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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 
ของ 

  บริษัท ธนบุรี  เมดิเคลิ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน)  
เมื่อวนัจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 13:30 น. 
ณ ห้องประชุมชัน้ 12 โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี 

เลขที่ 377 ถนนตากสนิ แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
------------------------------------------------- 

 
เร่ิมประชุมเวลา 13:30 น. 

นายแพทย์ชยัรัตน์ ปัณฑรุอมัพร ประธานกรรมการ  ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นที่มา
เข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  และแจ้งว่าการประชุมในครัง้นีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และ
ผู้ รับมอบฉนัทะมาประชมุแทนผู้ ถือหุ้นจ านวน 55 ราย นบัรวมจ านวนหุ้น 13,773,269 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 71.05 ของ
หุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ เข้าร่วม
ประชมุครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 33  จึงเปิดประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 และก่อนเข้าสู่
ระเบียบวาระการประชมุ  ประธานฯ ได้แนะน ากรรมการและผู้ที่เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ดงันี ้
 
กรรมการผู้เข้าประชุม 

1. นายแพทย์ชยัรัตน์  ปัณฑรุอมัพร ประธานกรรมการ 
2. นายสมบตัิ  อทุยัสาง  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. นายกิตติศกัดิ์  เบญจฤทธ์ิ  กรรมการตรวจสอบ 
4. ศาสตราจารย์นายแพทย์ศภุกร  โรจนนินทร์ กรรมการตรวจสอบ 
5. นายแพทย์นวิฒัน์  จีก้งัวาฬ  กรรมการผู้จดัการ 

  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมิตเิวช ธนบรีุ 
6. นายประดษิฐ์  ทีฆกลุ  กรรมการ 

 
ผู้ลาประชุม  

พล ต.ต. นายแพทย์ชมุศกัดิ์  พฤกษาพงษ์ กรรมการ 
 

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม  
นายจิรัฐ  จกัร์พิทกัษ์สตัย์  ประธานเจ้าหน้าทีด้่านการเงิน 
  กลุม่โรงพยาบาลสมิติเวช 
 

ที่ปรึกษากฎหมาย 
นายเกษมส ี สกลุชยัสริิวิช  บริษัท อาร์แอล เคาน์เซิล จ ากดั 
 

บริ ษั ท  ธนบุรี  เ ม ดิ เ คิ ล  เ ซ็ น เตอร์  จ ำ กัด (มหำชน)  
T h o n b u r i  M e d i c a l  C e n t r e  P u b l i c  C o m p a n y  L i m i t e d  



Page 2 of 10 

 

 
 
 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
    ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อี วาย จ ากดั 

1. นายวชิาติ  โลเกศกระว ี   
2. นายชวลติ  ฉลวยอ าพรบตุร 
 
ล าดบัแรก ประธานฯ มอบหมายให้นายเกษมส ีสกลุชยัสริิวิช  ท่ีปรึกษากฏหมายจากบริษัท อาร์แอล เคาน์เซิล 

จ ากัด ชีแ้จงแนวทางการปฏิบตัิในการออกเสียงลงมติในวาระต่างๆ ให้ผู้ ถือหุ้น  นายเกษมสี ได้ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบ 
สรุปได้ดงันี ้

1. การออกเสยีงคะแนนในที่ประชมุ  ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นจะมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีท่านถือ โดยให้นบั
หนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 

2. การวินิจฉัยชีข้าดหรือการลงมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนั  ให้ประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียง
ชีข้าด 
ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น  จะนบัเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็น
ด้วย” ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเทา่นัน้ 
โดยในกรณีการลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะไม่นบัการออกเสียงดังกล่าวเป็นฐานในการนับ
คะแนนเสยีง 

3. ฐานคะแนนเสยีงและจ านวนผู้ ถือหุ้นในแตล่ะวาระอาจไมเ่ทา่กนั  เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของ
ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ  ท าให้จ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุแตล่ะวาระอาจไมเ่ทา่กนั 

4. ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลบัก่อน  หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด  ผู้ ถือหุ้นสามารถใ ช้สิทธิของ
ทา่นได้  โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กบัเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชมุ 

5. เพื่อให้การออกเสยีงลงคะแนนด าเนินไปอย่างกระชบั  ท่านประธานจะสอบถามว่า  จะมีผู้ ถือหุ้นท่านใด
คดัค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่  เมื่อไม่มีผู้ ใดคดัค้านหรืองดออกเสียง  ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรือ
อนมุตัิ  และทา่นประธานจะสรุปมติวาระนัน้วา่  ผู้ ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉนัท์ด้วยคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นใน
วาระนัน้ๆ 

6. กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีง  ให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีบริษัทจดัให้พร้อมกบั
ลงลายมือช่ือ  และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบตัรลงคะแนน 
ในการรวมผลคะแนน  บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง  หกัออกจากคะแนนเสียง
ทัง้หมดและสว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่เห็นด้วย  ส าหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหลา่นี ้ 
ขอให้เก็บบตัรลงคะแนนไว้ก่อน  และสง่คือแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลงัเสร็จสิน้การประชมุ 

7. ทัง้นี ้ การลงมติในการประชุมครัง้นี ้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย  ไม่ใช่การลงมติแบบลบั  แต่มีการเก็บ
บตัรลงคะแนนผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนบัคะแนน 

8. การลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ จะถือวา่การลงคะแนนดงักลา่วเป็นโมฆะ 
1) บตัรลงคะแนนท่ีมกีารท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หนึง่ช่อง 
2) บตัรลงคะแนนท่ีมกีารออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั 
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3) บตัรลงคะแนนท่ีมกีารขีดฆา่และไมม่ีลายมือช่ือก ากบั 
4) บตัรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่  ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง

ลงคะแนนโปรดขีดฆา่ของเดิมและลงช่ือก ากบัด้วยทกุครัง้ 
เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นคดัค้านและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ประธานฯ จึงด าเนินการประชุมตามล าดบัในระเบียบ

วาระการประชมุ ดงันี ้
 

วาระที่ 1     พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 39 ประจ าปี 2559 
ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เมื่อวนัที่

11 เมษายน 2559 ตามเอกสาร ที่ได้จดัสง่พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ 
ไมม่ีผู้ใดแสดงความเห็นใดหรือสอบถามข้อมลู  ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชมุลงมติ  
มติที่ประชุม :  
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อ

วนัท่ี 11 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
 คะแนน ร้อยละ 

เห็นด้วย 13,763,101 เสยีง 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง          0 
งดออกเสยีง 16,750 เสยีง           0* 
รวม 13,779,851 เสยีง 100.00 
*ไมค่ านวณร้อยละเนื่องจากนบัฐานเสยีงเฉพาะผู้ออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2559 
 ประธานฯ มอบหมายให้นายแพทย์นิวฒัน์  จีก้งัวาฬ กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้รายงานในวาระนี  ้
 นายแพทย์นิวฒัน์  จีก้งัวาฬ กรรมการผู้จดัการ  รายงานผลประกอบการด้านการเงินในภาพรวมและ

รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ด้านอื่น  สรุปได้ดงันี ้
1. สถิติรายได้จากกิจการโรงพยาบาล  เป็นรายไตรมาสตัง้แต่ปี 2558 ถึงปี 2559 ซึ่งมีจ านวนเพิ่มขึน้
เป็นล าดบั  สรุปได้ว่า  รายได้จากกิจการในปี 2559 มีจ านวนเท่ากบั 545.0  ล้านบาท  เพิ่มขึน้คิด
เป็นร้อยละ 27.9  จากปี 2558 

