ื น ัดประชุมวิสาม ัญผูถ
หน ังสอ
้ อ
ื หุน
้
ครงที
ั้ ่ 1/2558
บริษ ัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จาก ัด (มหาชน)

ว ันจ ันทร์ท ี่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00 น.
ั้ 21 อาคารบารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชน
่ ั แนล คลินก
ณ ห ัองประชุมใหญ่ ชน
ิ
เลขที่ 33 ถนนสุขม
ุ วิท ซอย 3 (นานาเหนือ) เขตว ัฒนา กทม. 10110
(เริม
่ ลงทะเบียนเวลา 14.00 น.)

1666

สารบ ัญ
ื น ัดประชุมวิสาม ัญผูถ
หน ังสอ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั้ ่ 1/2558

1

่ มาด้วยพร้อมหน ังสอ
ื น ัดประชุมวิสาม ัญผูถ
สงิ่ ทีส
่ ง
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั้ ่ 1/2558
1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 22 ประจาปี 2558

6

2. ข ้อบังคับของบริษัทเฉพาะทีเ่ กีย
่ วกับการประชุมผู ้ถือหุ ้น

16

3. เอกสารและหลักฐานทีผ
่ ู ้เข ้าร่วมประชุมต ้องแสดงก่อนเข ้าร่วมประชุม วิธก
ี ารมอบ
ฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู ้ถือหุ ้น

19

4. ข ้อมูลเกีย
่ วกับกรรมการอิสระ เพือ
่ ให ้ผู ้ถือหุ ้นทีป
่ ระสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็ น
ผู ้รับมอบฉันทะ

23

5. แผนทีบ
่ ริษัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน)

24

6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ ข ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค ้า

25

7. แบบการลงทะเบียนการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น

-

หมายเหตุ ท่านสามารถดูหนังสือนั ดประชุมและเอกสารประกอบใน Website ของบริษัท
(www.bumrungrad.com/investor) ได ้ตัง้ แต่วน
ั ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เป็ นต ้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิม
่ เติมได ้ที่

นายบรรพต กิตติกงิ่ เลิศ
นายจิรโรจน์ เจริญรุ่งจิรานนท์

02-667-2010
02-667-1469

ื น ัดประชุมวิสาม ัญผูถ
หน ังสอ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั้ ่ 1/2558
บริษ ัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จาก ัด (มหาชน)
ที่ IR 58/03

6 พฤศจิกายน 2558

เรือ
่ ง

ขอเชิญประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 1/2558

เรียน

ท่านผู ้ถือหุ ้น
บริษัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน)

่ มาด้วย :
สิง่ ทีส
่ ง
1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 22 ประจาปี 2558
2. ข ้อบังคับของบริษัทเฉพาะทีเ่ กีย
่ วกับการประชุมผู ้ถือหุ ้น
3. เอกสารและหลัก ฐานทีผ
่ ู ้เข ้าร่ ว มประชุม ต ้องแสดงก่อ นเข ้าร่ ว มประชุม วิธ ีก ารมอบฉั น ทะ การ
ลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู ้ถือหุ ้น
4. ข ้อมูลเกีย
่ วกับกรรมการอิสระ เพือ
่ ให ้ผู ้ถือหุ ้นทีป
่ ระสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็ นผู ้รับมอบฉันทะ
5. แผนทีบ
่ ริษัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน)
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และ ข ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค ้า
7. แบบการลงทะเบียนการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น
ด ้วยทีป
่ ระชุมคณะกรรมการของ บริษัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 4/2558 ซึง่
ประชุม เมื่อ วั น ที่ 29 ตุล าคม 2558 ได ้มีม ติใ ห ้เรีย กประชุม วิส ามั ญ ผู ้ถือ หุ ้นครั ง้ ที่ 1/2558 ในวัน จั น ทร์ ท ี่ 30
้ 21 อาคารบารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชัน
่ แนล คลินก
พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00 น. ณ ห ้องประชุมใหญ่ ชัน
ิ เลขที่
33 ถนนสุขม
ุ วิท ซอย 3 (นานาเหนือ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ
ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณาร ับรองรายงานการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั้ ่ 22 ประจาปี 2558 ประชุมเมือ
่ ว ันพุธ
ที่ 29 เมษายน 2558
ความเป็นมา บริษัทได ้จัดการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 22 ประจาปี 2558 ประชุมเมือ
่ วันพุธที่ 29
เมษายน 2558 โดยมีสาเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วยลาดับที่ 1
ความเห็ น คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจ ารณาแล ้วเห็ น ว่า รายงานการประชุม ดัง กล่า วได ้มีก าร
บันทึกรายงานไว ้อย่างครบถ ้วนและถูกต ้องแล ้ว จึงเห็นสมควรให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นมีมติรับรองรายงาน
การประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2

พิจารณาอนุม ัติขอ
้ เสนอขอแก้ไขข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข
่ องผูอ
้ อกหุน
้ กูแ
้ ละผูถ
้ อ
ื หุน
้
กูแ
้ ปลงสภาพมีประก ันบางส่วน ถึงว ันที่ 22 สิงหาคม 2555 บารุงราษฎร์ ชุดที่ 1 และชุดที่ 2
(ฉบ ับแก้ไข) ครบกาหนดอายุไถ่ถอนว ันที่ 23 สิงหาคม 2560 ทีอ
่ อกเมือ
่ ว ันที่ 24 สิงหาคม
2543
ความเป็ นมา ตามที่บ ริษั ทได ้ออกและเสนอขายหุ ้นกู ้แปลงสภาพมีป ระกั น บางส่ว น ถึง วั น ที่ 22
สิง หาคม 2555 บ ารุ ง ราษฎร์ ชุด ที่ 1 และชุด ที่ 2 ครบก าหนดอายุไ ถ่ถ อนวัน ที่ 23 สิง หาคม 2560
(ฉบับแก ้ไข) ทีอ
่ อกเมือ
่ วันที่ 24 สิงหาคม 2543 (“หุน
้ กูแ
้ ปลงสภาพ”) นัน
้
ทีป
่ รึกษาทางการเงินของบริษัทได ้แนะนาให ้บริษัท ขยายระยะเวลาหุ ้นกู ้แปลงสภาพออกไปอีก 10 ปี
ให ้ครบกาหนดวันที่ 23 สิงหาคม 2570 ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ตอ
่ บริษัทและผู ้ถือหุ ้น
คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให ้ทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัต ิ ให ้บริษัทแก ้ไขข ้อกาหนดว่าด ้วยสิทธิและ
หน ้าทีข
่ องผู ้ออกหุ ้นกู ้และผู ้ถือหุ ้นกู ้แปลงสภาพมีประกัน บางส่วน ถึง วัน ที่ 22 สิง หาคม 2555 บ ารุ ง
ราษฎร์ ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ครบกาหนดอายุไถ่ถอนวันที่ 23 สิงหาคม 2560 (ฉบับแก ้ไข) ทีอ
่ อกเมือ
่
วันที่ 24 สิงหาคม 2543 โดยมีรายละเอียดเบือ
้ งต ้นดังต่อไปนี้
(1)

ขยายระยะเวลาหุ ้นกู ้แปลงสภาพออกไป จากเดิม ครบกาหนดอายุไถ่ถอนวันที่ 23 สิงหาคม
2560 เป็ นวันที่ 23 สิงหาคม 2570

(2)

ยกเลิกการแต่งตัง้ ผู ้แทนผู ้ถือหุ ้นกู ้แปลงสภาพ เนือ
่ งจากหลักประกันได ้ถูกไถ่ถอนหมดแล ้ว

1

(3)

่ หุ ้นกู ้แปลงสภาพเป็ น “หุ ้นกู ้แปลงสภาพ บารุงราษฎร์ ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี
เปลีย
่ นชือ
2570” และ “หุ ้นกู ้แปลงสภาพ บารุงราษฎร์ ชุด ที่ 2 ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2570” เพื่อให ้
สอดคล ้องกับวันทีค
่ รบกาหนดอายุไถ่ถอนใหม่ของหุ ้นกู ้แปลงสภาพ และการทีห
่ ลักประกันหุ ้น
กู ้แปลงสภาพได ้ถูกไถ่ถอนหมดแล ้ว

ทั ้ง นี้ ให ค
้ ณะกรรมการ นางลิน ดา ลีส หะปั ญญา กรรมการผู จ้ ั ด การ นายแพทย์ น า ตั น ธุ ว นิ ต ย์
ผู ้อานวยการด ้านบริหาร และ/หรือบุคคลทีค
่ ณะกรรมการมอบหมายมีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ที่
จาเป็ นหรือเกีย
่ วข ้องการแก ้ไขข ้อกาหนดสิทธิของหุ ้นกู ้แปลงสภาพตามทีค
่ ณะกรรมการ นางลินดา ลีส
หะปั ญญา กรรมการผู ้จัดการ นายแพทย์นา ตันธุว นิตย์ ผู ้อานวยการด ้านบริห าร และ/หรือ บุคคลที่
คณะกรรมการมอบหมายเห็ น สมควร ตลอดจนการกาหนดหลัก เกณฑ์เ งือ
่ นไขและรายละเอีย ดอืน
่ ที่
เกี่ ย วข อ
้ งกั บ การแก ไ้ ขข อ
้ ก าหนดสิท ธิ ข องหุ น
้ กู แ
้ ปลงสภาพ การก่ อ และช าระค่ า ใช จ้ ่ า ยและ
ค่าธรรมเนียมทีเ่ กีย
่ วข ้อง และดาเนินการใด ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง เพือ
่ ให ้บรรลุวต
ั ถุประสงค์ดงั กล่าว
ความเห็ นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาและเห็นว่า ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นควรพิจารณาอนุมัตใิ ห ้
บริษั ทแก ้ไขข ้อก าหนดว่ า ด ้วยสิท ธิแ ละหน า้ ที่ข องผู ้ออกหุ ้นกู ้และผู ้ถือ หุ น
้ กู ้แปลงสภาพมีป ระกั น
บางส่วน ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 บารุงราษฎร์ ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ครบกาหนดอายุไถ่ถอนวันที่ 23
สิงหาคม 2560 (ฉบับแก ้ไข) ทีอ
่ อกเมือ
่ วันที่ 24 สิงหาคม 2543 ตามรายละเอียดดังกล่าวทุกประการ
่ องจานวนเสียงทัง้ หมด
การลงมติสาหรับวาระนีต
้ ้องผ่านมติอนุมัตด
ิ ้วยคะแนนเสียงไม่น ้อยกว่าสามในสีข
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ของผู ้ถือหุ ้นซึง่ มาประชุม และมีสท
วาระที่ 3

พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู ้ถือหุ ้นได ้โปรดเข ้าร่วมประชุม วิสามัญผู ้ถือหุ ้นครั ง้ ที่ 1/2558 ตามวัน เวลา และ
สถานทีด
่ งั กล่าวข ้างต ้น โดยทางบริษัทจะเปิ ดให ้ลงทะเบียนเพือ
่ เข ้าร่วมประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นตัง้ แต่เวลา 14.00 น.
หากผู ้ถือหุ ้นท่านใดไม่สามารถเข ้าร่วมประชุมได ้ และประสงค์จะแต่งตัง้ บุคคลอืน
่ เข ้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั ง้ นี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนั งสือมอบฉั นทะแบบ ก หรือ
แบบ ข ทีแ
่ นบมา ตามสิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วยลาดับที่ 6 หรือสามารถ Download หน ังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ
ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใชเ้ ฉพาะกรณีผู ถ
้ อ
ื หุน
้ เป็ นผู ล
้ งทุน ต่า งประเทศ และแต่ง ตงให้
ั้
Custodian ใน
ประเทศไทยเป็นผูร้ ับฝากและดูแลหุน
้ ) ได้จาก www.bumrungrad.com โดยเลือกใช ้แบบใดแบบหนึง่ ทีร่ ะบุไว ้
เท่านัน
้
หากท่านประสงค์จะมอบฉั นทะให ้ กรรมการอิสระ ท่านสามารถมอบฉั น ทะให ้ นางสาวโสภาวดี อุต ต
โมบล ซึง่ มีรายละเอียดข ้อมูลปรากฏตามสิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วยลาดับที่ 4

ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์ชาญวิทย์ ตันติพ
์ พ
ิ ัฒน์)
รองประธานกรรมการ

(นางลินดา ลีสหะปั ญญา)
กรรมการผู ้จัดการ

2

สิง่ ทีส
่ ง่ มาด้วยลาด ับที่ 1
รายงานการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั้ ่ 22 ประจาปี 2558
ของ
บริษ ัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จาก ัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นครัง้ ที่ 22 ประจาปี 2558 ได ้จัดขึน
้ เมือ
่ วันจันทร์ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00 น.
้ 21 อาคารบารุ งราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก เลขที่ 33 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 (นานาเหนือ)
ณ หั องประชุมใหญ่ ชัน
วัฒนา กทม. 10110
นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ เป็ นประธานทีป
่ ระชุม ได ้แถลงว่ามีผู ้ถือหุ ้นทีม
่ าด ้วยตนเองและผู ้รั บมอบ
ฉั นทะจากผู ้ถือหุ ้นมาเข ้าร่วมประชุม รวม 666 ราย นั บจานวนหุ ้นได ้ทัง้ หมด 417,868,185 หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ 57.2381
ของจานวนหุ ้นทีจ
่ าหน่ายได ้แล ้วทัง้ หมด จานวน 730,052,222 หุ ้น ครบเป็ นองค์ประชุม ตามข ้อบังคับของบริษัทแล ้ว
จึงขอเปิ ดประชุมเพือ
่ พิจารณาเรือ
่ งต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
การประชุมครัง้ นีม
้ ก
ี รรมการบริษัท ผู ้บริหารของบริษัท เข ้าร่วมการประชุม ดังนี้
กรรมการทีเ่ ข ้าร่วมประชุม
1. นายชัย
โสภณพนิช

ประธานกรรมการ

2.

นายชาญวิทย์ ตันติพ
์ พ
ิ ัฒน์ รองประธานกรรมการ

3.

นางลินดา

ลีสหะปั ญญา กรรมการ และกรรมการผู ้จัดการ

4.

นายนา

ตันธุวนิตย์

Hospital Chief Executive Officer

5.

นายชอง

โท

กรรมการ กรรมการคณะกรรมการลงทุน และกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

6.

ดร. สุวรรณ

วลัยเสถียร

กรรมการ และกรรมการคณะกรรมการลงทุน

7.

น.ส.โสภาวดี อุตตโมบล

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

8.

นายสรดิษ

วิญญรัตน์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

9.

นายปริญญ์

จิราธิวัฒน์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

เกษตระทัต

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

10. นางอรุณี

ผู ้บริหาร
1. นายเดนนิส
2. นายเคนเนท บิสลี่
3. นายดีคอน
4. รศ.นพ.สมศักดิ์
5. รศ.น.พ. ก่อพงศ์
6. น.ส. วรัญญา
7. นางอาทิรัตน์
8. นายสมศักดิ
9. น.ส. จิระภรณ์

บราวน์
เลิฟ เจอาร์
สมาร์ท-กิล
ิ ฐ์เสรี
เชาว์วศ
ิ ษ
รุกขพันธุ์
สืบสุข
จารุกจิ พิพัฒน์
วิวฒ
ั นสินชัย
ั ดิ์
เล็กดารงค์ศก

Corporate Chief Executive Officer
Corporate Chief Financial Officer
Corporate Chief Information Officer
ผู ้อานวยการด ้านการแพทย์
ผู ้อานวยการด ้านปฏิบต
ั ก
ิ าร
ผู ้อานวยการด ้านการจัดการ
ผู ้อานวยการด ้านการจัดการ
Hospital Chief Financial Officer
ผู ้อานวยการสายงานการพยาบาล

เลขานุการบริษัท
1. นายบรรพต

กิตติกงิ่ เลิศ

เลขานุการบริษัท

นอกจากนี้ นางสาวสุมาลี รีวราบัญฑิต และนางสาวจิราพร พินิจนรชัย ตัวแทนผู ้สอบบัญชีจากสานั กงานเอินส์ท
แอนด์ ยัง จากัด ได ้เข ้าร่วมการประชุมด ้วย
ประธานได ้มอบหมายให ้เลขานุ การบริษัทกล่าวแนะน ากรรมการ ผู ้บริหาร และตัวแทนผู ้สอบบัญชีต่อทีป
่ ระชุม
้ จงรายละเอียดเกีย
และเลขานุการบริษัทได ้ชีแ
่ วกับการประชุม และวิธก
ี ารออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะใช ้บัตรลงคะแนน โดยนั บหนึ่งหุ ้นต่อหนึ่งเสียง ซึง่ ผู ้ถือหุ ้นหรือผู ้รั บมอบ
ฉั นทะต ้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็ นด ้วย ไม่เห็ นด ้วย หรือ งดออกเสียง และไม่สามารถ
แบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน นอกจากผู ้ถือหุ ้นทีเ่ ป็ นผู ้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให ้ Custodian ในประเทศ
ไทยเป็ นผู ้รับฝากและดูแลหุ ้นซึง่ ใช ้หนั งสือมอบฉันทะ แบบ ค. เท่านัน
้
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ผู ้ถือหุ ้นและผู ้รั บมอบฉั นทะทีไ่ ด ้รั บบัตรลงคะแนน กรุณาทาเครื่องหมายลงในช่องเห็ นด ้วย ไม่เห็ นด ้วย หรืองด
ออกเสียง เพียงช่องใดช่องหนึ่งเท่านั ้น และเพื่อความรวดเร็ วในการนั บคะแนน ผู ้ถือหุ ้นทีไ่ ม่เห็ นด ้วย หรืองดออกเสียง
กรุณายกมือเพื่อให ้เจ ้าหน ้าทีเ่ ก็บบัตรลงคะแนน เจ ้าหน ้าทีจ
่ ะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู ้ทีไ่ ม่เห็ นด ้วย หรืองดออกเสียง
เท่านัน
้ ผู ้ทีไ่ ม่ยกมือ จะนับว่าเป็ นคะแนนเสียงเห็นด ้วยทัง้ หมด
เมือ
่ ประชุมเสร็จ กรุณาส่งใบลงคะแนนทีเ่ หลือคืนแก่เจ ้าหน ้าทีท
่ ป
ี่ ระตูทางออก
ส่วนผู ้รับมอบฉั นทะทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นได ้ระบุความประสงค์การลงคะแนนไว ้ชัดเจนแล ้วในใบมอบฉั นทะแบบ ข. และแบบ
ค. บริษัทจะนับคะแนนตามทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นระบุมา
ทีป
่ ระชุมรั บทราบและยอมรั บรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธ ีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ
ดังกล่าวข ้างต ้น ประธานจึงได ้กล่าวต่อทีป
่ ระชุมว่า บริษัทได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นเสนอวาระสาหรั บการประชุมผู ้ถือหุ ้น
ล่วงหน า้ ผ่านทางเว็ บไซต์ของบริษั ทในช่วงเดือนธั นวาคม 2557 ถึงเดือนมกราคม 2558 แต่ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นเสนอวาระการ
ประชุมเข ้ามา ประธานจึงได ้เริม
่ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
1. พิจ ารณาร บ
ั รองรายงานการประชุ ม สาม ญ
ั ผู ถ
้ อ
ื หุ น
้ คร งั้ ที่ 21 ประจ าปี 2557 ประชุ ม เมือ
่ วน
ั อ งั คารที่
29 เมษายน 2557
ประธานได ้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 21 ประจาปี 2557 ซึง่ ได ้จัดประชุมเมือ
่ วันอังคารที่ 29
เมษายน 2557 ให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณารับรอง
ประธานได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และรั บฟั งข ้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู ้ถือหุ ้น โดยมีผู ้ถือหุ ้นได ้สอบถาม
และให ้ความเห็นดังสรุปได ้ดังนี้
1.

