
 
 

หนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผ ูถื้อห ุน้ครัง้ท่ี 1/2560 

บรษิทั ธนบรุ ีเฮลทแ์คร ์กร ุป๊ จํากดั (มหาชน) บรษิทั ธนบรุ ีเฮลทแ์คร ์กร ุป๊ จํากดั (มหาชน)
วนัจนัทรท่ี์ 4 กนัยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งอมรินทร ์โรงแรม เอส.ด.ี อเวนวิ    
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เพ่ือความรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียนทีมี่บาร์โค๊ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ 
ในกรณีทีม่อบอาํนาจให้ผู้อ่ืนมาแทน โปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งทีส่่งมาด้วย 7) และสําเนาบัตรประชาชน 

ให้ผู้รับมอบฉันทะนํามามอบให้เจ้าหน้าทีใ่นวันประชุมผู้ถือหุ้น 
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ท่ี  THG   31/2560  

 วนัท่ี 25 สงิหาคม  2560 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย :   1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2560   

(เอกสารประกอบวาระท่ี 2) 

2. สารสนเทศของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เก่ียวกับโครงการโรงพยาบาล

ศนูย์ฟืน้ฟสูขุภาพธนบรีุ (ถนนบํารุงเมือง) (เอกสารประกอบวาระท่ี 3) 

3. แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

4. เง่ือนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชมุ การมอบฉนัทะ และการออกคะแนนเสยีง  

5. ข้อบงัคบับริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

6. รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการอิสระผู้ รับมอบฉนัทะ 

7. หนงัสอืมอบฉนัทะ 

8. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

      คณะกรรมการบริษัท ธนบรีุ เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ("บริษัทฯ")  ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้

ท่ี 1/2560 ในวันท่ี 4 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอมรินทร์ โรงแรม เอส ดี อเวนิว  94 ถนนบรมราชชนนี 

บางบําหรุ บางพลดั ธนบรีุ กรุงเทพฯ 10700 เปิดให้ลงทะเบียน เวลา 12.00 น. โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

วาระที่ 1  เร่ืองประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ 

 ไมม่ี  

 

วาระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2560  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2560 โดยมี

สาํเนารายงานการประชมุตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2560 

ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ดงักลา่ว 

การลงมติ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ 

ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่  3  พิจารณาอนุมัติการลงทุนโครงการโรงพยาบาลศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพธนบุรี (ถนนบํารุงเมือง) 

 ตลอดจนการเข้าทาํสัญญาความตกลง และการดาํเนินการที่เกี่ยวกับโครงการ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2560 เมื่อวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติ

อนมุตัใิห้บริษัทฯ เข้าลงทนุในโครงการโรงพยาบาลศนูย์ฟืน้ฟสูขุภาพธนบรีุ (ถนนบํารุงเมือง) รวมถึงการเข้าลงนามใน

บันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding: MOU) สัญญาจํานําหุ้ น  (Share Pledge Agreement) และ

สญัญาท่ีเก่ียวข้อง (Definitive Agreement) ระหว่างบริษัทฯ (หรือบุคคลท่ีบริษัทฯ กําหนด (Designated Person)) 

และบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) ("PLE") ตลอดจนการมอบอํานาจท่ีเก่ียวข้อง ซึง่มีมลูค่าโครงการ

ทัง้สิน้จํานวน 2,100 ล้านบาท โดยโครงการดงักลา่วจะดําเนินการโดยใช้อาคารโซโห )และบํารุงเดิมช่ือโบ๊เบ๊เซ็นเตอร์

เมืองพลาซ่า(  ซึ่งเป็นอาคารท่ีสร้างเสร็จแล้วในพืน้ท่ีเช่าของสภากาชาดไทย เป็นโรงพยาบาลศนูย์ฟืน้ฟู อนัจะทําให้ใช้

ระยะเวลาในการเปิดดําเนินการสัน้กวา่โครงการอ่ืน ๆ รวมทัง้เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 

ทัง้นี ้ประวตัิความเป็นมาของโครงการและลกัษณะการทําโครงการมีดงันี ้

1. อาคารโซโหและท่ีดินท่ีตัง้ของอาคารโซโหเป็นกรรมสทิธ์ิของสภากาชาดไทย โดยสภากาชาดไทยได้จดทะเบียนให้

เช่าท่ีดิน แก่ บริษัท บํารุงเมืองพลาซ่า จํากัด ("BMP") มีกําหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี นับตัง้แต่วันท่ี 1 มีนาคม 

2550 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2580 ซึ่ง BMP เป็นผู้ ก่อสร้างอาคาร แต่ขออนุญาตก่อสร้างโดยหรือในนาม

สภากาชาดไทย และให้อาคารหรือสิ่งปลกูสร้างตา่ง ๆ ตกเป็นกรรมสิทธ์ิแก่สภากาชาดไทยทนัที ซึ่งปัจจุบนั BMP 

มีจํานวนหุ้นสามญัทัง้หมด 23,261,767 หุ้น โดยมี PLE ซึง่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย เป็นผู้ ถือหุ้นใน BMP จํานวน 23,261,148 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.997 ของจํานวนหุ้นใน BMP ทัง้หมด BMP 

จึงมีฐานะเป็นบริษัทลกูของ PLE  

2. ลกัษณะของการเข้าลงทนุในโครงการ อาจสรุปสาระสาํคญัได้ ดงันี ้

2.1) Share Transaction  บริษัทฯ จะซือ้หุ้น BMP จาก PLE และผู้ ถือหุ้นของ BMP (ซึง่เป็นคนของ PLE จํานวน 

9 คน) จํานวน 23,261,166 หุ้น คิดเป็นร้อยละประมาณ 99.99 โดยสภากาชาดไทยคาดว่าจะได้รับอนมุตัิ

ภายในวนัท่ี 31 ตลุาคม 2560 หรือ  

2.2) Asset Transaction  บริษัทฯ จะรับโอนสิทธิการเช่า (Transfer or Assignment) ในอาคารโซโห (บํารุงเมือง

พลาซา่) และสงัหาริมทรัพย์ท่ีใช้ในการให้บริการ อาทิ ระบบแอร์ ระบบลฟิท์ จาก BMP โดยสภากาชาดไทย

คาดว่าจะได้รับอนมุตัิภายในวนัท่ี 30 ธันวาคม 2560 เนื่องจากจะต้องผ่านขัน้ตอนการพิจารณาอนุมัติ

โดยคณะกรรมการ 4 ชุด  

โดยให้การรับโอนสิทธิการเช่าในอาคารโซโห (บํารุงเมืองพลาซ่า) และสงัหาริมทรัพย์ท่ีใช้ในการให้บริการจาก BMP 

(Asset Transaction) เป็น Preferred Option หากซือ้หุ้นใน BMP จาก PLE และผู้ ถือหุ้นของ BMP (Share Transaction) 

ไม่เสร็จสิน้ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ และ PLE ผูกพันท่ีจะดําเนินการเป็น Asset Transaction ซึ่งต้อง

ดําเนินการให้เสร็จสิน้ (Closing) ภายใน 30 ธนัวาคม 2560 

นอกจากนี ้เพ่ือให้การดําเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการโรงพยาบาลศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพธนบุรี (ถนนบํารุงเมือง) 

เป็นไปโดยสะดวกและคลอ่งตวั จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนมุตัิมอบหมายให้ นายบญุ วนาสิน และ

นายธนาธิป ศภุประดิษฐ์ รวมทัง้บุคคลอ่ืนใดซึ่งเป็นผู้ รับมอบอํานาจจากกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม เป็นผู้มีอํานาจใน

การดําเนินการใด ๆ ท่ีจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัโครงการโรงพยาบาลศนูย์ฟืน้ฟสูขุภาพธนบรีุ (ถนนบํารุงเมือง) ซึง่รวมถึง

แตไ่มจํ่ากดัเพียง 
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1. การดําเนินการใด ๆ ท่ีจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกบั Share Transaction หรือ Asset Transaction  

2. เจรจา พิจารณากําหนดรายละเอียด เง่ือนไขและข้อตกลง ลงนาม รับรอง แก้ไข เปลีย่นแปลง ขีดฆ่า เอกสารและ/

หรือสัญญาใด ๆ ท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกับ Asset Transaction หรือ Share Transaction ซึ่งรวมถึงเอกสาร

ดงัตอ่ไปนี ้MOU สญัญาจํานําหุ้น (Share Pledge Agreement) สญัญาท่ีเก่ียวข้อง (Definitive Agreement) และ

เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ดําเนินการต่าง ๆ ท่ีเห็นสมควรและจําเป็นและเก่ียวข้องกับเร่ืองดงักล่าวแทน

บริษัทฯ จนเสร็จการ 

3. รวมทัง้การติดต่อ ให้คํารับรองตอ่เจ้าหน้าท่ี และการลงนามในเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัสภากาชาดไทย สํานกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กรมท่ีดิน กระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 

นิติบุคคล หรือบุคคลทั่วไป และดําเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ Asset Transaction หรือ Share Transaction 

แทนผู้มอบอํานาจ ได้จนเสร็จการ 

4. การดําเนินการใด ๆ ท่ีจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัเร่ืองดงักลา่วแทนบริษัทฯ เพ่ือความสาํเร็จลลุว่งของการดําเนินการ

ข้างต้นจนเสร็จการเพ่ือโครงการโรงพยาบาลศนูย์ฟืน้ฟูสขุภาพธนบรีุ (ถนนบํารุงเมือง) ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ี

ประชมุสอบถามและแสดงความคิดเห็น 

ความเห็นคณะกรรมการ   สมควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลงทุนโครงการโรงพยาบาลศูนย์ฟื้นฟู

สขุภาพธนบรีุ (ถนนบํารุงเมือง) ตลอดจนการเข้าทําสญัญา ความตกลง และการดําเนินการท่ีเก่ียวกบัโครงการ รวมถึง

การมอบอํานาจ โดยเห็นว่า Share Transaction เป็นการซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ 

ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ("พ.ร.บ.

