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ที่  THG        6 /2560  

 วนัท่ี      25    มีนาคม  2560 

 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

สิง่ที่สง่มาด้วย :   1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2559 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2559   
(เอกสารประกอบวาระท่ี 2) 

2. ส าเนารายงานประจ าปี 2559 และส าเนารายงานทางการเงินประจ าปี 2559 (แผ่นซีดี) (เอกสาร
ประกอบวาระท่ี 3 และ 4) 

3. ประวตัิผู้สอบบญัชี (เอกสารประกอบวาระท่ี 6) 
4. ข้อมูลของบุคคลผู้ ได้รับเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ (เอกสารประกอบ

วาระท่ี 7) 
5. หนงัสอืมอบฉนัทะ  
6. รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการอิสระผู้ รับมอบฉนัทะ  
7. เง่ือนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชมุ การมอบฉนัทะ และการออกคะแนนเสยีง 
8. ข้อบงัคบับริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
9. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

 
      คณะกรรมการบริษัท ธนบรีุ เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ("บริษัทฯ")  ขอเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2560 ในวนัที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ SD Avenue Hotel 94 ถนนบรมราชชนนี บางบ าหรุ บางพลดั ธนบุรี 
กรุงเทพฯ 10700 เปิดให้ลงทะเบียน เวลา 11.00 น. โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 2/2559  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จดัการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2559 เมื่อวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 โดยมี
ส าเนารายงานการประชมุตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมประกอบไปด้วยสาระและเนือ้หาที่ถกูต้องครบถ้วนที่ประชมุสมควรรับรอง
รายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว 

การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึ่ง
มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานประจ าปี 
2559 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี (แผ่นซีดี) 
ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 โดยสรุปผลการด าเนินงาน ได้ดงันี ้

ในปี 2559 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริการด้านสุขภาพยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่มาจาก
ผู้ ใช้บริการต่างชาติ สว่นตลาดผู้ ใช้บริการชาวไทยซึง่เป็นลกูค้าหลกั ยงัได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจและก าลงัซือ้ที่
ยงัไม่ฟืน้ตวัอย่างชดัเจน อย่างไรก็ดี แนวโน้มโดยรวมยงัมีทิศทางเติบโตด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีหนัมาสนใจเร่ืองสขุภาพ
มากขึน้ มีการขยายตวัของชมุชนเมือง จึงเป็นโอกาสในการขยายบริการทางการแพทย์ และประเทศไทยมีสดัสว่นประชากร
ผู้สงูอายเุพิ่มมากขึน้ ก้าวเข้าสูส่งัคมผู้สงูอาย ุ(Aging society) ซึง่ต้องการการดแูลด้านการแพทย์เพิ่มมากขึน้ 

รายได้ในปี 2559 จาก 3 ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ มีการเติบโตดี ทัง้ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ ธุรกิจบริการด้าน
การดแูลสขุภาพ (Healthcare solutions provider) และธุรกิจอื่น ๆ  โดยมีรายได้รวม 6,228.67 ล้านบาท เติบโต 7.6% จาก 
5,786.67 ล้านบาท ในปี 2558 โดยการเติบโตหลกัมาจากธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ ซึง่เป็นแหลง่รายได้หลกั โดยเฉพาะ
โรงพยาบาลธนบรีุ และโรงพยาบาลธนบรีุ 2 โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี และธุรกิจรับจ้างเหมาบริการทางการแพทย์และศนูย์
แพทย์เฉพาะทาง ตา่งมีสว่นสนบัสนนุการเติบโตของรายได้ดงักลา่ว 

ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ในปี 2559 เท่ากบั 511.15 ล้านบาท ลดลง 7.4% จาก 551.83 ล้านบาทในปี 
2558 จากการรับรู้ผลขาดทนุของกิจการร่วมค้าซึ่งเป็นธุรกิจโรงพยาบาลในสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ยงัอยู่ในช่วงเร่ิมต้น
และอยู่ระหวา่งการปรับปรุงศกัยภาพในการให้บริการของโรงพยาบาล เมื่อการปรับปรุงโรงพยาบาลเสร็จสมบรูณ์ และเปิด
ให้บริการเต็มก าลงั คาดว่าผลประกอบการจะปรับตวัดีขึน้ ทัง้นี ้หากไม่รวมรายการดงักล่าว ก าไรสทุธิจะเท่ากบั 599.77 
ล้านบาท และมีอตัราก าไรสทุธิเทา่กบั 9.6% 

คาดว่าภาพรวมของบริษัทฯ จะยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ตามแนวโน้มของผู้ ใช้บริการที่ยังมีความ
ต้องการบริการทางการแพทย์ และใส่ใจเร่ืองสขุภาพ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีแนวทางที่จะขยายธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจ
บริการทางการแพทย์ที่เป็นรายได้หลกั โดยมีแผนงานท่ีจะเพิ่มขีดความสามารถและศกัยภาพในการรักษา โดยการเพิ่มศนูย์
แพทย์เฉพาะทาง รวมทัง้ขยายพืน้ที่ให้บริการเพื่อรองรับการให้บริการผู้ ป่วย โดยจะขยายเวลาในการตรวจรักษาและจัดหา
ทีมแพทย์เพ่ิมเพื่อรองรับการขยายฐานลูกค้า ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายจะขยายในกลุ่มลูกค้าคู่สญัญาประกัน ลูกค้า
ตา่งชาติ รวมถึงการจดัโปรโมชัน่เพื่อตอบสนองความต้องการในการดแูลสขุภาพของกลุม่ลกูค้า นอกจากการขยายธุรกิจใน
โรงพยาบาลของกลุม่บริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยงัมีแนวทางที่จะเพิ่มสดัสว่นรายได้บริการทางการแพทย์จากธุรกิจรับจ้างบริหาร
โรงพยาบาล ศนูย์ตรวจรักษาเฉพาะทาง โดยมีเปา้หมายที่จะขยายธุรกิจด้วยการเปิดศนูย์แหง่ใหมเ่พิ่มเติม และธุรกิจบริการ
ด้านการดแูลสขุภาพ (Healthcare solutions provider) โดยเฉพาะบริการเวชศาสตร์ฟืน้ฟูนอกสถานท่ี (Home healthcare) 
ที่มีผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึน้ 

ขณะนี ้บริษัทฯ อยู่ในระหว่างขัน้ตอนการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึ่งได้รับการอนุมตัิจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้ว คาดวา่จะเร่ิมซือ้ขายได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 นี ้
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สรุปข้อมูลทางการเงนิ 
 
 

งบการเงนิ
เสมือน* งบการเงนิรวม  

งบแสดงฐานะทางการเงนิ (ล้านบาท) 2557 2558 2559 % เตบิโตจาก
ปีก่อน 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 1,874.03 2,126.99 1,419.33 -33.3% 
สนิทรัพย์รวม 6,378.01 7,374.59 10,460.16 41.8% 
หนีส้นิหมนุเวียน 1,431.84 2,563.13 2,570.40 0.3% 
หนีส้นิรวม 4,689.08 5,330.18 5,304.57 -0.5% 
สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 1,688.93 2,017.41 5,155.59 155.6% 

งบก าไรขาดทุน (ล้านบาท) 2557 2558 2559 % เตบิโตจาก
ปีก่อน 

รายได้จากธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ 5,184.00 5,416.42 5,815.15 7.4% 
รายได้จากธุรกิจการดแูลสขุภาพ 307.50 357.82 394.46 10.2% 
รายได้จากธุรกิจอื่น ๆ 23.22 12.43 19.06 53.3% 
รายได้รวม 5,514.72 5,786.67 6,228.67 7.6% 
ก าไรขัน้ต้น 1,536.61 1,527.78 1,710.25 11.9% 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและคา่เสือ่มราคา 1,185.38 1,152.76 1,121.06 -2.7% 
ก าไรส าหรับปี 559.14 581.82 543.99 -6.5% 
ก าไรสทุธิ - บริษัทใหญ่ 538.24 551.83 511.15 -7.4% 
ก าไรตอ่หุ้น - บริษัทใหญ่ (บาท) 0.90 0.87 0.69 -20.7% 

 

อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 2557 2558 2559 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.16 0.83 0.55 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.94 0.76 0.47 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 2.78 2.64 1.03 
อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ (เทา่) 4.18 5.69 4.97 
อตัราการเติบโตของรายได้ 7.7% 4.9% 7.6% 
อตัราการเติบโตของก าไรสทุธิ - บริษัทใหญ่ 78.6% 2.5% -7.4% 
อตัราก าไรขัน้ต้น 27.9% 26.4% 27.5% 
อตัราก าไรสทุธิ - บริษัทใหญ่ 9.8% 9.5% 8.2% 
อ้ตราผลตอบแทนสว่นของผู้ถือหุ้น 38.9% 34.0% 15.1% 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ 8.5% 8.5% 6.1% 
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่) 0.86 0.86 0.71 

 

* ข้อมลูทางการเงินของปี 2557 เป็นงบการเงินเสมือนของบริษัทฯ ซึง่มีจดุประสงค์เพื่อใช้เปรียบเทียบข้อมลูย้อนหลงั 
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วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานประจ าปี 
2559 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี (แผ่นซีดี) 
ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 โดยสรุปผลการด าเนินงาน ได้ดงันี ้

ในปี 2559 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการบริการด้านสุขภาพยังเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยส่วนใหญ่มาจาก
ผู้ ใช้บริการต่างชาติ สว่นตลาดผู้ ใช้บริการชาวไทยซึง่เป็นลกูค้าหลกั ยงัได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจและก าลงัซือ้ที่
ยงัไม่ฟืน้ตวัอย่างชดัเจน อย่างไรก็ดี แนวโน้มโดยรวมยงัมีทิศทางเติบโตด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคที่หนัมาสนใจเร่ืองสขุภาพ
มากขึน้ มีการขยายตวัของชมุชนเมือง จึงเป็นโอกาสในการขยายบริการทางการแพทย์ และประเทศไทยมีสดัสว่นประชากร
ผู้สงูอายเุพิ่มมากขึน้ ก้าวเข้าสูส่งัคมผู้สงูอาย ุ(Aging society) ซึง่ต้องการการดแูลด้านการแพทย์เพิ่มมากขึน้ 

รายได้ในปี 2559 จาก 3 ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ มีการเติบโตดี ทัง้ธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ ธุรกิจบริการด้าน
การดแูลสขุภาพ (Healthcare solutions provider) และธุรกิจอื่น ๆ  โดยมีรายได้รวม 6,228.67 ล้านบาท เติบโต 7.6% จาก 
5,786.67 ล้านบาท ในปี 2558 โดยการเติบโตหลกัมาจากธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ ซึง่เป็นแหลง่รายได้หลกั โดยเฉพาะ
โรงพยาบาลธนบรีุ และโรงพยาบาลธนบรีุ 2 โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี และธุรกิจรับจ้างเหมาบริการทางการแพทย์และศนูย์
แพทย์เฉพาะทาง ตา่งมีสว่นสนบัสนนุการเติบโตของรายได้ดงักลา่ว 

ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ในปี 2559 เท่ากบั 511.15 ล้านบาท ลดลง 7.4% จาก 551.83 ล้านบาทในปี 
2558 จากการรับรู้ผลขาดทนุของกิจการร่วมค้าซึ่งเป็นธุรกิจโรงพยาบาลในสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ยงัอยู่ในช่วงเร่ิมต้น
และอยู่ระหวา่งการปรับปรุงศกัยภาพในการให้บริการของโรงพยาบาล เมื่อการปรับปรุงโรงพยาบาลเสร็จสมบรูณ์ และเปิด
ให้บริการเต็มก าลงั คาดว่าผลประกอบการจะปรับตวัดีขึน้ ทัง้นี ้หากไม่รวมรายการดงักล่าว ก าไรสทุธิจะเท่ากบั 599.77 
ล้านบาท และมีอตัราก าไรสทุธิเทา่กบั 9.6% 

คาดว่าภาพรวมของบริษัทฯ จะยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเน่ือง ตามแนวโน้มของผู้ ใช้บริการที่ยังมีความ
ต้องการบริการทางการแพทย์ และใส่ใจเร่ืองสขุภาพ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีแนวทางที่จะขยายธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจ
บริการทางการแพทย์ที่เป็นรายได้หลกั โดยมีแผนงานท่ีจะเพิ่มขีดความสามารถและศกัยภาพในการรักษา โดยการเพิ่มศนูย์
แพทย์เฉพาะทาง รวมทัง้ขยายพืน้ที่ให้บริการเพื่อรองรับการให้บริการผู้ ป่วย โดยจะขยายเวลาในการตรวจรักษาและจัดหา
ทีมแพทย์เพิ่มเพื่อรองรับการขยายฐานลูกค้า ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายจะขยายในกลุ่มลูกค้าคู่สญัญาประกัน ลูกค้า
ตา่งชาติ รวมถึงการจดัโปรโมชัน่เพื่อตอบสนองความต้องการในการดแูลสขุภาพของกลุม่ลกูค้า นอกจากการขยายธุรกิจใน
โรงพยาบาลของกลุม่บริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยงัมีแนวทางที่จะเพิ่มสดัสว่นรายได้บริการทางการแพทย์จากธุรกิจรับจ้างบริหาร
โรงพยาบาล ศนูย์ตรวจรักษาเฉพาะทาง โดยมีเปา้หมายที่จะขยายธุรกิจด้วยการเปิดศนูย์แหง่ใหมเ่พิ่มเติม และธุรกิจบริการ
ด้านการดแูลสขุภาพ (Healthcare solutions provider) โดยเฉพาะบริการเวชศาสตร์ฟืน้ฟูนอกสถานท่ี (Home healthcare) 
ที่มีผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึน้ 

ขณะนี ้บริษัทฯ อยู่ในระหว่างขัน้ตอนการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึ่งได้รับการอนุมตัิจากส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้ว คาดวา่จะเร่ิมซือ้ขายได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 นี ้
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สรุปข้อมูลทางการเงนิ 
 
 

งบการเงนิ
เสมือน* งบการเงนิรวม  

งบแสดงฐานะทางการเงนิ (ล้านบาท) 2557 2558 2559 % เตบิโตจาก
ปีก่อน 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 1,874.03 2,126.99 1,419.33 -33.3% 
สนิทรัพย์รวม 6,378.01 7,374.59 10,460.16 41.8% 
หนีส้นิหมนุเวียน 1,431.84 2,563.13 2,570.40 0.3% 
หนีส้นิรวม 4,689.08 5,330.18 5,304.57 -0.5% 
สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 1,688.93 2,017.41 5,155.59 155.6% 

งบก าไรขาดทุน (ล้านบาท) 2557 2558 2559 % เตบิโตจาก
ปีก่อน 

รายได้จากธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ 5,184.00 5,416.42 5,815.15 7.4% 
รายได้จากธุรกิจการดแูลสขุภาพ 307.50 357.82 394.46 10.2% 
รายได้จากธุรกิจอื่น ๆ 23.22 12.43 19.06 53.3% 
รายได้รวม 5,514.72 5,786.67 6,228.67 7.6% 
ก าไรขัน้ต้น 1,536.61 1,527.78 1,710.25 11.9% 
ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและคา่เสือ่มราคา 1,185.38 1,152.76 1,121.06 -2.7% 
ก าไรส าหรับปี 559.14 581.82 543.99 -6.5% 
ก าไรสทุธิ - บริษัทใหญ่ 538.24 551.83 511.15 -7.4% 
ก าไรตอ่หุ้น - บริษัทใหญ่ (บาท) 0.90 0.87 0.69 -20.7% 

 

อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 2557 2558 2559 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.16 0.83 0.55 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.94 0.76 0.47 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 2.78 2.64 1.03 
อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ (เทา่) 4.18 5.69 4.97 
อตัราการเติบโตของรายได้ 7.7% 4.9% 7.6% 
อตัราการเติบโตของก าไรสทุธิ - บริษัทใหญ่ 78.6% 2.5% -7.4% 
อตัราก าไรขัน้ต้น 27.9% 26.4% 27.5% 
อตัราก าไรสทุธิ - บริษัทใหญ่ 9.8% 9.5% 8.2% 
อ้ตราผลตอบแทนสว่นของผู้ถือหุ้น 38.9% 34.0% 15.1% 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ 8.5% 8.5% 6.1% 
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่) 0.86 0.86 0.71 

 

* ข้อมลูทางการเงินของปี 2557 เป็นงบการเงินเสมือนของบริษัทฯ ซึง่มีจดุประสงค์เพื่อใช้เปรียบเทียบข้อมลูย้อนหลงั 
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รายได้ 

รายได้รวมของบริษัทฯ ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ ธุรกิจบริการด้านการดแูลสขุภาพ 
(Healthcare solutions provider) และธุรกิจอื่น ๆ  

รายได้รวมในปี 2559 เท่ากบั 6,228.67 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 7.6% จาก 5,786.67 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา โดยการ
เติบโตส่วนใหญ่มาจากธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลกัของบริษัทฯ ธุรกิจนีส้ามารถแบ่งย่อยได้
ดงัตอ่ไปนี ้

ธุรกิจใหบ้ริการทางการแพทย์  

มีรายได้ 5,815.15 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 7.4% จาก 5,416.42 ล้านบาท ในปี 2558  

 รายได้จากธุรกิจรักษาพยาบาลในประเทศ ประกอบด้วย โรงพยาบาลธนบรีุ โรงพยาบาลธนบรีุ 2 และโรงพยาบาล
ราษฎร์ยินดี รายได้เติบโตจากผู้ ใช้บริการที่เพิ่มขึน้ ทัง้ที่โรงพยาบาลธนบรีุ และโรงพยาบาลธนบรีุ 2 ซึ่งมีการเพิ่ม
แพทย์ผู้ เช่ียวชาญ ท าให้สามารถให้บริการในศนูย์โรคเฉพาะทางได้มากขึน้ และมีการเพิ่มเวลาท าการของบาง
คลนิิก จึงรองรับผู้ ป่วยได้มากขึน้ สว่นโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จงัหวดัสงขลา มีการปรับปรุงคณุภาพการให้บริการ 
เพื่อดึงดดูลกูค้ากลุม่สญัญาบริษัทประกัน และขยายคลินิกตรวจรักษาเพื่อรองรับผู้ ป่วยเพิ่มขึน้ รวมถึงลงทนุใน
เคร่ืองมือและอปุกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้สามารถรักษาโรคที่มีความซบัซ้อนมากยิ่งขึน้ และลดการสง่ตอ่ผู้ ป่วย  

 รายได้จากธุรกิจรักษาพยาบาลในต่างประเทศ ได้แก่ โรงพยาบาล Welly Golden Bay ในสาธารณรัฐประชาชน
จีน ซึ่งยงัอยูใ่นช่วงเร่ิมต้นและปรับปรุงศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาล จึงสง่ผลให้ผลประกอบการติดลบ
ในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว ทัง้นี ้หากการปรับปรุงโรงพยาบาลเสร็จสมบรูณ์ และเปิดให้บริการเต็มก าลงั คาดวา่ผล
ประกอบการจะปรับตวัดีขึน้ 

 รายได้จากธุรกิจรับจ้างเหมาบริหารโรงพยาบาล มีการเติบโตดี มาจากรายได้ที่เพิ่มขึน้เมื่อตอ่สญัญา  
 รายได้จากธุรกิจศนูย์แพทย์เฉพาะทางเติบโตแบบก้าวกระโดดจากการให้บริการศนูย์หวัใจแห่งใหมท่ี่โรงพยาบาล

บางพลอียา่งเต็มที่ในปี 2559 หลงัจากเร่ิมเปิดด าเนินการช่วงปลายปี 2558 

สว่นต้นทนุรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ตามทิศทางการเติบโตของรายได้รวม โดยต้นทนุหลกัมาจากการให้บริการทาง
การแพทย์ ซึ่งเพ่ิมขึน้เพื่อการปรับปรุงการให้บริการ ขยายความสามารถในการรักษา เช่น การเพิ่มบคุลากรทางการแพทย์ 
เพิ่มแพทย์ผู้ เช่ียวชาญส าหรับการเปิดคลนิิกและศนูย์แพทย์เฉพาะทางเพิ่มขึน้ 

ธุรกิจบริการดา้นการดูแลสขุภาพ (Healthcare solutions provider) 

 มีรายได้ 394.46 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 10.2% จาก 357.82 ล้านบาทในปีท่ีผ่านมา โดยรายได้ประกอบด้วยธุรกิจ
จ าหนา่ยอปุกรณ์ทางทนัตกรรมและร้านขายยา และธุรกิจให้บริการเวชศาสตร์ฟืน้ฟนูอกสถานท่ี เติบโตจากการสง่เสริมทาง
การตลาดและการเข้าร่วมธุรกิจกบับริษัทคูส่ญัญา 

ธุรกิจอืน่ ๆ 

 มีรายได้ 19.06 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 53.3% จาก 12.43 ล้านบาทในปีที่ผา่น โดยรายได้ดงักลา่วประกอบด้วยรายได้
จากธุรกิจพฒันาระบบซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารโรงพยาบาล และธุรกิจพฒันาโครงการที่เก่ียวข้องกบับริการด้านการแพทย์
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และสขุภาพ ซึ่งการเติบโตในปี 2559 มาจากฐานที่ต ่าในปี 2558 ที่ธุรกิจพฒันาระบบซอฟต์แวร์ได้มุ่งเน้นที่การวิจยัและ
พฒันา มากกวา่เน้นการตลาดและการขายสนิค้า สว่นปี 2559 ได้กลบัมามีรายได้อยูใ่นระดบัใกล้เคียงกบัปี 2557 

ต้นทุน  

 ในปี 2559 บริษัทฯ มีต้นทุนรวม 4,518.42 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 6.1% จาก 4,258.89 ในปีที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึน้ใน
ทิศทางเดียวกับการเติบโตของรายได้รวม และโครงสร้างต้นทุนของทัง้ 3 ธุรกิจยงัเป็นสดัส่วนที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา 
ต้นทนุหลกัของบริษัทฯ มาจากต้นทนุในการให้บริการทางการแพทย์ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของกลุม่บริษัทฯ โดยต้นทนุของทัง้ 3 
ธุรกิจ สามารถจ าแนกได้ดงันี ้

ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ สว่นใหญ่ประกอบด้วย ต้นทนุคา่แพทย์ พยาบาล พนกังาน คา่ยาและเวชภณัฑ์ 
เป็นหลกั ต้นทุนที่สงูขึน้นี ้มาจากการปรับปรุงการให้บริการ โดยปรับขึน้เงินเดือนให้กับบุคลากร เพื่อรักษาพนกังานที่มี
ความสามารถ และเพิ่มแพทย์เพื่อตรวจรักษาในคลินิกและศนูย์แพทย์เฉพาะทางที่เปิดเพิ่มเพื่อรองรับการให้บริการผู้ ป่วย 
แตม่ีต้นทนุคา่ยาและเวชภณัฑ์ลดลงจากการบริหารจดัการท่ีมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้  

 ต้นทนุของธุรกิจบริการด้านการดแูลสขุภาพ (Healthcare solutions provider) สว่นใหญ่ประกอบไปด้วยต้นทนุ
สินค้า โดยมีต้นทนุลดลงจากปีก่อน เนื่องจาก สว่นงานร้านยามีสดัสว่นรายได้เพิ่มขึน้ ซึ่งเป็นสว่นงานที่มีต้นทนุต ่ากวา่สว่น
งานจ าหน่ายอปุกรณ์ทางด้านทนัตกรรม อีกทัง้สว่นงานจ าหน่ายอปุกรณ์ทนัตกรรมมีการบริหารจดัการสินค้าที่ดีขึน้ สง่ผล
ให้ต้นทนุโดยรวมลดลง  

ต้นทนุของธุรกิจอื่น สว่นใหญ่จะประกอบไปด้วย ต้นทนุพนกังาน ซึ่งต้นทนุเพิ่มขึน้ในทิศทางเดียวกบัการเติบโต
ของรายได้ 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ในปี 2559 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และค่าตอบแทนผู้บริหาร ปรับตวัเพิ่มขึน้จากช่วงเวลาเดียวกนัในปี
ก่อนหน้า ซึง่เป็นผลมาจากคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานและผู้บริหาร และคา่ใช้จ่ายในการเตรียมตวัเข้าตลาดหลกัทรัพย์ 

ต้นทุนทางการเงนิ 

 ต้นทนุทางการเงินในปี 2559 เท่ากบั 177.12 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 ที่ 162.81 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท
ย่อยกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้เพื่อขยายธุรกิจ แต่ต้นทนุนี ้ยงัอยู่ในระดบัต ่ากว่าปี 2556 และ 2557 เนื่องจากได้
เจรจาขอปรับลดอตัราดอกเบีย้กบัธนาคารพาณิชย์ 