นายบาสันต์ กุมาร์ ดูการ์ ได ้ให ้คาแนะนาเกีย
่ วกับการส่งรายงานการประชุมในรูปแบบต่างๆ

ตอบ ประธานกล่าวขอบคุณสาหรับคาแนะนาและจะให ้ฝ่ ายบริหารนาไปพิจารณา
เมือ
่ ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นใดซักถามเพิม
่ เติม ประธานจึงขอให ้ทีป
่ ระชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 21
ประจาปี 2557
มติทป
ี่ ระชุ ม ที่ประชุมพิจารณาแล ้ว มีมติเสียงข ้างมาก รั บรองรายงานการประชุมสามั ญผู ้ถือหุ ้น ครั ้ งที่ 21
ประจาปี 2557 ซึง่ ประชุมเมือ
่ วันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 ดังนี้
เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย
งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

592,811,487
1,000

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

99.9998
0.0001

2. ร ับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษ ัทในรอบปี 2557
ประธานได ้มอบหมายให ้นายเดนนิส บราวน์ Corporate Chief Executive Officer รายงานผลการดาเนินงานของ
บริษัทในรอบปี 2557 ซึง่ จะครอบคลุมถึงการรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในปี 2557 รวมถึงข ้อมูลการลงทุน
รางวัลต่างๆ ทีไ่ ด ้รับ การพัฒนาของพนั กงานและสิทธิประโยชน์, กิจกรรมด ้านการตลาดและความรับผิดชอบต่อสังคม
และผลการดาเนินงานทางการเงิน ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 การเพิม
่ จานวนเตียงผูป
้ ่ วยใน
ในปี 2557 ทางโรงพยาบาลได ้ทาการเพิม
่ เตียงผู ้ป่ วยวิกฤต จานวน 18 เตียง และเตียงผู ้ป่ วยในอีก 58 เตียง
ในอาคารโรงพยาบาล เพื่อเพิม
่ ศักยภาพในการรองรั บผู ้ป่ วยจากทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ทาให ้จานวน
้ ปี 2558 เป็ น 580 เตียง
เตียงผู ้ป่ วยในจดทะเบียนของโรงพยาบาล ณ สิน
 ศูนย์หอ
้ งปฏิบ ัติการสรีรวิทยากระแสไฟฟ้าห ัวใจ
ศูนย์ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารสรีรวิทยากระแสไฟฟ้ าหัวใจแห่งแรกของประเทศ และทันสมัยทีส
่ ด
ุ ในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต ้ ได ้เปิ ดอย่างเป็ นทางการเมือ
่ วันที่ 31 ก.ค. ทีผ
่ ่านมา นั บเป็ นการนาเทคโนโลยีทก
ี่ ้าวหน ้าสาหรับการวินจ
ิ ฉั ย
อาการ ของการเต ้นหัวใจทีผ
่ ด
ิ จังหวะ
 เทคโนโลยีอ ัจฉริยะ – IBM Watson Oncology
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2014 โรงพยาบาลบ ารุ งราษฎร์ และ IBM ได ้ลงนามในสัญญาเพื่อ น าเทคโนโลยี
อัจฉริยะ “ไอบีเอ็มวัตสัน” เพือ
่ ผู ้ป่ วยมะเร็ ง เป็ นระบบค็อกนิทฟ
ิ คอมพิวติง้ (Cognitive Computing) ทีไ่ ด ้รั บ
่ วชาญด ้าน
การพัฒนาโดยศูนย์มะเร็ ง Memorial Sloan-Kettering (MSK) มาเพือ
่ สนั บสนุนคณะแพทย์และผู ้เชีย
มะเร็ ง ในการวางแผนการรั กษาอย่างมีประสิทธิภาพมากทีส
่ ุดส าหรั บผู ้ป่ วยมะเร็ ง โดยไอบีเอ็ มวัตสันจะท า
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หน า้ ที่ว เิ คราะห์ข ้อมู ลจ านวนมหาศาล การอ ้างอิงจากข ้อมู ลประวั ต ผ
ิ ู ้ป่ วยแต่ละราย รวมถึงหลั กฐานทาง
่ วชาญทางการแพทย์ของศูนย์มะเร็ ง MSK และนาเสนอข ้อสรุป
การแพทย์ เอกสารทางวิชาการ และความเชีย
เป็ นแนวทางต่างๆ อย่างสอดคล ้องกับผู ้ป่ วยแต่ละราย เพือ
่ ผลลัพธ์ทด
ี่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ
โรงพยาบาลบ ารุ งราษฏร์เป็ นโรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได ้ท าสัญญา 5 ปี ในน าเทคโนโลยี
อัจฉริยะ “ไอบีเอ็มวัตสัน” มาใช ้เพือ
่ พัฒนาการรักษาผู ้ป่ วยมะเร็ง จากทางบริษัทไอบีเอ็ม
 ศูนย์ฝึกอบรม
บริษัทฯ ได ้จัดตัง้ บริษัทย่อย บริษัทศูนย์พัฒนาและฝึ กอบรมบุคลากรบารุงราษฎร์ จากัด เพือ
่ เป็ นศูนย์พัฒนา
่ เรียกแบบย่อว่า บารุงราษฎร์ อา
บุคลากรและจัดฝึ กอบรมสาหรับธุรกิจการบริการทางการแพทย์ โดยเราใช ้ชือ
แคเดมี่ โดยมีวต
ั ถุประสงค์เพือ
่ ขยายศักยภาพการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลกรให ้กับบริษัทในเครือ เพือ
่ ยกระดับ
ขีดความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ พนั กงาน รวมถึงขัน
้ ตอนและกระบวนการในการให ้บริการ ให ้
โรงพยาบาลสามารถแข่งขันในระดับโลกได ้
บริษัทได ้มีความร่วมมือในด ้านการให ้ทุนด ้านการศึกษากับทางวิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ เพือ
่ ทีจ
่ ะสามารถ
ขยายการรองรั บหลักสูตรการพยาบาลเพิ่มเติม ทัง้ นี้ทางวิทยาลัยฯ จะช่วยผลิตพยาบาลเพิ่มเติมให ้กับทาง
บารุงราษฎร์ จานวนไม่ต่ากว่า 60 รายต่อปี นั บเป็ นความร่วมมือทีจ
่ ะช่วยลดปั ญหาขาดแคลนบุคลากรให ้ทาง
บริษัทได ้
และเพือ
่ เป็ นการเพิม
่ ศักยภาพความสามารถและความชานาญ ในการให ้บริการทางการแพทย์ของบุคลากรบารุง
ราษฎร์, ทางบริษัทได ้เปิ ดศูนย์นวัตกรรมปฏิบัตก
ิ ารดูแลผู ้ป่ วยเสมือนจริง โดยมีการนาหุ่นจาลองรุ่นล่าสุดทัง้
แบบผู ้ใหญ่และทารก ทีส
่ ามารถจาลองอาการความผิดปกติของร่างกายได ้กว่า 60 อาการ โดยห ้องปฏิบัตก
ิ ารนี้
สามารถฝึ กอบรมพยาบาลได ้กว่า 8 รอบต่อวัน
 อาคารบารุงราษฎร์ ทาวเวอร์
้ อาคารทีพ
้ ขนาดของอาคารรวม
เมือ
่ วันที่ 30 ตุลาคม 2556 บริษัทฯ ได ้ซือ
่ ักและอาคารสานั กงาน ขนาด 23 ชัน
40,650 ตารางเมตร บนทีด
่ น
ิ ขนาด 2 ไร่ 42 ตรว. หรือ 3,368 ตารางเมตร ตัง้ อยู่ทถ
ี่ นนพระราม 4 เพื่อใช ้เป็ น
พืน
้ ทีส
่ านักงานและหอพักพนั กงาน โดยบริษัทได ้ทาการปรับปรุงอาคารนี้ ด ้วยงบประมาณกว่า 220 ล ้านบาท
โดยปั จจุบัน ส่วนสานั กงานรองรับพนั กงานแล ้วกว่า 285 ราย และยังสามารถรองรับเพิม
่ เติมได ้อีกกว่า 70 ราย
และส่วนหอพัก ได ้มีการเข ้าพักแล ้วกว่า 320 ราย และยังสามารถรองรับเพิม
่ เติมได ้กว่า 680 ราย ทัง้ นี้สว่ นของ
้ อาคารบารุงราษฎร์ ทาวเวอร์
หอพักพนั กงานสามารถรองรับพนั กงานได ้ถึง 1,000 ราย ซึง่ ภายหลังการเข ้าซือ
ทางบริษัทได ้ทาการยกเลิกสัญญาเช่าหอพัก 3 แห่งทีม
่ อ
ี ยู่
อาคารบารุงราษฎร์ ทาวเวอร์ ได ้มีพธ
ิ เี ปิ ดอย่างเป็ นทางการเมือ
่ วันที่ 6 มีนาคม 2558
 โรงพยาบาลอูลานบาตอร์ ซองโด (UBSD)
เมือ
่ วันที่ 28 มี.ค. 2557, บริษัท ได ้เข ้าลงทุนจานวน 41% ของจานวนหุ ้นทัง้ หมดของบริษัท โซล ซีเนียร์ส
ทาวเวอร์ แอลแอลซี ทีเ่ ป็ นเจ ้าของ ร.พ.อูลานบาร์ทาร์ ซองโด, ซึง่ มีจ านวนเตียง 98 เตียง พร ้อมด ้วยทีม
แพทย์กว่า 60 ท่าน ทีม
่ ีความเชียวชาญเฉพาะด ้านทัง้ ในส่วนของการรั กษาผู ้ป่ วยในและผู ้ป่ วยนอก นั บเป็ น
โรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวในจานวนโรงพยาบาล 4 แห่ง ในมองโกเลียทีม
่ ใี บอนุญาตการรักษาโรคประเภท
Nationwide General Hospital License
ณ วันที่ 28 มีนาคม 2557 บริษัท เฮลท์ ฮอไรซัน เอ็นเตอร์ไพรส์ พีทอ
ี ี ลิมเิ ตด ("HHE") ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยใน
้ หุ ้นสามั ญทัง้ หมดร ้อยละ 100 ของ บริษั ท บ ารุ ง
ต่างประเทศทีถ
่ อ
ื หุ ้นโดยบริษั ทในอัตราร ้อยละ 80 เข ้าซือ
ราษฎร์ มองโกเลีย แอลแอลซี ("BML") ซึง่ เป็ นผู ้ถือหุ ้นสามัญร ้อยละ 51 ของ บริษัท โซล ซีเนียร์ส ทาวเวอร์
แอลแอลซี ("SST") เป็ นเงินสดจานวน 12 ล ้านเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ HHE ได ้ให ้เงินกู ้จานวน 3.3 ล ้าน
เหรียญสหรั ฐฯ แก่ SST ซึง่ เป็ นเจ ้าของและผู ้ดาเนินกิจการโรงพยาบาล อูลานบาตอร์ ซองโด ในประเทศ
มองโกเลีย
ในภาพ คือ ทีมผู ้บริหาร ประกอบด ้วย Dr. Boldsaikhan, General Director, ดร.นรินทร์ - กรรมการบริหาร และ
Dr. Zorigoo - ผู ้อานวยการด ้านการแพทย์ กับทีมทีป
่ รึกษาทางการพยาบาลจากบารุงราษฎร์
แผนระยะยาว คือการพัฒนาโรงพยาบาล UB Songdo ให ้เป็ นโรงพยาบาลระดับภูมภ
ิ าค เพือ
่ เพิม
่ จานวนผู ้ป่ วย
ส่งต่อมายังโรงพยาบาลบารุงราษฎร์
 โครงการทีถ
่ นนเพชรบุร ี
เพื่อรองรั บการเติบโตของผู ้ป่ วย และเทคโนโลยีต่างๆ ในการให ้บริการทางการแพทย์ ทางบริษัทได ้พั ฒนา
แผนการขยายกิจการระยะยาวทีโ่ ครงการบนถนนเพชรบุรต
ี ัดใหม่
โครงการทีถ
่ นนเพชรบุรีได ้รั บการอนุ มัต ิ เรื่องการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล ้อม (EIA) เมือ
่ วันที่ 29 มกราคม
่
2558 ซึงได ้อนุญาตให ้มี อัตราส่วนพืน
้ ทีอ
่ าคารรวมต่อพืน
้ ทีด
่ น
ิ (FAR) สูงสุดที่ 78,233 ตร.ม.
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การก่อสร ้างคาดว่าจะเริม
่ ในเดือนพฤศจิกายน 2558 และคาดว่าจะแล ้วเสร็ จภายในปี 2561 โดยมีพน
ื้ ทีก
่ อ
่ สร ้าง
รวมกว่า 85,000 ตรม.
 มูลนิธโิ รงพยาบาลบารุงราษฎร์
ทางมูลนิธไิ ด ้จัดทาซีดเี พลง “ให ้หัวใจ...นาทาง 4” เพือ
่ นาเงินบริจาคสมทบทุนโครงการ “รักษ์ ใจไทย” เพื่อ
ช่วยผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กาเนิดผู ้ด ้อยโอกาส
 โครงการคลินก
ิ เคลือ
่ นที่
กรุงเทพฯ

- โครงการคลินก
ิ เคลือ
่ นทีก
่ องทุนทอมสัน
- บริการฉีดวัคซีนป้ องกันไข ้หวัดใหญ่ ให ้กับเด็กเล็ก ชุมชนนิคมมักกะสัน

ต่างจังหวัด

- คลินก
ิ เคลือ
่ นที่ จ.ชลบุรี
- คลินก
ิ เคลือ
่ นที่ จ.สกลนคร
- คลินก
ิ เคลือ
่ นที่ จ.สุพรรณบุรี