2. สถิติรายได้ก่อนค านวณรวมดอกเบีย้  ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา  และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย  หรือ 
Earning Before calculated Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA) เป็นราย
ไตมาสตัง้แต่ปี 2558 ถึงปี 2559 ซึ่งมีจ านวนเพิ่มขึน้เป็นล าดบั  สรุปได้ว่า ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2559 บริษัทฯ มี EBITDA รวม 50.6 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 32.8 ของรายได้ 

3. สถิติผลก าไรขาดทนุสทุธิ หรือ Net Profit (Loss) (NPAT) มีจ านวนเท่ากบั (24.51) ล้านบาท ลดลง
คิดเป็นร้อยละ 43.8  

4. สถาบนัภมูิแพ้ โดยแพทย์เฉพาะทาง รักษาโรคภมูิแพ้ทางผิวหนงัที่มีอาการรุนแรงด้วยเทคนิคการ
รักษาแบบใหม ่ซึ่งรักษาให้ผิวหายเป็นปกติได้ และรักษาเด็กที่ไม่สามารถทานแป้งจนกลบัมาทาน
ได้เป็นปกติได้  
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5. กิจกรรมทางสงัคม ออกหนว่ยกบัโรงเรียนมธัยมวดัสทุธาราม โครงการ“ปอดฟิต ชีวิต ดี๊ดี” ให้ความรู้
และประเมินความเสีย่งส าหรับการเกิดโรคภมูิแพ้ 

6. หน่วยปฐมพยาบาล ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อให้บริการประชาชนที่เดินทางไปกราบพระ
บรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช รวมทัง้หมด 3 ครัง้ 

7. อบรมการช่วยชีวิตขัน้พืน้ฐานให้กบัอาคารชดุและคอนโดบริเวณเขตธนบรีุ  
 ไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ประธานฯ  จึงกล่าวสรุปความเห็นของที่ประชุมว่า  ที่ประชุม

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  ในรอบปี 2559 ตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2559  

 ประธานฯ  มอบหมายให้นายแพทย์นิวฒัน์  จีก้งัวาฬ  กรรมการผู้จดัการ  เป็นผู้ เสนอรายงานวาระนี  ้
 นายแพทย์นิวฒัน์  จีก้งัวาฬ กรรมการผู้จดัการ เสนอที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบ

ก าไรขาดทนุของบริษัทฯ ประจ าปี 2559  ปรากฎในส าเนารายงานประจ าปีหน้าที่ 67  ตามที่ได้จดัสง่ให้ท่านผู้
ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้จดัท างบการเงินดงักลา่วซึ่งได้แสดงฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559  อย่างถกูต้องตามที่ควรในวาระส าคญัและตามหลกัการ
บญัชีที่รับรองทัว่ไป  โดยนายวิชาติ  โลเกศกระวี  ผู้สอบบญัชี  ได้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินดงักล่าว
อยา่งไมม่ีเง่ือนไข 

จากนัน้  ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็น  ซึ่งนายชิด แพร่
ไพศาล  ผู้ ถือหุ้น  แจ้งว่า จากข้อมูลรายงานประจ าปี หน้า 75 พบว่าในปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการ
บริหารเพิ่มขึน้ จากปี 2558 เป็นอย่างมาก จึงขอให้คณะกรรมการชีแ้จงรายละเอียดเพิ่มเติม  ประธานฯ  
มอบหมายให้นายแพทย์นิวฒัน์  จีก้ังวาฬ กรรมการผู้ จัดการ ชีแ้จงว่า ค่าบริการน าส่งคนไข้ส่วนใหญ่เป็น
ชาวตา่งชาติ และคา่ใช้จ่ายในการบริหารจดัการของเครือ BDMS และคา่ใช้จ่ายในการใช้แบรนด์สมิติเวช  ซึ่ง
คิดตามรายได้ที่เกิดขึน้   