ก าไร 

 ก าไรขัน้ต้นในปี 2559 เท่ากบั 1,710.25 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 11.9% จาก 1,527.78 ล้านบาท และอตัราก าไรขัน้ต้น
ปรับตวัดีขึน้เช่นกนั จาก 26.4% เป็น 27.5% เนื่องจากมีการบริหารจดัการสินค้าคงคลงัได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคมุ
ต้นทนุด้านยาและเวชภณัฑ์ได้ดี 
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รายได้ 

รายได้รวมของบริษัทฯ ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ ธุรกิจบริการด้านการดแูลสขุภาพ 
(Healthcare solutions provider) และธุรกิจอื่น ๆ  

รายได้รวมในปี 2559 เท่ากบั 6,228.67 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 7.6% จาก 5,786.67 ล้านบาทในปีท่ีผ่านมา โดยการ
เติบโตส่วนใหญ่มาจากธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลกัของบริษัทฯ ธุรกิจนีส้ามารถแบ่งย่อยได้
ดงัตอ่ไปนี ้

ธุรกิจใหบ้ริการทางการแพทย์  

มีรายได้ 5,815.15 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 7.4% จาก 5,416.42 ล้านบาท ในปี 2558  

 รายได้จากธุรกิจรักษาพยาบาลในประเทศ ประกอบด้วย โรงพยาบาลธนบรีุ โรงพยาบาลธนบรีุ 2 และโรงพยาบาล
ราษฎร์ยินดี รายได้เติบโตจากผู้ ใช้บริการที่เพิ่มขึน้ ทัง้ที่โรงพยาบาลธนบรีุ และโรงพยาบาลธนบรีุ 2 ซึ่งมีการเพิ่ม
แพทย์ผู้ เช่ียวชาญ ท าให้สามารถให้บริการในศนูย์โรคเฉพาะทางได้มากขึน้ และมีการเพิ่มเวลาท าการของบาง
คลนิิก จึงรองรับผู้ ป่วยได้มากขึน้ สว่นโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จงัหวดัสงขลา มีการปรับปรุงคณุภาพการให้บริการ 
เพื่อดึงดดูลกูค้ากลุม่สญัญาบริษัทประกัน และขยายคลินิกตรวจรักษาเพ่ือรองรับผู้ ป่วยเพิ่มขึน้ รวมถึงลงทนุใน
เคร่ืองมือและอปุกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้สามารถรักษาโรคที่มีความซบัซ้อนมากยิ่งขึน้ และลดการสง่ตอ่ผู้ ป่วย  

 รายได้จากธุรกิจรักษาพยาบาลในต่างประเทศ ได้แก่ โรงพยาบาล Welly Golden Bay ในสาธารณรัฐประชาชน
จีน ซึ่งยงัอยูใ่นช่วงเร่ิมต้นและปรับปรุงศกัยภาพการให้บริการของโรงพยาบาล จึงสง่ผลให้ผลประกอบการติดลบ
ในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว ทัง้นี ้หากการปรับปรุงโรงพยาบาลเสร็จสมบรูณ์ และเปิดให้บริการเต็มก าลงั คาดวา่ผล
ประกอบการจะปรับตวัดีขึน้ 

 รายได้จากธุรกิจรับจ้างเหมาบริหารโรงพยาบาล มีการเติบโตดี มาจากรายได้ที่เพิ่มขึน้เมื่อตอ่สญัญา  
 รายได้จากธุรกิจศนูย์แพทย์เฉพาะทางเติบโตแบบก้าวกระโดดจากการให้บริการศนูย์หวัใจแห่งใหมท่ี่โรงพยาบาล

บางพลอียา่งเต็มที่ในปี 2559 หลงัจากเร่ิมเปิดด าเนินการช่วงปลายปี 2558 

สว่นต้นทนุรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ตามทิศทางการเติบโตของรายได้รวม โดยต้นทนุหลกัมาจากการให้บริการทาง
การแพทย์ ซึ่งเพ่ิมขึน้เพื่อการปรับปรุงการให้บริการ ขยายความสามารถในการรักษา เช่น การเพิ่มบคุลากรทางการแพทย์ 
เพิ่มแพทย์ผู้ เช่ียวชาญส าหรับการเปิดคลนิิกและศนูย์แพทย์เฉพาะทางเพิ่มขึน้ 

ธุรกิจบริการดา้นการดูแลสขุภาพ (Healthcare solutions provider) 

 มีรายได้ 394.46 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 10.2% จาก 357.82 ล้านบาทในปีท่ีผ่านมา โดยรายได้ประกอบด้วยธุรกิจ
จ าหนา่ยอปุกรณ์ทางทนัตกรรมและร้านขายยา และธุรกิจให้บริการเวชศาสตร์ฟืน้ฟนูอกสถานท่ี เติบโตจากการสง่เสริมทาง
การตลาดและการเข้าร่วมธุรกิจกบับริษัทคูส่ญัญา 

ธุรกิจอืน่ ๆ 

 มีรายได้ 19.06 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 53.3% จาก 12.43 ล้านบาทในปีที่ผา่น โดยรายได้ดงักลา่วประกอบด้วยรายได้
จากธุรกิจพฒันาระบบซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารโรงพยาบาล และธุรกิจพฒันาโครงการที่เก่ียวข้องกบับริการด้านการแพทย์
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และสขุภาพ ซึ่งการเติบโตในปี 2559 มาจากฐานที่ต ่าในปี 2558 ที่ธุรกิจพฒันาระบบซอฟต์แวร์ได้มุ่งเน้นที่การวิจยัและ
พฒันา มากกวา่เน้นการตลาดและการขายสนิค้า สว่นปี 2559 ได้กลบัมามีรายได้อยูใ่นระดบัใกล้เคียงกบัปี 2557 

ต้นทุน  

 ในปี 2559 บริษัทฯ มีต้นทุนรวม 4,518.42 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 6.1% จาก 4,258.89 ในปีที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึน้ใน
ทิศทางเดียวกับการเติบโตของรายได้รวม และโครงสร้างต้นทุนของทัง้ 3 ธุรกิจยงัเป็นสดัส่วนที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา 
ต้นทนุหลกัของบริษัทฯ มาจากต้นทนุในการให้บริการทางการแพทย์ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของกลุม่บริษัทฯ โดยต้นทนุของทัง้ 3 
ธุรกิจ สามารถจ าแนกได้ดงันี ้

ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ สว่นใหญ่ประกอบด้วย ต้นทนุคา่แพทย์ พยาบาล พนกังาน คา่ยาและเวชภณัฑ์ 
เป็นหลกั ต้นทุนที่สงูขึน้นี ้มาจากการปรับปรุงการให้บริการ โดยปรับขึน้เงินเดือนให้กบับุคลากร เพื่อรักษาพนกังานที่มี
ความสามารถ และเพิ่มแพทย์เพื่อตรวจรักษาในคลินิกและศนูย์แพทย์เฉพาะทางที่เปิดเพิ่มเพื่อรองรับการให้บริการผู้ ป่วย 
แตม่ีต้นทนุคา่ยาและเวชภณัฑ์ลดลงจากการบริหารจดัการท่ีมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้  

 ต้นทนุของธุรกิจบริการด้านการดแูลสขุภาพ (Healthcare solutions provider) สว่นใหญ่ประกอบไปด้วยต้นทนุ
สินค้า โดยมีต้นทนุลดลงจากปีก่อน เนื่องจาก สว่นงานร้านยามีสดัสว่นรายได้เพิ่มขึน้ ซึ่งเป็นสว่นงานที่มีต้นทนุต ่ากวา่สว่น
งานจ าหน่ายอปุกรณ์ทางด้านทนัตกรรม อีกทัง้สว่นงานจ าหน่ายอปุกรณ์ทนัตกรรมมีการบริหารจดัการสินค้าที่ดีขึน้ สง่ผล
ให้ต้นทนุโดยรวมลดลง  

ต้นทนุของธุรกิจอื่น สว่นใหญ่จะประกอบไปด้วย ต้นทนุพนกังาน ซึ่งต้นทนุเพิ่มขึน้ในทิศทางเดียวกบัการเติบโต
ของรายได้ 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ในปี 2559 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และค่าตอบแทนผู้บริหาร ปรับตวัเพิ่มขึน้จากช่วงเวลาเดียวกนัในปี
ก่อนหน้า ซึง่เป็นผลมาจากคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานและผู้บริหาร และคา่ใช้จ่ายในการเตรียมตวัเข้าตลาดหลกัทรัพย์ 

ต้นทุนทางการเงนิ 

 ต้นทนุทางการเงินในปี 2559 เท่ากบั 177.12 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 ที่ 162.81 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท
ย่อยกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้เพื่อขยายธุรกิจ แต่ต้นทนุนี ้ยงัอยู่ในระดบัต ่ากว่าปี 2556 และ 2557 เนื่องจากได้
เจรจาขอปรับลดอตัราดอกเบีย้กบัธนาคารพาณิชย์ 

ก าไร 

 ก าไรขัน้ต้นในปี 2559 เท่ากบั 1,710.25 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 11.9% จาก 1,527.78 ล้านบาท และอตัราก าไรขัน้ต้น
ปรับตวัดีขึน้เช่นกนั จาก 26.4% เป็น 27.5% เนื่องจากมีการบริหารจดัการสินค้าคงคลงัได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคมุ
ต้นทนุด้านยาและเวชภณัฑ์ได้ดี 



หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560         6 | 12 

 ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่เทา่กบั 511.15 ล้านบาท ลดลง 7.4% จาก 551.83 ล้านบาท โดยมีอตัราก าไร
สทุธิส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ลดลง จาก 9.5% เป็น 8.2% โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการรับรู้ผลขาดทนุจากการลงทนุใน
กิจการร่วมค้า คือโรงพยาบาล Welly Golden Bay ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งยังอยู่ในช่วงเร่ิมต้นและปรับปรุง
โรงพยาบาล หากการปรับปรุงโรงพยาบาลเสร็จสมบรูณ์ และเปิดให้บริการเต็มก าลงั คาดวา่ผลประกอบการจะปรับตวัดีขึน้ 
ทัง้นี ้หากไมร่วมรายการดงักลา่ว ก าไรสทุธิจะเทา่กบั 599.77 ล้านบาท และมีอตัราก าไรสทุธิเทา่กบั 9.6% 

ฐานะทางการเงนิ 

สินทรพัย์ 

 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้เป็น 10,460.16 ล้านบาทในปี 2559 จาก 7,347.59 ล้านบาทในปี 2558 โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิเพิ่มขึน้ จากการที่กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นลงทุนในเคร่ืองมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการให้บริการ ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลกูสร้างต่าง ๆ เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กบัผู้ใช้บริการ รวมถึงมีการลงทนุซือ้ที่ดินเพิ่มเติมตามท าเลที่บริษัทเลง็เห็นวา่เหมาะสมเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
ในอนาคต 

หนีสิ้น 

 ปี 2559 หนีส้ินของบริษัทฯ เป็นเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบุคคลและกิจการที่
เก่ียวข้อง เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ซึง่กลุม่บริษัทฯ กู้ยืมเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ และเพื่อลงทนุขยายธุรกิจใน
อนาคต ซึ่งในปี 2559 มีหนีส้ินรวมเท่ากบั 5,304.57 ล้านบาท ใกล้เคียงกบัปี 2558 ที่ 5,330.18 ล้านบาท ทัง้นี ้อตัราสว่น
หนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นในปี 2559 อยูท่ี่ 1.03 เทา่ ปรับตวัดีขึน้จาก 2.64 เทา่ในปี 2558 เนื่องจากมีการเพิ่มทนุในปี 2559 

ส่วนของผูถื้อหุน้  

 ในปี 2559 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้ นรวม 5,155.59 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 2,017.41 ล้านบาท ในปี 2558 
เน่ืองจาก ฯ มีการเพิ่มทุนหุ้นสามญั จ านวน 87.08 ล้านหุ้น (จ านวนหุ้นหลงัการแปลงสภาพ) มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท โดย
จ าหน่ายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้กบับคุคล 2 กลุม่ คือ ผู้ ถือหุ้นเดิม และบคุคลในวงจ ากดั ท าให้สว่นของทนุหุ้นสามญัเพิ่มขึน้
จ านวน 87.08 ล้านบาท และสว่นเกินมลูคา่หุ้นเพิ่มขึน้ 2,089.92 ล้านบาท อีกทัง้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีผลก าไรสทุธิในปี 
2559 จ านวน 543.99 ล้านบาท 

ความเห็นคณะกรรมการ   ที่ประชุมสมควรรับทราบรายงานประจ าปีและรายงานคณะกรรมการเก่ียวกับผลการ
ด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559  

การลงมติ วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบจึงไมต้่องลงมติ 
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วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี 2559 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่
ปรากฏอยู่ในสว่น “งบการเงิน" ของรายงานประจ าปี ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดย
ผู้สอบบญัชีแล้ว ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2  

ความเห็นคณะกรรมการ งบการเงิน สิน้สดุเมื่อวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ มีความถกูต้อง ครบถ้วนเพียงพอ 
และเช่ือถือได้  ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจึงสมควรอนมุตัิงบการเงินดงักลา่ว 

การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 48 ระบวุา่บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุ
ส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมี
จ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน นอกจากทกุส ารองดงักลา่วแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นลงมติให้จดัสรรเงินทนุส ารองอื่นตามที่เห็นวา่จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินการของบริษัทด้วยก็ได้ และตามที่บริษัทฯ มี
นโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลงัหกัภาษีเงินได้ แต่
ไมร่วมก าไรหรือขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริง และภายหลงัจากหกัเงินส ารองตามกฎหมายและเงินส ารอง
อื่น ๆ แล้ว ทัง้นี ้บริษัทฯ มีทนุส ารองครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว บริษัทฯ จึงไม่ต้องจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารอง
ตามกฎหมายอีก 

ความเห็นคณะกรรมการ   

บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานที่เป็นที่น่าพอใจ รวมทัง้ได้พิจารณาแผนการลงทุนในอนาคต และนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทแล้ว คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 
ตามนโยบายของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลงัหกัภาษีเงินได้ ประธานฯ จึงเสนอ
ที่ประชุมพิจารณาจ่ายปันผลประจ าปี 2559 ในอตัรา 0.30 บาท/หุ้น คิดเป็นเงิน 229.22 ล้านบาท ทัง้นี ้บริษัทจะก าหนด
รายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และวนัปิดสมุดทะเบียนในวนัที่ 31 มีนาคม 2560 โดยก าหนดจ่ายเงินปันผล
ในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2560  

โดยมีข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลกบัปีที่ผา่นมา ดงันี ้
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 ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่เทา่กบั 511.15 ล้านบาท ลดลง 7.4% จาก 551.83 ล้านบาท โดยมีอตัราก าไร
สทุธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ลดลง จาก 9.5% เป็น 8.2% โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการรับรู้ผลขาดทนุจากการลงทนุใน
กิจการร่วมค้า คือโรงพยาบาล Welly Golden Bay ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งยังอยู่ในช่วงเร่ิมต้นและปรับปรุง
โรงพยาบาล หากการปรับปรุงโรงพยาบาลเสร็จสมบรูณ์ และเปิดให้บริการเต็มก าลงั คาดวา่ผลประกอบการจะปรับตวัดีขึน้ 
ทัง้นี ้หากไมร่วมรายการดงักลา่ว ก าไรสทุธิจะเทา่กบั 599.77 ล้านบาท และมีอตัราก าไรสทุธิเทา่กบั 9.6% 

ฐานะทางการเงนิ 

สินทรพัย์ 

 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้เป็น 10,460.16 ล้านบาทในปี 2559 จาก 7,347.59 ล้านบาทในปี 2558 โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิเพิ่มขึน้ จากการที่กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นลงทุนในเคร่ืองมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการให้บริการ ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลกูสร้างต่าง ๆ เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กบัผู้ใช้บริการ รวมถึงมีการลงทนุซือ้ที่ดินเพิ่มเติมตามท าเลที่บริษัทเลง็เห็นวา่เหมาะสมเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
ในอนาคต 

หนีสิ้น 

 ปี 2559 หนีส้ินของบริษัทฯ เป็นเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบุคคลและกิจการที่
เก่ียวข้อง เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ซึง่กลุม่บริษัทฯ กู้ยืมเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ และเพื่อลงทนุขยายธุรกิจใน
อนาคต ซึ่งในปี 2559 มีหนีส้ินรวมเท่ากบั 5,304.57 ล้านบาท ใกล้เคียงกบัปี 2558 ที่ 5,330.18 ล้านบาท ทัง้นี ้อตัราสว่น
หนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นในปี 2559 อยูท่ี่ 1.03 เทา่ ปรับตวัดีขึน้จาก 2.64 เทา่ในปี 2558 เนื่องจากมีการเพิ่มทนุในปี 2559 

ส่วนของผูถื้อหุน้  

 ในปี 2559 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้ นรวม 5,155.59 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 2,017.41 ล้านบาท ในปี 2558 
เนื่องจาก ฯ มีการเพิ่มทุนหุ้นสามญั จ านวน 87.08 ล้านหุ้น (จ านวนหุ้นหลงัการแปลงสภาพ) มูลค่าท่ีตราไว้ 1 บาท โดย
จ าหน่ายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้กบับคุคล 2 กลุม่ คือ ผู้ ถือหุ้นเดิม และบคุคลในวงจ ากดั ท าให้สว่นของทนุหุ้นสามญัเพิ่มขึน้
จ านวน 87.08 ล้านบาท และสว่นเกินมลูคา่หุ้นเพิ่มขึน้ 2,089.92 ล้านบาท อีกทัง้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีผลก าไรสทุธิในปี 
2559 จ านวน 543.99 ล้านบาท 

ความเห็นคณะกรรมการ   ท่ีประชุมสมควรรับทราบรายงานประจ าปีและรายงานคณะกรรมการเก่ียวกับผลการ
ด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559  

การลงมติ วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบจึงไมต้่องลงมติ 
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วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี 2559 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่
ปรากฏอยู่ในสว่น “งบการเงิน" ของรายงานประจ าปี ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดย
ผู้สอบบญัชีแล้ว ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2  

ความเห็นคณะกรรมการ งบการเงิน สิน้สดุเมื่อวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ มีความถกูต้อง ครบถ้วนเพียงพอ 
และเช่ือถือได้  ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจึงสมควรอนมุตัิงบการเงินดงักลา่ว 

การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 48 ระบวุา่บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุ
ส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมี
จ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน นอกจากทกุส ารองดงักลา่วแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นลงมติให้จดัสรรเงินทนุส ารองอื่นตามที่เห็นวา่จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินการของบริษัทด้วยก็ได้ และตามที่บริษัทฯ มี
นโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลงัหกัภาษีเงินได้ แต่
ไมร่วมก าไรหรือขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริง และภายหลงัจากหกัเงินส ารองตามกฎหมายและเงินส ารอง
อื่น ๆ แล้ว ทัง้นี ้บริษัทฯ มีทนุส ารองครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว บริษัทฯ จึงไม่ต้องจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารอง
ตามกฎหมายอีก 

ความเห็นคณะกรรมการ   

บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานที่เป็นที่น่าพอใจ รวมทัง้ได้พิจารณาแผนการลงทุนในอนาคต และนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทแล้ว คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 
ตามนโยบายของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลงัหกัภาษีเงินได้ ประธานฯ จึงเสนอ
ท่ีประชุมพิจารณาจ่ายปันผลประจ าปี 2559 ในอตัรา 0.30 บาท/หุ้น คิดเป็นเงิน 229.22 ล้านบาท ทัง้นี ้บริษัทจะก าหนด
รายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และวนัปิดสมุดทะเบียนในวนัที่ 31 มีนาคม 2560 โดยก าหนดจ่ายเงินปันผล
ในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2560  

โดยมีข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลกบัปีที่ผา่นมา ดงันี ้
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รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2559* ปี 2558* 
ก าไรสทุธิ (ล้านบาท) 543.99 581.82 
จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 764.08 677.00 
ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท) 0.69 0.87 
อตัราเงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท) 0.30 1.20 
รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทัง้สิน้ (ล้านบาท) 229.22 812.40 
สดัสว่นการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 42.14 139.63 

หมายเหต ุ   *ราคาพาร์ 1 บาท 

การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 และก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล    ข้อบังคับของบริษัทข้อ 56  ระบุว่า ผู้ สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตัง้ 
ผู้ สอบบัญชีผู้ ซึ่งออกไปนัน้จะเลือกกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกก็ได้  ข้อบังคับของบริษัทข้อ 57 ผู้ สอบบัญชีควรได้
ค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นก าหนด คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบ
บญัชีในสงักดั บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ได้ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ตัง้แตปี่บญัชี
สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึงปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และได้ปฏิบตัิหน้าที่ได้ดีมาโดยตลอด ดงันัน้ จึง
เห็นสมควรเสนอช่ือผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในปัจจบุนั ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยประจ าปี 2560 โดยให้
ผู้สอบบญัชีคนหนึ่งคนใดดงัมีรายช่ือดงัต่อไปนีม้ีอ านาจสอบทาน ตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน และลงนามใน
รายงานการสอบบญัชี และการอื่นใดที่เก่ียวข้องของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส าหรับปี 2560 รายละเอียดประวตัิของผู้สอบ
บญัชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3  โดยให้ผู้สอบบญัชีคนหนึ่งคนใดดงัมีรายช่ือดงัต่อไปนีม้ีอ านาจสอบทาน ตรวจสอบ 
แสดงความเห็นตอ่งบการเงิน และลงนามในรายงานการสอบบญัชี และการอื่นใดที่เก่ียวข้อง  

นายสดุวิณ ปัญญาวงศ์ขนัติ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3534 และ/หรือ 
นางอนทุยั ภมูิสรุกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3873 และ/หรือ 
นายกฤษณ์ ชชัวาลวงศ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5016 

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีดงัมีรายนามข้างต้นไม่ได้ เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ 
รวมทัง้ไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีสว่นได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคล
ดงักลา่ว ตลอดจนไมม่ีรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ แตอ่ยา่งใด  

โดยเห็นสมควรเสนอคา่สอบบญัชีให้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรับค่าสอบบญัชีของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะ
ของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และคา่สอบทานงบไตรมาสให้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
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ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้เลอืกผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทที่มี
ความเช่ียวชาญ โดยผู้สอบบญัชีของบริษัทมีความสามารถในการจดัท างบการเงินของบริษัทฯ ได้ทนัตามก าหนดเวลา และ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามเง่ือนไขสัญญาที่ก าหนด ด้วยความอิสระและเป็นกลาง รวมถึงค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีมีความ
สมเหตสุมผลซึง่ได้ผา่นการพิจารณาจากกรรมการตรวจสอบอยา่งรอบคอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุอนมุตัิ ดงันี  ้

1. นายสดุวิณ ปัญญาวงศ์ขนัติ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 และ/หรือนางอนุทัย ภูมิสรุกุล ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขที่ 3873 และ/หรือ นายกฤษณ์ ชชัวาลวงศ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5016 ในนามบริษัท ไพร้ซวอ
เตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และบริษัทยอ่ยประจ าปี 2560 และก าหนดคา่สอบ
บญัชีของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 โดย
ไมม่ีคา่บริการอื่น ดงันี ้

 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

ปี 2560 ปี 2559 
บริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทฯ บริษัทยอ่ย 

ก. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) (บาท) 
1. คา่สอบบญัชีงบการเงินประจ าปี 
2. คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส 
     (รวม 3 ไตรมาส) 

 
4,400,000 
2,550,000 

 

 
4,320,000 

5,4055,000 

 
4.400 ลบ. 
2.550 ลบ. 

 
4.155 ลบ. 
3.750 ลบ. 

