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ผูเขารวมประชุม 

1. นางนฤมล   นอยอ่ํา   ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการเงิน 
2. นางสาวเกษรา   วงศเกตุ   Assistant Vice President และเลขานุการบริษัท 
3. นางศุภทัย   จึงเจริญ   Assistant Vice President 
4. นางวรรณพา   ภวเวช   Corporate Accounting Director 
5. นางสาวอรรจยา  อินทรประสงค  Finance Director 

ผูตรวจสอบบัญชี : บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  

1. นายวิชาติ    โลเกศกระวี  Partner 
 2. นายสําราญ   แตงฉ่ํา   ผูจัดการ 

ที่ปรึกษากฎหมาย :  บริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และเพียงพนอ จํากัด 

 นายวีระวงค     จิตตมิตรภาพ  Chairman 

ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด พารทเนอรส จํากัด   

นางชวลรรค    ศิวยาธร อาราเนตา    Partner 

 
เร่ิมการประชุม 

 ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยอรุณ เผาสวัสดิ์ ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุม แถลงวาในการ
ประชุมครั้งนี้มีผูถือหุนมาดวยตัวเองและรับมอบฉันทะเขารวมประชุมท้ังหมด 1,680 ทาน นับรวมหุนสามัญ
ท้ังหมดไดจํานวน  1,200,912,035  หุน คิดเปนรอยละ 77.5234  ของหุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัท ครบ
เปนองคประชุม 

ประธานฯ ไดกลาวแนะนํากรรมการ  ผูบริหารของบริษทั และผูเขารวมประชุมจากภายนอก ซึ่งเปน
ตัวแทนจากผูสอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย โดยในการประชุมครั้งนี้ ดร.สมชัย สัจจพงษ กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ ไมสามารถเขารวมประชุมได เนื่องจากติดภารกิจจากงานประจํา    

เลขานุการบริษัท ช้ีแจงเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียง ดังนี้ 

เพื่อใหการประชุมเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในสวนของการออกเสียงลงคะแนนในที่
ประชุม บริษัทขอเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้ 

1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผูถือหุนทุกคนจะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ  
โดยใหนับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง  

2) ในการเขารวมประชุม   เจาหนาท่ีลงทะเบียนจะแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนใหเฉพาะ (1) ผู
ถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง และ (2) ผูรับมอบฉันทะ ท่ีผูมอบฉันทะไดระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  
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3) กรณีผูถือหุนที่ทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดย
กําหนดใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของผูถือหุน  บริษัทจะลงคะแนน
เสียงตามความประสงคท่ีผูถือหุนไดระบุไวในแบบหนังสือมอบฉันทะโดยไมแจกบัตรลงคะแนน
ใหผูรับมอบฉันทะรายนั้น  

ในกรณีของผูถือหุนตางประเทศ ซึ่งแตงตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 
สามารถแยกลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแตละวาระ โดยแยก
เสียงท่ีจะทําการลงคะแนนเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ 

4) ในการประชุมครั้งนี้  ในวาระที่ 2 จะเปนเรื่องท่ีแจงเพื่อทราบ และวาระที่เหลือจะเปนเรื่องตางๆ ท่ี
ตองขอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ   

เพื่อใหการดําเนินการพิจารณาในแตละวาระเปนไปดวยความรวดเร็ว  ในการลงคะแนนเสียงในแต
ละวาระ บริษัทจะสอบถามวามีผูใดไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงหรือไม  และขอใหทําเครื่องหมาย
ในชอง � ไมเห็นดวย หรือ � งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน  โดยลงชื่อในบัตรลงคะแนนทุกครั้ง 
และใหยกมือข้ึนเพื่อใหเจาหนาท่ีของบริษัทฯ ดําเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนําไปตรวจนับ  โดย
ในการนับคะแนนเสียงในวาระเหลานี้  บริษัทจะใชวิธีหักคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวยและงดออกเสียง
ออกจากจํานวนเสียงท้ังหมด และสวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงท่ีเห็นดวย       

สําหรับวาระที่  5 ซึ่งเปนวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระนั้น  เพื่อให
บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุนที่ดี  บริษัทฯ จะใหมีการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล และเพื่อความโปรงใสบริษัทฯ จะทําการเก็บบัตร
ลงคะแนนทุกใบ   โดยสําหรับผูท่ีออกเสียงเห็นดวยในวาระนี้  ขอใหเก็บบัตรลงคะแนนไวกอน 
และสงคืนแกเจาหนาท่ีของบริษัทฯ หลังจากที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทานสุดทาย เพื่อ
ความสะดวกและเกิดความเรียบรอยในการเก็บบัตรลงคะแนน โดยจะมีเจาหนาท่ีเดินไปเก็บบัตร
ลงคะแนนจากทาน   

ท้ังนี้ ขอใหผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะลงชื่อในบัตรลงคะแนนทุกครั้ง กอนสงบัตรลงคะแนน
ใหแกเจาหนาท่ี 

5) บัตรลงคะแนนที่มีการทําเครื่องหมายเกินกวาหนึ่งชอง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดย
แสดงเจตนาขัดกัน หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆาและไมมีลายมือช่ือกํากับ หรือบัตรลงคะแนนที่
ลงคะแนนเสียงเกินกวาเสียงท่ีมีอยูจะถือเปนบัตรเสีย ดังนั้น หากทานตองการแกไขการออกเสียง 
โปรดขีดฆาของเดิมและลงลายมือช่ือกํากับดวย การลงคะแนนที่แตกตางไปจากที่กลาวขางตน ถือวา
การลงคะแนนดังกลาวเปนโมฆะ 

6) ในกรณีท่ีผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะประสงคจะกลับกอนการประชุมเสร็จสิ้น ขอใหสงบัตร
ลงคะแนนใหแกเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนออกจากหองประชุม ท้ังนี้ บริษัทฯ จะดําเนินการตัด
จํานวนหุนของผูถือหุนทั้งท่ีมาดวยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะออกจากองคประชุมเมื่อมีผูถือหุน
หรือผูรับมอบฉันทะกลับกอนการประชุมเสร็จสิ้น  
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7) กอนลงมติในแตละวาระ ประธานฯ จะเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวของ
กับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ตองการซักถามแจงช่ือ
และนามสกุลของตนใหท่ีประชุมทราบกอนซักถามหรือกอนแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง  

8) ในกรณีท่ีผูถือหุนมีคําถามที่นอกเหนือหรือไมเกี่ยวของกับวาระที่กําลังพิจารณา ขอใหนําไป
สอบถาม หรือใหขอเสนอแนะในวาระอื่นๆ ในชวงทายของการประชุม และขอใหทานผูถือหุนให
ความเห็น หรือสอบถามอยางกระชับ และงดเวนการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ํากัน  
เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนรายอื่นไดใชสิทธิในการซักถามขอมูลและใหขอเสนอแนะแกบริษัทฯ 
อยางทั่วถึง  จึงขอความกรุณาผูถือหุนโปรดใหความรวมมือเพื่อใหการประชุมเปนไปดวยดีและเพื่อ
เปนการบริหารการประชุมใหอยูในเวลาที่เหมาะสม 

 ท้ังนี้ เพื่อเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  บริษัทฯ ไดมอบหมายใหนางสาวสวิตา ปตะวรรณ 
ตัวแทนจากบริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และเพียงพนอ จํากัด  เปนผูทําหนาท่ีเปนกรรมการตรวจนับคะแนน และมี
นายดนุสรณ ชูเชิดวัฒนศักดิ์  ผูรับมอบฉันทะ  เปนกรรมการรวมตรวจนับคะแนน    

 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียง  ปรากฏวา
ไมมีผูใดมีขอซักถาม 

  เมื่อไมมีผูซักถามขอมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงแจงตอท่ีประชุมเพิ่มเติมวา  ในการประชุมผูถือหุนประจําป 
2557 นี้ บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องท่ีเห็นวามีประโยชนและสมควรบรรจุเปนวาระลวงหนา
สําหรับการประชุมผูถือหุนประจําป 2557 และใหมีการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และคุณสมบัติท่ี
เหมาะสม เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ  เปนเวลา 45 วัน นับตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 14 
มกราคม 2557 นั้น โดยไดเผยแพรหลักเกณฑการเสนอวาระลวงหนาดังกลาวบน website ของบริษัทฯ   ปรากฏวา
ไมมีผูถือหุนรายใดเสนอวาระลวงหนาเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเปนวาระสําหรับการประชุมใหญ
สามัญประจําป 2557   และไมมีผูเสนอชื่อบุคคลอื่นๆ เพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทแตอยางใด    

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงไดเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2556 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556     

 ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2556   ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 18 เมษายน 2556 ตามที่ไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวารายงานดังกลาวไดรับการบันทึกอยางถูกตอง จึงมีมติเห็นควรเสนอตอท่ี
ประชุมผูถือหุนเพื่อรับรองรายงานดังกลาว 

 ผูถือหุน  เสนอขอคิดเห็นวาในการจัดทํารายงานประจําป ควรมีการแสดงขอมูลสรุปเกี่ยวกับความสําเร็จที่
เปนรูปธรรมของบริษัทฯในปท่ีผานมาและสิ่งท่ีบริษัทกําลังทําตอเนื่อง 

ประธานฯ ขอบคุณสําหรับคําแนะนํา และไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมซักถามขอมูลเพิ่มเติม เมื่อไมมีผูถือ
หุนมีขอสงสัย จึงขอใหท่ีประชุมลงคะแนนเสียง 
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เลขานุการบริษัทแจงตอท่ีประชุมวา   มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผู
ถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2556    โดยมิไดแกไข  

 คะแนน   รอยละ* 
เห็นดวย   1,204,098,866  เสียง  100 
ไมเห็นดวย  -  เสียง - 
งดออกเสยีง  124,992  เสียง - 
รวม   1,204,223,858  เสียง - 

 หมายเหตุ:*คํานวณอัตราสวนรอยละจากจํานวนเสียงของผูถอืหุนที่เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบป 2556 

 ประธานฯ รายงานตอท่ีประชุมวา ในวาระนี้บริษัทฯ ขอรายงานความเปนไปในรอบป 2556 โดยขอเชิญ
นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอํานวยการใหญ   กลาวรายงานใน
ภาพรวม และนายแพทยชาตรี ดวงเนตร กรรมการและประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ- กิจการแพทย เปนผูกลาว
รายงานในสวนที่เกี่ยวของกับดานการแพทย 

 นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอํานวยการใหญ   กลาวสรุป
ภาพรวมองคกร ดังนี้ 

การขยายเครือขายโรงพยาบาลกรุงเทพ   

• ในภาพรวมปจจุบัน บริษัทฯ มีจํานวนโรงพยาบาลในเครือขายท่ีเปดดําเนินการแลว จํานวน 32 แหง  
(เปนโรงพยาบาลในประเทศ จํานวน 30 แหง และในประเทศกัมพูชา จํานวน 2 แหง) และอยู
ระหวางการกอสรางและคาดวาจะเปดภายในป 2557 ประมาณ 8 แหง (เปนโรงพยาบาลในประเทศ 
จํานวน 7 แหง และในประเทศกัมพูชา จํานวน 1 แหง)  จึงคาดวาภายในป 2557  ท้ังกลุมนาจะมี
โรงพยาบาลในเครือขาย รวมประมาณ 40 แหง และมีจํานวนเตียงใหบริการ รวมประมาณ  7,000  เตียง  

• โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี  หรือช่ือเดิมโรงพยาบาลกรุงธน ปจจุบันกลุมโรงพยาบาลกรุงเทพมี
สัดสวนการถือหุน ประมาณรอยละ 55 โดยไดเขาไปลงทุนปรับปรุงตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2556 ถือ
เปนโรงพยาบาลแหงท่ี 30 ของเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ  

• โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก  เปนการลงทุนโดยเขาไปซื้อกิจการจากโรงพยาบาลรัตนเวช ซึ่ง
ตั้งอยูท่ี อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก หลังจากเขาไปปรับปรุง จึงไดเริ่มเปดใหบริการในเดือน
ตุลาคม 2556 นับเปนโรงพยาบาลแหงท่ี 31 ของเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ 

• โรงพยาบาลกรุงเทพไชนาทาวน  ท่ีถนนเยาวราช ซึ่งไดดําเนินการเปดไปแลว โดยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ เสด็จเปนองคประธานเปดผาแพรคลุมปาย และเปนโรงพยาบาลแหงท่ี 32 ของเครือ
โรงพยาบาลกรุงเทพ 
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โรงพยาบาลที่อยูระหวางดําเนินการกอสราง 

• โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแกน  โดยเขาไปลงทุนซื้อทรัพยสินเดิมของโรงพยาบาลเวชประสิทธิ์ ท่ี
ถนนมะลิวัลย อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน คาดวาจะเปดใหบริการไดภายในป 2557 

• โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม  ตั้งอยูท่ีถนนเชียงใหม-ลําปาง  อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม คาดวา
จะเปดใหบริการไดภายในป 2557  

• โรงพยาบาลศรีระยอง ท่ีถนนบายพาสระยอง (สาย 36)  อําเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยเขาไปซื้อ
ทรัพยสินในราคาประมาณ 40 ลานบาท จากกรมบังคับคดี และเขาไปปรับปรุง เพื่อเปนโรงพยาบาล
ท่ีดูแลผูใชบริการที่มีความซับซอนไมมาก และเปนโรงพยาบาลที่จะรองรับกลุมลูกคาโรงงาน
โดยรอบ   หากเปนการรักษาที่ซับซอนจะสงตอไปยังโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง    

• โรงพยาบาลดีบุก  ท่ีถนนเจาฟาตะวันออก อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เปนโรงพยาบาลที่มีเครื่องมือ
พื้นฐานที่สามารถดูแลผูปวยไดในระดับทุติยภูมิ และสามารถสงตอไปยังโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 
ท่ีเปนโรงพยาบาลหลักได คาดวาจะเปดใหบริการไดภายในป 2557 

