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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   

 

ประชุมเม่ือวนัศุกร์ท่ี 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ นนัทอุทยานสโมสร (ตรงขา้มโรงพยาบาลธนบุรี) 
เลขท่ี 64  ซอยอิสรภาพ 44  แขวงบา้นช่างหล่อ  เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ 10700 

แจ้งองค์ประชุม 

 ดร. สุวดี พนัธุ์พานิช เลขานุการบริษทั แจง้ท่ีประชุมว่า การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 ของ
บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท/THG”) มีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง 27 ราย นบัเป็น
จ านวนหุ้น 7,828,356 หุ้น และผูรั้บมอบฉันทะจ านวน 47 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้น 435,182,135 หุ้น รวมจ านวน
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งส้ินจ านวน 74 คน นบัจ านวนหุ้นรวมทั้งส้ิน 443,010,491 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 52.18  ของทุน
จดทะเบียนที่ช าระแลว้จ านวน  849,080,000 หุ้น ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ คือ มีผูถื้อ
หุน้ไม่นอ้ยกวา่ 25 คนหรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 
ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด  

ดร. สุวดี ไดแ้สดงแผนท่ี และแจง้เส้นทางหนีไฟใหผู้เ้ขา้ประชุมทุกท่านทราบ เพื่อใหทุ้กท่านออกจาก
อาคารไดอ้ยา่งปลอดภยัในกรณีประสบอคัคีภยั หรือไดย้นิสัญญาณเตือนภยั และไดแ้นะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร 
และผูเ้ขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม (กรรมการทั้งหมด 13 ท่าน มาประชุม 13 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน 100%) 

1. นพ. บุญ  วนาสิน  ประธานกรรมการ 
2. นพ. ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ รองประธานกรรมการ และ CEO 
3. ดร. วิกรม คุม้ไพโรจน์ กรรมการอิสระ และกรรมการผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 
4. คุณกรรณิการ์ งามโสภี  กรรมการ อิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  และ

กรรมการบ ริห า รความ เ ส่ี ย ง   ( ร่ วมประ ชุมผ่ า น ส่ื อ
อิเลก็ทรอนิกส์)  

5. คุณวีระชยั  ศรีขจร  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความ
เส่ียง (ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์) 

6. พญ. ลินดา  ไกรวิทย ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ  และ
กรรมการก ากบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ (ร่วมประชุม
ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์) 
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7. นพ. เอ้ือชาติ กาญจนพิทกัษ ์ กรรมการ (ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์) 
8. คุณเฉลิมกุล  อภิบุณโยภาส  กรรมการ ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการและจริยธรรม

ธุรกิจ และกรรมการบริหารความเส่ียง (ร่วมประชุมผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์)  

9. รศ. นพ. อาศิส  อุนนะนนัทน์  กรรมการ (ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์) 
10. คุณนลิน วนาสิน กรรมการ (ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์)  
11. คุณศิธา เมฆสวรรค ์ กรรมการ และกรรมการก ากบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ  

(ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์) 
12. ดร. ฤกขจี กาญจนพิทกัษ ์ กรรมการ (ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์) 
13. ดร. ขจร  ธนะแพสย ์ กรรมการ (ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์) 

 
ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. คุณอญัชลี ชวลิตจารีธรรม CFO และผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี 
2. ดร. สุวดี  พนัธุ์พานิช เลขานุการบริษทั 
3. คุณสุวฒัน์  งามสมบติั  ผู ้อ  านวยการฝ่ายกฎหมายและท่ีดิน (ร่วมประชุมผ่านส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส์) 
4. คุณจตุพล  ตะโกจีน  ผูจ้ดัการฝ่ายกฎหมาย (ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์) 
 

ผู้สอบบัญชี )ร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์( 

1. คุณกฤษณ์ ชชัวาลยว์งศ ์ บจก. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส 
2. คุณปวีณา ชาญชนะโสภณ บจก. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส 
3. คุณปริยากร    เกตุวรสุนทร บจก. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส 
 

ก่อนเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระ เลขานุการบริษทัได้แนะน าทีมกฎหมายของบริษทัฯ คือ คุณ
สุวฒัน์ งามสมบติั ผูอ้  านวยการฝ่ายกฎหมายและท่ีดิน และคุณจตุพล ตะโกจีน ผูจ้ดัการฝ่ายกฎหมาย จากนั้น
ไดก้ล่าวเชิญชวนขออาสาสมคัรตวัแทนผูถื้อหุ้นเป็นสักขีพยานในการตรวจนบัคะแนนเสียงในการประชุม ซ่ึง
คุณอรพิณ เอ่ียวภกัดีกุล ผูถื้อหุ้นรายย่อยไดอ้าสาเป็นสักขีพยานในการตรวจนบัคะแนนเสียง และให้ผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมทุกท่านรับชมวีดีโอช้ีแจง “เง่ือนไขและวิธีการลงทะเบียนผูเ้ขา้ร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการ
ออกเสียงลงคะแนน” ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดเป็นพิเศษ ผูถื้อหุ้น
จะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นมิได ้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

  การลงมติ หรืออนุมติักิจการใด ๆ ท่ีประชุมใหญ่จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานท่ี
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ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด ยกเวน้กรณีต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่น้อย
กวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
ข. การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
ค. การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ี

ส าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั 

2. การออกเสียงลงคะแนน บริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะท่ีผูถื้อหุน้ออกเสียง “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งด
ออกเสียง” เท่านั้น โดยจะเรียนถามในแต่ละวาระวา่ มีผูใ้ด “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” หรือไม่ ถา้มี 
ขอใหผู้ถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะมอบบตัรลงคะแนนเสียงท่ีไดอ้อกเสียงและลงนามก ากบัเรียบร้อยแลว้ 
ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ 

ทั้งน้ี หากมีวาระเลือกตั้งกรรมการ  ขอให้ผูถื้อหุ้นออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน 
และบริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนทุกกรณี  โดยผูด้  าเนินการประชุมจะเรียกช่ือบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือแต่งตั้ง
เป็นกรรมการเป็นรายคน และจะเก็บบตัรจากผูถื้อหุ้นเฉพาะกรณีท่ี “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” 
ก่อน และหลงัเสร็จส้ินการประชุมแลว้ขอให้ผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีไดอ้อกเสียงลงคะแนน “เห็นดว้ย” ในวาระ
เลือกตั้งกรรมการ ส่งมอบบตัรลงคะแนนเสียงใหเ้จา้หนา้ท่ีเพื่อเก็บเป็นหลกัฐานต่อไป 