บริษัทมหาชนฯ") ซึ่งกําหนดให้การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ จะต้อง

ได้รับมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี ้ไม่ว่าจะเป็น Share Transaction หรือ Asset Transaction โครงการ

โรงพยาบาลศนูย์ฟืน้ฟูสขุภาพธนบรีุ (ถนนบํารุงเมือง) ก็ถือเป็นรายการท่ีมีขนาดใหญ่จึงควรได้รับการพิจารณาอนมุตัิ

โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ

จํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาํนาจกรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพ่ือความคลอ่งตวัในการดําเนินการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณา

อนมุตัิการเปลีย่นแปลงอํานาจกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทฯ จากเดิม ดงันี ้

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามของบริษัทฯ ปัจจุบนั กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามของบริษัทฯ ที่เสนอใหม่ 

นายบญุ วนาสนิ หรือ นายศิธา เมฆสวรรค์ ลงลายมือช่ือ

ร่วมกบั นายเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส  หรือ  นายธนาธิป 

ศภุประดิษฐ์ รวมเป็นสองคนและประทบัตราสาํคญัของ

บริษัท 

นายบญุ วนาสนิ  หรือ นายศิธา เมฆสวรรค์ หรือ  นาย

เฉลมิกลุ อภิบณุโยภาส หรือ นายธนาธิป ศภุประดษิฐ์ 

รวมเป็นสองคนและประทบัตราสาํคญัของบริษัท 
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นอกจากนี ้เพ่ือให้การดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงอํานาจกรรมการของบริษัทฯ เป็นไปโดยสะดวกและคลอ่งตวั 

จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาและอนมุตัิมอบหมายให้กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ รวมทัง้ผู้ รับ

มอบอํานาจจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีอํานาจในการลงนามในคําขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงอํานาจกรรมการของบริษัทฯ และการยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงอํานาจกรรมการของ

บริษัทฯ กบักรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดําเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลีย่นแปลงคําขอหรือข้อความ

ในเอกสารดงักลา่วท่ีเก่ียวข้องกับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงอํานาจกรรมการของบริษัทฯ ท่ีต้องยื่นต่อกรมพฒันา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทัง้มีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ตามท่ีจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการดําเนินการ

ดงักลา่วตามท่ีเห็นสมควร และเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบั และการตีความของหน่วยงานราชการท่ี

เก่ียวข้อง รวมทัง้ตามคําแนะนําหรือคําสัง่ของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าท่ี 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท สมควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเปลีย่นแปลงอํานาจกรรมการผู้มี

อํานาจลงนาม รวมทัง้การมอบอํานาจ ตามท่ีเสนอ  

การลงมติ วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ 

ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ปัจจุบันข้อบังคับของบริษัทฯ มิได้กําหนดให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทสามารถ

กําหนดช่ือกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ ได้ ด้วยเหตนีุ ้เพ่ือความคลอ่งตวัในการดําเนินการของบริษัทฯ จึง

เห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 25 เป็นดงันี ้

ข้อบังคับบริษัทปัจจุบนั ข้อบังคับบริษัทที่เสนอใหม่ 

ข้อ 25 คณะกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบจัดการกิจการ

ทัง้หลายทัง้ปวงของบริษัท และมีอํานาจหน้าท่ีดําเนินการ

ภายในขอบเขตของกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบั

ของบริษัท และตามมติท่ีประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้ น และมี

อํานาจกระทําการใด ๆ ตามท่ีระบุไว้ในหนังสือบริคณห์

สนธิ หรือท่ีเก่ียวข้องกบัการดงักลา่วนัน้ 

ข้อ 25 คณะกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบจัดการกิจการ

ทัง้หลายทัง้ปวงของบริษัท และมีอํานาจหน้าท่ีดําเนินการ

ภายในขอบเขตของกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบั

ของบริษัท และตามมติท่ีประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้ น และมี

อํานาจกระทําการใด ๆ ตามท่ีระบุไว้ในหนังสือบริคณห์

สนธิ หรือท่ีเก่ียวข้องกบัการดงักลา่วนัน้ 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพนับริษัท คือ กรรมการสอง

คนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษัท

จึงจะมีผลผกูพนับริษัทได้ 

คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดช่ือกรรมการผู้มีอํานาจลง

นามผกูพนับริษัทพร้อมทัง้ประทบัตราสาํคญัของบริษัท 

 

นอกจากนี ้เพ่ือให้การดําเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ เป็นไปโดยสะดวกและคลอ่งตวั จึงเห็นสมควร

เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาและอนมุตัิมอบหมายให้กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ รวมทัง้ผู้ รับมอบอํานาจ

จากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีอํานาจในการลงนามในคําขอ หรือในเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไข

ข้อบังคบัของบริษัทฯ และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
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พาณิชย์ การดําเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงคําขอหรือข้อความในเอกสารดงักล่าวท่ีเก่ียวข้องกับการจด

ทะเบียนแก้ไขข้อบงัคับของบริษัทฯ ท่ีต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทัง้มีอํานาจในการ

ดําเนินการใด ๆ ตามท่ีจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกับการดําเนินการดังกล่าวตามท่ีเห็นสมควร และเพ่ือให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบั และการตีความของหนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ตามคําแนะนําหรือคําสัง่ของนาย

ทะเบียนหรือเจ้าหน้าท่ี 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการ

แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 25 รวมทัง้การมอบอํานาจ ตามท่ีเสนอ 

การลงมติ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ

จํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 6  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 

จึงเรียนขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วย 

หากทา่นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ และประสงค์จะมอบฉนัทะให้แก่บคุคลท่ีทา่นเห็นสมควรเข้าร่วมประชมุและออก

เสยีงแทน หรือสามารถมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ (สามารถพิจารณาประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการ

อิสระได้ในสิ่งท่ีสง่มาด้วย 6) โปรดดําเนินการมอบฉนัทะโดยกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะ (สิ่ง

ท่ีสง่มาด้วย 7) ซึง่ได้สง่มาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุฉบบันีแ้ล้ว 

 

                         ขอแสดงความนบัถือ 

                                              บริษัท ธนบรีุ เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

  

 

 

                                                                                                                  ( นายแพทย์บญุ     วนาสนิ ) 

                                                                                                                          ประธานกรรมการ 

 

 

 

 

 

( นายแพทย์บญุ     วนาสนิ )( นายแพทย์บญุ     วนาสนิ )
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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 แจ้งท่ีประชุมวา่ 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
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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 ตามท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือ
หุ้นในครัง้นีแ้ล้ว (รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระท่ี 2) 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

นายแพทย์ วฒุิชยั ธนาพงศธร ผู้ ถือหุ้น เสนอให้ระบุจ านวนคะแนนเสียง และสดัส่วนท่ีชดัเจนใน
รายงานทุกวาระ เพราะจากรายงานการประชมุท่ีแนบ ระบุเพียงแค ่อนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมาก หรือ
อนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่า 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  
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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 และขอบคณุกรรมการทุกท่านในความทุ่มเท 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 
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สารสนเทศของบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)  

เกี่ยวกับโครงการโรงพยาบาลศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพธนบุรี (ถนนบาํรุงเมือง) 

 

 ตามท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ธนบรีุ เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ท่ี 4/2560 เมื่อวนัท่ี 

26 กรกฎาคม 2560 ได้พิจารณาผลการศึกษาและวิเคราะห์การลงทุนในโครงการโรงพยาบาลศูนย์ฟืน้ฟูสขุภาพธนบุรี 

(ถนนบํารุงเมือง) ตลอดจนผลการตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) ทางด้านบญัชีการเงินและภาษี รวมถึง

ทางด้านกฎหมายแล้ว จึงได้มีมติอนุมัติโครงการโรงพยาบาลศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพธนบุรี (ถนนบํารุงเมือง) โดยมีมูลค่า

โครงการ 2,100 ล้านบาท และท่ีประชุมคณะกรรมการ ครัง้ท่ี 5/2560 เมื่อวนัท่ี 10 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนมุติให้เสนอ

ตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิการลงทนุโครงการโรงพยาบาลศนูย์ฟืน้ฟูสขุภาพธนบรีุ (ถนนบํารุงเมือง) ตลอดจน

การเข้าทําสญัญา ความตกลง และการดําเนินการท่ีเก่ียวกบัโครงการ โดยให้การรับโอนสิทธิการเช่าในอาคารโซโห (บํารุง

เมืองพลาซ่า) และสงัหาริมทรัพย์ท่ีใช้ในการให้บริการจากบริษัท บํารุงเมืองพลาซ่า จํากดั ("BMP") (Asset Transaction) 

เป็น Preferred Option โดยหากการซือ้หุ้น BMP จากบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (มหาชน) ("PLE") และผู้

ถือหุ้นของ BMP (Share Transaction) ไม่เสร็จสิน้ภายในวนัท่ี 31 ตลุาคม 2560 บริษัทฯ และ PLE ผกูพนัท่ีจะดําเนินการ

เป็น Asset Transaction ซึง่ต้องดําเนินการให้เสร็จสิน้ (Closing) ภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2560 โดยอาจสรุปสาระสาํคญั

ได้ ดงันี ้

1) Share Transaction  

บริษัทฯ ซือ้หุ้น BMP จาก PLE และผู้ ถือหุ้นของ BMP (ซึง่เป็นคนของ PLE จํานวน 9 คน) จํานวน 23,261,166 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละประมาณ 99.99 โดยสภากาชาดไทยคาดวา่จะได้รับอนมุตัิภายในวนัท่ี 31 ตลุาคม 2560 หรือ  

2) Asset Transaction  

บริษัทฯ รับโอนสทิธิการเช่า (Transfer or Assignment) ในอาคารโซโห (บํารุงเมืองพลาซา่) ท่ี BMP ได้ทําสญัญา

ไว้กบั สภากาชาดไทยจํานวน 2 ฉบบั ได้แก่ 1) สญัญาเช่าและลงทนุพฒันาท่ีดิน ระหว่างสภากาชาดไทย และ BMP ฉบบั