• โรงพยาบาลรอยัลพนมเปญ  เปนโรงพยาบาลที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนของประเทศกัมพูชา  โดยมีเปาหมายที่จะเปนโรงพยาบาลเอกชนหลักที่สามารถ
ใหบริการแกผูปวยครอบคลุมท้ังในเขมรและเวียดนามได รวมถึงเปนฐานในการสงตอผูปวย
กลับมายังไทย   

• โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี  ตั้งอยูท่ีริมถนนสุขุมวิท อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เปนลักษณะ
โรงพยาบาลทุติยภูมิ ซึ่งสามารถดูแลผูปวยท่ีรายไดในระดับปานกลาง และรักษาโรคที่ไมซับซอน
คาดวาจะเปดไดบางสวนในป 2557 

• โรงพยาบาลเปาโล รังสิต    ตั้งอยูบนถนนพหลโยธินอําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  คาดวาจะเปด
ใหบริการไดบางสวนในป 2557 

• โรงพยาบาลจอมเทียน  ตั้งอยู ท่ีถนนสุขุมวิท  อําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  เปนลักษณะ
โรงพยาบาลทุติยภูมิ ซึ่งสามารถดูแลผูปวยท่ีรายไดในระดับปานกลาง และหากเปนโรคซับซอนจะ
สามารถสงตอไปยังโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ซึ่งเปนโรงพยาบาลหลัก  คาดวาจะเปดไดบางสวน
ในป 2557 

 การเติบโตและความแข็งแกรงทางการเงิน 

 ในป 2556   บริษัทฯ ไดรับการคงอันดับ เครดิตองคกร ท่ีระดับ “A+” Stable โดย TRIS Rating  นอกจากนี้ 
นายแพทยปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถ ไดกลาวสรุปวา ปจจุบันหากจัดกลุมโรงพยาบาลขนาดใหญในโลก  จะมี
จํานวน 5 แหง ไดแก   HCA (USA),   IHH (Singapore ถือหุนใหญโดยMalaysia) , Ramsay (Australia) , Mediclinic  
(South Africa) และ BDMS (ประเทศไทย)  โดยการจัดอันดับจะมีการเปรียบเทียบไดท้ังในเรื่องยอดรายรับ จํานวน
เตียง หรืออัตราการทํากําไร   ซึ่งหากจัดอันดับกลุมโรงพยาบาลขนาดใหญในโลกตามอัตราการทํากําไรสุทธิของป 
2556  บริษัทฯ จะมีอัตรากําไรสุทธิ เปนอันดับหนึ่ง คือรอยละ 11.9  ขณะที่ Mediclinic, IHH,  Ramsay และ HCA มี
อัตรากําไรสุทธิ เทากับประมาณ รอยละ 9.8 , 9.3 , 6.4 และ 4.1 ตามลําดับ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและบุคลากรทุก
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คนไดรวมกันทํางานและบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางประหยัดและเกิดประสิทธิภาพ เพื่อใหบริษัทฯ ยัง
สามารถรักษาระดับอัตราการทํากําไรใหอยูในระดับที่เหมาะสมไดแมในภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว 

 นายแพทยชาตรี ดวงเนตร กรรมการรองกรรมการผูอํานวยการใหญ  กลาวรายงานในสวนที่เกี่ยวของกับ 
การบริการและความกาวหนาทางการแพทย และกิจกรรมเพื่อสังคมตอท่ีประชุมเพื่อทราบ ดังนี้ 

 การบริการและความกาวหนาทางการแพทย 

• หองผาตัดอัจฉริยะ Hybrid Operating Room Full Function  เปนหองผาตัดท่ีนําศักยภาพของหอง
สวนหัวใจและหองผาตัดหัวใจอยูในหองเดียวกัน  ซึ่งแพทยผาตัดและแพทยสวนหัวใจสามารถ
ทํางานในหองเดียวกันได  สามารถถายภาพเสมือนหลอดเลือดหัวใจขณะผาตัดไดอยางตอเนื่อง เตียง
ผาตัดปรับมุมและเคลื่อนตัวไดอยางอิสระ พรอมระบบถายภาพเอกซเรยแบบ Flex move Full 
Function และ Software Heart Navigator  ซึ่งเปนเทคโนโลยีถายภาพหัวใจทุกมุมอยางสมบูรณแบบ  

• สถาบันกระดูกสันหลัง  มีเครื่อง MRI  

• 3D Motion Analysis เปนเทคโนโลยีใหมท่ีสามารถวิเคราะหทาทางการเคลื่อนไหวรางกายของ
นักกีฬาหรือผูปวย เชน การเดิน การวิ่ง การเตะบอล การสวิงไมกอลฟ ไดในรูปแบบ 3 มิติ ทําให
การรายงานผลแมนยํา นํามาปรับแตงเทคนิคแกไขขอบกพรองของการเคลื่อนไหว หรือเพื่อใหได
มุมหรือแนวที่ถูกตอง สามารถทํากิจกรรมหรือเลนกีฬาไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด   

•  Bangkok Telehealth Center   เปนระบบการอานผล X-Ray CT และ MRI จากสถานพยาบาลตางๆ 
ท่ัวโลกผานระบบ online (face to face) ท่ีใหบริการตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อรองรับการใหบริการของ
โรงพยาบาลที่เพิ่มข้ึน และโรงพยาบาลอื่นๆ ท่ีตองการใหมีการอานผลตลอด 24 ช่ัวโมง โดยแพทย
ผูเชี่ยวชาญ ทําใหเกิดความสะดวก รวดเร็วในการรักษาพยาบาล และชวยลดคาใชจายในการ
รักษาพยาบาลโดยผานระบบ Telehealth Center    

• โรงพยาบาลกรุงเทพ เปดศูนยรักษากระดูกหักกรุงเทพ  โดยใชการผาตัดดวยเทคนิคใหมแบบ 
“รถไฟใตดิน” ซึ่งชวยใหผูปวยเสียเลือดนอย ฟนตัวไดเร็ว โดย นายแพทยสุทร บวรรัตนเวช 
ผูอํานวยการอาวุโสศูนยกระดูกและขอกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ ซึ่งเปนแพทยผูชํานาญการ
รักษากระดูกหักที่ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ จนไดรับเกียรติใหดํารงตําแหนง President 
of AO Foundation นับเปนประธานที่มาจากทวีปเอเชียคนแรกที่ไดดํารงตําแหนงนี้ จากความเปน
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานเทคนิคผาตัดเชื่อมกระดูกหักโดยใช “AO Technic”  

• โรงพยาบาลไดเปดบริการ Telecare Clinic  จํานวน 3 แหงคือ คลินิกวัชรพล คลินิกมีนบุรี และ
คลินิกเจริญกรุง  เวลาทําการ 08.00 – 20.00 น. ใหบริการเบื้องตนไดแก OPD,  Lab,  Check-Up 
และ X-Ray โดยคลินิกวัชรพล และคลินิกมีนบุรี มีบริการดาน Rehabilitation ดวย 

• โรงพยาบาลกรุงเทพ เปด Bangkok Laser Dentistry Service  เปนการตรวจและรักษาฟนดวย
เลเซอร เพื่อเพิ่มทางเลือกในการดูแลสุขภาพฟนและชองปากโดยใชเลเซอร      

• โรงพยาบาลกรุงเทพ เปดศูนยจิตรักษกรุงเทพ เพื่อดูแลผูปวยดานจิตเวชและการบําบัดสารเสพติด  
พรอมบริการทดสอบวัดระดับความเครียด ดัชนีวัดความสุข ประเมินความพรอมในการอดบุหรี่ 
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และบําบัดสารเสพติดตางๆ โดยเฉพาะโดยใชมาตรฐานของโรงพยาบาลในโกลดโคสต ประเทศ
ออสเตรเลีย   

• เทคนิคการใชออกซิเจนแรงดันสูง (HBO : Hyperbaric Oxygen Therapy) ในการรักษาโรคออทิ
สติก เปนเทคนิคการรักษาที่นํามาผสมผสานกับวิธีการรักษาในแบบเดิม มีความปลอดภัยสูง และ  
ให ผลการรักษาเปนที่นาพอใจในระยะเวลาอันสั้น  

• โรงพยาบาลกรุงเทพ ยกระดับมาตรฐาน บริการทางการแพทยอีกขั้นสูระดับนานาชาติ โดยการนํา
เทคโนโลยีคัดแยกและติดตามอาการผูปวยดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือ  “RFID Triage” (Radio 
Frequency Identification Triage)  และเทคโนโลยีการเก็บขอมูลทางการแพทยในผูปวยเบาหวาน
ผานระบบอิเล็กทรอนิกส หรือ EMR (Electronic Medical Record) แทนการใชกระดาษ เปนการ
เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และแมนยํา 

ความรวมมือทางการแพทย 

• โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ จัดประชุมวิชาการ Echocardiographic Conference Y2013 ซึ่งเปนความ
รวมมือทางวิชาการครั้งแรกระหวาง โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ และ MAYO Clinic, USA   เพื่อ
เปนการเพิ่มพูนความรูดานคลื่นเสียงสะทอนหัวใจและมีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ
รวมกัน ท้ังแพทย พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย 

• โครงการความรวมมือทางการแพทยกับ MD Anderson Cancer Center, The University of Texas 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเปนโรงพยาบาลอันดับหนึ่งของโลกดานโรคมะเร็ง ในเรื่องวิธีการ
รักษาโดยวิธีการปลูกถายเซลลตนกําเนิดเม็ดเลือด (Stem Cell Transplantation) โดยการแลกเปลี่ยน
ความรูดานการรักษาพยาบาลและการวิจัยทางการแพทยรวมกัน 

 ดานรางวัล 

• โรงพยาบาลกรุงเทพ  โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ โรงพยาบาลวัฒโนสถ  ไดรับการรับรอง
มาตรฐานสากลโดย  Joint Commission International (JCI)  เปนครั้งท่ี 2  

• โรงพยาบาลกรุงเทพ  ไดการรับรองมาตรฐาน CCPC ในสวนของ Traumatic Brain Injury Program 
(TBI) โดยการรับรองมาตรฐานการรักษาพยาบาลเฉพาะโรคจาก Joint Commission International 
(JCI) ซึ่งโรงพยาบาลกรุงเทพเปนโรงพยาบาลเดียวนอกสหรัฐอเมริกาที่สามารถผานการตรวจ
รับรองมาตรฐานการรักษาชนิดนี้ 

• โรงพยาบาลกรุงเทพ ไดรับรางวัลพิฆเนศวร ครั้งท่ี 2 รางวัลผูสงเสริมการแพทยดีเดน จัดโดย
สมัชชานักจัดรายการขาววิทยุโทรทัศน หนังสือพิมพแหงประเทศไทย    

 ความรับผิดชอบตอสังคม    

• โรงพยาบาลกรุงเทพ   จัดโครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องตนและการชวยทําคลอดฉุกเฉินใหกับ
ตํารวจจราจรฝายปฏิบัติการการจราจรพิเศษ (โครงการพระราชดําริ) ตํารวจทางดวน ตํารวจจราจร
จากสถานีตํารวจนครบาล ซึ่งนับเปนปท่ี 7  ท่ีจัดโครงการดังกลาวข้ึน  
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• โครงการผาตัดเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ประจําป 
2556  โดยคณะแพทย พยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพรวมกับคณะแพทย พยาบาลอเมริกันอาสาใน
สหรัฐอเมริกา ภายใตความความรวมมือของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม เพื่อผาตัด
ชวยเหลือผูปวยท่ีมีอาการผิดปกติหรือความพิการบนใบหนา ผูปวยปากแหวงเพดานโหว ใน 20 
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

• โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ รวมกับมูลนิธิเวชดุสิต รวมกันจัดทํา“โครงการรักษาภาวะหัวใจเตนผิด
จังหวะ ชนิด Atrial Fibrillation เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชและ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ” เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคดังกลาวท่ีไมสามารถ
รองรับคาใชจายได โดยเปดดําเนินการโครงการตั้งแต วันที่ 12 สิงหาคม 2556 – 5 ธันวาคม 2556  
มีผูปวยมารับการบริการเปนจํานวน 20 ราย 

 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามขอมูลเพิ่มเติม 

 นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน  แถลงวาในนามของผูถือหุนขอขอบคุณพนักงานในเครือขายท้ังหมดที่ได
รวมกันทํางานและสรางความเติบโตใหแกกิจการในเครือท้ังหมด  พรอมท้ังสอบถามขอมูลดังนี้ 

• เรื่อง Brand Positioning และกลยุทธสําหรับสรางความแตกตางของแตละ Brand  ในฐานะ
ผูใชบริการจะสามารถเลือกใชบริการไดอยางไร 

• ในฐานะที่เปนกิจการดานรักษาพยาบาล อยากใหบริษัทนําเสนอขอมูลในเรื่องของการลดคาใชจาย
และบริหารจัดการตนทุน ตลอดจนงานดานคุณภาพมากกวาการแสดงขอมูลเฉพาะอัตราการทํา
กําไร ซึ่งทายท่ีสุด จะสะทอนถึงความสามารถในการทํากําไรของกิจการเชนกัน 

• ในรายงานประจําป ควรแสดงขอมูลจํานวนรายของผูถือหุนเพิ่มเติม เนื่องจากจะสะทอนวากิจการ
ของบริษัทเปนที่นิยมของนักลงทุน  

• ขอใหช้ีแจงขอมูลตามรายงานประจําป หนา 5 ซึ่งบริษัทมีกําไรกอนรายการไมปรกติและกําไรสุทธิ
ของกิจการในป 2556 ลดลงจากป 2555 คอนขางมาก รวมถึงอัตราการเก็บหนี้เฉลี่ยซึ่งมีระยะเวลา
เพิ่มข้ึนเปนลําดับ 

