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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  

 
 

ประชมุเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 21 เมษายน 2560 เวลา 13.00  น.  ณ  ห้องอมรินทร์ โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว 

เลขท่ี 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700 

แจ้งองค์ประชุม 

 คณุสวุดี พนัธุ์พานิช เลขานุการบริษัท แจ้งท่ีประชุมว่า การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
ของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง 254 ราย 
นบัเป็นจ านวนหุ้น 235,357,461 หุ้น และผู้ รับมอบฉันทะจ านวน 117 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้น 80,692,586 
หุ้น รวมจ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้จ านวน 371 คน นบัจ านวนหุ้นรวมทัง้สิน้ 316,050,047 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 41.36 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้วจ านวน 764,080,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ คือ มีผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และมีหุ้น
นบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด  

จากนัน้ เลขานกุารบริษัท ได้แสดงแผนท่ี และแจ้งเส้นทางหนีไฟของโรงแรมให้ผู้ เข้าประชมุทกุทา่น
ทราบ เพ่ือให้ทกุท่านออกจากอาคารได้อย่างปลอดภยัในกรณีประสบอคัคีภยั หรือได้ยินสญัญาณเตือนภยั 
และได้แนะน ากรรมการ ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้

 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นายแพทย์บญุ วนาสิน ประธานกรรมการ  
2. นายแพทย์ธนาธิป   ศภุประดษิฐ์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
3. ผศ.นพ.วิศษิฎ์   วามวาณิชย์ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการอิสระ 
4. ดร. วิกรม    คุ้มไพโรจน์ กรรมการอิสระ 
5. นางกรรณิการ์   งามโสภี กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
6. แพทย์หญิงลินดา  ไกรวิทย์ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

   กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการอิสระ 
7. นายเฉลิมกลุ   อภิบณุโยภาส กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการบริหาร 
8. นายแพทย์ยจีูน   ดี.เอ็ม.บี. ครูน กรรมการอิสระ 
9. นางสาวนลิน   วนาสิน กรรมการ 
10. นายศธิา  เมฆสวรรค์ กรรมการ  
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กรรมการท่ีตดิภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

1. นายสมชาย   ควูิจิตรสวุรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
2. นายวีระชยั   ศรีขจร ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
3. นายทิมโมตี ้อีเมน เลิศสมิตวินัท์ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และกรรมการอิสระ  
4. นายแพทย์อาศสิ  อนุนะนนัทน์ กรรมการและกรรมการบริหาร 
5. ดร. ขจร   ธนะแพสย์ กรรมการ 

 

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม  

1. นายแพทย์สนุทร  ศรีทา รองประธานกรรมการบริหาร 
2. นางสาวสรุวีย์  ชยัธ ารงค์กลู ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน (CFO) 
3. นางสาวอญัชลี  ชวลิตจารีธรรม  ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี 
4. นายจอห์น ลี   โกะชนุ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บจ. พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ 
5. นายแพทย์สทุธิชยั  โชคกิจชยั ผู้อ านวยการโรงพยาบาลธนบรีุ 
6. นางสาวทิพย์วรรณ  รุจิโรจน์พิพฒันา ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน โรงพยาบาลธนบรีุ 
7. นางสาวสวุดี  พนัธุ์พานิช เลขานกุารบริษัท 
8. นางสาววริศรา จิตต์งามโกศล ท่ีปรึกษาทางการเงิน บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 
9. นางสาวปถมาภรณ์ ด ารงสนุทรชยั ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซ่ี จ ากดั 
10. นางสาวพลัภา ชยัอาญา ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซ่ี จ ากดั 

 
ก่อนเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระ เลขานุการบริษัทได้เรียนเชิญผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านให้

รับชมวีดีโอชีแ้จง “เงื่อนไขและวธิีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสยีง
ลงคะแนน” จากนัน้จงึเรียนเชิญประธานกรรมการเปิดการประชมุ 

เร่ิมการประชุม  

นายแพทย์บุญ วนาสิน ประธานกรรมการท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) 
ประธานฯ ได้กลา่วเปิดการประชมุ และด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงันี ้

 
วาระที่ 1   ประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ 

1.1.   มอบหมายให้บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นนายทะเบียน 
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บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“TSD”) เป็นนาย
ทะเบียนเพ่ือให้บริการระบบงานรับฝากหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 3 เมษายน 2560  ผู้ ถือ
หุ้นสามารถตดิตอ่ขอเข้ารับบริการท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัทรัพย์ได้ท่ี 

        TSD – ชัน้ 1 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ตดิสถานทตูจีน) 
        ท่ีอยู ่93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 
        โทรศพัท์  02 009 9000  
        เว็บไซด์   https://www.set.or.th/tsd/th/tsd.html 
        แผนท่ี 

 

1.2.   ยตุกิารให้สว่นลดทางการค้าแก่ผู้ มีอปุการคณุซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นเดมิ  

บริษัทฯ จะยตุิการให้ส่วนลดทางการค้าแก่ผู้ มีอปุการคณุซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นเดิม ในการเข้ารับบริการ
โรงพยาบาลของบริษัทฯ ตัง้แต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ในหมวดท่ี 2 การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างเทา่เทียมกนั กลา่วคือ 
ผู้ ถือหุ้นทุกราย ทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เป็นผู้บริหาร รวมทัง้ผู้ ถือหุ้นต่างชาติ ควรได้รับ
การปฏิบตัท่ีิเทา่เทียมกนัและเป็นธรรม 

