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เริ่มการประชุม
ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยอรุณ เผาสวัสดิ์ ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุม แถลงวาในการ
ประชุมครั้งนี้มีผูถือ หุนมาดวยตัวเองและรับมอบฉันทะเขารวมประชุมทั้งหมด 1,683 ทาน นับรวมหุนสามัญ
ทั้งหมดไดจํานวน 1,125,040,741- หุน คิดเปนรอยละ 72.7965 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท ครบ
เปนองคประชุม
ประธานฯ ไดกลาวแนะนํากรรมการ ผูบริหารของบริษทั และผูเขารวมประชุมจากภายนอก ซึ่งเปน
ตัวแทนจากผูสอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย โดยกอนเขาสูการพิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ไดมอบหมาย
ใหเลขานุการบริษัท ชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนเสียง
เลขานุการบริษัท ชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียง ดังนี้
เพื่อใหการประชุมเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในสวนของการออกเสียงลงคะแนนในที่
ประชุม บริษัทขอเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้
1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผูถือหุนทุกคนจะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตน
ถือ โดยใหนับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
หนา 2 ของ 28 หนา

2) ในการเขารวมประชุม เจาหนาที่ลงทะเบียนจะแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนใหเฉพาะ
(1) ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง และ (2) ผูรับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ แบบ ค.
ในกรณีที่ผูมอบฉันทะไดระบุในหนังสือมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตน
ไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
3) กรณีผูถือหุนที่ทําหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ใหผูอื่นเขารวมประชุม หรือมอบใหกรรมการหรือ
กรรมการอิสระ เปนผูรับมอบฉันทะ และกําหนดใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงคของผูถือหุน บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงคของผูถือหุนที่ระบุไวในแบบหนังสือ
มอบฉันทะ
ในกรณีของผูถือหุนตางประเทศ ซึ่งแตงตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน
สามารถแยกลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแตละวาระ โดยแยกเสียง
ที่จะทําการลงคะแนนเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ
4) ในการประชุมครั้งนี้ ในวาระที่ 2 จะเปนเรื่องที่แจงเพื่อทราบ และวาระที่เหลือจะเปนเรื่องตางๆ
ที่ตองขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
เพื่อใหการดําเนินการพิจารณาในแตละวาระเปนไปดวยความรวดเร็วในการลงคะแนนเสียง
สําหรับวาระเพื่อพิจารณา ในการลงคะแนนเสียงวาระดังกลาว บริษัทจะสอบถามวามีผูใดไมเห็นดวย
หรืองดออกเสียงหรือไม และขอใหทําเครื่องหมายในชอง ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ในบัตร
ลงคะแนน และใหยกมือขึ้นเพื่อใหเจาหนาที่ของบริษัทฯ ดําเนินการเก็บบัตรลงคะแนนดังกลาว และให
เจาหนาที่ดําเนินการนับคะแนนจากบัตรลงคะแนนที่เก็บมา โดยในการนับคะแนนเสียงในวาระเหลานี้
บริษัท จะใชวิธีหักคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียงทั้งหมด และสวนที่
เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวย
สําหรับวาระที่ 5 ซึ่งเปนวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระนั้น เพื่อให
บริษัทไดปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุนที่ดี บริษัทจะใหมีการลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งกรรมการแตละทานเปนรายบุคคล โดยบริษัทจะสอบถามที่ประชุมวามีผูใดไมเห็นดวยหรือ
งดออกเสียง และขอใหทําเครื่องหมายในชอง ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน
ของผูที่ไดรับการเสนอชื่อดังกลาว และใหยกมือขึ้นเพื่อใหเจาหนาที่ของบริษัทฯ ดําเนินการเก็บบัตร
ลงคะแนนเพื่อนําไปตรวจนับ และใหเจาหนาที่ดําเนินการนับคะแนนจากบัตรลงคะแนนที่เก็บมา โดย
ในการนับคะแนนเสียงในวาระนี้ บริษัทฯ จะใชวิธีหักคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียงออก
จากจํานวนเสียงทั้งหมด และสวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวย และเพื่อความโปรงใส
บริษัทจะทําการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยสําหรับผูที่ออกเสียงเห็นดวยในวาระนี้ ขอใหเก็บบัตร
ลงคะแนนไวกอน และสงคืนแกเจาหนาที่ของบริษัทหลังจากที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทาน
สุดทาย เพื่อใหเกิดความสะดวกและเรียบรอยในการเก็บบัตรลงคะแนน โดยจะมีเจาหนาที่เดินไปเก็บ
บัตรลงคะแนนจากทาน
หนา 3 ของ 28 หนา

5) บัตรลงคะแนนที่มีการทําเครื่องหมายเกินกวาหนึ่งชอง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดย
แสดงเจตนาขัดกัน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆาและไมมีลายมือชื่อกํากับ หรือบัตรลงคะแนนที่
ลงคะแนนเสียงเกินกวาเสียงที่มีอยูจะถือเปนบัตรเสีย ดังนั้น หากทานตองการแกไขการออกเสียง โปรด
ขีดฆาของเดิมและลงชื่อกํากับ
การลงคะแนนที่แตกตางไปจากที่กลาวขางตน ถือวาการลงคะแนนดังกลาวเปนโมฆะ
6) กอ นลงมติในแต ล ะวาระ ประธานฯ จะเปดโอกาสใหผูเ ขา รวมประชุม ซักถามในประเด็น ที่
เกี่ยวของกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ตองการซักถาม
กรุณาแจงชื่อและนามสกุลของตนใหที่ประชุมทราบกอนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดวยทุกครั้ง และ
ขอความกรุณาทานผูถือหุนใหความเห็น หรือสอบถามอยางกระชับ และงดเวนการซักถามหรือแสดง
ความเห็นในประเด็นที่ซ้ํากัน ทั้งนี้ เพื่อเปนการเปดโอกาสใหผูถือหุนรายอื่นไดใชสิทธิในการซักถาม
ขอมูลและใหขอเสนอแนะแกบริษัทฯ อยางทั่วถึง และเพื่อเปนการบริหารการประชุมใหอยูในเวลาที่
เหมาะสม
7) ในกรณีที่ผูถือหุนมีคําถามที่นอกเหนือหรือไมเกี่ยวของกับวาระที่กําลังพิจารณาอยู ขอความ
กรุณานําไปสอบถาม หรือใหขอเสนอแนะในวาระอื่นๆ ในชวงทายของการประชุม เพื่อใหการประชุม
เปนไปดวยดีตามลําดับวาระ
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียง ปรากฏวา
ไมมีผูใดมีขอซักถาม
เมื่อไมมีผูซักถามขอมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจงตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา ในการประชุมผูถือหุนประจําป
2556 นี้ บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องที่เห็นวามีประโยชนและสมควรบรรจุเปนวาระลวงหนา
สําหรับการประชุมผูถือหุนประจําป 2556 และใหมีการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และคุณสมบัติที่
เหมาะสม เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ เปนเวลา 45 วัน นับตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 14
มกราคม 2556 นั้น โดยไดเผยแพรหลักเกณฑการเสนอวาระลวงหนาดังกลาวบน website ของบริษัทฯ ปรากฏวา
ไมมีผูถือหุนรายใดเสนอวาระลวงหนาเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเปนวาระสําหรับการประชุมใหญ
สามัญประจําป 2556 และไมมีผูเสนอชื่อบุคคลอื่นๆ เพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทแตอยางใด
เลขานุการบริษัทขอตัวแทน 3 ทาน เพื่อทําหนาที่เปนกรรมการตรวจนับคะแนน โดยใหแจงชื่อและ
นามสกุล เพื่อบันทึกไวในรายงานการประชุม โดยตัวแทนผูถอื หุน 3 ทาน ดังกลาวมีรายชื่อดังตอไปนี้
1. นายอนวัช
ลีละวัฒนวัฒนา
2. นายสถาพร
ผังนิรันดร
3. นางสาวกองกัญญ ไตรบรรจงศิลป

ผูถือหุน
ผูถือหุนและผูรบั มอบฉันทะ
ผูสังเกตุการณซึ่งเปนตัวแทนจากสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงไดเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระตาง ๆ ดังตอไปนี้
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2555 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2555 ตามที่ได
จัดสงสําเนารายงานการประชุมใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมซักถามขอมูลเพิ่มเติม เมื่อไมมีผูถอื หุน มีขอสงสัย จึงขอใหที่ประชุม
ลงคะแนนเสียง
เลขานุการบริษัทแจงตอที่ประชุมวามติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือ
หุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวม
หมายเหตุ :
ลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2555 โดยมิไดแกไข
คะแนน
รอยละ*
1,173,734,571 เสียง
100.00
เสียง
373,633 เสียง
1,174,108,204 เสียง
คํานวณอัตราสวนรอยละจากจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียง

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบป 2555
ประธานฯ รายงานตอที่ประชุมวา ในวาระนี้บริษัทฯ ขอรายงานความเปนไปในรอบป 2555 โดยขอเชิญ
นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอํานวยการใหญ กลาวรายงานใน
ภาพรวม และนายแพทยชาตรี ดวงเนตร กรรมการและประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ- กิจการแพทย เปนผูกลาว
รายงานในสวนที่เกี่ยวของกับดานการแพทย
นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอํานวยการใหญ กลาวสรุป
ภาพรวมองคกร ดังนี้
การขยายเครือขายโรงพยาบาลกรุงเทพ
• บริษัทฯ มีจํานวนโรงพยาบาลในเครือขาย ทั้งสิ้น 30 แหง และจํานวนเตียงใหบริการ รวม 5,458
เตียง
• บริษัทฯ ไดจัดตั้งบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จํากัด เพื่อลงทุนซื้อกิจการโรงพยาบาลอุดร
ปญญาเวช อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยไดทําการปรับปรุงและเปดใหบริการในนาม “โรงพยาบาล
กรุงเทพอุดร” ซึ่งเปนโรงพยาบาล ขนาด 120 เตียง
• บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มเติมในหุนสามัญบริษัท โรงพยาบาล กรุงธน จํากัด (มหาชน) (KDH) ซึ่งเปน
โรงพยาบาลขนาด 150 เตียง โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 45 และในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 จะ
เปลี่ยนเปนชื่อโรงพยาบาลเปน โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี
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โรงพยาบาลที่อยูระหวางการดําเนินการกอสราง
• บริษัทฯ ไดจัดตั้งบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม จํากัด เพื่อดําเนินการโรงพยาบาล ขนาด
200 เตียง ที่ อําเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม คาดวาจะเปดใหบริการไดภายในป 2557
• บริษัทฯ ไดลงทุนในโรงพยาบาลกรุงเทพไชนาทาวน ซึ่งเปนโรงพยาบาลขนาด 59 เตียง ตั้งอยูที่
ถนนเยาวราช กรุงเทพมหานคร คาดวาจะเปดใหบริการไดภายในป 2556
ภาพรวมดานตลาดทุนและความแข็งแกรงทางการเงิน
• ณ สิ้นป 2555 มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด ( Market Capitalization) ของบริษัทฯ เทากับ
175,409 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 126,728 ลานบาท ณ สิ้นป 2554 คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 38
• ในชวง 5 ปที่ผานมา (ตั้งแตป 2551 – 2555) อัตราการเติบโตของมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด
( Market Capitalization) ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 406.9 เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการขยายตัว
ของ SET INDEX ในชวงเวลาเดียวกันที่เพิ่มขึ้นรอยละ 77.5 โดย ณ เดือนมกราคม 2551 มูลคา
หลักทรัพยตามราคาตลาดของบริษัทฯ เทากับ 34,603 ลานบาท และเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552
ซึ่ ง เป น วั น ที่ เ ริ่ ม เข า รั บ ตํ า แหน ง กรรมการผู อํ า นวยการใหญ มี มู ล ค า เท า กั บ 29,027 ล า นบาท
หลังจากที่มีการปรับปรุงการบริหารงานใหแข็งแกรงยิ่งขึ้น สงผลให Market Capitalization
ปรับตัวเพิ่มขึ้น เปน 175,409 ลานบาท ณ สิ้นป 2555 และจนถึง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 มูลคา
หลักทรัพยตามราคาตลาดไดปรับตัวเพิ่มขึ้นเปน 254,228 ลานบาท
• ในป 2555 บริษัทฯ ไดรับการคงอันดับ เครดิตองคกร ที่ระดับ “A+” Stable โดย TRIS Rating
นอกจากนี้ นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ไดกลาวสรุปวา ปจจุบันหากจัดอันดับขนาดกิจการ
โรงพยาบาลตามมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด ( Market Capitalization) ณ วันที่ 17 เมษายน 2556 บริษัทฯ มี
มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด เทากับ 8,631 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งอยูในอันดับสามรองจาก HCA (USA) และ
IHH (Malaysia) ที่มีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดเทากับ 16,346 ลานเหรียญสหรัฐ และ 9,837 ลานเหรียญสหรัฐ
ตามลําดับ แตหากจัดอันดับกิจการโรงพยาบาลตามขนาดจํานวนเตียง บริษัทฯ มีจํานวนเตียงทั้งกลุมรวม 5,458 เตียง
อยูในอันดับที่สี่ รองจาก HCA, Ramsay (Australia) และ Mediclinic (South Africa) ซึ่งมีจํานวนเตียงเทากับ 40,500
เตียง 10,000 เตียง และ 9,191 เตียง ตามลําดับ อยางไรก็ตาม หากจัดอันดับกิจการโรงพยาบาลตามอัตรากําไรสุทธิ
บริษัทฯ จะมีอัตรากําไรสุทธิ เปนอันดับหนึ่ง คือรอยละ 13.4 ขณะที่ IHH และ Mediclinic มีอัตรากําไรสุทธิ เทากับ
ประมาณ รอยละ 9.4 และ 8.1 ตามลําดับ
นายแพทยชาตรี ดวงเนตร กรรมการรองกรรมการผูอํานวยการใหญ กลาวรายงานในสวนที่เกี่ยวของกับ
การบริการและความกาวหนาทางการแพทย และกิจกรรมการเพื่อสังคมตอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้
การบริการและความกาวหนาทางการแพทย
• โรงพยาบาลกรุงเทพ ไดนําเทคโนโลยีการรักษาสายตาที่ทันสมัยลาสุด “Femtosecond Laser
(Bladeless LASIK)” ซึ่งเปนเครื่อง Lasik ผาตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติ สายตาสั้น สายตายาว
และสายตาเอียงแบบไรใบมีด
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• สถาบันเวชศาสตรการกีฬาและออกกําลังกายกรุงเทพ หรือ BASEM ( Bangkok Academy Sports
and Exercise Medicine)ไดนําเครื่องวิ่งไรน้ําหนัก (Anti-Gravity Treadmill) นวัตกรรมใหมที่
พัฒนามาจากเทคโนโลยีอวกาศของนาซา (NASA) ผูใชเครื่องจะรูสึกเหมือนเดินอยูบนดวงจันทร
เปนการออกกําลังกาย ที่ชวยลดแรงกระแทกลงบนขอเขาไดถึงรอยละ 80
• เครื่อง Isokinetic เปนเครื่องวัดสมรรถภาพการทํางานของกลามเนื้อและขอ ชวยเสริมสราง
สมรรถภาพดานความแข็งแรง ความอดทนและฝกกําลังของกลามเนื้อ และชวยฟนฟูสภาพรางกาย
ของผูปวย นักกีฬา หรือผูที่ไดรับบาดเจ็บจากการเลนกีฬา การออกกําลังกาย รวมถึงหลังการผาตัด
• การเปด “ศูนยเวชศาสตรอายุรวัฒนกรุงเทพ” (Bangkok Longevity Center) ซึ่งเปนศูนยใหบริการ
ผูปวยสูงอายุแบบองครวม ใหบริการแกกลุมผูปวยอายุตั้งแต 70 ป ขึ้นไป โดยแพทยผูเชี่ยวชาญ
ดานผูปวยสูงอายุโดยตรง
• การเปด “ศูนยบริการการแพทยแกผูปวยชาวพมา” หรือ Myanmar Medical Service (MMS) โดยมี
บุคลากรที่สามารถสื่อสารภาษาพมาและใหคําแนะนําดานการรักษาแกผูปวยชาวพมาโดยเฉพาะ
• การเปด”ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉิน เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ” (Bangkok Emergency Service :
BES) เปนศูนยที่ดูแลผูปวยฉุกเฉินเพื่อชวยสงตอผูปวยอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง
• โรงพยาบาลวัฒโนสถ (โรงพยาบาลรักษามะเร็ง เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ) ไดเปด “ศูนยมะเร็ง”
ที่โรงพยาบาลเปาโล นวมินทร เพื่อใหบริการดานการปองกันและดูแลรักษา “โรคมะเร็ง” แบบ
ครบวงจร ตั้งแตการตรวจหามะเร็งในระยะแรก การวางแผน การรักษาเมื่อตรวจพบ จนกระทั่งถึง
การรักษาแบบการฉายรังสีเพื่อยับยั้งการแพรกระจายของเซลมะเร็งในอวัยวะตาง ๆ โดยทีมแพทย
ผูเชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลวัฒโนสถ
• การเปด “ศูนยความเปนเลิศทางการแพทยของสหพันธฟุตบอลนานาชาติ” (FIFA Medical Centre
of Excellence) โดยประธานฝายแพทยของฟฟา นายแพทยจีรี โวดแรค (Jiri Dvorak, FIFA Chief
Medical Officer) เปนตัวแทนของฟฟาเดินทางมามอบประกาศนียบัตร FIFA Medical Centre of
Excellence” ใหแก ศูนยการแพทยโรงพยาบาลกรุงเทพและวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเปนแหงแรกของประเทศไทยและอาเซียน และเปนแหงที่สามของ
เอเชีย (ญี่ปุน, กาตาร, ไทยและซาอุดิอาระเบีย) โดยในปจจุบันมีสถาบันทางการแพทยที่ไดรับการ
รับรองทั่วโลก จํานวน 26 สถาบัน เทานั้น
• โครงการความรวมมือทางการแพทยระหวาง MD Anderson Cancer Center, University of Texas
และโรงพยาบาลวัฒโนสถ เพื่อดูแลผูปวยโรคมะเร็งผานทาง Tele Consultation ระหวางทีมแพทย
จาก MD Anderson Cancer Center ซึ่งถือเปนโรงพยาบาลอันดับหนึ่งของโลกดานโรคมะเร็ง และ
ทีมแพทยของโรงพยาบาลวัฒโนสถ โดยการแลกเปลี่ยนความรูดานการรักษาพยาบาลและการวิจัย
ทางการแพทยรวมกัน
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ดานรางวัล
• ไดรับรางวัล Trusted Brand Award เปนปที่สามติดตอกัน (ป 2553 – ป 2555)
• ไดรับรางวัล Asian Hospital Management Award ดาน Service Improvement for Internal
Customer จากโครงการ Tele Interpretation Service โดยโรงพยาบาลกรุงเทพมีลามชาวตางชาติ
ใหบริการถึง 26 ภาษา
• ไดรับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ดานสังคม จาก“โครงการผลงานนวัตกรรมอุปกรณผาตัดดาม
กระดูกสันหลังหลายระดับ” ในการประกวดรางวัลนวัตกรรมแหงชาติ ประจําป 2556 (National
Innovation Award 2012)
• ไดรับรางวัลอาคารอนุรักษพลังงาน ระดับ Gold จากโครงการแขงขันรางวัลอาคารอนุรักษพลังงาน
ของกระทรวงพลังงาน
ความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)
• โครงการ Love & Hope โครงการดวยรักและความหวังเพื่อผูปวยโรคมะเร็ง โดยโรงพยาบาลวัฒ
โนสถรวมกับครีเอทีฟหนังสั้นและศิลปนคาย Love is และคุณหนุยนันทกานต เพื่อใหกําลังใจ
ผูปวยผานบทเพลง หนังสั้น และมิวสิควีดีโอ และมอบเงินรายไดใหแกสถาบันจุฬาภรณ
• โรงพยาบาลกรุงเทพ รวมกับ กองบัญชาการตํารวจนครบาล สํานักงานตํารวจแหงชาติ และ จส 100
จัดอบรม “การปฐมพยาบาลเบื้องตนและการชวยคลอดฉุกเฉิน ครั้งที่ 6” ใหแก ตํารวจจราจรฝาย
ปฏิบัติการพิเศษการจราจร กองบังคับการตํารวจจราจร (โครงการพระราชดําริ) ตํารวจทางดวน
และตํารวจจราจรสถานีตํารวจนครบาลมักกะสัน ทองหลอ หวยขวาง คลองตันและดินแดง รวม
ประมาณ 100 นาย
• โครงการ Green Health เพื่อนําความรูดานการแพทยและสาธารณสุข มาดูแลสุขภาพใหกับ
ประชาชนผูดอยโอกาส รวมถึงเพื่อการอนุรักษและดูแลรักษาสิ่งแวดลอม โดยความรวมมือของ 5
กลุมโรงพยาบาลในเครือ คือ กลุมโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุมโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบี
เอ็นเอช กลุมโรงพยาบาลพญาไท และกลุมโรงพยาบาลเปาโล
หลังการกลาวรายงาน นายศิริวัฒน วรเวทยวุฒิคุณ ผูถือหุนไดกลาวแสดงความชื่นชมและยินดีตอผลงาน
ของคณะกรรมการบริษัท
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามเรื่องผลการดําเนินงานในรอบป 2555
นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน กลาววาเมื่อพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนของกิจการที่ขยายตัวสูงขึ้น
ตามที่แสดงในรายงานประจําป หนา 9 และรางวัลที่บริษัทฯ ไดรับในปที่ผานมาตามที่นายแพทยชาตรี ดวงเนตร ได
รายงานในวาระที่ผานมานั้น จึงขอสอบถามถึงปจจัยที่ทําใหบริษัทฯประสบความสําเร็จ (Key Success)
นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอํานวยการใหญ กลาว
ชี้แจงวาความสําเร็จของบริษัทฯ เกิดจากความรวมมือของพนักงานและผูบริหารทุกทาน โดยเฉพาะแพทย พยาบาล
และบุคคลากรทางการแพทยทั้งหมด
หนา 8 ของ 28 หนา