 เลขานุการบริษัท ช้ีแจงวา ตามขอมูลการปดสมุดทะเบียนลาสุด จํานวนผูถือหุนของบริษัทเพิ่มข้ึนจาก
จํานวน 14,000 รายในป 2556 เปนประมาณ 28,000 ราย 

 นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอํานวยการใหญ   กลาว
ช้ีแจง วา บริษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษา Brand ของแตละกลุมไว เนื่องจากผูปวยท่ีมาใชบริการติดตราสินคาหรือ 
Brand นั้นๆ และแตละกลุมก็มีลักษณะเฉพาะ เชน โรงพยาบาลกรุงเทพ จะเนนที่เทคโนโลยีการรักษา  สมิติเวชหรือ 
BNH เปนโรงพยาบาลที่เปนที่นิยมและรูจักของผูใชบริการชาวตางชาติ  โดยสําหรับ BNH เปนที่รูจักในนามของ 
American Hospital  สําหรับพญาไทหรือเปาโล ก็มีผูใชบริการเฉพาะกลุมในระดับกลางและลูกคาประกันสังคม 
สําหรับRoyal จะใชสําหรับโรงพยาบาลในตางประเทศ  โดยแตละกลุมจะมีความรวมมือกันในดานการแพทย การ 
share เทคโนโลยี  ตลอดจนการบริหารจัดการรวมกัน  สําหรับคําถามที่เกี่ยวกับงบการเงินและผลประกอบการ จะ
ขอใหประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการเงินชี้แจงในวาระที่เกี่ยวกับงบการเงิน   



หนา 10 ของ 37 หนา 
 

 ผูถือหุน  สอบถามขอมูลดังนี้ 

• เมื่อเปรียบเทียบราคาหุนและอัตราการทํากําไรระหวาง BGH ซึ่งมีเครือขายจํานวนมาก และ BH  ซึ่งมี
เพียงโรงพยาบาลเดียว  จะเห็นวา  ราคาหุนและอัตราการทํากําไรของ BH จะดีกวา  

• บริษัทมีคนไขตางชาติเทาใด และจะมีการเติบโตตอไปอยางไร 

 นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอํานวยการใหญ   ช้ีแจงดังนี้  

• การเติบโตของราคาหุนมีปจจัยหลายอยาง โดยกอนการควบรวมกับกลุมพญาไทและเปาโล ราคาหุน 
BGH อยูในระดับต่ํากวา 40 บาทตอหุน ปจจุบันราคาหุนไดปรับตัวข้ึนมากาวกระโดดในระดับท่ีสูง
มากพอสมควร แมปจจุบันราคาจะลดลงมาบางเนื่องจากภาวะตลาดและสถานการณอื่น ๆ 

• สําหรับเรื่องการขยายเครือขาย จะชวยใหบริษัทมีโรงพยาบาลหลักครอบคลุมในทุกพื้นที่ แตการ
ลงทุนสรางโรงพยาบาลจะขาดทุนในชวง 3 ปแรก ซึ่งในระยะสั้นอาจทําใหนักลงทุนชะลอการลงทุน
ในหุนของบริษัท เพราะการลงทุนเพิ่มทําใหบริษัทมีคาใชจายคาเสื่อมราคาในชวงแรกเพิ่มข้ึน    แต
เมื่อโรงพยาบาลตางๆ อยูตัวก็จะสรางผลกําไรท่ียั่งยืนในระยะยาว อยางไรก็ตามบริษัทก็พยายาม
รักษาอัตรากําไรใหอยูในระดับไมต่ํากวารอยละ 10-11 

 นายวิชัย ทองแตง  รองประธานกรรมการคนที่ 2 ช้ีแจงขอมูลเพิ่มเติมวา ณ วันควบรวมกับกลุมพญาไท
และเปาโล ราคาหุน BGH  เทากับ 37.75 บาทตอหุน ปจจุบันราคาก็ไดปรับตัวเพิ่มสูงข้ึนมาก นอกจากนี้ผลจากการ
ควบรวม ทําให BGH เปนกลุมโรงพยาบาลขนาดใหญ 1 ใน 5 ของโลก และมีการบริหารจัดการตนทุนที่ดี ทําใหมี
อัตราทํากําไรอันดับ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลขนาดใหญรายอื่นของโลก  

 นายแพทยชาตรี ดวงเนตร กรรมการและประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ-การแพทย  ช้ีแจงวา ปจจุบันบริษัท
มีผูปวยตางชาติในสัดสวนเฉลี่ยท้ังกลุม ประมาณรอยละ 30 สําหรับการขยายตัวในตลาดตางประเทศบริษัทจะขยาย
ในพื้นที่ AEC ตอนบน ซึ่งเครือขายของบริษัทสามารถครอบคลุมไปถึงได  เนื่องจากการลงทุนไปในตางประเทศ
จะตองมีโรงพยาบาลหลักสามารถใหการสนับสนุนครอบคลุมในพื้นที่ดังกลาวได โดยเฉพาะการสนุบสนุนดาน
บุคคลากรที่มีความชํานาญพิเศษ  

 นายวิชัย  อิ่มเจริญพร  ผูถือหุน สอบถามขอมูลดังนี้ 

• กลยุทธและแนวทางในการคัดสรรบุคลากรทางการแพทย 

• โรงพยาบาล Second Tier ของเครือขายจะแขงขันกับโรงพยาบาลของรัฐท่ีออกนอกระบบไดอยางไร 

• วัตถุประสงคของการจัดตั้ง Holding Company ในประเทศสิงคโปร 

 นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอํานวยการใหญ   ช้ีแจงดังนี้ 

• การคัดสรรบุคลากรทางการแพทย เปนเรื่องละเอียดออนและซับซอน และเปนเรื่องของฝาย
ทรัพยากรบุคคลและคณะบริหาร   ซึ่งอาจไมสามารถอธิบายไดท้ังหมดในที่ประชุมนี้ 

• ความแตกตางที่ทําใหโรงพยาบาลเอกชนสามารถแขงขันกับโรงพยาบาลของรัฐท่ีออกนอกระบบได 
คือ ความรวดเร็วในการรักษาและการใหคําวินิจฉัยโรค ทําใหสามารถกําหนดแนวทางการรักษาโรค
ไดอยางรวดเร็วและทันเวลา  
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• Holding Company ในประเทศสิงคโปร เปนบริษัทยอยท่ีตั้งข้ึนดวยเงินทุนจดทะเบียนจํานวนไมมาก  
ตั้งข้ึนเพื่อความคลองตัวในการเขาไปลงทุนในธุรกิจ Lab ของกลุมในประเทศพมา ลาว และกัมพูชา 
โดยการรวมทุนกับนักลงทุนทองถิ่น  และเนื่องจากบริษัทฯ เปนผูประกอบการโรงพยาบาล จึงไมได
เขาไปลงทุนโดยตรง    

 ไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามขอมูลเพิ่มเติม    

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบการรายงานการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2556  

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2556 

 ประธานฯ ไดขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผานความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  และไดรับการตรวจสอบโดยนายวชิาติ โลเกศกระวี ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จาํกัด (หรือเดิมช่ือบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากดั) ตามรายละเอียดขอมูลซึ่ง
ปรากฏในรายงานประจําป 2556 ซึ่งจดัสงใหทานผูถือหุนพรอมหนงัสือเชญิประชุม และไดเชิญนายศรีภพ สารสาส 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  ช้ีแจงขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม 

 นายศรีภพ สารสาส  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  แถลงตอท่ีประชุมวาคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ไดพิจารณาขอมูลตามงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชี เห็นวางบการเงินดังกลาวไดจัดทําข้ึนตาม
มาตรฐานบัญชี และแสดงขอมูลท่ีถูกตองโดยมีการเปดเผยขอเท็จจริงท่ีเปนสาระสําคัญอยางเพียงพอ  โดยผูสอบ
บัญชีมีความเห็นวา งบการเงินดังกลาวไดแสดงฐานะการเงิน  ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดโดยถูกตอง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป และมิไดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตองบการเงิน
ดังกลาวแตอยางใด  พรอมท้ังไดรายงานสรุปขอมูลของงบกําไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท และ
บริษัทยอย ณ สิ้นป 2556 ตอท่ีประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

สรุปสาระสําคัญงบกําไรขาดทุน ป 2556 

(หนวย : ลานบาท)  งบการเงินรวม เปลี่ยนแปลง 

        2556 2555 รอยละ 

รายไดคารักษาพยาบาล 49,170 4,307 11 
ตนทุนคารักษาพยาบาลและตนทุนขาย (32,977) (29,239) 13 
คาใชจายในการบริหาร (10,549) (8,969) 18 

กําไรสุทธิกอนรายการพิเศษ  6,113  5,778  6 

กําไรสุทธิสําหรับป 6,520 8,162 -20 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 5.14 3.00 71 
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สรุปสาระสําคัญงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

(หนวย: ลานบาท)  งบการเงินรวม เปลี่ยนแปลง 

        2556 2555 รอยละ 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 4,061 3,590 13 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 4,925 4,287 15 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 38,875 33,152 17 

รวมสินทรัพย 76,399 68,461  12 

รวมหนี้สิน 33,755  30,074 12 

รวมสวนของผูถือหุน 42,644 38,387  11 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 76,399 68,461  12 

   

 นายศรีภพ สารสาส  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ รายงานขอมูลเพิ่มเติมวา ตามที่ทานผูถือหุน
ไดสอบถามเรื่องกําไรสุทธิกอนรายการไมปรกติ และเรื่องระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยนั้น ขอช้ีแจงดังนี้  

• กําไรสุทธิกอนรายการพิเศษ หรือ กําไรกอนรายการไมปรกติ (Non-recurring items) หมายถึงกําไร
กอนรายการการปรับมูลคายุติธรรมของหุน  เนื่องจากในป 2555 บริษัทฯ มีกําไรจากการปรับมูลคา
ยุติธรรมของหุน BH ซึ่งรายการดังกลาวถือเปนรายการพิเศษ มิไดเกิดข้ึนเปนประจําของธุรกิจปรกติ  
ดังนั้น จึงเปนเหตุใหกําไรสุทธิสําหรับปของป 2555 มีจํานวนสูงมาก ขณะที่ในป 2556 บริษัทฯ มิได
มีกําไรจากรายการพิเศษดังกลาว จึงทําใหอัตรากําไรสุทธิสําหรับปของป 2556  ลดลงจากป 2555 
รอยละ 20  

• ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยท่ีเพิ่มข้ึนนั้น ยังถือเปนวงจรธุรกิจปรกติและคณะกรรมการตรวจสอบได
ติดตามดูแลวเห็นวา ยังอยูในระดับที่ยอมรับได  

 ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามขอมูลเพิ่มเติม 

 นายวิวัฒน  คูสกุล  ผูรับมอบฉันทะ สอบถามดังนี้ 

• บริษัทฯ ไดรวมคาแพทยรับอยูในรายไดคารักษาพยาบาลหรือไม หากรวมจะถือวาบริษัทฯ มีภาระ
หนี้สินในการรับคาแพทยแทน ขณะเดียวกันการที่บริษัทฯรับคาแพทยแทนไมควรถือเปนรายไดคา
รักษาพยาบาล เนื่องจากเปนการเก็บเงินแทนแพทย  รวมท้ังอาจทําใหแพทยมีประเด็นในเรื่องการเสีย
ภาษีเงินได  

• ผูตรวจสอบบัญชีไดเห็นสัญญาระหวางโรงพยาบาลและแพทยหรือไม  พรอมท้ังขอความเห็นจากผู
ตรวจสอบบัญชีในเรื่องการบันทึกบัญชี 
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 ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการเงิน ช้ีแจงวาบริษัทฯ ไดรวมรายไดคาแพทยไวในรายไดคารักษาพยาบาล 
โดยในสวนที่โรงพยาบาลตองจายคืนแพทยจะบันทึกเปนตนทุนคารักษาพยาบาล ซึ่งถือวาบริษัทฯ ไดบันทึกบัญชี
ไวถูกตองแลว 
 
 นายวิชาติ โลเกศกระวี ผูตรวจสอบบัญชี  ช้ีแจงวา ผูตรวจสอบบัญชีไดพิจารณาเงื่อนไขในสัญญาระหวาง
โรงพยาบาลและแพทย  มีความเห็นวาการบันทึกบัญชีดังกลาวถูกตอง      โดยคาบริการที่เรียกเก็บจากผูใชบริการ
ถือเปนรายได และคาบริการท่ีโรงพยาบาลจายคืนแพทยถือเปนตนทุนคารักษาพยาบาล และกรณีท่ียังไมมีการ
จายเงินคาแพทยคืนใหแกแพทยผูตรวจ โรงพยาบาลไดบันทึกรายการดังกลาวเปนคาแพทยคางจายไวเชนกัน 
 
 นายวิวัฒน  คูสกุล  ผูรับมอบฉันทะ  ใหขอมูลเพิ่มเติมวา   เรื่องวิธีการคิดฐานรายไดของโรงพยาบาล จะ
เกี่ยวพันถึงวาระเรื่องการขออนุมัติบําเหน็จกรรมการเนื่องจากใชวิธีคํานวณจากฐานรายไดคารักษาพยาบาล  โดย
โรงพยาบาลไดรับคาตอบแทนจากแพทยในลักษณะการเชาใชสถานที่และอุปกรณเครื่องมือ กรณีดังกลาวจะทําให
โรงพยาบาลมีประเด็นภาษีเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ตามมาดวยหรือไม 
 
 ประธานฯ แจงวาทางบริษัทฯ จะรับเรื่องดังกลาวไวพิจารณาตอไป 

 นายศิริวัฒน วรเวทยวุฒิคุณ ผูถือหุน สอบถามขอมูล ดังนี้ 

• ตามขอมูลในรายงานประจําป หนา 4  ขอทราบสาเหตุท่ีตนทุนคารักษาพยาบาลและตนทุนขาย 
เพิ่มข้ึน รอยละ 13 ขณะที่รายไดคารักษาพยาบาลเพิ่มเพียงรอยละ 11  รวมถึงการเพิ่มของรายไดคา
รักษาพยาบาลซึ่งเติบโตในอัตราที่ลดลงมาเปนลําดับจากป 2554 และ 2555   