 การบริจาค
ในปี 2557 ทางมูลนิธไิ ด ้มีบริจาคข ้าวสารน้ าหนั ก 5 กิโลกรั ม จ านวนกว่า 6,257 ถุง/ สนั บสนุ นชุดยาสามั ญ
200 ชุด/ โครงการรับบริจาคโลหิต ร่วมกับสภากาชาดไทย สาหรับพนักงานและลูกค ้า จานวน 4 ครัง้
 เรือ
่ งราวความสาเร็ จของโรงพยาบาลบารุงราษฎร์ ในปี 2557
ได ้มีการฉายวีดท
ี ศ
ั น์เกีย
่ วกับเรือ
่ งราวความสาเร็จของโรงพยาบาลในปี 2557 ให ้ทีป
่ ระชุมได ้รับชม
 ผลการดาเนินงานด้านการเงินในรอบปี 2557
้ เป็ นจานวนเงิน 15,910 ล ้านบาท เพิม
ในปี 2557 บริษัทมีรายได ้รวมทัง้ สิน
่ ขึน
้ 8.6%จากปี 2556 ซึง่ บริษัทมี
รายได ้ 14,651 ล ้านบาท จานวนคนไข ้ทีม
่ าใช ้บริการในปี 2557 เมือ
่ เทียบกับปี 2556 คนไข ้นอกเพิม
่ ขึน
้ 7.5%
ส่วนจานวนคนไข ้ในเพิม
่ ขึน
้ 11.2% จานวนคนไข ้ทีร่ ายงานนี้ ได ้รวมจานวนคนไข ้ของ รพ. UBSD ประเทศ
้ กิจการมาในระหว่างปี 2557 ตามทีไ่ ด ้รายงานก่อนหน ้านี้ไว ้ด ้วย แต่ถ ้านั บเฉพาะ
มองโกเลีย ทีบ
่ ริษัทได ้ซือ
จานวนคนไข ้ทีม
่ าใช ้บริการที่ รพ. บารุงราษฎ์รในปี ทีผ
่ ่านมาเท่านั น
้ ปรากฎว่าจานวนคนไข ้นอกลดลง1.5% แต่
จานวนคนไข ้ในเพิม
่ ขึน
้ 1.8% ซึง่ อัตราการลดลงของคนไข ้นอกและเพิม
่ ขึน
้ เล็กน ้อยของคนไข ้ในในปี ทีผ
่ ่าน
มา มีผลกระทบมาจากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทยตัง้ แต่ไตรมาส 1 ปี 2557 ซึง่ ส่งผล
ต่อจ านวนคนไข ้ทีม
่ าใช ้บริการโดยเฉพาะอย่างยิง่ คนไข ้ต่างชาติ ซึง่ เป็ นกลุ่มคนไข ้ส าคัญของ รพ. และเป็ น
กลุ่มทีป
่ ่ วยเป็ นโรคทีม
่ ค
ี วามรุนแรง โดยเป็ นกลุม
่ ทีไ่ ด ้รับผลกระทบมากทีส
่ ด
ุ เมือ
่ เทียบกับกลุ่มคนไข ้ชาวไทย
และชาวต่างประเทศทีพ
่ ั กในประเทศไทย โดยจานวนคนไข ้ลดลงอย่างมากในไตรมาสที2
่ ของปี 2557 แต่
หลังจากผ่านไตรมาสที่ 2 ไปแล ้วคนไข ้ต่างชาติได ้ทยอยกลับมาใช ้บริการและเพิม
่ ขึน
้ มากในไตรมาสที่ 4 ของ
ปี 2557
่ มราคา และค่าตัดจาหน่าย หรือ EBITDA ของบริษัทในปี 2557 อยู่ท ี่ 4,516
กาไรก่อนหักดอกเบีย
้ ภาษี ค่าเสือ
ล ้านบาท เพิม
่ ขึน
้ 12.4% จาก 4,016 ล ้านบาท ในปี 2556 ถ ้าคิดเป็ นร ้อยละของรายได ้ EBIDA ของบริษัทจะ
อยูท
่ ี่ 28.6% ในปี 2557 และ 27.7% ในปี 2556
ค่าใช ้จ่ายทางการเงินเพิม
่ ขึน
้ จาก 148 ล ้านบาท ในปี 2556 เป็ น 186 ล ้านบาท ในปี 2557 สาเหตุหลักมาจาก
การโอนดอกเบีย
้ จ่ายไปเป็ นต ้นทุนสินทรั พย์ ในโครงการก่อสร ้างเพื่อขยายโรงพยาบาลลดลงจานวน 42 ล ้าน
บาท
ภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลทีบ
่ ันทึกเป็ นค่าใช ้จ่ายในปี 2557 มีจานวนเงิน 685 ล ้านบาท เพิม
่ ขึน
้ จาก 625 ล ้านบาท
ในปี 2556 เป็ นผลมาจากกาไรจากการด าเนินงานทางภาษี ทเี่ พิ่มขึน
้ จึงทาให ้เกิดภาษี เงินได ้ทีเ่ พิ่มขึน
้ เป็ น
จานวนเงิน 58 ล ้านบาท ในส่วนของภาษี ทต
ี่ ้องชาระบริษัทมีผลประโยชน์ทางภาษี จากการรับรู ้ผลขาดทุนจาก
การด ้อยค่าในเงินลงทุนของ บริษัท เอเชีย โกลเบิล รีเสิรช
์ จากัด (“AGR”) จานวน 10 ล ้านบาท ในปี 2556
ส่วนในปี 2557 บริษั ทมีผลประโยชน์ทางภาษี ท เี่ กีย
่ วกับเงินบริจาคให ้กับวิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์เพื่อ
สนั บสนุนการฝึ กอบรมพยาบาลจานวน 14 ล ้านบาทและผลประโยชน์ทางภาษี ทเี่ กีย
่ วกับการฝึ กอบรมภายนอก
จานวน 15 ล ้านบาท
บริษัทมีกาไรต่อหุ ้นขัน
้ พื้นฐานในปี 2557 เป็ นจ านวนเงิน 3 บาท 75 สตางค์ เพิม
่ ขึน
้ 8.3% เมือ
่ เทียบกับปี
2556 ซึง่ มีกาไรต่อหุ ้นขัน
้ พืน
้ ฐานอยู่ท ี่ 3 บาท 46 สตางค์ บริษัทมีกาไรต่อหุ ้นแบบปรับลด 3 บาท15 สตางค์
ในปี 2557 เพิม
่ ขึน
้ จาก 2 บาท 91 สตางค์ ในปี 2556 ซึง่ คิดเป็ น 8.3% เช่นกัน
หากเงินปั นผลงวดครึ่งปี หลั ง ที่จะน าเสนอในวาระถั ดไปได ้รั บการอนุ มั ต ิ เงินปั นผลจ่ายรวม ในปี 2557 จะ
เท่ากับ 1 บาท 95 สตางค์ เพิม
่ ขึน
้ จากปี ทแ
ี่ ล ้วทีป
่ ระกาศจ่ายที่ 1 บาท 90 สตางค์
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ิ สุทธิในปี 2557 เป็ น 0 ส่งผลให ้ อัตราส่วน
ระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลีย
่ ลดลง 0.6 วัน คิดเป็ น 1.7% หนี้สน
ิ สุทธิ ต่อ ส่วนของผู ้ถือเท่ากับ 0 ระยะเวลาขายสินค ้าโดยเฉลีย
หนีส
้ น
่ เพิม
่ ขึน
้ 0.5 วัน
 ผลการดาเนินงานด้านการเงินในรอบปี 2553 - 2557
เมื่อพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษั ทในช่วงห ้าปี ทีผ
่ ่านมา จะเห็ นว่ารายได ้รวมของบริษั ทมีอัตรา
เติบโตเฉลีย
่ สะสมต่อปี ที่ 12% ในขณะทีก
่ าไรสุทธิ มีอัตราเติบโตเฉลีย
่ สะสมต่อปี ถึง 20% (ไม่รวม รายการ
พิเศษ) ซึง่ อัตราการเติบโตของกาไรสุทธิทส
ี่ งู กว่าอัตราการเติบโตของรายได ้นั น
้ เป็ นผลมาจากการดาเนินงานที่
มีประสิทธิภาพของบริษัททัง้ ในส่วนของการบริหารจัดการและการสร ้างผลกาไร
ในส่วนของราคาหุ ้นของบริษัท ในช่วงห ้าปี ทผ
ี่ า่ นมาก็มอ
ี ัตราเติบโตเฉลีย
่ สะสมต่อปี ที่ 45.2% ซึง่ สูงกว่าอัตรา
การเติบโตของกาไรสุทธิ ทาให ้ราคาหุ ้นต่อกาไรสุทธิของบริษัทเพิม
่ ขึน
้
รายการพิเศษทีเ่ กิดขึน
้ มีดงั นี้
-

ปี 2555 กาไรจากการขายเงินลงทุนก่อนหักภาษี เงินได ้จานวน 790 ล ้านบาท เป็ นส่วนหนึง่ ของรายได ้รวม

-

ปี 2553 รวมขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการขาย Asia Renal Care (ARC) Group จานวน 63
ล ้านบาท

-

ปี 2554 รวมกาไรจานวน 33 ล ้านบาท จากผลประโยชน์ทางภาษี จากการขายบริษัท บารุงราษฎร์ เมดิคอล
เซ็นเตอร์ จากัด (BMC) จานวน 106 ล ้านบาท หักลบกับขาดทุนจากการขาย Asian Hospital, Inc. (AHI)
้ คืนจานวน 50 ล ้านบาท
จานวน 24 ล ้านบาท และขาดทุนจากหุ ้นทุนซือ

-

ปี 2555 รวมกาไรจานวน 548 ล ้านบาทจากการจาหน่ายเงินลงทุนใน บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล
จากัด (มหาชน) (KH or BCH) (สุทธิภาษี จานวน 567 ล ้านบาท) หักลบกับกาไรทางภาษี จากการขาย
AHI จานวน 14 ล ้านบาท และการหยุดดาเนินงานของ BIL จานวน 5 ล ้านบาท

ั พน
 เปรีย บเทีย บความส ม
ั ธ์ร ะหว่า งมู ล ค่า ของกิจ การ/เตีย งคนไข้ และ EBITDA
โรงพยาบาลทีเ่ ป็นบริษ ัทจดทะเบียนในประเทศไทยและในภูมภ
ิ าค

Margin ของ

จากข ้อมูลการศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าของกิจการ/เตียงคนไข ้ และ EBITDA Margin ของ
โรงพยาบาลทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยและในภูมภ
ิ าค พบว่ามูลค่าของกิจการเป็ นการหามูลค่า
ทัง้ หมดของกิจการไม่ใช่เพียงแค่สว่ นของผู ้ถือหุ ้นเท่านั น
้ เป็ นตัววัดโครงสร ้างทุนของกิจการทีม
่ ป
ี ระโยชน์เมือ
่
เปรียบเทียบกับบริษัททีม
่ โี ครงสร ้างทุนทีห
่ ลากหลาย และตัววัดนี้เอือ
้ ต่อการเปรียบเทียบมูลค่าของบริษัทบน
พืน
้ ฐานต่อเตียงคนไข ้ได ้
EBITDA เป็ นตัวเลขทีแ
่ สดงความสามารถในการทากาไรของบริษั ทในปั จจุบัน ตามมาตรฐานการบัญชีของ
ประเทศไทย โรงพยาบาลจะต ้องรวมรายได ้และค่าใช ้จ่ายของแพทย์เป็ นรายการหนึง่ ในงบกาไรขาดทุนด ้วย
เมื่อ น าตั ว ชี้วั ด ทั ง้ สองมาพิจ ารณาร่ ว มกั น จะท าให ส
้ ามารถเปรี ย บเทีย บมู ล ค่ า ของกิจ การต่ อ เตีย ง และ
ความสามารถในการทากาไรของกิจการ จากข ้อมูลการศึกษาเปรียบเทียบจะเห็นได ้ว่าโรงพยาบาลบารุงราษฎร์
มีมล
ู ค่ากิจการต่อเตียงคนไข ้และอัตรากาไรดีกว่าโรงพยาบาลอืน
่ ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ั พน
 เปรีย บเทีย บความส ม
ั ธ์ร ะหว่า งอ ต
ั ราผลตอบแทนผู ถ
้ อ
ื หุน
้ (ROE) และราคาหุน
้ ต่อ มู ล ค่า ทาง
บ ัญชี
จากข ้อมูลการศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนผู ้ถือหุ ้น (ROE) และราคาหุ ้นต่อมูลค่า
ทางบัญชี หรือทีร่ ู ้จักกันดีวา่ P/B ratio ของโรงพยาบาลทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียนในไทยและภูมภ
ิ าค
อัตราผลตอบแทนผู ้ถือหุ ้น เป็ นตัววัดประสิทธิภาพในการสร ้างผลกาไรของบริษัทให ้กับผู ้ถือหุ ้น ราคาหุ ้นต่อ
มูลค่าทางบัญชี P/B ratio เป็ นอัตราส่วนทางการเงิน ทีใ่ ช ้ในการเปรียบเทียบราคาตลาดปั จจุบันของหุ ้นกับ
มูลค่าตามบัญชีของหุ ้นนัน
้ P/B ratio ทีส
่ งู ย่อมหมายถึง ความคาดหวังของนั กลงทุนต่อฝ่ ายบริหารในการสร ้าง
มูลค่าขององค์กรให ้เพิม
่ ขึน
้ จากการใช ้สินทรัพย์ทม
ี่ อ
ี ยู่
เมือ
่ นาอัตราส่วนทัง้ สองมาพิจารณาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ ก็จะสะท ้อนให ้เห็ นประสิทธิภาพในการสร ้างผล
กาไรให ้กับผู ้ถือหุ ้นและการสร ้างมูลค่าเพิม
่ จากการใช ้สินทรั พย์ของบริษัท ซึง่ จากการเปรียบเทียบอัตราส่วน
ดังกล่าวของโรงพยาบาลบารุงราษฎร์กับโรงพยาบาลอืน
่ จะเห็นได ้ว่าอัตราส่วนของโรงพยาบาลบารุงราษฎ์สงู
กว่าโรงพยาบาลอืน
่ ๆ ในภูมภ
ิ าค
ประธานได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และรับฟั งข ้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู ้ถือหุ ้น โดยมีผู ้ถือหุ ้นได ้สอบถาม
สรุปได ้ดังนี้
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1.

นายบาสันต์ กุมาร์ ดูก าร์ สอบถามว่าอัตรากาไรทีไ่ ด ้จากสัดส่วนผู ้ป่ วยในและผู ้ป่ วยนอกนั น
้ มีแ บบไหนได ้
มากกว่ากัน และได ้เสนอความเห็ นว่า (1) บริษัทสามารถระดมทุนจากตลาดการเงินระหว่างธนาคารได ้เมือ
่
ต ้องการระดมทุน และ (2) บริษั ทควรนาเงินลงทุนในบริษัทต่าง ๆ เข ้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ท ี่
เกีย
่ วข ้อง และควรทาประชาสัมพันธ์การลงทุนหรือเหตุการณ์สาคัญของบริษัทด ้วย

้ จงว่าหากพิจารณาถึงอัตราผลกาไรต่อหน่วยแล ้วอัตราผลกาไรจาก
ตอบ นายเดนนิส บราวน์ Corporate CEO ชีแ
แผนกผู ้ป่ วยในนั น
้ จะมีมากกว่าผู ้ป่ วยนอก อันเนื่องมาจากผู ้ป่ วยในมีความรุนแรงของโรคมากกว่า แต่หาก
พิจารณาจากผลประกอบการต่อการใช ้ทรั พยากรแล ้ว อัตรากาไรจากแผนกผู ้ป่ วยในและผู ้ป่ วยนอกจะอยู่ใน
ระดับเดียวกัน
เมือ
่ ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นใดซักถามเพิม
่ เติมอีก ประธานได ้เสนอให ้ทีป
่ ระชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานในรอบปี
2557
ทีป
่ ระชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ตามทีป
่ ระธานเสนอ
้ สุดว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2557
3. พิจารณาและอนุม ัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนประจาปี สิน
้ สุดวันที่
ประธานได ้เสนอให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณาและอนุมัตงิ บดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี สิน
31
ธั น วาคม 2557 ที่บ ริษั ทได ้จั ด ท าขึ้น และได ้ผ่ า นการพิจ ารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได ้ผ่ า นการ
่ บริษัท สานั กงานเอินส์ท แอนด์
ตรวจสอบและลงนามโดยผู ้สอบบัญชีของบริษัท สานั กงานอีวาย จากัด (เดิมชือ
ยัง จากัด) แล ้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี ซึง่ ได ้ส่งให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นแล ้ว
ประธานได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และรับฟั งข ้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู ้ถือหุ ้น มีผู ้ถือหุ ้นซักถาม
ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นใดซักถามหรือเสนอแนะเพิม
่ เติม ประธานจึงเสนอให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณาอนุ มัตงิ บดุลและงบกาไร
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ขาดทุนประจาปี สิน
้ สุด
มติทป
ี่ ระชุ ม ทีป
่ ระชุมพิจารณาแล ้ว มีมติด ้วยเสียงข ้างมาก อนุ มัตงิ บดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี สิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด ้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย
งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

602,751,495
665,730

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

99.8896
0.1103

4. พิจารณาและอนุ มต
ั ก
ิ ารจ ด
ั สรรกาไรประจ าปี 2557 เพือ
่ จ่ายเงินปันผลให้แ ก่ผู ถ
้ อ
ื หุน
้ และรบ
ั ทราบการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ประธานได ้เสนอให ้ผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุ มัตก
ิ ารจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2557 จากกาไรสุทธิของงบการเงินรวม
้ 1,423.60 ล ้านบาท คิดเป็ นร ้อยละ 52.1 ของกาไรสุทธิ
ในอัตราหุ ้นละ 1.95 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลทีจ
่ ่ายทัง้ สิน
จากงบการเงินรวมปี 2557
และให ้ทีป
่ ระชุมรับทราบเรือ
่ งการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลงวดครึง่ ปี แรก ซึง่ จ่ายไปเมือ
่ วันที่ 5 กันยายน 2557
ในอัตราหุ ้นละ 0.70 บาท รวมเป็ นจานวนเงิน 511.04 ล ้านบาท
ดังนั น
้ เงินปั นผลทีจ
่ ะจ่ายในงวดสุดท ้ายนี้ เท่ากับ 1.25 บาทต่อหุ ้น (สาหรับงวดการดาเนินงาน 1 กรกฎาคม
2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557) รวมเป็ นจานวนเงิน 912.57 ล ้านบาท โดยจะจ่ายให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นบุรม
ิ สิทธิและผู ้ถือหุ ้น
ื่ ปรากฏ ณ วันกาหนดรายชือ
่ ผู ้มีสท
ิ ธิ รับเงินปั นผลในวันพฤหัสบดีท ี่ 12 มีนาคม 2558 และ
สามัญของบริษัททีม
่ ช
ี อ
ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นเพื่อสิทธิในการ รับเงินปั นผลในวันศุกร์ท ี่ 13 มีนาคม 2558 โดยกาหนดจ่ายเงินปั น
ผลในวันพฤหัสบดีท ี่ 14 พฤษภาคม 2558
โดยสามารถสรุปรายละเอียดการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผลได ้ดังนี้
รายละเอียดการจ ัดสรรกาไร
1. กาไรสุทธิของงบการเงินรวม (ล ้านบาท)
2. จานวนหุ ้น (ล ้านหุ ้น)
3. เงินปั นผลประจาปี
- เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท/หุ ้น)
- เงินปั นผลงวดสุดท ้าย (บาท/หุ ้น)
4. จานวนเงิน (ล ้านบาท)
5. สัดส่วนเงินปั นผลเทียบกับกาไรสุทธิ
* เสนอเพือ
่ การอนุมัต ิ
** แจ ้งเพือ
่ รับทราบ (จ่ายเมือ
่ วันที่ 5 กันยายน 2557)
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2557
2,730.30
730,052,222
*1.95
**0.70
1.25
1,423.60
52.1%

2556
2,520.78
730,052,222
1.90
0.70
1.20
1,387.10
55.0%

1.