นายบุญมา สุรเจริญชัยกุล ผูถือ หุน สอบถามขอมูลหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจําป หนา 101 เรื่องเงินทุนของบริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีมูลคาลดลงจาก 2,341 ลานบาท ใน
ป 2554 เหลือ 1,108 ลานบาท ในป 2555 และในรายงานประจําป หนา 125 เงินลงทุนในหุนสามัญบริษัทยอยที่หยุด
กิจการ คือ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 4 (ถนนเพชรบุรี) จํากัด โดยมีสัดสวนการถือหุนรอยละ 89.79 ซึ่งศาลได
พิพากษาลมละลายไปแลว
นางนฤมล นอยอ่ํา ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน ชี้แจงวา
• การลดลงของเงินทุนในบริษัท ประสิทธิพัฒนา จํากัด (มหาชน) เนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนเพื่อ
ลางขาดทุนสะสม เพื่อใหบริษัทยอยดังกลาวสามารถจายเงินปนผลได
• กรณีโรงพยาบาลพญาไท 4 เปนบริษัทยอยของบริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จํากัด (มหาชน) ซึ่งลมละลาย
และหยุดดําเนินการไปกอนที่บริษัทฯ จะเขารวมกิจการกับกลุมโรงพยาบาลพญาไท
นายพชร แกวนุกูล ผูถือหุน สอบถามขอมูลดังนี้
• สาเหตุที่ทําใหบริษัทฯ มีอัตรากําไรที่สูงกวากลุมโรงพยาบาลอื่นเกิดจากการใชนโยบายราคาคา
รักษาพยาบาลที่สูงกวาที่อื่น หรือเกิดจากประสิทธิภาพการทํางาน
• การใชประโยชนจากนโยบาย Medical Hub
นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอํานวยการใหญ ชี้แจงดังนี้
• ความสามารถในการทํ า กํ า ไรของกิ จ การ เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ มี ก ารบริ ห ารจั ด การต น ทุ น ที่ มี
ประสิทธิภาพและสามารถใชประโยชนจากการใชทรัพยากรสวนกลางรวมกัน ทั้งในดานบุคคลากร
และเครื่องมืออุปกรณการแพทย
• สําหรับนโยบาย Medical Hub เปนนโยบายจากภาครัฐที่จะมุงหวังใหไทยเปนศูนยกลางการ
รักษาพยาบาลของผูปวย ซึ่งจะเปนประโยชนตอบริษัทฯ มากนอยเพียงใด ขึ้นกับการออกนโยบาย
หรือ แกไขกฏระเบี ยบต าง ๆ ของรัฐบาล เพื่ออํ านวยความสะดวกตอ ผูเดิ นทางมาใช บริ การทาง
การแพทยของไทย
ไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบการรายงานการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2555

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2555
ประธานฯ ไดขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผาน
ความเห็นของของคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรับการตรวจสอบโดยนายวิชาติ โลเกศกระวี ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต จากบริษัทสํานักงานเอินสทแอนดยัง ตามรายละเอียดขอมูลซึ่งปรากฏในรายงานประจําป 2555 ตามที่ได
จัดสงใหทานผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม และไดเชิญนายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ ชี้แจงขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม
หนา 9 ของ 28 หนา

นายศรี ภ พ สารสาส กรรมการอิ ส ระและกรรมการตรวจสอบ แถลงต อ ที่ ป ระชุ ม ว า คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ไดพิจารณาขอมูลตามงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชี เห็นวางบการเงินดังกลาวไดจัดทําขึ้นตาม
มาตรฐานบัญชี และแสดงขอมูลที่ถูกตองโดยมีการเปดเผยขอเท็จจริงที่เปนสาระสําคัญอยางเพียงพอ โดยผูสอบ
บัญชีมีความเห็นวา งบการเงินดังกลาวไดแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดโดยถูกตอง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมิไดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตองบการเงิน
ดังกลาวแตอยางใด พรอมทั้งไดรายงานสรุปขอมูลของงบกําไรขาดทุนและงบแสดงฐานการเงินของบริษัท และ
บริษัทยอย ณ สิ้นป 2555 ตอที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา
สรุปสาระสําคัญงบกําไรขาดทุน ป 2555
(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินรวม
2555
2554
รายไดรวม
47,862
37,371
ตนทุนคารักษาพยาบาลและตนทุนขาย
(29,239)
(23,675)
คาใชจายในการบริหาร
(8,969)
(7,224)
กําไรสําหรับป
4,386
7,937
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)

5.14

3.00

เปลี่ยนแปลง
รอยละ
28
23
24
81
71

สรุปสาระสําคัญงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
งบการเงินรวม

(หนวย: ลานบาท)
2555

เปลี่ยนแปลง

2554

รอยละ

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

3,590

3,876

-7

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

4,287

3,377

27

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

33,152

29,430

13

รวมสินทรัพย

68,461

58,792

16

รวมหนี้สิน

29,634

25,375

17

รวมสวนของผูถ ือหุน

38,827

33,417

16

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

68,461

58,792

16

หนา 10 ของ 28 หนา

นายศิริวัฒน วรเวทยวุฒิคุณ ผูถือหุน มีขอสังเกตวา ตามขอมูลการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป หนา 91
บริษัทฯ มีตนทุนขายซึ่งเมื่อคํานวณเปนสัดสวนตอรายไดคารักษาพยาบาล จะมีสัดสวนลดลงจากรอยละ 67 ในป
2554 เหลือรอยละ 65 ในป 2555 ซึ่งนาจะเกิดจากการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเปนสาเหตุทําใหบริษัทฯ
มีอัตรากําไรปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีกําไรจากการปรับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเพิ่มขึ้นจาก 479
ลานบาท ในป 2554 เปน 1,795 ลานบาท ในป 2555 จึงขอสอบถามวารายการดังกลาวเกิดจากสาเหตุใดและใน
อนาคตจะมีรายการกําไรดังกลาวอีกหรือไม
นางนฤมล นอยอ่ํา ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน ชี้แจงวา รายการดังกลาวเกิดจากการรับรูกําไร
จากสวนตางของราคาทุนและมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในหุนโรงพยาบาลบํารุงราษฎร (BH) ตามราคาตลาดเมื่อ
มีการปรับสถานะเงินลงทุนเปนเงินลงทุนในบริษัทรวม และไมเปนรายการที่เกิดขึ้นเปนประจําในงบการเงิน
นายศิริวัฒน วรเวทยวุฒิคุณ ผูถือหุน สอบถามขอมูลเพิ่มเติมดังนี้
• นโยบายการดําเนินการในอนาคตตอเงินลงทุนในหุน BH โดยขอเสนอใหบริษัทฯ ลงทุนในหุน BH
เพิ่มเติม ตลอดรวมถึงการเขาซื้อกิจการโรงพยาบาลอื่น ๆ เพื่อเพิ่ม Market Capitalization
• สาเหตุที่เงินปนผลรับของบริษัทฯ ในป 2555 ตามที่ปรากฏใน ของรายงานประจําป หนา 91 ลดลง
เหลือ 16 ลานบาท ขณะที่ ในป 2554 มีจํานวนเทากับ 103 ลานบาท และสาเหตุที่บริษัทฯ เสียภาษี
เงินไดในสัดสวนที่ลดลงทั้งที่มีกําไรเพิ่มขึ้น
นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอํานวยการใหญ ชี้แจงดังนี้
• โรงพยาบาลบํ า รุ ง ราษฎร มี ก ารบริ ห ารจั ด การดี อ ยู แ ล ว และที่ ผ า นมาได มี ก ารส ง ต อ คนไข ม ายั ง
โรงพยาบาลกรุงเทพ ถือเปนพันธมิตรที่ดีของบริษัทฯ ดังนั้น จึงไมมีนโยบายที่จะดําเนินการใด ๆ
เพิ่มเติมกับโรงพยาบาลบํารุงราษฎร
• แนวทางการดําเนินธุรกิจสมัยใหม จะตองมองทุกโรงพยาบาลเปนเพื่อนรวมธุรกิจ เพื่อใหเกิดความ
รวมมือทางการแพทยและชวยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อใหโรงพยาบาลในไทยมีความเขมแข็งและสามารถ
แขงขันกับตางประเทศได
นางนฤมล นอยอ่ํา ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน ชี้แจงเรื่องขอมูลทางบัญชีดังนี้
• เงินปนผลรับที่มีจํานวนแตกตางกันในป 2554 และ 2555 เนื่องจากการรับเงินปนผลจากบริษัทที่
ลงทุนในชวงเวลาที่ตางกัน จึงทําใหรับรูรายไดเงินปนผลของปงบการเงินในจํานวนที่ตางกัน มิได
เกิดจากบริษัทฯ มีเงินปนผลจากบริษัทยอยในจํานวนที่ลดลง
• บริษัทฯ เสียภาษีเงินไดในสัดสวนที่ลดลง เนื่องจากการลดลงของอัตราภาษีเงินได จากรอยละ 30
เหลือรอยละ 23 ในป 2555 และในป 2556 อัตราภาษีเงินไดจะลดลงเหลือรอยละ 20 ตามนโยบายของ
รัฐบาล
ผูถือหุนไดสอบถามสาเหตุที่บริษัทมีผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่ง
ปรากฏอยูในขอมูลงบการเงินในรายงานประจําป หนา 81