• เงินลงทุนในบริษัทยอย ประมาณ 27,000 ลานบาท ประกอบดวยเงินลงทุนในกลุมโรงพยาบาลพญาไท 
9,000 ลานบาท และกลุมโรงพยาบาลเปาโล 3,000 ลานบาท สวนที่เหลือเปนเงินลงทุนในบริษัทยอย
ตาง ๆ ซึ่งเมื่อบริษัทยอยตางๆ เปดดําเนินการแลวจะทําใหผลตอบแทนของผูถือหุนซึ่งปจจุบันอยูใน
ระดับประมาณ รอยละ 16 ตามที่แสดงในหนา 5 ของรายงานประจําป จะลดลงหรือไม  รวมถึงผล
ประกอบการของบริษัทที่ไปลงทุนในอนาคตจะเปนอยางไรและจะมีผลกระทบตอผลการดําเนินงาน
ของบริษัทแมหรือไม เนื่องจากบริษัทแมตองดูแลทั้งเรื่องเงินลงทุนและเปนผูใหเงินกูเอง 

 
 นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอํานวยการใหญ   ช้ีแจงวา
คาใชจายในการบริหารท่ีเพิ่มข้ึนสวนใหญจะมาเปนเรื่องของการเตรียมบุคลากรสําหรับรองรับโรงพยาบาลใหม 
และในการเปดบริการโรงพยาบาลใหม บริษัทฯ จะดูภาวะเศรษฐกิจ  รวมถึงจังหวะเวลาที่เหมาะสม และเมื่อเปด
ใหบริการไปแลว  จะบริหารจัดการใหมีผลขาดทุนไมเกิน 3 ป เพื่อใหมีผลตอบแทนกลับมาถึงบริษัทแม 
 
 นางนฤมล นอยอ่ํา ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการเงิน ช้ีแจงเพิ่มเติมวา นอกจากตนทุนดานการเตรียม
บุคลากร เชน พยาบาล  คาบริหารท่ีเพิ่มข้ึนอีกสวนหนึ่งมาจากคาใชจายเกี่ยวกับ JCI  การขยาย ward  ตลอดจนถึงคา
ซอมแซมตาง ๆ  เพื่อเตรียมรองรับการขยายตัวของโรงพยาบาล  จึงสงผลใหตนทุนคารักษาพยาบาลและคาใชจาย
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ในการบริหารเติบโตสูงกวารายไดคารักษาพยาบาลคอนขางมาก  อยางไรก็ตามในปนี้บริษัทฯ ไดดําเนินการบริหาร
จัดการและควบคุมตนทุนเหลานี้ใหอยูในระดับที่ลดลง 

 นายศิริวัฒน วรเวทยวุฒิคุณ ผูถือหุน สอบถามขอมูลรายการระหวางกัน ในรายงานประจําปหนา 78 ดังนี้ 

• บริษัท ประนันทภรณ จํากัด   ขอทราบชื่อกรรมการบริษัทท่ีเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทดังกลาว 
และปจจุบันไดมีการชําระรายการคงคางคาท่ีดินและดอกเบี้ยดังกลาวแลวหรือไม 

• บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จํากัด  บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 49 และรับผูผลขาดทุนในปท่ี
ผานมา ประมาณ 3 ลานบาท ปจจุบันมีผลขาดทุนสะสมเปนจํานวนเทาใดและบริษัทฯ มีแนวทาง
ดําเนินการตอไปอยางไร  

นางนฤมล นอยอ่ํา ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการเงิน ช้ีแจงดังนี้ 

• บริษัท ประนันทภรณ จํากัด  กรรมการบริษัทที่เปนผูถือหุนรายใหญ คือ คุณประดิษฐ ทีฆกุล ปจจุบัน
ไดมีการชําระดอกเบี้ยคางรับ จํานวน 5.4 ลานบาท แลว สําหรับคาท่ีดินยังไมไดชําระ  เนื่องจากผู
ประมูลไดขอขยายระยะเวลาการโอนที่ดินออกไป โดยบริษัทฯ ไดคิดดอกเบี้ยบนมูลคาท่ีดินที่เหลือ
ในอัตรารอยละ 7 ซึ่งสูงกวาอัตราตลาดและตนทุนทางการเงินของบริษัทฯ   

บริษัท ประนันทภรณ จํากัด เปนผูชนะการประมูลท่ีใหราคาสูงสุดและเปนราคาที่สูงกวาราคา
ประเมินเฉลี่ยของผูประเมินราคาอิสระ 2 ราย นอกจากนี้ผูประมูลไดชําระดอกเบี้ยลวงหนาสําหรับคา
ท่ีดินสวนที่ เหลือใหแกบริษัทฯ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557  ซึ่งเปนรายการที่บริษัทฯ ไมเสีย
ผลประโยชน 

• บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จํากัด ปจจุบันมีผลขาดทุนสะสม ประมาณ 30 ลานบาท ซึ่ง
ในการวิเคราะห  จะไมพิจารณาเฉพาะรายไดของบริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอรฯ เทานั้น ตองวิเคราะห
ถึงรายไดท่ีโรงพยาบาลไดรับจากผูปวยในจํานวนมาก ท่ีบริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอรฯ เปนผู
เคลื่อนยายผูปวยมาให ซึ่งผลขาดทุนสะสมของบริษัทดังกลาวเมื่อเทียบกับงบการเงินของบริษัทฯ 
และรายไดผูปวยในที่บริษัทฯ ไดรับ ถือวาไมเปนสาระสําคัญ  

 นายประดิษฐ ทีฆกุล  กรรมการ ช้ีแจงขอมูลเพิ่มเติมวา การเขาซื้อท่ีดินของบริษัท ประนันทภรณ จํากัด 
เปนการประมูลซื้ออยางถูกตองตามขั้นตอน และไดใหราคาสูงกวาผูประมูลรายอื่นๆ โดยไมไดมีวัตถุประสงคท่ีจะ
นําท่ีดินแปลงนี้ไปขายตอเพื่อคากําไรแตอยางใด  สําหรับเรื่องดอกเบี้ยคางจายในชวงแรก เนื่องจากเปนการเขาใจ
ผิดเรื่องกําหนดวันชําระเงิน  สวนการขอเลื่อนวันโอนที่ดินออกไปก็ไดจายดอกเบี้ยลวงหนาใหบริษัทฯ ไปแลวท้ัง
จํานวนพรอมกับจายเงินมัดจําเพิ่มเติมจากเดิม 

 นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอํานวยการใหญ   ช้ีแจง
ขอมูลเกี่ยวกับ บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิสเซส จํากัด ดังนี้  
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• ตามกฎหมายขนสงทางอากาศ ผูประกอบการจะตองควบคุมใหมีผูถือหุนตางชาติไมเกินรอยละ 30 
แตเนื่องจากบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ทางกรมการบินเกรงวาจะไมสามารถควบคุม
สัดสวนการถือหุนของชาวตางชาติได  เพราะชาวตางชาติสามารถถือหุนผานคัสโตเดียนในไทยได 

• การมีเฮลิคอปเตอร เปนลักษณะเชนเดียวกับการมีรถพยาบาล ซึ่งแมจะขาดทุนก็ตองดําเนินการ 
เพราะโรงพยาบาลมีความจําเปนตองใชเพื่อขนยายผูปวย สําหรับประโยชนท่ีบริษัทฯไดรับจาก
เฮลิคอปเตอร คือ การขนยายผูปวยหนัก ซึ่งนํารายไดจํานวนมากมาใหโรงพยาบาลและเปนการแสดง
ศักยภาพของบริษัทฯ  แตในอนาคตหากมีผูสนใจซื้อ บริษัทฯ ก็ยินดี อยางไรก็ตามเมื่อถึงจุดหนึ่ง
เฮลิคอปเตอรจะไมขาดทุน เพราะจะตัดจําหนายคาเสื่อมราคาหมด     

 
 นายแพทยชาตรี ดวงเนตร กรรมการและประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ-การแพทย  ช้ีแจงขอมูลเพิ่มเติมวา
โรงพยาบาลไดรายไดผูปวยในที่มาจากการขนยายผูปวยทางอากาศกวา 100 ลานบาท หลักการคือ การมี
เฮลิคอปเตอร ทําใหไดเปรียบในการขนยายผูปวยหนัก ซึ่งทํารายไดใหแกโรงพยาบาลจํานวนมาก นอกจากนี้เรายัง
ใชเฮลิคอปเตอรในการชวยเหลือสังคมได เชน น้ําทวม หรือการขนยายผูปวยหนักของ สปสช  
 
 นายศิริวัฒน วรเวทยวุฒิคุณ ผูถือหุน สอบถามขอมูลเรื่อง ช่ือกรรมการบริษัทที่เปนกรรมการผูมีอํานาจ
และผูถือหุนรายใหญของบริษัท ทีเอชเอ็น เน็ตเวิรค จํากัด  ซึ่งเปนรายการระหวางกันในรายงานประจําปหนา 79  
และตอไปขอใหบริษัทฯ แจงช่ือกรรมการบริษัทที่เกี่ยวของในรายการระหวางกันดวย 

 เลขานุการบริษัท  ช้ีแจงวา   กรรมการบริษัทที่เปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทดังกลาว คือ  คุณประดิษฐ 
ทีฆกุล   และเนื่องจากในปนี้เปนปแรกที่สํานักงาน กลต ไดเปลี่ยนแปลงแนวทางในเรื่องการเปดเผยขอมูลรายการ
ระหวางกัน ทําใหเกิดขอผิดพลาด จึงตองขออภัยทานผูถือหุน  ในครั้งตอไปบริษัทฯ จะระมัดระวังไมใหเกิด
ขอผิดพลาดดังกลาว  
 
 ผูถือหุน สอบถามขอมูลในหนา 5 ของรายงานประจําป ดังนี้ 

• บริษัทฯ มีนโยบายในการกอหนี้อยางไร เนื่องจากบริษัทฯ มีสินทรัพยรวมและหนี้สินรวมเพิ่มข้ึนทุก
ป โดยหนี้สินรวมเพิ่มข้ึนประมาณปละ 5,000 ลานบาท   

• แนวทางการผลักดันผูปวยในใหเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะผูปวยตางชาติซึ่งเปนผูปวยท่ีมี margin สูง และ
ปจจุบันมีสัดสวนประมาณ รอยละ 26-28 ซึ่งลดลงจากเดิมรอยละ 30 

• สาเหตุท่ีบริษัทฯ มี Occupancy rate คอนขางต่ําเพียงประมาณ รอยละ 62-64 เมื่อเทียบกับ
โรงพยาบาบาลอื่น เชน โรงพยาบาลบํารุงราษฎร ซึ่งมี IPD เพิ่มข้ึนทุกป แตบริษัทฯ ยังมีการลงทุน
ขยายเครือขายเพิ่มข้ึนทุกป บริษัทฯ ควรใช facility เดิมใหหมดกอน   

 
นายแพทยชาตรี ดวงเนตร กรรมการและประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ-การแพทย  ช้ีแจงดังนี้ 

• สัดสวนผูปวยตางชาติ เปนตัวเลขเฉลี่ย โดยกอนรวมกับกลุมพญาไทและเปาโล เครือโรงพยาบาล
กรุงเทพมีผูปวยตางชาติประมาณ รอยละ 30 หลังจากรวมกับกลุมพญาไทและเปาโล ซึ่งสวนใหญมี
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ฐานลูกคาชาวไทยเปนสวนใหญ ทําใหสัดสวนตางชาติเฉลี่ยลดลง แตบริษัทฯ มีเปาหมายที่จะเพิ่ม
สัดสวนใหอยูในระดับรอยละ 30  

• บริษัทฯ มีการขยายโรงพยาบาล Second tier เพื่อรองรับผูปวยในตลาดระดับกลาง ซึ่งจะชวยขยาย
ฐานลูกคาผูปวยในเพิ่มข้ึน  
 

นางนฤมล นอยอ่ํา ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการเงิน ช้ีแจงเพิ่มเติมดังนี้ 

• บริษัทฯ มีสัดสวนลูกคาตางชาติเพิ่มข้ึนทุกป เฉลี่ยประมาณรอยละ 11 โดยตางชาติมีสัดสวน
ประมาณรอยละ 28 และการที่บริษัทฯ มีการขยายเครือขายไปยังตางจังหวัดเพื่อขยายฐานลูกคา 
ดังนั้น อาจทําใหปริมาณคนไขชาวไทยยังคงเพิ่มสูงข้ึน 

• สําหรับ Occupancy rate ของทั้งกลุมขณะนี้อยูทีประมาณรอยละ 66 เปนคาเฉลี่ยของโรงพยาบาลทั้ง 
31 แหง แตโรงพยาบาลหลักที่เปดใหบริการมานานจะมีคาเฉลี่ย Occupancy rate ประมาณ รอยละ 
70-80 ซึ่งเมื่อรวมกับโรงพยาบาลที่เพิ่งเปดดําเนินการ ซึ่งอาจมีคาเฉลี่ย Occupancy rate ต่ํากวารอยละ 
50  จึงทําใหตัวเลขโดยรวมมีเพียงรอยละ 66  โดยธุรกิจโรงพยาบาลไมสามารถเปรียบเทียบกับธุรกิจ
โรงแรมได เนื่องจากหากโรงพยาบาลหากมี Occupancy rate ประมาณรอยละ 80 ก็ตองเริ่มลงทุน 
เนื่องจากตองมีเตียงสํารองเพื่อรองรับผูปวยใน รวมถึงตองสราง ward และหองตรวจสําหรับรองรับ
ผูปวยนอก 