ในกรณีบตัรลงคะแนนมีการแกไ้ข ขดูลบ หรือขีดฆ่าใด ๆ กรุณาลงลายมือช่ือก ากบั มิฉะนั้น บริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาใหบ้ตัรในวาระนั้นเป็นบตัรเสีย  

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. การออกเสียงลงคะแนนตามหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก และแบบ ข จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงใน
แต่ละวาระได ้ ส่วนการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค (กรณีผูถื้อหุ้นต่างประเทศท่ี
แต่งตั้งใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น) จะสามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงได ้

 
การประมวลผลและนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ 

จะด าเนินการโดยใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1  บริษทัฯ จะบนัทึกคะแนนเสียงตามการลงทะเบียนของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมทั้งหมดเป็น “เห็นดว้ย” 

ขั้นตอนท่ี 2  บริษทัฯ จะหกัคะแนนเสียง “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” จากการมอบฉนัทะ และการยกมือ
และส่งบตัรในหอ้งประชุมออกจากคะแนนเสียงตามขั้นตอนท่ี 1 

ขั้นตอนท่ี 3  เม่ือประกาศปิดการลงคะแนนแลว้ บริษทัฯ จะท าการประมวลผล และแจง้ผลการนบัคะแนนให้
ท่ีประชุมทราบในแต่ละวาระ 
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เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการและแนวทางปฏิบตัิตนกรณีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จึงลด
ความเส่ียงจากการแพร่ระบาด จึงไม่จดัเตรียมไมโครโฟนให้สอบถาม ผูเ้ขา้ร่วมประชุมที่ประสงคจ์ะ
สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ขอให้เขียนลงกระดาษท่ีเจา้หนา้ท่ีแจกให้ และส่งให้เจา้หนา้ท่ี เพื่อให้
เลขานุการบริษทัอ่านค าถามแทน  

เร่ิมการประชุม  

 นพ. บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าว
ต้อนรับและขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม พร้อมเปิดการประชุม โดยมอบหมายให้ ดร. สุวดี พนัธุ์พานิช 
เลขานุการบริษทั เป็นผูด้  าเนินการประชุม ดร. สุวดีแจง้ว่า บริษทัฯ ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม 
และเสนอช่ือเลือกตั้งกรรมการ เป็นการล่วงหน้าทางเว็บไซต์ของบริษทัโดยประกาศในเว็บไซต์ของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2564 แต่ไม่มีผูใ้ดเสนอเพิ่มเติม 
จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระ ดงัน้ี 

วาระที่ 1  ประธานแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ  

 ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 

1. การบริหารจัดการธุรกจิภายใต้สถานการณ์ COVID-19  

ธุรกิจให้บริการทางการแพทยไ์ดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือ COVID-19 ค่อนขา้งมาก  
เน่ืองจากผูป่้วยได้ชะลอการเขา้รักษาในโรงพยาบาล จะเขา้รับการรักษาเฉพาะกรณีท่ีจ าเป็น หรือเป็นโรค
ซับซ้อนเท่านั้น โดยโรงพยาบาลท่ีไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุดคือ โรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง เพราะ คนไข้
ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ซ่ึงไม่สามารถเดินทางเขา้มารับการรักษาไดใ้นขณะน้ี  

THG จึงไดป้รับกลยุทธ์ โดยให้โรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมืองเปิดบริการ ตรวจหาเช้ือ แบบ Drive-
Thru และ Walk-Thru และรับรักษาโรค COVI D-19 ซ่ึงมีผูเ้ขา้รับบริการจ านวนมาก และพบจ านวนผูติ้ดเช้ือ
เพิ่มขึ้นอยา่งต่อเน่ือง จนหอ้งพกัของโรงพยาบาลเตม็ THG จึงไดเ้ปิด Hospitel ใหบ้ริการรักษาผูป่้วย COVID-
19 โดยร่วมมือกบัโรงแรมจ านวน 2 แห่งในปัจจุบนั ไดแ้ก่ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท และ
โรงแรม ไอบิส กรุงเทพฯ อิมแพค็   

ส่วนคนไข้ท่ีจะเข้ารับการรักษาด้วยโรคอ่ืน ๆ นั้ น THG ได้เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบท่ี
โรงพยาบาลธนบุรี ซ่ึงหลงัจากโรงพยาบาลศิริราชปิดให้บริการการผ่าตดั ท าให้คนไขย้า้ยมารับการรักษาท่ี
โรงพยาบาลธนบุรีเป็นจ านวนมาก 

นอกจากน้ี THG ไดเ้ช่าพื้นท่ีศูนยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ เพื่อปรับปรุงเป็นสถานท่ีพกัรักษาตวัของผูป่้วย จ านวน 2 ward และสร้าง ICU จ านวน 2 ห้อง ซ่ึงจะเป็น
ทางเลือกใหค้นไขท่ี้ตอ้งการประหยดัค่าใชจ่้ายไปรับการรักษาต่อ 
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คาดว่าผลประกอบการของ THG ในปีน้ีจะดีขึ้ น เน่ืองจาก THG มีความพร้อมทั้ งด้านสถานท่ี 
เคร่ืองมือ ยา เวชภณัฑ ์และบุคลากรทางการแพทย ์เพื่อรับมือกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
ไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการดูแลรักษาและบรรเทาความเดือดร้อนใหส้ังคม 

2. ลงนามความร่วมมือกับศูนย์วิจัยยาเสพติด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั สนับสนุนการวิจัย ยกระดับมาตรฐานการพฒันาและผลติสกดักญัชง กญัชา และกระท่อม 

THG ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใ จ  (Memorandum of Understanding: MOU)  กับ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยวิทยาลยัวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ซ่ึงเป็นกา้วส าคญัท่ีน าไปสู่ความร่วมมือในการ
แลกเปล่ียนองคค์วามรู้และสนบัสนุนการเพาะปลูก วิจยั สกดั และตรวจวิเคราะห์  กญัชง กญัชา และกระท่อม 
เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพระดบั Medical Grade สามารถน าไปใชท้างการแพทยแ์ละจ าหน่ายเชิงพาณิชย ์ 