ล าดบัถดัไป  นายสมิธ เก่งอนนัต์สกุล ผู้ ถือหุ้น  แจ้งว่า ผลประกอบการติดลบติดต่อมาหลายปี จึง
สอบถามประมาณการในปี 2560 ว่าจะมีโอกาสถึงจุดคุ้มทนุหรือไม่  ประธานฯ มอบหมายให้  นายจิรัฐ จกัร์
พิทกัษ์สตัย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช ชีแ้จง นายจิรัฐ ชีแ้จงว่าเมื่อพิจารณา
รายได้เปรียบเทียบกบัปี 2558 ปรับตวัสงูขึน้อยา่งตอ่เนื่อง และผลขาดทนุของปี 2559 ลดลง 

ล าดบัถดัไป  นายอาวธุ  สกลุกนัต์ ผู้ ถือหุ้น  แจ้งว่า แนวทางการบริหารงานในปี 2560 มีนโยบายใหม่
บ้างหรือไม ่ประธานฯ มอบหมายให้  นายแพทย์นิวฒัน์  จีก้งัวาฬ กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จง นายแพทย์นิวฒัน์ 
ชีแ้จงวา่ จะเพิ่มผู้ใช้บริการรายใหมท่ัง้กลุม่ลกูค้าในประเทศและตา่งประเทศ พร้อมทัง้เพิ่มผลิตภณัฑ์ใหม่เพื่อ
รองรับการเติบโต 

ล าดบัถัดไป  นายสมิธ เก่งอนนัต์สกุล ผู้ ถือหุ้น  แจ้งว่า สอบถามสดัสว่นผู้ ใช้บริการในประเทศและ
ต่างประเทศเป็นอย่างไร และสดัส่วนระหว่างผู้ ป่วยนอกและผู้ ป่วยในเป็นอย่างไร และแผนกที่สามารถท า
รายได้สงูสดุได้แก่แผนกไหน  ประธานฯ มอบหมายให้  นายแพทย์นิวฒัน์  จีก้งัวาฬ กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จง 
นายแพทย์นิวัฒน์ ชีแ้จงว่า สดัส่วนของผู้ ใช้บริการต่างประเทศ ประมาณร้อยละ 20  ผลิตภัณฑ์หลกัคือ
สถาบนัภมูิแพ้ สถาบนักระดกูและข้อเขา่  และศนูย์เลสคิ  
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ล าดบัถดัไป  นายชญาน์วตั คาระวะวฒันา ผู้ ถือหุ้น  แจ้งว่า ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้สงูขึน้จาก

สาเหตอุะไร แลมีการเปิดให้บริการแผนกใหมเ่ป็นพิเศษหรือไม ่มีการตัง้เป้าหมายในปี 2560 อยา่งไร  ประธาน
ฯ มอบหมายให้  นายแพทย์นิวฒัน์  จีก้ังวาฬ กรรมการผู้จัดการ ชี แ้จง นายแพทย์นิวัฒน์ ชีแ้จงว่า รายได้
กระจายหลายๆ แผนก จะเป็นสดัสว่นของผู้ ป่วยใน ไมม่ีการเปิดแผนกใหมใ่นปีที่ผา่นมา  นายประดิษฐ์ ทีฆกลุ  
กรรมการ ชีแ้จงเพิ่มเติม อตัราก าไรขัน้ต้นประมาณการร้อยละ 20 ตามหลกัการทัว่ไป  

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามข้อมลูเพิ่มเติม  ประธานฯ  จึงเสนอท่ีประชมุลงมติ 
มติที่ประชุม :  
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนมุตัิงบการเงิน และรายงานผู้สอบบญัชีของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชี

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
 คะแนน ร้อยละ 

เห็นด้วย 13,779,851 เสยีง 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง          0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง          0 
รวม 13,779,851 เสยีง 100.00 

  
     วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรก าไรและงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2559 