 
 ผูถือหุน สอบถามขอมูลดังนี้ 

• รายการระหวางกัน เรื่องคาบัตรโดยสารเครื่องบินและบริการขนสงทางอากาศ ในหนา 78 ของ
รายงานประจําป เปนคาเดินทางที่จายใหแกเจาหนาท่ีปฏิบัติการในระดับใด และรายการดังกลาวมี
สวนลดหรือไม 

• ในอนาคตบริษัทฯ จะมีรายการระหวางกันเกี่ยวกับคาใชจายโฆษณาทีวีหรือไม เนื่องจากปจจุบัน มี
กรรมการบริษัทบางทานเปนเจาของกิจการ TV   

 
 นางนฤมล นอยอ่ํา ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการเงิน ช้ีแจงวารายการดังกลาวเปนรายการคาเดินทางซึ่ง
สงแพทยของทั้งเครือไปดูงานและพบแพทยในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งชวยสรางศักยภาพใหกับโรงพยาบาลใน
การเปน Excellence Center และเกิดความรวมมือระหวางโรงพยาบาลและโรงพยาบาลเฉพาะทางชั้นนําในอเมริกา 
โดยรายการดังกลาวเปนรายการตามราคาตลาด 

 
 นายวิชัย  ทองแตง รองประธานกรรมการคนที่ 2 ช้ีแจงเพิ่มเติมวา CTH ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับเคเบิลทีวี มิใช 
Free TV หรือ TV Digital และไมมีนโยบายที่จะใหบริษัทดังกลาวมาทํารายการระหวางกันกับบริษัทฯ 

เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามขอมูลเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอใหท่ีประชุมลงคะแนนเสียง โดยเลขานุการบริษัท
ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวามติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 
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 มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน งวด 1 ป 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556   

 คะแนน   รอยละ* 

เห็นดวย  1,210,480,554  เสียง 99.9991 

ไมเห็นดวย  10,301  เสียง 0.0009 

งดออกเสยีง  106,700  เสียง - 

รวม  1,210,597,555  เสียง - 

หมายเหตุ : *คํานวณอัตราสวนรอยละจากจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4  พิจารณาการจัดสรรเงินกําไร ประจําป 2556 

 ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร จากผลการดําเนินงานประจําป 2556  สําหรับ
หุนสามัญ จํานวน  1,549,095,654 หุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท)  ในอัตราหุนละ 2.00 บาท    โดยมอบหมาย
ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการเงินชี้แจงขอมูลตอท่ีประชุม  

 นางนฤมล นอยอ่ํา ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการเงิน ช้ีแจงขอมูลการจายเงินปนผล ท่ีเสนอตอท่ี
ประชุมผูถือหุนประจําป 2557 เปรียบเทียบกับการจายเงินปนผลในปท่ีผานมา ดังนี้  

ผลการดําเนินงานสําหรับป หนวย ป 2556 ป 2555 

 กําไรสุทธิสําหรับป  (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ลานบาท 3,782    2,670  
 กําไรสุทธิตอหุน บาท/หุน  2.45    1.73  
 เงินปนผลตอหุน บาท/หุน  2.00 **   1.80  
 อัตราการจายเงนิปนผล  (งบเฉพาะกิจการ) % 82  104 
 จํานวนหุนสามัญ (มูลคาท่ีตราไว 1 บาท/หุน) ลานหุน 1,549   1,545  
 จํานวนเงินปนผลจาย ลานบาท 3,098   2,782  

** เปนอัตราที่เสนอจายในการประชุมผูถือหุนประจําป 2557  

 ดังนั้น จึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา ดังนี้ 

• อนุมัติจัดสรรเงินปนผลในอัตราหุนละ 2 บาท  (เปนเงินปนผลจากกําไรสวนที่ไดรับการสงเสริมการ
ลงทุน (BOI) จํานวน 0.14 บาทตอหุน และกําไรสวนที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน (Non-BOI) 
จํานวน 1.86 บาทตอหุน) สําหรับหุนสามัญ จํานวน 1,549,095,654 หุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท)  
รวมเปนเงินปนผลท้ังสิ้น 3,098,191,308 บาท  

• เปนอัตราเงินปนผลจายประมาณรอยละ 82 ของกําไรสุทธิเฉพาะกิจการ ซึ่งเปนไปตามนโยบายการ
จายเงินปนผลของบริษัทที่กําหนดจายไมต่ํากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ  

• กําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 



หนา 18 ของ 37 หนา 
 

• เนื่องจากบริษัทมีเงินสํารองตามกฎหมายครบเต็มตามจํานวนตามขอบังคับบริษัท บริษัทจึงไมตอง
จัดสรรเงินกําไรเปนเงินสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก 

 นายวิวัฒน คูสกุล  ผูรับมอบฉันทะ  เสนอใหมีการแจงจํานวนผูถือหุนที่เขามาประชุม 

 เลขานุการบริษัท แจงจํานวนผูถือหุนที่เขามาประชุมท้ังท่ีมาดวยตนเองและรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 
2,049 ราย นับเปนจํานวนหุนไดท้ังสิ้น 1,211,623,957 หุน หรือรอยละ 78.2149 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนาย
แลวท้ังหมดของบริษัท ท้ังนี้ หากมีผูถือหุนกลับกอนการประชุมเสร็จสิ้นจะมีการตัดจํานวนหุนของผูท่ีกลับกอน
ออกจากองคประชุม 

 เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามขอมูลเพิ่มเติม ประธานฯจึงใหท่ีประชุมลงคะแนนเสียง โดยเลขานุการบริษัทได
แจงใหท่ีประชุมทราบวา มติในวาระนี้ตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
 
 มติที่ประชุม     ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติจัดสรรเงินปนผลจากกําไรสุทธิและกําไรสะสมในอัตรา  2 บาท
ตอหุน  สําหรับหุนสามัญ จํานวน 1,549,095,654 หุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท) โดยเปนเงินปนผลจากกําไรสวน
ท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน (BOI) จํานวน 0.14 บาทตอหุน และกําไรสวนที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน 
(Non-BOI) จํานวน 1.86 บาทตอหุน รวมเงินปนผลทั้งสิ้น 3,098,191,308 บาท และกําหนดจายเงินปนผล ในวันที่ 2 
พฤษภาคม 2557  และรับทราบการไมจัดสรรเงินกําไรเปนเงินสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกตามที่เสนอ 

คะแนน   รอยละ* 

 เห็นดวย  1,209,908,545  เสียง 99.9999 

 ไมเห็นดวย  1,800  เสียง 0.0001 

 งดออกเสียง 107,500  เสียง - 

 รวม  1,210,017,845  เสียง   

หมายเหตุ :  คํานวณอัตราสวนรอยละจากจํานวนเสียงของผูถือหุนที่ เขาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ   

 ประธาน ฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 
จํานวน 5 ทาน โดยเชิญศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  เปนผูเสนอขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม 

 ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี      กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน  แถลงวาเนื่องจากตามขอบังคับบริษัท กําหนดใหกรรมการบริษัทตองออกตามวาระเปนอัตรา 1 
ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งคณะ   ปจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น จํานวน 15 ทาน   ดังนั้น จึงมีกรรมการที่ครบ
กําหนดออกตามวาระ  จํานวน 5 ทาน    ดังนี้ 
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5.1  นายแพทยปราเสริฐ    ปราสาททองโอสถ กรรมการ 
5.2  นายแพทยชาตรี    ดวงเนตร  กรรมการ 
5.3  นายประดิษฐ    ทีฆกุล   กรรมการ 
5.4  นายศรีภพ    สารสาส   กรรมการอิสระ 
5.5  ดร.  สมชัย     สัจจพงษ   กรรมการอิสระ 

 คณะกรรมการสรรหาฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวา กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระทั้ง 5 ทาน เปนผูท่ีมี
ความรูความสามารถและที่ผานมาไดปฏิบัติหนาท่ีในฐานะกรรมการบริษัทอยางเต็มความสามารถ อยางไรก็ตาม
เนื่องจาก ดร. สมชัย  สัจจพงษ ไมประสงคท่ีดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตอ ดังนั้น  คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน ซึ่งไมรวมกรรมการที่มีสวนไดเสีย   จึงเห็นควรเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้ง 
ดร. วิรไท  สันติประภพ ใหดํารงตําแหนงกรรมการแทน ดร. สมชัย  สัจจพงษ พรอมท้ังเสนอแตงตั้งกรรมการที่
ครบกําหนดออกตามวาระอีก 4 ทานใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตออีกวาระหนึ่ง ท้ังนี้ ผูถูกเสนอชื่อแตงตั้ง
เปนกรรมการอิสระตามขอ 5.4 และ 5.5 เปนผูท่ีมีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
และเปนไปตามขอกําหนดเรื่องกรรมการอิสระตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน   

 รายช่ือผูเสนอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท  
5.1  นายแพทยปราเสริฐ   ปราสาททองโอสถ  กรรมการ 
5.2  นายแพทยชาตรี          ดวงเนตร   กรรมการ 
5.3  นายประดิษฐ         ทีฆกุล   กรรมการ 
5.4  นายศรีภพ               สารสาส   กรรมการอิสระ 
5.5  ดร. วิรไท              สันติประภพ   กรรมการอิสระ (กรรมการใหม) 
 

  ท้ังนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ขอเรียนใหทราบอีกครั้งหนึ่งวา บริษัทฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อ
บุคคลที่เห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสม และไมมีลักษณะตองหามเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการตาม
หลักเกณฑท่ีไดเปดเผยไวในเว็บไซตของบริษัท แตปรากฏวาไมมีผูใดเสนอรายชื่อเขามา 

 สําหรับประวัติ ประสบการณ ระยะเวลาการดํารงตําแหนง  จํานวนครั้งของการเขารวมประชุม
คณะกรรมการบริษัท ของกรรมการเดิมท่ีถูกเสนอชื่อ 4 ทาน และ ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่ออีก 1 ทาน ใหเขา
รับตําแหนงกรรมการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ สิ่งท่ีสงมาดวย 2 หลักเกณฑวิธีการพิจารณาสรรหากรรมการ 
ปรากฏอยูตามสิ่งท่ีสงมาดวย 4 และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏอยูตาม สิ่งท่ีสงมาดวย 5 ท่ีไดจัดสงใหผู
ถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม 

 นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน มีขอเสนอแนะวา ในกรณีท่ีกรรมการบริษัทลาออกจากตําแหนงกอนครบ
วาระ  ขอเสนอใหคณะกรรมการบริษัทไดแจงใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบวากรรมการทานใดลาออกและไดแตงตั้ง
ผูใดใหดํารงตําแหนงกรรมการแทน 
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 นายศิริวัฒน วรเวทยวุฒิคุณ  ผูถือหุน สอบถามขอมูลท่ีปรากฏในหนังสือพิมพฉบับวันที่ 28 พฤศจิกายน 
2556  เรื่องสํานักงาน กลต ไดเปรียบเทียบปรับนายธวัชวงค ธะนะสุมิต ในฐานะเปนกรรมการที่ใชขอมูลภายในเรื่อง
การควบรวมกิจการกับเฮ็ลทเน็ตเวิรค (กลุมโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล) ในการซื้อหุน BGH  ในชวงป 2553  จึง
ขอสอบถามวา ในปท่ีผานมาที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติเสนอแตงตั้งนายธวัชวงค ธะนะสุมิต กลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการบริษัทตามขอเสนอของคณะกรรมการบริษัท นั้น คณะกรรมการบริษัทไดรับทราบเรื่องดังกลาวมากอน
หรือไม 

 นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอํานวยการใหญ   ช้ีแจงวา
คณะกรรมการบริษัทมิไดทราบเรื่องนี้มากอน จากที่ทราบเรื่องดังกลาวเกิดข้ึนในป 2553  แตคณะกรรมการบริษัท
ไดทราบขอมูลเมื่อ กลต ไดมีการประกาศตัดสินในชวงเดือนพฤศจิกายน 2556  และเมื่อทราบคําตัดสินจาก กลต 
กรรมการทานดังกลาวไดขอลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทก็ไดอนุมัติแตงตั้ง
กรรมการทานใหมเขามาดํารงตําแหนงแทนตําแหนงกรรมการที่วางลง 

 เมื่อไมมีผูถือหุนมีสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ีประชุมลงคะแนนเสียง 

 เลขานุการบริษัทไดแจงใหท่ีประชุมทราบวามติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมาก
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเพื่อเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จะ
เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนของผูถือหุนที่ไมเห็นดวยและ
งดออกเสียงกอน โดยถือวาคะแนนเสียงท่ีเหลือเปนคะแนนเสียงเห็นดวย  และหลังจากการนับคะแนนของ
กรรมการทุกรายเสร็จสิ้นแลวจะขอใหเจาหนาท่ีเก็บบัตรลงคะแนนที่เหลือทุกใบ 

  มติที่ประชุม    ท่ีประชุมมีมติแตงตั้งบุคคลทั้ง 5 ทาน ตามที่เสนอ ใหดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท   

5.1  นายแพทยปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถ กรรมการ 

คะแนน รอยละ* 

เห็นดวย  1,205,351,097  เสียง 99.6349 

ไมเห็นดวย  4,417,330  เสียง 0.3651 

งดออกเสยีง 241,465  เสียง - 
รวม  1,210,009,892  เสียง   

5.2  นายแพทยชาตรี  ดวงเนตร  กรรมการ 

 คะแนน   รอยละ* 

เห็นดวย  1,204,859,240  เสียง 99.5942 

ไมเห็นดวย  4,908,730  เสียง 0.4058 

งดออกเสยีง  241,922  เสียง - 

รวม   1,210,009,892  เสียง   
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5.3  นายประดษิฐ  ทีฆกุล   กรรมการ 