ข. ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee) ไมมี่ ไมมี่ ไมม่ี ไมม่ี 
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (บาท) 6,950,000 9,725,000 6,950,000 7,905,000 

 
2. มอบอ านาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ หาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส 

จ ากดั จะต้องจดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นแทนผู้สอบบญัชีรับอนญุาตข้างต้นท่ีไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ 
3. มอบอ านาจให้คณะกรรมการอนุมัติค่าสอบบัญชีส าหรับสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ

กิจการร่วมค้าที่เกิดขึน้ในปี 2560 

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 18 ก าหนดวา่ ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะต้อง
ออกจากต าแหนง่อยา่งน้อยจ านวน 1 ใน 3 โดยอตัรา  

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ครัง้ที่ 2/2559 เมื่อวนัที่ 14 ธันวาคม 2559  ให้ความเห็น
วา่ ในปี 2560 บริษัทฯ มีกรรมการจ านวนทัง้สิน้ 15 ทา่น โดยมีกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 5 
ท่าน แต่เนื่องจากปีนีบ้ริษัทฯ มีกรรมการที่เข้าเง่ือนไขหมนุเวียนออกจากต าแหนง่จ านวน 6 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและ
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รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2559* ปี 2558* 
ก าไรสทุธิ (ล้านบาท) 543.99 581.82 
จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 764.08 677.00 
ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท) 0.69 0.87 
อตัราเงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท) 0.30 1.20 
รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทัง้สิน้ (ล้านบาท) 229.22 812.40 
สดัสว่นการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 42.14 139.63 

หมายเหต ุ   *ราคาพาร์ 1 บาท 

การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 และก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล    ข้อบังคับของบริษัทข้อ 56  ระบุว่า ผู้ สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตัง้ 
ผู้ สอบบัญชีผู้ ซึ่งออกไปนัน้จะเลือกกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกก็ได้  ข้อบังคับของบริษัทข้อ 57 ผู้ สอบบัญชีควรได้
ค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นก าหนด คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบ
บญัชีในสงักดั บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ได้ปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ตัง้แตปี่บญัชี
สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึงปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และได้ปฏิบตัิหน้าที่ได้ดีมาโดยตลอด ดงันัน้ จึง
เห็นสมควรเสนอช่ือผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในปัจจบุนั ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยประจ าปี 2560 โดยให้
ผู้สอบบญัชีคนหนึ่งคนใดดงัมีรายช่ือดงัต่อไปนีม้ีอ านาจสอบทาน ตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน และลงนามใน
รายงานการสอบบญัชี และการอื่นใดที่เก่ียวข้องของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส าหรับปี 2560 รายละเอียดประวตัิของผู้สอบ
บญัชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3  โดยให้ผู้สอบบญัชีคนหนึ่งคนใดดงัมีรายช่ือดงัต่อไปนีม้ีอ านาจสอบทาน ตรวจสอบ 
แสดงความเห็นตอ่งบการเงิน และลงนามในรายงานการสอบบญัชี และการอื่นใดที่เก่ียวข้อง  

นายสดุวิณ ปัญญาวงศ์ขนัติ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3534 และ/หรือ 
นางอนทุยั ภมูิสรุกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3873 และ/หรือ 
นายกฤษณ์ ชชัวาลวงศ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5016 

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีดงัมีรายนามข้างต้นไม่ได้ เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าท่ีใด ๆ ของบริษัทฯ 
รวมทัง้ไม่มีความสมัพนัธ์และไม่มีสว่นได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคล
ดงักลา่ว ตลอดจนไมม่ีรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ แตอ่ยา่งใด  

โดยเห็นสมควรเสนอคา่สอบบญัชีให้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรับค่าสอบบญัชีของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะ
ของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และคา่สอบทานงบไตรมาสให้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
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ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้เลอืกผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทที่มี
ความเช่ียวชาญ โดยผู้สอบบญัชีของบริษัทมีความสามารถในการจดัท างบการเงินของบริษัทฯ ได้ทนัตามก าหนดเวลา และ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามเง่ือนไขสัญญาที่ก าหนด ด้วยความอิสระและเป็นกลาง รวมถึงค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีมีความ
สมเหตสุมผลซึง่ได้ผา่นการพิจารณาจากกรรมการตรวจสอบอยา่งรอบคอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุอนมุตัิ ดงันี  ้

1. นายสดุวิณ ปัญญาวงศ์ขนัติ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3534 และ/หรือนางอนุทัย ภูมิสรุกุล ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขที่ 3873 และ/หรือ นายกฤษณ์ ชชัวาลวงศ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5016 ในนามบริษัท ไพร้ซวอ
เตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และบริษัทยอ่ยประจ าปี 2560 และก าหนดคา่สอบ
บญัชีของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 โดย
ไมม่ีคา่บริการอื่น ดงันี ้

 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

ปี 2560 ปี 2559 
บริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทฯ บริษัทยอ่ย 

ก. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) (บาท) 
1. คา่สอบบญัชีงบการเงินประจ าปี 
2. คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส 
     (รวม 3 ไตรมาส) 

 
4,400,000 
2,550,000 

 

 
4,320,000 

5,4055,000 

 
4.400 ลบ. 
2.550 ลบ. 

 
4.155 ลบ. 
3.750 ลบ. 

ข. ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee) ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (บาท) 6,950,000 9,725,000 6,950,000 7,905,000 

 
2. มอบอ านาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ หาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส 

จ ากดั จะต้องจดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นแทนผู้สอบบญัชีรับอนญุาตข้างต้นท่ีไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ 
3. มอบอ านาจให้คณะกรรมการอนุมัติค่าสอบบัญชีส าหรับสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ

กิจการร่วมค้าที่เกิดขึน้ในปี 2560 

การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 18 ก าหนดวา่ ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะต้อง
ออกจากต าแหนง่อยา่งน้อยจ านวน 1 ใน 3 โดยอตัรา  

ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ครัง้ที่ 2/2559 เมื่อวนัที่ 14 ธันวาคม 2559  ให้ความเห็น
วา่ ในปี 2560 บริษัทฯ มีกรรมการจ านวนทัง้สิน้ 15 ทา่น โดยมีกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 5 
ท่าน แต่เนื่องจากปีนีบ้ริษัทฯ มีกรรมการที่เข้าเง่ือนไขหมนุเวียนออกจากต าแหนง่จ านวน 6 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและ
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ก าหนดคา่ตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) และเลขานกุารบริษัท จึงร่วมกนัจบัสลากเพื่อคดัเลอืกกรรมการที่จะออก
ในครัง้นี ้จ านวน 5 ทา่น ได้แก่ 

ชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
1. นพ. บญุ  วนาสนิ ประธานกรรมการ 
2. นายสมชาย ควูิจิตรสวุรรณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. พญ. ลนิดา ไกรวิทย์ 
*ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่เป็น ผช. ผอ. รพ. จฬุาลงกรณ์ 

กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสีย่ง และ 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

4. รศ. นพ. อาศิส อนุนะนนัทน์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
5. นางสาวนลนิ  วนาสนิ กรรมการ 

อนึง่ พญ. ลนิดา ไกรวิทย์ ด ารงต าแหนง่เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ และเป็นผู้ ถือหุ้น 99.99% 
ในบริษัท ซีพีไอ เอ็นเตอร์ไพร์ซ จ ากดั ซึง่อาจมีความขดัแย้งกบับริษัทฯ ดงันี ้

 โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ เป็นโรงพยาบาลในสงักดัของรัฐ ตัง้อยูท่ี่ 1873 ถนนพระราม 4 ปทมุวนั กรุงเทพ  ซึง่
หา่งไกลจากโรงพยาบาลของบริษัทฯ แม้จะเป็นธุรกิจประเภทเดียวกนัแตเ่ป็นโรงพยาบาลที่เน้นการศกึษาทาง
การแพทย์ โดยมิได้แสวงหาก าไรเป็นส าคญั จึงไมถื่อเป็นกิจการท่ีเป็นคูแ่ขง่ 

 บริษัท ซีพีไอ เอ็นเตอร์ไพร์ซ จ ากดั ด าเนินธุรกิจบริหารทางการแพทย์ ทนุจดทะเบียน 1,000,000 บาท ซึง่เป็น
บริษัทขนาดเลก็ จึงไมถื่อเป็นกิจการท่ีเป็นคูแ่ขง่ 

พญ. ลินดา ไกรวิทย์ จึงไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในองค์กรอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทฯ  

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการไม่รวมกรรมการที่มีส่วนเก่ียวข้องได้เห็นชอบตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนที่ได้กลัน่กรองและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสม  
ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการท่ีครบวาระแตล่ะทา่น โดยค านงึถึงประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ  โดยมี
ความเห็นวา่ กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระทัง้ 5 ทา่นข้างต้น  มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที่ พ.ร.บ.บริษัท
มหาชนฯ ก าหนด  ทัง้เป็นบคุคลผู้ทรงคณุวฒุิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้ เป็นอย่างดี  ส าหรับประเด็นเร่ืองการเป็นกรรมการหรือ
ผู้บริหารในองค์กรอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทฯ ของ พญ. ลินดา 
ไกรวิทย์ คณะกรรมการ เห็นว่ามิได้สง่ผลกระทบ หรือเป็นกิจการที่แข่งขนักบักิจการของบริษัทฯ แต่อย่างใด โดยกรรมการ
แต่ละท่านที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ยินดีที่จะได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุด
ยอ่ยอีกวาระหนึง่ โดยมีประวตัิยอ่ดงัที่ปรากฏในสิง่ที่สง่มาด้วย 4 จึงสมควรเสนอให้กรรมการทัง้ 5 ทา่น ได้รับการพิจารณา
แต่งตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทัง้นี ้บุคคลที่จะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้
ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
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การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิเป็นรายบคุคล โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอแตง่ตัง้ให้กลบัเข้าเป็นกรรมการได้
ออกจากห้องประชุมระหวา่งการประชมุในวาระนี ้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน ตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีก าหนดในข้อบงัคบัของบริษัทฯ ดงัตอ่ไปนี ้

1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 

2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยูท่ัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 16 ก าหนดบ าเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สดุแล้วแต่ที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นจะก าหนด ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ครัง้ที่ 2/2559 เมื่อวนัที่ 14 ธันวาคม 
2559 ได้พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนและค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่า
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลธนบุรีแก่กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย  ในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่
กรรมการบริษัทในปี 2559 ดงันี ้

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายปี 
(บาทต่อปี) 

เบีย้ประชุม 
(บาทต่อครัง้) 

ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลธนบุรี 
(บาทต่อปี) 

ประธานกรรมการบริษัท 180,000 10,000  ประธานกรรมการ 100,000 สว่นเกินลด 50% 
 บิดา-มารดา สว่นลด 50% ไม่จ ากดัวงเงิน 
 ภรรยาและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ  

สว่นลด 50% รวมแล้วไม่เกิน 100,000 

กรรมการบริษัท 140,000 10,000  กรรมการ 100,000 สว่นเกินลด 50% 
 บิดา-มารดา สว่นลด 50% ไม่จ ากดัวงเงิน 
 ภรรยาและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ  

สว่นลด 50% รวมแล้วไม่เกิน 100,000 

ประธานและกรรมการตรวจสอบ 

ประธานและกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ประธานและกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

- 

- 

- 

10,000 

10,000 

10,000 

- 
 
- 

 
ความเห็นคณะกรรมการ  การก าหนดคา่ตอบแทนและคา่ตอบแทนอื่น ได้แก่ คา่รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลธนบุรีนัน้ 
เป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งค่าตอบแทนในปี 
2560 เท่ากนักบัปี 2559 โดยค่าตอบแทนท่ีเป็นคา่รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลธนบรีุนัน้ ใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบัสวสัดิการ
ผู้บริหารโรงพยาบาลธนบรีุ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชมุอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนตามอตัราดงักลา่ว 
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ก าหนดคา่ตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) และเลขานกุารบริษัท จึงร่วมกนัจบัสลากเพื่อคดัเลอืกกรรมการที่จะออก
ในครัง้นี ้จ านวน 5 ทา่น ได้แก่ 

ชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
1. นพ. บญุ  วนาสนิ ประธานกรรมการ 
2. นายสมชาย ควูิจิตรสวุรรณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. พญ. ลนิดา ไกรวิทย์ 
*ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่เป็น ผช. ผอ. รพ. จฬุาลงกรณ์ 

กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสีย่ง และ 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

4. รศ. นพ. อาศิส อนุนะนนัทน์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
5. นางสาวนลนิ  วนาสนิ กรรมการ 

อนึง่ พญ. ลนิดา ไกรวิทย์ ด ารงต าแหนง่เป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ และเป็นผู้ ถือหุ้น 99.99% 
ในบริษัท ซีพีไอ เอ็นเตอร์ไพร์ซ จ ากดั ซึง่อาจมีความขดัแย้งกบับริษัทฯ ดงันี ้

 โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ เป็นโรงพยาบาลในสงักดัของรัฐ ตัง้อยูท่ี่ 1873 ถนนพระราม 4 ปทมุวนั กรุงเทพ  ซึง่
หา่งไกลจากโรงพยาบาลของบริษัทฯ แม้จะเป็นธุรกิจประเภทเดียวกนัแตเ่ป็นโรงพยาบาลที่เน้นการศกึษาทาง
การแพทย์ โดยมิได้แสวงหาก าไรเป็นส าคญั จึงไมถื่อเป็นกิจการท่ีเป็นคูแ่ขง่ 

 บริษัท ซีพีไอ เอ็นเตอร์ไพร์ซ จ ากดั ด าเนินธุรกิจบริหารทางการแพทย์ ทนุจดทะเบียน 1,000,000 บาท ซึง่เป็น
บริษัทขนาดเลก็ จึงไมถื่อเป็นกิจการท่ีเป็นคูแ่ขง่ 

พญ. ลินดา ไกรวิทย์ จึงไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในองค์กรอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทฯ  

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการไม่รวมกรรมการที่มีส่วนเก่ียวข้องได้เห็นชอบตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนที่ได้กลัน่กรองและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสม  
ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการท่ีครบวาระแตล่ะทา่น โดยค านงึถึงประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ  โดยมี
ความเห็นวา่ กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระทัง้ 5 ทา่นข้างต้น  มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที่ พ.ร.บ.บริษัท
มหาชนฯ ก าหนด  ทัง้เป็นบคุคลผู้ทรงคณุวฒุิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้ เป็นอย่างดี  ส าหรับประเด็นเร่ืองการเป็นกรรมการหรือ
ผู้บริหารในองค์กรอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทฯ ของ พญ. ลินดา 
ไกรวิทย์ คณะกรรมการ เห็นว่ามิได้สง่ผลกระทบ หรือเป็นกิจการที่แข่งขนักบักิจการของบริษัทฯ แต่อย่างใด โดยกรรมการ
แต่ละท่านที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ยินดีที่จะได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุด
ยอ่ยอีกวาระหนึง่ โดยมีประวตัิยอ่ดงัที่ปรากฏในสิง่ที่สง่มาด้วย 4 จึงสมควรเสนอให้กรรมการทัง้ 5 ทา่น ได้รับการพิจารณา
แต่งตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทัง้นี ้บุคคลที่จะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้
ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
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การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิเป็นรายบคุคล โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอแตง่ตัง้ให้กลบัเข้าเป็นกรรมการได้
ออกจากห้องประชุมระหวา่งการประชมุในวาระนี ้ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน ตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีก าหนดในข้อบงัคบัของบริษัทฯ ดงัตอ่ไปนี ้

1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 

2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยูท่ัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 16 ก าหนดบ าเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สดุแล้วแต่ที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นจะก าหนด ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ครัง้ที่ 2/2559 เมื่อวนัที่ 14 ธันวาคม 
2559 ได้พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนและค่าตอบแทนอ่ืน ได้แก่ ค่า
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลธนบุรีแก่กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย  ในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่
กรรมการบริษัทในปี 2559 ดงันี ้

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายปี 
(บาทต่อปี) 

เบีย้ประชุม 
(บาทต่อครัง้) 

ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลธนบุรี 
(บาทต่อปี) 

ประธานกรรมการบริษัท 180,000 10,000  ประธานกรรมการ 100,000 สว่นเกินลด 50% 
 บิดา-มารดา สว่นลด 50% ไม่จ ากดัวงเงิน 
 ภรรยาและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ  

สว่นลด 50% รวมแล้วไม่เกิน 100,000 

กรรมการบริษัท 140,000 10,000  กรรมการ 100,000 สว่นเกินลด 50% 
 บิดา-มารดา สว่นลด 50% ไม่จ ากดัวงเงิน 
 ภรรยาและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ  

สว่นลด 50% รวมแล้วไม่เกิน 100,000 

ประธานและกรรมการตรวจสอบ 

ประธานและกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ประธานและกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

- 

- 

- 

10,000 

10,000 

10,000 

- 
 
- 

 
ความเห็นคณะกรรมการ  การก าหนดคา่ตอบแทนและคา่ตอบแทนอื่น ได้แก่ คา่รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลธนบุรีนัน้ 
เป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งค่าตอบแทนในปี 
2560 เท่ากนักบัปี 2559 โดยค่าตอบแทนท่ีเป็นคา่รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลธนบรีุนัน้ ใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบัสวสัดิการ
ผู้บริหารโรงพยาบาลธนบรีุ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชมุอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนตามอตัราดงักลา่ว 
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การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุ 
 

วาระที่ 9  เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

          จึงเรียนขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานที่ดงักลา่วโดยพร้อมเพรียงกนัด้วย 
หากทา่นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ และประสงค์จะมอบฉนัทะให้แก่บคุคลที่ทา่นเห็นสมควรเข้าร่วมประชมุและออกเสยีง
แทน หรือสามารถมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ (สามารถพิจารณาประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการอิสระได้ใน
สิ่งที่สง่มาด้วย 6) โปรดด าเนินการมอบฉนัทะโดยกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะ (สิ่งที่สง่มาด้วย 5) 
ซึง่ได้สง่มาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันีแ้ล้ว 

 

                         ขอแสดงความนบัถือ 
                                              บริษัท ธนบรีุ เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

  

 

                                                                                                       ……………………………………………………... 

                                                                                                                  ( นายแพทย์บญุ     วนาสนิ ) 

                                                                                                                          ประธานกรรมการ 

รายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2559  หนา้ 1 

 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 2/2559 

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  
 
 

ประชุมเมื่อวนัพฤหสับดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00  น.  ณ  โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว เลขที่ 94 ถนนบรมราช
ชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นายแพทย์บญุ วนาสนิ ประธานกรรมการ  
2. นายแพทย์ธนาธิป    ศภุประดิษฐ์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
3. นายสมชาย   ควูิจิตรสวุรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
4. ผศ.นพ.วิศิษฎ์   วามวาณิชย์ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการอิสระ 
5. นายทิมโมตี ้  เลศิสมิติวนัท์ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และกรรมการอิสระ  
6. นายเฉลมิกลุ   อภิบณุโยภาส กรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการบริหาร 
7. นายแพทย์อาศิส   อนุนะนนัทน์ กรรมการและกรรมการบริหาร 
8. นายศิธา   เมฆสวรรค์ กรรมการ  

 
กรรมการที่ตดิภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

1. นายวีระชยั   ศรีขจร ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

2. แพทย์หญิงลนิดา   ไกรวิทย์ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
   กรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการอิสระ 

3. นางกรรณิการ์   งามโสภี กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
4. นายวกิรม    คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระ 
5. นายแพทย์ยจีูน   ดี.เอ็ม.บี. ครูน กรรมการอิสระ 
6. นางสาวนลนิ   วนาสนิ กรรมการ 
7. นายขจร   ธนะแพสย์ กรรมการ 

 
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม  

1. นางสาวสรุวีย์  ชยัธ ารงค์กลู ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน (CFO) 
2. นางสาวอญัชล ี ชวลติจารีธรรม  ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี 
3. นายณฐรักษ์ แสนชุ่ม ผู้อ านวยการส านกังานตรวจสอบภายใน 
4. นางสาวทิพย์วรรณ  รุจิโรจน์พิพฒันา ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน โรงพยาบาลธนบรีุ 
5. นางสาวสวุดี  พนัธุ์พานิช เลขานกุารบริษัท 
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การลงมติ  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุ 
 

วาระที่ 9  เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

          จึงเรียนขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานที่ดงักลา่วโดยพร้อมเพรียงกนัด้วย 
หากทา่นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ และประสงค์จะมอบฉนัทะให้แก่บคุคลที่ทา่นเห็นสมควรเข้าร่วมประชมุและออกเสยีง
แทน หรือสามารถมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ (สามารถพิจารณาประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการอิสระได้ใน
สิ่งที่สง่มาด้วย 6) โปรดด าเนินการมอบฉนัทะโดยกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะ (สิ่งที่สง่มาด้วย 5) 
ซึง่ได้สง่มาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันีแ้ล้ว 

 

                         ขอแสดงความนบัถือ 
                                              บริษัท ธนบรีุ เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

  

 

                                                                                                       ……………………………………………………... 

                                                                                                                  ( นายแพทย์บญุ     วนาสนิ ) 

                                                                                                                          ประธานกรรมการ 
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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 2/2559 

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  
 
 

ประชุมเมื่อวนัพฤหสับดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00  น.  ณ  โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว เลขที่ 94 ถนนบรมราช
ชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นายแพทย์บญุ วนาสนิ ประธานกรรมการ  
2. นายแพทย์ธนาธิป    ศภุประดิษฐ์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
3. นายสมชาย   ควูิจิตรสวุรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
4. ผศ.นพ.วิศิษฎ์   วามวาณิชย์ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการอิสระ 
5. นายทิมโมตี ้  เลศิสมิติวนัท์ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และกรรมการอิสระ  
6. นายเฉลมิกลุ   อภิบณุโยภาส กรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการบริหาร 
7. นายแพทย์อาศิส   อนุนะนนัทน์ กรรมการและกรรมการบริหาร 
8. นายศิธา   เมฆสวรรค์ กรรมการ  

 
กรรมการที่ตดิภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

1. นายวีระชยั   ศรีขจร ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

2. แพทย์หญิงลนิดา   ไกรวิทย์ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
   กรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการอิสระ 

3. นางกรรณิการ์   งามโสภี กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
4. นายวกิรม    คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระ 
5. นายแพทย์ยจีูน   ดี.เอ็ม.บี. ครูน กรรมการอิสระ 
6. นางสาวนลนิ   วนาสนิ กรรมการ 
7. นายขจร   ธนะแพสย์ กรรมการ 

 
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม  

1. นางสาวสรุวีย์  ชยัธ ารงค์กลู ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน (CFO) 
2. นางสาวอญัชล ี ชวลติจารีธรรม  ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี 
3. นายณฐรักษ์ แสนชุ่ม ผู้อ านวยการส านกังานตรวจสอบภายใน 
4. นางสาวทิพย์วรรณ  รุจิโรจน์พิพฒันา ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน โรงพยาบาลธนบรีุ 
5. นางสาวสวุดี  พนัธุ์พานิช เลขานกุารบริษัท 
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เร่ิมการประชุม  

นายแพทย์บญุ วนาสนิ ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้แถลงตอ่
ที่ประชุมว่าการประชมุใหญ่ทกุครัง้ต้องมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกวา่ 25 คนหรือไม่น้อยกวา่กึ่ง
หนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จึงจะ
เป็นองค์ประชุม การประชุมครัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจ านวน 335 คน นบัจ านวนหุ้นรวม
ทัง้สิน้ 436,093,098 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 57.07 ของทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วจ านวน 764,080,000 หุ้น ครบเป็นองค์
ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกลา่วเปิดการประชมุ และด าเนินการประชมุ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้ 

 
วาระที่ 1   ประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ 

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย์ตอ่ประชาชนในครัง้แรก โดยประธานฯ แจ้งว่า บริษัทฯ 
ได้ยื่นเอกสารการขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วเมื่อวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 ที่ผา่น
มา โดยคาดว่าจะเร่ิมท าการซือ้ขายได้ในอีก 180 วัน ซึ่งระหว่างนี ้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  และส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ส านักงาน ก.ล.ต.) จะเข้ามาตรวจสอบ เยี่ยมชมกิจการ และ
สมัภาษณ์กรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ ทัง้นีจ้ะชีแ้จง และเตรียมความพร้อมผู้ ถือหุ้นก่อนการเสนอขายหลกัทรัพย์ต่อ
ประชาชนในครัง้แรกหลงัจากเสร็จสิน้วาระท่ี 7 

 
วาระที่ 2   รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2559  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 
 

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่  1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 
มิถุนายน 2559 ได้มีการบนัทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ดงักลา่ว ตามที่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นีแ้ล้ว (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระท่ี 2) 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติ 

มติ  ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน รับรองรายงานการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 29 มิถนุายน 2559  

 
วาระที่ 3.   พิจารณาอนุมัติลงทุนโครงการ เมดิคอลซิตี ้รังสิตและโครงการโรงพยาบาลธนบุรี รังสิต 

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า โครงการ เมดิคอลซิตี ้รังสิต ของบริษัทพรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และโครงการโรงพยาบาล ธนบุรี รังสิต ของบริษัทฯ ซึ่งทัง้สองโครงการเป็นโครงการ
ให้บริการสขุภาพและชุมชนที่พกัอาศยัของผู้สงูอายขุนาดใหญ่และโรงพยาบาลระดบัตติยภมูิ ในพืน้ที่ที่ดิน 142-2-97 ไร่ 
(57,907 ตารางวา) ตัง้อยู่บริเวณเขตรังสิต มลูค่าลงทนุรวมทัง้สิน้ประมาณ 16,000 ล้านบาท ที่ให้บริการครอบคลมุการ
ให้บริการทางการแพทย์ สิง่อ านวยความสะดวกด้านสขุภาพครบครัน รวมถึงชุมชนที่พกัอาศยัเพื่อการดแูลผู้สงูวยั ตามที่
ประเทศไทยก าลงัจะก้าวเข้าสูก่ารเป็นสงัคมผู้สงูอายุในอนาคต โดยรายละเอียดโครงการ เมดิคอลซิตี ้รังสิตและโครงการ
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โรงพยาบาลธนบรีุ รังสติ ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นีแ้ล้ว (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระท่ี 3) 