 ประธานฯ  กลา่วว่า  ด้วยบริษัทฯ  มีผลขาดทนุจากการด าเนินงาน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559  เป็น
จ านวน  24,514,246.-  บาท  จึงเสนอท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิให้งดจดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองและงดจ่ายเงิน
ปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2559 

 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามข้อมลูเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชมุลงมติ 
มติที่ประชุม :  
ที่ประชมุมีมติอนมุตัิงดจดัสรรเงินก าไร และงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
 

 คะแนน ร้อยละ 

เห็นด้วย 13,777,851 เสยีง   99.99 
ไมเ่ห็นด้วย 2,000 เสยีง     0.01 
งดออกเสยีง 0 เสยีง          0 
รวม 13,779,851 เสยีง 100.00 

 
วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2560 

ประธานฯ  มอบหมายให้นายแพทย์นิวฒัน์  จีก้งัวาฬ กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ เสนอรายละเอียดวาระนี ้
นายแพทย์นิวฒัน์ จีก้งัวาฬ กรรมการผู้จดัการ กลา่วว่า  ด้วยข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อที่ 17 ระบไุว้ว่า 

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสามโดย
อตัรา  ดงันัน้ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษัทฯ มีจ านวน 7 ท่าน จึงมีกรรมการที่ต้องออกจามวาระ 3 ท่าน ในปี 
2560  นี ้ได้แก่ 

1) นายสมบตัิ  อทุยัสาง 
2) นายประดิษฐ์ ทีฆกลุ 



Page 6 of 10 

 

 
 

3) พล.ต.ต.น.พ.ชมุศกัดิ์  พฤกษาพงษ์ 
ในการนีค้ณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

แล้วมีความเห็นด้วยกบัคณะกรรมการสรรหาฯ  ซึง่เห็นควรให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้กรรมการ
ที่ครบวาระทัง้ 3 ท่าน ให้กลบัด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง  ซึ่งบริษัทฯ ได้น าส่งรายละเอียดประวตัิผู้ที่
ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการทัง้ 3 ทา่นในเอกสารล าดบัท่ี 3 พร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุเพื่อ
ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาลว่งหน้าแล้ว 

จากนัน้ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชมุแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมลูเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่
มีผู้ ถือหุ้นซกัถามข้อมลู  ประธานฯ  จึงเสนอท่ีประชมุลงมติเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 มติที่ประชุม :  
ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์แตง่ตัง้กรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหนง่ตามวาระในปี 2560  รวม 3 ทา่น ให้

กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
 

(1) นายสมบตัิ  อทุยัสาง 
 คะแนน ร้อยละ 

เห็นด้วย 13,780,676 เสยีง 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง          0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง          0 
รวม 13,780,676 เสยีง 100.00 

 
(2) นายประดิษฐ์  ทีฆกลุ 

 คะแนน ร้อยละ 

เห็นด้วย 13,780,676 เสยีง 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง          0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง          0 
รวม 13,780,676 เสยีง 100.00 

 
(3) พล.ต.ต.น.พ.ชมุศกัดิ์  พฤกษาพงษ์ 

 คะแนน ร้อยละ 

เห็นด้วย 13,780,676 เสยีง 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง          0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง          0 
รวม 13,780,676 เสยีง 100.00 
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วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 

ประธานฯ  มอบหมายให้นายสมบตัิ  อุทยัสาง  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ รายงานใน
วาระนี ้

นายสมบัติ  อุทัยสาง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แถลงว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้
พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีรับอนุญาตท าหน้าที่ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบญัชีประจ าปี 
2560 รวมทัง้คุณสมบัติของส านักงานตรวจสอบด้วยในประเด็นหลกัๆ  ได้แก่ ความสามารถและความ
น่าเช่ือถือ ประสบการณ์ ความเป็นอิสระ เวลาการปฏิบัติงานกับให้บริษัทฯ ศักยภาพในการให้บริการแก่  
บริษัทฯ และเครือขา่ยทัง้หมด  ผลงานท่ีผา่นมา  รวมทัง้อตัราคา่ตอบแทนอีกด้วย  คณะกรรมการจึงมีมติเห็น
ด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  ให้เสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีรับ
อนญุาตรายเดิมจากบริษัท  ส านกังาน อีวาย จ ากดั ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบบญัชีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยเสนอค่าตอบแทนรวม 925,000.- บาท  ซึ่งเพิ่มขึน้ร้อยละ 12 จากปีก่อน  และมี
รายนามผู้สอบบญัชีดงันี ้