 คะแนน   รอยละ* 

เห็นดวย  1,204,719,225  เสียง 99.5829 

ไมเห็นดวย  5,045,813  เสียง 0.4171 

งดออกเสยีง 244,854  เสียง - 

รวม  1,210,009,892  เสียง   

5.4  นายศรีภพ สารสาส   กรรมการอิสระ 

 คะแนน   รอยละ* 

เห็นดวย  1,208,447,555  เสียง 99.9366 

ไมเห็นดวย  766,640  เสียง 0.0634 

งดออกเสยีง 795,697  เสียง - 

รวม  1,210,009,892  เสียง   

5.5  ดร. วิรไท  สันติประภพ   กรรมการอิสระ  (กรรมการใหม) 

 คะแนน   รอยละ* 

เห็นดวย  1,209,176,245  เสียง 99.9953 

ไมเห็นดวย  57,420  เสียง 0.0047 

งดออกเสยีง 774,497  เสียง - 

รวม  1,210,008,162  เสียง   

หมายเหตุ :  คํานวณอัตราสวนรอยละจากจํานวนเสียงของผูถือหุนที่ เขาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาเรื่องการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดขอมูลท่ี
ปรากฏอยูในหนังสือเชิญประชุมท่ีไดจัดสงใหผูถือหุนพิจารณาลวงหนาแลว  และไดเชิญนายศรีภพ สารสาส  
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน รายงานเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม 

 นายศรีภพ สารสาส   กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  รายงานวา 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน   ไดพิจารณากลั่นกรองคาตอบแทนกรรมการอยางละเอียดถึงความ
เหมาะสมประการตาง ๆ โดยเปรียบเทียบอางอิงจากกิจการที่มีขนาดรายไดในระดับเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจาก
สภาวการณทางเศรษฐกิจ การเติบโตของรายไดและกําไร สินทรัพยและ เงินปนผลแกผูถือหุนของบริษัท รวมถึง
จํานวนกรรมการของบริษัทในปจจุบันดังนี้ 
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(หนวย : ลานบาท) 

ผลการดําเนินงานประจําป ป 2556 ป 2555 ป 2554 

การเติบโตของบริษัทตามงบการเงินรวม     
รายไดรวม   51,407 47,862 37,371 
    อัตราการเตบิโต 7.4% 28.1% 55.4% 

กําไรสุทธิสวนที่เปนของบริษัท 6,261 7,849 4,386 
    อัตรากําไรสทุธิตอรายไดคารักษาพยาบาล 12.7% 17.7% 12.4% 

ผลประโยชนตอผูถือหุน       

เงินปนผล จากผลการดําเนินงานของป (บาท/หุน) 2.00* 1.80  1.10  

มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด ณ สิ้นป  182,019 175,409  126,728 
           อัตราการเติบโต 4% 38% 119% 

จํานวนกรรมการทั้งคณะ (ทาน) 15 15 15 

 หมายเหตุ : * เปนขอมูลท่ีเสนอจายตอท่ีประชุมผูถือหุนประจําป 2557 

 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทตามขอเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจึงเห็นสมควร
เสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการในอัตรา ดังตอไปนี้ 

 1. คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
  (หนวย :บาท) 

 เสนอขออนมุัติในป 2557 ป 2556 

1.1 คาเบี้ยประชุมกรรมการ   

       -  ประธาน 60,000  ตอครั้ง 60,000  ตอครั้ง 

       -  กรรมการทานละ  40,000 ตอครั้ง 40,000 ตอครั้ง 
1.2 บําเหน็จกรรมการ วงเงินรวม 51 ลานบาท* วงเงินรวม 47 ลานบาท* 

 หมายเหตุ : * บําเหน็จกรรมการมอบใหคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง 

 ท้ังนี้บริษัทใชหลักเกณฑในการคํานวณบําเหน็จกรรมการในอัตรารอยละ 0.1 ของรายไดรวม ตามงบ
การเงินรวมปลาสุด  

 2. คาตอบแทนคณะกรรมการชุดยอย  ประกอบดวยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารซึ่งไดรับคาตอบแทนในรูปของคาเบี้ยประชุม ดังนี้ 

 

 



หนา 23 ของ 37 หนา 
 

 (หนวย :บาท) 

กรรมการชุดยอย เสนอขออนมุัติในป 2557  ป 2556 

 2.1 คาเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 

       -  ประธาน 75,000   ตอครัง้ 60,000   ตอครัง้ 

       -  กรรมการทานละ  50,000  ตอครั้ง 40,000  ตอครั้ง 

2.2 คาเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

       -  ประธาน 60,000   ตอครัง้ 60,000   ตอครัง้ 

       -  กรรมการทานละ  40,000  ตอครั้ง 40,000  ตอครั้ง 

2.3 คาเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร  

       -  ประธาน 75,000   ตอครัง้ ไมมี 

       -  กรรมการทานละ  50,000  ตอครั้ง ไมมี 
 

นายวิวัฒน คูสกุล  ผูรับมอบฉันทะ เสนอวา การคํานวณบําเหน็จกรรมการควรพิจารณาจากผลกําไรจาก
การดําเนินงานหรือเงินปนผล เพื่อสะทอนถึงผลการดําเนินงานที่แทจริงของกิจการ โดยไมควรคํานวณจากฐาน
รายได เนื่องจากยังไมสะทอนเรื่องคาใชจายและยังมีประเด็นเรื่องคาแพทยท่ีไมควรนับรวมเปนรายไดคา
รักษาพยาบาลของบริษัทฯ ดังนั้น จึงเสนอใหจายบําเหน็จกรรมการในอัตรารอยละ 1.75 ของเงินปนผล ซึ่ง
คณะกรรมการจะไดรับเงินบําเหน็จกรรมการเปนตัวเลขที่ใกลเคียงกับที่เสนอขออนุมัติ 

ประธานฯ แถลงวาจะขอนําเรื่องนี้ไปพิจารณาในโอกาสตอไป และเมื่อไมมีผูถือหุนมีขอซักถามเพิ่มเติม 
จึงใหท่ีประชุมลงคะแนนเสียง  

เลขานุการบริษัทไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม  

นายวิวัฒน คูสกุล  ผูรับมอบฉันทะ สอบถามวาบริษัทฯ ยังไมไดแจงจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเปนจํานวนเทาใด เนื่องจากในวาระนี้มีผูถือหุนที่มีสวนไดเสียซึ่งถือหุนจํานวนมากที่ไมมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 นายวีระวงค  จิตตมิตรภาพ  ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และเพียงพนอ จํากัด ช้ีแจงวา 
ตามแนวคําพิพากษาศาลฎีกา กรรมการที่เปนผูถือหุนมิไดถือวาเปนผูมีสวนไดเสีย จึงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
วาระนี้ 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติบําเหน็จกรรมการในวงเงิน 51.0 ลานบาท โดยมอบให
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง และอนุมัติคาเบี้ยประชุมใหแกกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยตาม
รายละเอียดท่ีเสนอ 

 



หนา 24 ของ 37 หนา 
 

 คะแนน   รอยละ* 

เห็นดวย  1,208,178,781  เสียง 99.8502 

ไมเห็นดวย  1,685,162  เสียง 0.1393 

งดออกเสยีง 127,250  เสียง 0.0105 

รวม 1,209,991,193  เสียง   

หมายเหตุ :  คํานวณอัตราสวนรอยละของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 
 

วาระที่ 7  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2557 และกําหนดคาสอบบัญชี 

 ประธานฯ  แถลงตอท่ีประชุมวาตามขอบังคับบริษัทกําหนดใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งผูสอบ
บัญชีเปนประจําทุกป  ดังนั้น จึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2557     โดย
ขอใหศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  เสนอ
รายช่ือผูสอบบัญชีและเหตุผลประกอบการพิจารณาตอท่ีประชุม 

  ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทยสันตศิริ ศรมณี   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
รายงานตอท่ีประชุมวา คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ไดคัดเลือกผูสอบบัญชีของบริษัท โดย
มีหลักเกณฑในการพิจารณา ดังนี้ 

1. ความรู ความสามารถ และประสบการณของผูสอบบัญชี 
2. ความพรอมในดานจํานวนบุคลากร  และประสบการณของทีมงาน 
3. ความเหมาะสมของคาบริการ   
4. ความเปนอิสระของผูสอบบัญชี โดยไมเปนผูท่ีมีความสัมพันธ และ/หรือ มีสวนไดสวนเสียกับบริษัทฯ 

บริษัทยอย  ผูบริหาร  ผูถือหุนรายใหญ  หรือผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว ซึ่งจะทําใหผูสอบบัญชี
สามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาชีพอยางมอีิสระตองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอยได 

 จากเหตุผลดังกลาวขางตนตามขอมูลท่ีไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวนั้น 
คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอ    
 

 
 
 
 
 
จ

 จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  (เดิมช่ือบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด) เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทประจําป 2557 พรอมท้ังกําหนดคาสอบบัญชีในวงเงินไมเกิน  1.9 ลานบาท  เปนอัตราเทากับคาสอบบัญชีใน
ปท่ีผานมา ดังนี้ 

รายชื่อผูสอบบญัชีที่เสนอแตงต้ังในครั้งนี้ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ปที่เร่ิมเปนผูสอบ
บัญชีของบริษัท 

1. นายวิชาติ โลเกศกระวี   และ/หรือ  เลขที่  4451 2552 

2. นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ  และ/หรอื เลขที่  4377 2552 

3. นางสาวศิริวรรณ  สุรเทพินทร เลขที่  4604 2557 



หนา 25 ของ 37 หนา 
 

คาตอบแทนการสอบบัญชี ประจําป (หนวย : บาท) ป 2557 ป 2556 

คาสอบทานงบ 3 ไตรมาส 870,000 870,000 

คาตรวจสอบบัญชี ประจําป 1,030,000 1,030,000 

รวมคาตอบแทน ทั้งสิ้น 1,900,000 1,900,000 

 โดยทั้งสามทานเปนผูสอบบัญชีชุดเดียวกันกับบริษัทยอยและเปนบุคคลที่ไมมีความสัมพันธหรือสวนได
เสียกับบริษัท/ บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด และมีความอิสระ
เพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมซักถามขอมูลเพิ่มเติม เมื่อไมมีผูถอืหุนมีขอสงสัย จงึขอใหท่ีประชุม
ลงคะแนนเสียง  

เลขานุการบริษัทแจงใหท่ีประชุมทราบวา มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมาก
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว  มีมติแตงตั้ง  นายวิชาติ โลเกศกระวี ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขที่ 4451  และ/หรือ นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เลขที่ 4377  และ/หรือนางสาว
ศิริวรรณ  สุรเทพินทร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เลขที่ 4604 จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ประจําป 2557 พรอมทั้งกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2557 ในวงเงิน 1.9 ลานบาท ตามที่เสนอ     

 คะแนน   รอยละ* 

เห็นดวย  1,207,818,735  เสียง 99.9654 

ไมเห็นดวย  418,200  เสียง 0.0346 

งดออกเสยีง 1,753,858  เสียง - 

รวม 1,209,990,793  เสียง - 

หมายเหตุ :  คํานวณอัตราสวนรอยละจากจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระที่ 8  :  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูในวงเงินไมเกิน 20,000 ลานบาท   

ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องการออกและเสนอขายหุนกูในวงเงินไมเกิน 20,000 ลาน
บาท และไดมอบหมายใหนางนฤมล นอยอ่ํา ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการเงิน เสนอขอมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณาของที่ประชุม   

 นางนฤมล นอยอ่ํา ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการเงิน รายงานวาปจจุบันบริษัทอยูระหวางการพิจารณา
แหลงเงินทุนเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน เพื่อการชําระคืนหนี้ท่ีครบกําหนด รวมถึงเพื่อขยายการลงทุนของกิจการ 
โดยการออกหุนกูนับเปนแหลงเงินทุนที่สําคัญ และมีตนทุนที่เหมาะสม อีกทั้งเปนการเพิ่มทางเลือกและความ
คลองตัวในการจัดหาแหลงเงินทุนของบริษัท จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุนกูในวงเงินไม
เกิน 20,000 ลานบาท โดยสามารถสรุปได ดังนี้ 



หนา 26 ของ 37 หนา 
 

ประเภท หุนกูไมดอยสทิธิ  มีผูแทนผูถือหุนกู หรอืไมมีผูแทนผูถือหุนกู และไมมี
ประกัน 

สกุลเงิน สกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงนิตางประเทศอื่น 
วงเงิน ภายในวงเงิน 20,000 ลานบาท หรือสกุลเงินอืน่ที่เทียบเทา   

ท้ังนี้บริษัทสามารถที่จะออกหุนกูใหม ออกเพิม่เติม และหรือออกหุนกูเพือ่
ทดแทนหุนกูเดิมท่ีไถถอนไป โดยหุนกูท่ีบริษัทออกจําหนายแลวในขณะใด
ขณะหนึ่งจะตองมีจํานวนไมเกนิวงเงินดังกลาว 

การเสนอขาย เสนอขายในกรณีท่ัวไปตอผูลงทุนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายใหในวงจํากัด
แก ผูลงทุนสถาบัน และ/หรือผูลงทุนรายใหญ ตามหลักเกณฑของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไมวาจะเสนอขาย
ภายในประเทศ หรือตางประเทศ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจํานวน  
และ/หรือเปนคราวๆ ไป 

อายุของหุนกู ไมเกิน 12 ป 
อัตราดอกเบี้ย ข้ึนกับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุนกูในแตละครั้ง 
การชําระคืนเงินตน ทยอยคืนเงินตน หรือชําระงวดเดียวเมื่อครบกําหนด 
ไถถอนหุนกูคืนกอนครบ
กําหนด (Call Option) 

บริษัทอาจกําหนดใหมีสิทธิในการไถถอนหุนกูคืนกอนครบกําหนดรวมทั้ง
การซื้อคืนหุนกูดังกลาว 

สิทธิของผูถือหุนกูในการ
ไถถอนกอนครบกําหนด 
(Put Option) 

บริษัทอาจกําหนดใหมีสิทธิในการไถถอนหุนกูคืนกอนครบกําหนด ตาม
เงื่อนไขที่จะไดกําหนดตอไป รวมท้ังการขายคืนหุนกูดังกลาว 