โครงการ โครงการเมดคิอลซิตี ้รังสติ  โครงการโรงพยาบาลธนบรีุ รังสติ 

ชื่อบริษัท บริษัทพรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จ ากดั  
ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ  
(ถือหุ้นร้อยละ 99.99)  

บริษัท ธนบรีุ เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ลักษณะธุรกจิ บริการทางการแพทย์ และสขุภาพแบบครบวงจร
แก่ผู้สงูอาย ุอาทิ ศนูย์ดแูลผู้ ป่วยที่ดแูลตวัเอง
ไมไ่ด้ (Age Care), ศนูย์กายภาพบ าบดั และ
ชมุชนท่ีพกัอาศยัคณุภาพส าหรับผู้สงูอาย ุเป็น
ต้น 

โรงพยาบาลตติยภมูิ  
ขนาดประมาณ 350 เตียง 

มูลค่าลงทุน 12,500 ล้านบาท 3,500 ล้านบาท 

ประธานฯ ได้เรียนเชิญนายแพทย์ธนาธิป ศภุประดิษฐ์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จง
รายละเอียดของโครงการเพิ่มเติม โดยนายแพทย์ธนาธิป แจ้งวา่ โครงการดงักลา่วได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชมุ
คณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 5/2559 เมื่อวนัท่ี 14 สงิหาคม 2559 และครัง้ที่ 6/2559 เมื่อวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2559  และได้
ผ่านการพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการโดยละเอียดในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครัง้ที่  15/2559 เมื่อวนัที่ 3 
พฤศจิกายน 2559 โดยทัง้สองโครงการมีมลูคา่ลงทนุรวมทัง้สิน้ประมาณ 16,000 ล้านบาท มีคา่ใช้จ่ายส าหรับการลงทนุใน
ระยะเร่ิมต้นของทัง้โครงการประมาณ 165 ล้านบาท แบง่สว่นพืน้ท่ีของโครงการออกเป็น 3 โซน ได้แก่ 

 
ทัง้นี ้การด าเนินการก่อสร้างจะแบง่เป็น 3 เฟส คือ  
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เร่ิมการประชุม  

นายแพทย์บญุ วนาสนิ ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้แถลงตอ่
ที่ประชุมว่าการประชมุใหญ่ทกุครัง้ต้องมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกวา่ 25 คนหรือไม่น้อยกวา่กึ่ง
หนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จึงจะ
เป็นองค์ประชุม การประชุมครัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเป็นจ านวน 335 คน นบัจ านวนหุ้นรวม
ทัง้สิน้ 436,093,098 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 57.07 ของทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วจ านวน 764,080,000 หุ้น ครบเป็นองค์
ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกลา่วเปิดการประชมุ และด าเนินการประชมุ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้ 

 
วาระที่ 1   ประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ 

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรัพย์ตอ่ประชาชนในครัง้แรก โดยประธานฯ แจ้งว่า บริษัทฯ 
ได้ยื่นเอกสารการขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วเมื่อวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 ที่ผา่น
มา โดยคาดว่าจะเร่ิมท าการซือ้ขายได้ในอีก 180 วัน ซึ่งระหว่างนี ้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  และส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ส านักงาน ก.ล.ต.) จะเข้ามาตรวจสอบ เยี่ยมชมกิจการ และ
สมัภาษณ์กรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ ทัง้นีจ้ะชีแ้จง และเตรียมความพร้อมผู้ ถือหุ้นก่อนการเสนอขายหลกัทรัพย์ต่อ
ประชาชนในครัง้แรกหลงัจากเสร็จสิน้วาระท่ี 7 

 
วาระที่ 2   รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2559  ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 
 

ประธานฯ กล่าวต่อท่ีประชุมว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่  1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 
มิถุนายน 2559 ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ดงักลา่ว ตามที่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นีแ้ล้ว (รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระท่ี 2) 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติ 

มติ  ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน รับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 29 มิถนุายน 2559  

 
วาระที่ 3.   พิจารณาอนุมัติลงทุนโครงการ เมดิคอลซิตี ้รังสิตและโครงการโรงพยาบาลธนบุรี รังสิต 

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า โครงการ เมดิคอลซิตี ้รังสิต ของบริษัทพรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และโครงการโรงพยาบาล ธนบุรี รังสิต ของบริษัทฯ ซึ่งทัง้สองโครงการเป็นโครงการ
ให้บริการสขุภาพและชุมชนที่พกัอาศยัของผู้สงูอายขุนาดใหญ่และโรงพยาบาลระดบัตติยภมูิ ในพืน้ที่ที่ดิน 142-2-97 ไร่ 
(57,907 ตารางวา) ตัง้อยู่บริเวณเขตรังสิต มลูค่าลงทนุรวมทัง้สิน้ประมาณ 16,000 ล้านบาท ที่ให้บริการครอบคลมุการ
ให้บริการทางการแพทย์ สิง่อ านวยความสะดวกด้านสขุภาพครบครัน รวมถึงชุมชนที่พกัอาศยัเพื่อการดแูลผู้สงูวยั ตามที่
ประเทศไทยก าลงัจะก้าวเข้าสูก่ารเป็นสงัคมผู้สงูอายุในอนาคต โดยรายละเอียดโครงการ เมดิคอลซิตี ้รังสิตและโครงการ
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โรงพยาบาลธนบรีุ รังสติ ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นีแ้ล้ว (รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบวาระท่ี 3) 

โครงการ โครงการเมดคิอลซิตี ้รังสติ  โครงการโรงพยาบาลธนบรีุ รังสติ 

ชื่อบริษัท บริษัทพรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จ ากดั  
ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ  
(ถือหุ้นร้อยละ 99.99)  

บริษัท ธนบรีุ เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

ลักษณะธุรกจิ บริการทางการแพทย์ และสขุภาพแบบครบวงจร
แก่ผู้สงูอาย ุอาทิ ศนูย์ดแูลผู้ ป่วยที่ดแูลตวัเอง
ไมไ่ด้ (Age Care), ศนูย์กายภาพบ าบดั และ
ชมุชนท่ีพกัอาศยัคณุภาพส าหรับผู้สงูอาย ุเป็น
ต้น 

โรงพยาบาลตติยภมูิ  
ขนาดประมาณ 350 เตียง 

มูลค่าลงทุน 12,500 ล้านบาท 3,500 ล้านบาท 

ประธานฯ ได้เรียนเชิญนายแพทย์ธนาธิป ศภุประดิษฐ์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จง
รายละเอียดของโครงการเพิ่มเติม โดยนายแพทย์ธนาธิป แจ้งวา่ โครงการดงักลา่วได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชมุ
คณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 5/2559 เมื่อวนัท่ี 14 สงิหาคม 2559 และครัง้ที่ 6/2559 เมื่อวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2559  และได้
ผ่านการพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการโดยละเอียดในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครัง้ที่  15/2559 เมื่อวนัที่ 3 
พฤศจิกายน 2559 โดยทัง้สองโครงการมีมลูคา่ลงทนุรวมทัง้สิน้ประมาณ 16,000 ล้านบาท มีคา่ใช้จ่ายส าหรับการลงทนุใน
ระยะเร่ิมต้นของทัง้โครงการประมาณ 165 ล้านบาท แบง่สว่นพืน้ท่ีของโครงการออกเป็น 3 โซน ได้แก่ 

 
ทัง้นี ้การด าเนินการก่อสร้างจะแบง่เป็น 3 เฟส คือ  
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เฟส 
การ

ก่อสร้าง 

โซน 
ที่ตัง้ 

ส่ิงปลูกสร้าง พืน้ที่
โดยประมาณ 

มูลค่าลงทนุ
โดยประมาณ 

ระยะเวลาโดยประมาณ 

1 1 Community Mall  
อาคาร Aged Care Center 

132,100 ตร.ม. 4,100 ล้าน
บาท  

 เร่ิมก่อสร้าง ปี 2560  
แล้วเสร็จ 2561  
สว่นพกัอาศยัโอนภายใน 
2562  

2 อาคารที่พกัอาศยัความสงู
ประมาณ 7 ชัน้ จ านวน
ประมาณ 800 ยนูิต และ 
Community Center 

3 คลบัเฮ้าส์สว่นแรก  
สวนสาธารณะขนาดใหญ่ 1 

2 2 อาคารที่พกัอาศยัความสงู
ประมาณ 7 ชัน้ จ านวน
ประมาณ 1900  ยนูิต และ 
Community Center 

220,000 ตร.ม. 6,200 ล้าน
บาท 

เร่ิมก่อสร้าง ปี 2562  
แล้วเสร็จ 2564  
สว่นพกัอาศยัโอนภายใน 
2565  

 

3 คลบัเฮ้าส์สว่นท่ีเหลอื 
สวนสาธารณะขนาดใหญ่ 2 

3 1 อาคารที่พกัอาศยัความสงู
ประมาณ  15 ชัน้  
จ านวนประมาณ 500 ยนูิต 
และโรงพยาบาลประมาณ 
350 เตียง 

60,000 ตร.ม. 5,700 ล้าน
บาท 

เร่ิมก่อสร้าง ปี 2565 
สว่นพกัอาศยัแล้วเสร็จ 
2566  
สว่นท่ีพกัอาศยัโอนภายใน 
2567  
สว่นโรงพยาบาลแล้วเสร็จ 
2567 

 โดยแบง่การลงทนุในโครงการดงักลา่วตามประเภทธุรกิจได้ ดงันี ้

ชื่อบริษัทและ 
มูลค่าลงทุนโครงการ 

ประเภทธุรกิจ มูลค่าลงทุน
โดยประมาณ 

ระยะเวลาคืนทุน 
(Payback Period) 

บจก. พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์  

12,500 ล้านบาท 

1.ท่ีพกัอาศยัผู้สงูวยั 10,580 ล้านบาท รับรู้ตามประมาณการขาย
และการโอน (3 ปี) 

2.เดอะซีเนียร์คลบั – ให้บริการ
สนัทนาการเพื่อดแูลสขุภาพจิต 
สขุภาพร่างกายและพฒันา
คณุภาพชีวิต 

670 ล้านบาท 7.6 

3. Aged Care Center 600 ล้านบาท 8.8 
4. Community Mall 650 ล้านบาท 7.6 
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ชื่อบริษัทและ 
มูลค่าลงทุนโครงการ 

ประเภทธุรกิจ มูลค่าลงทุน
โดยประมาณ 

ระยะเวลาคืนทุน 
(Payback Period) 

บมจ. ธนบรีุ เฮลท์แคร์ กรุ๊ป  
3,500 ล้านบาท 

5. โรงพยาบาล 3,500 ล้านบาท 10.6 

 

อนึ่ง การลงทุนในโครงการ เมดิคอลซิตี ้รังสิตและโครงการโรงพยาบาลธนบุรี รังสิตนี ้เป็นการลงทุนที่เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการได้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 เพื่อทราบต่อที่ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ที่ 1/2558 ซึ่งแจ้งว่า บริษัทฯ มีแผนงานเพื่อขยายธุรกิจด้านผู้สงูอายุเพื่อรองรับการขยายตวัของสงัคมผู้สงูอายขุอง
ประเทศไทยและของโลก โดยการสร้างศนูย์เฉพาะทางด้านผู้สงูอายซุึ่งมีสิ่งอ านวยความสะดวกและสร้างสิ่งแวดล้อมให้
เหมาะสมกบัผู้สงูอาย ุมีกิจกรรมและการดแูลอยา่งครบวงจร ซึ่งต่อมาที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวนัที่ 25 
เมษายน 2559 ได้มีมติอนมุตัิการวา่จ้างบริษัทพาร์ทเนอร์ คือ China Machinery Engineering Corporation (CMEC) เพื่อ
ก่อสร้างอาคารและสิง่ปลกูสร้าง ในโครงการ Hospital and Senior Living Complex ตัง้อยูท่ี่ถนนรังสติ-พหลโยธิน  รวมถงึ
การมอบอ านาจให้ นายแพทย์สนุทร ศรีทา เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการว่าจ้าง 
CMEC เพื่อการก่อสร้างดงักลา่ว ตามที่เห็นสมควร และให้อ านาจด าเนินการตา่งๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัเร่ืองดงักลา่ว
แทนบริษัทฯ จนเสร็จการ ซึ่งรวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงการเจรจา การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความส าคญัในสญัญา และ/หรือ 
เอกสารที่เก่ียวข้อง และการลงนาม ซึง่ที่ประชมุพิจารณาแล้วเห็นวา่ โครงการทัง้สองนี ้ได้รับการพิจารณาและอนมุตัิโดยที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัท และที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว รวมถึงมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ทัง้บริษัทฯ และ
ผู้ ถือหุ้ น จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการลงทุนในโครงการ เมดิคอลซิตี ้รังสิตและโครงการ
โรงพยาบาลธนบรีุ รังสติ ตามรายละเอียดที่เสนอ 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
อนมุตัิการลงทนุในโครงการ เมดิคอลซิตี ้รังสติ และโครงการโรงพยาบาลธนบรีุ รังสติ ตามรายละเอียดที่เสนอ 

มติ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน อนมุตัิการลงทนุในโครงการเมดิคอลซิตี ้รังสิตและโครงการโรงพยาบาลธนบรีุ รังสิต ในพืน้ที่ที่ดิน 142-2-97 ไร่ 
(57,907 ตารางวา) มูลค่าลงทุนรวมทัง้สิน้ประมาณ 16,000 ล้านบาท เพื่อรองรับสังคมผู้ สูงอายุในอนาคต โดยมี
รายละเอียดโครงการเมดิคอลซิตี ้รังสติและโครงการโรงพยาบาลธนบรีุ รังสติ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระท่ี 3) 
 

วาระที่  4.   พิจารณาอนุมัติการซือ้ที่ดินบริเวณรังสิต โดยการเข้าท าสัญญาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการมอบอ านาจ
ให้กรรมการ 

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมวา่ ที่ดินดงักลา่วตัง้อยู่ที่จงัหวดัปทมุธานี ขนาดที่ดิน 142-2-97 ไร่ (57,907 ตารางวา) 
บริษัทฯ มีความประสงค์จะใช้ที่ดินดงักลา่วเพื่อพฒันาเป็นโครงการ เมดิคอลซิตี ้รังสติและโครงการโรงพยาบาลธนบรีุ รังสติ 
ตามที่ผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิในวาระท่ี 3 

 ประธานฯ ได้เรียนเชิญนายแพทย์ธนาธิป ศภุประดิษฐ์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จง
รายละเอียด โดยนายแพทย์ธนาธิปแจ้งว่าราคาประเมินของที่ดินอยู่ในช่วง 1,831,000,000 ถึง 2,477,068,000 บาท 
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เฟส 
การ

ก่อสร้าง 

โซน 
ที่ตัง้ 

ส่ิงปลูกสร้าง พืน้ที่
โดยประมาณ 

มูลค่าลงทนุ
โดยประมาณ 

ระยะเวลาโดยประมาณ 

1 1 Community Mall  
อาคาร Aged Care Center 

132,100 ตร.ม. 4,100 ล้าน
บาท  

 เร่ิมก่อสร้าง ปี 2560  
แล้วเสร็จ 2561  
สว่นพกัอาศยัโอนภายใน 
2562  

2 อาคารที่พกัอาศยัความสงู
ประมาณ 7 ชัน้ จ านวน
ประมาณ 800 ยนูิต และ 
Community Center 

3 คลบัเฮ้าส์สว่นแรก  
สวนสาธารณะขนาดใหญ่ 1 

2 2 อาคารที่พกัอาศยัความสงู
ประมาณ 7 ชัน้ จ านวน
ประมาณ 1900  ยนูิต และ 
Community Center 

220,000 ตร.ม. 6,200 ล้าน
บาท 

เร่ิมก่อสร้าง ปี 2562  
แล้วเสร็จ 2564  
สว่นพกัอาศยัโอนภายใน 
2565  

 

3 คลบัเฮ้าส์สว่นท่ีเหลอื 
สวนสาธารณะขนาดใหญ่ 2 

3 1 อาคารที่พกัอาศยัความสงู
ประมาณ  15 ชัน้  
จ านวนประมาณ 500 ยนูิต 
และโรงพยาบาลประมาณ 
350 เตียง 

60,000 ตร.ม. 5,700 ล้าน
บาท 

เร่ิมก่อสร้าง ปี 2565 
สว่นพกัอาศยัแล้วเสร็จ 
2566  
สว่นท่ีพกัอาศยัโอนภายใน 
2567  
สว่นโรงพยาบาลแล้วเสร็จ 
2567 

 โดยแบง่การลงทนุในโครงการดงักลา่วตามประเภทธุรกิจได้ ดงันี ้

ชื่อบริษัทและ 
มูลค่าลงทุนโครงการ 

ประเภทธุรกิจ มูลค่าลงทุน
โดยประมาณ 

ระยะเวลาคืนทุน 
(Payback Period) 

บจก. พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์  

12,500 ล้านบาท 

1.ท่ีพกัอาศยัผู้สงูวยั 10,580 ล้านบาท รับรู้ตามประมาณการขาย
และการโอน (3 ปี) 

2.เดอะซีเนียร์คลบั – ให้บริการ
สนัทนาการเพื่อดแูลสขุภาพจิต 
สขุภาพร่างกายและพฒันา
คณุภาพชีวิต 

670 ล้านบาท 7.6 

3. Aged Care Center 600 ล้านบาท 8.8 
4. Community Mall 650 ล้านบาท 7.6 
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ชื่อบริษัทและ 
มูลค่าลงทุนโครงการ 

ประเภทธุรกิจ มูลค่าลงทุน
โดยประมาณ 

ระยะเวลาคืนทุน 
(Payback Period) 

บมจ. ธนบรีุ เฮลท์แคร์ กรุ๊ป  
3,500 ล้านบาท 

5. โรงพยาบาล 3,500 ล้านบาท 10.6 

 

อนึ่ง การลงทุนในโครงการ เมดิคอลซิตี ้รังสิตและโครงการโรงพยาบาลธนบุรี รังสิตนี ้เป็นการลงทุนที่เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการได้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 เพื่อทราบต่อที่ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ที่ 1/2558 ซึ่งแจ้งว่า บริษัทฯ มีแผนงานเพื่อขยายธุรกิจด้านผู้สงูอายุเพื่อรองรับการขยายตวัของสงัคมผู้สงูอายขุอง
ประเทศไทยและของโลก โดยการสร้างศนูย์เฉพาะทางด้านผู้สงูอายซุึ่งมีสิ่งอ านวยความสะดวกและสร้างสิ่งแวดล้อมให้
เหมาะสมกบัผู้สงูอาย ุมีกิจกรรมและการดแูลอยา่งครบวงจร ซึ่งต่อมาที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวนัที่ 25 
เมษายน 2559 ได้มีมติอนมุตัิการวา่จ้างบริษัทพาร์ทเนอร์ คือ China Machinery Engineering Corporation (CMEC) เพื่อ
ก่อสร้างอาคารและสิง่ปลกูสร้าง ในโครงการ Hospital and Senior Living Complex ตัง้อยูท่ี่ถนนรังสติ-พหลโยธิน  รวมถงึ
การมอบอ านาจให้ นายแพทย์สนุทร ศรีทา เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการว่าจ้าง 
CMEC เพื่อการก่อสร้างดงักลา่ว ตามที่เห็นสมควร และให้อ านาจด าเนินการตา่งๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัเร่ืองดงักลา่ว
แทนบริษัทฯ จนเสร็จการ ซึ่งรวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียงการเจรจา การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความส าคญัในสญัญา และ/หรือ 
เอกสารที่เก่ียวข้อง และการลงนาม ซึง่ที่ประชมุพิจารณาแล้วเห็นวา่ โครงการทัง้สองนี ้ได้รับการพิจารณาและอนมุตัิโดยที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัท และที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว รวมถึงมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ทัง้บริษัทฯ และ
ผู้ ถือหุ้ น จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการลงทุนในโครงการ เมดิคอลซิตี ้รังสิตและโครงการ
โรงพยาบาลธนบรีุ รังสติ ตามรายละเอียดที่เสนอ 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
อนมุตัิการลงทนุในโครงการ เมดิคอลซิตี ้รังสติ และโครงการโรงพยาบาลธนบรีุ รังสติ ตามรายละเอียดที่เสนอ 

มติ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน อนมุตัิการลงทนุในโครงการเมดิคอลซิตี ้รังสิตและโครงการโรงพยาบาลธนบรีุ รังสิต ในพืน้ที่ที่ดิน 142-2-97 ไร่ 
(57,907 ตารางวา) มูลค่าลงทุนรวมทัง้สิน้ประมาณ 16,000 ล้านบาท เพื่อรองรับสังคมผู้ สูงอายุในอนาคต โดยมี
รายละเอียดโครงการเมดิคอลซิตี ้รังสติและโครงการโรงพยาบาลธนบรีุ รังสติ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระท่ี 3) 
 

วาระที่  4.   พิจารณาอนุมัติการซือ้ที่ดินบริเวณรังสิต โดยการเข้าท าสัญญาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการมอบอ านาจ
ให้กรรมการ 

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมวา่ ที่ดินดงักลา่วตัง้อยู่ที่จงัหวดัปทมุธานี ขนาดที่ดิน 142-2-97 ไร่ (57,907 ตารางวา) 
บริษัทฯ มีความประสงค์จะใช้ที่ดินดงักลา่วเพื่อพฒันาเป็นโครงการ เมดิคอลซิตี ้รังสติและโครงการโรงพยาบาลธนบรีุ รังสติ 
ตามที่ผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิในวาระท่ี 3 

 ประธานฯ ได้เรียนเชิญนายแพทย์ธนาธิป ศภุประดิษฐ์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จง
รายละเอียด โดยนายแพทย์ธนาธิปแจ้งว่าราคาประเมินของที่ดินอยู่ในช่วง 1,831,000,000 ถึง 2,477,068,000 บาท 
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(ประเมินราคาโดยบริษัท ที.เอ.มาเนจเม้นท์ คอร์โปเรชัน่ (1999) จ ากดั และ บริษัท ฟาสท์ แอนด์ แฟร์ แวลเูอชัน่ จ ากดั ซึ่ง
เป็นบริษัทท่ีได้รับการเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ส านกังาน ก.ล.ต.)) โดย
ท่ีดินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธ์ิของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) แต่อยู่ภายใต้สญัญาระหว่างธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัท ศรีจันทกานต์ จ ากัด รวมถึงข้อตกลงที่เก่ียวข้องในการซือ้ขายสิทธิดงักลา่วระหว่างธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน)   บริษัท ศรีจนัทกานต์ จ ากดั บริษัท ราชธานีพฒันาการ (2014) จ ากดั  บริษัทฯ  และบริษัท พรีเมียร์ โฮม 
เฮลท์ แคร์ จ ากัด เพื่อใช้พืน้ที่ดังกล่าวพัฒนาโครงการ เมดิคอลซิตี ้รังสิต และโครงการโรงพยาบาลธนบุรี รังสิต และ
มอบหมายให้กรรมการ คือนายแพทย์ธนาธิป ศภุประดิษฐ์ เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบั
การซือ้ขายที่ดิน การเข้าท าสญัญาซือ้ขายที่ดินและสญัญาระหว่างกนัตามที่เห็นสมควร และให้อ านาจด าเนินการต่าง ๆ ท่ี
จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัเร่ืองดงักลา่วแทนบริษัทฯ จนเสร็จการ ซึ่งรวมถึงแต่ไมจ่ ากดัเพียงการเจรจา การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อความในสญัญาซือ้ขายที่ดิน  และสญัญาหรือเอกสารใด ๆ ระหวา่งบริษัทฯ และผู้ที่เก่ียวข้อง และการลงนาม โดยมีมลูคา่
ซือ้ขายที่ดิน ในจ านวนรวมทัง้สิน้ 1,900 ล้านบาท ทัง้นี ้ท่ีดินแบ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ และ บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์
แคร์ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ (ถือหุ้นร้อยละ 99.99) ดงันี ้

• กรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ เป็นท่ีดินติดถนนส่วนหน้าส าหรับการสร้างโรงพยาบาล จ านวน 20 ไร่ มูลค่า 520 
ล้านบาท   

• กรรมสิทธ์ิของ บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จ ากดั เป็นท่ีดินสว่นหลงัส าหรับให้บริการเสริมสร้างสขุภาพ
และชมุชนที่พกัอาศยัของผู้สงูอาย ุจ านวนประมาณ 122-2-97 ไร่ มลูคา่ 1,380 ล้านบาท  

