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เอกสารหมายเลข 1 
 
 
 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่24 ประจาํปี 2560 
ของ 

บรษิทั โรงพยาบาลบํารงุราษฎร ์จาํกดั (มหาชน) 
 

 
เวลาและสถานที ่
 
การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่24 ประจําปี 2560 ไดจั้ดขึน้เมือ่วันพุธที ่26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หัอง
ประชมุใหญ่ ชัน้ 21 อาคารบํารุงราษฎร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล คลนิกิ เลขที ่33 ถนนสขุมุวทิ ซอย 3 (นานาเหนอื) วัฒนา 
กรงุเทพฯ 10110 
 
กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุ 
 
1. นายชยั โสภณพนชิ ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการการลงทนุ 

2. นายชาญวทิย ์ ตนัติพ์พัิฒน ์ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

3. นางลนิดา ลสีหะปัญญา กรรมการผูจั้ดการ และกรรมการการลงทนุ 

4. นายสมศกัดิ ์ เชาวว์ศิษิฐเ์สร ี กรรมการ ผูอํ้านวยการดา้นการแพทย ์และผูอํ้านวยการดา้นบรหิารรว่ม 

5. ดร. สวุรรณ วลยัเสถยีร กรรมการ และกรรมการการลงทนุ 

6. นายสรดษิ วญิญรัตน ์ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

7. นางสาวโสภาวด ี อตุตโมบล กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

8.  นางอรณีุ เกษตระทตั กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
 
ผูบ้รหิาร 
 
1. นายอนลิโล ซอเรนตโิน Chief Strategist 

2. นายดิ๊กเกิน้ สมารท์-กลิล ์ Corporate Chief Information Officer 

3. นายเคนเนท เลฟิ Corporate Chief Financial Officer 

4. นางอาทรัิตน ์ จารกุจิพพัิฒน ์ ผูอํ้านวยการดา้นปฏบิตักิาร 

5. นางสาวอรภรรณ บวัมว่ง ผูอํ้านวยการดา้นการเงนิ 

6. น.ส. จริะภรณ์ เล็กดํารงคศ์กัดิ ์ ผูอํ้านวยการดา้นการพยาบาล 

7. นพ. สธุร ชตุนิยิมการ Chief Business Development Officer 

8. พญ. มณฑนิ ี แสงเทยีน ผูช้ว่ยผูอํ้านวยการดา้นปฏบิตักิาร 

9. นพ. ดร. เทดิศกัดิ ์โรจนส์รุกติต ิ รองผูอํ้านวยการดา้นการแพทยอ์าวโุส 

10. นพ. ธนกฤต ิ จนิตวร รองผูอํ้านวยการดา้นการแพทย ์

11. พญ. ศศธิร รุง่บรรณพันธ ์ ผูอํ้านวยการดา้นคณุภาพ 

12. นพ.อศิร สขุวนชิ ผูช้ว่ยผูอํ้านวยการดา้นการแพทย ์

13. น.ส. วรัญญา สบืสขุ ผูอํ้านวยการดา้นงานสนับสนุน 
 
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
 
1. นางสาวพันธท์พิย ์จริกาญจนากร เลขานุการบรษัิท 
2. นายเตมิพงษ์ โอปนพันธุ ์ ตวัแทนจาก บรษัิท สํานักงานอวีาย จํากดั 
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เริม่การประชมุ 
 
นายชัย โสภณพนชิ เป็นประธานทีป่ระชมุ ประธานแถลงวา่มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ
รวม 895 ราย มหีุน้นับรวมกันได ้572,440,077 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 78.41 ของจํานวนหุน้ที่จําหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
จํานวน 730,052,222 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ประธานจงึกลา่วเปิดประชมุ 
 
ประธานไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบรษัิทแนะนําคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และตัวแทนจากสํานักงานผูส้อบบัญชทีีเ่ขา้
รว่มประชมุ และชีแ้จงวธิกีารลงมตแิละวธินัีบคะแนน 
 
คณุพันธท์พิย ์จริกาญจนากรชีแ้จงวา่ การลงมตใินแตล่ะวาระจะใชบ้ตัรสําหรับลงคะแนนทีผู่ถ้อืหุน้ไดรั้บเมือ่ลงทะเบยีน 
ผูถ้ือหุน้จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุน้ที่ตนถือ โดยนับหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสียง ขอใหผู้ถ้ือหุน้ออกเสียงโดยทํา
เครือ่งหมายในชอ่ง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง เพยีงชอ่งใดชอ่งหนึง่ ดว้ยคะแนนทีม่อียู่ทัง้หมด จะแบ่ง
คะแนนเสยีงไม่ได ้นอกจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศและไดแ้ต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บ
ฝากและดแูลหุน้ซึง่ใชห้นังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. เทา่นัน้ 
 
ในการนับคะแนน เพือ่ความรวดเร็วในการนับคะแนน ขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่มเ่ห็นดว้ยหรอืงดออกเสยีงยกมอืเพือ่ใหเ้จา้หนา้ที่
เก็บบัตรสําหรับลงคะแนน เจา้หนา้ทีจ่ะเก็บบัตรสําหรับลงคะแนนเฉพาะผูท้ีไ่ม่เห็นดว้ยหรอืงดออกเสยีงเท่านัน้ ผูท้ีไ่ม่
ยกมอืจะนับเป็นคะแนนเสยีงเห็นดว้ยทัง้หมด สว่นผูถ้อืหุน้ทีไ่ดร้ะบคุวามประสงคก์ารลงคะแนนไวช้ดัเจนแลว้ในใบมอบ
ฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. บรษัิทจะนับคะแนนตามทีผู่ถ้อืหุน้ระบมุา เมือ่ประชมุเสร็จ ขอใหผู้ถ้อืหุน้มอบบตัรสําหรับการ
ลงคะแนนทีเ่หลอืคนืแกเ่จา้หนา้ทีท่ีป่ระตทูางออก 
 
ทีป่ระชมุรับทราบและไมม่ผีูใ้ดมคีวามเห็นเป็นอยา่งอืน่ ประธานจงึไดเ้ริม่ดําเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระดงัตอ่ไปนี ้
 
1. พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่23 ประจาํปี 2559 ประชุมเมือ่วนัพธุที ่ 

27 เมษายน 2559 
 
ประธานขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาและรับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่23 ประจําปี 2559 ซึง่ไดจั้ดให ้
มขี ึน้เมือ่วนัพธุที ่27 เมษายน 2559 
 
ร.ศ. อนุกัลย์ อศิรเสนา ณ อยุธยา ไดข้อใหแ้กไ้ขชือ่ของท่านในหนังสอืเชญิประชุมหนา้ 7 บรรทัดที่ 3 จาก 
“อนุการ” เป็น “อนุกลัย”์ 
 
เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้อืน่ใดมคีวามเห็นเพิม่เตมิ ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชมุลงมตรัิบรองรายงานการประชมุ 
 
มต ิที่ประชุมมีมตรัิบรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 23 ประจําปี 2559 ซึง่ประชุมเมือ่วันพุธที่ 27 
เมษายน 2559 ดว้ยคะแนนเสยีงเอกฉันทข์องผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้
 
เห็นดว้ย จํานวน 572,560,249 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย จํานวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง จํานวน 3 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี จํานวน -  คดิเป็นรอ้ยละ - 
รวม จํานวน 572,560,249 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 
2. รบัทราบรายงานผลการดาํเนนิงานของบรษิทัในรอบปี 2559 

 
ประธานไดม้อบหมายให ้นพ.สมศักดิ ์เชาวว์ศิษิฐเ์สร ีกรรมการ ผูอํ้านวยการดา้นการแพทย ์และผูอํ้านวยการดา้น
บรหิารรว่ม เป็นผูร้ายงานผลการดําเนนิงานของบรษัิท 
 
นพ. สมศักดิ ์ไดร้ายงานสรุปผลการดําเนนิงานในรอบปีทีผ่่านมา โดยไดแ้สดงภาพนิง่เกีย่วกับขอ้มูลยุทธศาสตร์
หลกั รางวลัทีไ่ดรั้บ กจิกรรม และผลงานตา่ง ๆ ประกอบ 
 
นพ. สมศกัดิ ์กลา่วตอ่วา่ยทุธศาสตรห์ลักของบรษัิทมอียู ่5 ดา้น คอื (1) เนน้การรักษาทีผู่ป่้วยจะไดรั้บการดแูลทีด่ี
ทีส่ดุและปลอดภัยทีส่ดุ (2) การพัฒนาศักยภาพบคุลากร (3) การบรกิารสูค่วามเป็นเลศิ (4) เทคโนโลย ีและ (5) 
และการเตบิโตทางธรุกจิ และในฐานะตวัแทนผูบ้รหิาร ไดดํ้าเนนิยทุธศาสตรเ์ขา้สูเ่ป้าหมายในระดบันานาชาต ิ
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โรงพยาบาลไดรั้บมาตรฐาน JCI ตัง้แตปี่ 2545 และไดดํ้าเนนิการอยา่งตอ่เนื่องและม่ันคงทีต่อบสนองภารกจิหลัก
และความตอ้งการของภาคประชาชนในการทีจ่ะดแูลประชาชนใหไ้ดรั้บการรักษาในระดบันานาชาต ิโดยในปี 2559 
โรงพยาบาลไดรั้บการรับรองลงลกึในดา้นเฉพาะโรคเบาหวาน โรคไต และบรษัิทไดข้ยายไปถงึการผ่าตัดเปลีย่น
ขอ้เข่าเทียม นอกจากนี้ยังเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ไดรั้บการประเมนิมาตรฐานรับรองในระดับของประเทศที่
เรยีกวา่ Hospital Accreditation (HA) และขณะนี้ยกระดับเป็นขัน้ Advance Hospital Accreditation (A-HA) ซึง่
เป็นหนึง่ในโรงพยาบาลแรก ๆ ในประเทศไทยทีไ่ดรั้บการรับรองในปีทีผ่า่นมา 
 
สําหรับธุรกจิบรกิารโรงพยาบาล สิง่ที่สําคัญคือเรื่องของปฏบิัตกิารในหอ้งแลป โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์เป็น
โรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยทีไ่ดรั้บการรับรองทัง้ระบบทางพยาธสิภาพและแลปจาก The College of 
American Pathologist ซึง่เป็นการยกระดับความน่าเชือ่ถอืและก่อใหเ้กดิความม่ันใจของผูรั้บบรกิารทัง้ในและ
ตา่งประเทศ 
 
จากสถานการณ์เรือ่งการระบาดของโรค MERS ทีผ่่านมา ทางโรงพยาบาลมรีากฐานทีม่ั่นคงในการป้องกนัการตดิ
เชือ้ ซึง่ในปลายปี 2559 โรงพยาบาลบํารุงราษฎรเ์ป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชยีแปซฟิิกและแห่งแรกนอก
สหรัฐอเมรกิาทีไ่ดรั้บการรับรองเรือ่งการป้องกนัการตดิเชือ้จาก DNV-GL  
 
สิง่สําคญัทีส่ดุคอืรากฐานทีเ่ราม ีเรามบีคุลากรทางการแพทยท์ีไ่ดรั้บใบประกาศตา่ง ๆ จากตา่งประเทศเป็นจํานวน
มาก มคีวามเชีย่วชาญและเขม้แข็งทางวชิาการ เรือ่งของ Academic และ research ก็เป็นอกีเรือ่งหนึง่ทีจ่ะตอ่ยอด
เสรมิความเขม้แข็งในเรือ่งวชิาการ เราเป็นโรงพยาบาลเอกชนแหง่เดยีวและแหง่แรกทีไ่ดรั้บการประเมนิและรับรอง
ดา้นสถาบันวจัิยทีเ่รยีกวา่ SIDCER / FERCAP โดยไดรั้บอนุญาตจากสํานักงานอาหารและยาแหง่ประเทศไทยให ้
สามารถนํายาทีท่ันสมัยเขา้มารักษาใหก้บัผูรั้บบรกิารในขณะทีโ่รงพยาบาลเอกชนอืน่ยังไมม่ใีบอนุญาตรับรองตรงนี ้
สรา้งจุดแข็งใหก้ับโรงพยาบาลในการรักษาผูรั้บบรกิารดว้ยวธิทีีท่ันสมัยเทยีบเท่ากบันานาชาตแิละทันกับเวลาทีม่ี
การเปลีย่นแปลงทางเรือ่งของเทคโนโลยทีี่ใชใ้นการรักษา จะเห็นไดว้่าบรษัิทใหค้วามใส่ใจในทุกกระบวนการ 
ท่านจงึมั่นใจไดว้่าทัง้แพทย์ ทัง้บรกิารทางการแพทย ์เรือ่ง Lab และการบรหิารยา หรอืเวชภัณฑ์ที่ส่งมอบแก่
ผูรั้บบรกิาร จะไดใ้สท่ีด่ทีีส่ดุ 
 