3. โครงการซ้ือหุ้นคืน  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2563 ไดมี้มติอนุมติัโครงการซ้ือหุ้น
คืน เพื่อบริหารทางการเงิน ในวงเงินไม่เกิน 280 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ี วนัท่ี 21 เมษายน ถึงวนัท่ี 20 กนัยายน 2563  

รวมจ านวนหุ้นท่ีซ้ือคืน 5,281,400 หุน้  

มูลค่ารวม 105,026,490 บาท 

4. เปิดด าเนินการ Hospitel จ านวน 2 แห่ง  
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THG ไดเ้ปิด Hospitel ให้บริการรักษาผูป่้วย COVID-19 จ านวน 2 แห่งในปัจจุบนั ไดแ้ก่ โรงแรมพูล
แมน แกรนด์ สุขุมวิท และโรงแรม ไอบิส กรุงเทพฯ อิมแพ็ค เพื่อรองรับให้บริการรักษาผูป่้วยท่ีมีอาการไม่
รุนแรง ไม่มีอาการหรือภาวะเส่ียงอ่ืน ไม่จ าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองมือทางการแพทยท่ี์ซับซ้อน ปัจจุบนัโรงแรมพูล
แมน แกรนด์ สุขุมวิท มีผูเ้ขา้รับการรักษาจ านวน 162 คน (มีห้องพกัจ านวน 250 ห้อง) และโรงแรม ไอบิส 
กรุงเทพฯ อิมแพค็ มีผูเ้ขา้รับการรักษาจ านวน 108 คน (มีหอ้งพกัจ านวน 450 หอ้ง) 

วาระที ่2  พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2563  

 ดร. สุวดี แจง้ท่ีประชุมว่า ผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 มีรายละเอียดปรากฎในรายงานประจ าปี 
2563 ของ THG ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดไดโ้ดยการสแกน QR Code ในหนงัสือเชิญประชุมที่ไดจ้ดัส่งให้กบั
ผูถื้อหุ้น หรือ บนเว็บไซต์ของ THG (www.thg.co.th) และเรียนเชิญ นพ. ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ รองประธาน
กรรมการ  และ CEO รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 โดยสรุปรายละเอียดดงัน้ี  

• การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในปี 2563 

o เดือนกุมภาพนัธ์ เปิดให้บริการโรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง เป็นโรงพยาบาลฟ้ืนฟูผูสู้งวยั จ านวน 55 
เตียง ตั้งอยูใ่นโครงการจิณณ์ เวลบีอ้ิง เคาน์ต้ี 

o เดือนมีนาคม จ าหน่ายเงินลงทุนใน Welly Hospital ประเทศจีน ใหผู้ถื้อหุน้เดิม รับรู้ก าไรพิเศษ 86 ลา้นบาท 
o เดือนเมษายน ถึง กนัยายน ด าเนินการโครงการซ้ือหุ้นคืน เพื่อบริหารทางการเงิน โดยซ้ือหุ้นคืนทั้งส้ิน 

5.28 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 105.03 ลา้นบาท 
o เดือนพฤษภาคม เพิ่มทุนในบริษทัย่อย ไดแ้ก่ 1) บจก. ธนบุรีพฒันาท่ีดิน จาก 800 ลา้นบาท เป็น 1,270 

ลา้นบาท และ  2) บจก. ราชธานี เรียลต้ี จาก 700 ลา้นบาท เป็น 1,960 ลา้นบาท  

• รางวลัท่ีไดรั้บ 

 

http://www.thg.co.th/
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o โรงพยาบาลธนบุรีได้รับการจัดอันดับ 5 ส าหรับโรงพยาบาลท่ีดีท่ีสุดในประเทศไทย ประจ าปี 2021 
(2564) จากอนัดบั 7 ในปี 2020 (2563) โดยส ารวจจากการสัมภาษณ์ความเห็นของบุคลากรทางการแพทย ์
ถึงมาตรฐานในการรักษา การให้บริการ รวมถึงบรรยากาศในการท างาน (60%) และสัมภาษณ์ความพึง
พอใจของคนไข ้(40%) 

o THG ไดรั้บรางวลั 1 ใน 5 ของ ASEAN’s Transformation Champions ซ่ึงเป็นบริษทัของไทยรายเดียวท่ี
ไดรั้บรางวลั 

• ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 
o ในช่วงแรก (เม่ือตน้ปี 2563) มีความกงัวลเร่ืองการขาดแคลนเวชภณัฑ์และชุด PPE ซ่ึงปัจจุบนัสามารถ

ผลิตภายในประเทศไดเ้พียงพอต่อความตอ้งการแลว้ 
o คนไขเ้กิดความกงัวล ในการเขา้มาใชบ้ริการท่ีโรงพยาบาล ท าให้ปริมาณคนไขล้ดลงแต่ยงัมีคนไขม้าใช้

บริการ เน่ืองจากมีความจ าเป็นตอ้งเขา้รับการรักษา 
o คนไขใ้นโรงพยาบาลท่ีรับคนไขต้่างชาติลดลงอย่างมีนัยส าคญั เ น่ืองจากขอ้จ ากัดในการเดินทางข้าม

ประเทศ 
o ดว้ยความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกิจ ท าให้ลูกคา้ชะลอการตดัสินใจซ้ืออสังหาริมทรัพย ์กระทบต่อ

ยอดขายของจิณณ์ เวลบีอ้ิง เคาน์ต้ี  

• การรับมือสถานการณ์ COVID-19 

ดูแลความปลอดภัยของบุคลากรและคนไข้ 

- เตรียมอุปกรณ์ป้องกนัเพื่อบุคลากรใหเ้พียงพอ 

- แยกพื้นท่ีส าหรับคนไขท่ี้มีอาการเก่ียวกบัทางเดินหายใจ 
(ARI) และแยก Ward ผู ้ป่วย โดยมีระบบระบายอากาศ
แรงดนัลบ (negative pressure) 

- Elderly protection zone ท่ี รพ.ธนบุรีบูรณา 

 