 ที่ดินดงักล่าวขนาด 142-2-97 ไร่ มีมูลค่าซือ้ขายในจ านวนรวมทัง้สิน้ 1,900 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ จะได้รับโอน
โดยตรงจากธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) มีราคาท่ีเหมาะสมตามราคาประเมินของท่ีดิน รวมถึงการพฒันาโครงการ
ดงักลา่วมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทัง้บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น  จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิซือ้ที่ดินโดยการเข้าท าสญัญาที่เก่ียวข้อง รวมถึงการมอบอ านาจให้กรรมการ คือ นายแพทย์ธนาธิป ศภุประดิษฐ์ ใน
การด าเนินการท่ีเก่ียวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

 ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ  
โดยนายแพทย์บญุ วนาสิน งดแสดงความเห็นและงดออกเสียงในวาระนี ้เพื่อแสดงถึงการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี แม้วาระ
ดงักลา่วจะไมใ่ช่รายการที่เก่ียวโยงกนั 

 มติ  ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน อนมุตัิการซือ้ที่ดินบริเวณรังสิตขนาด 142-2-97 ไร่ มีมลูค่าซือ้ขายในจ านวนรวมทัง้สิน้ 1,900 ล้านบาท เพื่อใช้
พืน้ท่ีดงักลา่วพฒันาโครงการ เมดิคอลซิตี ้รังสิตและโครงการโรงพยาบาลธนบุรี  รังสิต โดยการเข้าท าสญัญาที่เก่ียวข้อง 
รวมถึงการมอบอ านาจให้กรรมการคือ นายแพทย์ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ ในการด าเนินการที่เก่ียวข้อง ตามรายละเอียดที่
เสนอ โดยนายแพทย์บญุ วนาสิน งดแสดงความเห็นและงดออกเสียงในวาระนี ้เพื่อแสดงถึงการก ากบัดแูลกิจการที่ดี แม้
วาระดงักลา่วจะไมใ่ช่รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
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วาระที่  5.   พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลธนบุรีแก่
กรรมการ 

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลธนบุรีแก่
กรรมการ โดยขอให้เลขานกุารบริษัทชีแ้จงรายละเอียดแก่ที่ประชมุ  

 เลขานกุารบริษัท แจ้งว่า  เพื่อตอบแทนการท างานของกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ได้มีมติในการประชมุครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการ
ก าหนดคา่ตอบแทนอื่น ได้แก่ คา่รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลธนบรีุแก่กรรมการ ดงันี ้

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายปี 
)บาทต่อปี( 

เบีย้ประชุม 
)บาทต่อครัง้( 

ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลธนบุรี 
)บาทต่อปี( 

ประ ธ านก ร รมกา ร
บริษัท 

180,000 10,000  กรรมการ 100,000 สว่นเกินลด 50% 
 บิดา-มารดา สว่นลด 50% ไมจ่ ากดัวงเงิน 
 ภรรยาและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ  

สว่นลด 50% รวมแล้วไมเ่กิน 100,000 

กรรมการบริษัท 140,000 10,000  กรรมการ 100,000 สว่นเกินลด 50% 
 บิดา-มารดา สว่นลด 50% ไมจ่ ากดัวงเงิน 
 ภรรยาและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ  

สว่นลด 50% รวมแล้วไมเ่กิน 100,000 

โดยการก าหนดค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลธนบุรีให้แก่กรรมการ ข้างต้นนี ้ใช้
หลกัเกณฑ์เดียวกนักบัผู้บริหารของโรงพยาบาลธนบรีุ ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมกบัหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลธนบรีุแก่กรรมการ  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติ 

มติ  ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุ อนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนอื่น ได้แก่ คา่รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลธนบรีุแก่กรรมการตามรายละเอียดที่เสนอ 

 
วาระที่  6.   พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของ

บริษัทฯ ข้อ 3 )วัตถุประสงค์) 

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)  โดยให้เลขานุการบริษัท เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี ้เพื่อให้
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(ประเมินราคาโดยบริษัท ที.เอ.มาเนจเม้นท์ คอร์โปเรชัน่ (1999) จ ากดั และ บริษัท ฟาสท์ แอนด์ แฟร์ แวลเูอชัน่ จ ากดั ซึ่ง
เป็นบริษัทท่ีได้รับการเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ส านกังาน ก.ล.ต.)) โดย
ท่ีดินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธ์ิของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) แต่อยู่ภายใต้สญัญาระหว่างธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัท ศรีจันทกานต์ จ ากัด รวมถึงข้อตกลงที่เก่ียวข้องในการซือ้ขายสิทธิดงักลา่วระหว่างธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน)   บริษัท ศรีจนัทกานต์ จ ากดั บริษัท ราชธานีพฒันาการ (2014) จ ากดั  บริษัทฯ  และบริษัท พรีเมียร์ โฮม 
เฮลท์ แคร์ จ ากัด เพื่อใช้พืน้ที่ดังกล่าวพัฒนาโครงการ เมดิคอลซิตี ้รังสิต และโครงการโรงพยาบาลธนบุรี รังสิต และ
มอบหมายให้กรรมการ คือนายแพทย์ธนาธิป ศภุประดิษฐ์ เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบั
การซือ้ขายที่ดิน การเข้าท าสญัญาซือ้ขายที่ดินและสญัญาระหว่างกนัตามที่เห็นสมควร และให้อ านาจด าเนินการต่าง ๆ ท่ี
จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัเร่ืองดงักลา่วแทนบริษัทฯ จนเสร็จการ ซึ่งรวมถึงแต่ไมจ่ ากดัเพียงการเจรจา การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อความในสญัญาซือ้ขายที่ดิน  และสญัญาหรือเอกสารใด ๆ ระหวา่งบริษัทฯ และผู้ที่เก่ียวข้อง และการลงนาม โดยมีมลูคา่
ซือ้ขายที่ดิน ในจ านวนรวมทัง้สิน้ 1,900 ล้านบาท ทัง้นี ้ท่ีดินแบ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ และ บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์
แคร์ จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ (ถือหุ้นร้อยละ 99.99) ดงันี ้

• กรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ เป็นท่ีดินติดถนนส่วนหน้าส าหรับการสร้างโรงพยาบาล จ านวน 20 ไร่ มูลค่า 520 
ล้านบาท   

• กรรมสิทธ์ิของ บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จ ากดั เป็นท่ีดินสว่นหลงัส าหรับให้บริการเสริมสร้างสขุภาพ
และชมุชนที่พกัอาศยัของผู้สงูอาย ุจ านวนประมาณ 122-2-97 ไร่ มลูคา่ 1,380 ล้านบาท  

 ที่ดินดงักล่าวขนาด 142-2-97 ไร่ มีมูลค่าซือ้ขายในจ านวนรวมทัง้สิน้ 1,900 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ จะได้รับโอน
โดยตรงจากธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) มีราคาท่ีเหมาะสมตามราคาประเมินของที่ดิน รวมถึงการพฒันาโครงการ
ดงักลา่วมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทัง้บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น  จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิซือ้ที่ดินโดยการเข้าท าสญัญาที่เก่ียวข้อง รวมถึงการมอบอ านาจให้กรรมการ คือ นายแพทย์ธนาธิป ศภุประดิษฐ์ ใน
การด าเนินการท่ีเก่ียวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอ 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

 ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ  
โดยนายแพทย์บญุ วนาสิน งดแสดงความเห็นและงดออกเสียงในวาระนี ้เพื่อแสดงถึงการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี แม้วาระ
ดงักลา่วจะไมใ่ช่รายการที่เก่ียวโยงกนั 

 มติ  ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน อนมุตัิการซือ้ที่ดินบริเวณรังสิตขนาด 142-2-97 ไร่ มีมลูค่าซือ้ขายในจ านวนรวมทัง้สิน้ 1,900 ล้านบาท เพื่อใช้
พืน้ที่ดงักลา่วพฒันาโครงการ เมดิคอลซิตี ้รังสิตและโครงการโรงพยาบาลธนบุรี  รังสิต โดยการเข้าท าสญัญาท่ีเก่ียวข้อง 
รวมถึงการมอบอ านาจให้กรรมการคือ นายแพทย์ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ ในการด าเนินการที่เก่ียวข้อง ตามรายละเอียดที่
เสนอ โดยนายแพทย์บญุ วนาสิน งดแสดงความเห็นและงดออกเสียงในวาระนี ้เพื่อแสดงถึงการก ากบัดแูลกิจการที่ดี แม้
วาระดงักลา่วจะไมใ่ช่รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

รายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2559  หนา้ 7 

วาระที่  5.   พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลธนบุรีแก่
กรรมการ 

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลธนบุรีแก่
กรรมการ โดยขอให้เลขานกุารบริษัทชีแ้จงรายละเอียดแก่ที่ประชมุ  

 เลขานกุารบริษัท แจ้งว่า  เพื่อตอบแทนการท างานของกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ได้มีมติในการประชมุครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการ
ก าหนดคา่ตอบแทนอื่น ได้แก่ คา่รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลธนบรีุแก่กรรมการ ดงันี ้

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายปี 
)บาทต่อปี( 

เบีย้ประชุม 
)บาทต่อครัง้( 

ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลธนบุรี 
)บาทต่อปี( 

ประ ธ านก ร รมกา ร
บริษัท 

180,000 10,000  กรรมการ 100,000 สว่นเกินลด 50% 
 บิดา-มารดา สว่นลด 50% ไมจ่ ากดัวงเงิน 
 ภรรยาและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ  

สว่นลด 50% รวมแล้วไมเ่กิน 100,000 

กรรมการบริษัท 140,000 10,000  กรรมการ 100,000 สว่นเกินลด 50% 
 บิดา-มารดา สว่นลด 50% ไมจ่ ากดัวงเงิน 
 ภรรยาและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ  

สว่นลด 50% รวมแล้วไมเ่กิน 100,000 

โดยการก าหนดค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลธนบุรีให้แก่กรรมการ ข้างต้นนี ้ใช้
หลกัเกณฑ์เดียวกนักบัผู้บริหารของโรงพยาบาลธนบรีุ ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมกบัหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการ จึงเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนอ่ืน ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลธนบรีุแก่กรรมการ  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติ 

มติ  ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุ อนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนอื่น ได้แก่ คา่รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลธนบรีุแก่กรรมการตามรายละเอียดที่เสนอ 

 
วาระที่  6.   พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของ

บริษัทฯ ข้อ 3 )วัตถุประสงค์) 

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)  โดยให้เลขานุการบริษัท เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี ้เพื่อให้
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สอดคล้องกับการน าหุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ และ
แก้ไขเปลีย่นแปลงหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วตัถปุระสงค์) ข้อที่ 23 และ 30 ดงันี ้

วัตถุประสงค์เดิม วัตถุประสงค์ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(23) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และ
อบไม้ โรงงานต่อตวัถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิคและ
เคร่ืองเคลือบ โรงงานผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผา โรงงานอดัปอ 
โรงงานสกัดน า้มนัพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ 
โรงงานทอผ้า โรงงานป่ันด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์
ลวดลายผ้า 
 โ ร ง ง า นผลิ ต แล ะหล่ อ ดอกย า ง รถยน ต์  
โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสงักะสี 
โรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส 
โรงงานบหุร่ี โรงงานน า้ตาล โรงงานผลติเคร่ืองใช้พลาสติก 
โรงงานรีดและหลอ่หลอมโลหะ โรงงานผลติบานประตแูละ
หน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเคร่ืองดื่ม โรงงานหลอ่
ยาง โรงงานประกอบรถยนต์ 

(23) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และ
อบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิคและ
เคร่ืองเคลือบ โรงงานผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผา โรงงานอดัปอ 
โรงงานสกัดน า้มันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ 
โรงงานทอผ้า โรงงานป่ันด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์
ลวดลายผ้า 
 โรงงานผลติและหลอ่ดอกยางรถยนต์ โรงงานผลติ
เหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสงักะสี โรงงานผลิต
อาหารส าเร็จรูป โรงงานแก๊ส โรงงานน า้ตาล โรงงานผลิต
เค ร่ืองใ ช้พลาสติก  โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ 
โ ร ง งานผลิตบานประตูและห น้าต่ า ง  โ ร ง งานแก้ว 
โรงงานผลิตเคร่ืองดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบ
รถยนต์ 

(30) ประกอบกิจการโรงแรม ภตัตาคาร บาร์ ไนท์คลบั 
โบวลิ่ง อาบอบนวด โรงภาพยนต์ และโรงมหรสพอ่ืน 
สถานพกัตากอากาศ สนามกีฬา สระวา่ยน า้ 

(30) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร โบว์ลิ่ง โรง
ภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพกัตากอากาศ สนาม
กีฬา สระวา่ยน า้ 

รวมถึงมอบอ านาจให้คณะกรรมการ หรือบคุคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทน
บริษัทมอบหมาย มีอ านาจด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการแก้ไขวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไข
เปลีย่นแปลงหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วตัถปุระสงค์) 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติ 

มติ  ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตัิการแก้ไขวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วตัถปุระสงค์) ข้อที่ 23 และ 30 
 

วาระที่ 7.   พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ  

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ  โดยให้เลขานกุารบริษัท เสนอรายละเอียด
ต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกบัการน าหุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
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แห่งประเทศไทย คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ ข้อ 6 และ 11 ดงันี ้

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ 6. บริษัทอาจแต่งตัง้บุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้ และ
หากบริษัทแต่งตัง้ ใ ห้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธี
ปฏิบัติที่ เ ก่ียวกับงานทะเบียนของบริษัทให้
เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นก าหนด 

ข้อ 6. บริษัทอาจแต่งตัง้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท าหน้าที่เป็น
นายทะเบียนหุ้นก็ได้ และหากบริษัทแต่งตัง้ให้ บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือบุคคลอื่นใดท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียนหุ้น
ของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เก่ียวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไป
ตามที่นายทะเบียนหุ้นก าหนด 

ข้อ  11. บริษัทจะถือหุ้ นหรือรับจ าน าหุ้ นของ
ตนเองมิได้ 

ข้อ 11. บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจ าน าหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแตก่รณีที่
บริษัทซือ้หุ้นคืนดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทอาจซือ้หุ้นคืนจากผู้ ถือหุ้นท่ีออกเสยีงไมเ่ห็นด้วยกบัมตขิอง
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่
เก่ียวกบัสทิธิในการออกเสยีงลงคะแนน และสทิธิในการรับเงินปันผล 
เนื่องจากผู้ ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าไม่ได้รับความเป็น
ธรรม หรือ 

(2) บริษัทอาจซือ้หุ้นคืนเพื่อวตัถปุระสงค์ในการบริหารทางการเงิน 
ในกรณีที่บริษัทมีก าไรสะสมและสภาพคลอ่งสว่นเกิน และการซือ้หุ้น
คืนไมเ่ป็นเหตใุห้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน 

ทัง้นี ้หุ้นที่บริษัทถืออยู่เนื่องจากการซือ้คืนมานัน้จะไม่นบัเป็นองค์
ประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้ น รวมทัง้ไม่มีสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนและสทิธิในการรับเงินปันผล 

บริษัทจะต้องขายหรือจ าหนา่ยหุ้นท่ีบริษัทซือ้คืนทัง้หมดภายในเวลา
ที่ก าหนดในโครงการซือ้หุ้นคืนของบริษัท ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทไม่
จ าหนา่ยหรือจ าหนา่ยหุ้นท่ีบริษัทซือ้คืนไมห่มดภายในเวลาที่ก าหนด 
บริษัทจะต้องด าเนินการลดทุนที่ช าระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้ นจด
ทะเบียนสว่นท่ีจ าหนา่ยไมไ่ด้ 

การซือ้หุ้ นคืน การขายหรือจ าหน่ายหุ้นที่ซือ้คืน และการลดทุนที่
ช าระแล้วโดยการตดัหุ้นที่ซือ้คืน รวมถึงการก าหนดจ านวนหุ้น ราคา
เสนอซือ้หุ้ นคืน และราคาเสนอขายหุ้ นที่ซือ้คืน หรือกรณีอื่นใดที่
เก่ียวข้องกับการซือ้หุ้ นคืนดงักล่าว ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง และในกรณีท่ีหุ้ นของบริษัทเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท
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สอดคล้องกับการน าหุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ และ
แก้ไขเปลีย่นแปลงหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วตัถปุระสงค์) ข้อที่ 23 และ 30 ดงันี ้

วัตถุประสงค์เดิม วัตถุประสงค์ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(23) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และ
อบไม้ โรงงานต่อตวัถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิคและ
เคร่ืองเคลือบ โรงงานผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผา โรงงานอดัปอ 
โรงงานสกัดน า้มนัพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ 
โรงงานทอผ้า โรงงานป่ันด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์
ลวดลายผ้า 
 โ ร ง ง า นผลิ ต แล ะหล่ อ ดอกย า ง รถยน ต์  
โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสงักะสี 
โรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส 
โรงงานบหุร่ี โรงงานน า้ตาล โรงงานผลติเคร่ืองใช้พลาสติก 
โรงงานรีดและหลอ่หลอมโลหะ โรงงานผลติบานประตแูละ
หน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเคร่ืองดื่ม โรงงานหลอ่
ยาง โรงงานประกอบรถยนต์ 

(23) ประกอบกิจการโรงสี โรงเลื่อย โรงงานไสไม้และ
อบไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิคและ
เคร่ืองเคลือบ โรงงานผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผา โรงงานอดัปอ 
โรงงานสกัดน า้มันพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ 
โรงงานทอผ้า โรงงานป่ันด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์
ลวดลายผ้า 
 โรงงานผลติและหลอ่ดอกยางรถยนต์ โรงงานผลติ
เหล็ก โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสงักะสี โรงงานผลิต
อาหารส าเร็จรูป โรงงานแก๊ส โรงงานน า้ตาล โรงงานผลิต
เค ร่ืองใ ช้พลาสติก  โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ 
โ ร ง งานผลิตบานประตูและห น้าต่ า ง  โ ร ง งานแก้ว 
โรงงานผลิตเคร่ืองดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบ
รถยนต์ 

(30) ประกอบกิจการโรงแรม ภตัตาคาร บาร์ ไนท์คลบั 
โบวลิ่ง อาบอบนวด โรงภาพยนต์ และโรงมหรสพอ่ืน 
สถานพกัตากอากาศ สนามกีฬา สระวา่ยน า้ 

(30) ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร โบว์ลิ่ง โรง
ภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพกัตากอากาศ สนาม
กีฬา สระวา่ยน า้ 

รวมถึงมอบอ านาจให้คณะกรรมการ หรือบคุคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทน
บริษัทมอบหมาย มีอ านาจด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการแก้ไขวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไข
เปลีย่นแปลงหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วตัถปุระสงค์) 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติ 

มติ  ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตัิการแก้ไขวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วตัถปุระสงค์) ข้อที่ 23 และ 30 
 

วาระที่ 7.   พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ  

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ  โดยให้เลขานกุารบริษัท เสนอรายละเอียด
ต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกบัการน าหุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
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แห่งประเทศไทย คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ ข้อ 6 และ 11 ดงันี ้

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ 6. บริษัทอาจแต่งตัง้บุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้ และ
หากบริษัทแต่งตัง้ ใ ห้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธี
ปฏิบัติที่ เ ก่ียวกับงานทะเบียนของบริษัทให้
เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นก าหนด 

ข้อ 6. บริษัทอาจแต่งตัง้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท าหน้าที่เป็น
นายทะเบียนหุ้นก็ได้ และหากบริษัทแต่งตัง้ให้ บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียนหุ้น
ของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เก่ียวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไป
ตามที่นายทะเบียนหุ้นก าหนด 

ข้อ  11. บริษัทจะถือหุ้ นหรือรับจ าน าหุ้ นของ
ตนเองมิได้ 

ข้อ 11. บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจ าน าหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแตก่รณีที่
บริษัทซือ้หุ้นคืนดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทอาจซือ้หุ้นคืนจากผู้ ถือหุ้นท่ีออกเสยีงไมเ่ห็นด้วยกบัมตขิอง
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่
เก่ียวกบัสทิธิในการออกเสยีงลงคะแนน และสทิธิในการรับเงินปันผล 
เนื่องจากผู้ ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าไม่ได้รับความเป็น
ธรรม หรือ 

(2) บริษัทอาจซือ้หุ้นคืนเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการบริหารทางการเงิน 
ในกรณีที่บริษัทมีก าไรสะสมและสภาพคลอ่งสว่นเกิน และการซือ้หุ้น
คืนไมเ่ป็นเหตใุห้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน 

ทัง้นี ้หุ้นที่บริษัทถืออยู่เนื่องจากการซือ้คืนมานัน้จะไม่นบัเป็นองค์
ประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้ น รวมทัง้ไม่มีสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนและสทิธิในการรับเงินปันผล 

บริษัทจะต้องขายหรือจ าหนา่ยหุ้นท่ีบริษัทซือ้คืนทัง้หมดภายในเวลา
ที่ก าหนดในโครงการซือ้หุ้นคืนของบริษัท ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทไม่
จ าหนา่ยหรือจ าหนา่ยหุ้นท่ีบริษัทซือ้คืนไมห่มดภายในเวลาที่ก าหนด 
บริษัทจะต้องด าเนินการลดทุนที่ช าระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้ นจด
ทะเบียนสว่นท่ีจ าหนา่ยไมไ่ด้ 

การซือ้หุ้ นคืน การขายหรือจ าหน่ายหุ้นที่ซือ้คืน และการลดทุนที่
ช าระแล้วโดยการตดัหุ้นที่ซือ้คืน รวมถึงการก าหนดจ านวนหุ้น ราคา
เสนอซือ้หุ้ นคืน และราคาเสนอขายหุ้ นที่ซือ้คืน หรือกรณีอื่นใดที่
เก่ียวข้องกับการซือ้หุ้ นคืนดงักล่าว ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง และในกรณีที่หุ้ นของบริษัทเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท
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ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม 
จะต้องปฏิบตัิตามข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยด้วย 
การซือ้หุ้ นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนท่ีช าระแล้ว ให้เป็น
อ านาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนมุตัิโครงการการ
ซือ้หุ้นคืน ทัง้นี ้ในกรณีที่จ านวนหุ้นที่ซือ้คืนมีจ านวนเกินกวา่ร้อยละ
สบิ (10) ของทนุท่ีช าระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน และบริษัทต้องท าการซือ้หุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) 
ปี นบัแตว่นัท่ีได้รับมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

รวมถึงมอบอ านาจให้คณะกรรมการ หรือบคุคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทน
บริษัทมอบหมาย มีอ านาจด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติ 

มติ  ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัิแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 6 และ 11 ตามที่เสนอ 
 
เร่ืองอื่น ๆ 

ประธานฯ ได้เรียนเชิญที่ปรึกษาของบริษัทฯ ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัการน าหุ้นเข้าตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึ่งคณุวรดา 
ตัง้สบืกลุ รองผู้จดัการใหญ่ บริษัทหลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ ากดั และคณุเทพชล โกศล ทนายความหุ้นสว่น บริษัท เบเคอร์ 
แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ากดั ได้แจ้งที่ประชมุวา่  

1. บริษัทฯ ได้ยื่นเอกสารการขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เมื่อวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 ที่ผา่นมา จึงคาด
วา่จะเร่ิมท าการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ในอีก 180 วนั คือประมาณเดือนเมษายน 2560  

2. ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าข่ายเป็น Strategic Shareholders ซึ่งมีจ านวนรวมกัน 55% ของทุนช าระแล้วหลงัวันที่บริษัทฯ 
เสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO - Initial Public Offering) แล้วเสร็จ จะไม่สามารถน าหุ้น
ออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแตว่นัท่ีหุ้นเร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ อยา่งไรก็ตาม ผู้ เข้า
ขา่ยสามารถทยอยขายหุ้นได้ในอตัราสว่นไมเ่กิน 25 % ของหุ้นท่ีถกูห้ามขาย เมื่อครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน 
ซึง่บริษัทฯ จะแจ้งรายช่ือผู้ ถือหุ้นดงักลา่วให้ทราบตอ่ไป  

3. เม่ือบริษัทฯ ได้รับการอนุมตัิเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ จะ
เปลี่ยนเป็น บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้น จะต้องน าใบหุ้นมาเปลี่ยนใหม่ 
เพื่อเข้าระบบของตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ จะท าจดหมายชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงใบหุ้น
เดิมให้ทราบตอ่ไป 

รายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2559  หนา้ 11 

4. ตามกฎเกณฑ์ของส านกังาน ก.ล.ต. ได้ก าหนด ข้อห้ามเก่ียวกบัการให้ข่าวและการประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัการ
เสนอขายหุ้นสามญัของบริษัทฯ ไว้ จึงขออนญุาตงดตอบค าถามเก่ียวกบัจ านวนและราคาหุ้น 

คุณสมบัติ สมบัติธนสุข ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามว่า หากผู้ ถือหุ้นไม่ต้องการซือ้ขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ
ต้องการจะถือใบหุ้นเก็บไว้จะต้องด าเนินการอยา่งไร   