ลงวนัท่ี 25 กนัยายน 2545 ซึง่รวมถึงบนัทกึข้อตกลงแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาเช่าและลงทนุพฒันาท่ีดิน ระหวา่งสภากาชาดไทย 

และ BMP ฉบบัลงวนัท่ี 24 ตลุาคม 2550 และ 2) หนงัสอืสญัญาเช่าอาคาร (เพ่ือการพาณิชย์) ระหวา่งสภากาชาดไทย และ 

BMP ลงวนัท่ี 16 มกราคม 2556 รวมถึงสงัหาริมทรัพย์ท่ีใช้ในการให้บริการ อาทิ ระบบแอร์ ระบบลิฟท์ จาก BMP โดย

สภากาชาดไทยคาดวา่จะได้รับอนมุตัภิายในวนัท่ี 30 ธันวาคม 2560 เน่ืองจากจะต้องผ่านขัน้ตอนการพิจารณาอนมุตัิโดย

คณะกรรมการ 4 ชดุ 

 

ทัง้นี ้โครงการโรงพยาบาลศนูย์ฟืน้ฟสูขุภาพธนบรีุ (ถนนบํารุงเมือง) มีรายละเอียดการเข้าทํารายการท่ีสาํคญั ดงันี ้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

1.1 ธุรกรรมการเข้าซือ้หุ้น BMP จาก PLE (Share Transaction) 

เมื่อวนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 ได้มีการลงนามในบนัทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding: MOU) 

ระหว่างบริษัทฯ และ PLE  ฉบบัวนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 และสญัญาจํานําหุ้น (Share Pledge Agreement) ระหว่าง

บริษัทฯ และ PLE ฉบับวันท่ี 1 สิงหาคม 2560 โดยบริษัทฯ ได้วางเงินมัดจําท่ีเรียกคืนได้ตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 

(Refundable Deposit) จํานวนทัง้สิน้ 500 ล้านบาทตามระยะเวลาท่ีกําหนดใน MOU ซึง่ได้แก่ วนัท่ี 1 สงิหาคม 2560 

จํานวน 300 ล้านบาท และวนัท่ี 8 สิงหาคม 2560 จํานวน 200 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จ่าย Refundable Deposit 

ครบถ้วนตามจํานวนและเวลาท่ีกําหนดใน MOU แล้ว โดย Refundable Deposit ถือเป็นสว่นหนึง่ของคา่หุ้น (สาํหรับ 

Share Transaction) หรือทรัพย์สิน (สําหรับ Asset Transaction) ในการนี ้ทาง PLE ได้จํานําหุ้นร้อยละ 75.99 ใน 

BMP ในวนัลงนามใน MOU เพ่ือเป็นหลกัประกนัในการคืน Refundable Deposit ตาม Share Pledge Agreement 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 2 
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เช่นกัน และ PLE ได้เปิดเผยข้อมูลการลงนามใน MOU Share Transaction และ Asset Transaction ต่อตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Disclosure) เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2560 ทัง้นี ้คาดว่าจะได้รับอนุมัติจาก

สภากาชาดไทยภายในวนัท่ี 31 ตลุาคม 2560 ในการนี ้จากการเจรจากบั PLE จึงเห็นควรให้ทํา Share Transaction 

ให้เสร็จสิน้ (Closing) ภายใน 31 ตลุาคม 2560 (Long Stop Date) (หรือวนัอ่ืนท่ีอาจเลือ่นไปเลก็น้อยเพ่ือให้สามารถ

โอนหุ้นได้)  

อนึ่ง บริษัทฯ จะเข้าทําสญัญาท่ีเก่ียวข้อง (Definitive Agreement) กับ PLE สําหรับ Share Transaction 

ภายในวนัท่ี 31 สงิหาคม 2560 ในการนี ้บริษัทฯ จะได้รับมาซึง่หุ้นเมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อนสาํเร็จครบถ้วน และให้ชําระ

เงินสว่นท่ีเหลอื 1,600 ล้านบาทในวนั Closing 

 

1.2 ธุรกรรมการรับโอนสทิธิการเช่า (Transfer or Assignment) ในอาคารโซโห (บาํรุงเมืองพลาซ่า) และ

สังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการให้บริการจาก BMP (Asset Transaction) 

หากล่วงพ้นวันท่ี 31 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็น Long Stop Date ของ Share Transaction (หรือวันอ่ืนท่ีอาจ

เลื่อนไปเล็กน้อยเพ่ือให้สามารถโอนหุ้นได้) ให้บริษัทฯ และ PLE ผูกพนัท่ีจะดําเนินการเป็น Asset Transaction ซึ่ง

ต้องดําเนินการให้เสร็จสิน้ (Closing) ภายใน 30 ธนัวาคม 2560 โดยทัง้ Share Transaction และ Asset Transaction 

มีเง่ือนไขบงัคบัก่อน (Conditions Precedent) รวมทัง้การเจรจากบั PLE ซึง่ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการเตรียมเอกสารเพ่ือ

ขออนมุตัิจากสภากาชาดไทยเพ่ือการขออนมุตัิดงักลา่ว 

อนึ่ง บริษัทฯ จะเข้าทําสญัญาท่ีเก่ียวข้อง (Definitive Agreement) กับ PLE สําหรับ Asset Transaction 

ภายในวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 หรือ ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ใดๆ โดยมีสาเหตจุากบุคคลภายนอกท่ีทําให้ต้องแก้ไข

สญัญาท่ีเก่ียวข้อง (Definitive Agreement) คู่สญัญาจะดําเนินการเจรจาต่อรองโดยสจุริตให้มีการแก้ไขสญัญาท่ี

เก่ียวข้อง (Definitive Agreement) ภายในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 ในการนี ้บริษัทฯ จะได้รับมาซึ่งทรัพย์สนิเมื่อ

เง่ือนไขบงัคบัก่อนสาํเร็จครบถ้วน และให้ชําระเงินสว่นท่ีเหลอื 1,600 ล้านบาทในวนั Closing 

 

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ธุรกรรมการเข้าซือ้หุ้น BMP จาก PLE (Share Transaction) 

ผู้ซือ้  : บริษัทฯ 

ผู้ขาย  : PLE โดยขายหุ้น BMP 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ  :  ไมเ่ข้าเกณฑ์เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการ

กํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 

2551 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการ

ปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 

(รวมเรียกวา่ “ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) 

 

2.2 ธุรกรรมการรับโอนสทิธิการเช่า (Transfer or Assignment) ในอาคารโซโห (บาํรุงเมืองพลาซ่า) และ

สังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการให้บริการจาก BMP (Asset Transaction) 

ผู้ รับโอน : บริษัทฯ 

ผู้ โอน :  PLE โดยโอนสทิธิการเชา่จาก BMP 

ความสมัพนัธ์กบับริษัทฯ :  ไมเ่ข้าเกณฑ์เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ตามประกาศรายการท่ีเก่ียว

โยงกนั 
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3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

3.1 ธุรกรรมการเข้าซือ้หุ้น BMP จาก PLE (Share Transaction) 

บริษัทฯ จะเข้าซือ้หุ้น BMP จาก PLE และผู้ ถือหุ้นของ BMP (ซึ่งเป็นคนของ PLE จํานวน 9 คน) รวมทัง้สิน้

จํานวน 23,261,166 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละประมาณ 99.99 ของจํานวนหุ้น BMP ทัง้หมด 

(ทัง้นี ้BMP อาจมีการพิจารณาดําเนินการแตก Par และลดทุนตามข้อกําหนดเก่ียวกบัเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีบริษัทฯ 

และ PLE จะตกลงกนั) โดยสภากาชาดไทยคาดว่าจะได้รับอนมุตัิภายในวนัท่ี 31 ตลุาคม 2560 ในการนี ้บริษัทฯ ได้

จ่าย Refundable Deposit จํานวน 500 ล้านบาทให้แก่ PLE ครบถ้วนตามจํานวนและเวลาท่ีกําหนดใน MOU แล้ว 

โดย Refundable Deposit ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าหุ้น (สําหรับ Share Transaction) หรือทรัพย์สิน (สําหรับ Asset 

Transaction) ในการนี ้ทาง PLE ได้จํานําหุ้นร้อยละ 75.99 ใน BMP ในวนัลงนามใน MOU เพ่ือเป็นหลกัประกนัใน

การคืน Refundable Deposit ตาม Share Pledge Agreement เช่นกนั 

ภายหลงัการทําธุรกรรมดงักลา่ว รวมมลูค่ารายการได้มา 2,100 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะเข้าทําสญัญาท่ี

เก่ียวข้อง (Definitive Agreement) กบั PLE สําหรับ Share Transaction ภายในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2560 ทัง้นี ้Share 

Transaction จะเสร็จสิน้ (Closing) ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2560 (Long Stop Date) (หรือวันอ่ืนท่ีอาจเลื่อนไป

เล็กน้อยเพ่ือให้สามารถโอนหุ้นได้) โดยบริษัทฯ จะได้รับมาซึ่งหุ้นเมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อนสําเร็จครบถ้วน และจะชําระ

คา่หุ้น BMP จาก PLE (Share Transaction) สว่นท่ีเหลอื 1,600 ล้านบาทในวนั Closing 

ทัง้นี ้มาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 

("พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ") กําหนดให้การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

จะต้องได้รับมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน โดย Share Transaction ถือวา่เป็นการซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน

มาเป็นของบริษัทฯ ซึง่ต้องได้รับมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

เมื่อคํานวณขนาดของรายการตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์

ในการทํารายการท่ีมีนยัสําคญัท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 

และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัท

จดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2547 (รวมเรียกว่า 

“ประกาศรายการได้มาหรือจาํหน่ายไป”) โดยอ้างอิงข้อมลูจากงบการเงินรวมสาํหรับงวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 ของบริษัทฯ และ PLE มีรายละเอียดการคํานวณดงันี ้

1) เปรียบเทียบมูลค่าสินทรัพย์ที่ มีตัวตนสุทธิ - ไม่สามารถคํานวณขนาดรายการตามเกณฑ์นีไ้ด้ เน่ืองจาก