1.3.   เล่ือนก าหนดการเสนอขายหลกัทรัพย์  

ตามท่ีบริษัทฯ ได้ย่ืนแบบค าขออนญุาตเสนอขายหุ้นตอ่ประชาชนทัว่ไปครัง้แรก (IPO) เพ่ือซือ้ขาย
ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  พร้อมทัง้เอกสารตอ่ ส านกังาน ก.ล.ต. และได้รับอนมุตัิค าขอเม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 
2560 เน่ืองจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาเง่ือนไขในสญัญาด าเนินการโครงการใหม่ และคาดว่าจะได้

https://www.set.or.th/tsd/th/tsd.html
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ข้อสรุปภายในไตรมาส 2 ปี 2560 ซึง่อาจมีสาระส าคญัและอาจส่งผลตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ แต่
ยงัไมไ่ด้มีการเปิดเผยไว้ในเอกสารประกอบการเสนอขายหลกัทรัพย์ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ท่ีจะ
เล่ือนก าหนดการเสนอขายหลกัทรัพย์ ทัง้นีค้าดว่าจะเสนอขายหลกัทรัพย์ในช่วงไตรมาส 3 ถึง ไตรมาส 4 ปี 
2560 

 
วาระที่  2   รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 2/2559  ซึ่ งประชุมเม่ือวันที่  24 

พฤศจิกายน 2559 

ประธานฯ กล่าวตอ่ท่ีประชุมว่า รายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2559 ซึ่งประชุมเม่ือ
วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว ตามท่ีได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือ
หุ้นในครัง้นีแ้ล้ว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระท่ี 2) 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

นายแพทย์ วุฒิชยั ธนาพงศธร ผู้ ถือหุ้น เสนอให้ระบุจ านวนคะแนนเสียง และสดัส่วนท่ีชดัเจนใน
รายงานทุกวาระ เพราะจากรายงานการประชมุท่ีแนบ ระบุเพียงแค ่อนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมาก หรือ
อนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 แตไ่ม่ได้แจ้งจ านวนท่ีชดัเจน  ซึ่งประธานฯ รับไว้พิจารณา และ
ปรับปรุงให้แสดงคะแนนเสียงตัง้แตก่ารประชมุในวนันีเ้ป็นต้นไป 

เม่ือไม่มีผู้ เข้าประชุมท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ี
ประชมุพิจารณาลงมติ โดยมติของระเบียบวาระนีต้้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 

มติ  ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2559 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดงัตอ่ไปนี ้

ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้เป็น 66 ราย รวม 24,505,894 หุ้น 
รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 437 ราย รวม 340,555,941 หุ้น 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอัตราร้อยละ 
เห็นด้วย  340,555,941  100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย  0  0.0000 
งดออกเสียงลงคะแนน  0  0.0000 
บตัรเสีย  0  0.0000 
รวม  340,555,941 100.0000 
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วาระที่  3   พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี และรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2559 

 ประธานฯ มอบหมายให้นายแพทย์ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ รองประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร และคุณสุรวีย์ ชัยธ ารงกูล ผู้ อ านวยการฝ่ายการเงิน (CFO) เป็นผู้ รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานปี 2559 ของบริษัทฯ ตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้

นายแพทย์ธนาธิป ศภุประดิษฐ์ ชีแ้จงรายได้หลกัของบริษัทฯ ประกอบด้วย 3 สว่น ได้แก่  

 

3.1 ธุรกิจรักษาพยาบาล มีรายได้เป็นเงิน 5,815 ล้านบาท จาก 
3.1.1  โรงพยาบาลในและต่างประเทศรวม 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลธนบุรี โรงพยาบาลธนบุรี 2 

โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี (จงัหวดัสงขลา) โรงพยาบาลสิริเวช (จงัหวดัจนัทบรีุ) โรงพยาบาลอบุล
รักษ์ ธนบุรี (จังหวัดอุบลราชธานี) และโรงพยาบาล  Welly Golden Bay ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน มีรวมจ านวนเตียงท่ีจดทะเบียนรวม 1,116 เตียง (เป็นเตียงของโรงพยาบาลใน
ประเทศไทย 833 เตียง และเตียงของโรงพยาบาล Welly Golden Bay ซึ่งอยู่ในช่วงเร่ิมต้นเปิด
ให้บริการ 23 เตียง จ านวนห้องตรวจคนไข้นอกทัง้หมด 195 ห้อง 

3.1.2  รับจ้างเหมาบริหารทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลในสงักดัองค์กรปกครองท้องถ่ินจ านวน 2 แห่ง 
และศนูย์แพทย์ชุมชน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเมืองพัทยา โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัภเูก็ต และศนูย์แพทย์ชมุชนนานาชาตเิกาะล้าน  

3.1.3  ศนูย์แพทย์เฉพาะทาง  ได้แก่ศนูย์หวัใจและหลอดเลือดจ านวน 2 แหง่ 

3.2 ธุรกิจ Healthcare Solutions Provider มีรายได้เป็นเงิน 394 ล้านบาท จาก 
3.2.1 ธุรกิจให้บริการเวชศาสตร์ฟืน้ฟท่ีูบ้านผู้ ป่วย (Home healthcare) เชน่ บริการด้านสขุภาพ