หนา 11 ของ 28 หนา

นางนฤมล นอยอ่ํา ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน ชี้แจงวาผลขาดทุนดังกลาวเกิดจากการคํานวณ
คาใชจายที่เกิดจากผลประโยชนพนักงาน (Retirement benefit) ตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งกําหนดใหบริษัทฯ ตองมีการ
คํานวณผลประโยชนพนักงานดังกลาวใหมทุก 3 ปโดยนักคณิตศาสตรประกันภัย ซึง่ ในแตละครั้งอาจมีความ
แตกตางกันเนื่องจากจํานวนพนักงาน เงินเดือน อายุการทํางาน และอัตราคิดลดที่แตกตางกันในแตละชวงเวลา
นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถอื หุน มีขอสังเกตเพิ่มเติมดังนี้
• ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินในรายงานประจําป หนา 116 บริษัทฯ มีการบริหารจัดการสินคาคง
คลังที่ดีมาก ทําใหสินคาคงคลังมีมูลคาลดลงทั้งที่ยอดขายมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้นมาก
• ตามขอมูลงบการเงินในรายงานประจําป หนา 90 เมื่อเปรียบเทียบสวนของผูถือหุน ตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการและงบการเงินรวม จะเห็นไดวา ความสามารถในการสรางรายไดตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัทฯ มีนอยกวาความสามารถในการสรางรายไดจากบริษัทในเครือตามงบการเงินรวม
จึงขอใหบริษัทฯ เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหมากขึ้น
ผูถือหุน สอบถามวาตามขอมูลหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ที่ปรากฏในรายงานประจําป หนา 93 บริษัทฯ
มีแนวทางการบริหารจัดการหนี้สูญอยางไร
นางนฤมล นอยอ่ํา ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน ชี้แจงวาบริษัทมีสัดสวนหนี้สูญ ลดลงจากรอยละ
0.3 ในป 2554 เหลือรอยละ 0.2 ในป 2555
เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามขอมูลเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยเลขานุการบริษัท
ไดแจงใหที่ประชุมทราบวามติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน งวด 1 ป
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
คะแนน
รอยละ*
เห็นดวย
1,226,230,558 เสียง
100.00
ไมเห็นดวย
เสียง
งดออกเสียง
362,633 เสียง
รวมจํานวนผูออกเสียง
1,226,593,191 เสียง
*หมายเหตุ :
คํานวณอัตราสวนรอยละจากจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรเงินกําไร ประจําป 2555
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร จากผลการดําเนินงานประจําป 2555 สําหรับ
หุนสามัญ จํานวน 1,545,458,883 หุน ในอัตราหุนละ 1.80 บาท เปนเงินทั้งสิ้น 2,781,825,989.40 บาท คิดเปน
หนา 12 ของ 28 หนา

ประมาณรอยละ 104 ของกําไรสุทธิเฉพาะกิจการ ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทที่กําหนดจาย
ไมต่ํากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และกําหนดจายเงินปนผลในวันศุกรที่ 3 พฤษภาคม
2556 สําหรับการสํารองเงินตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีเงินสํารองตามกฎหมายครบเต็มจํานวนตามขอบังคับ
ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมเสนอจัดสรรเงินกําไรประจําป 2555 เปน เงินสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติม พรอมทั้งเชิญ
ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงินชี้แจงขอมูลเพิ่มเติมตอที่ประชุม
นางนฤมล นอยอ่ํา ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน ชี้แจงขอมูลการจายเงินปนผล ที่เสนอตอที่
ประชุมผูถือหุนประจําป 2556 เปรียบเทียบกับการจายเงินปนผลในปที่ผานมา ดังนี้
ผลการดําเนินงานประจําป

ป 2555

ป 2554

กําไรสุทธิสําหรับป ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ลานบาท)

2,678

2,297

จํานวนหุนสามัญ (ลานหุน)

1,545

1,545

เงินปนผลตอหุน (บาท/ หุน) ที่เสนอจายจากผลการดําเนินงานประจําป

1.80*

1.10

เงินปนผลจายทั้งสิ้น (ลานบาท)

2,782

1,700

สัดสวนการจายเงินปนผลเทียบกับกําไรสําหรับป (ตามงบเฉพาะกิจการ)

104

74

นายศิริวัฒน วรเวทยวุฒิคุณ ผูถือหุน เสนอวา บริษัทฯ ควรพิจารณาเรื่องการจายเงินปนผลระหวางกาล
สําหรับผลประกอบการในป 2556 และคาดวาในป 2556 บริษัทฯ นาจะมีความสามารถในการจายเงินปนผลใน
อัตราที่สูงกวาปจจุบัน เพราะจากขอมูลงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานประจําปหนา 90 ซึ่งมีสวนของผูถือหุนที่
ยังไมไดจัดสรร สูงถึง 3,400 ลานบาท ณ สิ้นป 2555 รวมถึงอัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน
ที่ปรากฏในรายงานประจําปหนา 9 ซึ่งมีอัตราสวนเพียง 0.5 เทา
นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอํานวยการใหญ ชี้แจงวา
คณะกรรมการตองพิจารณาถึงความมั่นคงของบริษัทฯ เปนหลัก เนื่องจากบริษัทฯ จะตองมีการลงทุนอยางตอเนื่อง
เพื่อใหการเจริญเติบโตของบริษัทฯ กาวหนาไปอยางมั่นคง และยั่งยืน การจายเงินปนผลระหวางกาลหรือไมนั้น
หรือจะจายในอัตราเพิ่มขึ้นเทาใด เปนเรื่องที่ไมสามารถคาดเดาได เนื่องจากจะตองพิจารณาประกอบกับหลายปจจัย
และทุกเรื่องมีความเกี่ยวโยงกันหมด โดยเฉพาะความพรอมและสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ที่มีความมั่นคง จะ
ชวยใหบริษัทฯ มีอันดับเครดิตที่แข็งแกรงและชวยใหบริษัทฯ มีตนทุนการหาเงินทุนในระดับต่ํา
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมซักถามขอมูลเพิ่มเติม เมื่อไมมีผูถือหุนมีขอสงสัย จึงขอใหที่ประชุม
ลงคะแนนเสียง โดยเลขานุการบริษัทไดแจงใหที่ประชุมทราบวา มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนน
เสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หนา 13 ของ 28 หนา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติจายเงินปนผล สําหรับหุนจํานวน 1,545,458,883 หุน
ในอัตราหุนละ 1.80 บาท เปนเงินทั้งสิ้น 2,781,825,989.40 บาท และกําหนดจายเงินปนผลในวันศุกรที่ 3 พฤษภาคม
2556 และรับทราบการไมจัดสรรเงินกําไรเปนเงินสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกตามที่เสนอ
คะแนน
รอยละ*
เห็นดวย
1,227,107,484 เสียง
99.9995
ไมเห็นดวย
6,000 เสียง
0.0005
งดออกเสียง
362,533 เสียง
รวมจํานวนผูออกเสียง
1,227,476,017 เสียง
หมายเหตุ :
คํานวณอัตราสวนรอยละจากจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
ประธาน ฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
จํานวน 5 ทาน โดยเชิญนายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนผู
เสนอขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม
นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน แถลงวาเนื่องจากตาม
ขอบังคับบริษัท กําหนดใหกรรมการบริษัทตองออกตามวาระเปนอัตรา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งคณะ ปจจุบัน
บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น จํานวน 15 ทาน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ จํานวน 5 ทาน ดังนี้
1. นายวิชัย
ทองแตง
กรรมการ
2. นายชวลิต
เศรษฐเมธีกุล
กรรมการอิสระ
กรรมการ
3. นางสาวกนานุช
เล็กวิจิตร
4. ศ.เกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ
ศรมณี
กรรมการอิสระ
5. นายธวัชวงค
ธะนะสุมิต
กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวา กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระทั้ง 5 ทาน เปนผูที่มี
ความรูความสามารถและที่ผานมาไดปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการบริษัทอยางเต็มความสามารถ อยางไรก็ตาม
เนื่องจาก นางสาวกนานุช เล็กวิจิตร ไมประสงคที่รับตําแหนงกรรมการบริษัทตอ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งไมรวมกรรมการที่มีสวนไดเสีย จึงห็นควรใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง
นางพรศิริ มโนหาญ เปนกรรมการแทน นางสาวกนานุช เล็กวิจิตร พรอมทั้งเสนอแตงตั้งกรรมการเดิมที่ออกตาม
วาระอีก 4 ทานใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตออีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังนี้
1. นายวิชัย
ทองแตง
กรรมการ
2. นายชวลิต
เศรษฐเมธีกุล
กรรมการอิสระ
3. นางพรศิริ
มโนหาญ
กรรมการอิสระ (กรรมการใหม)
4. ศ.เกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ
ศรมณี
กรรมการอิสระ
5. นายธวัชวงค
ธะนะสุมิต
กรรมการ
หนา 14 ของ 28 หนา