สนิทรัพย์สว่นใหญ่ของ BMP ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เป็นสทิธิการเชา่ท่ีดินและอาคาร ซึง่เป็นสนิทรัพย์ไมม่ี

ตวัตน ทําให้มลูคา่สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของ BMP ไมส่ามารถคํานวณคา่ได้ 
 

2) เปรียบเทียบกาํไรสุทธิ - ไมส่ามารถคํานวณขนาดรายการตามเกณฑ์นีไ้ด้ เน่ืองจาก งบการเงินของ BMP ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เป็นขาดทนุสทุธิ  
 

3) เปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน - คํานวณจากมลูค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึง่มีมลูคา่เท่ากบั 2,100 

ล้านบาท เทียบกบัมลูค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 10,460.16 

ล้านบาท ได้ผลลพัธ์ขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 20.08 
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4) เปรียบเทียบมูลค่าหุ้นทุน – บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นเพ่ือชําระค่าสินทรัพย์ ดงันัน้จึงไม่มีการคํานวณขนาด

รายการตามเกณฑ์นี ้
 

ขนาดธุรกรรมท่ีคํานวณตามหลกัเกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน ได้ผลลพัธ์ขนาดรายการสงูสดุร้อยละ 20.08 

 

3.2 ธุรกรรมการรับโอนสิทธิการเช่า (Transfer or Assignment) ในอาคารโซโห (บํารุงเมืองพลาซ่า) และ

สังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการให้บริการจาก BMP (Asset Transaction) 

บริษัทฯ จะรับโอนสิทธิการเช่า (Transfer or Assignment) ในอาคารโซโห (บํารุงเมืองพลาซ่า) และ

สงัหาริมทรัพย์ท่ีใช้ในการให้บริการ อาทิ ระบบแอร์ ระบบลิฟท์ จาก BMP โดยสภากาชาดไทยคาดว่าจะได้รับอนมุตัิ

ภายในวนัท่ี 30 ธันวาคม 2560 เน่ืองจากจะต้องผ่านขัน้ตอนการพิจารณาอนุมตัิโดยคณะกรรมการ 4 ชุด ในการนี ้

บริษัทฯ ได้จ่าย Refundable Deposit จํานวน 500 ล้านบาทให้แก่ PLE ครบถ้วนตามจํานวนและเวลาท่ีกําหนดใน 

MOU แล้ว โดย Refundable Deposit ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าหุ้ น (สําหรับ Share Transaction) หรือทรัพย์สิน 

(สําหรับ Asset Transaction) ในการนี ้ทาง PLE ได้จํานําหุ้นร้อยละ 75.99 ใน BMP ในวนัลงนามใน MOU เพ่ือเป็น

หลกัประกนัในการคืน Refundable Deposit ตาม Share Pledge Agreement เช่นกนั 

ภายหลงัการทําธุรกรรมดงักลา่ว รวมมลูคา่รายการได้มา 2,100 ล้านบาท ทัง้นี ้หาก Share Transaction ไม่

เสร็จสิน้ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ และ PLE ผูกพันท่ีจะดําเนินการเป็น Asset Transaction ซึ่งต้อง

ดําเนินการให้เสร็จสิน้ (Closing) ภายในวนัท่ี 30 ธันวาคม 2560 (Long Stop Date) โดยบริษัทฯ จะเข้าทําสญัญาท่ี

เก่ียวข้อง (Definitive Agreement) กบั PLE สําหรับ Asset Transaction ภายในวนัท่ี 31 ตลุาคม 2560 หรือ ในกรณี

ท่ีเกิดเหตุการณ์ใดๆ โดยมีสาเหตุจากบคุคลภายนอกท่ีทําให้ต้องแก้ไขสญัญาท่ีเก่ียวข้อง (Definitive Agreement) 

คู่สญัญาจะดําเนินการเจรจาต่อรองโดยสจุริตให้มีการแก้ไขสญัญาท่ีเก่ียวข้อง (Definitive Agreement) ภายในวนัท่ี 

30 พฤศจิกายน 2560 

เมื่อคํานวณขนาดของรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไป โดยอ้างอิงข้อมลูจากงบการเงิน

รวมสาํหรับงวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ของบริษัทฯ และ PLE มีรายละเอียดการคํานวณดงันี ้
 

1) เปรียบเทียบมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ – เน่ืองจากเป็นรายการซือ้สนิทรัพย์ จึงไม่มีการคํานวณขนาด

รายการตามเกณฑ์นี ้
 

2) เปรียบเทียบกาํไรสุทธิ – เน่ืองจากเป็นรายการซือ้สนิทรัพย์ จึงไมม่ีการคํานวณขนาดรายการตามเกณฑ์นี ้
 

3) เปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน - คํานวณจากมลูค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึง่มีมลูคา่เท่ากบั 2,100 

ล้านบาท เทียบกบัมลูค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 10,460.16 

ล้านบาท ได้ผลลพัธ์ขนาดรายการเทา่กบัร้อยละ 20.08 
 

4) เปรียบเทียบมูลค่าหุ้นทุน – บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นเพ่ือชําระค่าสินทรัพย์ ดงันัน้จึงไม่มีการคํานวณขนาด

รายการตามเกณฑ์นี ้
 

ขนาดธุรกรรมท่ีคํานวณตามหลกัเกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน ได้ผลลพัธ์ขนาดรายการสงูสดุร้อยละ 20.08 
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3.3 รวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 

 เน่ืองจากการเข้าทําธุรกรรมการได้มาซึง่ 1) หุ้น BMP จาก PLE (Share Transaction) หรือ 2) สิทธิการเช่า 

(Transfer or Assignment) ในอาคารโซโห (บํารุงเมืองพลาซ่า) และสงัหาริมทรัพย์ท่ีใช้ในการให้บริการจาก BMP 

(Asset Transaction) มีขนาดรายการสงูสดุร้อยละ 20.08 ตามประกาศรายการได้มาหรือจําหน่ายไป โดยคํานวณ

ตามหลกัเกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน  

 อย่างไรก็ตาม มาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 และท่ีได้มีการแก้ไข

เพ่ิมเติม ("พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ") กําหนดให้การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของ

บริษัท จะต้องได้รับมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย Share Transaction ถือว่าเป็นการซือ้หรือรับโอนกิจการของ

บริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ซึ่งต้องได้รับมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น นอกจากนี ้ไม่ว่าจะเป็น Share Transaction 

หรือ Asset Transaction โครงการโรงพยาบาลศนูย์ฟืน้ฟูสขุภาพธนบุรี (ถนนบํารุงเมือง) ก็ถือเป็นรายการท่ีมีขนาด

ใหญ่จึงควรได้รับการพิจารณาอนมุตัิโดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะได้มา 

4.1 ธุรกรรมการเข้าซือ้หุ้น BMP จาก PLE (Share Transaction) 

บริษัทฯ จะเข้าซือ้หุ้น BMP จาก PLE และผู้ ถือหุ้นของ BMP (ซึ่งเป็นคนของ PLE จํานวน 9 คน) รวมทัง้สิน้

จํานวน 23,261,166 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละประมาณ 99.99 ของจํานวนหุ้น BMP ทัง้หมด 

โดยคาดว่าจะได้รับอนมุตัิจากสภากาชาดไทยภายในวนัท่ี 31 ตลุาคม 2560 ทัง้นี ้จากการเจรจากบั PLE จึงเห็นควรให้ทํา 

Share Transaction ให้เสร็จสิน้ (Closing) ภายใน 31 ตลุาคม 2560 (Long Stop Date) (หรือวนัอ่ืนท่ีอาจเลื่อนไปเล็กน้อย

เพ่ือให้สามารถโอนหุ้นได้)  

โดยมีรายละเอียดของ BMP ดงันี ้

(1) ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

ช่ือบริษัท บริษัท บํารุงเมืองพลาซา่ จํากดั 

ประเภทธุรกิจ พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

ท่ีตัง้บริษัท 
 

611 ถนนบํารุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตปอ้มปราบศตัรูพา่ย 

กรุงเทพมหานคร 10100 

เลขท่ีทะเบียนนิติบคุคล 0105545057829 

วนัจดทะเบียนบริษัท 5 มิถนุายน 2545 

ทนุจดทะเบียน 2,326,176,700 บาท 

ทนุท่ีออกและชําระแล้ว 1,951,176,700 บาท 

ที่มา :  บริษัท บํารุงเมืองพลาซา่ จํากดั 
 

(2) รายชื่อผู้ถอืหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 

ลาํดับ ชื่อ-สกุล จาํนวนหุ้น 

ร้อยละของ

จาํนวนหุ้น

ทัง้หมด 

1. บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 23,261,148 99.9973 

2. นาย กรณ์ น้อยประสงค์ 100 0.0004 
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ลาํดับ ชื่อ-สกุล จาํนวนหุ้น 

ร้อยละของ

จาํนวนหุ้น

ทัง้หมด 

3. นาย กฤษฎา วนิชชีวะ 100 0.0004 

4. นาย กฤษณะ วนิชชีวะ 100 0.0004 

5. นาย เลศิศกัดิ์ ศรีเมือง 100 0.0004 

6. นางสาว ศิณี ลมีานะกิจ 100 0.0004 

7. นาง สริิกาญจน์ น้อยประสงค์ 100 0.0004 

8. นาย เจือ ภวสนัต์ 2 0.0000 

9. นาย ธาดา ชมุะศารทลู 2 0.0000 

10. นาย ธีรวฒัน์ ดษิาภิรมย์ 2 0.0000 

11. อ่ืนๆ 13 0.0001 

รวม 23,261,767 100.00 

ที่มา :  บริษัท บํารุงเมืองพลาซา่ จํากดั 

 

 (3) รายชื่อคณะกรรมการ ณ วนัที่ 1 สิงหาคม 2560 

ลาํดับ ชื่อ-สกุล ตาํแหน่ง 

1. นาย สมศกัดิ์ คปุตเมธี กรรมการ 

2. นาย เสวก ศรีสชุาต กรรมการ 

3. นาย พิสนัต์ จินตนาภกัด ี กรรมการ 

ที่มา :  บริษัท บํารุงเมืองพลาซา่ จํากดั 

 