คุณเทพชล ชีแ้จงผู้ ถือหุ้นว่า หากผู้ ถือหุ้น ต้องการท าการซือ้ขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะต้องเปิดบญัชีกบั
บริษัทหลกัทรัพย์ หรือโบรกเกอร์ (Broker) แตห่ากผู้ ถือหุ้นต้องการจะถือใบหุ้นเก็บไว้ ก็สามารถให้บริษัทฯ ประสานงานกบั
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ออกใบหุ้นสง่ให้ผู้ ถือหุ้นได้  และเม่ือใดที่ต้องการเปลี่ยนมาซือ้ขายหุ้น
ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ผู้ ถือหุ้นก็สามารถเปิดบญัชีและสง่มอบใบหุ้นให้โบรกเกอร์เพื่อท าการซือ้ขายได้ 

คณุปรีชา เรืองไพโรจน์ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามเก่ียวกบัจ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าขา่ยเป็น Strategic Shareholders วา่ มี
เพียง 99 รายใช่หรือไม ่ 

ประธานฯ ชีแ้จงวา่ ผู้ ถือหุ้นที่เข้าขา่ยเป็น Strategic Shareholders มีจ านวนรวมกนั 55% ของทนุช าระแล้วหลงั
วนัท่ีบริษัทฯ IPO แล้วเสร็จ  ดงันัน้จ านวนผู้ ถือหุ้นในกลุม่ดงักลา่วจะมากกวา่ 99 ราย 

ไม่มีเร่ืองอื่นใดเสนอตอ่ที่ประชมุเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงเรียนเชิญประธานกรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการบริหารความเสีย่งกลา่วกบัผู้ ถือหุ้น 

นายสมชาย ควูิจิตรสวุรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ กลา่วว่า การน าหุ้นเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ นัน้มีขัน้ตอนการด าเนินงานและกฎเกณฑ์มากมายซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นในอนาคต  ทัง้นีใ้น
อนาคตการตดัสินใจลงทนุ หรือด าเนินการใด ๆ จะต้องปฏิบตัิภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ของหน่วยงานก ากบัดแูล และ
เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลอยา่งเคร่งครัด เพื่อให้ผู้มีสว่นได้เสยีมีความเช่ือมัน่ในบริษัทฯ  และด าเนินธุรกิจได้อยา่งยัง่ยืน   

ผศ. นพ. วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการอิสระ กลา่ววา่ การน าหุ้นเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เป็นเร่ืองที่ดี เนื่องจากจะท าให้บริษัทฯ บริหารงานด้วยความโปร่งใส จะท าให้การด าเนิน
ธุรกิจเกิดจากการบริหารงานอยา่งมืออาชีพ และสามารถระดมทนุในการด าเนินโครงการตา่ง ๆ ได้ โดยมีกรรมการอิสระมา
ช่วยก ากบัดแูล และจะปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะที่เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงอยา่งเต็มความสามารถ เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ 

ประธานฯ แจ้งกับผู้ ถือหุ้นทุกท่านว่าจะท าหน้าที่ก ากับดูแล และบริหารงานให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
เป็นไปอยา่งรอบคอบ ระมดัระวงั จากนัน้ ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้เข้าร่วมประชมุและแสดงความคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และกลา่วปิดการประชมุ ณ เวลา 16:10 นาฬิกา 

 
                                                                                   ลงช่ือ......................................................  
                                                                                        (นายแพทย์บญุ วนาสนิ) 
                                                                                            ประธานกรรมการ 
 
                                                                                   ลงช่ือ......................................................  
                                                                                   (นายเฉลมิกลุ อภิบณุโยภาส) 
                                                                                                      กรรมการ 
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ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม 
จะต้องปฏิบตัิตามข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยด้วย 
การซือ้หุ้ นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนที่ช าระแล้ว ให้เป็น
อ านาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนมุติัโครงการการ
ซือ้หุ้นคืน ทัง้นี ้ในกรณีที่จ านวนหุ้นที่ซือ้คืนมีจ านวนเกินกวา่ร้อยละ
สบิ (10) ของทนุท่ีช าระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน และบริษัทต้องท าการซือ้หุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) 
ปี นบัแตว่นัท่ีได้รับมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

รวมถึงมอบอ านาจให้คณะกรรมการ หรือบคุคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทน
บริษัทมอบหมาย มีอ านาจด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติ 

มติ  ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัิแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 6 และ 11 ตามที่เสนอ 
 
เร่ืองอื่น ๆ 

ประธานฯ ได้เรียนเชิญที่ปรึกษาของบริษัทฯ ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัการน าหุ้นเข้าตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึ่งคณุวรดา 
ตัง้สบืกลุ รองผู้จดัการใหญ่ บริษัทหลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ ากดั และคณุเทพชล โกศล ทนายความหุ้นสว่น บริษัท เบเคอร์ 
แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ากดั ได้แจ้งที่ประชมุวา่  

1. บริษัทฯ ได้ยื่นเอกสารการขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เมื่อวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 ที่ผา่นมา จึงคาด
วา่จะเร่ิมท าการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ในอีก 180 วนั คือประมาณเดือนเมษายน 2560  

2. ผู้ ถือหุ้นที่เข้าข่ายเป็น Strategic Shareholders ซึ่งมีจ านวนรวมกัน 55% ของทุนช าระแล้วหลงัวันที่บริษัทฯ 
เสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO - Initial Public Offering) แล้วเสร็จ จะไม่สามารถน าหุ้น
ออกขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแตว่นัท่ีหุ้นเร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ อยา่งไรก็ตาม ผู้ เข้า
ขา่ยสามารถทยอยขายหุ้นได้ในอตัราสว่นไมเ่กิน 25 % ของหุ้นท่ีถกูห้ามขาย เมื่อครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน 
ซึง่บริษัทฯ จะแจ้งรายช่ือผู้ ถือหุ้นดงักลา่วให้ทราบตอ่ไป  

3. เมื่อบริษัทฯ ได้รับการอนุมตัิเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ จะ
เปลี่ยนเป็น บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้น จะต้องน าใบหุ้นมาเปลี่ยนใหม่ 
เพื่อเข้าระบบของตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ จะท าจดหมายชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงใบหุ้น
เดิมให้ทราบตอ่ไป 
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4. ตามกฎเกณฑ์ของส านกังาน ก.ล.ต. ได้ก าหนด ข้อห้ามเก่ียวกบัการให้ข่าวและการประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัการ
เสนอขายหุ้นสามญัของบริษัทฯ ไว้ จึงขออนญุาตงดตอบค าถามเก่ียวกบัจ านวนและราคาหุ้น 

คุณสมบัติ สมบัติธนสุข ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามว่า หากผู้ ถือหุ้นไม่ต้องการซือ้ขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ
ต้องการจะถือใบหุ้นเก็บไว้จะต้องด าเนินการอยา่งไร   

คุณเทพชล ชีแ้จงผู้ ถือหุ้นว่า หากผู้ ถือหุ้น ต้องการท าการซือ้ขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะต้องเปิดบญัชีกบั
บริษัทหลกัทรัพย์ หรือโบรกเกอร์ (Broker) แตห่ากผู้ ถือหุ้นต้องการจะถือใบหุ้นเก็บไว้ ก็สามารถให้บริษัทฯ ประสานงานกบั
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ออกใบหุ้นสง่ให้ผู้ ถือหุ้นได้  และเมื่อใดที่ต้องการเปลี่ยนมาซือ้ขายหุ้น
ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ผู้ ถือหุ้นก็สามารถเปิดบญัชีและสง่มอบใบหุ้นให้โบรกเกอร์เพื่อท าการซือ้ขายได้ 

คณุปรีชา เรืองไพโรจน์ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามเก่ียวกบัจ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าขา่ยเป็น Strategic Shareholders วา่ มี
เพียง 99 รายใช่หรือไม ่ 

ประธานฯ ชีแ้จงวา่ ผู้ ถือหุ้นที่เข้าขา่ยเป็น Strategic Shareholders มีจ านวนรวมกนั 55% ของทนุช าระแล้วหลงั
วนัท่ีบริษัทฯ IPO แล้วเสร็จ  ดงันัน้จ านวนผู้ ถือหุ้นในกลุม่ดงักลา่วจะมากกวา่ 99 ราย 

ไม่มีเร่ืองอื่นใดเสนอตอ่ที่ประชมุเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงเรียนเชิญประธานกรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการบริหารความเสีย่งกลา่วกบัผู้ ถือหุ้น 

นายสมชาย ควูิจิตรสวุรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ กลา่วว่า การน าหุ้นเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ นัน้มีขัน้ตอนการด าเนินงานและกฎเกณฑ์มากมายซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นในอนาคต  ทัง้นีใ้น
อนาคตการตดัสินใจลงทนุ หรือด าเนินการใด ๆ จะต้องปฏิบตัิภายใต้กฎหมาย กฎเกณฑ์ของหน่วยงานก ากบัดแูล และ
เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลอยา่งเคร่งครัด เพื่อให้ผู้มีสว่นได้เสยีมีความเช่ือมัน่ในบริษัทฯ  และด าเนินธุรกิจได้อยา่งยัง่ยืน   

ผศ. นพ. วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการอิสระ กลา่ววา่ การน าหุ้นเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เป็นเร่ืองที่ดี เนื่องจากจะท าให้บริษัทฯ บริหารงานด้วยความโปร่งใส จะท าให้การด าเนิน
ธุรกิจเกิดจากการบริหารงานอยา่งมืออาชีพ และสามารถระดมทนุในการด าเนินโครงการตา่ง ๆ ได้ โดยมีกรรมการอิสระมา
ช่วยก ากบัดแูล และจะปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะที่เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงอยา่งเต็มความสามารถ เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ 

ประธานฯ แจ้งกับผู้ ถือหุ้นทุกท่านว่าจะท าหน้าที่ก ากับดูแล และบริหารงานให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
เป็นไปอยา่งรอบคอบ ระมดัระวงั จากนัน้ ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้เข้าร่วมประชมุและแสดงความคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และกลา่วปิดการประชมุ ณ เวลา 16:10 นาฬิกา 

 
                                                                                   ลงช่ือ......................................................  
                                                                                        (นายแพทย์บญุ วนาสนิ) 
                                                                                            ประธานกรรมการ 
 
                                                                                   ลงช่ือ......................................................  
                                                                                   (นายเฉลมิกลุ อภิบณุโยภาส) 
                                                                                                      กรรมการ 



สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3 

ช่ือ-สกุล นายสดุวิณ ปัญญาวงศ์ขนัต ิ

ตาํแหน่ง  หุ้นสว่น 

โทรศัพท์ (66) 2344 1130  

แฟกซ์   (66) 2286 0500 

อีเมล์   sudwin.panyawongkhanti@th.pwc.com 

ประวัตกิารศึกษา และสมาชิกด้านวิชาชีพ 

o ปริญญาตรีสาขาการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

o ปริญญาตรีสาขาภาษาจีน มหาวิทยาลยัภาษาและวฒันธรรมแหง่ปักก่ิง (北京语言大学)

o ปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

การฝึกอบรมและวุฒบัิตรทางวิชาชีพ 

o สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี

o ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

o ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตได้รับความเห็นชอบจาก สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ (กลต.)

ผลงานและประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้อง 

เข้าร่วมงานกับบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2527 โดยมีประสบการณ์ใน

การทํางานทัง้ในประเทศไทยและประเทศฮ่องกง ปัจจุบนัดํารงตําแหน่งหุ้นส่วนในแผนกการตรวจสอบบญัชี

ของบริษัท และเป็นผู้ สอบบัญชีของกิจการหลายประเภท รวมถึงเป็นผู้ ตรวจสอบบัญชีสําหรับบริษัทท่ีจด

ทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ นอกจากนีย้งัเคยทํางานกบักลุม่บริษัทซีเคียวริเคอร์ในประเทศไทยในระหว่างปี 

พ.ศ. 2536 – 2538 

ประวัตขิองบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
บริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน)จ ากัด(มหาชน) 
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ช่ือ – นามสกุล  นายแพทย์บุญ  วนาสิน 
อาย ุ   78 ปี 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ 

 พฤษภาคม 2520 
 40 ปี (นบัถึงวนัประชมุผู้ ถือหุ้น) 
 กรรมการ 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

- ปริญญาตรี  : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
- อื่นๆ                 : Board Certified สาขาอายรุศาสตร์ และสาขาทางเดินอาหาร John Hopkins 

University, USA 

ประวัติการฝึกอบรม  

จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 135  ปี พ.ศ. 2560 

ต าแหน่งงานในบริษัท ณ ปัจจุบัน 

- ผู้ก่อตัง้บริษัทฯ 

- พ.ย 2520 - ส.ค.2558   กรรมการบริษัทฯ  

- ส.ค.2558 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัทฯ 

ประสบการณ์การท างาน (ย้อนหลงัอยา่งน้อย 5 ปี) 

 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอืน่ :  ไมมี่

 กิจการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท/กิจการ 
2519 – ปัจจบุนั ผู้ก่อตัง้, ประธานกรรมการ บริษัท ธนบรีุ เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ศนูย์หวัใจโรงพยาบาลธนบรีุ จ ากดั 
2554 – ปัจจบุนั ที่ปรึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 
2535 – ปัจจบุนั ที่ปรึกษา สมาคมศิษย์เกา่มหาวิทยาลยัมหดิล 
2534 – ปัจจบุนั นายกสมาคม นายกสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4 



สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3 

ช่ือ-สกุล นายสดุวิณ ปัญญาวงศ์ขนัต ิ

ตาํแหน่ง  หุ้นสว่น 

โทรศัพท์ (66) 2344 1130  

แฟกซ์   (66) 2286 0500 

อีเมล์   sudwin.panyawongkhanti@th.pwc.com 

ประวัตกิารศึกษา และสมาชิกด้านวิชาชีพ 

o ปริญญาตรีสาขาการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

o ปริญญาตรีสาขาภาษาจีน มหาวิทยาลยัภาษาและวฒันธรรมแหง่ปักก่ิง (北京语言大学)

o ปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

การฝึกอบรมและวุฒบัิตรทางวิชาชีพ 

o สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี

o ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

o ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตได้รับความเห็นชอบจาก สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ (กลต.)

ผลงานและประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้อง 

เข้าร่วมงานกับบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2527 โดยมีประสบการณ์ใน

การทํางานทัง้ในประเทศไทยและประเทศฮ่องกง ปัจจุบนัดํารงตําแหน่งหุ้นส่วนในแผนกการตรวจสอบบญัชี

ของบริษัท และเป็นผู้ สอบบัญชีของกิจการหลายประเภท รวมถึงเป็นผู้ ตรวจสอบบัญชีสําหรับบริษัทท่ีจด

ทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ นอกจากนีย้งัเคยทํางานกบักลุม่บริษัทซีเคียวริเคอร์ในประเทศไทยในระหว่างปี 

พ.ศ. 2536 – 2538 

ประวัตขิองบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
บริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน)จ ากัด(มหาชน) 
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ช่ือ – นามสกุล  นายแพทย์บุญ  วนาสิน 
อาย ุ   78 ปี 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ 

 พฤษภาคม 2520 
 40 ปี (นบัถึงวนัประชมุผู้ ถือหุ้น) 
 กรรมการ 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

- ปริญญาตรี  : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
- อื่นๆ                 : Board Certified สาขาอายรุศาสตร์ และสาขาทางเดินอาหาร John Hopkins 

University, USA 

ประวัติการฝึกอบรม  

จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 135  ปี พ.ศ. 2560 

ต าแหน่งงานในบริษัท ณ ปัจจุบัน 

- ผู้ก่อตัง้บริษัทฯ 

- พ.ย 2520 - ส.ค.2558   กรรมการบริษัทฯ  

- ส.ค.2558 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการบริษัทฯ 

ประสบการณ์การท างาน (ย้อนหลงัอยา่งน้อย 5 ปี) 

 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอืน่ :  ไมม่ี

 กิจการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท/กิจการ 
2519 – ปัจจบุนั ผู้ก่อตัง้, ประธานกรรมการ บริษัท ธนบรีุ เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ศนูย์หวัใจโรงพยาบาลธนบรีุ จ ากดั 
2554 – ปัจจบุนั ที่ปรึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 
2535 – ปัจจบุนั ที่ปรึกษา สมาคมศิษย์เกา่มหาวิทยาลยัมหดิล 
2534 – ปัจจบุนั นายกสมาคม นายกสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4 



ประวัตขิองบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
บริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน)จ ากัด(มหาชน) 
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 กจิการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไมม่ี 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท : มี (0.76%) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร 

ข้อพพิาททางกฎหมาย    
: ไมม่ ี

: ไมม่ ี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนตามขัน้ตอน
และวิธีการท่ีก าหนด 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559 

- การประชมุคณะกรรมการบริษัท  :  เข้าร่วมประชมุจ านวน  6/6 ครัง้ 

- การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 : เข้าร่วมประชมุจ านวน  1/1 ครัง้ 

- การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 : เข้าร่วมประชมุจ านวน  2/2 ครัง้ 

- การประชมุเตรียมความพร้อมก่อนเข้า IPO : เข้าร่วมประชมุจ านวน  3/3 ครัง้ 

ประวัตขิองบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
บริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน)จ ากัด(มหาชน) 
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ช่ือ – นามสกุล  นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ 
อาย ุ  65 ปี 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ 

 22 ธนัวาคม 2558 
 1 ปี 4 เดือน (นบัถึงวนัประชมุผู้ ถือหุ้น) 
 กรรมการอิสระ  

คุณวุฒทิางการศึกษา 

- ปริญญาตรี  : นิติศาสตรบณัฑติ, นิติศาสตร์, มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
- ปริญญาโท       : รัฐประศาสนศาตรมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
- อื่นๆ                 : เนติบณัฑิตไทย, ส านกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนติบณัฑิตสภา รุ่นท่ี 27 

ประวัติการฝึกอบรม 

จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 
- หลกัสตูร Understanding the fundamental of financial Statement (UFS) รุ่นท่ี 3  ปี พ.ศ. 2549 
- หลกัสตูร  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 56 ปี พ.ศ. 2549 
- หลกัสตูร  Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 76 ปี พ.ศ. 2549 
- หลกัสตูร  Training for the Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 28 ปี พ.ศ. 2555 

จัดอบรมโดยสถาบันอื่น: 
- หลกัสตูร หลกัสตูรอยัการจงัหวดั รุ่นท่ี 9 ปี พ.ศ. 2530 
     จดัอบรมโดย สถาบนัพฒันาข้าราชการฝ่ายอยัการ 
- หลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 9 ปี พ.ศ. 2550 
จดัอบรมโดย สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) 

- หลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงู ด้านวิทยาการพลงังาน รุ่นท่ี 2 
จดัอบรมโดย สถาบนัวิทยาการพลงังาน (วพน.) 

ต าแหน่งงานในบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน 

- พ.ย 2558-ปัจจบุนั        กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 



ประวัตขิองบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
บริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน)จ ากัด(มหาชน) 
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 กจิการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไมม่ี 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท : มี (0.76%) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร 

ข้อพพิาททางกฎหมาย    
: ไมม่ ี

: ไมม่ ี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนตามขัน้ตอน
และวิธีการท่ีก าหนด 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559 

- การประชมุคณะกรรมการบริษัท  :  เข้าร่วมประชมุจ านวน  6/6 ครัง้ 

- การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 : เข้าร่วมประชมุจ านวน  1/1 ครัง้ 

- การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 : เข้าร่วมประชมุจ านวน  2/2 ครัง้ 

- การประชมุเตรียมความพร้อมก่อนเข้า IPO : เข้าร่วมประชมุจ านวน  3/3 ครัง้ 

ประวัตขิองบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
บริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน)จ ากัด(มหาชน) 
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ช่ือ – นามสกุล  นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ 
อาย ุ  65 ปี 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ 

 22 ธนัวาคม 2558 
 1 ปี 4 เดือน (นบัถึงวนัประชมุผู้ ถือหุ้น) 
 กรรมการอิสระ  

คุณวุฒทิางการศึกษา 

- ปริญญาตรี  : นิติศาสตรบณัฑติ, นิติศาสตร์, มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
- ปริญญาโท       : รัฐประศาสนศาตรมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
- อื่นๆ                 : เนติบณัฑิตไทย, ส านกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนติบณัฑิตสภา รุ่นท่ี 27 

ประวัติการฝึกอบรม 

จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 
- หลกัสตูร Understanding the fundamental of financial Statement (UFS) รุ่นท่ี 3  ปี พ.ศ. 2549 
- หลกัสตูร  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 56 ปี พ.ศ. 2549 
- หลกัสตูร  Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 76 ปี พ.ศ. 2549 
- หลกัสตูร  Training for the Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 28 ปี พ.ศ. 2555 

จัดอบรมโดยสถาบันอื่น: 
- หลกัสตูร หลกัสตูรอยัการจงัหวดั รุ่นท่ี 9 ปี พ.ศ. 2530 
     จดัอบรมโดย สถาบนัพฒันาข้าราชการฝ่ายอยัการ 
- หลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 9 ปี พ.ศ. 2550 
จดัอบรมโดย สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) 

- หลกัสตูร ผู้บริหารระดบัสงู ด้านวิทยาการพลงังาน รุ่นท่ี 2 
จดัอบรมโดย สถาบนัวิทยาการพลงังาน (วพน.) 