(1) นายวิชาติ  โลเกศกระวี  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4451 และ/หรือ 
(2) น.ส.กมลทิพย์  เลศิวิทย์วรเทพ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4377 และ/หรือ 
(3) น.ส.ศิริวรรณ  สรุเทพินทร์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4604 

จากนัน้  ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามข้อมลูหรือแสดงความคิดเห็น  ซึ่งนางคนึง มรรคธีรา
นุวัฒน์  ผู้ ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะ  แจ้งว่า ไม่เห็นด้วยกับการปรับเพิ่มค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีร้อยละ 12    
ประธานฯ  มอบหมายให้นายสมบตัิ อุทยัสาง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จง นายสมบตัิ ชีแ้จงว่า 
การปรับเพิ่มคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีจะพิจารณาจากการในการท างานและหลกัการตามที่สภาวิชาชีพบญัชีฯ 
ที่ได้ก าหนดไว้ นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ชีแ้จงเพิ่มเติม คา่สอบบญัชีที่ปรับเพิ่ม พิจารณา
จากชัว่โมงการท างานและหลกัการตรวจสอบมีการเปลีย่นแปลงระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ในปีหน้า และรายงาน
ผู้สอบบญัชีต้องรับรองรายงานประจ าปีต้องระบวุ่าผู้ สอบได้มีการสอบทานบญัชีแล้ว ซึ่งเป็นปริมาณงานที่
เพิ่มขึน้ 

ล าดบัถดัไป  นายอาวธุ สกลุกนัต์ ผู้ ถือหุ้น  แจ้งวา่ บริษัทฯ ใช้บริการสอบบญัชีกบัทางส านกังาน อีวาย 
จ ากัด มาเป็นจ านวนก่ีปี และมีการสรรหาผู้ ให้บริการสอบบัญชีรายอื่นเพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นหรือไม ่และหากมีการท าธุรกรรมเป็นระยะเวลานานอาจท าให้การตรวจสอบไม่ทัว่ถึง
และเพื่อความชดัเจนในการตรวจสอบ ประธานฯ มอบหมายให้  นายจิรัฐ จกัร์พิทกัษ์สตัย์ ประธานเจ้าหน้าที่
ด้านการเงิน กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช ชีแ้จง นายจิรัฐ ชีแ้จงว่า บริษัทฯ ได้ใช้บริการของส านกังาน อีวาย 
จ ากดั ประมาณ 4 ปี ในประเทศไทยมีบริษัทสอบบญัชีที่ยอมรับ 4 บริษัทใหญ่ และหากต้องการเปลี่ยนบริษัท
ให้บริการด้านสอบบญัชี จะมีคา่ใช้จ่ายในเปลีย่นบริษัทตรวจสอบใหมเ่พิ่มขึน้   นายสมบตัิ อทุยัสาง  ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงเพิ่มเติมวา่ ส านกังาน อีวาย จ ากดั ได้ท าหน้าที่แทนผู้ ถือหุ้นได้อยา่งเต็มที่ และ
สามารถตรวจสอบข้อมลูได้อยา่งเป็นธรรม 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามข้อมลูเพิ่มเติม  ประธานฯ  จึงเสนอท่ีประชมุลงมติ 
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 มติที่ประชุม :  
ที่ประชุมมีมติแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตแห่งบริษัท ส านักงาน อี วาย จ ากัด ได้แก่ นายวิชาติ 