ช่วยเหลือสังคม 

- เพิ่มโอกาสเขา้ถึงการตรวจ COVID-19 

- ส่งบุคลากรทางการแพทย ์เป็นก าลงัเสริมช่วยโรงพยาบาลรัฐ 

- บริจาคช่วยเหลือชุมชนใกลเ้คียง 
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สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยเม่ือมาโรงพยาบาล 

- ด าเนินการตามมาตรการดา้นการท าความสะอาด 

- Drive-in unit ท่ีโรงพยาบาลธนบุรี 

- อุปกรณ์ทนัตกรรมเพื่อเพิ่มความปลอดภยั ที่ศูนย์
ทนัตกรรมดิจิทลั 

 
 

 ตอบรับความต้องการของลูกค้ายุคใหม่ 

 - ฉีดวคัซีนแบบ Drive-thru vaccine 

 - ใหบ้ริการท่ีบา้น 

 - ส่งยาถึงบา้น 

 - Telemedicine 

 

• ภาพรวมผลประกอบการ 2563  

 

รายไดร้วม ปี 2563 มีรายไดร้วม 7,315 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 ซ่ึงมีรายไดร้วม 8,232 ลา้นบาท 
หรือลดลง 11.1% รายไดล้ดลงมีสาเหตุหลกัจากผลกระทบของ COVID-19 
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ก าไรก่อนหักดอกเบ้ีย ค่าเส่ือมราคา ภาษี และค่าใชจ่้ายตดัจ่าย (EBITDA) ปี 2563 มี EBITDA 1,157 
ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 ซ่ึงมี EBITDA 1,419 ลา้นบาท หรือลดลง 18.5% 

ก าไรสุทธิ ในปี 2563 มีก าไรสุทธิ 62 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 ซ่ึงมีก าไรสุทธิ 462 ลา้นบาท หรือ
เพิ่มขึ้น 86.6% สาเหตุมาจากรายไดท่ี้ลดลง และค่าเส่ือมจากโรงพยาบาลใหม่ท่ีเพิ่งเปิด 3 แห่ง 

• ผลการด าเนินงานปี 2563 
ธุรกจิการให้บริการทางการแพทย์  

 

 

ในปี 2563 รายไดร้วม 6,913 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 ซ่ึงมีรายไดร้วม 7,461 ลา้นบาท หรือลดลง 

7% สาเหตุหลกัมาจากธุรกิจโรงพยาบาลท่ีเปิดใหม่ในปี 2562 ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 
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หลงัจากเปิดให้บริการไม่นาน จ านวน 3 แห่ง ไดแ้ก่  1. โรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง (เปิดเดือนมกราคม)  

2. โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง (เปิดเดือนพฤศจิกายน 2562) และ 3. โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา (เปิดเดือนกุมภาพนัธ์ 2563)  

ธุรกจิการบริบาลผู้ป่วยและเคร่ืองมือแพทย์ 
o โครงการจิณณ์ เวลบีอ้ิง เคาน์ต้ี ประกอบไปด้วย 1. จิณณ์ เรสซิเดนซ์ ท่ีพกัอาศยัท่ีออกแบบมาเพื่อให้

เหมาะกบัการใช้ชีวิตส าหรับผูสู้งวยั มียอดจองห้องจ านวน 40 ห้อง และยอดโอนห้องแลว้จ านวน 130 
ห้อง 2. โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา เป็นโรงพยาบาลส าหรับผูสู้งวยั ท่ีตอ้งการการดูแลพิเศษ เช่น ผูป่้วยติด
เตียง โรคอลัไซเมอร์ ฯลฯ และ 3. จิณณ์ เวลเนส โดยมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพท่ีหลากหลาย เพื่อการดูแล
แบบองคร์วม เพิ่มความสุขในการใชชี้วิตใหย้นืยาว  

 

o โครงการธนบุรี เฮลทวิ์ลเลจ ท่ีตั้ง ซอยประชาอุทิศ 60/2 อยู่ระหว่างการเตรียมการเปิดให้บริการรับดูแลผู ้
สูงวยั และผูป่้วยติดเตียง คาดวา่จะเป็นธุรกิจท่ีสามารถสร้างรายไดไ้ดดี้ในอนาคต 
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• แผนธุรกิจในปี 2564  
o ขยายอาคารเพิ่มศกัยภาพการใหบ้ริการในโรงพยาบาลธนบุรี และโรงพยาบาลธนบุรี 2 

 
o จดักิจกรรม Customer Experience กบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายของโครงการจิณณ์ เวลบีอ้ิง เคาน์ต้ี 
o เตรียมพร้อมเปิดบริการโครงการธนบุรี เฮลทว์ิลเลจ  )เตม็รูปแบบ(  
o เปิดบริการศูนย์หัวใจแห่งใหม่ ท่ีศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน  มหาวิทยาลัยศรี 

นครินทรวิโรฒ เป็นโครงการ PPP แห่งแรกท่ีด าเนินการร่วมกบัมหาวิทยาลยั  
o ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์ มห า วิ ท ย า ลั ย  ส า ห รั บ โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย แ ล ะ ผ ลิ ตส า ร ส กั ด 

จากกญัชา กญัชง เพื่อการแพทย ์

• พฒันาการเก่ียวกบันโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั ในปี 2563 
o กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน จะไม่กระท าหรือไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ได้ก าหนด

แนวทางปฏิบติั การสอบทาน และทบทวนการปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ 
o ได้ส่ือสารนโยบายฯ ไปยงับริษทัในเครือ และขยายไปยงับริษทัร่วมอย่างทัว่ถึง มีการจดัอบรมและ

ให้ทุกคนลงนามพร้อมให้ค  ามัน่ไปแลว้เกือบ 100%  
o ก าหนดบทลงโทษ ผูท่ี้กระท าคอร์รัปชันตอ้งได้รับพิจารณาโทษทางวินัย และอาจจะตอ้งรับโทษตาม

กฎหมาย หากกระท าผิดต่อกฎหมาย 
o ก าหนดช่องทางการแจง้เบาะแสการกระท าผิดและขอ้ร้องเรียนพร้อมมาตรการในการตรวจสอบเม่ือพบ

