศ
่ ณ
ุ ภาพของโรงพยาบาลนั น
้ ดีกว่า
อินเดียราคาของโรงพยาบาลสูงกว่าประมาณร ้อยละ 10 – 15 ในขณะทีค
และหากเปรีย บเทีย บกับ ประเทศสหรั ฐ อเมริก าแล ้ว ราคาของโรงพยาบาลตํ่ า กว่า ประมาณร ้อยละ 70
ในขณะทีค
่ ณ
ุ ภาพโดยทั่วไปใกล ้เคียงกัน
การลดภาษีเงินได ้บริษัทจากร ้อยละ 30 เป็ นร ้อยละ 23 จะมีผลอย่างไรบ ้าง
่ ว่าจะเป็ นประโยชน์กบ
ั บริษัทในส่วนของกําไรสุทธิ
ตอบ เชือ
มีผู ้ถือหุ ้นเสนอขอให ้มีรูปภาพกรรมการ และคณะผู ้บริหารในประวัตก
ิ รรมการทีแ
่ นบกับหนังสือเชิญประชุมผู ้
ถือหุ ้นและรายงานประจําปี ของบริษัทด ้วย
่ ดําเนินการต่อไป
ตอบ ฝ่ ายบริหารจะรับไปพิจารณาเพือ
มีผู ้ถือหุ ้นเสนอขอบริษัทได ้ทักท ้วงต่อบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํ ากัด เกีย
่ วกับระบบ
การลงคะแนนว่าควรมีการระบุถงึ จํานวนบัตรเสียด ้วย
่ ดําเนินการต่อไป
ตอบ เลขานุการบริษัทจะรับไปพิจารณาเพือ
มีผู ้ถือหุ ้นเสนอขอให ้มีการเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยกับปี ก่อนหน ้า
ในหนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ ้นด ้วย
่ ดําเนินการต่อไป
ตอบ เลขานุการบริษัทจะรับไปพิจารณาเพือ
เมือ
่ ไม่มข
ี ้อซักถามเพิม
่ เติม ประธานกล่าวขอบคุณผู ้ถือหุ ้นทีไ่ ด ้สละเวลามาประชุม และขอปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 18.40 น.
่
ลงชือ

______________________
(นายชัย โสภณพนิช)
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