พืน้ฐาน บริการทางการพยาบาล กายภาพบ าบดั บริการส าหรับคณุแมห่ลงัคลอด ฯลฯ 
3.2.2 ธุรกิจจ าหนา่ยอปุกรณ์ทางทนัตกรรมแบบครบวงจร และร้านขายยา APEX 10 แหง่ 
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3.2.3 ธุรกิจศนูย์ฟืน้ฟผูู้ ป่วย (โครงการในอนาคต) ส าหรับผู้ ป่วยท่ีไมต้่องการการดแูลใกล้ชิดจากแพทย์ 
3.2.4 โครงการเมดิคอลซิตี  ้รังสิต (โครงการในอนาคต) บ้านพักส าหรับผู้ สูงวัยด้วยบริการทาง

การแพทย์ครบวงจร 

3.3 ธุรกิจอ่ืน ๆ มีรายได้เป็นเงิน 19 ล้านบาท จาก 
3.3.1  ธุรกิจพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพ่ือการบริหารโรงพยาบาล  โดยบริษัท โมดูล่า ซอฟท์แวร์ เอ็กซ์

เปอร์ตีส จ ากดั ใหบ้รกิารแก่โรงพยาบาลในเครอื และโรงพยาบาลรฐัและเอกชนอื่นๆ  
3.3.2  ธุรกิจพัฒนาโครงการท่ีเก่ียวข้องกับบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ  ซึ่งมีท่ีดิน 1,931 ไร่ 

มลูคา่ทางบญัชี 1,668 ล้านบาท 
 
 สว่นโครงการในอนาคตของบริษัทฯ ได้แก่ 
โครงการขยายก าลงัการให้บริการของโรงพยาบาลธนบรีุ 

โครงการ ความสามารถในการให้บริการ ปีที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 
อาคารผู้ ป่วยนอก 4 ชัน้ 28 ห้องตรวจ 2560 
อาคารจอดรถ 150 คนั 2561 
อาคารผู้ ป่วยนอก 8 ชัน้ 50 ห้องตรวจ 2563 
แนวคิดในการสร้างอาคารผู้ ป่วยใน 59 เตียง N/A 

 
โครงการขยายกาลงัการให้บริการของโรงพยาบาลธนบรีุ 2 

โครงการ ความสามารถในการให้บริการ ปีที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 
ปรับปรุงอาคาร 1 เพ่ือเพิ่มห้องตรวจ
และปรับปรุงหอผู้ ป่วยใน 

8 ห้องตรวจ 2560 

อาคารผู้ ป่วยนอกและผู้ ป่วยใน 25 ห้องตรวจ 
55 เตียง 

2562 

 
โครงการเมดิคอล ซิตี ้รังสิต ประกอบด้วย 

• ท่ีพกัอาศยั 1,300 ห้อง (Active living) 

• สถานพกัฟืน้ ดแูลผู้สงูอาย ุ(Aged care center) 

• ศนูย์สขุภาพ (Wellness center) 

จดุเดน่ของโครงการ คือ บริการทางการแพทย์ครบวงจร  บริการฉกุเฉิน 24ชัว่โมง  และระบบติดตาม 
ดแูลความปลอดภยั 
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จากนัน้ นายแพทย์ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ ได้เชิญคุณสุรวีย์ ชัยธ ารงค์กูล ชีแ้จงข้อมูลส าคัญทาง
การเงิน ดงันี ้

 
ในปี 2559 อตัราการเตบิโตรวมเฉล่ียตอ่ปี (CAGR) เท่ากบั 6.3% มีรายได้รวมจากทัง้ 3 ธุรกิจหลกั

ดังกล่าวข้างต้นเท่ากับ  6,229 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อน 7.6% โดยการเติบโตหลักมาจากธุรกิจ
รักษาพยาบาลท่ีมีรายได้เพิ่มจากทัง้ผู้ ป่วยนอกและผู้ ป่วยใน มีการเพิ่มแพทย์ท่ีมีความเช่ียวชาญ เพิ่มเวลา
ให้บริการของคลินิก และเพิ่มอปุกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มความสามารถในการรักษาโรคท่ีซบัซ้อนได้มากขึน้  
รวมถึงรายได้เพิ่มจากการรับจ้างบริหารโรงพยาบาล  และเปิดศูนย์หัวใจและหลอดเลือดแห่งใหม่ท่ี
โรงพยาบาลบางพลี 

 

 
ก าไรสทุธิของบริษัทฯ ลดลง มีสาเหตหุลกัมาจากการรับรู้ผลขาดทนุจากการลงทนุในกิจการร่วมค้า 

คือโรงพยาบาล Welly Golden Bay ในสาธารณรัฐประชาชนจีน  ซึ่งยังอยู่ในช่วงเร่ิมต้นและปรับปรุง
โรงพยาบาล  หากการปรับปรุงโรงพยาบาลเสร็จสมบูรณ์  และเปิดให้บริการเต็มก าลัง คาดว่าผล
ประกอบการจะปรับตวัดีขึน้  ทัง้นี ้หากไม่รวมรายการดงักล่าว ก าไรสทุธิจะเท่ากบั 599.77 ล้านบาท และมี
อตัราก าไรสทุธิเทา่กบั 9.6% 
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➢ บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้เป็น 10,460.16 ล้านบาทในปี 2559 จาก 7,347.59 ล้านบาทในปี 