 ทัง้นี ้ภายหลงัการเข้าธุรกรรม คาดวา่รายช่ือคณะกรรมการบริษัทของ BMP จะมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

ลาํดับ ชื่อ-สกุล ตาํแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายแพทย์กรณ์ ปองจิตธรรม กรรมการ ผู้แทนบริษัทฯ 

2. นายแพทย์ธนาธิป ศภุประดษิฐ์ กรรมการ ผู้แทนบริษัทฯ 

3. นายแพทย์วิศษิฏ์ วามวาณิชย์ กรรมการ ผู้แทนบริษัทฯ 

4. นายแพทย์อาศิส อนุนะนนัทน์ กรรมการ ผู้แทนบริษัทฯ 

5. นางกรรณิการ์ งามโสภี กรรมการ ผู้แทนบริษัทฯ 

6. นางสาวสวุดี พนัธุ์พานิช กรรมการ ผู้แทนบริษัทฯ 

7. นายชาญมน ูสมุาวงศ์ กรรมการ ผู้แทนบริษัทฯ 

 

(4) การประกอบธุรกิจ 

ภายหลงัจากท่ีบริษัทฯ 1) เข้าซือ้หุ้น หรือ 2) รับโอนทรัพย์สิน จาก BMP แล้ว บริษัทจะพฒันาอาคาร

โซโห (บํารุงเมืองพลาซ่า) เป็นโครงการโรงพยาบาลศูนย์ฟืน้ฟูสขุภาพธนบุรี (ถนนบํารุงเมือง) โดยจะเป็น

ศูนย์สุขภาพครบวงจร (Integrated Healthcare Services) อาทิ ท่ีเน้นด้านการป้องกันและฟื้นฟู

สุขภาพ ศูนย์ให้การดูแลผู้ ป่วยโรคเรือ้รัง ศูนย์โรคเฉพาะทางด้านต่าง ๆ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและ

กายภาพบําบดัครบวงจรและทนัสมยั งานให้คําปรึกษาด้านจิตวิทยาและโภชนาการ งาน Nursing 
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Home งาน Wellness and Anti-Aging Center เป็นต้น รวมถึง Medical/Clinic Plaza ซึง่จะเปิดให้เชา่

พืน้ท่ีสาํหรับร้านค้าเคร่ืองมือแพทย์ ร้านขายยา การทําคลนิิก เช่น คลนิิกทนัตกรรม เป็นต้น นอกจากนี ้

ยังอาจรวมถึงการบริการท่ีเอือ้ต่อความสะดวกสบายในชีวิตประจําวันของผู้ เข้ารับบริการ เช่น 

ร้านอาหาร ธนาคาร ซุปเปอร์มาร์เก็ต Coffee Shop ทัง้นี ้บริษัทฯ อยูร่ะหวา่งการปรับปรุงแผนธุรกิจซึ่ง

อาจมีการเปลีย่นแปลงในอนาคต 

 

(5) ข้อมูลทางการเงิน  

หน่วย : บาท 
งบการเงนิสําหรับงวดปีสิน้สุดวันท่ี 

งบการเงนิสําหรับ

งวดหกเดือน 

สิน้สุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 30 มถุินายน 2560 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

สินทรัพย์     

สนิทรัพย์หมนุเวียน 53.30  35.88 18.60  19.67 

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน 1,431.26  1,360.94  1,286.87  1,247.49  

รวมสินทรัพย์  1,484.56  1,396.82  1,305.47   1,267.16  

หนีส้ิน     

หนีส้นิหมุนเวียน 1,809.31   747.55  752.34 810.48 

หนีส้นิไม่หมนุเวียน  194.87   74.83   74.42   40.58  

รวมหนีส้ิน  2,004.18  822.38   826.76   851.06  

ส่วนของผู้ถือหุ้น  (519.62)  574.44   478.71  416.10  

งบกําไรขาดทุน 

รายได้ 226.73 87.87  74.96 39.75  

ต้นทนุขาย 28.98  26.94  24.43  11.68  

กําไรขัน้ต้น  197.75   60.93   50.53   28.07  

คา่ใช้จ่ายในการขาย  4.05  0.81 0.81  1.01  

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร  56.00  232.10   117.93   43.97  

คา่ใช้จ่ายอ่ืน 52.30 - - 32.03 

ต้นทนุทางการเงิน 82.83    59.22  27.52  13.66 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ -   -   -  -  

กําไรสุทธิ 2.57  (231.20)   (95.73)   (62.60)  

ท่ีมา :  บริษัท บํารุงเมืองพลาซา่ จํากดั 

 

4.2 ธุรกรรมการรับโอนสทิธิการเช่า (Transfer or Assignment) ในอาคารโซโห (บาํรุงเมืองพลาซ่า) และ

สังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการให้บริการจาก BMP (Asset Transaction) 

บริษัทฯ จะรับโอนสิทธิการเช่า (Transfer or Assignment) ในอาคารโซโห (บํารุงเมืองพลาซ่า) ท่ี BMP ได้

ทําสญัญาไว้กบั สภากาชาดไทยจํานวน 3 ฉบบั ได้แก่ 1) สญัญาเช่าและลงทนุพฒันาท่ีดิน ระหว่างสภากาชาดไทย 

และบจ.บํารุงเมืองพลาซ่า ฉบบัลงวนัท่ี 25 กันยายน 2545 ซึ่งรวมถึงบนัทึกข้อตกลงแก้ไขเพ่ิมเติมสญัญาเช่าและ

ลงทุนพัฒนาท่ีดิน ระหว่างสภากาชาดไทย และ BMP ฉบับลงวันท่ี 24 ตุลาคม 2550 และ 2) หนังสือสญัญาเช่า

อาคาร (เพ่ือการพาณิชย์) ระหวา่งสภากาชาดไทย และ BMP ฉบบัลงวนัท่ี 16 มกราคม 2556 รวมถึงสงัหาริมทรัพย์ท่ี

ใช้ในการให้บริการ อาทิ ระบบแอร์ ระบบลิฟท์ จาก BMP โดยคาดว่าจะได้รับอนมุตัิจากสภากาชาดไทยภายในวนัท่ี 

30 ธันวาคม 2560 ในการนี ้หาก Share Transaction ไม่เสร็จสิน้ภายในเวลาท่ีกําหนด (Closing) บริษัทฯ และ PLE 

ผูกพันท่ีจะดําเนินการเป็น Asset Transaction ซึ่งต้องดําเนินการให้เสร็จสิน้ (Closing) ภายในวันท่ี 30 ธันวาคม 
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2560 โดยทัง้ Share Transaction และ Asset Transaction มีเง่ือนไขบังคับก่อน (Conditions Precedent) รวมทัง้

การเจรจากับ PLE ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารเพ่ือขออนุมัติจากสภากาชาดไทยเพ่ือการขออนุมัติ

ดงักลา่ว 

 

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการชาํระราคา 

5.1 ธุรกรรมการเข้าซือ้หุ้น BMP จาก PLE (Share Transaction) 

บริษัทฯ จะเข้าซือ้หุ้น BMP จาก PLE และผู้ ถือหุ้นของ BMP (ซึ่งเป็นคนของ PLE จํานวน 9 คน) รวมทัง้สิน้

จํานวน 23,261,166 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละประมาณ 99.99 ของจํานวนหุ้น BMP ทัง้หมด 

โดยคาดว่าจะได้รับอนมุตัิจากสภากาชาดไทยภายในวนัท่ี 31 ตลุาคม 2560 ทัง้นี ้จากการเจรจากบั PLE จึงเห็นควรให้ทํา 

Share Transaction ให้เสร็จสิน้ (Closing) ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2560 (Long Stop Date) (หรือวันอ่ืนท่ีอาจเลื่อนไป

เลก็น้อยเพ่ือให้สามารถโอนหุ้นได้)  

ในการนี ้บริษัทฯ ได้จ่าย Refundable Deposit จํานวน 500 ล้านบาทให้แก่ PLE ครบถ้วนตามจํานวนและ

เวลาท่ีกําหนดใน MOU แล้ว โดย Refundable Deposit ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าหุ้น (สําหรับ Share Transaction) 

โดยทาง PLE ได้จํานําหุ้นร้อยละ 75.99 ใน BMP ในวนัลงนามใน MOU เพ่ือเป็นหลกัประกนัในการคืน Refundable 

Deposit ตาม Share Pledge Agreement เช่นกนั อนึง่ บริษัทฯ จะเข้าทําสญัญาท่ีเก่ียวข้อง (Definitive Agreement) 

กบั PLE สาํหรับ Share Transaction ภายในวนัท่ี 31 สงิหาคม 2560 โดยบริษัทฯ จะได้รับมาซึง่หุ้นเมื่อเง่ือนไขบงัคบั

ก่อนสําเร็จครบถ้วน และให้ชําระเงินสว่นท่ีเหลือ 1,600 ล้านบาทในวนั Closing รวมมลูค่าสิ่งตอบแทน 2,100 ล้าน

บาท รายละเอียดของ BMP ปรากฏตามข้อ 4.1 ข้างต้น 

 

5.2 ธุรกรรมการรับโอนสทิธิการเช่า (Transfer or Assignment) ในอาคารโซโห (บาํรุงเมืองพลาซ่า) และ

สังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการให้บริการจาก BMP (Asset Transaction) 

บริษัทฯ จะรับโอนสิทธิการเช่า (Transfer or Assignment) ในอาคารโซโห (บํารุงเมืองพลาซ่า) และ

สงัหาริมทรัพย์ท่ีใช้ในการให้บริการ อาทิ ระบบแอร์ ระบบลิฟท์ จาก BMP โดยคาดว่าจะได้รับอนมุตัิจากสภากาชาด

ไทยภายในวนัท่ี 30 ธันวาคม 2560 ในการนี ้หาก Share Transaction ไม่เสร็จสิน้ภายในเวลาท่ีกําหนด (Closing) 

บริษัทฯ และ PLE ผกูพนัท่ีจะดําเนินการเป็น Asset Transaction ซึง่ต้องดําเนินการให้เสร็จสิน้ (Closing) ภายในวนัท่ี 

