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สิง่ทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่1 

 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่22 ประจ าปี 2558 
ของ 

บรษิทั โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์จ ากดั (มหาชน) 

 

 
การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่22 ประจ าปี 2558 ไดจ้ัดขึน้เมือ่วันจันทร ์30 พฤศจกิายน 2558 เวลา 16.00 น. 

ณ หัองประชุมใหญ่ ชัน้ 21 อาคารบ ารุงราษฎร์ อนิเตอร์เนชั่นแนล คลนิิก เลขที ่33 ถนนสขุุมวทิ ซอย 3 (นานาเหนือ) 
วฒันา กทม. 10110 

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ เป็นประธานทีป่ระชมุ ไดแ้ถลงว่ามผีูถ้อืหุน้ทีม่าดว้ยตนเองและผูรั้บมอบ

ฉันทะจากผูถ้อืหุน้มาเขา้ร่วมประชมุ รวม 666 ราย นับจ านวนหุน้ไดท้ัง้หมด 417,868,185 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 57.2381 
ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จ านวน 730,052,222 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บังคับของบรษัิทแลว้ 

จงึขอเปิดประชมุเพือ่พจิารณาเรือ่งตา่ง ๆ ตามระเบยีบวาระ 

การประชมุครัง้นีม้กีรรมการบรษัิท ผูบ้รหิารของบรษัิท เขา้ร่วมการประชมุ ดงันี้ 

 

กรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชมุ  
1. นายชยั        โสภณพนชิ ประธานกรรมการ 

2. นายชาญวทิย ์  ตนัติพ์พัิฒน์ รองประธานกรรมการ 

3. นางลนิดา     ลสีหะปัญญา กรรมการ และกรรมการผูจ้ัดการ 

4. นายน า   ตนัธวุนติย ์ Hospital Chief Executive Officer 

5.  นายชอง    โท   กรรมการ กรรมการคณะกรรมการลงทนุ และกรรมการสรรหาและ 
  ก าหนดคา่ตอบแทน 

6. ดร. สวุรรณ   วลยัเสถยีร กรรมการ และกรรมการคณะกรรมการลงทนุ 

7. น.ส.โสภาวด ี  อตุตโมบล กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. นายสรดษิ     วญิญรัตน ์  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

9. นายปรญิญ ์   จริาธวิัฒน์ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

10.  นางอรุณี    เกษตระทัต กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

 

 

ผูบ้รหิาร  
1. นายเดนนสิ  บราวน์ Corporate Chief Executive Officer 

2. นายเคนเนท บสิลี ่ เลฟิ เจอาร ์ Corporate Chief Financial Officer 

3. นายดคีอน  สมารท์-กลิ  Corporate Chief Information Officer 
4. รศ.นพ.สมศักดิ ์ เชาวว์ศิษิฐเ์สร ี ผูอ้ านวยการดา้นการแพทย ์

5. รศ.น.พ. กอ่พงศ ์  รุกขพันธุ ์ ผูอ้ านวยการดา้นปฏบิตักิาร 
6. น.ส. วรัญญา   สบืสขุ ผูอ้ านวยการดา้นการจัดการ 

7. นางอาทรัิตน ์  จารุกจิพพัิฒน์ ผูอ้ านวยการดา้นการจัดการ 
8. นายสมศกัด ิ  ววิฒันสนิชยั Hospital Chief Financial Officer 

9. น.ส. จริะภรณ์  เล็กด ารงคศ์กัดิ ์ ผูอ้ านวยการสายงานการพยาบาล 

 
เลขานุการบรษัิท 

1. นายบรรพต  กติตกิิง่เลศิ เลขานุการบรษัิท 
 

นอกจากนี้ นางสาวสมุาล ีรีวราบัญฑติ และนางสาวจริาพร พนิิจนรชัย ตัวแทนผูส้อบบัญชจีากส านักงานเอนิสท์  

แอนด ์ยัง จ ากดั ไดเ้ขา้ร่วมการประชมุดว้ย 

ประธานไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบริษัทกล่าวแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร และตัวแทนผูส้อบบัญชตี่อทีป่ระชุม 

และเลขานุการบรษัิทไดช้ีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกับการประชมุ และวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนในวาระตา่ง ๆ ดงันี ้

การออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระจะใชบ้ัตรลงคะแนน โดยนับหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง ซึง่ผูถ้อืหุน้หรือผูรั้บมอบ

ฉันทะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนเสยีงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คอื เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสยีง และไม่สามารถ

แบง่การออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น นอกจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให ้Custodian ในประเทศ
ไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้ซึง่ใชห้นังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. เทา่นัน้ 
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ผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีไ่ดรั้บบัตรลงคะแนน กรุณาท าเครื่องหมายลงในชอ่งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองด

ออกเสยีง เพียงชอ่งใดชอ่งหนึ่งเท่านั้น และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน ผูถ้ือหุน้ทีไ่ม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสยีง 
กรุณายกมอืเพื่อใหเ้จา้หนา้ทีเ่ก็บบัตรลงคะแนน เจา้หนา้ทีจ่ะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูท้ีไ่ม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสยีง

เทา่นัน้ ผูท้ีไ่มย่กมอื จะนับวา่เป็นคะแนนเสยีงเห็นดว้ยทัง้หมด 

เมือ่ประชมุเสร็จ กรุณาสง่ใบลงคะแนนทีเ่หลอืคนืแกเ่จา้หนา้ทีท่ีป่ระตทูางออก 

สว่นผูรั้บมอบฉันทะทีผู่ถ้อืหุน้ไดร้ะบคุวามประสงคก์ารลงคะแนนไวช้ดัเจนแลว้ในใบมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ 

ค. บรษัิทจะนับคะแนนตามทีผู่ถ้อืหุน้ระบมุา  

ทีป่ระชุมรับทราบและยอมรับรายละเอยีดเกี่ยวกับการประชุม และวธิีการออกเสยีงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ 

ดังกล่าวขา้งตน้ ประธานจงึไดก้ล่าวต่อทีป่ระชมุว่า บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระส าหรับการประชุมผูถ้อืหุน้
ล่วงหนา้ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษัิทในช่วงเดอืนธันวาคม 2557 ถงึเดอืนมกราคม 2558 แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอวาระการ

ประชมุเขา้มา ประธานจงึไดเ้ริม่ด าเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระดังตอ่ไปนี ้

 

1.  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่21 ประจ าปี 2557 ประชุมเมือ่วนัองัคารที ่             

29 เมษายน 2557 
 

ประธานไดเ้สนอรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่21 ประจ าปี 2557 ซึง่ไดจั้ดประชมุเมือ่วันอังคารที ่29 
เมษายน 2557 ใหท้ีป่ระชมุพจิารณารับรอง  

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ของผูถ้อืหุน้ โดยมผีูถ้อืหุน้ไดส้อบถาม

และใหค้วามเห็นดงัสรุปไดด้ังนี ้

1. นายบาสนัต ์กมุาร ์ดกูาร ์ไดใ้หค้ าแนะน าเกีย่วกับการสง่รายงานการประชมุในรูปแบบตา่งๆ   

ตอบ ประธานกลา่วขอบคณุส าหรับค าแนะน าและจะใหฝ่้ายบรหิารน าไปพจิารณา 

 เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ใดซกัถามเพิม่เตมิ ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชมุรับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่21 

ประจ าปี 2557  

 

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเสยีงขา้งมาก รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ครั ้งที ่21 

ประจ าปี 2557 ซึง่ประชมุเมือ่วนัอังคารที ่29 เมษายน 2557 ดงันี ้

เห็นดว้ย จ านวน 592,811,487 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9998 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสยีง จ านวน 1,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0001 

 

 
2. รบัทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบรษิทัในรอบปี 2557  

ประธานไดม้อบหมายใหน้ายเดนนสิ บราวน์ Corporate Chief Executive Officer รายงานผลการด าเนนิงานของ
บรษัิทในรอบปี 2557 ซึง่จะครอบคลุมถงึการรายงานผลการด าเนนิงานของบรษัิทในปี 2557 รวมถงึขอ้มูลการลงทุน 

รางวัลตา่งๆ ทีไ่ดรั้บ การพัฒนาของพนักงานและสทิธปิระโยชน์, กจิกรรมดา้นการตลาดและความรับผดิชอบตอ่สงัคม 

และผลการด าเนนิงานทางการเงนิ ดงัมรีายละเอยีดดังตอ่ไปนี ้

 การเพิม่จ านวนเตยีงผูป่้วยใน 

ในปี 2557 ทางโรงพยาบาลไดท้ าการเพิม่เตยีงผูป่้วยวกิฤต จ านวน 18 เตยีง และเตยีงผูป่้วยในอกี 58 เตยีง 

ในอาคารโรงพยาบาล เพื่อเพิม่ศักยภาพในการรองรับผูป่้วยจากทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ท าใหจ้ านวน
เตยีงผูป่้วยในจดทะเบยีนของโรงพยาบาล ณ สิน้ปี 2558 เป็น 580 เตยีง 

 ศนูยห์อ้งปฏบิตักิารสรรีวทิยากระแสไฟฟ้าหวัใจ 

ศนูยห์อ้งปฏบิตักิารสรรีวทิยากระแสไฟฟ้าหัวใจแห่งแรกของประเทศ และทันสมัยทีส่ดุในเอเชยีตะวันออกเฉียง
ใต ้ไดเ้ปิดอยา่งเป็นทางการเมือ่วันที ่31 ก.ค. ทีผ่่านมา นับเป็นการน าเทคโนโลยทีีก่า้วหนา้ส าหรับการวนิจิฉัย