2558 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์สทุธิเพิ่มขึน้ จากการท่ีกลุม่บริษัทฯ มุง่เน้น

ลงทนุในเคร่ืองมือและอปุกรณ์ทางการแพทย์อยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือเพิ่มศกัยภาพในการให้บริการ 

ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลกูสร้างตา่ง ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กบัผู้ใช้บริการ รวมถึงมีการ

ลงทนุซือ้ท่ีดินเพิ่มเตมิตามท าเลท่ีบริษัทฯ เล็งเห็นวา่เหมาะสมเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต  

➢ ปี 2559 หนีส้ินของบริษัทฯ เป็นเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบุคคล

และกิจการท่ีเก่ียวข้อง เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ กู้ ยืมเพ่ือใช้ในการ

ด าเนินธุรกิจ และเพ่ือลงทนุขยายธุรกิจในอนาคต ซึง่ในปี 2559 มีหนีสิน้รวมเท่ากับ 5,304.57 ล้าน

บาท ใกล้เคียงกับปี 2558 ท่ี 5,330.18 ล้านบาท ทัง้นี ้อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ นในปี 

2559 อยูท่ี่ 1.03 เทา่ ปรับตวัดีขึน้จาก 2.64 เทา่ ในปี 2558 เน่ืองจากมีการเพิ่มทนุในปี 2559 

➢ ในปี 2559 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 5,155.59 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 2,017.41 ล้านบาท ใน

ปี 2558 เน่ืองจาก ฯ มีการเพิ่มทนุหุ้นสามญัจ านวน 87.08 ล้านหุ้น (จ านวนหุ้นหลงัการแปลง

สภาพ) มลูคา่ท่ีตราไว้ 1 บาท โดยจ าหน่ายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ให้กบับคุคล 2 กลุม่ คือ ผู้ ถือหุ้นเดมิ 

และบคุคลในวงจ ากดั ท าให้สว่นของทนุหุ้นสามญัเพิ่มขึน้จ านวน 87.08 ล้านบาท และสว่นเกิน

มลูคา่หุ้นเพิ่มขึน้ 2,089.92 ล้านบาท อีกทัง้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลก าไรสทุธิในปี 2559 

จ านวน 543.99 ล้านบาท 
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• อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นในปี 2559 อยูท่ี่ 1.0 เทา่ ปรับตวัดีขึน้จาก 2.6 เท่าในปี 2558
เน่ืองจากการเพิ่มทนุในปี 2559 

• อตัราสว่นหนีส้ินท่ีมีดอกเบีย้ตอ่ EBITDA อยูท่ี่ 3.6 เท่า ซึ่งยงัอยูใ่นเกณฑ์ของเง่ือนไขสญัญาเงินกู้  
 
กิจกรรมเพื่อสงัคม 

ในปี 2559 กลุม่บริษัทฯ มีกิจกรรมเพ่ือสงัคมโดยใช้ศกัยภาพและความเช่ียวชาญของกลุม่บริษัทฯ 
เพ่ือสร้างประโยชน์ให้ชมุชนและสงัคม อาทิ  

➢ โรงพยาบาลธนบุรี จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ  (Cardiopulmonary resuscitation : CPR)  รณรงค์ 
“เอชไอวี ตรวจฟรี รักษาฟรี” ในวนัเอดส์โลก  โครงการอบรม “คนเห็นคน ควบคุมปัจจัยเส่ียงโรคไม่
ตดิตอ่เรือ้รัง” ครัง้ท่ี 2   โครงการ “เด็กรุ่นใหมห่่างไกลเบาหวาน”  โครงการการศกึษาเพ่ือตอ่ต้านยาเสพติด
ในเดก็นกัเรียน  และการเข้าร่วมหนว่ยแพทย์พระราชทาน 906 เป็นต้น  

➢ บริษัท ทนัตสยาม จ ากดั ได้บริจาคเคร่ืองมือ และอปุกรณ์ท าฟันให้แก่เรือนจ ากลาง จงัหวดันครปฐม  
➢ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จัดกิจกรรมโครงการ “ Stronger Together”  โครงการป่ันรณรงค์ 10 วัน

อนัตราย ลดอุบตัิเหตเุป็นศนูย์  โครงการ 1 ใบเสร็จมีค่า 1 บาท มอบให้น้อง ปี 5  และโครงการเสริม
ความรู้คูก่ารพยาบาลปี 7 เป็นต้น 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าประชมุสอบถาม และแสดงความคิดเห็น  

ประชมุรับทราบรายงานประจ าปี และรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 และเน่ืองจากวาระ
นีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จงึไมมี่การออกเสียงลงคะแนน  
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วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัติงบการเงนิ สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 พร้อมทัง้รายงานของผู้สอบ
บัญชี 

 ประธานฯ มอบหมายให้คณุอญัชลี ชวลิตจารีธรรม ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียด
ของงบการเงินตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้

งบการเงิน ส าหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ของบริษัทฯ ได้ผา่นการพิจารณา
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

 
ปี 2559 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ 511 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการรับรู้ผล