30 ธันวาคม 2560 โดยทั ง้  Share Transaction และ  Asset Transaction มี เ ง่ือนไขบังคับก่อน  (Conditions 

Precedent) รวมทัง้การเจรจากบั PLE ซึง่ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการเตรียมเอกสารเพ่ือขออนมุตัิจากสภากาชาดไทยเพ่ือ

การขออนมุตัิดงักลา่ว 

ในการนี ้บริษัทฯ ได้จ่าย Refundable Deposit จํานวน 500 ล้านบาทให้แก่ PLE ครบถ้วนตามจํานวนและ

เวลาท่ีกําหนดใน MOU แล้ว โดย Refundable Deposit ถือเ ป็นส่วนหนึ่งของค่าทรัพย์สิน (สําหรับ Asset 

Transaction) โดยทาง PLE ได้จํานําหุ้นร้อยละ 75.99 ใน BMP ในวนัลงนามใน MOU เพ่ือเป็นหลกัประกนัในการคืน 

Refundable Deposit ตาม Share Pledge Agreement เช่นกนั อนึง่ บริษัทฯ จะเข้าทําสญัญาท่ีเก่ียวข้อง (Definitive 

Agreement) กับ PLE สําหรับ Asset Transaction ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2560 โดยบริษัทฯ จะได้รับมาซึ่ง

ทรัพย์สนิเมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อนสาํเร็จครบถ้วน และให้ชําระเงินสว่นท่ีเหลอื 1,600 ล้านบาทในวนั Closing รวมมลูคา่

สิง่ตอบแทน 2,100 ล้านบาท รายละเอียดของทรัพย์สนิท่ีได้รับโอนจาก BMP ปรากฏตามข้อ 4.2 ข้างต้น 
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6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะได้มา 

6.1 ธุรกรรมการเข้าซือ้หุ้น BMP จาก PLE (Share Transaction) 

บริษัทฯ จะได้มาซึง่หุ้น BMP จาก PLE และผู้ ถือหุ้นของ BMP (ซึง่เป็นคนของ PLE จํานวน 9 คน) รวมทัง้สิน้

จํานวน 23,261,166 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นร้อยละประมาณ 99.99 ของจํานวนหุ้น BMP ทัง้หมด

ภายหลงัการเข้าทําธุรกรรม โดยบริษัทฯ ได้จ่าย Refundable Deposit จํานวน 500 ล้านบาทให้แก่ PLE ครบถ้วนตาม

จํานวนและเวลาท่ีกําหนดใน MOU แล้ว โดย Refundable Deposit ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าหุ้ น (สําหรับ Share 

Transaction) ทัง้นี ้บริษัทฯ จะได้รับมาซึง่หุ้นเมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อนสาํเร็จครบถ้วน และให้ชําระเงินสว่นท่ีเหลอื 1,600 

ล้านบาทในวนั Closing  

ทัง้นี ้ตามงบการเงินฉบบัตรวจสอบ สาํหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 มลูคา่ตามบญัชีของ 

BMP เทา่กบั 416,103,348.51 บาท หรือเทา่กบั 17.89 บาท/หุ้น  

 

6.2 ธุรกรรมการรับโอนสทิธิการเช่า (Transfer or Assignment) ในอาคารโซโห (บาํรุงเมืองพลาซ่า) และ

สังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการให้บริการจาก BMP (Asset Transaction) 

บริษัทฯ จะได้รับโอนสิทธิการเช่า (Transfer or Assignment) ในอาคารโซโห (บํารุงเมืองพลาซ่า) และ

สงัหาริมทรัพย์ท่ีใช้ในการให้บริการ อาทิ ระบบแอร์ ระบบลฟิท์ จาก BMP คิดเป็นจํานวนรวมของมลูคา่สินทรัพย์ท่ีจะ

มีการได้มา 2,100 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จ่าย Refundable Deposit จํานวน 500 ล้านบาทให้แก่ PLE ครบถ้วน

ตามจํานวนและเวลาท่ีกําหนดใน MOU แล้ว โดย Refundable Deposit ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าทรัพย์สิน (สําหรับ 

Asset Transaction) ทัง้นี ้บริษัทฯ จะได้รับมาซึง่ทรัพย์สนิเมื่อเง่ือนไขบงัคบัก่อนสําเร็จครบถ้วน และให้ชําระเงินสว่น

ท่ีเหลอื 1,600 ล้านบาทในวนั Closing 

ทัง้นี ้ตามงบการเงินฉบบัตรวจสอบ สาํหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 มลูคา่ตามบญัชีของ

สทิธิการเช่าและอาคารบนสทิธิการเช่าของ BMP เทา่กบั 1,242,813,072.93 บาท  

 

7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกาํหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน 

7.1 ธุรกรรมการเข้าซือ้หุ้น BMP จาก PLE (Share Transaction) 

มูลค่าหุ้นของ BMP รวมไปถึงสดัสว่นการเข้าถือหุ้นร้อยละ 99.99 มาจากการเจรจาตกลงระหว่างบริษัทฯ 

และ PLE โดยอ้างอิงจากมลูค่าตลาดท่ีประเมินได้ของทรัพย์สินใน BMP ซึ่งได้แก่สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารโซโห 

เน่ืองจากสิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารดงักล่าวเป็นทรัพย์สินหลกัของ BMP ซึ่งมีมูลค่าประมาณร้อยละ 98.1 ของ

สินทรัพย์รวมของ BMP ทัง้นีก้ารประเมินมลูค่าทรัพย์สินของผู้ประเมิน 2 ราย รายแรกคือ บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียล

เอสเตท จํากดั เมื่อวนัท่ี 12 มิถนุายน 2560 ได้มลูคา่ตลาดของทรัพย์สนิทัง้สิน้เทา่กบั 2,400,000,000 บาท  ผู้ประเมิน

รายท่ี 2 คือ บริษัท ฟาสท์ แอนด์ แฟร์ แวลูเอชั่น จํากัด ประเมินเมื่อวันท่ี 3 กรกฎาคม 2560 ได้มูลค่าตลาดของ

ทรัพย์สินทัง้สิน้เท่ากับ 2,707,507,000 บาท โดยพิจารณาจากทําเลในการประกอบธุรกิจและโอกาสในการสร้าง

รายได้ท่ีดีอยา่งตอ่เน่ืองในอนาคต 

 

7.2 ธุรกรรมการรับโอนสทิธิการเช่า (Transfer or Assignment) ในอาคารโซโห (บาํรุงเมืองพลาซ่า) และ

สังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการให้บริการจาก BMP (Asset Transaction) 

มูลค่าทรัพย์สินของ BMP ได้แก่สิทธิการเช่าท่ีดินและอาคารโซโห อ้างอิงตามรายงานประเมินมูลค่า

ทรัพย์สนิ โดยบริษัทฯ ได้มีการจดัทํารายงานประเมินมลูคา่สทิธิการเช่าท่ีดินและอาคารดงักลา่ว โดยผู้ประเมิน 2 ราย 

รายแรกคือ บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท จํากดั ประเมินเมื่อวนัท่ี 12 มิถนุายน 2560 ได้มลูคา่ตลาดของทรัพย์สนิ
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ทัง้สิน้เทา่กบั 2,400,000,000 บาท ผู้ประเมินรายท่ี 2 คือ บริษัท ฟาสท์ แอนด์ แฟร์ แวลเูอชัน่ จํากดั ประเมินเมื่อวนัท่ี 

3 กรกฎาคม 2560 ได้มูลค่าตลาดของทรัพย์สินทัง้สิน้เท่ากับ 2,707,507,000 บาท โดยพิจารณาจากทําเลในการ

ประกอบธุรกิจและโอกาสในการสร้างรายได้ท่ีดีอยา่งตอ่เน่ืองในอนาคต 

 

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ 

8.1 ธุรกรรมการเข้าซือ้หุ้น BMP จาก PLE (Share Transaction) หรือธุรกรรมการรับโอนสิทธิการเช่า 

(Transfer or Assignment) ในอาคารโซโห (บํารุงเมืองพลาซ่า) และสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการให้บริการ

จาก BMP (Asset Transaction) 
บริษัทฯ มีแผนท่ีจะลงทนุในโครงการโรงพยาบาลศนูย์ฟืน้ฟูสขุภาพธนบรีุ (ถนนบํารุงเมือง) เพ่ือให้บริการ

เป็นศูนย์สขุภาพครบวงจร (Integrated Healthcare Services) ท่ีเน้นด้านการป้องกันและฟืน้ฟูสขุภาพให้แก่ผู้ ป่วย

ทัว่ไป ทัง้ยงัเป็นการอํานวยความสะดวกแก่โรงพยาบาลในการกระจายผู้ ป่วยท่ีต้องการการฟืน้ฟสูขุภาพหลงัจากการ

รักษาในโรงพยาบาลท่ีต้องใช้เวลาในการพกัฟืน้และทํากายภาพบําบดั ในกรณีท่ีผู้ ป่วยมีความจําเป็นต้องได้รับการพกั

ฟืน้ในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน ซึ่งอาจทําให้ผู้ ป่วยและครอบครัวมีภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาท่ีสงูขึน้ โดยท่ีหาก

กลบัไปฟืน้ฟูร่างกายท่ีบ้านอาจไม่สะดวกสําหรับผู้ดูแลเช่นกัน บริษัทฯ จึงได้ริเร่ิมโครงการโรงพยาบาลศูนย์ฟื้นฟู

สขุภาพ ธนบุรี ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ทางด้านการแพทย์ของไทย เพ่ือช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และอํานวยความสะดวก

ให้กบัผู้ ป่วยและครอบครัว ด้วยศกัยภาพท่ีสามารถรองรับผู้ ป่วยท่ีสง่ตอ่มาทัง้จากโรงพยาบาลธนบรีุและโรงพยาบาล

ในเครือ หรือจากโรงพยาบาลอ่ืน สง่ผลให้โรงพยาบาลธนบรีุสามารถสง่ตอ่ผู้ ป่วยไปยงัโรงพยาบาลศนูย์ฟืน้ฟูสขุภาพ