อกีเสาหลกัหนึง่คอืกระบวนการการพัฒนาศักยภาพบคุลากรเป็นเรือ่งสําคญัยิง่ โรงพยาบาลมแีพทย ์full-time 300 
ทา่น part-time 700 ทา่น ซึง่แตล่ะทา่นลว้นมคีณุวฒุทิีเ่ชีย่วชาญเฉพาะทางอยา่งยิง่ นอกจากบคุลากรฝ่ายแพทย ์
โรงพยาบาลมบีคุคลากรทางการแพทยห์รอืสายสนับสนุนทีด่ ีเรามเีป้าหมายทีจ่ะพัฒนาเพือ่ใหร้องรับกบัการเตบิโต
ทางธุรกจิและสามารถรองรับการบรหิารจัดการไดอ้ย่างมีประสทิธผิล สิง่ที่ใหกํ้าลังใจกับองค์กร คือเราไดรั้บ
กําลังใจจากรับรางวัล Best Employee Awards 8 ปีตดิตอ่กัน และในปี 2559 เป็นปีแรกทีบ่รษัิทไดเ้ขา้ไปแขง่ขัน
ในเรือ่ง Model Organization ขององคก์รทีเ่กีย่วกบัแรงงานสมัพันธ ์ซึง่เราก็ไดรั้บรางวลัดงักลา่วในปีแรกทีร่วมการ
แขง่ขนัเลย แสดงใหเ้ห็นวา่บรษัิทมกีารพัฒนาองคก์รใหต้อบสนองในทกุมติ ิ
 
ในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR( เราไม่เพียงแต่แสวงหาทางธุรกจิอย่างเดียว เรามี
ขบวนการทีทํ่า CSR อยา่งตอ่เนือ่ง สภาหอการคา้มอบรางวัลใหแ้กบ่รษัิท 4 ปีตดิตอ่กนั ทางบรษัิทมโีครงการรักษ์
ใจไทย ทีทํ่าการผ่าตัดหัวใจเด็กทีพ่กิารแตกํ่าเนดิ มกีารผ่าตัดรวมทัง้หมด 735 ราย และเนือ่งในโอกาสทีจ่ะถวาย
เป็นพระราชกศุลแกส่มเด็จพระเทพพระรัตน์ราชสดุาสยามบรมราชกมุาร ีในปีทีผ่่านมาทางบรษัิทไดผ้่าตัดเปลีย่น
ขอ้เขา่เทยีมใหก้ับผูด้อ้ยโอกาสจํานวน 48 ราย นอกจากนี้ยังไดผ้่าตัดชว่ยผูป่้วยชาวเมยีนมาร ์ในการผ่าตัดหัวใจ
ประสบความสําเร็จ ซึง่นํามาสูผู่รั้บบรกิารชาวเมยีนมารท์ีห่ลั่งไหลเขา้มาใชบ้รกิารทีโ่รงพยาบาลจํานวนมาก ปีที่
ผ่านมาเรารุกคบืไปสูเ่พือ่นบา้นเราทีม่ศีักยภาพตอ่ไปคอืเวยีดนาม ทางโรงพยาบาลไดผ้่าตัดใหเ้ด็ก 2 ราย ผูใ้หญ ่
2 ราย สรา้งความรูส้กึทีด่ใีหก้บัชาวเวยีดนาม นอกจากนีใ้นเหตกุารณ์วาระมหาวปิโยคของชาวไทย โรงพยาบาลได ้
ส่งหน่วยแพทยอ์าสาประกอบดว้ยบุคลากรทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจออกหน่วยแพทยบ์รกิารประชาชนบรเิวณ
มณฑลพธิทีอ้งสนามหลวงทีเ่ดนิทางมาร่วมไวอ้าลัยพระบรมศพของสมเด็จพระเจา้อยู่หัวพระปรมนิทรม์หาภมูพิล 
อดลุยเดชอกีดว้ย 
 
อกีดา้นหนึง่เป็นเรือ่ง Academic Research ซึง่มขีอ้มูลเพิม่เตมิในภาคผนวกทีไ่ดม้อบใหผู้ถ้อืหุน้ทุกท่าน เป็นการ
ตอกย้ําว่าใหเ้ห็นว่าในขบวนการ education and research จะเป็นเสาค้ําผยุงใหแ้พทย์ของโรงพยาบาลมีการ
พัฒนาทางดา้นการศกึษาวจัิยอยา่งตอ่เนือ่ง 
 
หลังจากนัน้ประธานไดม้อบหมายใหค้ณุอรภรรณ บัวมว่ง ผูอํ้านวยการดา้นการเงนิ เป็นผูร้ายงานฐานะการเงนิของ
บรษัิทในรอบปี 2559 
 