ตลาดรอง บริษัทอาจจดทะเบียนหุนกูกับศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทยหรอืศูนยซื้อขาย
ตราสารหนื้อื่นในตางประเทศ 

โดยมอบหมายใหกรรมการผูอํานวยการใหญ และ/หรือ ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการเงิน เปนผูมี
อํานาจ หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากกรรมการผูอํานวยการใหญ และ/หรือ ประธานเจาหนาท่ีบริหารดาน
การเงิน  เปนผูมีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ และดําเนินการใดๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
การออกและเสนอขายหุนกู ตามความจําเปนและเห็นสมควรที่จะตองกําหนดตามกฎหมาย  รวมถึงการนําหุนกู
ดังกลาวไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย     สมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองอื่นๆ    ตลอดจนใหมีอํานาจดําเนินการขออนุญาต เปดเผย
ขอมูลและดําเนินการอื่นใดกับหนวยงานที่เกี่ยวของ การแตงตั้งท่ีปรึกษาหรือบุคคลท่ีเกี่ยวของกับการออกและ
เสนอขายหุนกูรวมท้ังการเขาทําการตกลง การลงนามและการแกไขเอกสารและสัญญาตางๆ ท่ีเกี่ยวของ และมี
อํานาจในการดําเนินการใดๆ เพื่อใหการออกและเสนอขายหุนกูประสบผลสําเร็จ   
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ผูรับมอบฉันทะ สอบถามหลักเกณฑท่ีบริษัทฯ ใชพิจารณาเรื่องการลงทุน และหากกรณีท่ีอัตราดอกเบี้ยมี
แนวโนมลดต่ําลง บริษัทฯ ควรระดมทุนโดยการออกหุนกูท้ิงไวหรือไม 

ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการเงิน ช้ีแจงดังนี้ 

• การลงทุนของบริษัทจะพิจารณาจากเกณฑ IRR ซึ่งไมต่ํากวาประมาณรอยละ 15 ประกอบกับเรื่อง
ระยะเวลาคืนทนุ และจุดคุมทุนของโครงการ รวมถึงปจจัยแวดลอมอื่น ๆ ประกอบกัน 

• บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะระดมทุนทิ้งไวแมวาจะเปนชวงดอกเบี้ยลด แตจะระดมทุนตามความ
จําเปนและความตองการในแตละชวงเวลาเทานั้น 

 
 ผูถือหุนสอบถามถึงวัตถุประสงคในการออกหุนกูในครั้งนี้  เพื่อชําระคืนหนี้เงินกูเดิมหรือเพื่อใชลงทุนใน
โครงการใหม   

ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการเงิน ช้ีแจงวา  

• ในครั้งนี้เปนการขอออกหุนกู โดยภาระหนี้หุนกูขณะใดขณะหนึ่งจะหมุนเวียนภายในวงเงินไมเกิน 
20,000 ลานบาท ปจจุบันบริษัทฯ มีภาระหนี้หุนกู ประมาณ 13,000 ลานบาท หมายถึงบริษัทฯ จะ
ออกหุนกูอีกไดไมเกินจํานวน 7,000 ลานบาท ท้ังนี้บริษัทฯ จะพิจารณาออกหุนกูตามความจําเปน 
โดยจะบริหารจัดการอัตราสวนหนี้สินตอทุนในระดับไมเกิน 1 เทา เพื่อคงความแข็งแกรงของสถานะ
ทางการเงินไว เนื่องจากขณะนี้บริษัทฯ ไดรับการจัดอันดับเครดิตในระดับ A+ จาก TRIS Rating 
 

 ผูถือหุนสอบถามถึงแนวทางพิจารณาทางเลือกในการกูเงินจากสถาบันการเงินและการออกหุนกู และความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนกรณีท่ีมีการออกหุนกูสกุลตางประเทศ 

ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการเงิน ช้ีแจงดังนี้ 

• การออกหุนกู ทําใหบริษัทฯ สามารถระดมทุนในอัตราดอกเบี้ยคงที่ไดในระยะยาว  ซึ่งชวยลดความ
ผันผวนจากอัตราดอกเบี้ย  ขณะที่การกูเงินจากสถาบันการเงินจะเปนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวโดยมีอัตรา
อางอิง ซึ่งจะเปนประโยชนกรณีท่ีเปนชวงท่ีดอกเบี้ยมีแนวโนมลดต่ําลง ดังนั้นบริษัทฯ จะเลือกใช
แหลงเงินทุนทั้งสองวิธีรวมกันเพื่อลดความเสี่ยง 

• กรณีท่ีบริษัทฯ เห็นวามีความเหมาะสมที่จะออกหุนกูสกุลตางประเทศ บริษัทฯ จะมีการประกันความ
เสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนโดยไมเปดสถานะความเสี่ยงไว 

เมื่อไมมีผูถอืหุนสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ประธานฯจึงใหท่ีประชุมลงคะแนนเสียง  

เลขานุการบริษัทแจงใหท่ีประชุมทราบวา มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวาสามในสี่ของจํานวนเสยีงท้ังหมดของผูถอืหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน    

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว  มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกูสกุลเงินบาท และ/หรือ
สกุลเงินตางประเทศอื่น ภายในวงเงินไมเกิน 20,000 ลานบาทหรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเทา  อายุหุนกูไมเกิน 12 ป 
โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นของหุนกูตามที่เสนอ  พรอมท้ังมอบหมายใหกรรมการผูอํานวยการใหญ และ/หรือ 
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ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการเงิน เปนผูมีอํานาจ หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากกรรมการผูอํานวยการใหญ 
และ/หรือ ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการเงิน  เปนผูมีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และรายละเอียด
อื่นๆ และดําเนินการใดๆ ท่ีเกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหุนกู ตามความจําเปนและเห็นสมควรที่จะตอง
กําหนดตามกฎหมาย  รวมถึงการนําหุนกูดังกลาวไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย     สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองอื่นๆ    ตลอดจน
ใหมีอํานาจดําเนินการขออนุญาต เปดเผยขอมูลและดําเนินการอื่นใดกับหนวยงานที่เกี่ยวของ การแตงตั้งท่ีปรึกษา
หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหุนกูรวมท้ังการเขาทําการตกลง การลงนามและการแกไขเอกสาร
และสัญญาตางๆ ท่ีเกี่ยวของ และมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ เพื่อใหการออกและเสนอขายหุนกูประสบผลสําเร็จ   

 คะแนน   รอยละ* 

เห็นดวย  1,209,575,375  เสียง 99.9628 

ไมเห็นดวย  201,929  เสียง 0.0167 

งดออกเสยีง 247,889  เสียง 0.0205 

รวม  1,210,025,193  เสียง - 

 หมายเหตุ : *คํานวณอัตราสวนรอยละจากจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 9  :  พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไว (par value) ของหุนสามัญของบริษัท จากมูลคาหุนละ 1
บาท เปนหุนละ 0.10 บาท และแกไขขอความในหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัท 

 ประธานฯ  มอบหมายใหนางนฤมล  นอยอ่ํา ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการเงิน ใหขอมูลเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของที่ประชุม 

 ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการเงินชี้แจงตอท่ีประชุมวา ณ ปจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 
1,700,004,771 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 1,700,004,771 หุน ซึ่งมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท และจากการ
พิจารณาสภาพการซื้อขายหลักทรัพยตลอดระยะ 2 – 3 ปท่ีผานมาแลวพบวา หุนของบริษัทมีสภาพคลองคอนขางต่ํา
เมื่อเปรียบเทียบกับหุนพื้นฐานขนาดใหญอื่น ๆ  บริษัทจึงสมควรพิจารณาลดมูลคาหุนที่ตราไวของบริษัทจากเดิมหุนละ 
1 บาท เปนหุนละ 0.10 บาท อันจะสงผลใหจํานวนหุนสามัญของบริษัทเพิ่มข้ึนจากเดิม 1,700,004,771 หุน เปน 
17,000,047,710 หุน ซึ่งนอกจากจะชวยเพ่ิมสภาพคลองในการซื้อขายแลว ราคาซื้อขายตอหุนที่จะปรับลดลงตาม
จํานวนหุนที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งจะชวยเพิ่มความนาสนใจของนักลงทุนตอหุนของบริษัทฯ ในวงกวางขึ้นดวย ท้ังนี้ จํานวน
ทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวของบริษัทจะยังคงเทาเดิม และสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิมจะไมไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวในครั้งนี้แตอยางใด  
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 ประโยชนตอบริษัท  

• เพิ่มการกระจายการถือหุนไปยังผูลงทุนกวางขึ้น 

• สภาพคลองของหุนสูงข้ึน เปนที่นาสนใจของผูลงทุนมากขึ้น 

 ประโยชนตอผูถือหุน  

• สามารถซื้อขายหุนไดคลองข้ึน 
 

 
กอนการเปลีย่นแปลง 
มูลคาหุนที่ตราไว 

หลังการเปลี่ยนแปลง 
มูลคาหุนที่ตราไว 

ทุนจดทะเบียน (บาท) 1,700,004,771 1,700,004,771 
มูลคาท่ีตราไว (บาทตอหุน) 1 0.10 
จํานวนหุนสามญั (หุน) 1,700,004,771 17,000,047,710 
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว (บาท) 1,549,095,654 1,549,095,654 
มูลคาท่ีตราไว (บาทตอหุน) 1 0.10 
จํานวนหุนสามญั (หุน) 1,549,095,654 15,490,956,540 

 

และเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว  บริษัทฯ จึงตองเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา
อนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน โดยใหยกเลิกขอความเดิมและ
ใหใชขอความตอไปนี้แทน 

ขอความใหม 

“ขอ 4 ทุนจดทะเบียน 1,700,004,771 บาท (หนึ่งพันเจ็ดรอยลานสี่พันเจ็ดรอยเจ็ดสิบ
เอ็ดบาทถวน) 

 แบงออกเปน 17,000,047,710 หุน (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันลานสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ด
รอยสิบหุน) 

 มูลคาหุนละ 0.10 บาท (สิบสตางค) 

โดยแบงออกเปน 

 หุนสามัญ 17,000,047,710 หุน (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันลานสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ด
รอยสิบหุน) 

 หุนบุริมสิทธิ ไมมี              -  ” 

เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามขอมูลเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอใหท่ีประชุมลงคะแนนเสียง  

เลขานุการบริษัทแจงใหท่ีประชุมทราบวามติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวาสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน    
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หนา 31 ของ 37 หนา 
 

 ดังนั้น  เพื่อใหบริษัทยังคงมีความคลองตัวในการระดมทุนใหทันตอภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
จึงเห็นควรเสนอใหบริษัทดําเนินการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ไดตามอัตราเดิมท่ีเคยไดรับ
อนุมัติไว กลาวคือ ไมเกินรอยละ 5 ของจํานวนทุนชําระแลวของบริษัท    

 อยางไรก็ตาม เนื่องจากปจจุบันบริษัทยังมีทุนจดทะเบียนที่ยังไมไดเรียกชําระอีกจํานวน 150,909,117 บาท   
โดยท่ีมาตรา 136 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) กําหนดวา 
บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนไดตอเมื่อหุนทั้งหมดไดออกจําหนายและไดรับชําระคาหุนครบถวนแลว  ดังนั้น บริษัท
จึงมีความจําเปนตองลดทุนจดทะเบียนดังกลาวโดยการตัดหุนสามัญที่ยังไมไดจําหนายกอนที่จะดําเนินการเพิ่มทุน
แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)  

 ในครั้งนี้  บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทจํานวน 150,909,117 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,700,004,771 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 
จํานวน 1,549,095,654 บาท โดยตัดหุนสามัญที่ยังไมไดจําหนายออกจํานวน 1,509,091,170 หุน (มูลคาท่ีตราไวหุน
ละ 0.10 บาท)  และเพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนดังกลาว จึงขอเสนอใหมีการพิจารณาแกไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน โดยยกเลิกขอความเดิม และใหใชขอความใหม โดยมี
รายละเอียดตามที่ปรากฏอยูในหนังสือเชิญประชุม หนา 8 ดังนี้  

 ขอความใหม 

“ขอ 4 ทุนจดทะเบียน 1,549,095,654 บาท (หนึ่งพันหารอยสี่สิบเกาลานเกาหมื่น
หาพันหกรอยหาสิบสี่บาทถวน) 

 แบงออกเปน 15,490,956,540 หุน (หนึ่งหมื่นหาพันสี่รอยเกาสิบลานเกา
แสนหาหมื่นหกพันหารอยสี่สิบหุน) 

 มูลคาหุนละ 0.10 บาท (สิบสตางค) 

โดยแบงออกเปน 

 หุนสามัญ 15,490,956,540 หุน (หนึ่งหมื่นหาพันสี่รอยเกาสิบลานเกา
แสนหาหมื่นหกพันหารอยสี่สิบหุน) 

 หุนบุริมสิทธิ ไมมี -  ” 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมซักถามขอมูลเพิ่มเติม เมื่อไมมีผูถอืหุนมีขอสงสัย จงึขอใหท่ีประชุม
ลงคะแนนเสียง  

เลขานุการบริษัทแจงใหท่ีประชุมทราบวา  มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวาสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน    



หนา 32 ของ 37 หนา 
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว  มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 
150,909,117 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,700,004,771 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 1,549,095,654 บาท โดยตัด
หุนสามัญที่ยังไมไดจําหนายจํานวน 1,509,091,170 หุน ซึ่งมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท รวมท้ังการแกไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ตามที่ประธานฯ ไดเสนอขางตนทุกประการ  