การกระท าท่ีเขา้ข่ายคอร์รัปชนั 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และแสดงความคิดเห็น 

คุณสฤษฏพ์งษ ์เทศะบ ารุง ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย มีขอ้สอบถามดงัน้ี 

1. ผลประกอบการใน Ar Yu International Hospital และผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ใน
ประเทศเมียนมา 

2. บมจ. โรงพยาบาลรามค าแหง (RAM) เขา้มาถือหุน้ใหญ่ใน THG มีผลหรือไม่อยา่งไร 

นพ. ธนาธิป ไดช้ี้แจงดงัน้ี 
1. Ar Yu International Hospital ไดรั้บผลกระทบจาก 2 สถานการณ์ คือ 1. สถานการณ์ COVID-19 

เร่ิมในเดือนธันวาคม 2563 และ 2. สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ ส่งผลให้จ านวนคนไขน้อก (OPD) 
ลดลงเกือบ 50% ส่วนคนไขใ้น (IPD) ลดลงไม่มากนกั ยงัมีคนไขป้ระมาณ 50-70 เตียง การผา่ตดัยงัด าเนินการ
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ไดต้ามปกติ ซ่ึงโรงพยาบาลรัฐบาลส่วนใหญ่ปิดให้บริการไป ท าให้ Ar Yu International Hospital ยงัมีรายได้
จากการด าเนินงานในส่วนน้ี แต่ยงัไม่สามารถประเมินไดว้า่สถานการณ์น้ีจะยดืเยื้อเพียงใด 

ในส่วนของการดูแลพนักงาน ไดจ้ดัหาคอนโดใกลโ้รงพยาบาลให้เป็นท่ีพกัของพนักงานประมาณ 
250 คน เพื่อสะดวกในการเดินทางมาท างานของพนกังานในช่วงเคอร์ฟิว และเป็นการป้องกนัความเส่ียงใน
การติดเช้ือจาก COVID-19 อีกดว้ย 

2. THG มีความเช่ียวชาญในด้านการรักษาโรคท่ีซับซ้อน เสมือนเป็นโรงเรียนแพทย ์ส่วน RAM มี
ความเช่ียวชาญในดา้นการบริหารตน้ทุน ก าลงัคน การท่ีกลุ่ม RAM เขา้มาถือหุ้นใน THG จึงเป็นการเสริม
ความแขง็แกร่ง ไดแ้ลกเปล่ียนความรู้ ความเช่ียวชาญ ส่งผลให ้THG มีการจดัการดา้นตน้ทุน และก าลงัคนท่ีมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  

ท่ีประชุมรับทราบ ผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
 

วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  

 นพ. ธนาธิป เสนอท่ีประชุมอนุมติังบการเงินรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี 2563 ซ่ึงปรากฏอยู่ในส่วน 
“งบการเงิน" ของรายงานประจ าปี ไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทั 
และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้ โดยสรุปรายละเอียดท่ีส าคญัดงัน้ี  

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน (หน่วย: บาท) 

THG งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 

สินทรัพย์ 20,285.0 20,280.2 19,039.0 19,612.9 

หนีสิ้น 11,503.5 11,949.1 9,018.3 9,534.8 

รายได้จากกจิการโรงพยาบาล 6,750.1 6,279.1 5,161.1 4,701.5 

รายได้รวม 8,232.2 7,314.8 5,605.9 5,129.2 

ก าไรส าหรับปี 459.8 22.8 692.3 460.1 

ก าไรส าหรับปีส าหรับบริษัทใหญ่ 462.3 62.4 692.3 460.1 

ก าไรต่อหุ้น )บาท/หุ้น( 0.55 0.07 0.82 0.54 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และแสดงความคิดเห็น 

คุณบุญทอง เอ้ือเจริญศรี ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง สอบถามว่า บริษทัฯ มีการลงทุนในสินทรัพยถ์าวร
มากเกินไปหรือไม่  

นพ. ธนาธิป ช้ีแจงว่า บริษทัฯ จ าเป็นตอ้งลงทุนเพิ่มเพื่อสร้างรายได้ในอนาคต ซ่ึงคาดว่าหลงัพน้
วิกฤตการแพร่ระบาดของ COVID-19 แล้ว จะสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้ นตามเป้าหมาย อีกทั้ งธุรกิจ
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โรงพยาบาลเป็นธุรกิจท่ีมัน่คง ไม่ว่าจะประสบกบัสถานการณ์ใด ก็สามารถด าเนินธุรกิจ และเติบโตต่อไปได้
อยา่งย ัง่ยนื 

เม่ือไม่มีผูเ้ขา้ประชุมท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา
ลงมติ โดยมติของระเบียบวาระน้ีตอ้งใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติ อนุมติังบการเงิน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง )หุ้น( คิดเป็นอตัราร้อยละ 
เห็นดว้ย 450,324,415 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม 450,324,415 100.0000 

 

วาระท่ี 4  พจิารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 

ดร. สุวดี เสนอท่ีประชุม พิจารณาดงัน้ี 

1) การจดัสรรเงินทุนส ารอง 

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม)      
("พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั") ก าหนดให้บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุน
ส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยทุนส ารองดงักล่าวเป็นส ารอง
ท่ีไม่สามารถจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้

THG ได้จดัสรรทุนส ารองจ านวน 112.5 ลา้นบาท เท่ากับร้อยละ 13 ของทุนจดทะเบียนของ THG 
ตามท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบัของ THG ก าหนดไวค้รบถว้นแลว้ จึงไม่ตอ้งจดัสรรเพิ่มในปีน้ี 

2) การจ่ายเงินปันผล 

ส าหรับการจ่ายเงินปันผลนั้น THG มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราประมาณร้อยละ 40 
ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของ THG หลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมก าไรหรือขาดทุนจากอัตรา
แลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง และภายหลงัจากหกัเงินส ารองตามกฎหมายและเงินส ารองอ่ืน ๆ แลว้  

ทั้งน้ี THG มีก าไรสุทธิท่ีเป็นส่วนของบริษทัใหญ่ ประมาณ 460.1 ล้านบาท จึงเห็นสมควรเสนอ
จ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการ ปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.02 ของก าไรสุทธิท่ี
เป็นส่วนของบริษทัใหญ่ และคิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ินจ านวน 253.14 ลา้นบาท ทั้งน้ี อตัราการจ่ายเงินปัน
ผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ THG  
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โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 15 มีนาคม 2564 และจ่ายเงินปันผลภายใน
วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 2561 2562 2563 