คณุอรภรรณไดร้ายงานฐานะการเงนิของบรษัิทในรอบปี 2559 และแสดงภาพนิง่ประกอบรายงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
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สําหรับรายไดร้วม ในปี 2559 บรษัิทมรีายไดร้วม 18,126 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.1 จาก 17,929 ลา้นบาท ในปี 
2558 โดยรายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาลแสดงเป็นสัดสว่นรอ้ยละ 98 ของรายไดท้ัง้หมด เป็นจํานวนเงนิ 17,851 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.4 จาก 17,600 ลา้นบาท ในปี 2558 ซึง่เป็นผลจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากกลุ่ม
ผูป่้วยชาวไทยรอ้ยละ 4.7 และรายไดจ้ากกลุม่ผูป่้วยตา่งประเทศรอ้ยละ 0.2 เป็นผลใหใ้นปี 2559 รายไดจ้ากกลุม่
ผูป่้วยชาวไทยคดิเป็นสัดสว่นรอ้ยละ 35.8 ในขณะทีร่ายไดจ้ากกลุ่มผูป่้วยตา่งประเทศคดิเป็นรอ้ยละ 64.2 เทยีบ
กบัรอ้ยละ 34.8 และรอ้ยละ 65.2 ตามลําดบั ในปี 2558 
 
กําไรกอ่นหักดอกเบีย้ ภาษี คา่เสือ่มราคา และคา่ตัดจําหน่าย (EBITDA) เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.3 จากปีกอ่น โดยอยู่ที ่
5,616 ลา้นบาทในปี 2559 สง่ผลใหอ้ตัรากําไร EBITDA เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 30.0 เป็นรอ้ยละ 31.2 ในปี 2559 
 
อัตราการเตบิโตของ EBITDA มากกวา่อัตราการเพิม่ขึน้ของรายไดเ้นื่องจากการบรหิารตน้ทุนอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตน้ทนุคา่แรง คา่ยา และ คา่เวชภณัฑ ์ซึง่ยังสง่ผลทําให ้EBITDA margin ดขีึน้ดว้ยเชน่กนั 
 
กําไรสทุธเิพิม่ขึน้ในสัดสว่นใกลเ้คยีงกนักับการเพิม่ขึน้ของ EBITDA โดยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.5 เป็น 3,626 ลา้นบาท
ในปี 2559 จาก 3,436 ลา้นบาท ในปี 2558 โดยมอีัตรากําไรสทุธเิพิม่ขึน้รอ้ยละ 20 ในปี 2559 จากรอ้ยละ 19.1 
ในปี 2558 กําไรทีด่ขี ึน้จากปีกอ่น มสีาเหตหุลกัมาจากการบรหิารจัดการตน้ทนุตามทีเ่รยีนชีแ้จงไวก้อ่นหนา้ อกีทัง้
การลดลงของอตัราภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลทีแ่ทจ้รงิ ซึง่เกดิจากทีบ่รษัิทฯ ไดรั้บสทิธปิระโยชนท์างภาษีประมาณ 300 
ลา้นบาท เกีย่วขอ้งกับสทิธปิระโยชน์จากการลงทุนตามพระราชกฤษฎกีาฉบับที ่604 ลงวันที ่18 เมษายน 2559 
และตพีมิพใ์นราชกจิจานุเบกษาเมือ่วนัที ่21 เมษายน 2559 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชกฤษฎกีาฉบบัที ่622 ลง
วันที่ 24 สงิหาคม 2559 ซึง่ตพีมิพ์ในราชกจิจานุเบกษาเมือ่วันที่ 30 สงิหาคม 2559 ซึง่ไดอ้นุญาตใหบ้รษัิทฯ 
ไดรั้บสทิธปิระโยชนท์างภาษี รอ้ยละ 200 ของเงนิลงทนุทัง้หมดในสนิทรัพยห์รอืการปรับปรงุสนิทรัพยท์ีเ่กีย่วขอ้ง
กับการดําเนนิธุรกจิ โดยสทิธปิระโยชน์ทางภาษีนี้จํานวนประมาณ 53 ลา้นบาทไดรั้บการบันทกึในปี 2559 และ
ยอดทีเ่หลอืจะถกูบนัทกึในรอบบญัชถีัดไปในอกี 4 ปีขา้งหนา้ 
 
กําไรตอ่หุน้แบบปรับลดในปี 2559 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.5 อยูท่ี ่4.18 บาทตอ่หุน้ จาก 3.96 บาทตอ่หุน้ในปี 2558 ซึง่
เพิม่ขึน้ในอตัราเดยีวกนักบักําไรสทุธทิีเ่พิม่มากขึน้ 
 
ในปี 2559 ที่ผ่านมา ทางบรษัิทฯไดจ้่ายปันผลระหว่างกาลอยู่ที่ 0.95 บาทต่อหุน้ และไดเ้สนอการจ่ายปันผล
สําหรับปี 2559 เพิม่ขึน้อกีในอัตรา 1.55 บาทตอ่หุน้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการพจิารณาอนุมัตจิากทีป่ระชมุสามัญประจําปีผู ้
ถือหุน้ในครัง้นี้ ถา้การเสนอการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไดรั้บการอนุมัติ เงินปันผลจ่ายทั ้งหมดสําหรับผล
ประกอบการในปี 2559 จะเท่ากับ 2.50 บาทตอ่หุน้ ซึง่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.4 เมือ่เทยีบกับปี 2558 ทีจ่่ายอยู่ที ่2.35 
บาทตอ่หุน้ เงนิปันผลทีเ่สนอจ่ายทัง้หมดคดิเป็นรอ้ยละ 50 ของกําไรสทุธ ิปี 2559 ซึง่สอดคลอ้งกับอัตราทีเ่สนอ
จา่ยในปีกอ่น 
 
สําหรับอัตราส่วนเงนิกูสุ้ทธติ่อส่วนของผูถ้อื ในปี 2559 บรษัิทฯ มเีงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดมากกว่า
หนีส้นิอย่างตอ่เนื่อง สง่ผลใหบ้รษัิทฯ มสีถานะเงนิสดสทุธมิากกวา่ทีจ่ะเป็นสถานะหนี้สนิสทุธ ิจงึทําใหอ้ัตราสว่น
หนีส้นิสทุธติอ่สว่นของผูถ้อื เป็นยอดตดิลบ 0.1 เทา่ 
 
ระยะเวลาการเก็บหนี้โดยเฉลีย่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.1 จากปีกอ่นมาอยู่ที ่43.8 วัน ในปี 2559 ซึง่มสีาเหตหุลักมาจาก
ความแตกตา่งของชว่งเวลาการเก็บหนีจ้ากลกูหนีบ้างราย 
 
ยอดลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่ไดล้ดลงอยา่งมากในปี 2559 ซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึการเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้เมือ่เทยีบ
กบัปีกอ่น 
 
ระยะเวลาขายสนิคา้โดยเฉลีย่ ณ สิน้ปี 2559 คดิเป็น 11.6 วนั เพิม่ขึน้เล็กนอ้ยจากปีกอ่น ที ่11.1 วนั  
 
สําหรับผลการดําเนนิงานยอ้นหลังของบรษัิทฯ ในชว่ง 5 ปีทีผ่่านมานัน้ รายไดข้องบรษัิทเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง
ในชว่งหลายปีทีผ่า่นมาจนถงึปัจจบุนั โดยมอีตัราการเจรญิเตบิโตเฉลีย่สะสมตอ่ปีอยูท่ีร่อ้ยละ 8.1 ตอ่ปี 
 
ในขณะทีกํ่าไรสทุธก็ิมอีตัราการเตบิโตเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่งในชว่งหลายปีทีผ่า่นมาเชน่เดยีวกนั โดยมอีตัราเตบิโต
เฉลีย่สะสมตอ่ปีถงึรอ้ยละ 16.2 ในชว่ง 5 ปีทีผ่า่นมา 
 
จะเห็นไดว้่าอัตราการเจรญิเตบิโตของกําไรสุทธ ิมากกว่าอัตราการเจรญิเตบิโตของรายไดป้ระมาณ 2 เท่า สว่น
ใหญเ่กดิจากการบรหิารจัดการตน้ทนุอยา่งมปีระสทิธภิาพ ประกอบกบัการลดลงอยา่งตอ่เนือ่งของอตัราภาษีเงนิได ้
นติบิุคคลทีแ่ทจ้รงิ ซึง่เกีย่วขอ้งกับการลดลงของอัตราภาษีเงนิไดน้ติบิุคคลจากรอ้ยละ 30 เป็นรอ้ยละ 23 ในปี 
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2555 และเป็นรอ้ยละ 20 ตัง้แตปี่ 2556 เป็นตน้ไป และบรษัิท ฯ ยังไดรั้บผลประโยชน์ทางภาษี ซึง่เกีย่วเนื่องกับ
การจัดอบรมภายในของบรษัิทฯ และโครงการสทิธปิระโยชนท์างภาษี ตามทีไ่ดเ้รยีนชีแ้จงขา้งตน้ 
 
คณุอรภรรณไดแ้สดงแผ่นภาพพเิศษซึง่จัดทําขึน้เพิม่เตมิจากปกตเินือ่งจากทีผ่่านมามขีอ้สงสยัขอ้ซกัถามเกีย่วกับ
ลกูหนีก้ารคา้ บรษัิทฯ จงึจัดทําขอ้มลูเพิม่เตมิเพือ่ใหค้วามชดัเจนแกผู่ถ้อืหุน้ในเรือ่งดงักลา่วซึง่สรปุไดด้งันี ้
 
ยอดลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ลดลง 623 ลา้นบาท หรอื คดิเป็นรอ้ยละ 27 ในปี 2559 คงเหลอืเป็น 1,695 ลา้น
บาท จาก 2,318 ลา้นบาท ในปี 2558 
 
ยอดลูกหนี้ลดลงสว่นใหญ่ (หรอืรอ้ยละ 81 ของยอดรวมทีล่ดลงทัง้หมด) เป็นผลมาจากการชําระเงนิของลูกหนี้
ตามสัญญาในกลุม่ประเทศตะวันออกกลาง และยอดทีรั่บชําระนี้สว่นใหญ่มาจากลกูหนี้ตามสัญญารายหนึง่ภายใน
กลุม่ประเทศตะวันออกกลาง (ประมาณรอ้ยละ 75 ของยอดรวมทีล่ดลงทัง้หมดนัน้ มาจากการชําระเงนิของลกูหนี้
รายนี)้ 
 
การลดลงของสว่นทีเ่หลอื สว่นใหญ่เกีย่วขอ้งกับการจ่ายชําระหนี้ของบรษัิทประกนัในตา่งประเทศ (หรอืรอ้ยละ17 
ของยอดรวมทีล่ดลงทัง้หมด) ซึง่การชําระหนีเ้กอืบทัง้หมดนี ้ไดรั้บจากบรษัิทประกนัรายหนึง่ทีช่ําระเป็นยอดใหญ ่
 
สําหรับยอดคา่เผือ่หนี้สงสัยจะสญูและการตัดหนีส้ญูนัน้ คา่เผือ่หนี้สงสัยจะสญูเพิม่ขึน้จาก 119 ลา้นบาท ณ วันที ่
31 ธันวาคม 2558 เป็น 234 ลา้นบาท ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 ซึง่มสีาเหตหุลักมาจากระยะเวลาของการชําระ
เงนิของลูกหนี้บางราย สบืเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกจิโลก รวมถงึการลดลงของราคาน้ํามัน สง่ผลทําให ้
เกดิความลา่ชา้ในการจ่ายชําระเงนิของลกูหนี้บางราย โดยเฉพาะในกลุม่ลกูหนี้ตามสัญญาจากประเทศตะวันออก
กลาง และกลุม่ลกูคา้ชาวตะวนัออกกลางทีจ่า่ยชาํระดว้ยตวัเอง ทัง้นีใ้นชว่งสิน้ 2559 สถานการณ์การณ์การรับชาํระ
หนีม้กีารปรับตวัดขี ึน้อยา่งมาก 
 
คณุอรภรรณไดใ้หข้อ้สงัเกตวา่คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูเป็นการประมาณการหนีส้ญูทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต ณ เวลาใด
เวลาหนึง่และไมจํ่าเป็นตอ้งสะทอ้นถงึการตัดหนีส้ญูทีเ่กดิขึน้จรงิ แตต่ามขอ้มลูทีแ่สดงในแผ่นภาพ การตัดหนีส้ญู
ทีเ่กดิขึน้จรงิในปี 2559 ลดลงสูร่ะดบัตํา่สดุนับตัง้แตปี่ 2556 และเป็นระดบัตํา่สดุลําดบัทีส่องในรอบหกปีทีผ่า่นมา 
 