อาการ ของการเตน้หัวใจทีผ่ดิจังหวะ 

 เทคโนโลยอีจัฉรยิะ – IBM Watson Oncology 

เมื่อวันที ่26 กันยายน 2014 โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ และ IBM ไดล้งนามในสัญญาเพื่อ น าเทคโนโลยี
อัจฉรยิะ “ไอบเีอ็มวัตสนั” เพือ่ผูป่้วยมะเร็ง  เป็นระบบค็อกนทิฟิคอมพวิติง้ (Cognitive Computing) ทีไ่ดรั้บ

การพัฒนาโดยศนูยม์ะเร็ง Memorial Sloan-Kettering (MSK) มาเพือ่สนับสนุนคณะแพทยแ์ละผูเ้ชีย่วชาญดา้น
มะเร็ง ในการวางแผนการรักษาอย่างมีประสทิธภิาพมากทีสุ่ดส าหรับผูป่้วยมะเร็ง โดยไอบเีอ็มวัตสันจะท า
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หนา้ที่วเิคราะห์ขอ้มูลจ านวนมหาศาล การอา้งองิจากขอ้มูลประวัตผิูป่้วยแต่ละราย  รวมถึงหลักฐานทาง

การแพทย ์เอกสารทางวชิาการ และความเชีย่วชาญทางการแพทยข์องศูนยม์ะเร็ง MSK และน าเสนอขอ้สรุป
เป็นแนวทางตา่งๆ อยา่งสอดคลอ้งกับผูป่้วยแตล่ะราย เพือ่ผลลพัธท์ีด่ทีีส่ดุ 

โรงพยาบาลบ ารุงราษฏร์เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ไดท้ าสัญญา 5 ปี ในน าเทคโนโลยี
อจัฉรยิะ “ไอบเีอ็มวตัสนั” มาใชเ้พือ่พัฒนาการรักษาผูป่้วยมะเร็ง จากทางบรษัิทไอบเีอ็ม  

 ศนูยฝึ์กอบรม 

บรษัิทฯ ไดจ้ัดตัง้ บรษัิทย่อย บรษัิทศูนยพั์ฒนาและฝึกอบรมบคุลากรบ ารุงราษฎร์ จ ากัด เพือ่เป็นศนูยพั์ฒนา

บคุลากรและจัดฝึกอบรมส าหรับธุรกจิการบรกิารทางการแพทย ์โดยเราใชช้ือ่เรียกแบบย่อว่า บ ารุงราษฎร ์อา
แคเดมี ่โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ขยายศักยภาพการฝึกอบรมและพัฒนาบคุลกรใหก้ับบรษัิทในเครอื เพือ่ยกระดับ

ขดีความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ พนักงาน รวมถงึขัน้ตอนและกระบวนการในการใหบ้ริการ ให ้
โรงพยาบาลสามารถแขง่ขนัในระดบัโลกได ้

บรษัิทไดม้คีวามร่วมมอืในดา้นการใหท้นุดา้นการศกึษากับทางวทิยาลัยพยาบาลเซนตห์ลยุส ์เพือ่ทีจ่ะสามารถ
ขยายการรองรับหลักสตูรการพยาบาลเพิ่มเตมิ ทัง้นี้ทางวทิยาลัยฯ จะช่วยผลติพยาบาลเพิ่มเตมิใหก้ับทาง

บ ารุงราษฎร ์จ านวนไม่ต ่ากว่า 60 รายตอ่ปี นับเป็นความร่วมมอืทีจ่ะชว่ยลดปัญหาขาดแคลนบุคลากรใหท้าง

บรษัิทได ้

และเพือ่เป็นการเพิม่ศกัยภาพความสามารถและความช านาญ ในการใหบ้รกิารทางการแพทยข์องบคุลากรบ ารุง

ราษฎร์, ทางบรษัิทไดเ้ปิดศนูยน์วัตกรรมปฏบิัตกิารดแูลผูป่้วยเสมอืนจรงิ โดยมกีารน าหุ่นจ าลองรุ่นล่าสดุทัง้
แบบผูใ้หญแ่ละทารก ทีส่ามารถจ าลองอาการความผดิปกตขิองร่างกายไดก้วา่ 60 อาการ โดยหอ้งปฏบิัตกิารนี้

สามารถฝึกอบรมพยาบาลไดก้วา่ 8 รอบตอ่วนั 

 อาคารบ ารุงราษฎร ์ทาวเวอร ์

เมือ่วนัที ่30 ตลุาคม 2556 บรษัิทฯ ไดซ้ือ้อาคารทีพั่กและอาคารส านักงาน ขนาด 23 ชัน้ ขนาดของอาคารรวม 
40,650 ตารางเมตร บนทีด่นิขนาด 2 ไร่ 42 ตรว. หรือ 3,368 ตารางเมตร ตัง้อยู่ทีถ่นนพระราม 4 เพื่อใชเ้ป็น

พืน้ทีส่ านักงานและหอพักพนักงาน โดยบรษัิทไดท้ าการปรับปรุงอาคารนี ้ดว้ยงบประมาณกวา่ 220 ลา้นบาท  

โดยปัจจุบัน สว่นส านักงานรองรับพนักงานแลว้กวา่ 285 ราย และยังสามารถรองรับเพิม่เตมิไดอ้กีกว่า 70 ราย 

และสว่นหอพัก ไดม้กีารเขา้พักแลว้กวา่ 320 ราย และยังสามารถรองรับเพิม่เตมิไดก้วา่ 680 ราย  ทัง้นี้สว่นของ
หอพักพนักงานสามารถรองรับพนักงานไดถ้งึ 1,000 ราย ซึง่ภายหลังการเขา้ซือ้อาคารบ ารุงราษฎร์ ทาวเวอร ์

ทางบรษัิทไดท้ าการยกเลกิสญัญาเชา่หอพัก 3 แหง่ทีม่อียู ่ 

อาคารบ ารุงราษฎร ์ทาวเวอร ์ไดม้พีธิเีปิดอยา่งเป็นทางการเมือ่วนัที ่6 มนีาคม 2558   

 โรงพยาบาลอูลานบาตอร ์ซองโด (UBSD) 

เมือ่วันที ่28 ม.ีค. 2557, บรษัิท ไดเ้ขา้ลงทุนจ านวน 41% ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของบรษัิท โซล ซเีนียร์ส 

ทาวเวอร์ แอลแอลซ ีทีเ่ป็นเจา้ของ ร.พ.อูลานบาร์ทาร์ ซองโด, ซึง่มจี านวนเตยีง 98 เตยีง พรอ้มดว้ยทมี
แพทย์กว่า 60 ท่าน ทีม่ีความเชยีวชาญเฉพาะดา้นทัง้ในส่วนของการรักษาผูป่้วยในและผูป่้วยนอก นับเป็น 

โรงพยาบาลเอกชนแห่งเดยีวในจ านวนโรงพยาบาล 4 แห่ง ในมองโกเลยีทีม่ใีบอนุญาตการรักษาโรคประเภท 

Nationwide General Hospital License 

ณ วนัที ่28 มนีาคม 2557 บรษัิท เฮลท ์ฮอไรซัน เอ็นเตอรไ์พรส ์พทีอี ีลมิเิตด ("HHE") ซึง่เป็นบรษัิทย่อยใน

ต่างประเทศทีถ่อืหุน้โดยบริษัทในอัตรารอ้ยละ 80  เขา้ซือ้หุน้สามัญทัง้หมดรอ้ยละ 100 ของ บริษัท บ ารุง
ราษฎร ์มองโกเลยี แอลแอลซ ี("BML") ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้สามัญรอ้ยละ 51 ของ บรษัิท โซล ซเีนียรส์ ทาวเวอร ์

แอลแอลซ ี("SST") เป็นเงนิสดจ านวน 12 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ HHE ไดใ้หเ้งนิกูจ้ านวน 3.3 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ แก่ SST ซึง่เป็นเจา้ของและผูด้ าเนินกจิการโรงพยาบาล อูลานบาตอร์ ซองโด ในประเทศ

มองโกเลยี 

ในภาพ คอื ทมีผูบ้รหิาร ประกอบดว้ย Dr. Boldsaikhan, General Director, ดร.นรนิทร ์- กรรมการบรหิาร และ 
Dr. Zorigoo - ผูอ้ านวยการดา้นการแพทย ์กบัทมีทีป่รกึษาทางการพยาบาลจากบ ารุงราษฎร ์ 

แผนระยะยาว คอืการพัฒนาโรงพยาบาล UB Songdo ใหเ้ป็นโรงพยาบาลระดับภูมภิาค เพือ่เพิม่จ านวนผูป่้วย
สง่ตอ่มายังโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์

 โครงการทีถ่นนเพชรบุร ี

เพื่อรองรับการเตบิโตของผูป่้วย และเทคโนโลยตี่างๆ ในการใหบ้ริการทางการแพทย์ ทางบริษัทไดพั้ฒนา

แผนการขยายกจิการระยะยาวทีโ่ครงการบนถนนเพชรบรุตีัดใหม ่

โครงการทีถ่นนเพชรบรุีไดรั้บการอนุมัต ิเรื่องการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) เมือ่วันที ่29 มกราคม 

2558 ซึง่ไดอ้นุญาตใหม้ ีอตัราสว่นพืน้ทีอ่าคารรวมตอ่พืน้ทีด่นิ (FAR) สงูสดุที ่78,233 ตร.ม.   
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การกอ่สรา้งคาดวา่จะเริม่ในเดอืนพฤศจกิายน 2558 และคาดวา่จะแลว้เสร็จภายในปี 2561 โดยมพีืน้ทีก่อ่สรา้ง

รวมกวา่ 85,000 ตรม. 