ก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ลา้นบาท) 366.68 459.77 22.81 

ก าไรสุทธิท่ีเป็นส่วนของบริษทัใหญ่ตามงบการเงินรวม (ลา้นบาท) 347.60 462.39 62.43 
ก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) 1) 758.73 692.29 460.06 

ก าไรสุทธิท่ีเป็นส่วนของบริษทัใหญ่ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  
(ลา้นบาท) 1) 

758.73 692.29 460.06 

จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 849.08 849.08 849.08 

จ านวนหุน้ (หกัจ านวนหุน้ซ้ือคืน ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 64) (ลา้นหุน้) 849.08 849.08 843.80 
ก าไรสุทธิต่อหุน้ ค านวณจากงบการเงินรวม (หุน้) 0.41 0.55 0.07 

ก าไรสุทธิต่อหุน้ ค านวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (หุน้) 1) 0.89 0.82 0.54 
อตัราเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท) 0.35 0.40 0.30 

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 297.18 339.63 253.14 
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ค านวณจากงบการเงินรวม (ร้อยละ) 85.50 73.45 405.50 

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ค านวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ) 1)  39.17 49.06 55.02 
หมายเหต:ุ 1) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลจาก “อัตราไม่ต า่กว่าร้อยละ 40 ของก าไร
สุทธิตามงบการเงินรวม” เป็น “อัตราไม่ต า่กว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ” เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2563 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และแสดงความคิดเห็น  

เม่ือไม่มีผูเ้ขา้ประชุมท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา
ลงมติ โดยมติของระเบียบวาระน้ีตอ้งใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติ อนุมติัไม่จดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพิ่มในปีน้ี และอนุมติัการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2563 แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.02 ของก าไรสุทธิท่ีเป็นส่วนของบริษทั
ใหญ่ และคิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ินจ านวน 253.14 ลา้นบาท โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล
ในวนัท่ี 15 มีนาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2564 ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี  

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง )หุ้น( คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นดว้ย 450,324,415 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม 450,324,415 100.0000 
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วาระท่ี 5  พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ดร. สุวดี น าเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของ 
THG ประจ าปี 2563 ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั") และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 56 และ 57 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดและเสนอแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชี เสนอบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (“PWC”) ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของ THG 
และบริษทัย่อยเดิมตั้งแต่ปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ถึงปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 รวม
เป็นระยะเวลา 7 ปีรวมทั้งไดมี้การเปล่ียนผูส้อบบญัชีท่ีลงนามครบตามท่ีก าหนดแลว้ เพื่อให้การด าเนินงาน
เกิดความต่อเน่ือง อีกทั้งเป็นบริษทัผูส้อบบญัชีท่ีมีประสบการณ์ ความรู้ ความเช่ียวชาญ ความเขา้ใจธุรกิจ และ
ผลการตรวจสอบปีท่ีผ่านมาเป็นมาตรฐานเช่ือถือได ้รวมทั้งมีความสามารถในการจดัท างบการเงินของ THG 
ไดท้นัตามก าหนดเวลา รวมถึงค่าสอบบญัชี ท่ี PWC มีการปรับลดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีให้กบักลุ่ม THG  
ซ่ึงเห็นวา่ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีปี 2564 ของ PWC มีความเหมาะสม พร้อมไดใ้หค้วามเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษทั เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564  

โดยขออนุมติัท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดงัน้ี 

1) ให้ผูส้อบบญัชีคนหน่ึงคนใดของ PWC ดงัมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี มีอ านาจสอบทาน ตรวจสอบ แสดง
ความเห็นต่องบการเงิน และลงนามในรายงานการสอบบญัชี และการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งของ THG และบริษทัย่อย
ส าหรับปี 2564 

ช่ือ-สกุล ผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาตเลขที่ 

ปีที่ลงนามในฐานะ
ผู้สอบบัญชี THG 

จ านวนปี 

นายกฤษณ์ ชชัวาลวงศ ์ 5016 2563 1 
นางอนุทยั ภูมิสุรกุล 3873 - - 
นายวิเชียร  ก่ิงมนตรี 3977 - - 

ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีตามรายช่ือขา้งตน้ไม่มีความสัมพนัธ์ และ/หรือ ส่วนไดเ้สียระหว่างผูส้อบบญัชีกบั
บริษทั/ บริษทัย่อย/ ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ตลอดจนไม่มีรายการท่ี
อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั THG แต่อยา่งใด 

2) มอบอ านาจให้กรรมการเป็นผูพ้ิจารณาให้ความเห็นชอบ หาก บจก. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  
เอบีเอเอส จะตอ้งจดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนแทนผูส้อบบญัชีรับอนุญาตขา้งตน้ท่ีไม่สามารถปฏิบติังาน
ได ้

3) เสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี PWC ส าหรับค่าสอบบญัชีของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะ 
ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และค่าสอบทานงบไตรมาสให้ผูส้อบบญัชีของ THG จ านวน 
3,750,000 บาท รวมถึงรับทราบค่าสอบบญัชี PWC ส าหรับบริษทัยอ่ย จ านวนรวม 4,930,000 บาท และ รับทราบ
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ค่าสอบบญัชีของส านักงานสอบบญัชีอ่ืน ๆ ส าหรับบริษทัย่อย ในวงเงินประมาณการรวม 330,000 บาท ซ่ึง
คณะกรรมการบริษทั จะดูแลใหส้ามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา สรุปไดด้งัน้ี  

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 2562 2563 
ท่ีขออนุมติั 

2563 
หลงัปรับลด 
บริษทัยอ่ย 

2564 

ก.ค่าสอบบญัชี (Audit Fee) (บาท) 
   1. THG 
   2. บริษทัยอ่ย 

 
4,200,000 
8,500,000 

 
3,900,000 
6,530,000 

 
3,900,000 
6,030,000 

 
3,750,000 
4,930,000 

ข.ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee ) ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
รวมค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี (บาท) 12,700,000 10,430,000 9,930,000 8,680,000 