ต าแหน่งงานในบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน 

- พ.ย 2558-ปัจจบุนั        กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 



ประวัตขิองบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
บริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน)จ ากัด(มหาชน) 

Page 4 of 10 

ประสบการณ์การท างาน (ย้อนหลงัอยา่งน้อย 5 ปี) 

 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท/กิจการ 

19 ตค. 2554-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

 กิจการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท/กิจการ 

2556-2558 อธิบดีอยัการ ส านกังานคดีเศรษฐกิจ
และทรัพยากร 

ส านกังานอยัการสงูสดุ 

2554-2556 อธิบดีอยัการ ส านกังาน ส านกังานอยัการสงูสดุ 

 กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไมม่ี 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท : ไมม่ ี

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร 

ข้อพพิาททางกฎหมาย    
: ไมม่ ี

: ไมม่ ี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนตามขัน้ตอน
และวิธีการท่ีก าหนด 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559 

- การประชมุคณะกรรมการบริษัท   :  เข้าร่วมประชมุจ านวน  6/6 ครัง้ 

- การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ   : เข้าร่วมประชมุจ านวน   6/6 ครัง้ 

- การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น : เข้าร่วมประชมุจ านวน  0/1 ครัง้ 

- การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น : เข้าร่วมประชมุจ านวน  1/2 ครัง้ 

- การประชมุเตรียมความพร้อมก่อนเข้า IPO : เข้าร่วมประชมุจ านวน  3/3 ครัง้

ประวัตขิองบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
บริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน)จ ากัด(มหาชน) 
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ช่ือ – นามสกุล  แพทย์หญิงลินดา ไกรวิทย์ 
อาย ุ   44 ปี 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ 

 30 เมษายน 2558 
 2 ปี  (นบัถึงวนัประชมุผู้ ถือหุ้น) 
 กรรมการอิสระ 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

- ปริญญาตรี  : แพทยศาสตรบณัฑติ, จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี       : นิติศาสตรบณัฑติ, มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- ปริญญาโท       : MBA, Marshall School of Business, University of Southern California

ประวัติการฝึกอบรม 

จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 
- หลกัสตูร  How to Develop a Risk Management Plan (HRP 11/2016)  รุ่นท่ี 11  ปี พ.ศ. 2559 
- หลกัสตูร  Director Accreditation Program (DAP EN 125/2016) รุ่นท่ี 125 ปี พ.ศ. 2559 

ต าแหน่งงานในบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน 

- เม.ย. 2558-ปัจจบุนั        กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน

ประสบการณ์การท างาน (ย้อนหลงัอยา่งน้อย 5 ปี) 

 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอืน่ :

ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท/กิจการ 
2554 ผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพดสุติเวชการ จ ากดั (มหาชน) 

 กิจการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท/กิจการ 
ปัจจบุนั ผู้ช่วยผู้อ านวยการ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
2557 – 2559 กรรมการอ านวยการ โรงพยาบาลจฬุาภรณ์ 
2555 - 2557 ที่ปรึกษา บริษัท ธนบรีุ เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 



ประวัตขิองบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
บริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน)จ ากัด(มหาชน) 
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ประสบการณ์การท างาน (ย้อนหลงัอยา่งน้อย 5 ปี) 

 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท/กิจการ 

19 ตค. 2554-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

 กิจการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท/กิจการ 

2556-2558 อธิบดีอยัการ ส านกังานคดีเศรษฐกิจ
และทรัพยากร 

ส านกังานอยัการสงูสดุ 

2554-2556 อธิบดีอยัการ ส านกังาน ส านกังานอยัการสงูสดุ 

 กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไมม่ี 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท : ไมม่ ี

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร 

ข้อพพิาททางกฎหมาย    
: ไมม่ ี

: ไมม่ ี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนตามขัน้ตอน
และวิธีการท่ีก าหนด 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559 

- การประชมุคณะกรรมการบริษัท   :  เข้าร่วมประชมุจ านวน  6/6 ครัง้ 

- การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ   : เข้าร่วมประชมุจ านวน   6/6 ครัง้ 

- การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น : เข้าร่วมประชมุจ านวน  0/1 ครัง้ 

- การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น : เข้าร่วมประชมุจ านวน  1/2 ครัง้ 

- การประชมุเตรียมความพร้อมก่อนเข้า IPO : เข้าร่วมประชมุจ านวน  3/3 ครัง้

ประวัตขิองบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
บริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน)จ ากัด(มหาชน) 
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ช่ือ – นามสกุล  แพทย์หญิงลินดา ไกรวิทย์ 
อาย ุ   44 ปี 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ 

 30 เมษายน 2558 
 2 ปี  (นบัถึงวนัประชมุผู้ ถือหุ้น) 
 กรรมการอิสระ 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

- ปริญญาตรี  : แพทยศาสตรบณัฑติ, จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี       : นิติศาสตรบณัฑติ, มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- ปริญญาโท       : MBA, Marshall School of Business, University of Southern California

ประวัติการฝึกอบรม 

จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 
- หลกัสตูร  How to Develop a Risk Management Plan (HRP 11/2016)  รุ่นท่ี 11  ปี พ.ศ. 2559 
- หลกัสตูร  Director Accreditation Program (DAP EN 125/2016) รุ่นท่ี 125 ปี พ.ศ. 2559 

ต าแหน่งงานในบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน 

- เม.ย. 2558-ปัจจบุนั        กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน

ประสบการณ์การท างาน (ย้อนหลงัอยา่งน้อย 5 ปี) 

 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอืน่ :

ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท/กิจการ 
2554 ผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพดสุติเวชการ จ ากดั (มหาชน) 

 กิจการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท/กิจการ 
ปัจจบุนั ผู้ช่วยผู้อ านวยการ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
2557 – 2559 กรรมการอ านวยการ โรงพยาบาลจฬุาภรณ์ 
2555 - 2557 ที่ปรึกษา บริษัท ธนบรีุ เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 



ประวัตขิองบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
บริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน)จ ากัด(มหาชน) 
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 กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไมม่ี 
ทัง้นี ้แพทย์หญิงลนิดา ไกรวิทย์  ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการบริหารโรงพยาบาลจฬุาภรณ์ ตัง้อยูท่ีแ่ขวงตลาดบางเขน
เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เป็นโรงพยาบาลในสงักดัของรัฐ แม้จะเป็นธุรกิจเดียวกนั แตโ่รงพยาบาลจฬุาภรณ์เป็น
โรงพยาบาลท่ีเน้นการศกึษาวจิยัทางการแพทย์ โดยมิได้แสวงหาก าไรเป็นส าคญั แพทย์หญิงลนิดา ไกรวิทย์จงึไมไ่ด้
เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในองค์กรที่อาจเป็นคูแ่ขง่กบับริษัทฯ

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท : ไมม่ ี

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร 

ข้อพพิาททางกฎหมาย    
: ไมม่ ี

: ไมม่ ี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนตามขัน้ตอน
และวิธีการท่ีก าหนด 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559 

- การประชมุคณะกรรมการบริษัท :  เข้าร่วมประชมุจ านวน  6/6 ครัง้ 

- การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง            : เข้าร่วมประชมุจ านวน   2/2 ครัง้ 

- การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน    : เข้าร่วมประชมุจ านวน   2/2 ครัง้ 

- การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น : เข้าร่วมประชมุจ านวน  1/1 ครัง้

- การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น  : เข้าร่วมประชมุจ านวน  0/2 ครัง้

- การประชมุเตรียมความพร้อมก่อนเข้า IPO : เข้าร่วมประชมุจ านวน  2/3 ครัง้

ประวัตขิองบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
บริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน)จ ากัด(มหาชน) 

Page 7 of 10 

ช่ือ – นามสกุล  รศ. นพ.อาศิส อุนนะนันทน์ 
อาย ุ   41 ปี 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ 

 30 เมษายน 2558 
 2 ปี (นบัถึงวนัประชมุผู้ ถือหุ้น) 
 กรรมการ 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

- ปริญญาตรี  : Doctor of Medicine (First Degree Honor), Mahidol University 
- ปริญญาโท       : Master of Science, Clinical Epidemiology and Health Service Researches, Weill 

Cornell University 

ประวัติการฝึกอบรม 

จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 128 ปี พ.ศ. 2559 

จัดอบรมโดยสถาบันอื่น: 
- หลกัสตูร Certificate, Metabolic Bone Diseases 
 จดัอบรมโดย Hospital for Special Surgery 
- หลกัสตูร Certificate, Adult Reconstructive Surgery 
 จดัอบรมโดย University Hospital Case Medical Center 
- หลกัสตูร Certificate, Adult Reconstructive Surgery and Total Joint Replacement 
 จดัอบรมโดย Stanford Hospital and Clinics 
- หลกัสตูร Thai Board of Orthopedic Surgery 

จดัอบรมโดย Mahidol University 

ต าแหน่งงานในบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน 

- 30 เม.ย. 2558-ปัจจบุนั กรรมการ 

ประสบการณ์การท างาน (ย้อนหลงัอยา่งน้อย 5 ปี) 

 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไมมี่



ประวัตขิองบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
บริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน)จ ากัด(มหาชน) 
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 กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไมม่ี 
ทัง้นี ้แพทย์หญิงลนิดา ไกรวิทย์  ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการบริหารโรงพยาบาลจฬุาภรณ์ ตัง้อยูท่ีแ่ขวงตลาดบางเขน
เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร เป็นโรงพยาบาลในสงักดัของรัฐ แม้จะเป็นธุรกิจเดียวกนั แตโ่รงพยาบาลจฬุาภรณ์เป็น
โรงพยาบาลท่ีเน้นการศกึษาวจิยัทางการแพทย์ โดยมิได้แสวงหาก าไรเป็นส าคญั แพทย์หญิงลนิดา ไกรวิทย์จงึไมไ่ด้
เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในองค์กรที่อาจเป็นคูแ่ขง่กบับริษัทฯ

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท : ไมม่ ี

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร 

ข้อพพิาททางกฎหมาย    
: ไมม่ ี

: ไมม่ ี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนตามขัน้ตอน
และวิธีการท่ีก าหนด 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559 

- การประชมุคณะกรรมการบริษัท :  เข้าร่วมประชมุจ านวน  6/6 ครัง้ 

- การประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง            : เข้าร่วมประชมุจ านวน   2/2 ครัง้ 

- การประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน    : เข้าร่วมประชมุจ านวน   2/2 ครัง้ 

- การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น : เข้าร่วมประชมุจ านวน  1/1 ครัง้

- การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น  : เข้าร่วมประชมุจ านวน  0/2 ครัง้

- การประชมุเตรียมความพร้อมก่อนเข้า IPO : เข้าร่วมประชมุจ านวน  2/3 ครัง้

ประวัตขิองบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
บริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน)จ ากัด(มหาชน) 
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ช่ือ – นามสกุล  รศ. นพ.อาศิส อุนนะนันทน์ 
อาย ุ   41 ปี 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ 

 30 เมษายน 2558 
 2 ปี (นบัถึงวนัประชมุผู้ ถือหุ้น) 
 กรรมการ 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

- ปริญญาตรี  : Doctor of Medicine (First Degree Honor), Mahidol University 
- ปริญญาโท       : Master of Science, Clinical Epidemiology and Health Service Researches, Weill 

Cornell University 

ประวัติการฝึกอบรม 

จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 128 ปี พ.ศ. 2559 

จัดอบรมโดยสถาบันอื่น: 
- หลกัสตูร Certificate, Metabolic Bone Diseases 
 จดัอบรมโดย Hospital for Special Surgery 
- หลกัสตูร Certificate, Adult Reconstructive Surgery 
 จดัอบรมโดย University Hospital Case Medical Center 
- หลกัสตูร Certificate, Adult Reconstructive Surgery and Total Joint Replacement 
 จดัอบรมโดย Stanford Hospital and Clinics 
- หลกัสตูร Thai Board of Orthopedic Surgery 

จดัอบรมโดย Mahidol University 

ต าแหน่งงานในบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน 

- 30 เม.ย. 2558-ปัจจบุนั กรรมการ 

ประสบการณ์การท างาน (ย้อนหลงัอยา่งน้อย 5 ปี) 

 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไมม่ี



ประวัตขิองบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
บริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน)จ ากัด(มหาชน) 
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 กิจการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท/กิจการ 

2555 - ปัจจบุนั - Assoc. Prof. in Orthopedic Surgery 
- Chief of Metabolic Bone Diseases Service, 

Department of Orthopedic surgery 
- Alternate member of Siriraj Institutional 

Review Board committee. 

Siriraj Hospital 

- Assistant Director of Siriraj Orthopaedic 
training program, Department of 
Orthopaedic Surgery 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล

- Committee Thai Osteoporosis Foundation 

 กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไมม่ี 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท : ม ี(0.65%) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร 

ข้อพพิาททางกฎหมาย    
: ไมม่ ี

: ไมม่ ี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนตามขัน้ตอน
และวิธีการท่ีก าหนด 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559 

- การประชมุคณะกรรมการบริษัท  :  เข้าร่วมประชมุจ านวน  5/6 ครัง้ 

- การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น : เข้าร่วมประชมุจ านวน  1/1 ครัง้

- การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น : เข้าร่วมประชมุจ านวน  1/2 ครัง้

- การประชมุเตรียมความพร้อมก่อนเข้า IPO : เข้าร่วมประชมุจ านวน  3/3 ครัง้

ประวัตขิองบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
บริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน)จ ากัด(มหาชน) 
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ช่ือ – นามสกุล  นางสาวนลิน  วนาสิน 
อาย ุ   43 ปี 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ 

 มิถนุายน 2555 
 4 ปี 11 เดือน (นบัถึงวนัประชมุผู้ ถือหุ้น) 
 กรรมการ 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

- ปริญญาตรี  : เศรษฐศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์, Columbia University 
- ปริญญาโท       : Engineering - Economic Systems and Operations Research, Stanford University 
- ปริญญาโท       : MBA Program, INSEAD Fontainebleau, France 

ประวัติการฝึกอบรม 

จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 133 ปี พ.ศ. 2560 

จัดอบรมโดยสถาบันอื่น :   ไม่มี 

ต าแหน่งงานในบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน 

- มิ.ย. 2555 - ปัจจบุนั    กรรมการ 

ประสบการณ์การท างาน (ย้อนหลงัอยา่งน้อย 5 ปี) 

 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอืน่ :  ไมมี่

 กิจการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท/กิจการ 

2555 - ปัจจบุนั นกัลงทนุและผู้จดัการ ควินซ์ แอทเทอร่ี แอนด์ บาร์ 
2554 - 2551 ฟรีแลนซ์ เทรนเนอร์ 
2548 - 2551 ประธานและผู้อ านวยการพฒันาธุรกิจ ตรัยยา ศนูย์สขุภาพองค์รวม 

 กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไมมี่ 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท : มี (0.0015%) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร : ไมมี่ 



ประวัตขิองบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
บริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน)จ ากัด(มหาชน) 
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 กิจการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท/กิจการ 

2555 - ปัจจบุนั - Assoc. Prof. in Orthopedic Surgery 
- Chief of Metabolic Bone Diseases Service, 

Department of Orthopedic surgery 
- Alternate member of Siriraj Institutional 

Review Board committee. 

Siriraj Hospital 

- Assistant Director of Siriraj Orthopaedic 
training program, Department of 
Orthopaedic Surgery 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล

- Committee Thai Osteoporosis Foundation 

 กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไมม่ี 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท : ม ี(0.65%) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร 

ข้อพพิาททางกฎหมาย    
: ไมม่ ี

: ไมม่ ี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนตามขัน้ตอน
และวิธีการท่ีก าหนด 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559 

- การประชมุคณะกรรมการบริษัท  :  เข้าร่วมประชมุจ านวน  5/6 ครัง้ 

- การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น : เข้าร่วมประชมุจ านวน  1/1 ครัง้

- การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น : เข้าร่วมประชมุจ านวน  1/2 ครัง้

- การประชมุเตรียมความพร้อมก่อนเข้า IPO : เข้าร่วมประชมุจ านวน  3/3 ครัง้

ประวัตขิองบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
บริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน)จ ากัด(มหาชน) 
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ช่ือ – นามสกุล  นางสาวนลิน  วนาสิน 
อาย ุ   43 ปี 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ 

 มิถนุายน 2555 
 4 ปี 11 เดือน (นบัถึงวนัประชมุผู้ ถือหุ้น) 
 กรรมการ 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

- ปริญญาตรี  : เศรษฐศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์, Columbia University 
- ปริญญาโท       : Engineering - Economic Systems and Operations Research, Stanford University 
- ปริญญาโท       : MBA Program, INSEAD Fontainebleau, France 

ประวัติการฝึกอบรม 

จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 133 ปี พ.ศ. 2560 

จัดอบรมโดยสถาบันอื่น :   ไม่มี 

ต าแหน่งงานในบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน 

- มิ.ย. 2555 - ปัจจบุนั    กรรมการ 

ประสบการณ์การท างาน (ย้อนหลงัอยา่งน้อย 5 ปี) 

 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอืน่ :  ไมม่ี

 กิจการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท/กิจการ 

2555 - ปัจจบุนั นกัลงทนุและผู้จดัการ ควินซ์ แอทเทอร่ี แอนด์ บาร์ 
2554 - 2551 ฟรีแลนซ์ เทรนเนอร์ 
2548 - 2551 ประธานและผู้อ านวยการพฒันาธุรกิจ ตรัยยา ศนูย์สขุภาพองค์รวม 

 กิจการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไมม่ี 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท : มี (0.0015%) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร : ไมม่ ี



ประวัตขิองบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
บริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน)จ ากัด(มหาชน) 
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ข้อพพิาททางกฎหมาย    : ไมม่ ี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนตามขัน้ตอน
และวิธีการท่ีก าหนด 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559 

- การประชมุคณะกรรมการบริษัท :  เข้าร่วมประชมุจ านวน  3/6 ครัง้ 

- การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  : เข้าร่วมประชมุจ านวน  0/1 ครัง้

- การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น  : เข้าร่วมประชมุจ านวน  1/2 ครัง้

- การประชมุเตรียมความพร้อมก่อนเข้า IPO : เข้าร่วมประชมุจ านวน  3/3 ครัง้

สิง่ที่สง่มาด้วย 5 
 

 
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก (แบบทัว่ไป ซึง่เป็นแบบท่ีง่าย ไมซ่บัซ้อน) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าเร่ือง  ก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
 

       เขียนท่ี ____                                                                             _  
                วนัท่ี              เดือน                               พ.ศ. ________                                                         
 

(1)  ข้าพเจ้า                                                                     สญัชาติ                         อยูบ้่านเลขท่ี ___ _ ___  ถนน ________________  
       ต าบล / แขวง                                   อ าเภอ / เขต                                    จงัหวดั                             รหสัไปรษณีย์ ___________   
           

(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของ  บริษัท  ธนบุรี  เฮลท์แคร์  กรุ๊ป  จ ำกดั (มหำชน)  โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้                                       หุ้น  
       และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั                                     เสยีง 
 

(3)  ขอมอบฉนัทะให้ 
              1.                                               อาย ุ          ปี อยูบ้่านเลขท่ี            ถนน                         ต าบล / แขวง___ _____________   
                  อ าเภอ / เขต                                            จงัหวดั                                รหสัไปรษณีย์                         หรือ 
              2.                                               อาย ุ          ปี อยูบ้่านเลขท่ี            ถนน                         ต าบล / แขวง___ _____________   
                  อ าเภอ / เขต                                            จงัหวดั                                รหสัไปรษณีย์                         หรือ 
              3. ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์  อาย ุ 70     ปี อยูบ้่านเลขท่ี    13     ถนน   สขุมุวิท  34     ต าบล / แขวง__คลองเตย_____   
                  อ าเภอ / เขต    คลองเตย                    จงัหวดั           กรุงเทพฯ              รหสัไปรษณีย์  _ _10110________                                                                                 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำ  เพื่อเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า  ในการประชมุสามญัผู้
ถือหุ้น ประจ าปี 2560  ในวันศุกร์ที่ 21 เมษำยน 2560 เวลำ 13.00 นำฬิกำ ณ ห้องอมรินทร์ โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว ( ตรงข้ำม
เทสโก้ โลตัส  ป่ินเกล้ำ )   หรือจะพงึเลือ่นไปใน  วนั  เวลา  และสถานท่ีอื่นด้วย 
 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ  
 
       ลงช่ือ                                                                   ผู้มอบฉนัทะ 
                                                                                                            (                                                                ) 
 

       ลงช่ือ                                                                   ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                                                                                            (                                                                ) 
 

       ลงช่ือ                                                                   ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                                                                                            (                                                                ) 
 

       ลงช่ือ                                                                   ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                                                                                            (                                                                ) 
 
หมำยเหตุ 
ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบ
ฉันทะหลายคน เพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 



ประวัตขิองบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
บริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน)จ ากัด(มหาชน) 
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ข้อพพิาททางกฎหมาย    : ไมม่ ี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนตามขัน้ตอน
และวิธีการท่ีก าหนด 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559 

- การประชมุคณะกรรมการบริษัท :  เข้าร่วมประชมุจ านวน  3/6 ครัง้ 

- การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  : เข้าร่วมประชมุจ านวน  0/1 ครัง้

- การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น  : เข้าร่วมประชมุจ านวน  1/2 ครัง้

- การประชมุเตรียมความพร้อมก่อนเข้า IPO : เข้าร่วมประชมุจ านวน  3/3 ครัง้

สิง่ที่สง่มาด้วย 5 
 

 
หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก (แบบทัว่ไป ซึง่เป็นแบบท่ีง่าย ไมซ่บัซ้อน) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าเร่ือง  ก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
 

       เขียนท่ี ____                                                                             _  
                วนัท่ี              เดือน                               พ.ศ. ________                                                         
 

(1)  ข้าพเจ้า                                                                     สญัชาติ                         อยูบ้่านเลขท่ี ___ _ ___  ถนน ________________  
       ต าบล / แขวง                                   อ าเภอ / เขต                                    จงัหวดั                             รหสัไปรษณีย์ ___________   
           

(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของ  บริษัท  ธนบุรี  เฮลท์แคร์  กรุ๊ป  จ ำกดั (มหำชน)  โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้                                       หุ้น  
       และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั                                     เสยีง 
 

(3)  ขอมอบฉนัทะให้ 
              1.                                               อาย ุ          ปี อยูบ้่านเลขท่ี            ถนน                         ต าบล / แขวง___ _____________   
                  อ าเภอ / เขต                                            จงัหวดั                                รหสัไปรษณีย์                         หรือ 
              2.                                               อาย ุ          ปี อยูบ้่านเลขท่ี            ถนน                         ต าบล / แขวง___ _____________   
                  อ าเภอ / เขต                                            จงัหวดั                                รหสัไปรษณีย์                         หรือ 
              3. ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์  อาย ุ 70     ปี อยูบ้่านเลขท่ี    13     ถนน   สขุมุวิท  34     ต าบล / แขวง__คลองเตย_____   
                  อ าเภอ / เขต    คลองเตย                    จงัหวดั           กรุงเทพฯ              รหสัไปรษณีย์  _ _10110________                                                                                 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำ  เพื่อเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า  ในการประชมุสามญัผู้
ถือหุ้น ประจ าปี 2560  ในวันศุกร์ที่ 21 เมษำยน 2560 เวลำ 13.00 นำฬิกำ ณ ห้องอมรินทร์ โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว ( ตรงข้ำม
เทสโก้ โลตัส  ป่ินเกล้ำ )   หรือจะพงึเลือ่นไปใน  วนั  เวลา  และสถานท่ีอื่นด้วย 
 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ  
 
       ลงช่ือ                                                                   ผู้มอบฉนัทะ 
                                                                                                            (                                                                ) 
 

       ลงช่ือ                                                                   ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                                                                                            (                                                                ) 
 

       ลงช่ือ                                                                   ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                                                                                            (                                                                ) 
 

       ลงช่ือ                                                                   ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                                                                                            (                                                                ) 
 
หมำยเหตุ 
ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบ
ฉันทะหลายคน เพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 



 

ประวัตขิองบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
บริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน)

ู
จ ากัด(มหาชน) 

 
ช่ือ – นามสกุล  ดร. วิกรม  คุ้มไพโรจน์ 

 อาย ุ   71 ปี 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ 

 30 เมษายน 2559 
 11 เดือน 21 วนั (นบัถึงวนัประชมุผู้ ถือหุ้น) 
 กรรมการอิสระท่ีเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

- ปริญญาเอก  :  ประวตัิศาสตร์ ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ, Michigan State University 
- ปริญญาโท       : ประวตัิศาสตร์ ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ, Michigan State University 
- ปริญญาตรี       : อกัษรศาสตร์, จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- อื่นๆ                 : ดษุฏีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ มานษุยวิทยา, Schiller International University 

ประวัติการฝึกอบรม  

จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):  
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 63  ปี พ.ศ. 2560 
- หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program  รุ่นท่ี 7 ปี พ.ศ. 2556 
- หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นท่ี 22 ปี พ.ศ. 2557 

ต าแหน่งงานในบริษัท ณ ปัจจุบัน 

- เมษายน 2559 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 

ประสบการณ์การท างาน (ย้อนหลงัอยา่งน้อย 5 ปี) 

 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอืน่ :   

ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท/กิจการ 
2550 - ปัจจบุนั 
 
 
2557 – ปัจจบุนั 

- กรรมการอิสระ,  
ประธานกรรมการตรวจสอบ,  
และประธานกรรมสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

- กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

บมจ. โออิชิ กรุ๊ป 

2553 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ บมจ. คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6   



 

ประวัตขิองบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
บริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน)

ู
จ ากัด(มหาชน) 

 
ช่ือ – นามสกุล  ดร. วิกรม  คุ้มไพโรจน์ 

 อาย ุ   71 ปี 
วันที่ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ 

 30 เมษายน 2559 
 11 เดือน 21 วนั (นบัถึงวนัประชมุผู้ ถือหุ้น) 
 กรรมการอิสระท่ีเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

- ปริญญาเอก  :  ประวตัิศาสตร์ ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ, Michigan State University 
- ปริญญาโท       : ประวตัิศาสตร์ ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ, Michigan State University 
- ปริญญาตรี       : อกัษรศาสตร์, จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- อื่นๆ                 : ดษุฏีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ มานษุยวิทยา, Schiller International University 

ประวัติการฝึกอบรม  

จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):  
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 63  ปี พ.ศ. 2560 
- หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program  รุ่นท่ี 7 ปี พ.ศ. 2556 
- หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นท่ี 22 ปี พ.ศ. 2557 

ต าแหน่งงานในบริษัท ณ ปัจจุบัน 

- เมษายน 2559 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 

ประสบการณ์การท างาน (ย้อนหลงัอยา่งน้อย 5 ปี) 

 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอืน่ :   

ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท/กิจการ 
2550 - ปัจจบุนั 
 
 
2557 – ปัจจบุนั 

- กรรมการอิสระ,  
ประธานกรรมการตรวจสอบ,  
และประธานกรรมสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

- กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

บมจ. โออิชิ กรุ๊ป 

2553 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการ บมจ. คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6   



 

ประวัตขิองบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
บริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน)

ู
จ ากัด(มหาชน) 

 
2557 – ปัจจบุนั 
 
2558 - ปัจจบุนั 

- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,  
และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน,  

- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

บมจ.หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็ม
เอฟซ ี

2556 – 2559 กรรมการ, ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ
กรรมการในคณะกรรมการบริหารบริษัท 

บมจ. บางจากปิโตรเลยีม 

2555 – 2559 
 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
และกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
 

 กิจการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :  

ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท/กิจการ 
2550 - ปัจจบุนั ท่ีปรึกษากิตตมิศกัดิ ์ หอการค้าองักฤษ 
2553 - ปัจจบุนั ประธานบริษัท บจ.สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชัน่ แมนเนจเม้นท์ 

 กจิการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไมม่ี 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท  : ไมม่ ี

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร 

ข้อพพิาททางกฎหมาย     

: ไมม่ ี

: ไมม่ ี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา  : สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนตามขัน้ตอน
และวิธีการท่ีก าหนด 