 

 มูลนธิโิรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์

ทางมูลนธิไิดจั้ดท าซดีเีพลง “ใหห้ัวใจ...น าทาง 4” เพือ่น าเงนิบรจิาคสมทบทนุโครงการ “รักษ์ใจไทย” เพื่อ
ชว่ยผา่ตดัเด็กโรคหัวใจพกิารแตก่ าเนดิผูด้อ้ยโอกาส  

 โครงการคลนิกิเคลือ่นที ่

กรุงเทพฯ   - โครงการคลนิกิเคลือ่นทีก่องทนุทอมสนั   

- บรกิารฉดีวคัซนีป้องกนัไขห้วดัใหญ ่ใหก้บัเด็กเล็ก ชมุชนนคิมมักกะสนั   

ตา่งจังหวดั  - คลนิกิเคลือ่นที ่จ.ชลบรุ ี  

- คลนิกิเคลือ่นที ่จ.สกลนคร   

   - คลนิกิเคลือ่นที ่จ.สพุรรณบรุ ี  

 การบรจิาค 

ในปี 2557 ทางมูลนิธไิดม้ีบริจาคขา้วสารน ้าหนัก 5 กโิลกรัม จ านวนกว่า 6,257 ถุง/ สนับสนุนชุดยาสามัญ 
200 ชดุ/ โครงการรับบรจิาคโลหติ ร่วมกบัสภากาชาดไทย ส าหรับพนักงานและลกูคา้ จ านวน 4 ครัง้   

 เร ือ่งราวความส าเร็จของโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์ในปี 2557 

   ไดม้กีารฉายวดีทีศันเ์กีย่วกับเรือ่งราวความส าเร็จของโรงพยาบาลในปี 2557 ใหท้ีป่ระชมุไดรั้บชม 

 ผลการด าเนนิงานดา้นการเงนิในรอบปี 2557 

ในปี 2557 บรษัิทมรีายไดร้วมทัง้ส ิน้เป็นจ านวนเงนิ 15,910 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 8.6%จากปี 2556 ซึง่บรษัิทมี
รายได ้14,651 ลา้นบาท จ านวนคนไขท้ีม่าใชบ้รกิารในปี 2557 เมือ่เทยีบกับปี 2556 คนไขน้อกเพิม่ขึน้ 7.5%  

สว่นจ านวนคนไขใ้นเพิม่ขึน้ 11.2%  จ านวนคนไขท้ีร่ายงานนี้ ไดร้วมจ านวนคนไขข้อง รพ. UBSD ประเทศ
มองโกเลยี ทีบ่รษัิทไดซ้ือ้กจิการมาในระหว่างปี 2557 ตามทีไ่ดร้ายงานก่อนหนา้นี้ไวด้ว้ย แต่ถา้นับเฉพาะ

จ านวนคนไขท้ีม่าใชบ้รกิารที ่รพ. บ ารุงราษฎร์ในปีทีผ่่านมาเทา่นัน้ปรากฎวา่จ านวนคนไขน้อกลดลง1.5%  แต่

จ านวนคนไขใ้นเพิม่ขึน้ 1.8%  ซึง่อัตราการลดลงของคนไขน้อกและเพิม่ขึน้เล็กนอ้ยของคนไขใ้นในปีทีผ่่าน
มา มผีลกระทบมาจากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมอืงในประเทศไทยตัง้แตไ่ตรมาส 1 ปี 2557 ซึง่สง่ผล

ต่อจ านวนคนไขท้ีม่าใชบ้รกิารโดยเฉพาะอย่างยิง่คนไขต้่างชาต ิซึง่เป็นกลุ่มคนไขส้ าคัญของ รพ. และเป็น
กลุ่มทีป่่วยเป็นโรคทีม่คีวามรุนแรง โดยเป็นกลุม่ทีไ่ดรั้บผลกระทบมากทีส่ดุ เมือ่เทยีบกับกลุ่มคนไขช้าวไทย

และชาวต่างประเทศทีพั่กในประเทศไทย โดยจ านวนคนไขล้ดลงอย่างมากในไตรมาสที2่ ของปี 2557 แต่
หลังจากผ่านไตรมาสที ่2 ไปแลว้คนไขต้า่งชาตไิดท้ยอยกลับมาใชบ้รกิารและเพิม่ขึน้มากในไตรมาสที ่4 ของ

ปี 2557 

ก าไรกอ่นหักดอกเบีย้ ภาษี คา่เสือ่มราคา และคา่ตัดจ าหน่าย หรอื EBITDA ของบรษัิทในปี 2557 อยู่ที ่4,516 
ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 12.4% จาก 4,016 ลา้นบาท ในปี 2556 ถา้คดิเป็นรอ้ยละของรายได ้EBIDA ของบรษัิทจะ

อยูท่ี ่28.6% ในปี 2557 และ 27.7% ในปี 2556   

คา่ใชจ้่ายทางการเงนิเพิม่ขึน้จาก 148 ลา้นบาท ในปี 2556 เป็น 186 ลา้นบาท ในปี 2557 สาเหตหุลักมาจาก

การโอนดอกเบีย้จ่ายไปเป็นตน้ทุนสนิทรัพย ์ในโครงการก่อสรา้งเพื่อขยายโรงพยาบาลลดลงจ านวน 42 ลา้น

บาท 

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลทีบ่ันทกึเป็นค่าใชจ้่ายในปี 2557 มจี านวนเงนิ 685 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก 625 ลา้นบาท 

ในปี 2556 เป็นผลมาจากก าไรจากการด าเนินงานทางภาษีทีเ่พิ่มขึน้จงึท าใหเ้กดิภาษีเงนิไดท้ีเ่พิ่มขึน้เป็น
จ านวนเงนิ 58 ลา้นบาท ในสว่นของภาษีทีต่อ้งช าระบรษัิทมผีลประโยชน์ทางภาษีจากการรับรูผ้ลขาดทนุจาก

การดอ้ยค่าในเงนิลงทนุของ บรษัิท เอเชยี โกลเบลิ รีเสริช์ จ ากัด (“AGR”) จ านวน 10 ลา้นบาท ในปี 2556 
สว่นในปี 2557 บรษัิทมีผลประโยชน์ทางภาษีทีเ่กีย่วกับเงนิบรจิาคใหก้ับวทิยาลัยพยาบาลเซนตห์ลุยสเ์พื่อ

สนับสนุนการฝึกอบรมพยาบาลจ านวน 14 ลา้นบาทและผลประโยชน์ทางภาษีทีเ่กีย่วกับการฝึกอบรมภายนอก

จ านวน 15 ลา้นบาท  

บรษัิทมกี าไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐานในปี 2557 เป็นจ านวนเงนิ 3 บาท 75 สตางค ์เพิม่ขึน้ 8.3% เมือ่เทยีบกับปี 

2556 ซึง่มกี าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐานอยู่ที ่ 3 บาท 46 สตางค ์บรษัิทมกี าไรตอ่หุน้แบบปรับลด 3 บาท15 สตางค ์
ในปี 2557 เพิม่ขึน้จาก 2 บาท 91 สตางค ์ในปี 2556 ซึง่คดิเป็น 8.3% เชน่กนั 

หากเงนิปันผลงวดครึ่งปีหลัง ที่จะน าเสนอในวาระถัดไปไดรั้บการอนุมัต ิเงินปันผลจ่ายรวม ในปี 2557 จะ

เทา่กบั 1 บาท 95 สตางค ์เพิม่ขึน้จากปีทีแ่ลว้ทีป่ระกาศจ่ายที ่1 บาท 90 สตางค ์
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ระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลีย่ลดลง 0.6 วัน คดิเป็น 1.7%  หนี้สนิสทุธใินปี 2557 เป็น 0 สง่ผลให ้อัตราสว่น

หนีส้นิสทุธ ิตอ่ สว่นของผูถ้อืเทา่กับ 0  ระยะเวลาขายสนิคา้โดยเฉลีย่ เพิม่ขึน้ 0.5 วนั 

 

 ผลการด าเนนิงานดา้นการเงนิในรอบปี 2553 - 2557 

เมื่อพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัทในช่วงหา้ปีทีผ่่านมา จะเห็นว่ารายไดร้วมของบริษัทมีอัตรา
เตบิโตเฉลีย่สะสมต่อปีที ่12%  ในขณะทีก่ าไรสทุธ ิมอีัตราเตบิโตเฉลีย่สะสมตอ่ปีถงึ 20% (ไม่รวม รายการ

พเิศษ) ซึง่อตัราการเตบิโตของก าไรสทุธทิีส่งูกวา่อตัราการเตบิโตของรายไดนั้น้เป็นผลมาจากการด าเนนิงานที่

มปีระสทิธภิาพของบรษัิททัง้ในสว่นของการบรหิารจัดการและการสรา้งผลก าไร 

ในสว่นของราคาหุน้ของบรษัิท ในชว่งหา้ปีทีผ่า่นมาก็มอีัตราเตบิโตเฉลีย่สะสมตอ่ปี ที ่45.2%  ซึง่สงูกวา่อัตรา

การเตบิโตของก าไรสทุธ ิท าใหร้าคาหุน้ตอ่ก าไรสทุธขิองบรษัิทเพิม่ขึน้ 

รายการพเิศษทีเ่กดิขึน้มดีงันี ้

- ปี 2555 ก าไรจากการขายเงนิลงทนุกอ่นหักภาษีเงนิไดจ้ านวน 790 ลา้นบาท เป็นสว่นหนึง่ของรายไดร้วม  

- ปี 2553 รวมขาดทนุจากการแปลงคา่งบการเงนิจากการขาย Asia Renal Care (ARC) Group จ านวน 63 