หลังจากนัน
้ ประธานได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และรับฟั งข ้อเสนอแนะต่าง ๆ สรุปได ้ดังนี้
นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ สอบถามเกีย
่ วกับกาไรของโรงพยาบาลหากเปรียบเทียบกับประเทศทีพ
่ ั ฒนาแล ้ว
ของโรงพยาบาลทีอ
่ ยู่ในตลาดหลักทรั พย์ มีการเปรียบเทียบหรือไม่ว่าการจ่ายเงินปั นผลมีจานวนมากหรือ
น ้อยกว่าโรงพยาบาลบารุงราษฎร์อย่างไร สิง่ นี้สามารถสะท ้อนได ้หรือไม่วา่ การทีไ่ ด ้รับเงินปั นผลน ้อย แสดง
ว่าคนในประเทศนีด
้ แ
ู ลสุขภาพดี คนก็เลยไม่เข ้าโรงพยาบาล

้ จงว่าการจ่ายเงินปั นผลของโรงพยาบาลตัง้ ไว ้ว่าจะจ่ายเป็ นจานวนร ้อยละ 50 ของกาไรของแต่ละ
ตอบ ประธานชีแ
ปี ทัง้ นี้ข น
ึ้ อยู่ กับ จ านวนเงิน ทีค
่ าดคะเนว่า จะใช ้ในอนาคต ซึง่ เข ้าใจว่า อัต ราร ้อยละ 50 นี้เ ป็ นอัต ราเฉลี่ย
โดยทั่วไปของบริษัทในตลาดหลักทรั พย์ ซึง่ ปี นี้จ่ายเงินปั นผลจานวน 1,400 ล ้านบาท และอีกครึง่ หนึง่ เก็บ
ไว ้ลงทุนในโครงการทีเ่ พชรบุรีตัดใหม่ แต่หากไม่มโี ครงการทีจ
่ ะลงทุนในอนาคตทางโรงพยาบาลก็จะจ่าย
ปั นผลได ้สูงถึง ร ้อยละ 80-90
2.

่ ชมบริษัทและผลประกอบการของบริษัทและการแบ่งเงินปั นผลมาก
นายบาสันต์ กุมาร์ ดูการ์ กล่าวว่ารู ้สึกชือ

ตอบ ประธานกล่าวขอบคุณผู ้ถือหุ ้นท่านนี้ทรี่ ู ้สึกพอใจในผลประกอบการและการจ่ายเงินปั นผลของบริษัท
เมือ
่ ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นใดซักถามหรือเสนอแนะเพิม
่ เติมอีก ประธานจึงเสนอให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาลและอนุมัตก
ิ ารจัดสรรกาไรประจาปี 2557 ตามทีเ่ สนอ
มติทป
ี่ ระชุม ทีป
่ ระชุมพิจารณาแล ้วมีมติด ้วยเสียงข ้างมาก รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลและอนุมัต ิ
การจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิประจาปี 2557 ตามทีค
่ ณะกรรมการเสนอ ด ้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย
งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

603,427,031
0
1,200

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

99.9998
0.0000
0.0001

5. พิจารณาและอนุม ัติการแต่งตงกรรมการแทนกรรมการที
ั้
ค
่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
ประธานได ้มอบหมายให ้นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู ้เสนอ
วาระนีต
้ อ
่ ทีป
่ ระชุม
นางอรุณี เกษตระทัต กล่าวรายงานต่อทีป
่ ระชุมว่า ด ้วยข ้อบังคับของบริษัท ข ้อที่ 23 กาหนดให ้ในการประชุม
สามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี ทุกครั ง้ กรรมการจานวนหนึ่งในสามของกรรมการทัง้ คณะ ต ้องออกจากตาแหน่ง ซึง่ ในการ
ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี ครัง้ นี้ มีกรรมการต ้องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 4 คน ดังนี้
1. นางลินดา ลีสหะปั ญญา

กรรมการ กรรมการผู ้จัดการ และ กรรมการ
คณะกรรมการลงทุน

2. นายสรดิษ วิญญรัตน์

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

3. นายปริญญ์ จิราธิวฒ
ั น์

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

่ บุคคลทีม
ทัง้ นี้ บริษัทได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นเสนอชือ
่ ค
ี วามรู ้ ความสามารถ และคุณสมบัตท
ิ เี่ หมาะสมเพือ
่ รับ
การพิจ ารณาเลือ กตัง้ เป็ นกรรมการบริษั ทในช่ว งเดือน ธัน วาคม 2557 ถึง มกราคม 2558 แต่ไม่ม ีผู ้ถือหุ ้นเสนอ
บุคคลใดเข ้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทีไ่ ม่มส
ี ว่ นได ้เสีย ได ้พิจารณาคุณสมบัตก
ิ ารเป็ นกรรมการทีไ่ ด ้
กาหนดไว ้ตามกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้อง ข ้อบังคับของบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการแล ้ว จึงเห็นควรเสนอให ้ทีป
่ ระชุม
สามั ญ ผู ้ถือ หุ ้นพิจ ารณาอนุ มั ต แ
ิ ต่ง ตัง้ กรรมการที่ค รบก าหนดออกจากต าแหน่ ง ตามวาระกลับ เข ้าด ารงต าแหน่ ง
กรรมการอีกวาระหนึง่ จานวน 3 ท่าน คือ
1. นางลินดา ลีสหะปั ญญา

กรรมการ กรรมการผู ้จัดการ และ กรรมการ
คณะกรรมการลงทุน

2. นายสรดิษ วิญญรัตน์

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

3. นายปริญญ์ จิราธิวฒ
ั น์

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

่ แต่ละท่าน ได ้ส่งให ้ผู ้ถือหุ ้นพร ้อมหนั งสือเชิญประชุม (สิง่ ทีส
สาหรับประวัตข
ิ องกรรมการทีไ่ ด ้รับการเสนอชือ
่ ง่
มาด ้วยลาดับ 3)
หลังจากนัน
้ ประธานได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และรับฟั งข ้อเสนอแนะต่าง ๆ สรุปได ้ดังนี้
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1. นายบาสัน ต์ กุม าร์ ดูก าร์ ได ้กล่าวแนะนาหลัก สูตรฝึ กอบรมส าหรั บกรรมการทีน
่ ่ า จะเป็ นประโยชน์และเสนอ
ความเห็นว่ากรรมการควรมีการถือหุ ้นของบริษัทในจานวนขัน
้ ตา่ เพือ
่ ทีจ
่ ะเป็ นแรงจูงใจในการบริหารให ้บริษัทมี
ผลประกอบการทีด
่ ี
ตอบ นางอรุณี เกษตระทัต ได ้กล่าวน ้อมรับคาแนะนาเกีย
่ วกับการเลือกผู ้ถือหุ ้นกลับเข ้าดารงตาแหน่ง
่ บุคคลอืน
เมือ
่ ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นคนใดเสนอชือ
่ หรือซักถามเพิม
่ เติม นางอรุณี เกษตระทัต จึงขอให ้ทีป
่ ระชุมลงมติ
มติทป
ี่ ระชุม ทีป
่ ระชุมพิจารณาแล ้วมีมติเสียงข ้างมาก อนุมัตก
ิ ารแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล ดังนี้
1. นางลินดา ลีสหะปั ญญา
เห็นด ้วย
จานวน

597,609,299

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

99.0356

ไม่เห็นด ้วย

จานวน

คิดเป็ นร ้อยละ

จานวน

5,817,940
1,200

เสียง

งดออกเสียง

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

0.9641
0.0001

2. นายสรดิษ วิญญรัตน์
เห็นด ้วย
จานวน

600,788,866

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

99.5625

คิดเป็ นร ้อยละ

ไม่เห็นด ้วย

จานวน

งดออกเสียง

จานวน

2,638,373
1,200

เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

0.4372
0.0001

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

603,385,366
41,873
1,200

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

99.9928
0.0069
0.0001

6. พิจารณาและอนุม ัติคา่ ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สาหร ับปี 2558
ประธานได ้มอบหมายให ้นางอรุณี เกษตระทัต ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู ้เสนอ
วาระนีต
้ อ
่ ทีป
่ ระชุม
นางอรุณี เกษตระทัตกล่าวรายงานต่อทีป
่ ระชุมว่าคณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการให ้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม และสอดคล ้องกับภาระหน ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทัง้ คานึงถึง
สภาพของเศรษฐกิจ โดยรวม และได ้มีก ารเปรีย บเทีย บค่า ตอบแทนของกรรมการกั บ บริษั ทอื่น ในอุต สาหกรรม
เดียวกัน
โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่า ตอบแทนเห็ นควรเสนอผู ้ถือหุ ้นเพื่ออนุ มัตค
ิ ่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดย่อยสาหรับปี 2558 ในวงเงินรวมไม่เกิน 9.5 ล้านบาท โดยได ้เสนอให ้ค่าตอบแทนเบีย
้ กรรมการรายปี
และค่า เบีย
้ ประชุม รายครั ง้ ตามทีไ่ ด ้แสดงไว ้ในตารางในหนั ง สือ นั ด ประชุม สามั ญ ผู ้ถือ หุ ้น โดยมีร ายละเอีย ด
ดังต่อไปนี้
ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการ
- ประธานกรรมการ
- รองประธานกรรมการ
- กรรมการ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย
้ ประชุม
เบีย
คณะกรรมการ
(บาท/คน/ครัง้ )
ตรวจสอบ

้ กรรมการ
เบีย
(บาท/คน/ปี )

้ ประชุม
เบีย
(บาท/คน/ครัง้ )

700,000
520,000
450,000

50,000
40,000
30,000

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
สรรหาและกาหนด
การลงทุน
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
อานวยการ
โรงพยาบาล
บารุงราษฎร์
- ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
50,000
50,000
50,000
25,000
- กรรมการตรวจสอบ
30,000
30,000
30,000
20,000*
* ค่าตอบแทนในรูปของเบีย
้ ประชุมกรรมการอานวยการโรงพยาบาลบารุงราษฎร์ สาหรับกรรมการทีไ่ ม่เป็ นผู ้บริหารเท่านัน
้
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หลังจากนัน
้ นางอรุณี เกษตระทัตได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และรับฟั งข ้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยมีผู ้ถือหุ ้น
ได ้ซักถามและให ้ข ้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังสรุปได ้ดังนี้
1.

นายบาสันต์ กุมาร์ ดูการ์ เสนอว่าควรมีการจ่ายโบนั สเพิม
่ โดยให ้คิดคานวนจากผลกาไรไม่ใช่เงินปั นผลของ
บริษัทด ้วย

้ จงต่อว่า มีกฎหมายภาษี
ตอบ นางอรุณี เกษตระทัตขอบคุณสาหรับคาแนะนา และ ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ได ้ชีแ
อยู่ม าตราหนึ่ง ทีก
่ าหนดว่า ถ ้ามีก ารน าค่า ตอบแทนไปโยงกับ กาไรของบริษั ท จะไม่ส ามารถน ามาหั ก เป็ น
รายจ่ายในการคานวณภาษี ไม่ได ้ ดังนัน
้ ควรจ่ายโบนัสตามความสามารถในการดาเนินการมากกว่าทีจ
่ ะไปจ่าย
ตามผลกาไรของบริษัท
เมือ
่ ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นคนใดซักถามหรือให ้ข ้อเสนอแนะ นางอรุณี เกษตระทัต จึงเสนอให ้ทีป
่ ระชุมลงมติ
มติท ป
ี่ ระชุ ม ที่ป ระชุม พิจ ารณาแล ้วมีม ติเ สีย งข ้างมาก อนุ มั ต ค
ิ ่า ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุด ย่อ ย
สาหรั บปี 2558 รายละเอียดตามทีป
่ ระธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเสนอ ด ้วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี้
เห็นด ้วย
ไม่เห็นด ้วย
งดออกเสียง

จานวน
จานวน
จานวน

584,621,611
18,802,600
4,475

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

96.8832
3.1159
0.0007

7. พิจ ารณาและอนุ ม ต
ั ค
ิ ่ า ตอบแทนผู ้ส อบบ ญ
ั ชีข องบริษ ท
ั ประจ าปี 2557 เพิม
่ เติม อีก เป็ นจ านวนเงิน
180,000 บาท
ประธานได ้มอบหมายให ้นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผู ้เสนอวาระนี้ตอ
่ ทีป
่ ระชุม
นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได ้รายงานต่อทีป
่ ระชุมว่า เนื่องด ้วยบริษัท เฮลท์
้ หุ ้นสามัญทัง้ หมดร ้อยละ
ฮอไรซัน เอ็นเตอร์ไพรส์ พีทอ
ี ี ลิมเิ ตด (“HHE”) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยของบริษัท ได ้เข ้าซือ
100 ของ บริษัท บารุงราษฎร์ มองโกลเลีย แอลแอลซี (“BML”) ซึง่ เป็ นผู ้ถือหุ ้นสามัญร ้อยละ 51 ของ บริษัท
้ กิจการดังกล่าวนี้ทาให ้ขอบเขตการปฏิบัตห
โซล ซีเนีย ร์ส ทาวเวอร์ แอลแอลซี (“SST”) การเข ้าซือ
ิ น ้าทีข
่ อง
้ เงินลงทุนซึง่ จัดทาโดย
ผู ้สอบบัญชีเพิม
่ มากขึน
้ อันประกอบด ้วยการสอบทานการปั นส่วนองค์ประกอบของราคาซือ
ฝ่ ายบริห ารของบริษั ท และ การสอบทานรายงานระหว่า งส านั ก งานตรวจสอบบั ญ ชีซ งึ่ จั ด ท าโดยผู ้สอบบั ญ ชี
ภายนอกของ SST บริษัทสานั กงาน อีวาย จากัด จึงได ้เสนอขอเพิม
่ ค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชีอก
ี เป็ นจานวนเงิน
180,000 บาท รวมเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,380,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าสมควรเสนอให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นอนุมัตค
ิ า่ ตอบแทนผู ้สอบบัญชีของบริษัท
้ กิจการของ SST เป็ นการ
ประจาปี 2557 เพิม
่ เติมอีกเป็ นจานวนเงิน 180,000 บาทตามทีเ่ สนอ เนื่องจาก การเข ้าซือ
เพิ่ม ขอบเขตของงานแก่ผู ้สอบบัญ ชีแ ละได ้เกิด ขึน
้ ภายหลัง จากที่บ ริษั ทส านั ก งาน อีว าย จ ากัด ได ้เสนออัต รา
ค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชีประจาปี 2557 ให ้แก่บริษัท และมีอัตราค่าสอบบัญชีเพิม
่ เติมอยู่ในเกณฑ์เหมาะสม และ
คณะกรรมการพิจ ารณาแล ้วเห็ น ชอบกับ ข ้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ทีป
่ ระชุม ผู ้ถือ หุ ้นสมควรอนุ มั ต ิ
ค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2557 เพิม
่ เติมอีกเป็ นจานวนเงิน 180,000 บาท รวมเป็ นจานวนเงินไม่
เกิน 2,380,000 บาท
หลังจากนัน
้ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และรับฟั งข ้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยมี
ผู ้ถือหุ ้นได ้ซักถามและให ้ข ้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังสรุปได ้ดังนี้
1.

นายสุรย
ิ นต์ จิตราภัณฑ์ ได ้สอบถามเกีย
่ วกับวาระที่ 7 และ 8 ดังนี้

1.1

เกีย
่ วกับวงเงิน 2,380,000 กับ 2,350,000 ตามวาระที่ 7 และ 8 นั น
้ เป็ นวงเงินเดียวกันหรือไม่ และทาไมไม่
ยุบรวมเป็ นวาระเดียวกัน

้ จงว่า วาระที่ 7 เป็ นค่า ตอบแทนของปี ทีผ
ตอบ นางสาวโสภาวดี อุต ตโมบล ชีแ
่ ่า นมา ซึง่ เดิม ทีป
่ ระชุม ผู ้ถือ หุ ้น
อนุ มัตไิ ว ้ที่ 2,200,000 บาท และทางผู ้สอบบัญชีขอเพิม
่ อีก 180,000 บาท รวมเป็ น 2,380,000 บาท จึง
จาเป็ นต ้องแยกออกมาเป็ นอีกวาระหนึง่ ส่วนค่าสอบบัญชี 2,350,000 บาทนัน
้ เป็ นของปี 2558
1.2

เงินจานวน 180,000 บาทนัน
้ เป็ นส่วนทีเ่ กินวงเงินทีไ่ ด ้รับอนุมัตไิ ว ้ก่อนแล ้วใช่หรือไม่

้ จงว่าเป็ นวงเงินทีเ่ พิม
ตอบ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ชีแ
่ ขึน
้ มาเนื่องจากเป็ นส่วนของงานทีเ่ พิม
่ ขึน
้ มาภายหลัง
จากการทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นได ้อนุมัตไิ ปแล ้ว
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2.