โลเกศกระวี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4451 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์  เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขที่ 4377  และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ  สรุเทพินทร์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบญัชี 2560  โดยมีคา่ตอบแทนรวม 925,000.- บาท ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 

 คะแนน ร้อยละ 

เห็นด้วย 13,097,752 เสยีง   99.89 
ไมเ่ห็นด้วย 13,804 เสยีง     0.11 
งดออกเสยีง 686,400 เสยีง           0* 
รวม 13,797,956 เสยีง 100.00 
*ไมค่ านวณร้อยละเนื่องจากนบัฐานเสยีงเฉพาะผู้ออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 7 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 
ประธานฯ  แถลงว่า คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน  ซึ่งได้พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดโดยค านึงถึงความ
เหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจ  ผลประกอบการของบริษัทฯ ภาระงาน  และจ านวน
คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2560  เพื่อเป็นขวญัก าลงัใจให้คณะกรรมการท่ีได้ทุม่เทปฏิบตัิหน้าที่ดแูลบริหารกิจการมาโดยตลอด 
ซึง่เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ดงันี ้

(1) เงินบ าเหน็จ : อนุมัติ เ งินบ า เหน็จคณะกรรมการ   เ ป็นจ านวนเงินรวม 
600,000.- บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการน าไปจดัสรร
แบง่กนัเอง 

(2) คา่เบีย้ประชมุ : ให้คณะกรรมการได้รับคา่เบีย้ประชมุ ดงันี ้
   คณะกรรมการ

บริษัท 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

  ประธาน 15,000 / ครัง้ 15,000 / ครัง้ 
  กรรมการ 10,000 / ครัง้ 10,000 / ครัง้ 

 
จากนัน้ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  ซึ่ง  นางคนึง 

มรรคธีรานวุฒัน์  ผู้ ถือหุ้นและผู้มอบฉนัทะ  สอบถามว่า  ความถ่ีในการประชุมคณะกรรมการในหนึ่งรอบปี
จ านวนก่ีครัง้ ประธานฯ ชีแ้จง ความถ่ีในการประชมุ 2 เดือนครัง้ รวม 6 ครัง้ตอ่ปี 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามข้อมลูเพิ่มเติม  ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชมุลงมติ 
มติที่ประชุม :  

 ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ดงันี ้
(1) เงินบ าเหน็จ : อนมุตัิเงินบ าเหน็จคณะกรรมการ  เป็นจ านวนเงินรวม 600,000.- 

บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการน าไปจดัสรรแบง่กนัเอง 
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(2) คา่เบีย้ประชมุ : ให้คณะกรรมการได้รับคา่เบีย้ประชมุ ดงันี ้
   คณะกรรมการ

บริษัท 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

  ประธาน 15,000 / ครัง้ 15,000 / ครัง้ 
  กรรมการ 10,000 / ครัง้ 10,000 / ครัง้ 

 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
  คะแนน ร้อยละ 

เห็นด้วย 13,797,956 เสยีง 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง          0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง          0 
รวม 13,797,956 เสยีง 100.00 

 
วาระที่ 8 เร่ืองอื่นๆ 

ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นเพื่อพิจารณา  และผู้ ถือหุ้นไม่มีเร่ืองอื่นใดเสนอเพื่อที่
ประชมุพิจารณา  แตม่ีข้อสอบถามคณะกรรมการเพิ่มเติมสรุปได้ดงันี ้

นายอาวธุ สกลุกนัต์  ผู้ ถือหุ้นท่านแรก สอบถามว่าโรงพยาบาลมีการดแูลผู้ ป่วยเด็กหรือไม่  ประธานฯ 
มอบหมายให้ นายแพทย์นิวัฒน์ จีก้ังวาฬ เป็นผู้ตอบข้อซกัถาม  นายแพทย์นิวฒัน์ ชีแ้จงว่า โรงพยาบาลมี
สถาบนัภมูิแพ้ได้มีการรักษาคนไข้ทกุวยั เร่ิมตัง้แตช่่วงวยัเด็ก 