ขาดทุนของโรงพยาบาล Welly Golden Bay ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 89 ล้านบาทดงักล่าวข้างต้น ซึ่ง
หากไมร่วมรายการดงักลา่วบริษัทฯ จะมีก าไรสทุธิเพิ่มขึน้จากปี 2558 ประมาณ 9%  

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ มีข้อมลูถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และ
เช่ือถือได้ จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตังิบการเงินดงักลา่ว 

ประธานฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ในปี 2559 นี ้บริษัทฯ มีคา่ใช้จา่ยในการน าหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ประมาณ 5% และโรงพยาบาล Welly Golden Bay นัน้ขาดทนุจากคา่เส่ือมของเคร่ืองมือและ
อปุกรณ์ทางการแพทย์ท่ีซือ้ตอ่มา อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลจะเปิดให้บริการเพิ่มเป็น 200 เตียงประมาณ
เดือนมิถนุายน 2560 นี ้จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคดิเห็น  
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เม่ือไม่มีผู้ เข้าประชุมท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาลงมติ โดยมติของระเบียบวาระนีต้้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 
 

มติ  ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์อนมุตังิบการเงินของบริษัทฯ 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้เป็น 6 ราย รวม 2,066,409 หุ้น 
รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 443 ราย รวม 342,622,350 หุ้น 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอัตราร้อยละ 
เห็นด้วย  342,622,350 100.0000  
ไมเ่ห็นด้วย  0  0.0000 
งดออกเสียงลงคะแนน  0  0.0000 
บตัรเสีย  0  0.0000 
รวม  342,622,350 100.0000  

 
วาระที่ 5   พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปัน
ผลประจ าปี 2559 

คณุอญัชลี ชวลิตจารีธรรม แจ้งท่ีประชมุว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 48 ระบุว่าบริษัทฯ ต้อง
จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน และบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิตามงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ หลงัหกัภาษีเงินได้ แตไ่ม่รวมก าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึน้
จริง และภายหลงัจากหกัเงินส ารองตามกฎหมายและเงินส ารองอ่ืน ๆ แล้ว 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีทุนส ารองครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว บริษัทฯ จึงไม่ต้องจดัสรรก าไรสุทธิ
เป็นทนุส ารองตามกฎหมายอีก 

ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2560 เห็นชอบจ่ายเงินปันผลในอตัรา 0.40 บาทต่อหุ้น 
คิดเป็นเงิน 305.63 ล้านบาท ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดรายช่ือผู้ มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และวนั
ปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 โดยก าหนดจา่ยเงินปันผลในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2560 
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รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2559 
ก าไรสทุธิ (ล้านบาท) 543.99 
จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 764.08 
ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (หุ้น) 0.69 
อตัราเงินปันผลจา่ยตอ่หุ้น (บาท) 0.40 
รวมเป็นเงินปันผลจา่ยทัง้สิน้ (ล้านบาท) 305.63 
สดัสว่นการจา่ยเงินปันผล (ร้อยละ) 56.18 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคดิเห็น  

เม่ือไม่มีผู้ เข้าประชุมท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาลงมติ โดยมติของระเบียบวาระนีต้้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

 
มติ  ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลใน

อัตรา 0.40 บาทต่อหุ้ น คิดเป็นเงิน 305.63 ล้านบาท โดยก าหนดรายช่ือผู้ มีสิทธิรับเงินปันผล (Record 
Date) และวนัปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 
2560 ด้วยคะแนนเสียง ดงัตอ่ไปนี ้

ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้เป็น 1 ราย รวม 104,000 หุ้น 
รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 444 ราย รวม 342,726,350 หุ้น 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย  342,726,350 100.0000  
ไมเ่ห็นด้วย  0  0.0000 
งดออกเสียงลงคะแนน  0  0.0000 
บตัรเสีย  0  0.0000 
รวม  342,726,350 100.0000  

 
วาระท่ี 6   พิจารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 และก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับรอบ

ปีบัญชีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

 ประธานฯ มอบหมายให้คณุอญัชลี ชวลิตจารีธรรม ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียด
เก่ียวกบัผู้สอบบญัชี และคา่ตอบแทน ส าหรับรอบบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้
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ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 56 และ 57 ก าหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ และก าหนดค่าตอบแทน
ของผู้สอบบญัชี ซึ่งคณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีในสงักัด บริษัท ไพร้ซ 
วอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (“PwC”) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยให้ผู้สอบบญัชีคนหนึ่งคน
ใดดงัต่อไปนีมี้อ านาจสอบทาน ตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน และลงนามในรายงานการสอบ
บญัชี และการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยส าหรับปี 2560 

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

 โดยการคัดเลือกจะพิจารณาจากความสามารถในการจัดท างบการเงินได้ทันเวลา และปฏิบัติ
หน้าท่ีให้ลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งในปี 2559 ท่ีผ่านมา PwC สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้เป็นอย่างดี พร้อมขออนุมตัิ
ค่าสอบบัญชีเท่ากับปี 2559 (ในส่วนของค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยปี 2560 จะไม่ตรงกับหนังสือเชิญ
ประชมุท่ีส่งไป เน่ืองจากฝ่ายบญัชีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ไปต่อรองราคาให้เท่ากบัปี 2559 
ได้หลงัจากสง่เอกสารให้ผู้ ถือหุ้นแล้ว) ดงันี ้