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ขอเรียนใหทราบอีกครั้งหนึ่งวา บริษัทฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อ
บุคคลที่มีความรูความสามารถซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม และไมมีลักษณะตองหามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปน
กรรมการตามหลักเกณฑที่ไดเปดเผยไวในเว็บไซตของบริษัทฯ แตไมมีผูใดเสนอรายชื่อเขามา
สํ า หรั บ ประวั ติ ประสบการณ ระยะเวลาการดํ า รงตํ า แหน ง จํ า นวนครั้ ง ของการเข า ร ว มประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ของกรรมการเดิมที่ถูกเสนอชื่อ 4 ทาน และ ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่ออีก 1 ทาน ใหเขา
รับตําแหนงกรรมการบริษัท ปรากฏอยูตาม สิ่งที่สงมาดวย 2 หลักเกณฑวิธีการพิจารณาสรรหากรรมการ ปรากฏอยู
ตามสิ่งที่สงมาดวย 4 และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏอยูตาม สิ่งที่สงมาดวย 5 ที่ไดจัดสงใหผูถือหุน
พรอมหนังสือเชิญประชุม
นางสาวณัฐภัคว สกุโณดม ผูถือหุน สอบถามวาบริษัทฯ มีนโยบายกําหนดอายุของกรรมการ และวาระ
การดํารงตําแหนงของกรรมการแตละทานหรือไมวาจะดํารงตําแหนงไดไมเกินกี่เทอม รวมถึงไดแถลงชี้แจง
นโยบายการดํารงตําแหนงของกรรมการดังกลาวไวหรือไม
นางสาวเกษรา วงศเกตุ เลขานุการบริษัท ชี้แจงวา ปจจุบันบริษัทฯ ไมไดมีการกําหนดอายุ และวาระการ
ดํารงตําแหนงของกรรมการแตละทาน เนื่องจากบริษัทฯ เปนกิจการดานการรักษาพยาบาล ซึ่งขอจํากัดเรื่องการ
ขาดแคลนบุคลากรที่มีประสบการณ ความรูความเขาใจในสายอาชีพดานการรักษาพยาบาล รวมทั้งผูที่มีความเขาใจ
ในธุรกิจของบริษัทฯอยางตอเนื่อง ตลอดจนประเด็นความเสี่ยงจากการบริหารจัดการหากขาดความรูความเขาใจใน
ธุรกิจรักษาพยาบาล ซึ่งตองอาศัยผูที่มีความชํานาญเฉพาะดานอยางแทจริงที่จะสามารถเขาใจในธุรกิจของบริษัทได
อยางถองแท ดังนั้น บริษัทฯ จึงยังไมไดกําหนดระยะเวลาในการดํารงตําแหนงของกรรมการบริษัทไวอยางเปน
ทางการ อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดเปดเผยและชี้แจงเหตุผลและความจําเปนที่ไมสามารถจํากัดระยะเวลาในการดํารง
ตําแหนงกรรมการบริษัทได ไวในรายงานประจําป หนา 70
นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ชี้แจงขอมูลเพิ่มเติมวา
ตามขอบังคับบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะตองออกตามวาระเปนจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งคณะ
ปจจุบันบริษัทฯ มีจํานวนกรรมการ 15 ทาน ในปนี้จึงมีกรรมการออกตามวาระจํานวน 5 ทาน ดังนั้น เฉลี่ยแลว
กรรมการมีระยะเวลาการดํารงตําแหนงตามวาระประมาณ 3 ป ซึ่งเปนไปตามกฎหมาย
นางศรัณยา จินดาวณิค ผูถือหุน มีขอสังเกตดังนี้
• ตาม Code ของตลาดหลักทรัพยฯ ขนาดของกรรมการทั้งคณะ ควรมีจํานวนอยูในระหวาง 5-12 คน
ขึ้นกับขนาดของธุรกิจ จึงขอสอบถามนโยบายวา บริษัทฯ จะปรับปรุงนโยบายเพื่อที่จะปฏิบัติตาม
code ดังกลาวหรือไม หากไมมีนโยบายที่จะลดจํานวนกรรมการลง ก็ควรมีการอธิบายเหตุผลไว
• ตามรายงานประจําปไดเปดเผยขอมูลการเขาประชุมของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทาน
หนึ่ง ซึ่งมิไดเปนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในครั้งนี้ แตกรรมการอิสระทานดังกลาวได
เขาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพียง 3 ครั้ง จาก 8 ครั้ง และเขาประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพียง 9 ครั้ง จาก 16 ครั้ง จึงขอฝากขอสังเกตใหแกคณะกรรมการบริษัทไวพิจารณาตอไป
หนา 15 ของ 28 หนา

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมซักถามขอมูลเพิ่มเติม เมื่อไมมีผูถอื หุน มีขอสงสัย จึงขอใหที่ประชุม
ลงคะแนนเสียง พรอมกับไดกลาวขอบคุณนางสาวกนานุช เล็กวิจิตร ที่ไดอุทิศตนปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการ
บริษัทอยางเต็มความสามารถตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัทไดแจงใหที่ประชุมทราบวามติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมาก
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเพื่อเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะเสนอ
ใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนของผูถือหุนที่ไมเห็นดวยและงด
ออกเสียงกอน โดยถือวาคะแนนเสียงที่เหลือเปนคะแนนเสียงเห็นดวย และหลังจากการนับคะแนนของกรรมการ
ทุกรายเสร็จสิ้นแลวจะขอใหเจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนนที่เหลือทุกใบ
นายสุริยพงศ วัฒนาศักดิ์ ผูถือหุน ไดสอบถามการนับคะแนนเสียงวา เหตุใดจึงไมมีการแถลงจํานวนเสียง
ของผูที่งดออกเสียงและมิไดมีการคํานวณเปนรอยละของการนับคะแนน
เลขานุการบริษัท ชี้แจงวา เนื่องจากในวาระที่มีการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผูที่งดออกเสียง เพื่อทราบจํานวนหุนที่งดออก
เสียงเทานั้น เนื่องจากตามกฎหมายจํานวนหุนของผูถือหุนที่งดออกเสียงดังกลาวจะไมถูกนับรวมเปนฐานในการ
คํานวณคะแนนเสียง โดยจะคํานวณเฉพาะผูถือหุนที่ออกเสียงลงคะแนนเทานั้น
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติแตงตั้งบุคคลทั้ง 5 ทาน ดังตอไปนี้เขาเปนกรรมการแทน
กรรมการที่ออกตามวาระ
5.1 นายวิชัย ทองแตง

กรรมการ
คะแนน

เห็นดวย

รอยละ*

1,143,068,903 เสียง

99.41

ไมเห็นดวย

6,801,281 เสียง

0.59

งดออกเสียง

77,684,603 เสียง

รวมจํานวนผูออกเสียง
5.2 นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวมจํานวนผูออกเสียง

1,227,554,787 เสียง
กรรมการอิสระ
คะแนน

รอยละ*

1,227,160,254 เสียง

100.00

-

เสียง

0.00

394,533 เสียง
1,227,554,787 เสียง
หนา 16 ของ 28 หนา

5.3 นางพรศิริ มโนหาญ

กรรมการอิสระ
คะแนน

เห็นดวย

รอยละ*

1,195,156,888 เสียง

99.63

ไมเห็นดวย

4,413,906 เสียง

0.37

งดออกเสียง

27,983,993 เสียง

รวมจํานวนผูออกเสียง

1,227,554,787 เสียง

5.4 ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี
คะแนน
เห็นดวย

กรรมการอิสระ
รอยละ*

1,210,553,208 เสียง

98.65

ไมเห็นดวย

16,607,046 เสียง

1.35

งดออกเสียง

394,533 เสียง

รวมจํานวนผูออกเสียง
5.5 นายธวัชวงค ธะนะสุมิต

1,227,554,787 เสียง
กรรมการ
คะแนน

เห็นดวย

รอยละ*

1,225,920,589 เสียง

99.90

ไมเห็นดวย

1,196,000 เสียง

0.10

งดออกเสียง

438,198 เสียง

รวมจํานวนผูออกเสียง
หมายเหตุ :
ลงคะแนน

1,227,554,787 เสียง

คํานวณอัตราสวนรอยละจากจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดขอมูลที่
ปรากฏอยูในหนังสือเชิญประชุมที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพิจารณาลวงหนาแลว และไดเชิญนายศรีภพ สารสาส
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน รายงานเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม
นายศรี ภ พ สารสาส กรรมการอิ ส ระและกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค า ตอบแทน รายงานว า
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดพิจารณากลั่นกรองคาตอบแทนกรรมการอยางละเอียดถึงความ
เหมาะสมประการตาง ๆ โดยเปรียบเทียบอางอิงจากกิจการที่มีขนาดรายไดในระดับเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจาก
สภาวการณทางเศรษฐกิจ การเติบโตของรายไดและกําไร สินทรัพยและ เงินปนผลแกผูถือหุนของบริษัท รวมถึง
จํานวนกรรมการของบริษัทในปจจุบันดังนี้
หนา 17 ของ 28 หนา

(หนวย : ลานบาท)
รายการ
การเติบโตของบริษัทตามงบการเงินรวม
รายไดการดําเนินงานรวม
อัตราการเติบโต
กําไรสุทธิ
อัตรากําไรสุทธิตอรายได
ผลประโยชนตอผูถือหุน
เงินปนผลจากผลการดําเนินงานของป (บาท/หุน)
มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด ณ สิ้นป
อัตราการเติบโต
จํานวนกรรมการทั้งคณะ (ทาน)