ลา้นบาท 

- ปี 2554 รวมก าไรจ านวน 33 ลา้นบาท จากผลประโยชน์ทางภาษีจากการขายบรษัิท บ ารุงราษฎร ์เมดคิอล 
เซ็นเตอร ์จ ากัด (BMC) จ านวน 106 ลา้นบาท หักลบกับขาดทนุจากการขาย Asian Hospital, Inc. (AHI) 

จ านวน 24 ลา้นบาท และขาดทนุจากหุน้ทนุซือ้คนืจ านวน 50 ลา้นบาท 

- ปี 2555 รวมก าไรจ านวน 548 ลา้นบาทจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนใน บรษัิท บางกอก เชน ฮอสปิทอล 

จ ากัด (มหาชน) (KH or BCH) (สทุธภิาษีจ านวน 567 ลา้นบาท) หักลบกับก าไรทางภาษีจากการขาย 

AHI จ านวน 14 ลา้นบาท และการหยดุด าเนนิงานของ BIL จ านวน 5 ลา้นบาท 

 เปรยีบเทยีบความสมัพนัธร์ะหว่างมูลค่าของกจิการ/เตยีงคนไข ้และ EBITDA Margin ของ

โรงพยาบาลทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนในประเทศไทยและในภูมภิาค  

จากขอ้มลูการศกึษาเปรยีบเทยีบความสมัพันธร์ะหวา่งมูลคา่ของกจิการ/เตยีงคนไข ้และ EBITDA Margin ของ
โรงพยาบาลทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีนในประเทศไทยและในภูมภิาค พบว่ามูลค่าของกจิการเป็นการหามูลค่า

ทัง้หมดของกจิการไม่ใชเ่พยีงแค่สว่นของผูถ้อืหุน้เทา่นัน้ เป็นตัววัดโครงสรา้งทนุของกจิการทีม่ปีระโยชน์เมือ่
เปรยีบเทยีบกับบรษัิททีม่โีครงสรา้งทนุทีห่ลากหลาย และตัววัดนี้เอือ้ตอ่การเปรียบเทยีบมูลค่าของบรษัิทบน

พืน้ฐานตอ่เตยีงคนไขไ้ด ้

EBITDA เป็นตัวเลขทีแ่สดงความสามารถในการท าก าไรของบริษัทในปัจจุบัน ตามมาตรฐานการบัญชขีอง
ประเทศไทย โรงพยาบาลจะตอ้งรวมรายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายของแพทยเ์ป็นรายการหนึง่ในงบก าไรขาดทนุดว้ย 

เมื่อน าตัวชี้วัดทัง้สองมาพิจารณาร่วมกัน จะท าใหส้ามารถเปรียบเทียบมูลค่าของกิจการต่อเตียง และ
ความสามารถในการท าก าไรของกจิการ  จากขอ้มูลการศกึษาเปรยีบเทยีบจะเห็นไดว้า่โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์

มมีลูคา่กจิการตอ่เตยีงคนไขแ้ละอตัราก าไรดกีวา่โรงพยาบาลอืน่ๆ ในอตุสาหกรรมเดยีวกนั 

 เปรยีบเทยีบความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) และราคาหุน้ต่อมูลค่าทาง

บญัช ี

จากขอ้มลูการศกึษาเปรยีบเทยีบความสมัพันธร์ะหวา่งอัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (ROE) และราคาหุน้ตอ่มูลคา่

ทางบญัช ีหรอืทีรู่จ้ักกนัดวีา่ P/B ratio ของโรงพยาบาลทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีนในไทยและภมูภิาค  

อัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ เป็นตัววัดประสทิธภิาพในการสรา้งผลก าไรของบรษัิทใหก้ับผูถ้ือหุน้ ราคาหุน้ต่อ

มูลค่าทางบัญช ี P/B ratio เป็นอัตราสว่นทางการเงนิ ทีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบราคาตลาดปัจจุบันของหุน้กับ
มลูคา่ตามบญัชขีองหุน้นัน้  P/B ratio ทีส่งูยอ่มหมายถงึ ความคาดหวังของนักลงทนุตอ่ฝ่ายบรหิารในการสรา้ง

มลูคา่ขององคก์รใหเ้พิม่ขึน้จากการใชส้นิทรัพยท์ีม่อียู ่

เมือ่น าอัตราสว่นทัง้สองมาพจิารณาเปรียบเทยีบความสมัพันธ ์ก็จะสะทอ้นใหเ้ห็นประสทิธภิาพในการสรา้งผล
ก าไรใหก้ับผูถ้อืหุน้และการสรา้งมูลค่าเพิม่จากการใชส้นิทรัพยข์องบรษัิท ซึง่จากการเปรียบเทยีบอัตราสว่น

ดังกลา่วของโรงพยาบาลบ ารุงราษฎรก์ับโรงพยาบาลอืน่ จะเห็นไดว้่าอัตราสว่นของโรงพยาบาลบ ารุงราษฎส์งู
กวา่โรงพยาบาลอืน่ ๆ ในภมูภิาค 

 

  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ ของผูถ้อืหุน้ โดยมผีูถ้อืหุน้ไดส้อบถาม
สรุปไดด้งันี ้
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1. นายบาสันต ์กุมาร์ ดูการ์ สอบถามว่าอัตราก าไรทีไ่ดจ้ากสัดส่วนผูป่้วยในและผูป่้วยนอกนัน้มแีบบไหนได ้

มากกวา่กัน และไดเ้สนอความเห็นว่า (1) บรษัิทสามารถระดมทุนจากตลาดการเงนิระหวา่งธนาคารไดเ้มือ่
ตอ้งการระดมทุน และ (2) บรษัิทควรน าเงนิลงทุนในบรษัิทต่าง ๆ เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ที่

เกีย่วขอ้ง และควรท าประชาสมัพันธก์ารลงทนุหรอืเหตกุารณ์ส าคญัของบรษัิทดว้ย 

ตอบ นายเดนนสิ บราวน์ Corporate CEO ชีแ้จงวา่หากพจิารณาถงึอัตราผลก าไรตอ่หน่วยแลว้อัตราผลก าไรจาก

แผนกผูป่้วยในนัน้จะมมีากกว่าผูป่้วยนอก อันเนื่องมาจากผูป่้วยในมคีวามรุนแรงของโรคมากกว่า แต่หาก

พจิารณาจากผลประกอบการตอ่การใชท้รัพยากรแลว้ อัตราก าไรจากแผนกผูป่้วยในและผูป่้วยนอกจะอยู่ใน
ระดบัเดยีวกนั 

  เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ใดซักถามเพิม่เตมิอกี ประธานไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุรับทราบรายงานผลการด าเนนิงานในรอบปี 
2557 

  ทีป่ระชมุรับทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบรษัิทในรอบปี 2557 ตามทีป่ระธานเสนอ 

 

3.  พจิารณาและอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนประจ าปี ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 

ประธานไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาและอนุมัตงิบดลุและงบก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุวันที ่               31 
ธันวาคม 2557 ที่บริษัทไดจ้ัดท าขึ้น และไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดผ้่านการ

ตรวจสอบและลงนามโดยผูส้อบบัญชขีองบรษัิท ส านักงานอวีาย จ ากัด (เดมิชือ่ บรษัิท ส านักงานเอนิสท์ แอนด ์
ยัง จ ากดั) แลว้ รายละเอยีดปรากฏตามรายงานประจ าปี ซึง่ไดส้ง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้แลว้ 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ ของผูถ้อืหุน้ มผีูถ้อืหุน้ซกัถาม 

 ไม่มผีูถ้อืหุน้ใดซักถามหรือเสนอแนะเพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมัตงิบดุลและงบก าไร
ขาดทนุประจ าปี สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2557 

 มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตดิว้ยเสยีงขา้งมาก อนุมัตงิบดลุและงบก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุ
วนัที ่31 ธันวาคม 2557 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นดว้ย จ านวน 602,751,495 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.8896 
ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสยีง จ านวน 665,730 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.1103 

 

4.  พจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรก าไรประจ าปี 2557 เพือ่จ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ และรบัทราบการ

จา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาล 
 ประธานไดเ้สนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2557 จากก าไรสทุธขิองงบการเงนิรวม 

ในอัตราหุน้ละ 1.95 บาท รวมเป็นเงนิปันผลทีจ่่ายทัง้ส ิน้ 1,423.60 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 52.1 ของก าไรสทุธิ

จากงบการเงนิรวมปี 2557 

 และใหท้ีป่ระชมุรับทราบเรือ่งการจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลงวดครึง่ปีแรก ซึง่จ่ายไปเมือ่วันที ่5 กันยายน 2557 

ในอตัราหุน้ละ 0.70 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิ 511.04 ลา้นบาท  

 ดังนัน้ เงนิปันผลทีจ่ะจ่ายในงวดสดุทา้ยนี้ เท่ากับ 1.25 บาทตอ่หุน้ (ส าหรับงวดการด าเนนิงาน 1 กรกฎาคม 

2557 ถงึ 31 ธันวาคม 2557) รวมเป็นจ านวนเงนิ 912.57 ลา้นบาท โดยจะจ่ายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้บรุมิสทิธแิละผูถ้อืหุน้

สามัญของบรษัิททีม่ชี ือ่ปรากฏ ณ วันก าหนดรายชือ่ผูม้สีทิธ ิรับเงนิปันผลในวันพฤหัสบดทีี ่12 มนีาคม 2558 และ
ปิดสมุดทะเบยีนพักการโอนหุน้เพื่อสทิธใินการ รับเงนิปันผลในวันศกุรท์ี ่13 มนีาคม 2558 โดยก าหนดจ่ายเงนิปัน

ผลในวนัพฤหัสบดทีี ่14 พฤษภาคม 2558 

  โดยสามารถสรุปรายละเอยีดการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผลไดด้งันี ้ 