ทั้งน้ี ค่าสอบบญัชีปี 2564 อาจเปล่ียนแปลงตามจ านวนบริษทัย่อย และ/หรือปริมาณงานท่ีเกิดขึ้นจริง
ระหวา่งปี 

4) มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทสอบทานงบการเงินของ THG เพิ่มเติมตามความจ าเป็น
เหมาะสม 

5) รับทราบค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีบริษทัยอ่ยท่ีลดลง ในปี 2563 จากท่ีคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติั
ไว้ โดยปรับค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีลดลง จ านวน 500,000 บาท จากเดิม 6,530,000 บาท เหลือจ านวน 
6,030,000 บาท 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และแสดงความคิดเห็น 

เม่ือไม่มีผูเ้ขา้ประชุมท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา
ลงมติ โดยมติของระเบียบวาระน้ีตอ้งใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติ  อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 และก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี  

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง )หุ้น( คิดเป็นอตัราร้อยละ 
เห็นดว้ย 450,324,415 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม 450,324,415 100.0000 

 
วาระที่ 6   พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ดร. สุวดี น าเสนอท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ ดงัน้ี 
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ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชน และขอ้ 18 แห่งขอ้บงัคบัของบริษทั ก าหนดว่า ในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวน 1 ใน 3 โดยอตัรา 
ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้บัสลากวา่ผูใ้ดจะ
ออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการผูอ้อกจาก
ต าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้  

โดยท่ีบริษทัฯ มีกรรมการรวมทั้งส้ิน 13 ท่าน ในปีน้ี มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 5 ท่าน โดยมีรายนามดงัต่อไปน้ี 

ช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
1. นพ. ธนาธิป  ศุภประดิษฐ์ รองประธานกรรมการ 
2. นายเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส กรรมการ ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ และ

กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นายวีระชยั  ศรีขจร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเส่ียง 
4. นพ. เอ้ือชาติ กาญจนพิทกัษ ์ กรรมการ 
5. นางกรรณิการ์ งามโสภี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเส่ียง 

เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คุณสุวดีจึงขอเรียนเชิญกรรมการท่ีครบก าหนดออก
จากต าแหน่งตามวาระออกจากหอ้งประชุมจนกวา่จะการพิจารณาวาระน้ีจะเสร็จส้ิน    

เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี THG ไดแ้จง้ข่าวในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ใหสิ้ทธิผูถื้อหุ้น
เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัล่วงหน้าส าหรับการประชุมสามญัผู ้
ถือหุ้นประจ าปี 2564 ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2564 ซ่ึงปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุ้นรายใด
เสนอช่ือบุคคลเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้
ส่วนไดเ้สีย ไดมี้การพิจารณากลัน่กรองดว้ยความรอบคอบ ระมดัระวงั เพื่อใหม้ัน่ใจวา่บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอ
ช่ือในคร้ังน้ี มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ THG 
รวมถึงคุณสมบติั ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญของกรรมการท่ีครบก าหนดตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระ ทั้งไดพ้ิจารณาแลว้ว่าบุคคลท่ีจะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็น
อิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง จึงเห็นชอบให้เสนอรายช่ือกรรมการรายเดิม 5 ท่านกลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ยต่อไปอีกวาระหน่ึง 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และแสดงความคิดเห็น  

เม่ือไม่มีผูเ้ขา้ประชุมท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา
ลงมติ โดยมติของระเบียบวาระน้ีตอ้งใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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ซ่ึงผูถื้อหุน้จะพิจารณาลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยมีประวติัของกรรมการแต่ละท่านตามท่ีปรากฏในหนงัสือ
เชิญประชุม 

มติ อนุมติัแต่งตั้งแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ ดว้ย
คะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

ท่านท่ี 1: นพ. ธนาธิป  ศุภประดิษฐ์ (รองประธานกรรมการ) 
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง )หุ้น( คิดเป็นอตัราร้อยละ 
เห็นดว้ย 448,456,904 99.5853 
ไม่เห็นดว้ย 1,867,511 0.4147 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม 450,324,415 100.0000 

 
ท่านท่ี 2: นายเฉลิมกุล อภิบุณโยภาส (กรรมการ ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 
และกรรมการบริหารความเส่ียง) 
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง )หุ้น( คิดเป็นอตัราร้อยละ 
เห็นดว้ย  446,230,981 99.0910 
ไม่เห็นดว้ย  4,093,434 0.9090 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม 450,324,415 100.0000 

 

ท่านท่ี 3: นายวีระชยั  ศรีขจร (กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเส่ียง) 
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง )หุ้น( คิดเป็นอตัราร้อยละ 
เห็นดว้ย  450,113,515 99.9532 
ไม่เห็นดว้ย  210,900 0.0468 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม 450,324,415 100.0000 

 

ท่านท่ี 4: นพ. เอ้ือชาติ กาญจนพิทกัษ ์(กรรมการ) 
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง )หุ้น( คิดเป็นอตัราร้อยละ 
เห็นดว้ย  446,173,581 99.0783 
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ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง )หุ้น( คิดเป็นอตัราร้อยละ 
ไม่เห็นดว้ย  4,150,834 0.9217 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม 450,324,415 100.0000 

 

ท่านท่ี 5: นางกรรณิการ์ งามโสภี (กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการบริหารความเส่ียง) 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง )หุ้น( คิดเป็นอตัราร้อยละ 
เห็นดว้ย  450,170,915 99.9659 
ไม่เห็นดว้ย  153,500 0.0341 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม 450,324,415 100.0000 

จากนั้นผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ชิญให้กรรมการท่ีครบก าหนดตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้
หอ้งประชุมเพื่อพิจารณาวาระต่อไป 
 
วาระท่ี 7  พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

ดร. สุวดี เสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ดงัน้ี 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยดว้ยความ
เหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนตามความเห็นของท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เพื่อตอบแทนการท างานของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย จึงเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2564 ในอตัราเท่ากบั
ปี 2563 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
 

ต าแหน่ง 
2563 - 2564 

ค่าตอบแทนรายปี  
(บาทต่อปี) 