ป 2555

ป 2554

ป 2553

45,994
25.2%
7,937
17.3%

36,726
53.2%

23,968
9.2%

4,386
11.9%

2,295
9.6%

1.80*
175,409
38%
15

1.10
126,728
119%
15

0.80
57,940
92%
13

หมายเหตุ : * เปนขอมูลที่เสนอจายตอที่ประชุมผูถือหุนประจําป 2556
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทตามขอเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจึงเห็นสมควร
เสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ ในอัตรา ดังตอไปนี้
1. คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
(หนวย :บาท)
ป 2555

เสนอขออนุมัติในป 2556
1.1 คาเบี้ยประชุมกรรมการ
- ประธาน
- กรรมการทานละ
1.2 บําเหน็จกรรมการ

60,000 ตอครั้ง
60,000 ตอครั้ง
40,000 ตอครั้ง
40,000 ตอครั้ง
วงเงินรวม 47 ลานบาท* วงเงินรวม 24 ลานบาท*

หมายเหตุ : * บําเหน็จกรรมการมอบใหคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง
ทั้งนี้บริษัทใชหลักเกณฑในการคํานวณบําเหน็จกรรมการในอัตรารอยละ 0.1 ของรายไดรวม ตามงบ
การเงินรวมปลาสุด
2. คาตอบแทนคณะกรรมการชุดยอย ประกอบดวยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน และ คณะกรรมการบริหารซึ่งไดรับคาตอบแทนในรูปของคาเบี้ยประชุม ดังนี้

หนา 18 ของ 28 หนา

กรรมการชุดยอย
เสนอขออนุมัติในป 2556
2.1 คาเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ
- ประธาน
60,000 ตอครัง้
- กรรมการทานละ
40,000 ตอครั้ง
2.2 คาเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
- ประธาน
60,000 ตอครัง้
- กรรมการทานละ
40,000 ตอครั้ง
2.3 คาเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร
- ประธาน
75,000 ตอครัง้
- กรรมการทานละ
50,000 ตอครั้ง

(หนวย :บาท)
ป 2555
60,000 ตอครัง้
40,000 ตอครั้ง
60,000 ตอครัง้
40,000 ตอครั้ง
ไมมี
ไมมี

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมซักถามขอมูลเพิ่มเติม เมื่อไมมีผูถอื หุน มีขอสงสัย จึงขอใหที่ประชุม
ลงคะแนนเสียง โดยเลขานุการบริษัทไดแจงใหที่ประชุมทราบวา มติในวาระนี้จะตองไดรบั การรับรองดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถอื หุนซึ่งมาประชุม
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติบําเหน็จกรรมการในวงเงิน 47.0 ลานบาท โดยมอบให
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง และอนุมัติคาเบี้ยประชุมใหแกกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยตาม
รายละเอียดที่เสนอ
คะแนน
1,208,043,847 เสียง

เห็นดวย

รอยละ*
98.41

ไมเห็นดวย

17,785,880 เสียง

1.45

งดออกเสียง

1,725,033 เสียง

0.14

รวมจํานวนผูออกเสียง
หมายเหตุ :

1,227,554,787 เสียง

คํานวณอัตราสวนรอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2556 และกําหนดคาสอบบัญชี
ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวาตามขอบังคับบริษัทกําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งผูสอบ
บัญชีเปนประจําทุกป ดังนั้น จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2556 โดย
ขอใหศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอ
รายชื่อผูสอบบัญชีและเหตุผลประกอบการพิจารณาตอที่ประชุม
หนา 19 ของ 28 หนา

ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
รายงานตอที่ประชุมวา คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ไดคัดเลือกผูสอบบัญชีของบริษัท โดย
มีหลักเกณฑในการพิจารณา ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ความรู ความสามารถ และประสบการณของผูสอบบัญชี
ความพรอมในดานจํานวนบุคลากร และประสบการณของทีมงาน
ความเหมาะสมของคาบริการ
ความเปนอิสระของผูสอบบัญชี โดยไมเปนผูที่มีความสัมพันธ และ/หรือ มีสวนไดสวนเสียกับบริษัทฯ
บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว ซึ่งจะทําใหผูสอบบัญชี
สามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาชีพอยางมีอิสระตองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยได

จากเหตุ ผ ลดั ง กล า วข า งต น ตามข อ มู ล ที่ ไ ด จั ด ส ง ให ผู ถื อ หุ น พร อ มหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม แล ว นั้ น
คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอ
รายชื่อผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้งในครั้งนี้
1. นายณรงค พันตาวงษ และ/หรือ
2. นายวิชาติ โลเกศกระวี และ/หรือ
3. นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3315
4451
4377

ปที่เริ่มเปนผูสอบบัญชี
2552
2552
2552

จากบริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2556 โดยผูสอบบัญชีท่ี
ไดรับการเสนอชื่อดังกลาว เปนผูสอบบัญชีรายเดียวกับบริษัทยอย และเปนผูที่ไมมีความสัมพันธ และ/หรือ สวน
ไดสวนเสียกับบริษัท บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว และมีความอิสระ
เพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
สําหรับคาสอบบัญชี ประจําป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณากําหนดคา
สอบบัญชี เปนเงินจํานวน 1.90 ลานบาท ซึ่งเปนอัตราเทากับปที่ผานมา
(หนวย : บาท)
คาตอบแทนการสอบบัญชี ประจําป
เสนอขออนุมัติในป 2556
ป 2555
คาสอบทานงบไตรมาส (3 ไตรมาส)
870,000
870,000
คาตรวจสอบบัญชี ประจําป
1,030,000
1,030,000
รวมคาตอบแทน ทั้งสิ้น

1,900,000

1,900,000

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมซักถามขอมูลเพิ่มเติม เมื่อไมมีผูถอื หุน มีขอสงสัย จึงขอใหที่ประชุม
ลงคะแนนเสียง โดยเลขานุการบริษัทไดแจงใหที่ประชุมทราบวา มติในวาระนี้จะตองไดรบั การรับรองดวยคะแนน
เสียงขางมากของผูถอื หุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
หนา 20 ของ 28 หนา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติแตงตั้งนายณรงค พันตาวงษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่
3315 และ/หรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4451 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวร
เทพ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4377 จากบริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท
ประจําป 2556 พรอมทั้งกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2556 ในวงเงิน 1.9 ลานบาท ตามที่เสนอ
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวมจํานวนผูออกเสียง
หมายเหตุ :
ลงคะแนน

คะแนน
1,227,131,324
48,430
375,033
1,227,554,787

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

รอยละ*
99.996
0.004

คํานวณอัตราสวนรอยละจากจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจทั่วไป (General
Mandate) จํานวนไมเกิน 154,545,888 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวนไมเกิน 154,545,888 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดย
เชิญนางนฤมล นอยอ่ํา ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน เสนอเหตุผลประกอบการพิจารณาตอที่ประชุม
ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน แถลงตอที่ประชุมวา ตามที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ไดมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
จํานวน 154,545,888 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท นั้น
เนื่องจากตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการในการเปดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2554 ได
กําหนดใหการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จะตองดําเนินการภายในการประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําปของบริษัทฯในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกําหนดใหตองจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําปในครั้งถัดไป ทั้งนี้แลวแตวันใดจะถึงกอน
ในการนี้ เนื่องจากบริษัทยังไมไดดําเนินการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผู
ถือหุนภายในระยะเวลาดังกลาว และบริษัทยังมีความจําเปนที่จะตองดําเนินการระดมทุนในอนาคต ดังนั้น เพื่อ
เพิ่มความคลองตัวและรวดเร็วในการระดมทุนจํานวนไมมากในกรณีเรงดวน เพื่อใหทันตอภาวะตลาด จึงเห็นควร
นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบ
อํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวนไมเกิน 154,545,888 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ดังนี้
หนา 21 ของ 28 หนา

วิธีที่ 1 จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 77,272,944 หุน คิดเปนรอยละ 5 ของทุนชําระแลว เพื่อ
เสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป
วิธีที่ 2 จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 77,272,944 หุน คิดเปนรอยละ 5 ของทุนชําระแลว เพื่อ
เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด
โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจดังนี้
1. มีอํานาจพิจารณาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได อยางไรก็ตาม การ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนตามวิธีที่ (1) และ/หรือ (2) ขางตนโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือทั้งสองวิธี รวมแลวจะไมเกินรอย
ละ 5 ของทุนชําระแลว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพิ่มทุน หรือ 77,272,944 หุน
2. มีอํานาจกําหนดวัตถุประสงค วันและเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไข
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังกลาว โดยที่การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนดังกลาว (ก) จะไม
เปน การจั ด สรรหุนสามั ญเพิ่ม ทุน ให แก บุคคลที่ เกี่ ย วโยงกั นตามประกาศคณะกรรมการกํา กับ ตลาดทุน ที่ ทจ.
21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย แหงประเทศ
ไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และ (ข)
ตองไมเปนการเสนอขายหุนราคาต่ําตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการ
อนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม
3. มีอํานาจในการเขาเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และการดําเนินการใด ๆ
อันจําเปนและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว
ทั้งนี้ การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดใหมีการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกําหนดใหตองจัดใหมีการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําปในครั้งถัดไป ทั้งนี้แลวแตวันใดจะถึงกอน
นายศิริวัฒน วรเวทยวุฒิคุณ ผูถือหุน เห็นดวยที่จะขยายระยะเวลาการจัดสรรหุนเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจ
ทั่วไป แตขอใหบริษัทฯ ชี้แจงเรื่องราคาที่ใชในการจัดสรรหุน
ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน ชี้แจงวา การกําหนดราคาของการเสนอขายหุนเพิ่มทุนแบบมอบ
อํานาจทั่วไปนั้นจะตองพิจารณาจากราคา ณ วันที่มีการเสนอขายโดยมีขอกําหนดวาราคาดังกลาวตองไมเปนการ
เสนอขายหุนราคาต่ําตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขาย
หุนที่ออกใหม คือจะตองไมต่ํากวารอยละ 10 ของราคาตลาด ณ เวลาที่มีการจัดสรรหุนในขณะนั้นตามที่ไดเรียน
ชี้แจงไวแลวในเบื้องตน
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมซักถามขอมูลเพิ่มเติม เมื่อไมมีผูถือหุนมีขอสงสัย จึงขอใหที่ประชุม
ลงคะแนนเสียง โดยเลขานุการบริษัทไดแจงใหที่ประชุมทราบวา มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนน
เสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
หนา 22 ของ 28 หนา

มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิ
ม จารณาแลว มีมติอนุมัมตั ิขยายระยะเวลาการจัดสรรรหุนสามัญเพิพิ่มทุนของ
บริษัทฯ แแบบมอบอํานาจทั่วไป (Genneral Mandatee) จํานวนไมมเกิน 154,5455,888 หุน มูลคคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
ตามรายลละเอียดที่เสนออทุกประการ
คะแนน
รอยลละ*
เห็นดวย
1,215,4299,224 เสียง
99.044
ไมเห็นดวย
11,761 ,830 เสียง
0.966
งดออกเสียง
365 ,033 เสียง
รวมจํานวนผูออกเสี
อ
ยง
1,227,5566,087 เสียง
หหมายเหตุ :
ลงคะแนน

คํานวณอัอัตราสวนรอยยละจากจํานวนนเสียงของผูถืถอื หุนที่เขารว มประชุมและะออกเสียง

วาระที่ 9 : พิจารณาอนนุมัติการเขาลงงทุนในหุนสามัมัญบริษัท สหแแพทยเภสัช จํากั
าด
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุชุมพิจารณาอนุนุมัติการเขาลงงทุนในหุนสามมัญบริษัท สหหแพทยเภสัช จํจากัด โดย
ย อที่ประชุม
ขอใหนางงนฤมล นอยอ่อ่าํ ประธานเจาหนาที่บริหาร ดานการเงิน เสสนอรายละเอียดต
ประธานเจาหน
ห าที่บริหารดดานการเงิน แถถลงวาตามที่ปปจจุบันบริษัทฯ ไดถือหุนในนบริษัท สหแพพทยเภสัช
ช จํานวน 1,050,000 หุน หหรือคิดเปนสัดส
ด วนรอยละ 49
4 ของจํานวนนหุนที่ออกแลละจําหนาย
จํากัด (“สสหแพทยเภสัช”)
แลวทั้งหมดของสหแพพทยเภสัช โดยบริษัทสหแพพทยเภสัช จํากักด ประกอบธุธุรกิจเปนผูผลิตตยา ซึ่งประกอบดวยยา
เม็ด ยาแคคปซูล ยาน้ํา ยาผง และครีมหรื
ห อเจล และบบริษัท สหแพทยเภสัช มีผลประกอบการ และสถานะทางการเงิน
ที่ผานมาตตามขอมูลที่ปรากฏตาม
ร
Presentation ดังนี้

และเนื่องจากบริษัทประสงคที่จะเขาลงทุ นในสหแพทยยเภสัชเพิ่มเติม ดังนั้น จึงต องขอเสนอใหหที่ประชุม
ผูถือหุนพิจารณาอนุมติตั ิ
1. การเขาลงทุนซื้อกิจการของบริษัท ส หแพทยเภสัช จํากัด โดยยบริษัทจะเขาลลงทุนซื้อหุนสามั
ส ญของ
บริษัท สหหแพทยเภสัช จํากัด เพิ่มเติมอี กเปนจํานวนนไมเกิน 1,093,000 หุน ในรราคาหุนละ 200 บาท คิด
เปนมูลคาทัท้งสิ้น 218.6 ลานบาท และจจะเปนผลใหบริ
บ ษัทฯ เขาถือหุนในสหแพททยเภสัช เกินกว
ก ารอยละ
หนา 23 ขออง 28 หนา

50 ซึ่งมีลักษณะเปนการเขาซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัทตามนัยของ
มาตรา 107 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ไดมีการแกไข)
2. มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการมีอํานาจใน
การเขาเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาตาง ๆ ที่เกี่ยวของและการดําเนินการใด ๆ อันจําเปน
และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหุนของบริษัท สหแพทยเภสัช จํากัด
ทั้งนี้ ตามราคาเสนอซื้อ 200 บาทตอหุน นั้น เมื่อคํานวณตามเกณฑ P/E Ratio จะเทากับ 7.5 เทา หรือ
คํานวณตามเกณฑ Price/Book Value (P/BV) จะเทากับ 2 เทา และคิดเปน EV to EBITDA เทากับประมาณ 5.9 เทา
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุม Healthcare ในตลาดหลักทรัพยฯ ในปจจจุบันซึ่งมี P/E Ratio เทากับประมาณ
20 เทา P/BV ประมาณ 3 เทา และ EV to EBITDA ประมาณ 10 เทา
นายศิริวัฒน วรเวทยวุฒิคุณ ผูถือหุน สอบถามขอมูลเพิ่มเติม ดังนี้
• สหแพทยเภสัชจายเงินปนผลเฉลี่ยกี่บาทตอหุนและคิดเปน Dividend Payout Ratio เทาใด
• ราคาเสนอซื้อรวมเงินปนผลแลวหรือไม
• หลังการทํารายการบริษัทฯ จะถือหุนเปนสัดสวนเทาใด และมีนโยบายนําหุนสหแพทยเภสัช เขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ หรือไม
ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน ชี้แจงดังนี้
• ที่ผานมามีการจายเงินปนผลประมาณ 6 บาท ตอหุน คิดเปนรอยละ 20 ของเงินกําไร เนื่องจากสห
แพทยเภสัช ตองใชเงินลงทุนอยางตอเนื่องจึงจายปนผลในอัตราไมสูงมากนัก
• ราคาเสนอซื้อ บริษัทฯ ไมมีสิทธิไดรับเงินปนผล
• หลังการทํารายการ คาดวาบริษัทฯ จะมีสัดสวนถือหุนเพิ่มเปนรอยละ 85 และไมมีนโยบายนําหุนของ
นําสหแพทยเภสัช เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
นายสุริยนต จิตราภัณฑ ผูรับมอบฉันทะผูถือหุนรายนางสาววลัยมณี แสงจันทรสมพร สอบถามขอมูลเพิ่ม
ดังนี้
• โครงสรางผูถือหุนมีกรรมการของบริษัทฯ ถือหุนในสหแพทยเภสัชหรือไม เปนจํานวนเทาใด
• เนื่องจากสหแพทยเภสัช ไมไดอยูในตลาดหลักทรัพยฯ เกณฑ P/E Ratio ที่บริษัทฯ รายงานนั้น ไม
นาจะสามารถใชสะทอนราคาเสนอซื้อหุนได
• ขอใหบริษัทฯสงขอมูลของสหแพทยเภสัช ทั้งเรื่องงบการเงินและรายละเอียดการประกอบกิจการให
ผูถือหุนทางไปรษณีย เนื่องจากบริษัทฯไมมีขอมูลสงใหผูถือหุนพิจารณากอนการประชุม

หนา 24 ของ 28 หนา

ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน ชี้แจงดังนี้
• แมวาสหแพทยเภสัช ไมไดอยูในตลาดหลักทรัพยฯ ก็สามารถใชเกณฑ P/E Ratio มาคํานวณเพื่อหา
ราคาซื้อขายที่เหมาะสมได โดยเทียบเคียงกับราคาหุนกลุมโรงพยาบาลในตลาดหลักทรัพยฯ ได ซึ่ง
ถือเปนวิธีคํานวณตามมาตรฐานที่ปฏิบัติทั่วไป รวมถึงวิธี P/BV ก็สามารถเทียบเคียงไดเชนกัน
• โครงสรางการถือหุนกอนการทํารายการ ประกอบดวย
บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
รอยละ 49
บมจ.โรงพยาบาลรามคําแหง
รอยละ 10
บจก.วีระ
รอยละ 6
นางสาวปรียาวรรณ สาครเย็น
รอยละ 4
นายวินิต รอดอนันต
รอยละ 3
บจก.ฟารมแลนด
รอยละ 2
รายยอยอื่น
รอยละ 26
• ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี กรรมการอิสระของบริษัทฯ ถือหุนในสหแพทย
เภสัช จํานวน 6,000 หุน ซึ่งเมื่อคํานวณขนาดรายการอยูในอํานาจของคณะกรรมการบริษัทสามารถ
ทํารายการได โดยไมตองเขาที่ประชุมผูถือหุน แตเนื่องจากเปนการเขาซื้อกิจการของบริษัทเอกชน
อื่นตามมาตรา 107 ของ พรบ.มหาชน จึงตองเสนอเรื่องดังกลาวเขาที่ประชุมผูถือหุนใหอนุมัติการทํา
รายการ โดยในวาระนี้นายแพทยสันตศิริ ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
นายสุริยนต จิตราภัณฑ ผูรับมอบฉันทะ ไดสอบถามเพิ่มเติมวา จากโครงสรางการถือหุนที่แจงไวนั้น
กรรมการอิสระที่มีหุนไดถือหุนในนิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเปนผูถือหุนในสหแพทยเภสัช หรือถือหุนทางออมในนิติ
บุคคลอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม
ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี กรรมการอิสระชี้แจงวาไมไดมีการถือหุนทางออมแต
อยางใด
นายสถาพร ผั ง นิ รั น ดร ผู ถื อ หุ น ขอให บริ ษั ท ฯส ง ข อ มู ล ของสหแพทย เ ภสั ช ทั้ ง เรื่ อ งงบการเงิ น และ
รายละเอียดการประกอบกิจการใหผูถือหุนทราบภายหลังดวย
เลขานุการบริษัท ชี้แจงวา ในวาระนี้เปนการขออนุมัติตามมาตรา 107 ซึ่งขอมูลที่ปรากฏไดจัดรางโดย
บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด พารทเนอรส จํากัด ซึ่งเปนที่ปรึกษากฎหมายในวาระนี้ และเปนการให
ขอมูลเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ เนื่องจากมีขนาดรายการขนาดต่ํา อยางไรก็ตามบริษัทฯ จะรับ
คําแนะนําจากทานผูถือหุน โดยจะนําขอมูลงบการเงินของสหแพทยเภสัช เผยแพรบน website ของบริษัทฯ เมื่อ
เสร็จสิ้นการประชุมแลว
ไมมีผูถือหุนซักถามขอมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยเลขานุการบริษัทได
แจงใหที่ประชุมทราบวา มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยจํานวนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของผูถือหุนซึ่ง
หนา 25 ของ 28 หนา