       รายละเอยีดการจดัสรรก าไร 2557 2556 

1.  ก าไรสทุธขิองงบการเงนิรวม (ลา้นบาท) 2,730.30 2,520.78 

2. จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 730,052,222 730,052,222 

3. เงนิปันผลประจ าปี 

 - เงนิปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุน้) 

 - เงนิปันผลงวดสดุทา้ย (บาท/หุน้) 

*1.95 

**0.70 

1.25 

1.90 

0.70 

1.20 

4. จ านวนเงนิ (ลา้นบาท) 1,423.60 1,387.10 

5. สดัสว่นเงนิปันผลเทยีบกบัก าไรสทุธ ิ 52.1% 55.0% 

    *   เสนอเพือ่การอนุมัต ิ  
    ** แจง้เพือ่รับทราบ (จ่ายเมือ่วันที ่5 กันยายน 2557)  
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หลงัจากนัน้ ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ สรุปไดด้งันี ้

1. นายสทิธโิชค บุญวณิชย ์สอบถามเกีย่วกับก าไรของโรงพยาบาลหากเปรียบเทยีบกับประเทศทีพั่ฒนาแลว้
ของโรงพยาบาลทีอ่ยู่ในตลาดหลักทรัพย ์มกีารเปรียบเทยีบหรือไม่ว่าการจ่ายเงนิปันผลมจี านวนมากหรือ

นอ้ยกวา่โรงพยาบาลบ ารุงราษฎรอ์ย่างไร สิง่นี้สามารถสะทอ้นไดห้รอืไม่วา่การทีไ่ดรั้บเงนิปันผลนอ้ย แสดง
วา่คนในประเทศนีด้แูลสขุภาพด ีคนก็เลยไมเ่ขา้โรงพยาบาล 

ตอบ ประธานชีแ้จงวา่การจา่ยเงนิปันผลของโรงพยาบาลตัง้ไวว้า่จะจ่ายเป็นจ านวนรอ้ยละ 50 ของก าไรของแตล่ะ

ปี ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับจ านวนเงนิทีค่าดคะเนว่าจะใชใ้นอนาคต ซึง่เขา้ใจว่าอัตรารอ้ยละ 50 นี้เป็นอัตราเฉลี่ย
โดยทั่วไปของบรษัิทในตลาดหลักทรัพย ์ซึง่ปีนี้จ่ายเงนิปันผลจ านวน 1,400 ลา้นบาท และอกีครึง่หนึง่เก็บ

ไวล้งทนุในโครงการทีเ่พชรบรุีตัดใหม่ แต่หากไม่มโีครงการทีจ่ะลงทนุในอนาคตทางโรงพยาบาลก็จะจ่าย
ปันผลไดส้งูถงึ รอ้ยละ 80-90 

2.  นายบาสนัต ์กมุาร ์ดกูาร ์กลา่ววา่รูส้กึชือ่ชมบรษัิทและผลประกอบการของบรษัิทและการแบง่เงนิปันผลมาก 

ตอบ ประธานกลา่วขอบคณุผูถ้อืหุน้ทา่นนี้ทีรู่ส้กึพอใจในผลประกอบการและการจา่ยเงนิปันผลของบรษัิท 

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ใดซกัถามหรอืเสนอแนะเพิม่เตมิอกี ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณารับทราบการจ่ายเงนิ

ปันผลระหวา่งกาลและอนุมัตกิารจดัสรรก าไรประจ าปี 2557 ตามทีเ่สนอ 
 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตดิว้ยเสยีงขา้งมาก รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลและอนุมัติ
การจา่ยเงนิปันผลจากก าไรสทุธปิระจ าปี 2557 ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

 

เห็นดว้ย จ านวน 603,427,031 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9998 
ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง จ านวน 1,200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0001 

 

5.  พจิารณาและอนุมตักิารแตง่ต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ 
ประธานไดม้อบหมายใหน้างอรุณี เกษตระทตั ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเป็นผูเ้สนอ

วาระนีต้อ่ทีป่ระชมุ 

นางอรุณี เกษตระทัต กลา่วรายงานตอ่ทีป่ระชมุวา่ ดว้ยขอ้บังคับของบรษัิท ขอ้ที ่23 ก าหนดใหใ้นการประชมุ
สามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจ านวนหนึ่งในสามของกรรมการทัง้คณะ ตอ้งออกจากต าแหน่ง ซึง่ในการ

ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปีครัง้นี ้มกีรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 คน ดงันี ้

1. นางลนิดา ลสีหะปัญญา  กรรมการ กรรมการผูจ้ัดการ และ กรรมการ 

     คณะกรรมการลงทนุ 

2. นายสรดษิ วญิญรัตน ์  กรรมการอสิระ และ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายปรญิญ ์จริาธวิฒัน ์  กรรมการอสิระ และ กรรมการตรวจสอบ  

ทัง้นี ้บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชือ่บคุคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และคณุสมบัตทิีเ่หมาะสมเพือ่รับ
การพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิทในชว่งเดอืน ธันวาคม 2557 ถงึ มกราคม 2558 แต่ไม่มีผูถ้ ือหุน้เสนอ

บคุคลใดเขา้รับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทีไ่ม่มสีว่นไดเ้สยี ไดพ้จิารณาคุณสมบัตกิารเป็นกรรมการทีไ่ด ้
ก าหนดไวต้ามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้บงัคบัของบรษัิท และกฎบตัรคณะกรรมการแลว้ จงึเห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุ

สามัญผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระกลับเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอกีวาระหนึง่จ านวน 3 ทา่น คอื  

 1. นางลนิดา ลสีหะปัญญา  กรรมการ กรรมการผูจ้ัดการ และ กรรมการ 

     คณะกรรมการลงทนุ 

 2. นายสรดษิ วญิญรัตน ์  กรรมการอสิระ และ กรรมการตรวจสอบ 

 3. นายปรญิญ ์จริาธวิฒัน ์  กรรมการอสิระ และ กรรมการตรวจสอบ  

ส าหรับประวัตขิองกรรมการทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่แตล่ะทา่น ไดส้ง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชมุ (สิง่ทีส่ง่

มาดว้ยล าดบั 3)  

หลงัจากนัน้ ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ สรุปไดด้งันี ้
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1. นายบาสันต ์กุมาร์ ดูการ์ ไดก้ล่าวแนะน าหลักสูตรฝึกอบรมส าหรับกรรมการทีน่่าจะเป็นประโยชน์และเสนอ

ความเห็นวา่กรรมการควรมกีารถอืหุน้ของบรษัิทในจ านวนขัน้ต า่เพือ่ทีจ่ะเป็นแรงจูงใจในการบรหิารใหบ้รษัิทมี
ผลประกอบการทีด่ ี

ตอบ นางอรุณี เกษตระทตั ไดก้ลา่วนอ้มรับค าแนะน าเกีย่วกบัการเลอืกผูถ้อืหุน้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง 

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้คนใดเสนอชือ่บคุคลอืน่หรอืซักถามเพิม่เตมิ นางอรุณี เกษตระทตั จงึขอใหท้ีป่ระชมุลงมต ิ

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตเิสยีงขา้งมาก อนุมัตกิารแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้

1. นางลนิดา ลสีหะปัญญา 

เห็นดว้ย จ านวน 597,609,299 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.0356 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 5,817,940 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.9641 

งดออกเสยีง จ านวน 1,200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0001 
 

 2. นายสรดษิ วญิญรัตน์  
เห็นดว้ย จ านวน 600,788,866 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.5625 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 2,638,373 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.4372 

งดออกเสยีง จ านวน 1,200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0001 

 
 3. นายปรญิญ ์จริาธวิฒัน์ 

เห็นดว้ย จ านวน 603,385,366 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9928 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 41,873 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0069 
งดออกเสยีง จ านวน 1,200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0001 

  
 

6.  พจิารณาและอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ส าหรบัปี 2558 

ประธานไดม้อบหมายใหน้างอรุณี เกษตระทตั ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเป็นผูเ้สนอ
วาระนีต้อ่ทีป่ระชมุ 

นางอรุณี เกษตระทัตกล่าวรายงานต่อทีป่ระชมุว่าคณะกรรมการบริษัท มนีโยบายในการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม และสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของกรรมการ รวมทัง้ค านงึถงึ

สภาพของเศรษฐกจิโดยรวม และไดม้ีการเปรียบเทยีบค่าตอบแทนของกรรมการกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรม
เดยีวกนั 

โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเห็นควรเสนอผูถ้อืหุน้เพื่ออนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการและ

กรรมการชดุยอ่ยส าหรับปี 2558 ในวงเงนิรวมไมเ่กนิ 9.5 ลา้นบาท โดยไดเ้สนอใหค้า่ตอบแทนเบีย้กรรมการรายปี 
และค่าเบีย้ประชุมรายครัง้ ตามทีไ่ดแ้สดงไวใ้นตารางในหนังสอืนัดประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ โดยมีรายละเอยีด

ดงัตอ่ไปนี ้

 

 คา่ตอบแทนกรรมการ 

 เบีย้กรรมการ 

(บาท/คน/ปี) 

เบีย้ประชุม 

(บาท/คน/ครัง้) 

คณะกรรมการ    

- ประธานกรรมการ 700,000 50,000 

- รองประธานกรรมการ 520,000 40,000 

- กรรมการ 450,000 30,000 

 
 คา่ตอบแทนคณะกรรมการชุดยอ่ย 

เบีย้ประชุม 

(บาท/คน/ครัง้) 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

สรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน 

คณะกรรมการ

การลงทุน 

คณะกรรมการ

อ านวยการ

โรงพยาบาล 

บ ารุงราษฎร ์

- ประธานคณะกรรมการชดุยอ่ย 50,000 50,000 50,000 25,000 

- กรรมการตรวจสอบ 30,000 30,000 30,000   20,000* 
 * คา่ตอบแทนในรปูของเบีย้ประชมุกรรมการอ านวยการโรงพยาบาลบ ารงุราษฎร ์ส าหรับกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารเทา่นัน้ 
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หลงัจากนัน้ นางอรุณี เกษตระทตัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ โดยมผีูถ้อืหุน้