โดยสรปุภาพรวม จะเห็นไดว้า่ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่มกีารเปลีย่นแปลงในทางทีด่ขี ึน้ในชว่งปี 2559 และขอให ้
ตดิตามดผูลการบรหิารจัดการลกูหนีก้ารคา้ในไตรมาสที ่1 ของปี 2560 ซึง่จะประกาศสูส่าธารณะในอกีไมก่ีว่นัขา้งนี ้
 
หลงัจากนัน้ ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ ของผูถ้อืหุน้ แตไ่มม่ผีูถ้อืหุน้ใด
ซกัถาม 
 
มต ิทีป่ระชมุจงึมมีตรัิบทราบรายงานผลการดําเนนิงานของบรษัิทในรอบปี 2559 
 

3. พจิารณาและอนมุตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทนุประจาํปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
 
ประธานไดข้อใหท้ี่ประชุมพจิารณาและอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุนประจําปีสิน้สุดวันที่ 31 
ธนัวาคม 2559 ซึง่ผา่นการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชขีองบรษัิท สํานักงานอวีาย จํากดั และการพจิารณา
จากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ รายละเอยีดปรากฏในรายงานประจําปี ซึง่ไดส้ง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกับหนังสอืเชญิ
ประชมุ 
 
เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถามหรอืใหค้วามเห็น ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมตอินุมัตงิบการเงนิ
ประจําปี 2559 
 
มต ิที่ประชุมมีมตอินุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุนประจําปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดว้ย
คะแนนเสยีงเอกฉันทข์องผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้
 
เห็นดว้ย จํานวน 572,256,960 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย จํานวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง จํานวน 477,303 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี จํานวน -  คดิเป็นรอ้ยละ - 
รวม จํานวน 572,256,960 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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4. พจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรกําไรประจําปี 2559 เพือ่จา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ และรบัทราบการ
จา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาล 
 
ประธานแถลงวา่ในปีทีแ่ลว้บรษัิทมกํีาไรตอ่หุน้ 4.98 บาท คณะกรรมการเสนอใหจั้ดสรรเป็นเงนิปันผลในอัตราหุน้
ละ 2.50 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 50 ของกําไรสทุธจิากงบการเงนิรวมปี 2559 บรษัิทฯ ไดจ้่ายเงนิปันผลระหวา่งกาล
ไปแลว้ 95 สตางค ์คงเหลอืงวดสดุทา้ยจํานวน 1.55 สตางค ์รายละเอยีดปรากฎตามแผ่นภาพทีป่ระธานไดแ้สดง
แกผู่ถ้อืหุน้ดงันี ้
 

รายละเอยีดการจดัสรรกาํไร 2559 2558 

1. กําไรสทุธขิองงบการเงนิรวม (ลา้นบาท) 3,626.17 3,435.83 

2. จํานวนหุน้บรุมิสทิธแิละหุน้สามัญ (หุน้) 730,052,222 730,052,222 

3. เงนิปันผลประจําปี (บาท/หุน้) 
 - เงนิปันผลระหวา่งกาล 
 - เงนิปันผลงวดสดุทา้ย 

2.50 
*0.95 

**1.55 

2.35 
0.90 
1.45 

4. จํานวนเงนิรวม (ลา้นบาท) 1,825.13 1,715.62 

5. สดัสว่นเงนิปันผลเทยีบกบักําไรสทุธ ิ 50.0% 49.9% 

6.  การจัดสรรกําไรเป็นทนุสํารอง (ลา้นบาท) - - 
 
*จา่ยเมือ่วนัที ่26 สงิหาคม 2559 
**เสนอใหจ้า่ยเงนิปันผลในวนัที ่15 พฤษภาคม 2560 
 
ประธานจงึเสนอใหท้ี่ประชุมพจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกําไรประจําปี 2559 เพื่อจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้ือหุน้ และ
รับทราบการจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาล 
 
มต ิทีป่ระชมุมมีตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงเอกฉันทข์องผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนใหจ้่ายเงนิปัน
ผลจากกําไรสทุธปิระจําปี 2559 ตามทีป่ระธานเสนอ และรับทราบการจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาล ดงันี ้
 
เห็นดว้ย จํานวน 572,745,176 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย จํานวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง จํานวน 3 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี จํานวน -  คดิเป็นรอ้ยละ - 
รวม จํานวน 572,745,176 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 
5. พจิารณาและอนมุตักิารแตง่ต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบกําหนดออกจากตาํแหนง่ตามวาระ 

 
ประธานไดม้อบหมายใหน้างอรณีุ เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเป็นผูร้ายงาน 
 
นางอรณีุ เกษตระทัต กลา่วรายงานตอ่ทีป่ระชมุวา่ ขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 23 กําหนดใหใ้นการประชมุสามญั
ประจําปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากตําแหน่งหนึง่ในสามเป็นอตัรา ซึง่ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปีครัง้นี ้มี
กรรมการตอ้งออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 คนดงันี ้
 
1. นายชอง โท กรรมการ  กรรมการการลงทนุ  กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
2. นางสาวโสภาวด ี อตุตโมบล กรรมการอสิระ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. ดร. สวุรรณ วลยัเสถยีร กรรมการ  กรรมการการลงทนุ 
4. นายแพทยนํ์า ตนัธวุนติย ์ กรรมการ  ผูอํ้านวยการดา้นบรหิาร 
 
ทัง้นี ้บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชือ่บคุคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และคณุสมบัตทิีเ่หมาะสมเพือ่รับการ
พจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิทในชว่งเดอืนธนัวาคม 2559 ถงึ มกราคม 2560 แตไ่มม่ผีูถ้อืหุน้เสนอบคุคลใด
เขา้รับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนซึง่ไมม่สีว่นไดเ้สยีไดพ้จิารณาคณุสมบตักิารเป็นกรรมการทีไ่ดกํ้าหนด
ไวต้ามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้บงัคับของบรษัิท และกฎบัตรคณะกรรมการแลว้ จงึเห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญ
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ผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตแิตง่ตัง้กรรมการทีค่รบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอกี
วาระหนึง่จํานวน 4 ทา่น 
 
คณะกรรมการโดยกรรมการทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งไมไ่ดร้่วมพจิารณาเห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทนวา่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สมควรแตง่ตัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระในปี 2560 จํานวน 4 ท่านกลับเขา้
ดํารงตําแหน่งอกีวาระหนึง่ ขอ้มลูของบคุคลทีไ่ดเ้สนอไปแลว้นัน้อยูใ่นหนา้ 36-38 ของหนังสอืเชญิประชมุ 
 
เมือ่ไมม่ผีูใ้ดซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็นคณุอรณีุไดข้อใหท้ีป่ระชมุลงมตเิลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 
มต ิทีป่ระชมุมมีตอินุมัตกิารแตง่ตัง้กรรมการทัง้สีท่า่นทีต่อ้งออกตามวาระในปี 2560 กลบัเขา้ดํารงตําแหน่างอกี
วาระหนึง่ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
 
1. นายชอง โท 
เห็นดว้ย จํานวน 543,055,240 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 94.8437 
ไมเ่ห็นดว้ย จํานวน 29,524,093 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 5.1563 
งดออกเสยีง จํานวน 187,603 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี จํานวน -  คดิเป็นรอ้ยละ - 
รวม จํานวน 572,579,333 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
 
2. นางสาวโสภาวด ีอตุตโมบล 
เห็นดว้ย จํานวน 547,165,666 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 95.5615 
ไมเ่ห็นดว้ย จํานวน 25,413,667 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 4.4385 
งดออกเสยีง จํานวน 187,603 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี จํานวน -  คดิเป็นรอ้ยละ - 
รวม จํานวน 572,579,333 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 
3. ดร. สวุรรณ วลยัเสถยีร 
เห็นดว้ย จํานวน 546,677,207 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 95.4450 
ไมเ่ห็นดว้ย จํานวน 26,089,726 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 4.5550 
งดออกเสยีง จํานวน 3 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี จํานวน -  คดิเป็นรอ้ยละ - 
รวม จํานวน 572,766,933 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
 
อนึง่ ดว้ยปรากฎวา่มคีวามขดัขอ้งทางเทคนคิในการนับคะแนนเสยีงทีอ่อกโดยผูถ้อืหุน้เพือ่เลอืกตัง้ ดร. สวุรรณ  
วลยัเสถยีรจงึมกีารนับคะแนนเสยีงใหมต่ามคําแนะนะของคณุศริวิฒัน ์วรเวทวฒุกิลุ 
 
4. นายแพทยนํ์า ตนัธวุนติย ์
เห็นดว้ย จํานวน 549,833,481 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 95.9960 
ไมเ่ห็นดว้ย จํานวน 22,933,444 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 4.0040 
งดออกเสยีง จํานวน 11 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี จํานวน -  คดิเป็นรอ้ยละ - 
รวม จํานวน 572,766,925 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
 

6. พจิารณาและอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย สาํหรบัปี 2560 
 
ประธานไดม้อบหมายใหน้างอรณีุ เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเป็นผูร้ายงาน 
 
นางอรณีุ เกษตระทตักลา่วรายงานตอ่ทีป่ระชมุวา่คณะกรรมการบรษัิทมนีโยบายในการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ
ใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของกรรมการ รวมทัง้คํานงึถงึสภาพของ
เศรษฐกจิโดยรวม และไดม้กีารเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนของกรรมการกบับรษัิทอืน่ในอตุสาหกรรมเดยีวกนั 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเห็นควรเสนอผูถ้อืหุน้เพือ่อนุมัตคิา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุ
ยอ่ยสําหรับปี 2560 ตามทีไ่ดแ้สดงไวใ้นตารางในหนังสอืนัดประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ หนา้ 41-43 
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คา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย ปี 2560 ในวงเงนิรวมไมเ่กนิ 16.50 ลา้นบาท แบง่เป็น 3 กลุม่ 
 
1. คา่เบีย้ประชมุกรรมการปี 2560 ขอเสนอเป็นอัตราเป็นอตัราเดยีวกบัปี 2559 ดงันี ้

คณะกรรมการ 
เบีย้ประชุม 

(บาท/คน/ครัง้) 
2560 2559 

ประธานกรรมการ 50,000 50,000 
รองประธานกรรมการ 40,000 40,000 
กรรมการ 30,000 30,000 

 
2. คา่บําเหน็จตอบแทนคณะกรรมการปี 2560 ขอเสนอเป็นอตัราเดยีวกบัปี 2559 โดยจํากดัวงเงนิรวม 

ไมเ่กนิ 10.54 ลา้นบาท โดยใหป้ระธานกรรมการเป็นผูจั้ดสรร 

คณะกรรมการ 
คา่บาํเหน็จตอบแทน 

(บาท/คน/ปี) 
2560 2559 

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการเป็นผูจั้ดสรร
ในวงเงนิไมเ่กนิ 10.54 ลา้น

บาท 

*1,400,000 
รองประธานกรรมการ *1,040,000 
กรรมการ *900,000 

*จํานวนเงนิทีจั่ดสรรและจา่ยจรงิของปี 2559 
 
3. คา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ยปี 2560 ขอเสนอเป็นอตัราเดยีวกบัปี 2559 ดงันี ้
เบีย้ประชุมปี 2560 

(บาท/คน/ครัง้) 
คณะกรรม 
การตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ
กําหนด

คา่ตอบแทน 

คณะกรรมการ
การลงทนุ 

คณะกรรมกา
รอาํนวยการ
โรงพยาบาล
บํารงุราษฎร ์

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
ประธานคณะกรรมการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 25,000 25,000 
กรรมการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 *20,000 *20,000 