นายบาสันต์ กุมาร์ ดูการ์ ได ้สอบถามและให ้ความเห็นดังนี้

2.1

ใครเป็ นผู ้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทีไ่ ด ้มาใหม่สองบริษัทดังกล่าว และมีคา่ สอบบัญชีทต
ี่ ้องเพิม
่ ขึน
้ ภายหลัง
การได ้มาด ้วยหรือไม่

้ จงว่าบริษัท HHE และ BML ต่างเป็ นบริษัททีถ
้ กิจการของ SST
ตอบ นายเดนนิส บราวน์ ชีแ
่ ูกตัง้ ขึน
้ ใหม่เพือ
่ ซือ
สาหรั บ HHE นั น
้ จั ดตัง้ ขึน
้ เพื่อ ใช ้สิทธิป ระโยชน์จากอนุ สัญญาภาษี ซ ้อนระหว่า งสิง ค์โปรและมองโกเลีย
สาหรับ BML นั น
้ จัดตัง้ ขึน
้ เพือ
่ ทาให ้ SST ยังเป็ นบริษัทสัญชาติมองโกเลียอยู่เช่นเดิมซึง่ จะได ้สิทธิในการ
ครอบครองทีด
่ น
ิ สูงสุดนานถึง 60 ปี
2.2 บริษัทอาจพิจารณาใช ้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ในเรือ
่ งของสานักงานใหญ่ข ้ามประเทศซึง่ จะได ้ลดอัตรา
ภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลเหลือร ้อยละ 10
ตอบ นายเดนนิส บราวน์ กล่าวเห็ น ด ้วยและจะได ้พิจารณาการใช ้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ในเรื่อ งของสานั กงาน
ใหญ่ข ้ามประเทศ เมือ
่ มีการออกกฎระเบีย บทีเ่ กีย
่ วข ้องออกมา แต่ทัง้ นี้ต ้องค านึง ด ้วยว่า ประเทศไทยไม่ม ี
ั ญาภาษี ซ ้อนกับมองโกเลีย
อนุสญ
เมือ
่ ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นคนใดซักถามหรือให ้ข ้อเสนอแนะ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล จึงเสนอให ้ทีป
่ ระชุมลงมติ
มติทป
ี่ ระชุม ทีป
่ ระชุมพิจารณาแล ้วมีมติเสียงข ้างมาก อนุมัตค
ิ า่ ตอบแทนผู ้สอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2557
เพิม
่ เติมอีกเป็ นจานวนเงิน 180,000 บาท รวมเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,380,000 บาทด ้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
เห็นด ้วย

จานวน

603,350,711

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

99.9868

ไม่เห็นด ้วย
งดออกเสียง

จานวน
จานวน

8,975
70,400

เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

0.0014
0.0116

8. พิจารณาแต่งตงผู
ั้ ส
้ อบบ ัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบ ัญชี ประจาปี 2558
ประธานได ้มอบหมายให ้นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผู ้เสนอวาระนี้ตอ
่ ทีป
่ ระชุม
นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได ้เสนอต่อผู ้ถือหุ ้นในการแต่งตัง้ บริษัทสานั กงาน
อีวาย จากัด (เอินส์ท แอนด์ ยัง) โดย นางสาวสุมาลี ลีวราบัณฑิต ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 (ผู ้สอบบัญชี
ทีล
่ งนามในรายงานของผู ้สอบบัญชี) และ/หรือ นางสาววิส สุต า จริยธนากร ผู ้สอบบัญ ชีรับ อนุ ญาตเลขที่ 3853
และ/หรือนายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 เป็ นผู ้สอบบัญชีประจาปี 2558 ของ
บริษัท และกาหนดค่าตอบแทนเป็ นเงินจานวนไม่เกิน 2,350,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าสมควรแต่งตัง้ ผู ้สอบบัญชีตามทีเ่ สนอ เนื่องจากสานั กงานเอินส์ท แอนด์
ยัง จากัด ได ้ให ้บริการแก่บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด มีความคุ ้นเคยกับธุรกิจโรงพยาบาลเป็ นอย่างดี
และมีค่าสอบบัญชีอยู่ใ นเกณฑ์เหมาะสมในระดับเดียวกับบริษัทอืน
่ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และคณะกรรมการ
พิจารณาแล ้วเห็นชอบกับข ้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
หลังจากนัน
้ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และรับฟั งข ้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยมี
ผู ้ถือหุ ้นได ้ซักถามและให ้ข ้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังสรุปได ้ดังนี้
1.

นายบาสันต์ กุมาร์ ดูการ์ เสนอขอให ้จัดประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นให ้เร็วขึน
้ เพือ
่ ธรรมาภิบาลทีด
่ ข
ี องบริษัท

ตอบ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบลกล่าวขอบคุณสาหรับคาแนะนา
เมือ
่ ไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นคนใดซักถามหรือให ้ข ้อเสนอแนะ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล จึงเสนอให ้ทีป
่ ระชุมลงมติ
มติทป
ี่ ระชุ ม ทีป
่ ระชุมพิจารณาแล ้วมีมติเสียงข ้างมาก อนุ มัตแ
ิ ต่งตัง้ บริษัทสานั กงาน อีวาย จากัด (เอินส์ท
แอนด์ ยั ง ) เป็ นผู ้สอบบั ญ ชีแ ละก าหนดค่า ตอบแทนเป็ นเงิน จ านวนไม่ เ กิน 2,350,000 บาท ด ้วยคะแนนเสีย ง
ดังต่อไปนี้
เห็นด ้วย

จานวน

ไม่เห็นด ้วย
งดออกเสียง

จานวน
จานวน

603,360,086

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

99.9883

69,000
1,200

เสียง
เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ
คิดเป็ นร ้อยละ

0.0114
0.0001

9. พิจารณาแก้ไขหน ังสือบริคณห์สนธิของบริษ ัท ข้อ 4 เพือ
่ ให้ทุนจดทะเบียนสอดคล้องก ับ การแปลงสภาพ
หุน
้ บุรม
ิ สิทธิเป็นหุน
้ สาม ัญในปี 2558
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ประธานได ้มอบหมายให ้นายบรรพต กิตติก งิ่ เลิศ เลขานุ การบริษั ท เป็ นผู ้เสนอวาระนี้ต่อ ทีป
่ ระชุม โดยนาย
บรรพต กิตติกงิ่ เลิศ เลขานุการบริษัท ได ้เสนอต่อทีป
่ ระชุมว่าสืบเนื่องจากทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2541
เมือ
่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2541 ได ้มีมติเห็นชอบให ้ผู ้ถือหุ ้นสามารถแปลงหุ ้นบุรม
ิ สิทธิเป็ นหุ ้นสามัญ ในอัตราส่วน 1 หุ ้น
บุรม
ิ สิทธิตอ
่ 1 หุ ้นสามัญใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกๆ ปี ซึง่ ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2558 มีผู ้ถือหุ ้นบุรม
ิ สิทธิใช ้สิทธิ
แปลงหุ ้นบุรม
ิ สิทธิเป็ นหุ ้นสามัญ รวม 25,000 หุ ้น จึงต ้องแก ้ไขรายละเอียดของทุนจดทะเบียนในหนั งสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข ้อ 4 เป็ นดังนี้
ิ สองล ้านเจ็ดแสนสองพันหกร ้อยแปด
ทุนจดทะเบียน จานวน 922,702,685 บาท (เก ้าร ้อยยีส
่ บ
สิบห ้าบาท)
ิ สองล ้านเจ็ดแสนสองพันหกร ้อยแปด
แบ่งออกเป็ น
922,702,685 หุ ้น (เก ้าร ้อยยีส
่ บ
สิบห ้าหุ ้น)
มูลค่าหุ ้นละ
1
บาท (หนึง่ บาท)
โดยแยกเป็ น
ข ้อ 4

ิ เอ็ดล ้านสองแสนเจ็ดหมืน
ิ
921,276,022 หุ ้น (เก ้าร ้อยยีส
่ บ
่ หกพันยีส
่ บ
สองหุ ้น)
่ สนสองหมืน
1,426,663 หุ ้น (หนึง่ ล ้านสีแ
่ หกพันหกร ้อยหกสิบสาม
หุ ้น)

หุ ้นสามัญ
หุ ้นบุรม
ิ สิทธิ

โดยนายบรรพต กิตติกงิ่ เลิศ ได ้แจ ้งให ้ทีป
่ ระชุมทราบว่าในวาระนี้ ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นต ้องมีมติอนุมัตด
ิ ้วยคะแนน
ิ ธิออกเสียง
เสียงไม่น ้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทีม
่ าเข ้าร่วมการประชุมและมีสท
หลังจากนัน
้ นายบรรพต กิตติกงิ่ เลิศ ได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และรับฟั งข ้อเสนอแนะต่าง ๆ เมือ
่ ไม่มผ
ี ู้
ถือหุ ้นคนใดซักถามหรือให ้ข ้อเสนอแนะ นายบรรพต กิตติก งิ่ เลิศ จึงเสนอให ้ทีป
่ ระชุม ลงมติอ นุ มัต แ
ิ ก ้ไขหนั งสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข ้อ 4 เพือ
่ ให ้ทุนจดทะเบียนสอดคล ้องกับ การแปลงสภาพหุ ้นบุรม
ิ สิทธิเป็ นหุ ้นสามัญในปี
2558
มติท ป
ี่ ระชุ ม ทีป
่ ระชุม พิจ ารณาแล ้วมีม ติอ นุ มั ต แ
ิ ก ้ไขหนั ง สือ บริค ณห์ส นธิข องบริษั ท ข ้อ 4 เพื่อ ให ้ทุน จด
ทะเบียนสอดคล ้องกับการ แปลงสภาพหุ ้นบุรม
ิ สิทธิเป็ นหุ ้นสามัญในปี 2558 ด ้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4
ิ ธิออกเสียง ดังนี้
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู ้ถือหุ ้นทีม
่ าประชุมและมีสท
เห็นด ้วย

จานวน

603,358,086

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

99.9880

ไม่เห็นด ้วย

จานวน

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

งดออกเสียง

จานวน

0
72,200

เสียง

คิดเป็ นร ้อยละ

0.0000
0.0119

10. พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ้ามี)
ประธานได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นซักถาม และรับฟั งข ้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู ้ถือหุ ้น โดยมีผู ้ถือหุ ้นได ้ซักถาม
และให ้ข ้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังสรุปได ้ดังนี้
1.

นายสุรย
ิ นต์ จิตราภัณฑ์ สอบถามเกีย
่ วกับโรงพยาบาลดังต่อไปนี้

1.1

สอบถามความคืบหน ้าการของโรงพยาบาลทีถ
่ นนเพชรบุรี

้ จงว่าโครงการทีถ
ตอบ นายเดนนิส บราวน์ ชีแ
่ นนเพชรบุรค
ี าดว่าจะเริม
่ ก่อสร ้างในเดือนพฤศจิกายน 2558 และจะ
แล ้วเสร็จในปี 2561
1.2

หลังจากการเพิม
่ จานวนเตียงคนไข ้วิกฤตอีก 18 เตียงแล ้ว อยากทราบว่าโรงพยาบาลมีจานวนเตียงทัง้ หมดกี่
เตียง และมีรายได ้ต่อเตียงเท่าไหร่

้ จงว่า ณ ปั จจุบัน โรงพยาบาลมีจานวนเตียง ICU ทัง้ สิน
้ 59 เตียง และกาลังจะมีการ
ตอบ นายเดนนิส บราวน์ ชีแ
ปรับปรุงอีก 9 เตียงใน ICU 3 เก่า ซึง่ ปั จจุบน
ั และโรงพยาบาลมีจานวนเตียงทัง้ หมด 580 เตียง และมีรายได ้
ต่อเตียงโดยเฉลีย
่ อยูท
่ ป
ี่ ระมาณ 2.5 ล ้านบาทต่อเตียง
1.3

อัตราการเติบโตทีต
่ งั ้ เป้ าไว ้เป็ นเท่าไหร่

้ จงว่าการเพิม
ตอบ นายเดนนิส บราวน์ ชีแ
่ ของรายได ้ในปี นค
ี้ าดว่าจะอยู่ทรี่ ้อยละ 10-15
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1.4

อยากให ้ผู ้บริหารเสนอมุมมองเกีย
่ วกับโรงพยาบาลทีม
่ องโกเลีย เมือ
่ เปรียบเทียบกับโรงพยาบาลบารุงราษฎร์
เช่นว่ามีจานวนเตียงเท่าใด รายได ้ต่อเตียงเท่าใด รายได ้ทีแ
่ บ่งให ้บริษัทแม่เท่าใด และกลุม
่ ลูกค ้าเป็ นกลุ่ม
ใด

้ 98 เตียงผู ้ป่ วย
ตอบ โรงพยาบาลในมองโกเลียมีขนาดเล็กกว่า โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ โดยมีจานวนเตียงทัง้ สิน
ใน ประชากรของประเทศมองโกเลีย มีเพีย ง 2.5 ล ้านคนเท่า นั น
้ ขนาดและศัก ยภาพของโรงพยาบาลใน
มองโกเลียเป็ นโรงพยาบาลให ้บริการทั่วไปมากกว่าโรงพยาบาลเฉพาะด ้านหรือผู ้ป่ วยหนั ก สัดส่วนผู ้ป่ วยจึง
น ้อยกว่า โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ โดยมีสัดส่วนจานวนผู ้ป่ วยคิดเป็ นร ้อยละ 10 เมื่อเทียบกับโรงพยาบาล
บารุงราษฎร์แต่มรี ายได ้เพียงร ้อยละ 2
1.5

อยากทราบหลักเกณฑ์ในการปรับราคาต่อปี

้ จงว่า ในช่ว งเดือ นพฤศจิก ายนของทุก ปี ทางโรงพยาบาลได ้จั ด ทารายงานเสนอ
ตอบ นายเดนนิส บราวน์ ชีแ
งบประมาณต่อคณะกรรมการเพือ
่ พิจ ารณาอนุมัต ิ โดยนาต ้นทุนต่าง ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง และอัตราเงินเฟ้ อ มาเป็ น
ตัวกาหนดราคาทีจ
่ ะปรับปรุงในปี ต่อไป
2.

คุณณั ฐชัย แรงผลสัมฤทธิ์ ถามว่าทางบริษัทมีบริษัทลูกอยู่ในฮ่องกงและสวิสเซอร์แลนด์ด ้วย จึงอยากทราบ
แผนการลงทุนของสองบริษัทนี้

ตอบ ทัง้ สองบริษัทเป็ นบริษัททีเ่ ตรียมไว ้เพือ
่ รองรั บการขยายตัวของบริษัทย่อยคือ บริษัท ไวทัลไลฟ์ จากัด แต่
บริษัทยังไม่สามารถเปิ ดเผยข ้อมูลได ้ในตอนนี้ แต่คาดการไว ้ว่าจะเริม
่ ดาเนินการภายในปี นี้
3.

นายไกรวัลย์ คทวณิช สอบถามดังต่อไปนี้

3.1

เกี่ย วกั บ บริษั ทศูน ย์พั ฒ นาบุค ลากร บ ารุ ง ราษฎร์ จ ากั ด ที่จั ด ตั ง้ ขึ้ น มา เพราะเหตุใ ดจึง ไม่ ม ีก ารพั ฒ นา
บุคลากรอืน
่ นอกจากบุคลากรทางการแพทย์

้ จงว่า บริษั ทนี้ม ีการครอบคลุม การบริห ารและฝึ กอบรมพนั ก งานทุก ๆ ด ้านที่
ตอบ นายสมศัก ดิ์ วิวัฒ นสิน ชัย ชีแ
เกี่ย วข ้องกั บ การบริห ารจั ด การของโรงพยาบาล และยั ง ได ้ผลประโยชน์ ท างด ้านภาษี ท ี่ไ ด ้จั ด อบรมให ้
พนักงานในเครือเดียวกันเอง
3.2

ทีร่ ะบุในรายงานประจาปี หน ้า 71 น่ าจะไม่ถูกต ้องเพราะระบุวา่ เป็ นการพั ฒนาและฝึ กอบรมเฉพาะธุรกิจการ
บริการทางการแพทย์เท่านัน
้

้ จงต่อทีป
ตอบ นายเดนนิส บราวน์ ชีแ
่ ระชุมว่าการตัง้ บริษัทดังกล่าวมีสองวัตถุประสงค์คอ
ื เพือ
่ ฝึ กอบรมพนั กงาน
้ จงว่าอาจเกิดความคลาดเคลือ
และเพื่อผลประโยชน์ทางด ้านภาษี นายสมศักดิ์ วิวัฒนสินชัยชีแ
่ นจากการ
แปลไทยเป็ นอังกฤษ แต่ความหมายแท ้จริงแล ้วคือทุกบริการทีเ่ กีย
่ วกับการด าเนินธุร กิจ ของโรงพยาบาล
ทัง้ หมด และรับจะไปปรับปรุง
3.3

พบปั ญหาจากพนักงานทางด ้านการเงิน การออกใบเสร็ จรับเงิน การคืน เงินเข ้าบัตรเครดิต จึงอยากให ้พัฒนา
บุคลากรของโรงพยาบาล

้ จงต่อว่าขอบคุณสาหรับคาแนะนาและขอรายละเอียดเพิม
ตอบ นายสมศักดิ์ ชีแ
่ เติมภายหลังการประชุม
3.4

ขอให ้ปรับปรุงหน ้าประวัตข
ิ องกรรมการผู ้รับมอบฉันทะ อยากให ้ใส่รูปด ้วย

ตอบ นายบรรพต กิตติกงิ่ เลิศ รับจะปรับปรุงตามทีเ่ สนอ
4.