ไดซ้กัถามและใหข้อ้เสนอแนะตา่ง ๆ ดงัสรุปไดด้งันี ้

1. นายบาสนัต ์กมุาร์ ดกูาร ์เสนอวา่ควรมกีารจ่ายโบนัสเพิม่โดยใหค้ดิค านวนจากผลก าไรไม่ใชเ่งนิปันผลของ

บรษัิทดว้ย 

 ตอบ นางอรุณี เกษตระทัตขอบคณุส าหรับค าแนะน า และ ดร. สวุรรณ วลัยเสถยีร ไดช้ีแ้จงตอ่วา่ มกีฎหมายภาษี

อยู่มาตราหนึ่งทีก่ าหนดว่าถา้มีการน าค่าตอบแทนไปโยงกับก าไรของบริษัท จะไม่สามารถน ามาหักเป็น

รายจา่ยในการค านวณภาษีไมไ่ด ้ดงันัน้ควรจา่ยโบนัสตามความสามารถในการด าเนนิการมากกวา่ทีจ่ะไปจ่าย
ตามผลก าไรของบรษัิท 

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้คนใดซกัถามหรอืใหข้อ้เสนอแนะ นางอรุณี เกษตระทตั จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมต ิ

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมตเิสยีงขา้งมาก อนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย 

ส าหรับปี 2558 รายละเอยีดตามทีป่ระธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง
ดงัตอ่ไปนี ้

เห็นดว้ย จ านวน 584,621,611 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 96.8832 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 18,802,600 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 3.1159 
งดออกเสยีง จ านวน 4,475 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0007 

 

7.   พจิารณาและอนุมตัคิ่าตอบแทนผู ้สอบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2557 เพิม่เตมิอีกเป็นจ านวนเงนิ 

180,000 บาท 

ประธานไดม้อบหมายใหน้างสาวโสภาวด ีอตุตโมบล ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูเ้สนอวาระนี้ตอ่ทีป่ระชมุ  

นางสาวโสภาวด ีอตุตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานตอ่ทีป่ระชมุวา่ เนื่องดว้ยบรษัิท เฮลท ์

ฮอไรซัน เอ็นเตอรไ์พรส ์พทีอี ีลมิเิตด (“HHE”) ซึง่เป็นบรษัิทย่อยของบรษัิท ไดเ้ขา้ซือ้หุน้สามัญทัง้หมดรอ้ยละ 
100 ของ บรษัิท บ ารุงราษฎร์ มองโกลเลยี แอลแอลซ ี(“BML”) ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้สามัญรอ้ยละ 51 ของ บรษัิท 

โซล ซเีนียร์ส ทาวเวอร์ แอลแอลซ ี(“SST”) การเขา้ซือ้กจิการดังกล่าวนี้ท าใหข้อบเขตการปฏบิัตหินา้ทีข่อง
ผูส้อบบัญชเีพิม่มากขึน้ อันประกอบดว้ยการสอบทานการปันสว่นองคป์ระกอบของราคาซือ้เงนิลงทนุซึง่จัดท าโดย

ฝ่ายบริหารของบริษัท และ การสอบทานรายงานระหว่างส านักงานตรวจสอบบัญชซีึง่จัดท าโดยผูส้อบบัญชี

ภายนอกของ  SST บรษัิทส านักงาน อวีาย จ ากัด จงึไดเ้สนอขอเพิม่ค่าตอบแทนผูส้อบบัญชอีกีเป็นจ านวนเงนิ 
180,000 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิไมเ่กนิ 2,380,000 บาท  

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวา่สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมัตคิา่ตอบแทนผูส้อบบัญชขีองบรษัิท
ประจ าปี 2557 เพิม่เตมิอกีเป็นจ านวนเงนิ 180,000 บาทตามทีเ่สนอ เนื่องจาก การเขา้ซือ้กจิการของ SST เป็นการ

เพิ่มขอบเขตของงานแก่ผูส้อบบัญชแีละไดเ้กดิขึน้ภายหลังจากที่บริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด ไดเ้สนออัตรา

ค่าตอบแทนผูส้อบบัญชปีระจ าปี 2557 ใหแ้ก่บรษัิท และมอีัตราค่าสอบบัญชเีพิม่เตมิอยู่ในเกณฑเ์หมาะสม และ
คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่าทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้สมควรอนุมัติ

คา่ตอบแทนผูส้อบบัญชขีองบรษัิทประจ าปี 2557 เพิม่เตมิอกีเป็นจ านวนเงนิ 180,000 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิไม่
เกนิ 2,380,000 บาท 

หลงัจากนัน้ นางสาวโสภาวด ีอตุตโมบล ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ โดยมี

ผูถ้อืหุน้ไดซ้กัถามและใหข้อ้เสนอแนะตา่ง ๆ ดงัสรุปไดด้งันี ้

1. นายสรุยินต ์จติราภัณฑ ์ไดส้อบถามเกีย่วกบัวาระที ่7 และ 8 ดงันี ้

1.1 เกีย่วกบัวงเงนิ 2,380,000 กับ 2,350,000 ตามวาระที ่7 และ 8 นัน้เป็นวงเงนิเดยีวกันหรอืไม่ และท าไมไม่
ยบุรวมเป็นวาระเดยีวกนั 

 ตอบ นางสาวโสภาวด ีอุตตโมบล ชีแ้จงว่าวาระที ่7 เป็นค่าตอบแทนของปีทีผ่่านมา ซึง่เดมิทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้
อนุมัตไิวท้ี ่2,200,000 บาท และทางผูส้อบบัญชขีอเพิม่อกี 180,000 บาท รวมเป็น 2,380,000 บาท จงึ

จ าเป็นตอ้งแยกออกมาเป็นอกีวาระหนึง่ สว่นคา่สอบบญัช ี2,350,000 บาทนัน้เป็นของปี 2558  

 1.2 เงนิจ านวน 180,000 บาทนัน้เป็นสว่นทีเ่กนิวงเงนิทีไ่ดรั้บอนุมัตไิวก้อ่นแลว้ใชห่รอืไม ่

ตอบ นางสาวโสภาวด ีอตุตโมบล ชีแ้จงวา่เป็นวงเงนิทีเ่พิม่ขึน้มาเนื่องจากเป็นสว่นของงานทีเ่พิม่ขึน้มาภายหลัง

จากการทีผู่ถ้อืหุน้ไดอ้นุมัตไิปแลว้ 
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2. นายบาสนัต ์กมุาร ์ดกูาร ์ไดส้อบถามและใหค้วามเห็นดงันี ้

2.1 ใครเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทย่อยทีไ่ดม้าใหม่สองบรษัิทดังกลา่ว และมคีา่สอบบัญชทีีต่อ้งเพิม่ขึน้ภายหลัง
การไดม้าดว้ยหรอืไม ่

ตอบ นายเดนนสิ บราวน์ ชีแ้จงวา่บรษัิท HHE และ BML ตา่งเป็นบรษัิททีถู่กตัง้ขึน้ใหม่เพือ่ซือ้กจิการของ SST 
ส าหรับ HHE นัน้จัดตัง้ขึน้เพื่อใชส้ทิธปิระโยชน์จากอนุสัญญาภาษีซอ้นระหว่างสงิคโ์ปรและมองโกเลยี 

ส าหรับ BML นัน้จัดตัง้ขึน้เพือ่ท าให ้SST ยังเป็นบรษัิทสญัชาตมิองโกเลยีอยู่เชน่เดมิซึง่จะไดส้ทิธใินการ

ครอบครองทีด่นิสงูสดุนานถงึ 60 ปี 

 2.2 บรษัิทอาจพจิารณาใชส้ทิธปิระโยชนท์างภาษีในเรือ่งของส านักงานใหญข่า้มประเทศซึง่จะไดล้ดอัตรา 

 ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลเหลอืรอ้ยละ 10 

ตอบ นายเดนนิส บราวน์ กล่าวเห็นดว้ยและจะไดพ้จิารณาการใชส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษีในเรื่องของส านักงาน

ใหญ่ขา้มประเทศ เมือ่มีการออกกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งออกมา แต่ทัง้นี้ตอ้งค านึงดว้ยว่าประเทศไทยไม่มี
อนุสญัญาภาษีซอ้นกบัมองโกเลยี  

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้คนใดซกัถามหรอืใหข้อ้เสนอแนะ นางสาวโสภาวด ีอตุตโมบล จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมต ิ

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตเิสยีงขา้งมาก อนุมัตคิา่ตอบแทนผูส้อบบัญชขีองบรษัิทประจ าปี 2557 
เพิม่เตมิอกีเป็นจ านวนเงนิ 180,000 บาท รวมเป็นจ านวนเงนิไมเ่กนิ 2,380,000 บาทดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

เห็นดว้ย จ านวน 603,350,711 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9868 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 8,975 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0014 

งดออกเสยีง จ านวน 70,400 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0116 
      

 

8.  พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดจ านวนเงนิคา่สอบบญัช ีประจ าปี 2558  

ประธานไดม้อบหมายใหน้างสาวโสภาวด ีอตุตโมบล ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูเ้สนอวาระนี้ตอ่ทีป่ระชมุ  