 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
2560 2559 

บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทฯ บริษัทย่อย 

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

  
4,400,000 
2,550,000  

  
4,155,000 
3,750,000 

  
4,400,000 
2,550,000  

  
4,155,000 
3,750,000 

ข.  คา่บริการอ่ืน (Non Audit Fee) ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ 

รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี )บาท( 6,950,000 7,905,000 6,950,000 7,905,000 

พร้อมทัง้เสนอให้ท่ีประชมุมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ มีอ านาจอนมุตัคิา่สอบทานงบ
การเงินของบริษัทฯ บริษัทยอ่ยในปี 2560  เพิ่มเตมิตามความจ าเป็นเหมาะสม  

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคดิเห็น  

นางภทัริน ศีติสาร ผู้ ถือหุ้น สอบถามเร่ืองค่าสอบบญัชีของ PwC ท่ีราคาสงูกว่าการให้บริการสอบ
บญัชีในบริษัทอ่ืน ซึง่คณุอญัชลีชีแ้จงว่า เน่ืองจากบริษัทฯ ต้องมีกระบวนการในการจดัเก็บข้อมลูตา่ง ๆ ให้
ถกูต้องและสมบรูณ์ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และคณุกรรณิการ์ 
งามโสภี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
และมีความเห็นเก่ียวกับค่าสอบบญัชีเช่นกนั ดงันัน้ เพ่ือความโปร่งใส เป็นธรรม และประโยชน์สูงสุดของ
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บริษัทฯ ในปีตอ่ไปจะคดัเลือกผู้สอบบญัชีโดยวิธีการเปรียบเทียบราคากับส านกังานสอบบญัชีชัน้น าอ่ืน ๆ 
ด้วย 

เม่ือไม่มีผู้ เข้าประชุมท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาลงมติ โดยมติของระเบียบวาระนีต้้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

 
มติ  ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตัง้ผู้ สอบ

บญัชีในสงักดั บริษัท ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั คือ นายสดุวิณ ปัญญาวงศ์ขนัติ ผู้สอบ
บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3534 และ/หรือ นางอนุทยั ภูมิสุรกุล ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3873 และ/หรือ 
นายกฤษณ์ ชชัวาลวงศ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5016 คนใดคนหนึง่อ านาจสอบทาน ตรวจสอบ แสดง
ความเห็นต่องบการเงิน และลงนามในรายงานการสอบบญัชี และการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยส าหรับปี 2560 ด้วยคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น พร้อมมอบอ านาจ
ให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ มีอ านาจอนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ บริษัทย่อยในปี 2560 
เพิ่มเตมิตามความจ าเป็นเหมาะสม ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้เป็น 1 ราย รวม 256,526 หุ้น 
รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 445 ราย รวม 342,982,876 หุ้น 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย  342,982,876 100.0000  
ไมเ่ห็นด้วย  0  0.0000 
งดออกเสียงลงคะแนน  0  0.0000 
บตัรเสีย  0  0.0000 
รวม  342,982,876 100.0000  

 
วาระที่  7   พิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดต้องออกจาก

ต าแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ มอบหมายให้นายแพทย์ธนาธิป ศภุประดษิฐ์ เป็นผู้ด าเนินการประชมุ ดงันี ้ 

เพ่ือให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึ่งก าหนดให้กรรมการบริษัท
ต้องหมุนเวียนออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษัททัง้หมด ส าหรับปี 2559 นี ้
บริษัทฯ มีจ านวนกรรมการทัง้สิน้ 15 ทา่น จึงมีกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 5 
ท่าน แต่เน่ืองจากปีนีบ้ริษัทฯ มีกรรมการท่ีเข้าเง่ือนไขหมุนเวียนออกจากต าแหน่งจ านวน 6 ท่าน 
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คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และเลขานุการบริษัท จึงร่วมกันจับสลากเพ่ือคัดเลือก
กรรมการท่ีจะออกในครัง้นี ้จ านวน 5 ทา่น ดงันี ้ 

ช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
1. นายแพทย์บญุ  วนาสิน ประธานกรรมการ 

2. นายสมชาย ควูิจิตรสวุรรณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. แพทย์หญิงลินดา ไกรวิทย์ 
*ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่เป็น ผช. ผอ. รพ. จฬุาลงกรณ์ 

กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเส่ียง  
และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

4. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อาศสิ อนุนะนนัทน์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 

5. นางสาวนลิน  วนาสิน กรรมการ 

เพ่ือให้ท่ีประชมุได้ออกเสียงลงคะแนนอย่างสะดวก เลขานกุารบริษัท ได้เรียนเชิญกรรมการท่ีครบ
ก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 5 ท่าน ออกจากห้องประชุมเป็นการชัว่คราว และจะกลบัเข้ามาอีก
ครัง้เม่ือการลงคะแนนเสียงในวาระนีเ้สร็จสิน้แล้ว  

จากนัน้นายแพทย์ธนาธิป ได้ชีแ้จงท่ีประชุมว่าการลงคะแนนเสียงนี  ้จะให้ท่ีประชุมออกเสียง
ลงคะแนนแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยพิจารณาประวตัิ และประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่าน
ตามสิ่งท่ีไปด้วย 5 ในหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น   