*คา่ตอบแทนในรปูของเบีย้ประชมุคณะกรรมการอํานวยการโรงพยาบาลบํารุงราษฎร ์สําหรับกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารเทา่นัน้ 
 
เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ใดซกัถามหรอืใหค้วามเห็นหลงัจากคณุอรณีุไดเ้รยีนถาม คณุอรณีุจงึขอใหท้ีป่ระชมุลงมต ิ
 
มต ิทีป่ระชมุมมีตอินุมัตคิา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยสําหรับปี 2560 ตามทีป่ระธานคณะกรรมการสรร
หาและกําหนดคา่ตอบแทนเสนอดว้ยคะแนนเสยีงมากกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ
ดงันี ้
 
เห็นดว้ย จํานวน 551,005,836 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 96.196473 
ไมเ่ห็นดว้ย จํานวน 21,786,300 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 3.803526 
งดออกเสยีง จํานวน 3 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.000001 
บตัรเสยี จํานวน -  คดิเป็นรอ้ยละ - 
รวม จํานวน 572,792,139 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.000000 
 

7. พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดจาํนวนเงนิคา่สอบบญัช ีประจาํปี 2560 
 
ประธานไดม้อบหมายใหน้างสาวโสภาวด ีอตุตโมบล ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้ายงาน 
 
นางสาวโสภาวด ีอุตตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแถลงว่าคณะกรรมการบรษัิทขอเสนอใหผู้ถ้อืหุน้
แต่งตัง้นายเตมิพงษ์ โอปนพันธุ ์ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4501 นางสาววสิสุตา จรยิธนากร ผูส้อบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 แห่งบรษัิท
สํานักงาน อวีาย จํากัด เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทประจําปี 2560 และกําหนดค่าตอบแทนเป็นเงนิจํานวนไม่เกนิ 
3,074,000 บาท สําหรับรายละเอยีดเกีย่วกบัผูส้อบบญัชไีดส้ง่ใหผู้ถ้อืหุน้แลว้อยูใ่นหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้หนา้ 
26 
 



 

16 

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ใดซกัถามหรอืใหค้วามเห็นหลงัจากคณุโสภาวดเีรยีนถาม คณุโสภาวดจีงึขอใหท้ีป่ระชมุลงมต ิ
 

มต ิทีป่ระชมุมมีตอินุมัตกิารแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชแีละกําหนดจํานวนเงนิคา่สอบบัญช ีประจําปี 2560 ตามทีป่ระธาน
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
 
เห็นดว้ย จํานวน 570,500,138 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.5921 
ไมเ่ห็นดว้ย จํานวน 2,336,800 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.4079 
งดออกเสยีง จํานวน 4,303 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี จํานวน -  คดิเป็นรอ้ยละ - 
รวม จํานวน 572,836,938 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 
8. พจิารณาแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เพือ่ใหท้นุจดทะเบยีนสอดคลอ้งกบัการแปลงสภาพ

หุน้บรุมิสทิธเิป็นหุน้สามญัในปี 2560 
 

ประธานไดม้อบหมายใหน้างสาวพันธท์พิย ์จริกาญจนากร เลขานุการบรษัิทเป็นผูร้ายงาน 
 
นางสาวพันธท์พิย์ จริกาญจนากร แถลงว่าสบืเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 5/2541 เมื่อวันที ่ 
11 พฤศจกิายน 2541 ไดม้มีตเิห็นชอบใหผู้ถ้อืหุน้สามารถแปลงหุน้บุรมิสทิธเิป็นหุน้สามัญ ในอัตราส่วน 1 หุน้
บุรมิสทิธติ่อ 1 หุน้สามัญในเดอืนกมุภาพันธข์องทุกปี ซึง่ในเดอืนกุมภาพันธ ์ปี 2560 มผีูถ้อืหุน้บุรมิสทิธใิชส้ทิธิ
แปลงหุน้บรุมิสทิธเิป็นหุน้สามัญ รวม 43,298 หุน้ จงึตอ้งแกไ้ขรายละเอยีดของทุนจดทะเบยีนในหนังสอืบรคิณห์
สนธขิองบรษัิท ขอ้ 4 เป็นดงันี ้
 
ขอ้ 4 ทนุจดทะเบยีน 922,702,685 บาท เกา้รอ้ยยีส่บิสองลา้นเจ็ดแสนสองพันหกรอ้ยแปดสบิหา้บาท 
 แบง่ออกเป็น 922,702,685 หุน้ เกา้รอ้ยยีส่บิสองลา้นเจ็ดแสนสองพันหกรอ้ยแปดสบิหา้หุน้ 
 มลูคา่หุน้ละ 1 บาท หนึง่บาท 

 
โดยแยกออกเป็น 

 หุน้สามัญ 921,339,320 หุน้ เกา้รอ้ยยีส่บิเอ็ดลา้นสามแสนสามหมืน่เกา้พันสามรอ้ยยีส่บิ
หุน้ 

 หุน้บรุมิสทิธ ิ 1,363,365 หุน้ หนึง่ลา้นสามแสนหกหมืน่สามพันสามรอ้ยหกสบิหา้หุน้ 
 
เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ใดซกัถามหรอืใหค้วามเห็น คณุพันธท์พิยจ์งึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมต ิ
 
มต ิทีป่ระชมุมมีตอินุมัตใิหแ้กไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 4 ตามทีค่ณุพันธท์พิยเ์สนอดว้ยคะแนนเสยีง
มากกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง ดงันี ้
 
เห็นดว้ย จํานวน 572,853,169 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.999999 
ไมเ่ห็นดว้ย จํานวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง จํานวน 3 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.000001 
บตัรเสยี จํานวน -  คดิเป็นรอ้ยละ - 
รวม จํานวน 572,853,172 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.000000 

 
9. พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

 
เมือ่ไม่มเีรือ่งอืน่ใดพจิารณา และไม่มผีูใ้ดซักถามหรอืใหค้วามเห็นเพิม่เตมิ ประธานจงึกล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้และ
ปิดการประชมุเมือ่เวลา 15.20 น. 

 
(นายชยั โสภณพนชิ) 
ประธานทีป่ระชมุ 