นางสาวโสภาวด ีอตุตโมบล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอตอ่ผูถ้อืหุน้ในการแตง่ตัง้บรษัิทส านักงาน 
อวีาย จ ากดั (เอนิสท์ แอนด ์ยัง) โดย นางสาวสมุาล ีลวีราบัณฑติ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่3970 (ผูส้อบบัญชี

ทีล่งนามในรายงานของผูส้อบบัญช)ี และ/หรือ นางสาววสิสุตา จริยธนากร ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่3853 
และ/หรอืนายเตมิพงษ์ โอปนพันธุ ์ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4501 เป็นผูส้อบบัญชปีระจ าปี 2558 ของ

บรษัิท และก าหนดคา่ตอบแทนเป็นเงนิจ านวนไมเ่กนิ 2,350,000 บาท  

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวา่สมควรแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชตีามทีเ่สนอ เนื่องจากส านักงานเอนิสท์ แอนด ์
ยัง จ ากัด ไดใ้หบ้รกิารแกบ่รษัิทอย่างมปีระสทิธภิาพมาโดยตลอด มคีวามคุน้เคยกับธุรกจิโรงพยาบาลเป็นอย่างด ี

และมคี่าสอบบัญชอียู่ในเกณฑเ์หมาะสมในระดับเดยีวกับบรษัิทอืน่ในอุตสาหกรรมเดยีวกัน และคณะกรรมการ
พจิารณาแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 

หลงัจากนัน้ นางสาวโสภาวด ีอตุตโมบล ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ โดยมี

ผูถ้อืหุน้ไดซ้กัถามและใหข้อ้เสนอแนะตา่ง ๆ ดงัสรุปไดด้งันี ้

 

1. นายบาสนัต ์กมุาร ์ดกูาร ์เสนอขอใหจั้ดประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ใหเ้ร็วขึน้เพือ่ธรรมาภบิาลทีด่ขีองบรษัิท 

ตอบ นางสาวโสภาวด ีอตุตโมบลกลา่วขอบคณุส าหรับค าแนะน า  

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้คนใดซกัถามหรอืใหข้อ้เสนอแนะ นางสาวโสภาวด ีอตุตโมบล จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมต ิ

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตเิสยีงขา้งมาก อนุมัตแิต่งตัง้บรษัิทส านักงาน อวีาย จ ากัด (เอนิสท์ 
แอนด์ ยัง) เป็นผูส้อบบัญชแีละก าหนดค่าตอบแทนเป็นเงนิจ านวนไม่เกนิ 2,350,000 บาท ดว้ยคะแนนเสยีง

ดงัตอ่ไปนี ้

เห็นดว้ย จ านวน 603,360,086 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9883 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 69,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0114 

งดออกเสยีง จ านวน 1,200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0001 

 
 

9.   พจิารณาแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เพือ่ใหทุ้นจดทะเบยีนสอดคลอ้งกบั การแปลงสภาพ

หุน้บุรมิสทิธเิป็นหุน้สามญัในปี 2558 
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ประธานไดม้อบหมายใหน้ายบรรพต กติตกิิง่เลศิ เลขานุการบรษัิท เป็นผูเ้สนอวาระนี้ต่อทีป่ระชมุ โดยนาย

บรรพต กติตกิิง่เลศิ เลขานุการบรษัิท ไดเ้สนอตอ่ทีป่ระชมุวา่สบืเนื่องจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่5/2541 
เมือ่วนัที ่11 พฤศจกิายน 2541 ไดม้มีตเิห็นชอบใหผู้ถ้อืหุน้สามารถแปลงหุน้บรุมิสทิธเิป็นหุน้สามัญ ในอัตราสว่น 1 หุน้

บรุมิสทิธติอ่ 1 หุน้สามัญใหม่ในเดอืนกมุภาพันธข์องทกุๆ ปี ซึง่ในเดอืนกมุภาพันธ ์ปี 2558 มผีูถ้อืหุน้บรุมิสทิธใิชส้ทิธิ
แปลงหุน้บรุมิสทิธเิป็นหุน้สามัญ รวม 25,000 หุน้ จงึตอ้งแกไ้ขรายละเอยีดของทนุจดทะเบยีนในหนังสอืบรคิณหส์นธิ

ของบรษัิท ขอ้ 4 เป็นดงันี ้

 
ขอ้ 4   ทนุจดทะเบยีน จ านวน  922,702,685  บาท  (เกา้รอ้ยยีส่บิสองลา้นเจ็ดแสนสองพันหกรอ้ยแปด 

                                                                สบิหา้บาท) 
แบง่ออกเป็น         922,702,685  หุน้  (เกา้รอ้ยยีส่บิสองลา้นเจ็ดแสนสองพันหกรอ้ยแปด 

                                                     สบิหา้หุน้) 
มลูคา่หุน้ละ           1     บาท  (หนึง่บาท)  

โดยแยกเป็น 

 
หุน้สามัญ          921,276,022  หุน้  (เกา้รอ้ยยีส่บิเอ็ดลา้นสองแสนเจ็ดหมืน่หกพันยีส่บิ 

                                                     สองหุน้) 
หุน้บรุมิสทิธ ิ             1,426,663  หุน้  (หนึง่ลา้นสีแ่สนสองหมืน่หกพันหกรอ้ยหกสบิสาม 

                                                     หุน้) 

 
โดยนายบรรพต กติตกิิง่เลศิ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุทราบวา่ในวาระนี้ ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ตอ้งมมีตอินุมัตดิว้ยคะแนน

เสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของเสยีงทีม่าเขา้ร่วมการประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 

หลงัจากนัน้ นายบรรพต กติตกิิง่เลศิ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะตา่ง ๆ เมือ่ไม่มผีู ้

ถอืหุน้คนใดซักถามหรือใหข้อ้เสนอแนะ นายบรรพต กติตกิิง่เลศิ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมัตแิกไ้ขหนังสอื
บรคิณหส์นธขิองบรษัิท ขอ้ 4 เพือ่ใหท้นุจดทะเบยีนสอดคลอ้งกับ การแปลงสภาพหุน้บุรมิสทิธเิป็นหุน้สามัญในปี 

2558 

มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมพิจารณาแลว้มีมตอินุมัตแิกไ้ขหนังสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ขอ้ 4 เพื่อใหทุ้นจด
ทะเบยีนสอดคลอ้งกับการ   แปลงสภาพหุน้บุรมิสทิธเิป็นหุน้สามัญในปี  2558 ดว้ยคะแนนเสยีงมากกว่า 3 ใน 4 

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง ดงันี ้

เห็นดว้ย จ านวน 603,358,086 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9880 

ไมเ่ห็นดว้ย จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง จ านวน 72,200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0119 

 

 
10. พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซักถาม และรับฟังขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ของผูถ้อืหุน้ โดยมผีูถ้อืหุน้ไดซ้ักถาม

และใหข้อ้เสนอแนะตา่ง ๆ ดงัสรุปไดด้งันี ้

1. นายสรุยินต ์จติราภัณฑ ์สอบถามเกีย่วกบัโรงพยาบาลดงัตอ่ไปนี้ 

1.1 สอบถามความคบืหนา้การของโรงพยาบาลทีถ่นนเพชรบรุี 

ตอบ  นายเดนนสิ บราวน์ ชีแ้จงวา่โครงการทีถ่นนเพชรบรุคีาดวา่จะเริม่กอ่สรา้งในเดอืนพฤศจกิายน 2558 และจะ
แลว้เสร็จในปี 2561 

1.2 หลงัจากการเพิม่จ านวนเตยีงคนไขว้กิฤตอกี 18 เตยีงแลว้ อยากทราบวา่โรงพยาบาลมจี านวนเตยีงทัง้หมดกี่
เตยีง และมรีายไดต้อ่เตยีงเทา่ไหร่ 

ตอบ นายเดนนสิ บราวน์ ชีแ้จงวา่ ณ ปัจจุบัน โรงพยาบาลมจี านวนเตยีง ICU ทัง้สิน้ 59 เตยีง และก าลังจะมกีาร

ปรับปรุงอกี 9 เตยีงใน ICU 3 เกา่ ซึง่ปัจจบุนัและโรงพยาบาลมจี านวนเตยีงทัง้หมด 580 เตยีง และมรีายได ้
ตอ่เตยีงโดยเฉลีย่อยูท่ีป่ระมาณ 2.5 ลา้นบาทตอ่เตยีง 

1.3 อตัราการเตบิโตทีต่ัง้เป้าไวเ้ป็นเทา่ไหร่ 

ตอบ นายเดนนสิ บราวน ์ชีแ้จงวา่การเพิม่ของรายไดใ้นปีนีค้าดวา่จะอยู่ทีร่อ้ยละ 10-15 
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1.4 อยากใหผู้บ้รหิารเสนอมมุมองเกีย่วกบัโรงพยาบาลทีม่องโกเลยี เมือ่เปรยีบเทยีบกับโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์

เชน่ว่ามจี านวนเตยีงเทา่ใด รายไดต้่อเตยีงเทา่ใด รายไดท้ีแ่บ่งใหบ้รษัิทแม่เท่าใด และกลุม่ลกูคา้เป็นกลุ่ม
ใด 

ตอบ โรงพยาบาลในมองโกเลยีมขีนาดเล็กกวา่โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์โดยมจี านวนเตยีงทัง้ส ิน้ 98 เตยีงผูป่้วย
ใน ประชากรของประเทศมองโกเลยีมีเพียง 2.5 ลา้นคนเท่านัน้ ขนาดและศักยภาพของโรงพยาบาลใน

มองโกเลยีเป็นโรงพยาบาลใหบ้รกิารทั่วไปมากกวา่โรงพยาบาลเฉพาะดา้นหรอืผูป่้วยหนัก สดัสว่นผูป่้วยจงึ