อนึ่ง พญ. ลินดา ไกรวิทย์ ด ารงต าแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ และเป็นผู้

ถือหุ้น 99.99% ในบริษัท ซีพีไอ เอ็นเตอร์ไพร์ซ จ ากดั ซึง่อาจมีความขดัแย้งกบับริษัทฯ ดงันี ้

• โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ เป็นโรงพยาบาลในสงักดัของรัฐ ตัง้อยู่ท่ี 1873 ถนนพระราม 4 ปทุม
วนั กรุงเทพ  ซึ่งห่างไกลจากโรงพยาบาลของบริษัทฯ แม้จะเป็นธุรกิจประเภทเดียวกันแตเ่ป็น
โรงพยาบาลท่ีเน้นการศึกษาทางการแพทย์ โดยมิได้แสวงหาก าไรเป็นส าคญั จึงไม่ถือเป็น
กิจการท่ีเป็นคูแ่ขง่ 

• บริษัท ซีพีไอ เอ็นเตอร์ไพร์ซ จ ากัด ด าเนินธุรกิจบริหารทางการแพทย์ ทุนจดทะเบียน 
1,000,000 บาท ซึง่เป็นบริษัทขนาดเล็ก จงึไมถื่อเป็นกิจการท่ีเป็นคูแ่ขง่ 

พญ. ลินดา ไกรวิทย์ จึงไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในองค์กรอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพ

อยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทฯ  

นายแพทย์ธนาธิป ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุสอบถาม และแสดงความคดิเห็น  



รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  หน้าที่ 16 | 19 
 

เม่ือไม่มีผู้ เข้าประชุมท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น นายแพทย์ธนาธิปจึงเสนอให้ท่ี
ประชมุพิจารณาลงมติ โดยมติของระเบียบวาระนีต้้องใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 
 

มติ  ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมตอินมุตัแิตง่ตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งทัง้ 
5 ทา่น ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้เป็น   0 ราย รวม 0 หุ้น 
รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 445 ราย รวม 342,982,876 หุ้น 

ทา่นท่ี 1: นายแพทย์บญุ  วนาสิน 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย  342,982,876 100.0000  
ไมเ่ห็นด้วย  0  0.0000 
งดออกเสียงลงคะแนน  0  0.0000 
บตัรเสีย  0  0.0000 
รวม  342,982,876 100.0000  

 

ทา่นท่ี 2: นายสมชาย ควูิจิตรสวุรรณ 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย  342,982,876 100.0000  
ไมเ่ห็นด้วย  0  0.0000 
บตัรเสีย  0  0.0000 
งดออกเสียงลงคะแนน  0  0.0000 
รวม  342,982,876 100.0000  

 

ทา่นท่ี 3: แพทย์หญิงลินดา ไกรวิทย์ 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย  342,982,876 100.0000  
ไมเ่ห็นด้วย  0  0.0000 
งดออกเสียงลงคะแนน  0  0.0000 
บตัรเสีย  0  0.0000 
รวม  342,982,876 100.0000  
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ทา่นท่ี 4: รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อาศสิ อนุนะนนัทน์ 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย  342,922,876 99.9825  
ไมเ่ห็นด้วย  60,000  0.0175 
งดออกเสียงลงคะแนน  0  0.0000 
บตัรเสีย  0  0.0000 
รวม  342,982,876 100.0000  

 

ทา่นท่ี 5: นางสาวนลิน  วนาสิน 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย  342,982,876 100.0000  
ไมเ่ห็นด้วย  0  0.0000 
งดออกเสียงลงคะแนน  0  0.0000 
บตัรเสีย  0  0.0000 
รวม  342,982,876 100.0000  

 
จากนัน้ผู้ด าเนินการประชมุได้เชิญให้กรรมการทัง้ 3 ทา่นกลบัเข้าห้องประชมุ 

 
วาระที่ 8   พจิารณาอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 16 ก าหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นก าหนดบ าเหน็จ และค่าตอบแทน
กรรมการ โดยท่ีประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ครัง้ท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 14 ธันวาคม 
2559 ได้พิจารณาเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนและค่าตอบแทนอ่ืน 
ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลธนบุรีแก่กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ในอัตราเดียวกับ
คา่ตอบแทนท่ีจา่ยให้แก่กรรมการบริษัทในปี 2559 ดงันี ้

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายปี 

)บาทต่อปี( 

เบีย้ประชุม 

)บาทต่อครัง้( 

ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลธนบุรี 

)บาทต่อปี( 

ประธานกรรมการบริษัท 180,000 10,000 • กรรมการ 100,000 บาท สว่นเกินลด 50% 

• บิดา-มารดา สว่นลด 50% ไมจ่ ากดัวงเงิน 

• ภรรยาและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  
สว่นลด 50% รวมแล้วไมเ่กิน 100,000 บาท 
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ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายปี 

)บาทต่อปี( 

เบีย้ประชุม 

)บาทต่อครัง้( 

ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลธนบุรี 

)บาทต่อปี( 

กรรมการบริษัท 140,000 10,000 • กรรมการ 100,000 บาท สว่นเกินลด 50% 

• บิดา-มารดา สว่นลด 50% ไมจ่ ากดัวงเงิน 

• ภรรยาและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  
สว่นลด 50% รวมแล้วไมเ่กิน 100,000 บาท 