นางคนงึ มรรคธีรานวุฒัน์  ผู้ ถือหุ้นทา่นท่ีสองกลา่ววา่  ในกรณีผู้ ถือหุ้นเจ็บป่วย ทางโรงพยาบาลมีสิทธิ
ประโยชน์หรือนโยบายในการมอบสว่นลดแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้ารักษาที่โรงพยาบาล หรือไม ่ ประธานฯ มอบหมายให้ 
นายแพทย์นิวฒัน์  จีก้ังวาฬ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ตอบข้อซกัถามนี ้ สรุปได้ว่า บริษัทฯ มีการจัดท าบตัร
สมาชิกเพ่ือรับสทิธ์ิการรักษาส าหรับคา่ยาและคา่ห้องพกั เฉพาะผู้ใช้บริการในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครเทา่นัน้  

นางรุ่งศรี เจียรนยัขจร ผู้ ถือหุ้นทา่นท่ีสาม  สอบถามอตัราครองเตียงในปัจจบุนัของโรงพยาบาล และใน
ปี 2560 มีแผนการลงทนุหรือปรับปรุงโรงพยาบาลอย่างไร ประธาน มอบหมายให้ นายแพทย์นิวฒัน์ จีก้งัวาฬ 
กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ตอบข้อซกัถามนี ้นายแพทย์นิวฒัน์ ชีแ้จงว่า อตัราการครองเตียงปัจจุบนัเฉลี่ยร้อยละ
60 - 70   และปี 2560 การให้บริการ Night Clinic  ช่วงเวลา 20:00 – 22:00 น. กลางคืน เพื่อเพิ่มการบริการ
ให้กบัผู้ใช้บริการช่วงเลกิงาน และเปิดเป็น Day Surgery เป็นการผา่ตดัผา่นกล้องขนาดเลก็ เพื่อลดบาดแผล 

นายกิตติพงษ์  ตรีวิศวกิจ ผู้ ถือหุ้นท่านที่สี่  สอบถามเก่ียวกบัประมาณการรายได้ในปี 2560 และการ
ค านวณคา่เสือ่มราคาของเคร่ืองมือแพทย์ ใช้ระยะเวลาก่ีปี  ประธานฯ มอบหมายให้ นายจิรัฐ จกัร์พิทกัษ์สตัย์  
เป็นผู้ ชีแ้จง สรุปได้ว่า ประมาณการรายได้ในปี 2560 ขึน้อยู่กบัผลิตภณัฑ์ที่ออกในปีนัน้ๆ แต่อย่างน้อยมีการ
เพิ่มรายได้ประมาณร้อยละ 12 -15 จะสามารถลดยอดผลขาดทนุ  และค่าเสื่อมราคาของเคร่ืองมือแพทย์ ใช้
ระยะเวลา 7-8 ปี 
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ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ืองอื่นใดเพิ่มเติม  ประธานฯ จึงกลา่วปิดการประชมุ  และแสดงความขอบคณุผู้ ถือหุ้น
ทกุทา่นท่ีให้ความสนใจติดตามการด าเนินงานรวมทัง้ให้การสนบัสนนุในกิจการของบริษัทฯ ตลอดมา  โดยคณะกรรมการ 
จะน ามติของที่ประชมุไปด าเนินการให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตอ่ไป 
 
ปิดประชมุเวลา 15:20 น. 
 
 

                                                                                                      
       --------------------------------------- 
        (นายแพทย์ชยัรัตน์  ปัณฑรุอมัพร) 
        ประธานกรรมการ 
 
 

     
--------------------------------------- 
      (นายอรรถพนัธ์  บญุตา) 
          บนัทกึการประชมุ  
 
 
 
  