ธนบรีุและรับผู้ ป่วยหนกัเข้ามารับการรักษาดแูลได้มากยิ่งขึน้ 

 

9. แหล่งเงนิทุน 

9.1 ธุรกรรมการเข้าซือ้หุ้น BMP จาก PLE (Share Transaction)  

บริษัทฯ จะชําระค่าหุ้นในกรณี Share Transaction ด้วยกระแสเงินสดภายในบริษัทฯ และ/หรือ เงินกู้จาก

สถาบนัการเงิน 

  

9.2  ธุรกรรมการรับโอนสทิธิการเช่า (Transfer or Assignment) ในอาคารโซโห (บาํรุงเมืองพลาซ่า) และ

สังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการให้บริการจาก BMP (Asset Transaction) 

บริษัทฯ จะชําระคา่ทรัพย์สินในกรณี Asset Transaction ด้วยกระแสเงินสดภายในบริษัทฯ และ/หรือ เงินกู้

จากสถาบนัการเงิน 

 

10. เงื่อนไขการเข้าทาํรายการ 

10.1 ธุรกรรมการเข้าซือ้หุ้น BMP จาก PLE (Share Transaction) หรือธุรกรรมการรับโอนสิทธิการเช่า 

(Transfer or Assignment) ในอาคารโซโห (บาํรุงเมืองพลาซ่า) และสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการให้บริการ

จาก BMP (Asset Transaction) 

เง่ือนไขในการเข้าทําธุรกรรมการเข้าซือ้หุ้น BMP จาก PLE (Share Transaction) หรือธุรกรรมการรับโอน

สิทธิการเช่า (Transfer or Assignment) ในอาคารโซโห (บํารุงเมืองพลาซ่า) และสงัหาริมทรัพย์ท่ีใช้ในการให้บริการ

จาก BMP (Asset Transaction) จะเป็นไปตามท่ีระบไุว้ใน MOU และสญัญาท่ีเก่ียวข้อง (Definitive Agreement)  
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11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าทาํรายการ 

11.1 ธุรกรรมการเข้าซือ้หุ้น BMP จาก PLE (Share Transaction) หรือธุรกรรมการรับโอนสิทธิการเช่า 

(Transfer or Assignment) ในอาคารโซโห (บาํรุงเมืองพลาซ่า) และสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการให้บริการ

จาก BMP (Asset Transaction) 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2560 เมื่อวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ ลงทนุ

โครงการโรงพยาบาลศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพธนบุรี (ถนนบํารุงเมือง) รวมถึงการเข้าลงนามใน MOU สญัญาจํานําหุ้น 

(Share Pledge Agreement) และสัญญาท่ีเก่ียวข้อง (Definitive Agreement) โดยให้การรับโอนสิทธิการเช่าใน

อาคารโซโห (บํารุงเมืองพลาซา่) และสงัหาริมทรัพย์ท่ีใช้ในการให้บริการ BMP (Asset Transaction) เป็น Preferred 

Option โดยหากการซือ้หุ้น BMP จาก PLE  และผู้ ถือหุ้นของ BMP (Share Transaction) ไม่เสร็จสิน้ภายในวนัท่ี 31 

ตุลาคม 2560 บริษัทฯ และ PLE ผูกพันท่ีจะดําเนินการเป็น Asset Transaction ซึ่งต้องดําเนินการให้เสร็จสิน้ 

(Closing) ภายในวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2560 ในการนี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2560 เมื่อวนัท่ี 10 สงิหาคม 

2560 จึงได้มีมติอนมุตัิให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิการลงทนุโครงการโรงพยาบาลศนูย์ฟืน้ฟสูขุภาพ

ธนบุรี (ถนนบํารุงเมือง) ตลอดจนการเข้าทําสญัญา ความตกลง และการดําเนินการท่ีเก่ียวกบัโครงการ เน่ืองจาก

พิจารณาแล้วเห็นวา่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขท่ีสมเหตสุมผล  

 

12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทฯ ที่ แตกต่างจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 11 

- ไมม่ี - 
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เง่ือนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม  การมอบฉันทะและการออกเสียงคะแนน
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)

 
 เพื่อให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความชอบธรรม โปร่งใส ไม่ขดัต่อข้อบงัคบัของบริษัทฯ และ
กฎหมายที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น  บริษัทฯ จึงก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความ
เป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ี
จะเข้าประชมุยึดถือปฏิบตัิ  ทัง้นีบ้ริษัทฯ ขอสงวนสทิธิที่จะผ่อนผนัการยื่นแสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือ
หุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุแตล่ะรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
 

(1) เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

ก. บุคคลธรรมดา 

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง : ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตร
ประจ าตวัประชาชน  บตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือหนงัสอืเดินทาง 

2. กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม : 
2.1 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความ

และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะโดยถกูต้องครบถ้วน 
2.2  ภาพถ่าย (ส าเนา) เอกสาร ที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นตามข้อ 1 และผู้ รับมอบฉันทะที่ได้ลง

ลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

2.3  แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะเช่นเดียวกบัข้อ 1 
  

ข. นิติบุคคล สถาบัน 

1. กรณีผู้แทน (กรรมการ) ของผู้ถอืหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง : 
1.1 แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้แทนเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาตามข้อ 1 

1.2 ภาพถ่าย (ส าเนา) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน) ของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรอง
ส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคลและมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุ
มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น  
 

2. กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม : 
2.1 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความ

และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะโดยถกูต้องครบถ้วน 

2.2 แสดงเอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาตามข้อ 1 

2.3 ภาพถ่าย (ส าเนา) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน) ของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรอง
ส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนงัสือ
มอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น  

 

 

สิง่ที่สง่มาด้วย 4 



เง่ือนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชมุ  การมอบฉันทะและการออกเสียงคะแนน หน้า 2 | 3 
 

ค. ผู้ถอืหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

 ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีข้างต้น โดยเอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็น
ภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้อง
ของค าแปล 

 

(2) วิธีการมอบฉันทะ 

 บริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะ (ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 7) ซึง่ผู้ ถือหุ้นที่ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง 
สามารถมอบฉนัทะได้ โดยด าเนินการดงันี ้

1. มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือเลือกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัทฯ ท่านใดทา่นหนึง่ โดยให้ระบช่ืุอพร้อมรายละเอียดของบคุคลที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะหรือกา
เคร่ืองหมายหน้าช่ือกรรมการอิสระตามที่บริษัทฯ ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้
เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุ 

2. ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวันที่ที่ท าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อให้
ถกูต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย  ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่
ผู้ รับมอบฉนัทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุโดยไมค่ิดคา่ใช้จ่าย 
 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทฯ จ านวนเท่าใด ผู้ ถือหุ้นนัน้จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียง
รายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลาย
คนเพื่อแบง่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

 

(3) การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุ้น 

3.1 การลงคะแนนเสยีงและเง่ือนไขในการลงคะแนนเสยีง 

การออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่(หรือเทา่กบัจ านวนหุ้น
ที่ได้รับมอบฉนัทะ) โดยถือวา่หนึง่หุ้นเทา่กบัหนึง่เสยีง  

ก. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ออกเสียง ไม่เห็น
ด้วย หรือ งดออกเสียง เท่านัน้ ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนในวาระการแต่งตัง้กรรมการซึ่งบริษัทฯ จะ
เก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทกุรายที่เข้าร่วมประชมุทัง้กรณีที่ผู้ ถือหุ้นลงคะแนน 
“เห็นด้วย”   “ไมเ่ห็นด้วย” หรือ “งดออกเสยีง”  

ข. กรณีทีไ่ม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือ ไม่มีผู้งดออกเสียง (แล้วแตก่รณี) ให้ถือวา่ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิ
ตามที่มีการเสนอตอ่ที่ประชมุทกุประการ 

ค. กรณีที่ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนและผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ
แล้วเมื่อบริษัทฯ ได้รับหนงัสือมอบฉนัทะนัน้  บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงนัน้มารวมคะแนนส าหรับการนบั
คะแนนเสยีงแตล่ะวาระโดยถือวา่การออกเสยีงลงคะแนนดงักลา่วเป็นคะแนนเสยีงที่ใช้นบัเป็นมติที่ประชมุ 
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ง. หากคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

จ. มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
• กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่

ประชมุ 
• กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบงัคับบริษัทฯ ก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะ

เป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบงัคบันัน้ก าหนด โดยจะมีการแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุรับทราบก่อนการ
ลงคะแนนในแตล่ะวาระดงักลา่ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้แจ้งการลงมติในแต่ละวาระไว้ในสิง่ที่สง่มา
ด้วย 
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ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)
 

หมวด 2 การออก และการโอนหุ้น 

ข้อ 13 ในระหวา่ง 21 วนัก่อนวนัประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้น บริษัทจะปิดสมดุทะเบียนและพกัการโอนหุ้นนัน้เสยีก็ได้ โดย
ประกาศให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า ณ ส านกังานใหญ่และส านกังานสาขาของบริษัททกุแห่งไม่น้อยกว่า 14 
วนั 

หมวด 3 กรรมการ และอ านาจกรรมการ 

ข้อ 15 ให้ผู้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนที่มีอยูท่ัง้หมดตาม 1) เลอืกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

ก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
3) บคุคลซึ่งได้คะแนนสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการที่จะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เทา่กนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพงึมีหรือพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

ข้อ 16 บ าเหน็จกรรมการ และคา่ตอบแทนให้สดุแล้วแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะก าหนด 

ข้อ 18 ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหนง่อย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) 
โดยอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สดุกบัสว่น
หนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ 
ให้จบัสลากวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไป ให้กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
กรรมการผู้ออกจากต าแหนง่ไปนัน้อาจจะเลอืกเข้ารับต าแหนง่อีกก็ได้ 

ข้อ 22 ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีถือ โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

หมวด 4 การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 33 การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึน้ ณ ท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวดัใกล้เคียง 
หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการก าหนด 

