ที่ นบ 007/2563
26 กุมภาพันธ์ 2563
เรือ่ ง

แจ้งกาหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 และงดจ่ายเงินปั นผล

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติในเรือ่ งการกาหนดนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ดังนี ้
1. กาหนดให้จดั การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ บริษัท ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 43 ประจาปี 2563
ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 12 โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี เลขที่ 337 ถนน
สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสาเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
2. คณะกรรมการมีมติให้กาหนดวันในการกาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุน้ ที่มีสิทธิ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(Record Date) ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563
3. กาหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 43 ประจาปี 2563 ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 42 ประจาปี 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ร่วมกันพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม
ความเห็ นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ป ระชุมผูถ้ ื อหุน้ พิ จารณารับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 42 ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562
วาระที่ 2:

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานในรอบปี 2562
วั ต ถุ ป ระสงค์แ ละเหตุ ผ ล : เพื่ อ ให้เ ป็ น ไปตามข้อ บัง คับของบริษัท ฯ ข้อ ที่ 29 ที่ กาหนดให้
คณะกรรมการเสนอรายงานกิจการของบริษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา
ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อผูถ้ ือหุน้ รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

วาระที่ 3:

พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 39 กาหนดให้บริษัทฯ
จัด ท างบดุล และบัญ ชี ก าไรขาดทุน งวดระยะเวลาสิ น้ สุด เพี ย งวัน ที่ 31 ธั น วาคม และให้
คณะกรรมการนาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในปี ถัดไป และข้อบังคับข้อที่ 29 กาหนดให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
และมีมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
อนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2562 ของบริษัทฯ สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบ
จากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว
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วาระที่ 4:

พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรกาไรประจาปี 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 ของ
กาไรสุทธิของบริษัทในแต่ละปี ถึงแม้ผลประกอบการในปี 2562 จะมีกาไรจานวน 24,805,187.บาท ก็ตาม แต่บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมจานวน 103,509,422.- บาท จึงไม่สามารถจ่ายเงิน
ปั นผลได้
ความเห็นคณะกรรมการ : สมควรเสนอที่ประชุมถือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ ให้งดจัดสรรเงินกาไร
สุทธิประจาปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่

วาระที่ 5:

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระในปี 2563
วั ต ถุ ป ระสงค์แ ละเหตุ ผ ล : เพื่ อ ให้เ ป็ น ไปตามข้อ บัง คับ ของบริ ษั ท ฯ ข้อ ที่ 17. ก าหนดให้
กรรมการต้อ งออกตามวาระเป็ นอัต รา 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้ง คณะ ซึ่ ง ปั จ จุ บัน
คณะกรรมการบริษัทฯ มีจานวน 6 ท่าน ดังนัน้ ในปี 2563 มีกรรมการที่ครบกาหนดต้องออกตาม
วาระรวม 2 ท่าน ได้แก่
รายนาม
ตาแหน่ง
วันเริ่มงาน
1. นายประดิษฐ์ ทีฆกุล
กรรมการ
25 เมษายน 2556
2. พล.ต.ต. น.พ. ชุมศักดิ์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 9 เมษายน 2557
พฤกษาพงศ์
และกรรมการอิสระ
ในการนี ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้คานึงถึงคุณสมบัติดา้ นต่างๆ ของ
กรรมการ เช่น คุณวุฒิ องค์ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์สายอาชีพ ความมีชื่อเสียง
ความรู ้ค วามเข้า ใจในธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ การมี ส่ ว นได้เ สี ย ในกิ จ การของบริ ษั ท ฯ รวมถึ ง
องค์ประกอบของคณะกรรมการด้านความหลากหลายในองค์ความรู ้ และประสบการณ์ของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการให้พิจารณาการแต่งตัง้
กรรมการที่ ค รบวาระ 2 ท่ า น ให้ก ลับ เข้า ด ารงต าแหน่ ง ต่ อ ไปอี ก วาระหนึ่ ง ทั้ง นี ้ ในการ
สรรหากรรมการอิสระแทนตาแหน่งที่ว่างลงนัน้ พล.ต.ต. น.พ.ชุมศักดิ์ฯ เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติเป็ น
กรรมการอิสระตามนิยามและข้อกาหนดของกรรมการอิสระของบริษัทฯ และเป็ นไปตามประกาศ
ของคณะกรรมการตลาดทุนอย่างสมบูรณ์ อีกทัง้ เป็ นผูไ้ ม่เคยดารงตาแหน่งเป็ นผูบ้ ริหาร หรือมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญกับบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียและ
กรรมการที่ได้รบั การเสนอแต่งตัง้ ในครัง้ นี ้ ได้พิจารณารายละเอียดวาระนีร้ ว่ มกับข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
แต่งตัง้ กรรมการที่ครบวาระทัง้ 2 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง่ ได้แก่
1. นายประดิษฐ์ ทีฆกุล
กรรมการ
2. พล.ต.ต. น.พ. ชุมศักดิ์ พฤกษาพงศ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
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วาระที่ 6:

พิจารณาแต่งตัง้ และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2563
วัต ถุป ระสงค์และเหตุ ผล : เพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29. กาหนดให้ที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดเงินค่าจ้างสอบบัญชีทกุ ปี
ในการนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสรรหาผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ โดยคานึงถึง ความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์ข องผู้ส อบบั ญ ชี ความพร้อ มในด้า นจ านวนบุ ค ลากร
ประสบการณ์ของทีมงานและการปฏิบตั ิงานที่ผ่านมา ความสมเหตุสมผลของค่าสอบบัญชี ที่
เสนอเมื่อเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน
และความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชีและสานักงานที่สงั กัด โดยต้องไม่เป็ นผูท้ ี่มีความสัมพันธ์
และ/หรือ มีส่ว นได้ส่ว นเสียกับบริษัท ผูบ้ ริหาร ผู้ถือ หุน้ รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้คดั เลือกผูส้ อบบัญชีและเสนอ
คณะกรรมการให้พิจารณาเสนอที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี จาก
บริษั ท สานัก งานอีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญ ชี ของบริษัทประจ าปี 2563 และเห็นว่า บริษั ท
สานักงานอีวาย จากัด เสนอค่าสอบบัญชีในอัตราที่เหมาะสม
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และมีมติ เ ห็นชอบกับ ความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้น
พิจ ารณาแต่ง ตัง้ บริษั ท สานัก งาน อี ว าย จ ากัด เป็ น ผู้สอบบัญ ชี ของบริษั ท ประจ าปี 2563
ประกอบด้วยรายนามดังนี ้
รายชื่อผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชี
ปี ที่เริ่มลงนาม
ที่เสนอแต่งตั้งในครั้งนี้
รับอนุญาต
ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
เลขที่ 4377
2559-2562
และ/หรือ
2. นางสาวศิรวิ รรณ สุรเทพินทร์
เลขที่ 4604
2559-2562
และ/หรือ
3. นางสรินดา หิรญ
ั ประเสริฐวุฒิ
เลขที่ 4799
2561-2562
และ/หรือ
4. นายสาราญ แตงฉ่า
เลขที่ 8021
ในการนี ้ เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณากาหนดค่าตอบแทนเป็ นเงิน 1,008,000.- บาท ซึ่งเป็ น
จานวนเท่ากับปี ก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
ประจาปี (หน่วย : บาท)
ค่าสอบทานงบ 3 ไตรมาส
360,000.360,000.330,000.ค่าตรวจสอบบัญชีประจาปี
648,000.648,000.595,000.รวมค่าตอบแทนทัง้ สิน้
1,008,000.1,008,000.925,000.อนึง่ ผูส้ อบบัญชีที่เสนอแต่งตัง้ จากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นสานักงานต้นสังกัดของ
ผูส้ อบบัญชีของบริษัท ไม่เป็ นผูท้ ี่มีความสัมพันธ์หรือมีสว่ นได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผูบ้ ริหาร/
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความอิสระเพียงพอใน
การตรวจสอบ และแสดงความเห็นตามวิชาชีพต่องบการเงินของบริษัท
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วาระที่ 7: พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
วั ต ถุ ป ระสงค์แ ละเหตุ ผ ล : เพื่ อ ให้เ ป็ นไปตามข้อ บัง คับ ของบริ ษั ท ฯ ข้อ ที่ 22. ก าหนดให้
คณะกรรมการได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุน้ กาหนด ซึ่งคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมในประการ
ต่างๆ เช่น ความรับผิดชอบของกรรมการ จานวนกรรมการของบริษัทในปั จจุบนั ผลประกอบการ
บริษัท ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ ความสอดคล้องกับกิจการ
ในขนาดเดียวกัน การเจริญเติบโตในส่วนของรายได้และกาไรของบริษัทฯ ที่ผา่ นมา สรุปได้ดงั นี ้
หน่วย : บาท
รายการ
2560
2561
2562
การเติบโตของบริษัทฯ
รายได้รวม
685,577,693
777,288,628
959,298,969
อัตราการเติบโต
9.44 %
13.38 %
23.42 %
กาไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้
(22,199,957)
31,101,110
24,805,187
อัตรากาไรสุทธิตอ่ รายได้รวม
-3.24 %
4.00 %
2.59 %
จานวนกรรมการทัง้ คณะ
6
6
6
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดในความ
เหมาะสมประการต่างๆ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ปี 2563 ซึง่ สอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี ้
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
: ให้คณะกรรมการรับเงินบาเหน็จ เป็ นจานวนเงินรวม 1,000,000.(1) เงินบาเหน็จ
บาท ซึง่ เท่ากับปี ก่อนโดยคิดเป็ นร้อยละ 0.10 ของรายได้รวมของ
บริษัทฯ ในปี 2562 และมอบหมายให้คณะกรรมการนาไปจัดสรร
แบ่งกันเอง
: ให้ค ณะกรรมการบริษั ท ฯ ได้ร ับ ค่า เบี ย้ ประชุม ในอัต ราเท่า กับ
(2) ค่าเบีย้ ประชุม
ปี ก่อนดังนี ้
ตาแหน่ง
เบีย้ ประชุม
ประธาน
15,000.- บาท / ครัง้
กรรมการ
10,000.- บาท / ครัง้
: กาหนดวงเงิ นค่ารักษาพยาบาลของกรรมการ (เฉพาะกรรมการ
(3) สวัสดิการ
รักษาพยาบาล
จากภายนอกที่ไม่มีสถานะเป็ นพนักงาน/ผูบ้ ริหารตามสัญญาจ้าง
ของบริ ษั ท ) ในวงเงิ น 1,000,000.- บาท/คน/ปี โดยรับ การ
รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี (นับจากวันประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ถึงวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
ครัง้ ต่อไป)
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2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย : ให้คณะกรรมการชุดย่อยได้รบั เบีย้ ประชุมซึง่ เท่ากับปี ก่อน
ดังนี ้
ตาแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธาน
15,000.- บาท / ครัง้
กรรมการ
10,000.- บาท / ครัง้
วาระที่ 8: เรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์นิวฒ
ั น์ จีก้ งั วาฬ)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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