เบ้ียประชุม  
(บาทต่อคร้ัง) 

ประธานกรรมการบริษทั  180,000 12,000 
กรรมการบริษทั 150,000 12,000 
คณะกรรมการชุดยอ่ย ไดแ้ก่ 
1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
2) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

- 12,000 
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ต าแหน่ง 

2563 - 2564 
ค่าตอบแทนรายปี  

(บาทต่อปี) 
เบ้ียประชุม  
(บาทต่อคร้ัง) 

3) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
4) คณะกรรมการก า กับ ดู แล กิ จก า ร แล ะ

จริยธรรมธุรกิจ 
หมายเหตุ:  (1) คณะกรรมการบริหารไม่จัดเป็นคณะกรรมการชุดย่อย และไม่ได้รับค่าเบีย้ประชุม 

  (2) ผู้บริหารท่ีเป็นกรรมการชุดย่อยจะไม่ได้รับค่าเบีย้ประชุม  

2) ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน 

2.1 ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลธนบุรี ในอัตราเดียวกับปี 2563 ซ่ึงใช้หลักเกณฑ์เดียวกับ
สวสัดิการผูบ้ริหารโรงพยาบาลธนบุรี ดงัน้ี 

ต าแหน่ง ค่ารักษาพยาบาล ปี 2563 - 2564 
ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการบริษทั 100,000 บาทต่อปี ส่วนเกินลด 50% 
บิดา-มารดา ส่วนลด 50% ไม่จ ากดัวงเงิน 
ภรรยาและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ส่วนลด 50% รวมแลว้ไม่เกิน 100,000 

2.2 ค่าประกนัสุขภาพ (โรค COVID-19) ประจ าปี 2564 
2.3 ค่าประกนัภยัความรับผิดของกรรมการและเจา้หนา้ท่ีของบริษทั 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และแสดงความคิดเห็น  

เม่ือไม่มีผูเ้ขา้ประชุมท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา
ลงมติ โดยมติของระเบียบวาระน้ีตอ้งใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติ  อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยตามเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง )หุ้น( คิดเป็นอตัราร้อยละ 
เห็นดว้ย  448,670,415  99.6327 
ไม่เห็นดว้ย  947,200 0.2103 
งดออกเสียง 706,800 0.1570 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม 450,324,415 100.0000 

 
วาระที่ 8  พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 

ไม่มีผูเ้ขา้ประชุมเสนอเร่ืองอ่ืนให้ท่ีประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม 
และแสดงความคิดเห็น 
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คุณบุญทอง เอ้ือเจริญศรี เสนอให้ THG พิจารณาให้ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลแก่ผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า 
20% และคุณพชัระ มาศสกุลพรรณ เสนอให้มอบส่วนลดค่ารักษาพยาบาลแก่ผูถื้อหุ้นเป็นขั้นบันไดตาม
จ านวนหุน้ท่ีถือ 

นพ. ธนาธิป ช้ีแจงว่า THG ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ แลว้ จะตอ้งค านึงถึงสิทธิ ความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้น และผูใ้ชบ้ริการตามกฎหมายและหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี บริษทัฯ ไม่สามารถ
เลือก หรือจ ากัดการให้ส่วนลดพิเศษแก่ผูมี้ส่วนได้เสียกลุ่มหน่ึงกลุ่มใด หรือคนหน่ึงคนใดโดยเฉพาะได้ 
อย่างไรก็ตาม THG ไดจ้ดัโปรโมชัน่ต่าง ๆ ออกมาเป็นระยะ ซ่ึงบางรายการจะมีส่วนลดมากถึง 50% ผูส้นใจ
สามารถติดตามไดท้างเวบ็ไซดข์องบริษทัฯ 

คุณสมศกัด์ิ กนกภากร สอบถามวา่ จะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนหรือไม่ 

ดร. สุวดี ช้ีแจงว่า THG จะเพิ่มทุนไดห้ลงัจากขายหุ้นในโครงการซ้ือหุ้นคืนทั้งหมดแลว้ จึงจะพิจารณา
ความจ าเป็นเหมาะสมในการเพิ่มทุนจดทะเบียนในล าดบัต่อไป เวน้แต่กรณีท่ีมีเหตุเร่งด่วน 

คุณไกวลั ปวราจารย ์สอบถามถึงแนวทางการรักษาผูป่้วยติดเช้ือ COVID-19 ของโรงพยาบาลธนบุรี  

ประธานฯ ช้ีแจงวา่ THG มีสถานท่ีรักษา 3 แห่ง โดยแยกตามอาการ คือ  
-  ผูป่้วยสีเขียว คือผูป่้วยท่ีไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กนอ้ย และไม่มีโรคร่วม จะส่งไปรักษาท่ี Hospitel 

ซ่ึงมี 2 แห่ง ไดแ้ก่ โรงแรมพูลแมน แกรนด ์สุขมุวิท และโรงแรม ไอบิส กรุงเทพฯ อิมแพค็ 
- ผูป่้วยสีเหลือง คือผูป่้วยท่ีมีอาการไม่รุนแรง แต่มีอาการเหน่ือยหอบ หายใจเร็ว มีความเส่ียง/มีโรคร่วม

ท่ีส าคญั จะส่งไปรักษาท่ีโรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง 
- ผูป่้วยสีแดง คือผูป่้วยท่ีมีอาการหอบเหน่ือย หายใจล าบาก X-ray พบปอดอกัเสบรุนแรง มีภาวะปอดบวม 

หรือความอ่ิมตวัของเลือดลดลง อาจตอ้งพิจารณาเป็นกรณีไปเพราะตอ้งใชเ้คร่ืองช่วยหายใจ หรือตอ้งเขา้ ICU 

ไม่มีผูเ้ขา้ประชุมท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้น
ทุกท่านท่ีไดส้ละเวลามาร่วมประชุมในคร้ังน้ี และกล่าวปิดการประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา : 15.30 นาฬิกา 
 
 

                                                                                   ลงช่ือ......................................................  
                                                                                        (นพ. บุญ วนาสิน) 
            ประธานกรรมการ 
 

ลงช่ือ........................................................ 
               (ดร. สุวดี พนัธุ์พานิช) 
                  เลขานุการบริษทั  