ข้อ 34 ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ การประชุมเช่นว่านีใ้ห้เรียกว่า “ประชุมสามญั” การ
ประชมุสามญัดงักลา่วให้กระท าภายในสีเ่ดือนภายหลงัการสิน้สดุรอบปีทางการบญัชีของบริษัท การประชมุ
ผู้ ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกวา่ “ประชมุวิสามญั” 

สิง่ที่สง่มาด้วย 5 
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 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ ถือหุ้นนบัรวมกนัไม่น้อยกว่า
หนึ่งในห้าของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมด หรือจ านวนผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ยี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นรวมกนัไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด เข้าช่ือกันท าหนังสือในฉบับเดียวกัน ร้องขอให้
คณะกรรมการประชุมวิสามญัก็ได้โดยในหนงัสือร้องขอนัน้จะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้
ชดัเจน คณะกรรมการต้องจดัประชมุภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 35 ในการบอกกลา่วเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชุมระบ ุสถานที่ วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการใน
เร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ 

 อนึง่ค าบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้โฆษณาในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุ 

ข้อ 36 การประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกนัไมน้่อยกวา่ 25 
คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะครบองค์ประชมุ 

 ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึง่ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้า
ร่วมประชมุไมค่รบองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ผู้ ถือหุ้นร้องขอการประชมุเป็น
อนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชุมใหม่ และสง่
หนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุมในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่จ าเป็นต้องครบ
องค์ประชมุ 

ข้อ 37 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนได้ 

 การมอบฉันทะจะต้องท าเป็นหนังสือ ลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัท
มหาชนจ ากดัก าหนด และอยา่งน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี ้ 

ก. จ านวนหุ้นซึง่ผู้มอบฉนัทะนัน้มีอยู่ 
ข. ช่ือผู้มอบฉนัทะ 

ค. ครัง้ที่ขอการประชมุที่มอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

โดยให้ยื่นหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วต่อประธานกรรมการ หรือบคุคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไว้ก่อน
ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

ข้อ 38 ในกรณีที่ประชมุพิจารณาเร่ืองตามวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุไมเ่สร็จหรือพิจารณาเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้น
ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดเสนอในที่ประชุมไมเ่สร็จ
และจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชมุก าหนดสถานที่ วนั และเวลาที่จะประชุมครัง้ต่อไปและให้
คณะกรรมการสง่หนงัสอืนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อย
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กว่า 7 วนั ก่อนการประชุม ทัง้นี ้ให้โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วนั ก่อน
ประชมุด้วย 

ข้อ 39 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการหรือมีแตไ่ม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในที่
ประชมุ 

ข้อ 40 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสยีงหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุ้น 

 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองอันใด ผู้ ถือหุ้ นจะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้มิได้ 
นอกจากการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

 การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมตัิกิจการใด ๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจาก
เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนีจ้ะต้องได้รับ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
ค. การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การ

มอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท 

หมวด 6 เงนิปันผล และเงนิส ารอง 

ข้อ 47 เงินปันผลนัน้ให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะได้ก าหนดไว้ให้เป็นอย่างอื่นส าหรับหุ้น
บริุมสทิธิ 

ข้อ 48 บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกั
ด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน นอกจากทกุส ารองดงักลา่วแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมติให้จดัสรรเงินทนุ
ส ารองอื่นตามที่เห็นวา่จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินการของบริษัทด้วยก็ได้ 

หมวด 8 สมุด บัญชี และการสอบบัญชี 

ข้อ 53 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท างบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนนี ้
คณะกรรมการต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 54 คณะกรรมการต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุสามญัประจ าปี  



 

ข้อบงัคบับริษัทฯ ในสว่นที่เก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  หน้า 4 | 4 
 

1) ส าเนางบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานตรวจสอบบญัชีของ
ผู้สอบบญัชี 

2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดงักลา่ว 

ข้อ 55 คณะกรรมการจะต้องจดัให้มีทะเบียนกรรมการบนัทึกรายงานประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ ถือ
หุ้ น และข้อมติทัง้หมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนีใ้ห้เก็บรักษาไว้ ณ 
ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บคุคลใดท าหน้าท่ีเก็บรักษาไว้ในท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังาน
ใหญ่ หรือจงัหวดัใกล้เคียงก็ได้ แตต้่องแจ้งให้นายทะเบียนทราบก่อน 

ข้อ 56 ผู้สอบบญัชีให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตัง้ ผู้สอบบญัชีผู้ซึ่งออกไปนัน้จะเลือกกลบัเข้ามาด ารง
ต าแหนง่อีกก็ได้ 

ข้อ 57 ผู้สอบบญัชีควรได้คา่ตอบแทนเทา่ใด ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก าหนด 

หมวด 9 บทเพิ่มเติม 

ข้อ 59 ผู้สอบบญัชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัททุกครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดุล บญัชี 
ก าไรขาดทุน และปัญหาเก่ียวกับบญัชีของบริษัท เพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีต่อผู้ ถือหุ้นและให้บริษัท
จดัสง่รายงานและเอกสารของบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นจะพงึได้รับในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้แก่ผู้สอบบญัชีด้วย 

 



 
 

ประวัตขิองบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 

ประวตัิของบคุคลที่ถกูเสนอชื่อแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระที่เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ หน้า 1 | 1 
 

 

ช่ือ – นามสกุล  ดร. วิกรม  คุ้มไพโรจน์ 

 อาย ุ   71 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ 

 

คุณวุฒทิางการศึกษา 

- ปริญญาเอก  :  ประวตัิศาสตร์ ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ, Michigan State University 

- ปริญญาโท       : ประวตัิศาสตร์ ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ, Michigan State University 

- ปริญญาตรี       : อกัษรศาสตร์, จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- อื่นๆ                 : ดษุฏีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ มานษุยวิทยา, Schiller International University 

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 
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 

 

สิง่ที่สง่มาด้วย 6  



หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก : ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าเร่ือง กําหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 
Proxy Form A : According to the Announcement of Department of Business Development Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550 

สิ่งที่สง่มาด้วย  7/ Enclosure 7 

   

แบบหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ก 
Proxy Form A  

                                                                               

เขียนที่____________________________________________ 
Written at 

1. ข้าพเจ้า ______________________________________________________  วนัที่________เดือน_________________พ.ศ._____________ 
 I/We        Date              Month                                Year 
 สญัชาติ ______________________________________________________ 
 Nationality 
 ที่อยู ่______________________________________________________________________________________________________________________ 
 Address   
  
2. เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ธนบุรี  เฮลท์แคร์  กรุ๊ป (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 Being a shareholder of Thonburi Healthcare Group Public Company Limited (“the Company”) 

 โดยถือหุ้นสามญัจํานวนทัง้สิน้รวม_______________________________หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั______________________________เสียง  
 holding the ordinary share in the amount of                                               shares,  and eligible for                           votes 

3. ขอมอบฉันทะให้ (มอบฉันทะได้เพียง 1 คน) (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สง่มาด้วย 6) 
 Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s Independent Director of which details as shown in Enclosure 6) 
 

  กรรมการอิสระ   _     ____ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน์ _____________                             ___________                 อาย ุ___71_____ปี 
  Independent Director       Dr. Vikrom Koompirochana  Age  Years 
  อยูบ้่านเลขที่ ___13__________________ ถนน ___สขุมุวิท  34 _____________ ตําบล / แขวง ___คลองเตย_____________ 
  Address Road Sub-District 
  อําเภอ / เขต __คลองเตย_____________ จงัหวดั _กรุงเทพฯ___________________ รหสัไปรษณีย์ ___10110____________ หรือ 
  District Province Zip Code  

  นาย / นาง / นางสาว _______________________________________________________________________  อาย ุ__________ปี 
  Mr. / Mrs. / Miss   Age  Years 
  อยูบ้่านเลขที่ _______________________ ถนน ______________________________ ตําบล / แขวง ____________________________ 
  Address Road Sub-District 
  อําเภอ / เขต _______________________ จงัหวดั ____________________________ รหสัไปรษณีย์ ______________________ หรือ 
  District Province Zip Code  

  นาย / นาง / นางสาว _______________________________________________________________________  อาย ุ__________ปี 
  Mr. / Mrs. / Miss   Age  Years 
  อยูบ้่านเลขที่ _______________________ ถนน ______________________________ ตําบล / แขวง ____________________________ 
  Address Road Sub-District 
  อําเภอ / เขต _______________________ จงัหวดั ____________________________ รหสัไปรษณีย์ ______________________  
  District Province Zip Code  
 

  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว  เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 

ในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอมรินทร์ โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว (ตรงข้ามเทสโก้ โลตัส  ป่ินเกล้า) 94 บรมราชชนนี 

บางบาํหรุ บางพลัด กรุงเทพฯ 10700 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย   

 As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2017 
on Monday, September 4, 2017 at 2.00 p.m. at Amarin Hall, S.D. Avenue Hotel (opposite Tesco Lotus Pinklao) 94 Thanon 
Borommaratchachonnani, Bang Bumru, Bang Phlat, Bangkok 10700 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
Any act performed by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act in all respects. 
 

 

ลงช่ือ 

Signature 

_______________________________ 

(_______________________________) 

ผู้มอบฉันทะ 

Proxy Grantor 

 ลงช่ือ 

Signature 

_________________________________ 

(________________________________) 

ผู้ รับมอบฉันทะ 

Proxy Holder 

    ลงช่ือ 

Signature 

_________________________________ 

(________________________________) 

ผู้ รับมอบฉันทะ 

Proxy Holder 

 
หมายเหตุ / Remarks: 

ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือ

แยกการลงคะแนนเสียงได้ 

The shareholder assigning the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and shall not split the number of shares to 
several proxies to vote separately. 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 
Shareholders’ Registration No. 

 

โปรดติด 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 
Duty Stamp 

Baht 20 
 



แผนท่ีสถานท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 

ณ ห้องอมรินทร์ โรงแรม เอส ดี อเวนิว 
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