 คะแนน   รอยละ* 

เห็นดวย  1,197,568,507  เสียง 98.9756 

ไมเห็นดวย  12,282,000  เสียง 1.0151 

งดออกเสยีง 112,804  เสียง 0.0093 

รวม  1,209,963,311  เสียง         

หมายเหตุ : *คํานวณอัตราสวนรอยละจากจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระที่ 11  :  พิจารณาอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน 
154,909,564 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,549,095,654 บาท เปน 1,704,005,218 บาท โดยการออกหุน
สามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,549,095,640 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท และแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ
ของบริษัท ขอ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียนเพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอํานาจทั่วไป 
(General Mandate) จํานวน 154,909,564 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,549,095,654 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 
1,704,005,218 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,549,095,640 หุน ซึ่งมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท 
นอกจากนี้ ประธานฯ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 
เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทขางตน โดยใหยกเลิกขอความเดิมและ
ใหใชขอความตอไปนี้แทน 

ขอความใหม 

“ขอ 4 ทุนจดทะเบียน 1,704,005,218 บาท (หนึ่งพันเจ็ดรอยสี่ลานหาพันสอง
รอยสิบแปดบาทถวน) 

 แบงออกเปน 17,040,052,180 หุน (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่สิบลานหาหมื่น
สองพันหนึ่งรอยแปดสิบหุน) 

 มูลคาหุนละ 0.10 บาท (สิบสตางค) 

โดยแบงออกเปน 



หนา 33 ของ 37 หนา 
 

 หุนสามัญ 17,040,052,180 หุน (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่สิบลานหาหมื่น
สองพันหนึ่งรอยแปดสิบหุน) 

 หุนบุริมสิทธิ ไมมี -  ” 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมซักถามขอมูลเพิ่มเติม เมื่อไมมีผูถอืหุนมีขอสงสัย จงึขอใหท่ีประชุม
ลงคะแนนเสียง  

เลขานุการบริษัทแจงใหท่ีประชุมทราบวา มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวาสามในสี่ของจํานวนเสยีงท้ังหมดของผูถอืหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน    

มติที่ประชุม ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอํานาจ
ท่ัวไป (General Mandate) จํานวน 154,909,564 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,549,095,654 บาท เปนทุนจด
ทะเบียนใหม 1,704,005,218 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,549,095,640 หุน ซึ่งมีมูลคาท่ีตราไวหุน
ละ 0.10 บาท  รวมท้ังการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ตามที่ประธานฯ 
ไดเสนอขางตนทุกประการ  

 คะแนน   รอยละ* 

เห็นดวย  1,196,892,745  เสียง 98.9198 

ไมเห็นดวย  12,642,962  เสียง 1.0449 

งดออกเสยีง 427,604  เสียง 0.0353 

รวม 1,209,963,311  เสียง   

หมายเหตุ : *คํานวณอัตราสวนรอยละจากจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 12  :  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) 
จํานวนไมเกิน 1,549,095,640 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท 

 ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป จํานวนไม
เกิน 1,549,095,640 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท พรอมท้ังมอบหมายใหนางนฤมล นอยอ่ํา ประธาน
เจาหนาท่ีบริหารดานการเงิน ช้ีแจงขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม 

 นางนฤมล นอยอ่ํา  ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการเงินชี้แจงวา สืบเนื่องจากการที่ท่ีประชุมไดมีมติ
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอํานาจทั่วไป  (General Mandate) ในวาระที่ 11 ขางตน ดังนั้นใน
วาระนี้ท่ีประชุมจะตองพิจารณาเรื่องการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) 
จํานวนไมเกิน 1,549,095,640 หุน ซึ่งมีมูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.10 บาท ดังนี้ 

 



หนา 34 ของ 37 หนา 
 

วิธีที่ 1 จํานวนไมเกิน 774,547,820 หุน ซึ่งคิดเปนรอยละ 5 ของทุนชําระแลว เพื่อเสนอขายแกประชาชน
ท่ัวไป 

วิธีที่ 2  จํานวนไมเกิน 774,547,820 หุน ซึ่งคิดเปนรอยละ 5 ของทุนชําระแลว เพื่อเสนอขายแกบุคคลใน
วงจํากัด  

โดยเสนอใหท่ีประชุมพิจารณามอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจดังนี้: 

• มีอํานาจพิจารณาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได อยางไรก็ตาม 
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนตามวิธีท่ี 1 และวิธีท่ี 2 ขางตนโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือท้ังสองวิธี รวม
แลวจะไมเกินรอยละ 5 ของทุนชําระแลว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพิ่มทุน หรือ 
774,547,820 หุน  

• มีอํานาจกําหนดวัตถุประสงค วันและเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย รวมถึงรายละเอียดและ
เงื่อนไขตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดสรร โดยการจัดสรรดังกลาว (ก) จะตองไมเปนการจัดสรร
ใหแกบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง
หลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยง
กัน พ.ศ. 2546 และ (ข) จะตองไมเปนการเสนอขายหุนในราคาต่ําตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม และ 

• มีอํานาจเขาเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ และดําเนินการอื่นใดที่
จําเปนและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว 

ท้ังนี้ การจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังกลาวจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดใหมีการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกําหนดใหตองจัดใหมีการประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําปในครั้งถัดไป ท้ังนี้แลวแตวันใดจะถึงกอน  

ผูถือหุน สอบถามขอมูล ดังนี้ 

• ประโยชนจากการออกหุนเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) และราคาที่จะจัดสรร
ในอนาคต 

• การขอวงเงินออกหุนเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไปในครั้งนี้มีโครงการเปาหมายที่จะเขาลงทุนไว
แลวหรือไม  

 นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงวา General Mandate เปนการมอบ
อํานาจใหแกคณะกรรมการบริษัทในการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกกลุมบุคคลท่ัวไปหรือเปนการเฉพาะเจาะจง ประโยชน
กับบริษัทฯ คือ เปนการเพิ่มทางเลือกในกรณีท่ีมีการควบรวม ซึ่งผูถูกควบรวมจะสามารถเลือกถือหุนของบริษัทฯ
แทนการรับเงินสด ซึ่งทําใหเกิดความคลองตัวสําหรับการลงทุน สําหรับราคานั้นไดมีขอกําหนดวาไมสามารถ
จัดสรรหุนในราคาต่ําตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขาย



หนา 35 ของ 37 หนา 
 

หุนที่ออกใหม รวมท้ังการมอบอํานาจดังกลาวมีระยะเวลาจํากัดจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่บริษัทจัด
ใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทในครั้งถัดไป   

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมซักถามขอมูลเพิ่มเติม เมื่อไมมีผูถอืหุนมีขอสงสัย จงึขอใหท่ีประชุม
ลงคะแนนเสียง  

เลขานุการบริษัทแจงใหท่ีประชุมทราบวา มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวาครึ่งหนึ่งของผูถอืหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน    

มติที่ประชุม ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบ
อํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวนไมเกิน 1,549,095,640 หุน ซึ่งมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.10 บาท ตามที่
ประธานฯ  ไดเสนอขางตนทุกประการ  

 คะแนน   รอยละ* 

เห็นดวย  1,195,853,585  เสียง 98.8697 

ไมเห็นดวย  13,671,537  เสียง 1.1303 

งดออกเสยีง 429,089  เสียง - 

รวม 1,209,954,211  เสียง   

หมายเหตุ:*คํานวณอัตราสวนรอยละจากจํานวนเสียงของผูถอืหุนที่เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 13 เร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 

 ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอขอแนะนําเพิ่มเติม 

 นายสุชาติ กาญจนา ผูรับมอบฉันทะ สอบถามขอมูลวา บริษัทฯ รับชําระคาบริการเปนเงินสกุลใดจาก
ผูใชบริการชาวตางชาติ  

 ประธานเจาหนาท่ีบริหารดานการเงิน ช้ีแจงวา บริษัทฯ รับชําระคาบริการเฉพาะเงนิสกุลบาท 

 นายศิริวัฒน วรเวทยวุฒิคุณ ผูถือหุน สอบถามขอมูล ดังนี้ 

• ปจจุบันโรงพยาบาลไดเรียกคืนพื้นที่เชาของตนที่บริเวณล็อบบี้ อาคาร D แตภายหลังโรงพยาบาลได
อนุญาตใหผูประกอบการรายอื่นมาใชพื้นที่บริเวณล็อบบี้ อาคาร D  ได  จึงขอความเปนธรรมในฐานะ
คูคาของโรงพยาบาล  หากตอไปโรงพยาบาลมีนโยบายที่จะใหเชาพื้นที่บริเวณล็อบบ้ี อาคาร D   
โรงพยาบาลจะตองใหสิทธิแกตนเปนรายแรกในการเชาพื้นที่กอนผูประกอบการรายอื่น 

• ในอนาคตบริษัทฯ จะเขาไปรวมทุนใน CTH หรือ Digital TV หรือไม และจะมีการสนับสนุนคา
โฆษณาในบริษัทท้ังสองแหงหรือไม 

• หากในอนาคตบริษัท ประนันทภรณ จํากัด ประสงคจะขายที่ดินที่ประมูลซื้อมา   ขอแจงใหทราบวามี
ผูสนใจที่จะซื้อท่ีดินแปลงดังกลาว 

• การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ ควรนําน้ําดื่มท่ีเปนตราเครื่องหมายของโรงพยาบาลมาใหบริการ เพื่อเปน
การประชาสัมพันธ  
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 นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอํานวยการใหญ ช้ีแจงดังนี้ 

• การขอคืนพื้นที่เชานั้น เนื่องจากในขณะนั้นโรงพยาบาลมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองใชพื้นที่บริเวณนั้น
ในการทําหองตรวจ  สําหรับเรื่องพื้นที่บริเวณอาคาร D ท่ีใหผูประกอบการรายอื่นเชาไปนั้น  ไมใช
เปนพื้นที่บริเวณเดียวกับที่เคยใหคุณศิริวัฒนเชา  และเนื้อท่ีก็เล็กกวามาก  ประกอบกับปจจุบันคุณ
ศิริวัฒนก็มีพื้นที่เชาในโรงพยาบาลถึงสองแหงอยูแลว   จึงไมคิดวาคุณศิริวัฒนยังตองการพื้นที่เชา
เพิ่มเติมอีก  มิใชเปนเรื่องที่ไมใหความเปนธรรม  

• บริษัทฯ ไมมีนโยบายเขาไปรวมทุนใน CTH หรือ Digital TV  
 
 นายประดิษฐ ทีฆกุล  กรรมการ ช้ีแจงขอมูลเพิ่มเติมดังนี้ 

• การจัดประชุมครั้งนี้บริษัทฯ ตองเชาสถานที่สมาคมแพทยในการจัดประชุม ไมสามารถนําน้ําดื่มของ
โรงพยาบาลเขามาได เนื่องจากสมาคมแพทยมิไดอนุญาตใหผูเชาสถานที่นําอาคารและเครื่องดื่มจาก
ภายนอกเขามาใหบริการ   

• เรื่องท่ีดินที่ประมูลได เปนการประมูลถูกตองโดยผานคณะกรรมการจัดการประมูล โดยมิไดมีสวน
เกี่ยวของ มีผูเขาประมูล 3 ราย บริษัท ประนันทภรณ จํากัด เปนผูใหราคาสูงสุด และไมมีความ
ประสงคจะนําท่ีดินดังกลาวออกขายเพื่อคากําไร  

 
 นางสาวสุณิสา วัฒนวิจารณ ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามเรื่องนโยบายการตอตาน
ทุจริตคอรัปชั่นวา บริษัทฯ มีนโยบายเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต 
(Collective Action Coalition) หรือไม  หากบริษัทฯ สนใจเขารวมโครงการ บริษัทฯ ไดมีแผนการเตรียมการ
ปฏิบัติงานที่เปนรูปธรรมหรือไมอยางไร    

 นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอํานวยการใหญ ช้ีแจงวา 
บริษัทฯ ไดมีการวางแนวทางเรื่องการตอตานทุจริตคอรรัปช่ันโดยประกาศเปนนโยบายชัดเจนใหกับบุคลากรใน
องคกรและผูเกี่ยวของไดรับทราบและถือปฏิบัติ  แตสําหรับการลงนามในโครงการแนวรวมฯ ดังกลาว บริษัทฯ ก็ได
มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้ในระดับหนึ่ง แตยังไมไดดําเนินการในขณะนี้  จึงขอรับเรื่องนี้ไวพิจารณากอน 
 
 ผูถือหุน สอบถามขอมูลเพิ่มเติมดังนี้ 

• แนวคิดท่ีทําใหบริษัทฯ ทําการเปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญ   

• บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดําเนินการเพิ่มเติมกับเงินลงทุนในโรงพยาบาลรามคําแหงหรือไม  

• บริษัทฯ มีแนวคิดเรื่อง stock dividend เพื่อเพิ่มสภาพคลองของบริษัทฯ หรือไม 
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 นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผูบริหารและกรรมการผูอํานวยการใหญ ช้ีแจงวา  

• การแตกพาร เพื่อใหนักลงทุนรายยอยสามารถเขาลงทุนในหุนของบริษัทฯ ได เนื่องจากปจจุบันราคา
หุนของบริษัทฯ อยูในระดับคอนขางสูง   

• สําหรับเรื่องโรงพยาบาลรามคําแหง ผูบริหารเดิมสามารถบริหารงานไดดีอยูแลว และมีผลตอบแทนที่
ดีใหแกบริษัทฯ  ขณะนี้จึงยังไมมีนโยบายที่จะเขาไปบริหารจัดการเอง 

• เรื่อง stock dividend บริษัทฯ จะขอรับเรื่องนี้ไวพิจารณาตอไป 
 

เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดเสนอขอคิดเห็นเพิ่มเติมตอท่ีประชุม ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนและผูรับ
มอบฉันทะทุกทานที่สละเวลาเขารวมประชุม  รวมท้ังเสนอแนะความเห็นที่เปนประโยชนตอท่ีประชุม หลังจากนั้น
จึงไดกลาวปดการประชุม 
 

ปดประชุม เวลา 18.05  น. 
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