ประธานและกรรมการตรวจสอบ 
ประธานและกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประธานและกรรมการสรรหาฯ 

- 
- 
- 

10,000 
10,000 
10,000 

- 
- 
- 

โดยกรรมการชดุยอ่ยท่ีเป็นผู้บริหาร จะไมไ่ด้คา่ตอบแทนในสว่นท่ีเป็นเบีย้ประชมุ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุสอบถาม และแสดงความคดิเห็น  

 นายอาษา เมฆสวรรค์ ผู้ ถือหุ้น เสนอท่ีประชมุให้เพิ่มคา่ตอบแทนให้ประธาน และกรรมการบริษัทท่ี
ปฏิบตัิงานด้วยความทุ่มเท และเสียสละแต่ได้ผลตอบแทนน้อยมากเม่ือเทียบกับบริษัทอ่ืน ซึ่งประธานฯ 
กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้น และขอบคุณกรรมการทุกท่านในความทุ่มเท ความเสียสละให้กับบริษัทฯ  พร้อม
ชีแ้จงว่าในปีนีบ้ริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก จึงจ าเป็นต้องประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งจะพิจารณาความ
เหมาะสมในปีหน้า 

เม่ือไมมี่ผู้ เข้าประชมุทา่นใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จงึเสนอให้ท่ีประชมุ
พิจารณาลงมต ิโดยมตขิองระเบียบวาระนีต้้องใช้คะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

มติ  ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดงัตอ่ไปนี ้

ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้เป็น   0 ราย รวม 0 หุ้น 
รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 445 ราย รวม 342,982,876 หุ้น 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง (หุ้น) คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นด้วย  342,982,876 99.9368  
ไมเ่ห็นด้วย  0  0.0000 
งดออกเสียงลงคะแนน  216,663  0.0632 
บตัรเสีย  0  0.0000 
รวม  342,982,876 100.0000  
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วาระที่ 9   พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าประชุมเสนอเร่ืองอ่ืนให้ท่ีประชมุพิจารณาเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ ใดเสนอ
เร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชมุพิจารณา ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าประชมุสอบถามและให้ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
เพิ่มเตมิ 

นายณัฐวุฒิ สุรพิบูล ผู้ รับมอบฉันทะ ขอให้บริษัทชีแ้จงรายละเอียดของโครงการใหม่ท่ีอาจมี
สาระส าคัญและอาจส่งผลต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ท าให้บริษัทฯ ต้องเล่ือนก าหนดการ IPO 
ออกไป ประธานฯ ชีแ้จงว่า ไม่สามารถให้รายละเอียดของโครงการได้ เน่ืองจากส านกังาน ก.ล.ต. มีข้อห้าม
เก่ียวกบัการให้ขา่วและการประชาสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการเสนอขายหุ้นสามญัของบริษัทฯ  

นางกุลจิรา เตชะทัตตานนท์ ผู้ ถือหุ้ น สอบถามเร่ืองส่วนลดค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้ ถือหุ้ น ซึ่ง
ประธานฯ แจ้งว่าจะยุติการให้ส่วนลด ตัง้แต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป และแนะน าผู้ ถือหุ้ นว่า
สามารถท าบตัรสมาชิกโรงพยาบาลธนบรีุได้ ซึง่ให้สิทธิประโยชน์ท่ีมากกวา่ด้วย 

นายยทุธพงษ์ จิรรักษ์โสภากลุ ผู้ รับมอบฉันทะ สอบถามนโยบายเก่ียวกบัสภาพคล่องของหุ้นบริษัทฯ 
หลงัเข้าตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว ประธานฯ ชีแ้จงว่า ปัจจุบนับริษัทฯ มีผู้ ถือหุ้นรวมทัง้สิน้ 3,431 ราย ดงันัน้ 
หลังเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว หุ้ นจะมีสภาพคล่องสูง และมั่นใจว่าจ านวนผู้ ถือหุ้นรายย่อย หรือ Free 
Float ก็จะไมต่ ่ากวา่เกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

 นายสุธรรม เติมผาติ ผู้ รับมอบฉันทะ สอบถามความเป็นไปได้ท่ีบริษัทฯ จะถูกบริษัทอ่ืนกว้านซือ้
หุ้นจากผู้ ถือหุ้นรายย่อยจนสามารถ Take Over บริษัทฯ ไป  ประธานฯ ชีแ้จงว่า บริษัทฯ มีผู้ ถือหุ้นเดิมท่ี
เป็นพันธมิตรท่ีดีกันมานาน อีกทัง้จ านวนหุ้ นท่ีบริษัทฯ ได้เสนอขายในตลาดหลักทรัพย์ครัง้นีค้ิดเป็น 
10.01% ของจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ เท่านัน้ 
 

จากนัน้ ประธานฯ ได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีได้สละเวลามาร่วมประชมุในครัง้นี ้และกลา่ว
ปิดการประชมุ 
 

ปิดประชุมเวลา : 14.40 นาฬิกา 
 

 
                                                                                   ลงช่ือ......................................................  
                                                                                        (นายแพทย์บญุ วนาสิน) 
                                                                                            ประธานกรรมการ 
ลงช่ือ......................................................  
              (นางสาวสวุดี พนัธุ์พานิช) 
        เลขานกุารบริษัท 