นายนิรันดร์ ทวีกล
ุ ถามต่อทีป
่ ระชุมว่าการลงทุนในต่างประเทศ เห็ นโอกาสอะไรถึงไปลงทุนในมองโกเลีย
และแนวคิดคร่าว ๆ ในการเลือกประเทศทีไ่ ปขยายการลงทุนในการตัง้ โรงพยาบาล

้ จงว่ามี 2 ปั จจัยหลักทีใ่ ช ้ตัดสินใจลงทุนคือ ประเทศนั น
ตอบ นายเดนนิส บราวน์ ชีแ
้ ต ้องมีอัตราการส่งต่อผู ้ป่ วย
เข ้ามารักษาทีโ่ รงพยาบาลบารุงราษฎร์ และมีบค
ุ ลากรทางการแพทย์และพยาบาลทีไ่ ด ้รับการฝึ กอบรม และ
เราจะเข ้าไปร่วมพัฒนาต่อได ้
5.

นายศักดา ตัง้ ศักดิส
์ ถิตย์ ได ้สอบถามดังนี้

5.1

โรงพยาบาลในมองโกเลียทารายได ้ให ้กับบารุง ราษฎร์เท่าใด และลูกค ้าชาวมองโกเลียทีม
่ ารั ก ษาทีบ
่ ารุ ง
ราษฎร์มก
ี ค
ี่ น

้ จงว่าทีโ่ รงพยาบาลทีม
ตอบ นายเดนนิส บราวน์ ชีแ
่ องโกเลียมีจานวนผู ้ป่ วยประมาณร ้อยละ 10 ของโรงพยาบาล
บารุงราษฎร์ แต่ในเชิงรายได ้คิดเป็ นประมาณร ้อยละ 2 แต่ปีนี้เศรษฐกิจของมองโกเลียแย่ รายได ้อาจจะตก
มาอยูท
่ รี่ ้อยละ 1 หรือ 2 ในระยะยาวจะพัฒนาศักยภาพทีม
่ องโกเลียให ้ส่งต่อผู ้ป่ วยมาทีบ
่ ารุงราษฎร์เพิม
่ มาก
ขึน
้ ซึง่ ปั จจุบน
ั ชาวมองโกเลียเดินทางไปใช ้บริการทีเ่ กาหลีกน
ั มาก จึงอยากให ้มาใช ้บริการทีไ่ ทยแทน
5.2

ทางโรงพยาบาลมองว่าจะลงทุนทีไ่ หนอีกหรือไม่
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้ จงว่าทางโรงพยาบาลมองหาโอกาสอย่างต่อเนื่ อง และบางครั ง้ มีก ารเซ็นต์สัญญา
ตอบ นายเดนนิส บราวน์ ชีแ
้ ปั จจุบันบอกได ้เพียงแต่วา่ จะมีการจัดตัง้
รักษาความลับแต่ไม่สามารถบอกรายละเอียดได ้จนกว่าจะเสร็ จสิน
คลินก
ิ ในประเทศพม่าเพือ
่ วินจ
ิ ฉัยและส่งต่อคนไข ้มาให ้ทางบารุงราษฎร์
5.3

โรงพยาบาลตรงถนนเพชรบุรี ค่าใช ้จ่ายนี้เป็ นค่าใช ้จ่ายอะไร เท่าใดบ ้าง และได ้ประโยชน์จากการอ่อนค่า
ของเงินยูโรและเยนบ ้างหรือไม่

้ จงว่า งบประมาณโครงการนี้ป ระมาณ 8.37 พั น ล ้านบาท โดยแบ่ง เป็ นต ้นทุน งาน
ตอบ นายเดนนิส บราวน์ ชีแ
ก่อสร ้าง 5.6 พันล ้าน เครือ
่ งมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1.5 พันล ้านบาท ค่าทีป
่ รึกษาโครงการ 315 ล ้านบาท
ต ้นทุนทีด
่ น
ิ อีก 900 ล ้านบาท อุปกรณ์ทางการแพทย์ทน
ี่ าเข ้าจากต่างประเทศแม ้มีค่าเงินอ่อนลงแล ้ว แต่
้ อุปกรณ์ทน
้ จะใช ้เงิน
ทางโรงพยาบาลจะซือ
ี่ าเข ้าจากยุโรปหรืออเมริกา โดยเป็ นผู ้ขายในประเทศไทย การซือ
้ กับตัวแทนในไทยทางโรงพยาบาลจะ
สกุลบาท จึงไม่ได ้ประโยชน์จากการทีค
่ า่ เงินอ่อนลงหรือไม่ แต่การซือ
ได ้ประโยชน์จากการบริการหลังการขายทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ
6.

นายทองทศ แทงหล ้า สอบถามต่อ ทีป
่ ระชุม ว่า ทางโรงพยาบาลมีแ นวทางการให ้ได ้มาซึง่ การรั บ รองการ
่ อย่างไรบ ้าง
ต่อต ้านทุจริตคอร์รัปชัน

้ จงว่าอยูใ่ นระหว่างดาเนินการตามแผนงานทีก
ตอบ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล ชีแ
่ าหนดไว ้

เมือ
่ ไม่มข
ี ้อซักถามเพิม
่ เติม ประธานกล่าวขอบคุณผู ้ถือหุ ้นทีไ่ ด ้สละเวลามาประชุม และขอปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 19.00 น.

่
ลงชือ

ประธานทีป
่ ระชุม
______________________
(นายชัย โสภณพนิช)
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สิง่ ทีส
่ ง่ มาด้วยลาด ับที่ 2
ข้อบ ังค ับ
ของ
บริษ ัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จาก ัด (มหาชน)
(เฉพาะทีเ่ กีย
่ วข้องก ับการประชุมวิสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั้ ่ 1/2558)
หมวดที่ 4 คณะกรรมการ
คุณสมบัตข
ิ องกรรมการ วิธก
ี ารเลือกตัง้ กรรมการ และกรรมการออกจากตาแหน่งตามวาระ
ข ้อ 20. ให ้บริษั ทมีค ณะกรรมการของบริษั ทไม่น อ
้ ยกว่า 5 (ห ้า) คน และกรรมการไม่ น อ้ ยกว่า กึง่ หนึ่ง ของจ านวน
กรรมการทัง้ หมดต ้องมีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นราชอาณาจักร
ข ้อ 21. กรรมการของบริษัทไม่จาเป็ นต ้องมาจากผู ้ถือหุ ้นของบริษัท บุคคลภายนอกซึง่ ยินยอมเป็ นกรรมการของบริษัท
และได ้รับการแต่งตัง้ จากทีป
่ ระชุมใหญ่แล ้วย่อมเป็ นกรรมการของบริษัทได ้
ข ้อ 22. การเลือกตัง้ กรรมการของบริษัทให ้กระทาโดยทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้น ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารดังต่อไปนี้
22.1 ผู ้ถือหุ ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ ้นต่อหนึง่ เสียง
22.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช ้วิธอ
ี อกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลคราวละคน หรือ
คราวละหลายคนรวมกันเป็ นคณะ ตามแต่ทป
ี่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้
ผู ้
ถือ หุ ้นต ้องออกเสีย งด ้วยคะแนนที่ม ีอ ยู่ทั ง้ หมดจะแบ่ง คะแนนเสีย งแก่ค นใด หรือ คณะใดมากน อ
้ ย
เพียงใดไม่ได ้
22.3 การออกเสีย งลงคะแนนเลือ กตัง้ กรรมการให ้ใช ้เสีย งข ้างมาก หากมีค ะแนนเสีย งเท่า กัน ให ้ผู ้เป็ น
้ าด
ประธานทีป
่ ระชุมเป็ นผู ้ออกเสียงชีข
ข ้อ 23. ในการประชุมสามัญประจาปี ทก
ุ ครัง้ ให ้กรรมการออกจากตาแหน่งหนึง่ ในสามเป็ นอัตรา ถ ้าจานวนกรรมการทีจ
่ ะ
แบ่งออกให ้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได ้ ก็ให ้ออกโดยจานวนใกล ้เคียงทีส
่ ด
ุ กับส่วนหนึง่ ในสาม
กรรมการทีจ
่ ะต ้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ทีส
่ องภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั น
้ ให ้จับสลากกันว่าผู ้ใด
จะออก ส่วนปี หลังต่อไป ให ้กรรมการคนทีอ
่ ยูใ่ นตาแหน่งนานทีส
่ ด
ุ นัน
้ เป็ นผู ้ออกจากตาแหน่ง
กรรมการซึง่ พ ้นจากตาแหน่งตามวาระในข ้อนี้ อาจได ้รับเลือกตัง้ กลับเข ้ามาเป็ นกรรมการใหม่ได ้
ข ้อห ้ามกรรมการ
ข ้อ 33. ห ้ามมิให ้กรรมการประกอบกิจการ เข ้าเป็ นหุ ้นส่วนหรือเข ้าเป็ นกรรมการในนิตบ
ิ ค
ุ คลอืน
่ ทีม
่ ส
ี ภาพอย่างเดียวกัน
และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว ้นแต่จะแจ ้งให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นทราบก่อนทีจ
่ ะมีมติแต่งตัง้
การกาหนดค่าตอบแทนให ้กรรมการ
ิ ธิได ้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย
ข ้อ 39. กรรมการมีสท
้ ประชุม บาเหน็ จ โบนั ส หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอืน
่ ตามทีท
่ ป
ี่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นจะพิจารณา ซึง่ ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอน
หรือวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว ้เป็ นคราวๆ ไป หรือจะให ้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลีย
่ นแปลงก็
ได ้ และนอกจากนัน
้ ให ้ได ้รับเบีย
้ เลีย
้ งและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
ความในวรรคหนึง่ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนั กงานหรือลูกจ ้างของบริษัท ซึง่ ได ้รับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ในอันทีจ
่ ะได ้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ ป็ นพนักงานหรือลูกจ ้างของบริษัท

หมวดที่ 5 การประชุมผูถ
้ อ
ื หุน
้
การจัดประชุมผู ้ถือหุ ้น
้ สุด
ข ้อ 40. คณะกรรมการต ้องจัดให ้มีการประชุมผู ้ถือหุ ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 (สี)่ เดือนนั บแต่วันสิน
ของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท การประชุมผู ้ถือหุ ้นคราวอืน
่ นอกจากทีก
่ ล่าวแล ้ว ให ้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู ้ถือหุ ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ เมือ
่ ใดก็ได ้สุดแต่จะเห็นสมควร
หรือผู ้ถือหุ ้นรวมกันนั บ จานวนหุ ้นได ้ไม่น ้อยกว่าหนึ่งในห ้าของจ านวนหุ ้นทีจ
่ าหน่ ายได ้ทัง้ หมด หรือผู ้ถือ หุ ้น
ิ ห ้า) คน ซึง่ มีหุ ้นนั บรวมกันได ้ไม่น ้อยกว่าหนึง่ ในสิบของจานวนหุ ้นทีจ
ไม่น ้อยกว่า 25 (ยีส
่ บ
่ าหน่ายได ้ทัง้ หมด
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่ กัน ทาหนั งสือขอให ้คณะกรรมการเรีย กประชุมผู ้ถือหุ ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือ
สามารถเข ้าชือ
่ ใดก็ได ้ แต่
ต ้องระบุเหตุผลในการทีข
่ อให ้เรียกประชุมไว ้ให ้ชัดเจนในหนั งสือดังกล่าวด ้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต ้อง
จัดให ้มีการประชุมผู ้ถือหุ ้นภายใน 1 (หนึง่ ) เดือน นับแต่วน
ั ได ้รับหนังสือนัน
้ จากผู ้ถือหุ ้น
หนังสือนัดประชุม
ข ้อ 41. ในการเรียกประชุมผู ้ถือหุ ้น ให ้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องทีจ
่ ะเสนอต่อทีป
่ ระชุมพร ้อมด ้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให ้ชัดเจนว่าเป็ นเรือ
่ งทีจ
่ ะ
เสนอเพือ
่ ทราบ เพือ
่ อนุมัตห
ิ รือเพือ
่ พิจารณาแล ้วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว
และจัดส่งให ้ผู ้ถือหุ ้นและนายทะเบียนทราบไม่น ้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าว
นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตด
ิ ต่อกัน 3 (สาม) วันก่อนวันประชุมไม่น ้อยกว่า 3 (สาม) วัน
องค์ประชุม
ิ
ข ้อ 42. ในการประชุมผู ้ถือหุ ้น ต ้องมีผู ้ถือหุ ้นและผู ้รับมอบฉั นทะจากผู ้ถือหุ ้น (ถ ้ามี) มาประชุมไม่น ้อยกว่า 25 (ยีส
่ บ
ห ้า) คน หรือไม่น ้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนผู ้ถือหุ ้นทัง้ หมด จะต ้องมีหุ ้นนั บรวมกันได ้ไม่น ้อยกว่าหนึง่ ในสาม
ของจานวนหุ ้นทีจ
่ าหน่ายได ้ทัง้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทป
ี่ รากฏว่าการประชุมผู ้ถือหุ ้นครัง้ ใด เมือ
่ ล่วงเวลานั ดไปแล ้วถึงหนึง่ ชัว่ โมง จานวนผู ้ถือหุ ้นซึง่ มาเข ้า
ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีก
่ าหนดไว ้ หากว่าการประชุมผู ้ถือหุ ้นได ้เรียกนั ดเพราะผู ้ถือหุ ้นร ้องขอ การ
ประชุมเป็ นอันระงับไป ถ ้าการประชุมผู ้ถือหุ ้นมิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผู ้ถือหุ ้นร ้องขอ ให ้นั ดประชุมใหม่
และให ้ส่งหนั งสือนั ดประชุมไปยังผู ้ถือหุ ้นไม่น ้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั ง้ หลังนี้ไม่
บังคับว่าจะต ้องครบองค์ประชุม
ประธานทีป
่ ระชุม
ข ้อ 43. ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ป ระชุม ผู ้ถือ หุ ้น ในกรณี ท ี่ป ระธานกรรมการไม่อ ยู่ ใ นที่ป ระชุม หรือ ไม่
สามารถปฏิบัต ห
ิ น ้าทีไ่ ด ้ ถ ้ามีรองประธานกรรมการให ้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ ้าไม่มรี องประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีไ่ ด ้ ให ้ผู ้ถือหุ ้นซึง่ มาประชุมผู ้ถือหุ ้นคนหนึง่ เป็ นประธานในทีป
่ ระชุม
ในการออกเสียงลงคะแนน ให ้ผู ้ถือหุ ้นมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุ ้นทีต
่ นถืออยู่ โดยถือว่าหุ ้นหนึง่ มีหนึง่ เสียง
การออกเสียงลงคะแนนให ้กระทาโดยเปิ ดเผย เว ้นแต่ผู ้ถือหุ ้นไม่น ้อยกว่า 5 (ห ้า) คนร ้องขอ และทีป
่ ระชุมลง
มติใ ห ้ลงคะแนนลับ ก็ ใ ห ้ลงคะแนนลับ ส่ว นวิธ ีก ารออกเสีย งลงคะแนนลับ นั ้น ให ้เป็ นไปตามทีป
่ ระธานในที่
ประชุมกาหนด
การลงมติ
ข ้อ 44. มติของทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นนัน
้ ให ้ประกอบด ้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
44.1 ในกรณีปกติ ให ้ถือเสียงข ้างมากของผู ้ถือหุ ้นซึง่ มาประชุมและออกเสีย งลงคะแนน ถ ้ามีคะแนนเสีย ง
้ าด
เท่ากัน ให ้ประธานในทีป
่ ระชุมออกเสียงเพิม
่ ขึน
้ อีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชีข
44.2 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให ้ถือคะแนนเสียงไม่น ้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู ้ถือหุ ้น ซึง่ มา
ิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ประชุมและมีสท
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนทีส
่ าคัญให ้แก่บค
ุ คลอืน
่
้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอืน
(ข) การซือ
่ หรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทา แก ้ไข หรือเลิกสัญญาเกีย
่ วกับการให ้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนทีส
่ าคัญ
การมอบหมายให ้บุค คลอืน
่ เข ้าจัด การธุร กิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอืน
่ โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก ้ไขเพิม
่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข ้อบังคับของบริษัท
(จ) การเพิ่ม ทุน การลดทุน การออกหุ ้นกู ้ หรือ หุ ้นกู ้ชนิด แปรสภาพเป็ นหุ ้นสามั ญ ได ้ การออกหุ ้น
บุร ิม สิท ธิ หรือ หุ ้นบุร ิม สิท ธิช นิด แปรสภาพเป็ นหุ ้นสามั ญ ได ้ การออกหลัก ทรั พ ย์ช นิด อื่น ตาม
บทบัญญัตข
ิ องกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การออกใบสาคัญแสดงสิทธิใน
้ หุ ้นทุกชนิด
การจองซือ
(ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท
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กิจการอันทีป
่ ระชุมสามัญประจาปี พงึ กระทา
ข ้อ 45. กิจการอันทีป
่ ระชุมสามัญประจาปี พงึ กระทามีดงั นี้
45.1 พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่ สนอต่อทีป
่ ระชุมแสดงถึงผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี ที่
ผ่านมา
45.2 พิจารณาและอนุมัตงิ บดุล และบัญชีกาไรขาดทุน
45.3 พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
45.4 เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการเก่าทีอ
่ อกตามวาระ
45.5 เลือกตัง้ ผู ้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี
45.6 กิจการอืน
่
หมวดที่ 6 การบ ัญชี การเงิน และการสอบบ ัญชี
การจ่ายเงินปั นผล
ข ้อ 50. ห ้ามมิให ้แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอืน
่ นอกจากเงินกาไร ในกรณีทบ
ี่ ริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห ้ามมิ
ให ้แบ่งเงินปั นผล
เงินปั นผลให ้แบ่งตามจานวนหุ ้น หุ ้นละเท่า ๆ กัน
โดยมติของทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้น การจ่ายเงินปั นผลบริษัทอาจจะจ่ายเงินปั นผลทัง้ หมด หรือบางส่วนในรูปของหุ ้น
ปั นผล (STOCK DIVIDEND) โดยออกเป็ นหุ ้นสามัญใหม่ให ้แก่ผู ้ถือหุ ้น
คณะกรรมการอาจจ่ายเงิน ปั น ผลระหว่า งกาลให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นได ้เป็ นครั ง้ คราว ในเมื่อ เห็ น ว่าบริษัท มีผ ลก าไร
สมควรพอทีจ
่ ะทาเช่นนัน
้ และรายงานให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่า ยเงิน ปั น ผล ให ้กระท าภายใน 1 (หนึ่ง ) เดือ น นั บ แต่วัน ทีป
่ ระชุม ผู ้ถือ หุ ้น หรือ คณะกรรมการลงมติ
แล ้วแต่ก รณี ทัง้ นี้ ให ้แจ ้งเป็ นหนั ง สือ ไปยั ง ผู ้ถือ หุ ้น และให ้โฆษณาค าบอกกล่า วการจ่า ยเงิน ปั น ผลนั ้น ใน
หนังสือพิมพ์ด ้วย
ข ้อ 51. บริษัทต ้องจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว ้เป็ นทุนสารองไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 5 (ห ้า) ของกาไรสุท ธิ
ประจาปี หักด ้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ ้ามี) จนกว่าทุนสารองนั น
้ จะมีจานวนไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 10 (สิบ)
ของจานวนทุนจดทะเบียนของบริษัท
เมือ
่ ได ้รับอนุมัตจิ ากทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นแล ้ว บริษัทอาจโอนทุนสารองอืน
่ ทุนสารองตามกฎหมาย และทุนสารอง
ส่วนล้ามูลค่าหุ ้นตามลาดับไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได ้
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สิง่ ทีส
่ ง่ มาด้วยลาด ับที่ 3
เอกสารและหล ักฐานทีผ
่ เู ้ ข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
วิธก
ี ารมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ
้ อ
ื หุน
้