 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559 

- การประชมุคณะกรรมการบริษัท           :  เข้าร่วมประชมุจ านวน  4/4 ครัง้ 

- การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559  : เข้าร่วมประชมุจ านวน  0/0 ครัง้ 

- การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559  : เข้าร่วมประชมุจ านวน  1/2 ครัง้ 

- การประชมุเตรียมความพร้อมก่อนเข้า IPO   : เข้าร่วมประชมุจ านวน  2/3 ครัง้ 
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เง่ือนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม  การมอบฉันทะและการออกเสียงคะแนน
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

 
 เพ่ือให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความชอบธรรม โปร่งใส ไม่ขัดต่อข้อบังคับของบริษัทฯ และ
กฎหมายที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น  บริษัทฯ จึงก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้
ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่จะเข้า
ประชุมยึดถือปฏิบตัิ  ทัง้นีบ้ริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผนัการย่ืนแสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือ
ผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุแตล่ะรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
 

(1) เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

ก. บุคคลธรรมดา 

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง : ให้แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ที่ยงัไมห่มดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวั
ประชาชน  บตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือหนงัสอืเดินทาง 

2. กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม : 
2.1 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความและ

ลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะโดยถกูต้องครบถ้วน 
2.2  ภาพถ่าย (ส าเนา) เอกสาร ที่สว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นตามข้อ 1 และผู้ รับมอบฉนัทะทีไ่ด้ลงลายมือช่ือ

รับรองส าเนาถกูต้อง 

2.3  แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะเช่นเดียวกบัข้อ 1 
  

ข. นิติบุคคล สถาบัน 

1. กรณีผู้แทน (กรรมการ) ของผู้ถอืหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง : 
1.1 แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้แทนเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาตามข้อ 1 

1.2 ภาพถ่าย (ส าเนา) หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน) ของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนา
ถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมมีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น  
 

2. กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม : 
2.1 หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ (แบบใดแบบหนึง่) ซึง่ได้กรอกข้อความและ

ลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะโดยถกูต้องครบถ้วน 

2.2 แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาตามข้อ 1 

สิง่ที่สง่มาด้วย 7 



 

ประวัตขิองบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
บริษัท ธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน)

ู
จ ากัด(มหาชน) 

 
2557 – ปัจจบุนั 
 
2558 - ปัจจบุนั 

- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,  
และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน,  

- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

บมจ.หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็ม
เอฟซ ี

2556 – 2559 กรรมการ, ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ
กรรมการในคณะกรรมการบริหารบริษัท 

บมจ. บางจากปิโตรเลยีม 

2555 – 2559 
 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
และกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
 

 กิจการอืน่ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :  

ช่วงระยะเวลา ต าแหน่ง บริษัท/กิจการ 
2550 - ปัจจบุนั ท่ีปรึกษากิตตมิศกัดิ ์ หอการค้าองักฤษ 
2553 - ปัจจบุนั ประธานบริษัท บจ.สปอร์ต แอนด์ รีครีเอชัน่ แมนเนจเม้นท์ 

 กจิการอื่นที่แข่งขัน/เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไมม่ี 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท  : ไมม่ ี

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร 

ข้อพพิาททางกฎหมาย     

: ไมม่ ี

: ไมม่ ี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา  : สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนตามขัน้ตอน
และวิธีการท่ีก าหนด 

 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2559 

- การประชมุคณะกรรมการบริษัท           :  เข้าร่วมประชมุจ านวน  4/4 ครัง้ 

- การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559  : เข้าร่วมประชมุจ านวน  0/0 ครัง้ 

- การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559  : เข้าร่วมประชมุจ านวน  1/2 ครัง้ 

- การประชมุเตรียมความพร้อมก่อนเข้า IPO   : เข้าร่วมประชมุจ านวน  2/3 ครัง้ 
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เง่ือนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม  การมอบฉันทะและการออกเสียงคะแนน
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

 
 เพื่อให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความชอบธรรม โปร่งใส ไม่ขัดต่อข้อบังคับของบริษัทฯ และ
กฎหมายที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น  บริษัทฯ จึงก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้
ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่จะเข้า
ประชุมยึดถือปฏิบตัิ  ทัง้นีบ้ริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผนัการย่ืนแสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือ
ผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุแตล่ะรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
 

(1) เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

ก. บุคคลธรรมดา 

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง : ให้แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ที่ยงัไมห่มดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวั
ประชาชน  บตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือหนงัสอืเดินทาง 

2. กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม : 
2.1 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความและ

ลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะโดยถกูต้องครบถ้วน 
2.2  ภาพถ่าย (ส าเนา) เอกสาร ที่สว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นตามข้อ 1 และผู้ รับมอบฉนัทะทีไ่ด้ลงลายมือช่ือ

รับรองส าเนาถกูต้อง 

2.3  แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะเช่นเดียวกบัข้อ 1 
  

ข. นิติบุคคล สถาบัน 

1. กรณีผู้แทน (กรรมการ) ของผู้ถอืหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง : 
1.1 แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้แทนเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาตามข้อ 1 

1.2 ภาพถ่าย (ส าเนา) หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน) ของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนา
ถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผู้ เข้าร่วมประชุมมีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น  
 

2. กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม : 
2.1 หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ (แบบใดแบบหนึง่) ซึง่ได้กรอกข้อความและ

ลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะโดยถกูต้องครบถ้วน 

2.2 แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาตามข้อ 1 

สิง่ที่สง่มาด้วย 7 
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2.3 ภาพถ่าย (ส าเนา) หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล (ไม่เกิน 6 เดือน) ของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนา
ถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคลและมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมี
อ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น  

 

ค. ผู้ถอืหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

 ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีข้างต้น โดยเอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ
จะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 

 

(2) วิธีการมอบฉันทะ 

 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนงัสือมอบฉันทะ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ซึ่งผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง 
สามารถมอบฉนัทะได้ โดยด าเนินการดงันี ้

1. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่ง โดยให้ระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะหรือกา
เคร่ืองหมายหน้าช่ือกรรมการอิสระตามที่บริษัทฯ ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุ 

2. ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวันที่ที่ท าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อให้ถกูต้อง
และมีผลผูกพันตามกฎหมาย  ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบ
ฉนัทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุโดยไมค่ิดคา่ใช้จ่าย 
 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทฯ จ านวนเท่าใด ผู้ ถือหุ้นนัน้จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงราย
เดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อ
แบง่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

 

(3) การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุ้น 

3.1 การลงคะแนนเสยีงและเง่ือนไขในการลงคะแนนเสยีง 

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ (หรือเท่ากบัจ านวนหุ้นที่
ได้รับมอบฉนัทะ) โดยถือวา่หนึง่หุ้นเทา่กบัหนึง่เสยีง  
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ก. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ออกเสียง ไม่เห็นด้วย 
หรือ งดออกเสียง เท่านัน้ ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนในวาระการแต่งตัง้กรรมการซึง่บริษัทฯ จะเก็บบตัร
ลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทกุรายที่เข้าร่วมประชุมทัง้กรณีที่ผู้ ถือหุ้นลงคะแนน “เห็นด้วย”   
“ไมเ่ห็นด้วย” หรือ “งดออกเสยีง”  

ข. กรณีที่ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือ ไม่มีผู้งดออกเสียง (แล้วแต่กรณี) ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนมุตัิ
ตามที่มีการเสนอตอ่ที่ประชมุทกุประการ 

ค. กรณีที่ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนและผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะแล้ว
เมื่อบริษัทฯ ได้รับหนงัสือมอบฉันทะนัน้  บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงนัน้มารวมคะแนนส าหรับการนบัคะแนน
เสยีงแตล่ะวาระโดยถือวา่การออกเสยีงลงคะแนนดงักลา่วเป็นคะแนนเสยีงที่ใช้นบัเป็นมติที่ประชมุ 

ง. หากคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

จ. มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
• กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชมุ 
• กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบงัคบับริษัทฯ ก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไป

ตามที่กฎหมายหรือข้อบงัคบันัน้ก าหนด โดยจะมีการแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนน
ในแตล่ะวาระดงักลา่ว อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ได้แจ้งการลงมติในแตล่ะวาระไว้ในสิง่ที่สง่มาด้วย 1  

 



Page 2 of 3 
 

2.3 ภาพถ่าย (ส าเนา) หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล (ไม่เกิน 6 เดือน) ของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนา
ถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคลและมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมี
อ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น  

 

ค. ผู้ถอืหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

 ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีข้างต้น โดยเอกสารที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ
จะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 

 

(2) วิธีการมอบฉันทะ 

 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนงัสือมอบฉันทะ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ซึ่งผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง 
สามารถมอบฉนัทะได้ โดยด าเนินการดงันี ้

1. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่ง โดยให้ระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะหรือกา
เคร่ืองหมายหน้าช่ือกรรมการอิสระตามที่บริษัทฯ ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุ 

2. ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวันที่ที่ท าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อให้ถกูต้อง
และมีผลผูกพันตามกฎหมาย  ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบ
ฉนัทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุโดยไมค่ิดคา่ใช้จ่าย 
 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทฯ จ านวนเท่าใด ผู้ ถือหุ้นนัน้จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงราย
เดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อ
แบง่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

 

(3) การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุ้น 

3.1 การลงคะแนนเสยีงและเง่ือนไขในการลงคะแนนเสยีง 

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ (หรือเท่ากบัจ านวนหุ้นที่
ได้รับมอบฉนัทะ) โดยถือวา่หนึง่หุ้นเทา่กบัหนึง่เสยีง  
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ก. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ออกเสียง ไม่เห็นด้วย 
หรือ งดออกเสียง เท่านัน้ ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนในวาระการแต่งตัง้กรรมการซึง่บริษัทฯ จะเก็บบตัร
ลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทกุรายที่เข้าร่วมประชุมทัง้กรณีที่ผู้ ถือหุ้นลงคะแนน “เห็นด้วย”   
“ไมเ่ห็นด้วย” หรือ “งดออกเสยีง”  

ข. กรณีที่ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือ ไม่มีผู้งดออกเสียง (แล้วแต่กรณี) ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนมุตัิ
ตามที่มีการเสนอตอ่ที่ประชมุทกุประการ 

ค. กรณีที่ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนและผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะแล้ว
เม่ือบริษัทฯ ได้รับหนงัสือมอบฉันทะนัน้  บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงนัน้มารวมคะแนนส าหรับการนบัคะแนน
เสยีงแตล่ะวาระโดยถือวา่การออกเสยีงลงคะแนนดงักลา่วเป็นคะแนนเสยีงที่ใช้นบัเป็นมติที่ประชมุ 

ง. หากคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

จ. มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
• กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชมุ 
• กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบงัคบับริษัทฯ ก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุมจะเป็นไป

ตามที่กฎหมายหรือข้อบงัคบันัน้ก าหนด โดยจะมีการแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนน
ในแตล่ะวาระดงักลา่ว อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ได้แจ้งการลงมติในแตล่ะวาระไว้ในสิง่ที่สง่มาด้วย 1  
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ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

หมวด 2 การออก และการโอนหุ้น 

ข้อ 13 ในระหว่าง 21 วนัก่อนวนัประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้น บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนและพกัการโอนหุ้นนัน้เสียก็ได้ โดย
ประกาศให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า ณ ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของบริษัททกุแหง่ไมน้่อยกวา่ 14 วนั 

หมวด 3 กรรมการ และอ านาจกรรมการ 

ข้อ 15 ให้ผู้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนท่ีมีอยูท่ัง้หมดตาม 1) เลอืกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
3) บคุคลซึ่งได้คะแนนสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพงึ

มีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนั
เกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือพึงเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

ข้อ 16 บ าเหน็จกรรมการ และคา่ตอบแทนให้สดุแล้วแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะก าหนด 

ข้อ 18 ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอยา่งน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดย
อตัรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบง่ออกให้เป็นสามสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 
(1/3) กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากวา่ผู้ใด
จะออก สว่นปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการผู้ออกจาก
ต าแหนง่ไปนัน้อาจจะเลอืกเข้ารับต าแหนง่อีกก็ได้ 

ข้อ 22 ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสยีง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนหุ้นท่ีถือ โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

หมวด 4 การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 33 การประชมุใหญ่ของบริษัทให้จดัขึน้ ณ ท้องที่อนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง หรือ ณ 
ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการก าหนด 
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ข้อ 34 ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้ การประชมุเช่นวา่นีใ้ห้เรียกวา่ “ประชุมสามญั” การประชมุ
สามญัดงักล่าวให้กระท าภายในสี่เดือนภายหลงัการสิน้สดุรอบปีทางการบญัชีของบริษัท การประชุมผู้ ถือหุ้น
คราวอื่น ๆ ให้เรียกวา่ “ประชมุวิสามญั” 

 คณะกรรมการจะเรียกประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตเ่ห็นสมควร หรือเมื่อผู้ ถือหุ้นนบัรวมกนัไมน้่อยกวา่หนึง่ใน
ห้าของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด หรือจ านวนผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ยี่สบิห้าคน ซึง่มีหุ้นรวมกนัไมน้่อยกวา่หนึง่
ในสิบของจ านวนที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด เข้าช่ือกันท าหนงัสือในฉบบัเดียวกัน ร้องขอให้คณะกรรมการประชุม
วิสามญัก็ได้โดยในหนงัสือร้องขอนัน้จะต้องระบวุ่าให้เรียกประชมุเพื่อการใดไว้ให้ชดัเจน คณะกรรมการต้องจดั
ประชมุภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 35 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจน
วา่เป็นเร่ืองที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว 
และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ 

 อนึง่ค าบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้โฆษณาในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุ 

ข้อ 36 การประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชมุรวมกนัไม่น้อยกว่า 25 คน 
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนที่
จ าหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะครบองค์ประชมุ 

 ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึง่ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วม
ประชมุไมค่รบองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ผู้ ถือหุ้นร้องขอการประชมุเป็นอนัระงบั
ไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชุมใหม่ และส่งหนงัสือนัด
ประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุในการประชมุครัง้หลงันีไ้มจ่ าเป็นต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 37 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนได้ 

 การมอบฉนัทะจะต้องท าเป็นหนงัสือ ลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชน
จ ากดัก าหนด และอยา่งน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี ้ 

ก. จ านวนหุ้นซึง่ผู้มอบฉนัทะนัน้มีอยู่ 
ข. ช่ือผู้มอบฉนัทะ 

ค. ครัง้ที่ขอการประชมุที่มอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

โดยให้ยื่นหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วต่อประธานกรรมการ หรือบคุคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไว้ก่อนผู้ รับ
มอบฉนัทะเข้าประชมุ 
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ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

หมวด 2 การออก และการโอนหุ้น 

ข้อ 13 ในระหว่าง 21 วนัก่อนวนัประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้น บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนและพกัการโอนหุ้นนัน้เสียก็ได้ โดย
ประกาศให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า ณ ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของบริษัททกุแหง่ไมน้่อยกวา่ 14 วนั 

หมวด 3 กรรมการ และอ านาจกรรมการ 

ข้อ 15 ให้ผู้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนท่ีมีอยูท่ัง้หมดตาม 1) เลอืกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
3) บคุคลซึ่งได้คะแนนสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพงึ

มีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนั
เกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือพึงเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

ข้อ 16 บ าเหน็จกรรมการ และคา่ตอบแทนให้สดุแล้วแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะก าหนด 

ข้อ 18 ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอยา่งน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดย
อตัรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบง่ออกให้เป็นสามสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 
(1/3) กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากวา่ผู้ใด
จะออก สว่นปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการผู้ออกจาก
ต าแหนง่ไปนัน้อาจจะเลอืกเข้ารับต าแหนง่อีกก็ได้ 

ข้อ 22 ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสยีง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนหุ้นท่ีถือ โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

หมวด 4 การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 33 การประชมุใหญ่ของบริษัทให้จดัขึน้ ณ ท้องที่อนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง หรือ ณ 
ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการก าหนด 
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ข้อ 34 ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้ การประชมุเช่นวา่นีใ้ห้เรียกวา่ “ประชุมสามญั” การประชมุ
สามญัดงักล่าวให้กระท าภายในสี่เดือนภายหลงัการสิน้สดุรอบปีทางการบญัชีของบริษัท การประชุมผู้ ถือหุ้น
คราวอื่น ๆ ให้เรียกวา่ “ประชมุวิสามญั” 

 คณะกรรมการจะเรียกประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตเ่ห็นสมควร หรือเมื่อผู้ ถือหุ้นนบัรวมกนัไมน้่อยกวา่หนึง่ใน
ห้าของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด หรือจ านวนผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ยี่สบิห้าคน ซึง่มีหุ้นรวมกนัไมน้่อยกวา่หนึง่
ในสิบของจ านวนที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด เข้าช่ือกันท าหนงัสือในฉบบัเดียวกัน ร้องขอให้คณะกรรมการประชุม
วิสามญัก็ได้โดยในหนงัสือร้องขอนัน้จะต้องระบวุ่าให้เรียกประชมุเพื่อการใดไว้ให้ชดัเจน คณะกรรมการต้องจดั
ประชมุภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 35 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจน
วา่เป็นเร่ืองที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว 
และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ 

 อนึง่ค าบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้โฆษณาในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุ 

ข้อ 36 การประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกนัไม่น้อยกว่า 25 คน 
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนที่
จ าหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะครบองค์ประชมุ 

 ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึง่ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วม
ประชมุไมค่รบองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ผู้ ถือหุ้นร้องขอการประชมุเป็นอนัระงบั
ไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชุมใหม่ และส่งหนงัสือนัด
ประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุในการประชมุครัง้หลงันีไ้มจ่ าเป็นต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 37 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนได้ 

 การมอบฉนัทะจะต้องท าเป็นหนงัสือ ลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชน
จ ากดัก าหนด และอยา่งน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี ้ 

ก. จ านวนหุ้นซึง่ผู้มอบฉนัทะนัน้มีอยู่ 
ข. ช่ือผู้มอบฉนัทะ 

ค. ครัง้ที่ขอการประชมุที่มอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

โดยให้ยื่นหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วต่อประธานกรรมการ หรือบคุคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไว้ก่อนผู้ รับ
มอบฉนัทะเข้าประชมุ 
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ข้อ 38 ในกรณีที่ประชมุพิจารณาเร่ืองตามวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุไมเ่สร็จหรือพิจารณาเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นซึง่มี
หุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จและ
จ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครัง้ต่อไปและให้
คณะกรรมการสง่หนงัสือนดัประชมุระบสุถานที่ วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 
7 วนั ก่อนการประชมุ ทัง้นี ้ให้โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ไมน้่อยกวา่ 3 วนั ก่อนประชมุด้วย 

ข้อ 39 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นที่ประชมุ หรือไม่อาจปฏิบตัิ
หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการหรือมีแต่
ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 40 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสยีงหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุ้น 

 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองอนัใด ผู้ ถือหุ้นจะออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้มิได้ นอกจากการ
ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

 การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนมุตัิกิจการใด ๆ ท่ีประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียง
ข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดงัต่อไปนีจ้ะต้องได้รับคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
ค. การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ การ

มอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท 

หมวด 6 เงนิปันผล และเงนิส ารอง 

ข้อ 47 เงินปันผลนัน้ให้แบง่ตามจ านวนหุ้น หุ้นละเทา่ ๆ กนั เว้นแตจ่ะได้ก าหนดไว้ให้เป็นอยา่งอื่นส าหรับหุ้นบริุมสทิธิ 

ข้อ 48 บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
นอกจากทกุส ารองดงักล่าวแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติ ให้จดัสรรเงินทุนส ารองอื่น
ตามที่เห็นวา่จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินการของบริษัทด้วยก็ได้ 

หมวด 8 สมุด บัญชี และการสอบบัญชี 

ข้อ 53 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท างบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอต่อที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปีเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ งบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุนี ้คณะกรรมการ
ต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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ข้อ 54 คณะกรรมการต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญัประจ าปี  

1) ส าเนางบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุที่ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้วพร้อมกบัรายงานตรวจสอบบญัชีของผู้สอบ
บญัชี 

2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดงักลา่ว 

ข้อ 55 คณะกรรมการจะต้องจดัให้มีทะเบียนกรรมการบนัทึกรายงานประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ ถือหุ้น  
และข้อมติทัง้หมดของที่ประชมุลงไว้เป็นหลกัฐานโดยถกูต้อง และหลกัฐานนีใ้ห้เก็บรักษาไว้ ณ ส านกังานใหญ่
ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดท าหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อันเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ หรือจังหวดั
ใกล้เคียงก็ได้ แตต้่องแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อน 

ข้อ 56 ผู้ สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตัง้ ผู้ สอบบัญชีผู้ ซึ่งออกไปนัน้จะเลือกกลบัเข้ามาด ารง
ต าแหนง่อีกก็ได้ 

ข้อ 57 ผู้สอบบญัชีควรได้คา่ตอบแทนเทา่ใด ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก าหนด 

หมวด 9 บทเพิ่มเติม 

ข้อ 59 ผู้สอบบญัชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุครัง้ที่มีการพิจารณางบดลุ บญัชี ก าไร
ขาดทนุ และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัท เพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีตอ่ผู้ ถือหุ้นและให้บริษัทจดัสง่รายงาน
และเอกสารของบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบบญัชีด้วย 
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ข้อ 38 ในกรณีที่ประชมุพิจารณาเร่ืองตามวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุไมเ่สร็จหรือพิจารณาเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นซึง่มี
หุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้ นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดเสนอในท่ีประชุมไม่เสร็จและ
จ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครัง้ต่อไปและให้
คณะกรรมการสง่หนงัสือนดัประชมุระบสุถานที่ วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 
7 วนั ก่อนการประชมุ ทัง้นี ้ให้โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ไมน้่อยกวา่ 3 วนั ก่อนประชมุด้วย 

ข้อ 39 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นที่ประชมุ หรือไม่อาจปฏิบตัิ
หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการหรือมีแต่
ไมส่ามารถปฏิบตัหิน้าที่ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 40 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสยีงหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุ้น 

 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองอนัใด ผู้ ถือหุ้นจะออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้มิได้ นอกจากการ
ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

 การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนมุตัิกิจการใด ๆ ท่ีประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียง
ข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดงัต่อไปนีจ้ะต้องได้รับคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
ค. การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ การ

มอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท 

หมวด 6 เงนิปันผล และเงนิส ารอง 

ข้อ 47 เงินปันผลนัน้ให้แบง่ตามจ านวนหุ้น หุ้นละเทา่ ๆ กนั เว้นแตจ่ะได้ก าหนดไว้ให้เป็นอยา่งอื่นส าหรับหุ้นบริุมสทิธิ 

ข้อ 48 บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
นอกจากทกุส ารองดงักลา่วแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติ ให้จดัสรรเงินทุนส ารองอ่ืน
ตามที่เห็นวา่จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินการของบริษัทด้วยก็ได้ 

หมวด 8 สมุด บัญชี และการสอบบัญชี 

ข้อ 53 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท างบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอต่อที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิ งบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุนี ้คณะกรรมการ
ต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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ข้อ 54 คณะกรรมการต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญัประจ าปี  

1) ส าเนางบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุที่ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้วพร้อมกบัรายงานตรวจสอบบญัชีของผู้สอบ
บญัชี 

2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดงักลา่ว 

ข้อ 55 คณะกรรมการจะต้องจดัให้มีทะเบียนกรรมการบนัทึกรายงานประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ ถือหุ้น  
และข้อมติทัง้หมดของที่ประชมุลงไว้เป็นหลกัฐานโดยถกูต้อง และหลกัฐานนีใ้ห้เก็บรักษาไว้ ณ ส านกังานใหญ่
ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดท าหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อันเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ หรือจังหวดั
ใกล้เคียงก็ได้ แตต้่องแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อน 

ข้อ 56 ผู้ สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตัง้ ผู้ สอบบัญชีผู้ ซึ่งออกไปนัน้จะเลือกกลบัเข้ามาด ารง
ต าแหนง่อีกก็ได้ 

ข้อ 57 ผู้สอบบญัชีควรได้คา่ตอบแทนเทา่ใด ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก าหนด 

หมวด 9 บทเพิ่มเติม 

ข้อ 59 ผู้สอบบญัชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุครัง้ที่มีการพิจารณางบดลุ บญัชี ก าไร
ขาดทนุ และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษัท เพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีตอ่ผู้ ถือหุ้นและให้บริษัทจดัสง่รายงาน
และเอกสารของบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบบญัชีด้วย 

 



แผนท่ีสถานท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ณ ห้องอมรินทร์ โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว 