นอ้ยกว่าโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ โดยมสีัดส่วนจ านวนผูป่้วยคดิเป็นรอ้ยละ 10 เมื่อเทยีบกับโรงพยาบาล
บ ารุงราษฎรแ์ตม่รีายไดเ้พยีงรอ้ยละ 2 

1.5 อยากทราบหลกัเกณฑใ์นการปรับราคาตอ่ปี 

ตอบ นายเดนนิส บราวน์ ชีแ้จงว่าในช่วงเดอืนพฤศจกิายนของทุกปี ทางโรงพยาบาลไดจ้ัดท ารายงานเสนอ

งบประมาณตอ่คณะกรรมการเพือ่พจิารณาอนุมัต ิโดยน าตน้ทนุตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และอัตราเงนิเฟ้อ มาเป็น
ตวัก าหนดราคาทีจ่ะปรับปรุงในปีตอ่ไป 

2. คณุณัฐชยั แรงผลสมัฤทธิ ์ถามวา่ทางบรษัิทมบีรษัิทลกูอยู่ในฮอ่งกงและสวสิเซอรแ์ลนดด์ว้ย จงึอยากทราบ

แผนการลงทนุของสองบรษัิทนี ้

ตอบ ทัง้สองบรษัิทเป็นบรษัิททีเ่ตรียมไวเ้พือ่รองรับการขยายตัวของบรษัิทย่อยคอื บรษัิท ไวทัลไลฟ์ จ ากัด แต่

บรษัิทยังไมส่ามารถเปิดเผยขอ้มลูไดใ้นตอนนี ้แตค่าดการไวว้า่จะเริม่ด าเนนิการภายในปีนี้ 

3. นายไกรวลัย ์คทวณชิ สอบถามดงัตอ่ไปนี ้

3.1 เกี่ยวกับบริษัทศูนย์พัฒนาบุคลากร บ ารุงราษฎร์ จ ากัด ที่จัดตัง้ขึ้นมา เพราะเหตุใดจึงไม่มีการพัฒนา

บคุลากรอืน่นอกจากบคุลากรทางการแพทย ์

ตอบ นายสมศักดิ ์ววิัฒนสนิชัย ชีแ้จงว่าบริษัทนี้มีการครอบคลุมการบริหารและฝึกอบรมพนักงานทุก ๆ ดา้นที่

เกี่ยวขอ้งกับการบริหารจัดการของโรงพยาบาล และยังไดผ้ลประโยชน์ทางดา้นภาษีที่ไดจ้ัดอบรมให ้
พนักงานในเครอืเดยีวกนัเอง 

3.2 ทีร่ะบใุนรายงานประจ าปีหนา้ 71 น่าจะไม่ถูกตอ้งเพราะระบุวา่เป็นการพัฒนาและฝึกอบรมเฉพาะธุรกจิการ
บรกิารทางการแพทยเ์ทา่นัน้ 

ตอบ นายเดนนสิ บราวน์ ชีแ้จงต่อทีป่ระชมุว่าการตัง้บรษัิทดังกล่าวมสีองวัตถุประสงคค์อืเพือ่ฝึกอบรมพนักงาน

และเพื่อผลประโยชน์ทางดา้นภาษี นายสมศักดิ ์ววิัฒนสนิชยัชีแ้จงว่าอาจเกดิความคลาดเคลือ่นจากการ
แปลไทยเป็นอังกฤษ แต่ความหมายแทจ้รงิแลว้คอืทุกบริการทีเ่กีย่วกับการด าเนินธุรกจิของโรงพยาบาล

ทัง้หมด และรับจะไปปรับปรุง 

3.3 พบปัญหาจากพนักงานทางดา้นการเงนิ การออกใบเสร็จรับเงนิ การคนืเงนิเขา้บัตรเครดติ จงึอยากใหพั้ฒนา

บคุลากรของโรงพยาบาล 

ตอบ นายสมศกัดิ ์ชีแ้จงตอ่วา่ขอบคณุส าหรับค าแนะน าและขอรายละเอยีดเพิม่เตมิภายหลงัการประชมุ 

3.4 ขอใหป้รับปรุงหนา้ประวตัขิองกรรมการผูรั้บมอบฉันทะ อยากใหใ้สรู่ปดว้ย 

ตอบ  นายบรรพต กติตกิิง่เลศิ รับจะปรับปรุงตามทีเ่สนอ 

4. นายนิรันดร์ ทวกีลุ ถามตอ่ทีป่ระชมุวา่การลงทุนในต่างประเทศ เห็นโอกาสอะไรถงึไปลงทุนในมองโกเลยี 

และแนวคดิคร่าว ๆ ในการเลอืกประเทศทีไ่ปขยายการลงทนุในการตัง้โรงพยาบาล 

ตอบ นายเดนนิส บราวน์ ชีแ้จงวา่ม ี2 ปัจจัยหลักทีใ่ชต้ัดสนิใจลงทุนคอื ประเทศนัน้ตอ้งมอีัตราการสง่ตอ่ผูป่้วย
เขา้มารักษาทีโ่รงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์และมบีคุลากรทางการแพทยแ์ละพยาบาลทีไ่ดรั้บการฝึกอบรม และ

เราจะเขา้ไปร่วมพัฒนาตอ่ได ้

5. นายศกัดา ตัง้ศกัดิส์ถติย ์ไดส้อบถามดงันี ้

5.1 โรงพยาบาลในมองโกเลยีท ารายไดใ้หก้ับบ ารุงราษฎร์เท่าใด และลูกคา้ชาวมองโกเลยีทีม่ารักษาทีบ่ ารุง
ราษฎรม์กีีค่น 

ตอบ นายเดนนสิ บราวน์ ชีแ้จงวา่ทีโ่รงพยาบาลทีม่องโกเลยีมจี านวนผูป่้วยประมาณรอ้ยละ 10 ของโรงพยาบาล

บ ารุงราษฎร ์แตใ่นเชงิรายไดค้ดิเป็นประมาณรอ้ยละ 2 แตปี่นี้เศรษฐกจิของมองโกเลยีแย่ รายไดอ้าจจะตก
มาอยูท่ีร่อ้ยละ 1 หรอื 2 ในระยะยาวจะพัฒนาศักยภาพทีม่องโกเลยีใหส้ง่ตอ่ผูป่้วยมาทีบ่ ารุงราษฎรเ์พิม่มาก

ขึน้ ซึง่ปัจจบุนัชาวมองโกเลยีเดนิทางไปใชบ้รกิารทีเ่กาหลกีนัมาก จงึอยากใหม้าใชบ้รกิารทีไ่ทยแทน 

5.2 ทางโรงพยาบาลมองวา่จะลงทนุทีไ่หนอกีหรอืไม่ 



 

15 

ตอบ นายเดนนิส บราวน์ ชีแ้จงว่าทางโรงพยาบาลมองหาโอกาสอย่างต่อเนื่อง และบางครัง้มกีารเซ็นตส์ัญญา

รักษาความลับแตไ่ม่สามารถบอกรายละเอยีดไดจ้นกว่าจะเสร็จสิน้ ปัจจุบันบอกไดเ้พยีงแตว่า่จะมกีารจัดตัง้
คลนิกิในประเทศพมา่เพือ่วนิจิฉัยและสง่ตอ่คนไขม้าใหท้างบ ารุงราษฎร ์

5.3 โรงพยาบาลตรงถนนเพชรบุรี คา่ใชจ้่ายนี้เป็นค่าใชจ้่ายอะไร เท่าใดบา้ง และไดป้ระโยชน์จากการอ่อนค่า
ของเงนิยโูรและเยนบา้งหรอืไม ่

ตอบ นายเดนนิส บราวน์ ชีแ้จงว่างบประมาณโครงการนี้ประมาณ 8.37 พันลา้นบาท โดยแบ่งเป็นตน้ทุนงาน

กอ่สรา้ง 5.6 พันลา้น เครือ่งมอือปุกรณ์ทางการแพทย ์1.5 พันลา้นบาท คา่ทีป่รกึษาโครงการ 315 ลา้นบาท 
ตน้ทุนทีด่นิอกี 900 ลา้นบาท อุปกรณ์ทางการแพทยท์ีน่ าเขา้จากต่างประเทศแมม้ีค่าเงนิอ่อนลงแลว้ แต่

ทางโรงพยาบาลจะซือ้อปุกรณ์ทีน่ าเขา้จากยโุรปหรอือเมรกิา โดยเป็นผูข้ายในประเทศไทย การซือ้จะใชเ้งนิ
สกลุบาท จงึไมไ่ดป้ระโยชนจ์ากการทีค่า่เงนิออ่นลงหรอืไม่ แตก่ารซือ้กับตัวแทนในไทยทางโรงพยาบาลจะ

ไดป้ระโยชนจ์ากการบรกิารหลงัการขายทีม่ปีระสทิธภิาพ 

6. นายทองทศ แทงหลา้ สอบถามต่อทีป่ระชมุว่าทางโรงพยาบาลมีแนวทางการใหไ้ดม้าซึง่การรับรองการ

ตอ่ตา้นทจุรติคอรรั์ปชัน่อยา่งไรบา้ง 

ตอบ นางสาวโสภาวด ีอตุตโมบล ชีแ้จงวา่อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการตามแผนงานทีก่ าหนดไว ้

 

 

เมือ่ไมม่ขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานกลา่วขอบคณุผูถ้อืหุน้ทีไ่ดส้ละเวลามาประชมุ และขอปิดประชมุ 

ปิดประชมุเวลา 19.00 น. 

 
 

 

 

ลงชือ่ 

______________________ 

 

 ประธานทีป่ระชมุ 

            (นายชยั โสภณพนชิ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