ขอให ้ท่า นผู ้ถือ หุ ้นและท่า นผู ้รั บ มอบฉั น ทะทุก ท่า นโปรดน าหนั ง สือ นั ด ประชุม แบบการลงทะเบีย น หนั ง สือ
มอบฉันทะ และหลักฐานซึง่ มีรายละเอียดดังนี้ มาเพือ
่ ลงทะเบียนเข ้าร่วมประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้นครัง้ ที่ 1/2558 ของบริษัท
โรงพยาบาล บารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน)
1. เอกสารทีผ
่ เู ้ ข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
กรณีบค
ุ คลธรรมดา
1. กรณีผู ้ถือหุ ้นเข ้าร่วมประชุมด ้วยตนเอง
ให ้แสดงเอกสารทีส
่ ว่ นราชการออกให ้ทีย
่ ังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข ้าราชการ
่ -นามสกุล ให ้ยืน
ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลีย
่ นชือ
่ หลักฐานประกอบด ้วย
2. กรณีมอบฉันทะให ้ผู ้รับมอบฉันทะเข ้าร่วมประชุม
2.1

หนั งสือมอบฉั นทะตามแบบทีแ
่ นบมาพร ้อมหนั งสือนั ดประชุม (แบบใดแบบหนึง่ ) ซึง่ ได ้กรอกข ้อความ
่ ผู ้มอบฉันทะ และผู ้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ ครบถ ้วนแล ้ว
ถูกต ้องครบถ ้วนและลงลายมือชือ

2.2

่ รั บรอง
สาเนาเอกสารทีส
่ ว่ นราชการออกให ้ของผู ้ถือหุ ้น ตามกรณีบค
ุ คลธรรมดา ข ้อ 1 และผู ้ถือหุ ้นได ้ลงชือ
สาเนาถูกต ้อง

2.3

แสดงเอกสารทีส
่ ว่ นราชการออกให ้ของผู ้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบค
ุ คลธรรมดา ข ้อ 1

กรณีนต
ิ บ
ิ ค
ุ คล
1. กรณีผู ้แทนของผู ้ถือหุ ้น (กรรมการ) เข ้าร่วมประชุมด ้วยตนเอง
1.1

แสดงเอกสารทีส
่ ว่ นราชการออกให ้ของผู ้แทนนิตบ
ิ ค
ุ คลเช่นเดียวกับกรณีบค
ุ คลธรรมดา ข ้อ 1

1.2

สาเนาหนั งสือรับรองการจดทะเบีย นนิต บ
ิ ค
ุ คลของผู ้ถือ หุ ้นซึง่ รับรองสาเนาถูกต ้องโดยผู ้แทนนิตบ
ิ ค
ุ คล
(กรรมการ) และมีข ้อความแสดงให ้เห็นว่าผู ้แทนนิตบ
ิ ค
ุ คลซึง่ เป็ นผู ้เข ้าร่วมประชุมมีอานาจกระทาการแทน
นิตบ
ิ ค
ุ คลซึง่ เป็ นผู ้ถือหุ ้น

2. กรณีผู ้ถือหุ ้นมอบฉันทะให ้ผู ้รับมอบฉันทะเข ้าร่วมประชุม
2.1

หนั ง สือ มอบฉั น ทะตามแบบที่แ นบมาพร อ
้ มหนั ง สือ นั ด ประชุม (แบบ ก หรือ แบบ ข) ซึง่ ได ้กรอก
่ ของผู ้มีอานาจกระทาการแทนนิตบ
ข ้อความถูกต ้องครบถ ้วนและลงลายมือชือ
ิ ค
ุ คล (กรรมการตามทีไ่ ด ้จด
่ ผู ้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ ครบถ ้วนแล ้ว
ทะเบียนไว ้) ในฐานะผู ้มอบฉันทะ และลงลายมือชือ

2.2

สาเนาหนั งสือรับรองการจดทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลของผู ้ถือหุ ้นซึง่ รับรองสาเนาถูกต ้อง โดยผู ้มีอานาจกระทา
การแทนนิตบ
ิ ค
ุ คล (กรรมการ) ตามทีไ่ ด ้จดทะเบียนไว ้ และมีข ้อความแสดงให ้เห็นว่าผู ้แทนนิตบ
ิ ค
ุ คลซึง่
ลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอานาจกระทาการแทนนิตบ
ิ ค
ุ คลซึง่ เป็ นผู ้ถือหุ ้น

2.3

สาเนาเอกสารทีส
่ ว่ นราชการออกให ้ของผู ้แทนนิตบ
ิ ค
ุ คล (กรรมการ) ซึง่ เป็ นผู ้มอบฉั นทะ ตามกรณีบค
ุ คล
่ รับรองสาเนาถูกต ้อง
ธรรมดา ข ้อ 1 และลงชือ

2.4

แสดงเอกสารทีส
่ ว่ นราชการออกให ้ของผู ้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบค
ุ คลธรรมดา ข ้อ 1
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3. กรณีการมอบฉั นทะของผู ้ถือหุ ้นทีเ่ ป็ นผู ้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให ้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเป็ นผู ้รับฝากและดูแลหุ ้น
3.1

เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)
ก. หนั ง สือ มอบฉั น ทะ (แบบ ก หรือ แบบ ข) ที่แ นบมาพร อ
้ มหนั ง สือ นั ด ประชุม หรือ แบบ ค ซึ่ง
สามารถ download ได ้จาก website ของบริษัทที่ www.bumrungrad.com ซึง่ ได ้กรอกข ้อความ
่ ของผู ้มีอานาจกระทาการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ตามทีไ่ ด ้
ถูกต ้องครบถ ้วนและลงลายมือชือ
จดทะเบียนไว ้ ในฐานะเป็ นผู ้มอบฉันทะ และผู ้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ ครบถ ้วนแล ้ว
ข. หนั ง สือ ยื น ยั น ว่ า ผู ล
้ งนามในหนั ง สือ มอบฉั น ทะแทนได ร้ ั บ อนุ ญ าตประกอบธุ ร กิจ คั ส โตเดีย น
(Custodian)

ซึง่ ลงนามโดยผู ้มีอ านาจกระท าการแทนของคั ส โตเดีย น (Custodian) ตามทีไ่ ด ้

จดทะเบียนไว ้
ค. สาเนาหนั งสือรับรองการจดทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึง่ รับรองสาเนาถูกต ้อง
โดยผู ้มีอานาจกระทาการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ตามทีไ่ ด ้จดทะเบียนไว ้ และมีข ้อความ
แสดงให ้เห็ นว่าผู ้แทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึง่ ลงนามในฐานะผู ้มอบฉั นทะมีอานาจกระทาการ
แทนคัสโตเดียน (Custodian)
ง.

สาเนาเอกสารทีส
่ ว่ นราชการออกให ้ของผู ้มีอานาจกระทาการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึง่ เป็ น
่ รับรองสาเนาถูกต ้อง
ผู ้มอบฉันทะตามกรณีบค
ุ คลธรรมดา ข ้อ 1 และลงชือ

3.2

เอกสารหลักฐานจากผู ้ถือหุ ้น
ก. หนั ง สือ มอบอ านาจจากผู ้ถือ หุ ้นให ้คั ส โตเดีย น (Custodian) เป็ นผู ้ด าเนิน การลงนามในหนั ง สือ
มอบฉันทะแทน
ข. สาเนาหนั งสือ รั บรองการจดทะเบีย นนิต บ
ิ ุคคลของผู ้ถือหุ ้นซึง่ รั บรองสาเนาถูกต ้อง โดยผู ้มีอ านาจ
กระทาการแทนนิตบ
ิ ค
ุ คล (กรรมการ) ตามทีไ่ ด ้จดทะเบียนไว ้ และมีข ้อความแสดงให ้เห็นว่าผู ้แทน
นิตบ
ิ ค
ุ คลซึง่ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอานาจกระทาการแทนนิตบ
ิ ค
ุ คลซึง่ เป็ นผู ้ถือหุ ้น
ค. สาเนาเอกสารทีส
่ ว่ นราชการออกให ้ของผู ้แทนนิตบ
ิ ุคคล (กรรมการ) ซึง่ เป็ นผู ้มอบฉั นทะ ตามกรณี
่ รับรองสาเนาถูกต ้อง
บุคคลธรรมดา ข ้อ 1 และลงชือ

3.3

เอกสารหลักฐานทีส
่ ว่ นราชการออกให ้ผู ้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบค
ุ คลธรรมดา ข ้อ 1

ทัง้ นี้เอกสารทีจ
่ ัดทาเป็ นภาษาอืน
่ นอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต ้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบ
มาพร ้อมด ้วย และให ้ผู ้ถือหุ ้นหรือผู ้แทนนิตบ
ิ ค
ุ คลนัน
้ รับรองความถูกต ้องของคาแปล

ั ชาติไทยหรือเป็ นนิตบ
4. กรณีผู ้ถือหุ ้นซึง่ มิได ้มีสญ
ิ ุคคลทีจ
่ ัดตัง้ ขึน
้ ตามกฎหมายต่างประเทศ (นอกจากกรณีมอบ
ฉันทะให ้คัสโตเดียนตามข ้อ 3)
ให ้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับข ้อ 1 หรือข ้อ 2 ของกรณีบค
ุ คลธรรมการหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลข ้างต ้น
แล ้วแต่กรณี โดยเอกสารทีจ
่ ัดทาเป็ นภาษาอืน
่ นอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต ้องจัดทาคาแปลภาษา
อังกฤษแนบมาพร ้อมด ้วย และให ้ผู ้ถือหุ ้นหรือผู ้แทนนิตบ
ิ ค
ุ คลนัน
้ รับรองความถูกต ้องของคาแปล

2. วิธก
ี ารมอบฉันทะ
บริษัทได ้จัดส่งหนั งสือมอบฉั นทะตามแบบทีก
่ รมพัฒนาธุรกิจการค ้า กระทรวงพาณิชย์ได ้กาหนดไว ้ จานวน 2 แบบ
ดังนี้


แบบ ก เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ ไปซึง่ เป็ นแบบทีง่ า่ ยไม่ซับซ ้อน



แบบ ข เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทีก
่ าหนดรายการต่างๆ ทีจ
่ ะมอบฉันทะทีล
่ ะเอียดชัดเจนตายตัว

ส่วนแบบที่ 3 คือแบบ ค ซึง่ เป็ นแบบทีใ่ ช ้เฉพาะกรณี ผู ้ถือหุ ้นทีเ่ ป็ นผู ้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให ้คัสโตเดีย น
(Custodian) ในปร ะเทศไทยเ ป็ นผู ร้ ั บฝากและดู แ ลหุ น
้ สามารถ download ได จ้ าก website ของบริ ษั ทที่
www.bumrungrad.com
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ผู ้ถือหุ ้นทีไ่ ม่สามารถเข ้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัทได ้ด ้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได ้โดยดาเนินการ ดังนี้
(1) ผู ้ถือหุ ้นอืน
่ ๆนอกจากผู ้ถือหุ ้นทีเ่ ป็ นผู ้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให ้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ น
ผู ้รับฝากและดูแลหุ ้น ให ้เลือกใช ้หนั งสือมอบฉั นทะข ้างต ้นแบบ ก หรือแบบ ข เท่านั น
้ ส่วนผู ้ถือหุ ้นทีเ่ ป็ นผู ้ลงทุน
ต่างประเทศและแต่งตัง้ ให ้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู ้รั บฝากและดูแลหุ ้น จะเลือกใช ้ แบบ ก
แบบ ข หรือแบบ ค ก็ได ้ แต่ทัง้ นี้ ผู ้ถือหุ ้นทุกรายจะต ้องใช ้หนั งสือมอบฉั นทะแบบใดแบบหนึ่ง เพีย งแบบเดีย ว
เท่านน
ั้
(2) มอบฉั นทะให ้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู ้ถือหุ ้น หรือเลือกมอบฉั นทะให ้กรรมการอิสระของ
ื่ พร ้อมรายละเอีย ดของบุค คลทีผ
บริษัท (ตามสิง่ ทีส
่ ง่ มาด ้วยล าดับที่ 4) โดยให ้ระบุช อ
่ ู ้ถือหุ ้นประสงค์จ ะมอบ
่ ผู ้ถือหุ ้นในช่องผู ้มอบฉันทะ
ฉันทะ และลงลายมือชือ
(3) ปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร ้อมทัง้ ขีดฆ่าลงวันทีท
่ ท
ี่ าหนั งสือมอบฉั นทะดังกล่าว เพื่อให ้ถูกต ้องและมี
ผลผูกพันตามกฎหมาย
(4) ส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองคืนมาที่
นายบรรพต กิตติกงิ่ เลิศ
ฝ่ ายเลขานุการบริษัทและฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน)
้ 5 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์
ชัน
เลขที่ 2 ถนนสุขม
ุ วิท
กรุงเทพมหานคร 10110
ภายในว ันจ ันทร์ 30 พฤศจิกายน 2558 ก่อนเวลาเริม
่ การประชุมอย่างน้อยสองชว่ ั โมง เพือ
่ ให ้เจ ้าหน ้าที่
ของบริษัทได ้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให ้ทันเวลาเริม
่ ประชุม
ทัง้ นี้ ผู ้ถือ หุ ้นจะต ้องมอบฉั น ทะเท่า กับ จานวนหุ ้นทีต
่ นถือ อยู่ ให ้แก่ผู ้รั บ มอบฉั น ทะเพีย งคนเดีย ว และไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ ้นเพือ
่ แบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้ เว ้นแต่กรณีผู ้ถือหุ ้นทีเ่ ป็ นผู ้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให ้
คัส โตเดีย น (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู ้รั บ ฝากและดูแ ลหุ ้นมอบฉั น ทะให ้ผู ้รั บ มอบฉั น ทะเข ้าร่ ว มประชุม
สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้นเพือ
่ แบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
บริษัทจะเริม
่ รับลงทะเบียนการเข ้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ ้นก่อนเริม
่ การประชุม 2 ชัว่ โมง หรือ ตัง้ แต่เวลา 14.00 น. เป็ นต ้น
้ 21 อาคารบารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชัน
่ แนล คลินก
ไป ในวันจันทร์ 30 พฤศจิกายน 2558 ณ ห ้องประชุมชัน
ิ เลขที่ 33
ซอยนานาเหนือ ถนนสุขุมวิท 3 (ซอยนานาเหนือ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่
สถานทีจ
่ ัดประชุมทีไ่ ด ้แนบมาพร ้อมนี้

4. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ
้ อ
ื หุน
้
1. หล ักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง
(1)