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในการนี้ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี ซึ่งถือเปน
ผูมีสวนไดเสียไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการเขาลงทุนซื้อกิจการของบริษัท สหแพทยเภสัช
จํากัด ซึ่งมีลักษณะเปนการเขาซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัทตามนัยของมาตรา 107 แหง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ไดมีการแกไข) พรอมทั้งมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือ บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการมีอํานาจในการเขาเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญา
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของและการดําเนินการใด ๆ อันจําเปน และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหุนของบริษัท
สหแพทยเภสัช จํากัด ตามที่เสนอทุกประการ
คะแนน
รอยละ*
เห็นดวย
1,217,473,066 เสียง
99.30
ไมเห็นดวย
4,749,873 เสียง
0.39
งดออกเสียง
3,768,226 เสียง
0.31
รวมจํานวนผูออกเสียง
1,225,991,165 เสียง
หมายเหตุ :
ลงคะแนน

คํานวณอัตราสวนรอยละจากจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ประธานฯ แถลงวา บริษัทฯ ขอรายงานใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับความคืบหนาในคดีฟองรองของผูถือหุน
โดยขอใหนายประดิษฐ ทีฆกุล กรรมการ เปนผูรายงานขอมูลใหที่ประชุมทราบ
นายประดิษฐ ทีฆกุล กรรมการ รายงานใหที่ประชุมทราบวาตามที่มีผูถือหุนรายนายกนก รัตนพันธุศรี กับ
พวกรวม 5 คน ยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2554 และนายทวี กุล
เลิศประเสริฐ กับพวกรวม 5 คน ยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2555
นั้น บริษัทฯ ขอแจงความคืบหนาสําคัญเกี่ยวกับคดีความทั้งสองดังกลาวใหที่ประชุมทราบวา ผูถือหุนทั้งสองกลุม
ดังกล าว ได เข าทําสั ญญาประนี ประนอมยอมความกั บบริ ษัทฯ เมื่ อวันที่ 20 กุมภาพั นธ 2556 และเมื่อวั นที่ 19
มีนาคม 2556 ตามลําดับ โดยไมติดใจฟอง หรือเพิกถอนมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 และ2555 ของ
บริษัทฯ ตามคําฟองอีกตอไป โดยบริษัทฯ และผูถือหุนซึ่งเปนผูรองดังกลาว ไมติดใจเรียกรองสิ่งอื่นใดตอกัน และ
ยอมใหคาฤชาธรรมเนียมเปนพับ ทั้งนี้ ศาลไดพิจารณาสัญญาประนีประนอมยอมความแลวเห็นวาชอบดวยกฎหมาย
จึงไดพิพากษาใหคดีเสร็จเด็ดขาดไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นเพิ่มเติม
นายสมเกียรติ ผูรับมอบฉันทะ ไดเสนอขอคิดเห็นใหบริษัทฯ และบริษัทในเครือใหความสําคัญกับกิจกรรม
ชุมชนสัมพันธที่แตละโรงพยาบาลตั้งอยู เพื่อเปนการคืนประโยชนใหสังคมและสรางความสุขที่ยั่งยืนใหแกองคกร
หนา 26 ของ 28 หนา

นายสุริยพงศ วัฒนาศักดิ์ สอบถามเรื่องการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอม โดยเสนอให
บริษัทฯ จัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับกิจกรรมดังกลาว รวมถึงขอทราบวิสัยทัศนในการเตรียมความพรอมเพื่อ
รองรับ AEC
นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอํานวยการใหญ ชี้แจงดังนี้
• บริษัทฯ ไดใหความชวยเหลือตอชุมชนและสาธารณชนในรูปของการดูแลสุขภาพและการใหความ
ชวยเหลือดานการรักษาพยาบาลผูปวยยากไร รวมถึงการบริจาคเงินใหกับองคกรสาธารณะและ
สมาคมตาง ๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Green Health ที่ดําเนินการอยางเปนรูปธรรม อยางไรก็ตาม
สิ่งที่บริษัทฯในความสําคัญควบคูกับกิจกรรมเพื่อสังคม คือการลงทุนวิจัยดานการแพทยและวิชาการ
โดยบริษัทฯ ไดจัดสรรงบประมาณดังกลาวประมาณ รอยละ 0.1 ของยอดขาย หรือประมาณ 40-45
ลานบาทตอป เพื่อใหโรงพยาบาลในเครือมีความแข็งแกรงและโดดเดนทางวิชาการทางการแพทย
• สําหรับการเตรียมความพรอมสําหรับรองรับ AEC บริษัทฯ ไดเตรียมการใหพนักงานมีความรูดาน
ภาษาตางประเทศ เป นภาษาที่สองและภาษาที่สาม นอกจากนี้ จะมี การเตรียมการเพื่ อใหมีแพทย
ผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศมาทํางานรวมกับแพทยไทยใหมากขึ้นตามโรงพยาบาลหลักๆ ของกลุมที่
เปนโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ รวมถึงการเตรียมการใหโรงพยาบาลในกลุมไดรับการรับรองมาตรฐาน
JCI เพื่อใหมีมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่เปนที่ยอมรับของชาวตางชาติ
• สําหรับการขยายโรงพยาบาลในตางประเทศ ตองขึ้นกับความเปนไปไดในประเทศที่ลงทุน เชน ความ
พรอมดานกฎหมายและกฏระเบียบเรื่องการลงทุนในประเทศตาง ๆ เหลานั้น
ผูถือหุน สอบถามขอมูลเพิ่มเติมดังนี้
• แนวทางการดําเนินการภายหลังการเขาลงทุนในโรงพยาบาลกรุงธน ซึ่งเห็นวาโรงพยาบาลกรุงธนมี
พื้นที่คงเหลือจํานวนมากที่จะเขาไปเพิ่ม Capacity และศูนยตาง ๆ ได
• การขยายการลงทุนของบริษัทฯ โดยมีเปาหมายที่จะขยายจํานวนโรงพยาบาลเปน 50 แหงภายในป
2558 และหลังจากนั้นจะมีแนวทางเติบโตอยางไรตอไป และจะทําการขยายการลงทุนไปในกลุม
โรงพยาบาลใดเพิ่มเติมอีกหรือไม
• มีขอสังเกตเรื่องการซื้อขายหุนของกรรมการ ซึ่งเกรงวาจะเปนการชี้นําราคาหุน
นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอํานวยการใหญ ชี้แจงดังนี้
• เรื่องโรงพยาบาลกรุงธน ไดมอบหมายใหกลุมสมิติเวช เขาไปดูแลบริหารงาน รวมถึงการเปลี่ยนชื่อ
โรงพยาบาลเปน โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี ซึ่งถือวาบริษัทฯ ไดเพิ่งเขาไปอยางเปนทางการในวันที่ 1
พฤษภาคม นี้ จึงตองขอเวลาในการปรับปรุงระยะหนึ่งเพื่อใหไดมาตรฐานของกลุม ซึ่งเห็นดวยวา
โรงพยาบาลกรุงธนมีโอกาสและศักยภาพที่จะเติบโตตอไปได
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• แนวทางการขยายการลงทุนหลังจากป 2558 คงไมสามารถตอบอะไรไดชัดเจนในขณะนี้ เพราะ
บริษัทฯ มีตลาดหลักทรัพยฯ กํากับดูแลเรื่องการเปดเผยขอมูล
• การซื้ อ ขายหุ น ของกรรมการ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฏเกณฑ แ ละข อ กํ า หนดของ ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพยฯ ซึ่งเปนหนวยงานที่กํากับดูแลบริษัทและกรรมการบริษัท จึงไมมีอะไรที่ไมเปนไปตาม
กฎหมาย
นายสุริยนต จิตราภัณฑ ผูรับมอบฉันทะ ไดสอบถามขอมูลดังนี้
• แนวทางการลงทุนในโรงพยาบาลบํารุงราษฎร และรามคําแหง เพิ่มเติม
• ขอทราบความคืบหนาเรื่องคดีความฟองรองของผูถือหุนเดิมและผูถือหุนใหมของกลุมโรงพยาบาล
พญาไท ซึ่งเปนคดีความเกากอนที่บริษัทฯ จะเขาไปซื้อกิจการของกลุมโรงพยาบาลพญาไท
นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอํานวยการใหญ ชี้แจงวา
ทั้งโรงพยาบาลบํารุงราษฎร และรามคําแหง สามารถบริหารจัดการไดดีและสงเงินปนผลใหบริษัทฯ อยางตอเนื่อง
ดังนั้น จึงไมมีนโยบายที่จะเขาไปดําเนินการใด ๆ ในโรงพยาบาลทั้งสองแหง ณ ขณะนี้ รวมถึงไมเคยมีนโยบาย
Hostile takeover โรงพยาบาลใด ๆ เพราะไดมองโรงพยาบาลทุกแหงเปนพันธมิตรที่ตองชวยเหลือเกื้อกูลในฐานะที่
อยูในธุรกิจเดียวกัน
ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน ไดตอบขอซักถามเรื่องคดีความวาปจจุบันกลุมโรงพยาบาลพญาไทไม
มีคดีความใดที่มีนัยสําคัญ
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาตอที่ประชุม ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่
สละเวลาเขารวมประชุม และเสนอแนะความเห็นที่เปนประโยชนตอที่ประชุม หลังจากนั้นจึงไดกลาวปดการประชุม
ปดประชุม เวลา 16.15 น.
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