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระทาโดยใช ้บัตรลงคะแนน (เว ้นแต่ผู ้ถือหุ ้นได ้ระบุความประสงค์
ในการลงคะแนนไว ้ในหนั งสือมอบฉั นทะ จะนั บคะแนนตามทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นระบุไว ้) โดยให ้นั บหนึ่งหุ ้นต่อหนึ่ง
เสียง ซึง่ ผู ้ถือหุ ้นหรือผู ้รั บมอบฉั นทะต ้องออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด ้วย
ไม่เห็ นด ้วย หรืองดออกเสียง และไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน เว ้นแต่ผู ้ถือหุ ้นที่
เป็ นผู ้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให ้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู ้รับฝากและดูแลหุ ้น
ซึง่ ใช ้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
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สาหรับวาระการเลือกตัง้ กรรมการ อาจใช ้วิธก
ี ารออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลคราว
ละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็ นคณะ ตามแต่ทป
ี่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นจะเห็ นสมควร แต่ละครัง้ ผู ้ถือหุ ้น
ต ้องออกเสียงด ้วยคะแนนทีม
่ อ
ี ยู่ทัง้ หมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่กรรมการคนใด หรือ คณะใดมากน ้อย
เพียงใดไม่ได ้
(2)

หากผู ้มอบฉั นทะไม่ได ้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้ในหน ้งสือมอบฉั นทะ
ั เจน หรือในกรณีทท
หรือระบุไว ้ไม่ชด
ี่ ป
ี่ ระชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรือ
่ งใดนอกเหนือจากทีร่ ะบุใน
หนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีทม
ี่ ก
ี ารเปลีย
่ นแปลงหรือเพิม
่ เติมข ้อเท็จจริงประการใด ผู ้รับมอบฉั นทะมี
สิทธิพจ
ิ ารณาและลงคะแนนแทนได ้ตามทีเ่ ห็นสมควร

2. วิธป
ี ฏิบ ัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
้ จงรายละเอียดวิธก
ประธานทีป
่ ระชุมจะชีแ
ี ารลงคะแนนให ้ทีป
่ ระชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้
(1)

ประธานทีป
่ ระชุมจะเป็ นผู ้เสนอให ้ผู ้ถือ หุ ้นพิจารณาลงคะแนนเสีย งในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ความเห็นจากทีป
่ ระชุมว่ามีผู ้ถือหุ ้นท่านใด เห็นด ้วย ไม่เห็นด ้วย หรืองดออกเสียง

(2)

ผู ้ถือหุ ้นและผู ้รับมอบฉั นทะทีใ่ ช ้หนั งสือมอบฉั นทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค ทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นให ้ผู ้รับมอบ
ิ ธิพจ
ฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนตามเห็นสมควร ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนทีบ
่ ริษัทได ้แจกให ้
เมือ
่ ลงทะเบียนเข ้าร่วมประชุม โดยทาเครือ
่ งหมายในช่อง  เห็นด ้วย  ไม่เห็ นด ้วย หรือ  งดออก
เสียง ลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนเพียงช่องเดียวเท่านัน
้

(3)

สาหรั บผู ้รับมอบฉั นทะทีใ่ ช ้ใบมอบฉั นทะแบบ ข และแบบ ค ทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นให ้ผู ้รั บมอบฉั นทะลงคะแนนตาม
ความประสงค์ของผู ้ถือหุ ้นตามทีไ่ ด ้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะนับคะแนนตามทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นระบุมา

3. มติของทีป
่ ระชุมผูถ
้ อ
ื หุน
้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงด ังต่อไปนี้


กรณีปกติ ให ้ถือคะแนนเสียงข ้างมากเป็ นมติของทีป
่ ระชุม



กรณีอน
ื่ ๆ ซึง่ มีกฎหมาย หรือ ข ้อบังคับบริษัท กาหนดไว ้แตกต่างจากกรณีป กติ มติของทีป
่ ระชุมจะเป็ นไป
ตามทีก
่ ฎหมายหรือข ้อบังคับนั น
้ กาหนด โดยประธานในทีป
่ ระชุมจะแจ ้งให ้ผู ้ถือหุ ้นในทีป
่ ระชุมรับทราบก่อน
การลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

(1)

้ าด
หากคะแนนเสียงเท่ากันให ้ประธานทีป
่ ระชุมออกเสียงเพิม
่ ขึน
้ อีกหนึง่ เสียงต่างหากเป็ นเสียงชีข

(2)

ผู ้ถือหุ ้นหรือผู ้รับมอบฉันทะใดมีสว่ นได ้เสียเป็ นพิเศษในเรือ
่ งใดโดยเฉพาะ ห ้ามมิให ้ออกเสียงในเรือ
่ งนั น
้
และประธานทีป
่ ระชุมอาจจะเชิญให ้ผู ้ถือหุ ้นหรือผู ้รับมอบฉั นทะนั น
้ ออกนอกทีป
่ ระชุมชัว่ คราวก็ได ้ เว ้นแต่
เป็ นการออกเสียงลงคะแนนเพือ
่ เลือกตัง้ กรรมการ

4. การน ับคะแนนเสียงและแจ้งการน ับคะแนน
การนับคะแนนเสียงจะกระทาทันทีและประธานแจ ้งผลการนับคะแนนให ้ทีป
่ ระชุมทราบทุกวาระ

้ การประชุม *
* กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริษัทเมือ
่ เสร็จสิน
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สิง่ ทีส
่ ง่ มาด้วยลาด ับที่ 4
ข้อมูลเกีย
่ วก ับกรรมการอิสระ
เพือ
่ ให้ผูถ
้ อ
ื หุน
้ ทีป
่ ระสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผูร้ ับมอบฉันทะ
บริษ ัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จาก ัด (มหาชน)

่ - สกุล
ชือ

นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล

ทีอ
่ ยู่

47/77 ซอยรามคาแหง 102 ถนนรามคาแหง
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

อายุ

55 ปี

ตาแหน่งปัจจุบ ัน

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ั ันธ์ทางครอบคร ัว
ความสมพ
ระหว่างผูบ
้ ริหาร

ไม่ม ี

คุณวุฒก
ิ ารศึกษาสูงสุด

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหล ักสูตรการอบรมของ
สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษ ัท
ไทย (IOD) หรืออืน
่ ๆ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program
รุ่น 5/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 2/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of Chairman Program รุ่น
14/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทางาน

- 2544 - ปั จจุบน
ั
กรรมการ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
- 2534 - ปั จจุบน
ั
ทีป
่ รึกษากฎหมาย สานักงานกฎหมายดารงธรรม

ประว ัติการทาผิดกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปี ทีผ
่ า
่ นมา

ไม่ม ี

ั วนการถือหุน
สดส่
้ ใน บมจ.
โรงพยาบาลบารุงราษฎร์

ไม่ม ี

การมีสว่ นได้สว่ นเสีย

ไม่มส
ี ว่ นได ้ส่วนเสียในทุกวาระ
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สิง่ ทีส
่ ง่ มาด้วยลาด ับที่ 5
แผนทีบ
่ ริษัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน)
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โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

ั อ
้ น)
แบบหน ังสือมอบฉันทะ แบบ ก (แบบทว่ ั ไปซึง่ เป็นแบบทีง่ า่ ยไม่ซบซ
ท้ายประกาศกรมพ ัฒนาธุรกิจการค้าเรือ
่ ง กาหนดแบบหน ังสือมอบฉันทะ (ฉบ ับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที.่ .......................................................................
วันที.่ ........... เดือน ............................. พ.ศ. ................

(1) ข ้าพเจ ้า.........................……...........................…..…….. สัญชาติ........................................ อยู่
บ ้านเลขที…
่ …........................ ถนน ............................................... ตาบล/แขวง......................................
อาเภอ/เขต...................................... จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย…
์ ……………………..
(2) เป็ นผู ้ถือหุ ้นของ บริษ ัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จาก ัด (มหาชน)
้ .................................. หุ ้น และออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ .............................. เสียง
โดยถือหุ ้นจานวนทัง้ สิน
ดังนี้
หุ ้นสามัญ ....................................... หุ ้น ออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ …………………............ เสียง
หุ ้นบุรม
ิ สิทธิ …................................. หุ ้น ออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ ............................... เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให ้
(1)......................................................................................................... อายุ ..................
ปี อยู่บ ้านเลขที.่ ................................. ถนน ........................................ ตาบล/แขวง .................................
อาเภอ/เขต ......................................... จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย ์ ...............................
หรือ
(2)......................................................................................................... อายุ ..................
ปี อยู่บ ้านเลขที.่ ................................. ถนน ........................................ ตาบล/แขวง .................................
อาเภอ/เขต ......................................... จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย ์ ...............................
หรือ
(3)......................................................................................................... อายุ ..................
ปี อยู่บ ้านเลขที.่ ................................. ถนน ........................................ ตาบล/แขวง .................................
อาเภอ/เขต ......................................... จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย ์ ...............................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู ้แทนของข ้าพเจ ้าเพื่อเข ้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข ้าพเจ ้าในการประชุม
วิสามัญผู ้ถือหุ ้นครั ง้ ที่ 1/2558 ของบริษัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน) ในว ันจ ันทร์ 30 พฤศจิกายน
้ 21 อาคารบารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชัน
่ แนล คลินิก เลขที่ 33 ซอยสุขุมวิท 3
2558 เวลา 16.00 น. ห ้องประชุมชัน
(นานาเหนือ) ถนนสุขม
ุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือทีจ
่ ะพึงเลือ
่ นไปในวัน เวลา และ
สถานทีอ
่ น
ื่ ด ้วย
กิจการใดทีผ
่ ู ้รับมอบฉันทะได ้กระทาไปในการประชุมนัน
้ ให ้ถือเสมือนว่าข ้าพเจ ้าได ้กระทาเองทุกประการ
่ ..........................................................ผู ้มอบฉันทะ
ลงชือ
(.........................................................)
่ ..........................................................ผู ้รับมอบฉันทะ
ลงชือ
(........................................................)
่ ..........................................................ผู ้รับมอบฉันทะ
ลงชือ
(........................................................)
่ ..........................................................ผู ้รับมอบฉันทะ
ลงชือ
(........................................................)
หมายเหตุ
ผู ้ถือหุ ้นทีม
่ อบฉั นทะจะต ้องมอบฉันทะให ้ผู ้รับมอบฉั นทะเพียงรายเดียวเป็ นผู ้เข ้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ ้นให ้ผู ้รับมอบฉั นทะหลายคนเพือ
่ แยกการลงคะแนนเสียงได ้
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โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

แบบหน ังสือมอบฉันทะ แบบ ข
ั
(แบบทีก
่ าหนดรายการต่างๆทีจ
่ ะมอบฉันทะทีล
่ ะเอียดชดเจนตายต
ัว)
ท้ายประกาศกรมพ ัฒนาธุรกิจการค้า
เรือ
่ ง กาหนดแบบหน ังสือมอบฉันทะ (ฉบ ับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที.่ .......................................................................
วันที.่ ........... เดือน ............................. พ.ศ. ................

(1) ข ้าพเจ ้า.........................……...........................…..…….. สัญชาติ........................................ อยู่
บ ้านเลขที…
่ …........................ ถนน ............................................... ตาบล/แขวง......................................
อาเภอ/เขต...................................... จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย…
์ ……………………..
(2) เป็ นผู ้ถือหุ ้นของ บริษ ัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จาก ัด (มหาชน)
้ .................................. หุ ้น และออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ ............................... เสียง
โดยถือหุ ้นจานวนทัง้ สิน
ดังนี้
หุ ้นสามัญ ....................................... หุ ้น ออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ …………………............ เสียง
หุ ้นบุรม
ิ สิทธิ …................................. หุ ้น ออกเสียงลงคะแนนได ้เท่ากับ ............................... เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให ้
(1)......................................................................................................... อายุ ..................
ปี อยู่บ ้านเลขที.่ ................................. ถนน ........................................ ตาบล/แขวง .................................
อาเภอ/เขต ......................................... จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย ์ ...............................
หรือ
(2)......................................................................................................... อายุ ..................
ปี อยู่บ ้านเลขที.่ ................................. ถนน ........................................ ตาบล/แขวง .................................
อาเภอ/เขต ......................................... จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย ์ ...............................
หรือ
(3)......................................................................................................... อายุ ..................
ปี อยู่บ ้านเลขที.่ ................................. ถนน ........................................ ตาบล/แขวง .................................
อาเภอ/เขต ......................................... จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย ์ ...............................
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู ้แทนของข ้าพเจ ้าเพือ
่ เข ้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข ้าพเจ ้าใน
การประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้นครัง้ ที่ 1/2558 ของ บริษัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน) ในว ันจ ันทร์ 30
้ 21 อาคารบารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชัน
่ แนล คลินก
พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00 น. ณ ห ้องประชุมชัน
ิ เลขที่ 33
ซอยสุขม
ุ วิท 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขม
ุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือทีจ
่ ะพึงเลือ
่ นไปในวัน
เวลา และสถานทีอ
่ น
ื่ ด ้วย
(4) ข ้าพเจ ้าขอมอบฉันทะให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข ้าพเจ ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณาร ับรองรายงานการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้ ครงที
ั้ ่ 22 ประจาปี 2558 ประชุม
เมือ
่ ว ันพุธที่ 29 เมษายน 2558
ิ ธิพจ
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
 เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 2 พิจารณาอนุม ัติขอ
้ เสนอขอแก้ไขข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าทีข
่ องผูอ
้ อกหุน
้ กูแ
้ ละผู ้
ถือหุน
้ กูแ
้ ปลงสภาพมีประก ันบางส่วน ถึงว ันที่ 22 สิงหาคม 2555 บารุงราษฎร์ ชุดที่ 1
และชุดที่ 2 (ฉบ ับแก้ไข) ครบกาหนดอายุไถ่ถอนว ันที่ 23 สิงหาคม 2560 ทีอ
่ อกเมือ
่ ว ันที่
24 สิงหาคม 2543
ิ ธิพจ
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
 เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสียง



วาระที่ 3 พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ้ามี)
ิ ธิพจ
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
 เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสียง
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู ้รับมอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว ้ในหนั งสือมอบฉั นทะนี้ ให ้ถือว่า
การลงคะแนนเสียงนัน
้ ไม่ถก
ู ต ้อง และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข ้าพเจ ้าในฐานะผู ้ถือหุ ้น
(6) ในกรณีทข
ี่ ้าพเจ ้าไม่ไ ด ้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้ หรือระบุไว ้ไม่ชัดเจน
หรือในกรณีทท
ี่ ป
ี่ ระชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรือ
่ งใดนอกเหนือจากเรือ
่ งทีร่ ะบุไว ้ข ้างต ้น รวมถึงกรณีทม
ี่ ก
ี ารแก ้ไข
ิ ธิพจ
เปลีย
่ นแปลงหรือเพิม
่ เติมข ้อเท็จจริงประการใด ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการ
ตามทีเ่ ห็นสมควร
กิจการใดทีผ
่ ู ้รับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุม เว ้นแต่กรณีทผ
ี่ ู ้รับมอบฉั นทะไม่ออกเสียงตามทีข
่ ้าพเจ ้าระบุ
ในหนังสือมอบฉันทะ ให ้ถือเสมือนว่าข ้าพเจ ้าได ้กระทาเองทุกประการ

่ ..........................................................ผู ้มอบฉันทะ
ลงชือ
(.........................................................)
่ ..........................................................ผู ้รับมอบฉันทะ
ลงชือ
(........................................................)
่ ..........................................................ผู ้รับมอบฉันทะ
ลงชือ
(........................................................)
่ ..........................................................ผู ้รับมอบฉันทะ
ลงชือ
(........................................................)
หมายเหตุ
1. ผู ้ถือหุ ้นทีม
่ อบฉั นทะจะต ้องมอบฉั นทะให ้ผู ้รับมอบฉั นทะเพียงรายเดียวเป็ นผู ้เข ้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้นให ้ผู ้รับมอบฉันทะหลายคนเพือ
่ แยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. วาระเลือกตัง้ กรรมการ สามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณีทม
ี่ วี าระทีจ
่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว ้ข ้างต ้น ผู ้รับมอบฉั นทะสามารถระบุเพิม
่ เติมได ้ในใบ
ประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ
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ื มอบฉ ันทะ แบบ ข
ใบประจาต่อแบบหน ังสอ
การมอบฉ ันทะในฐานะเป็นผูถ
้ อ
ื หุน
้ ของ บริษ ัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จาก ัด (มหาชน)
ในการประชุมการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 1/2558 ของ บริษัท โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ จากัด (มหาชน)
้ 21 อาคารบารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชัน
่ แนล
ในว ันจ ันทร์ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00 น. ณ ห ้องประชุมชัน
คลินก
ิ เลขที่ 33 ซอยสุขม
ุ วิท 3 (นานาเหนือ) ถนนสุขม
ุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือทีจ
่ ะ
พึงเลือ
่ นไปในวัน เวลา และ สถานทีอ
่ น
ื่ ด ้วย
วาระที.่ ....................เรือ
่ ง ....................................................................................
ิ ธิพจ
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
 เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสียง
วาระที.่ ....................เรือ
่ ง ....................................................................................
ิ ธิพจ
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
 เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสียง
วาระที.่ ....................เรือ
่ ง ....................................................................................
ิ ธิพจ
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
 เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสียง
วาระที.่ ....................เรือ
่ ง ....................................................................................
ิ ธิพจ
 (ก) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะมีสท
ิ ารณาและลงมติแทนข ้าพเจ ้าได ้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให ้ผู ้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข ้าพเจ ้า ดังนี้
 เห็นด ้วย
 ไม่เห็นด ้วย
 งดออกเสียง
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