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มาตรการและแนวทางปฏิบตัตินสาํหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2565 

กรณีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

 THG ขอแจง้ใหท้ราบถึงแนวมาตรการและปฏิบตัิตนในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ดงันี ้

1. เน่ืองจากการจัดประชุม AGM จะเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นปัจจัยเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 THG ขอแนะนาํใหท่้านผูถื้อหุน้ทุกท่านพิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอิสระ แทนการเขา้ร่วม

ประชมุ AGM ดว้ยตนเอง เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดโอกาสเส่ียงต่อการแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 และเพ่ือสขุอนามยัของ

ผู้ถือหุ้น โดยใช้หนังสือมอบฉันทะท่ีไดจ้ัดส่งให้กับผู้ถือหุน้ในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 ซึ่งสามารถพิจารณาประวัติโดยสังเขปของ

ก ร ร ม ก าร อิ สระ ได้ใน ส่ิ ง ท่ี ส่ ง มาด้วย  4 ห รื อ ด า วน์ โห ลด ทา ง เว็บ ไซต์บ ริษัท ฯ  http://www.thg.co.th/th/investor-

relations/shareholders-meeting และสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพรอ้มเอกสารหลักฐาน มายังสาํนักเลขานุการบริษัท 

THG ชัน้ ME โรงพยาบาลธนบรีุ บาํรุงเมือง 611 ถนนบาํรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 

10100 

2. THG เปิดช่องทางใหผู้ถื้อหุน้เสนอคาํถามล่วงหนา้ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุ โดยเผยแพรข่ัน้ตอนบน

เว็บไซดข์องบรษิทัฯ https://www.thg.co.th/th/investor-relations/shareholders-meeting ภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2565 

โดยบรษิัทจะพิจารณาเลือกคาํถามท่ีสอดคลอ้งกบัวาระเพ่ือตอบในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ และบนัทึกในรายงานการประชมุ 

3. กรณีท่ีผูถื้อหุน้ประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง THG ขอแจง้มาตรการและแนวทางการดาํเนินการในการจดั

ประชมุ เพ่ือป้องกนัและลดโอกาสเส่ียงต่อการแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 ดงันี ้

3.1. THG จะจดัตัง้จดุคดักรองเบือ้งตน้บรเิวณดา้นหนา้หอ้งประชมุ หากพบว่าท่านมีอาการไข ้ไอ เจ็บคอ หอบ

เหน่ือย ขอใหท่้านมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอิสระ แทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง การต่อแถว ณ จุด

คดักรอง จดุตรวจเอกสาร จดุลงทะเบียน จะเวน้ระยะห่าง 1-2 เมตรตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

3.2. ขอความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมประชุม โปรดเตรียมหนา้กากอนามัยมาดว้ยตนเอง และสวมใส่หนา้กากอนามัย

ตลอดระยะเวลาท่ีเขา้รว่มการประชมุ เพ่ือลดความเส่ียงต่อการแพรแ่ละติดตอ่ของเชือ้โรค ทัง้นี ้หากท่านใดไม่

สวมใส่หนา้กากอนามยั ขอสงวนสิทธิ์ในการเขา้รว่มประชมุ 

3.3. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งกรอกแบบสอบถาม เพ่ือการคดักรองจากโรค COVID-19 ในกรณีท่ีท่านปกปิดขอ้มลู

ดา้นสขุภาพหรือประวตัิการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบญัญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

3.4. ผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกเชิญให้นั่งโดยมีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ท่ีเหมาะสม โดยเว้น

ระยะห่างระหว่างเกา้อี ้1-2 เมตร โดยจาํนวนท่ีนั่งและจาํนวนผูเ้ขา้รว่มประชุมจะถกูกาํหนดตามมาตรการ

ป้องกันโรคตามท่ีทางราชการกาํหนด เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ผูเ้ขา้ร่วมประชุม

จะตอ้งนั่งตามหมายเลขดงักล่าว เพ่ือประโยชนใ์นการติดตามกรณีเกิดเหตกุารณใ์ด ๆ ขึน้ และเมื่อท่ีนั่งท่ี

จัดใหเ้ต็มแลว้ 100 ท่ีนั่ง ท่านผูถื้อหุน้จะไม่สามารถเขา้พืน้ท่ีการประชุมเพ่ิมเติมได ้ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม

ดว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัทฯ แทนการเขา้รว่มประชมุ 
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3.5. เพ่ือลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาด THG จึงไม่จดัเตรียมไมโครโฟนสาํหรบัการสอบถามผูเ้ขา้รว่มประชมุท่ี

ประสงคจ์ะสอบถามในท่ีประชุม ขอใหส่้งคาํถามใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ เพ่ือจัดส่งคาํถามใหแ้ก่ประธาน

กรรมการต่อไป 

3.6. THG งดบรกิารอาหาร ชา กาแฟ และงดรบัประทานอาหารในบรเิวณจดัการประชมุโดยเด็ดขาด เพ่ือลดความ

เส่ียงของการแพรก่ระจายของโรค 

3.7. หากสถานการณม์ีการเปล่ียนแปลง หรือมีขอ้กาํหนดจากหน่วยงานราชการเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจดัประชมุผู้

ถือหุน้ บริษัทฯ จะแจง้ใหท่้านทราบผ่านระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือผ่านทางเว็บไซต์

ของบรษิัท www.thg.co.th  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและขอความรว่มมือในการปฏิบตัิตามมาตรากรดงักล่าวอย่างเครง่ครดั 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 บรษิัท ธนบรีุ เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

หนงัสือเชิญประชมุผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2565                     

วิธีปฏิบตัิในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สาํหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2565 

 THG ตระหนกัถึงความสาํคญัของขอ้มลูส่วนบคุคลของผูถื้อหุน้และ/หรือผูร้บัมอบฉนัทะ จึงขอแจง้ขอ้มลูดงัต่อไปนีใ้ห้

ท่านทราบ เพ่ือเป็นการปฏิบตัิตามพระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยวิธีปฏิบตัิในการคุม้ครองข้อมูล

ส่วนบคุคลนี ้(วิธีปฏิบตัิ) จะครอบคลมุถึงวิธีเก็บรวบรวม ใชง้าน เปิดเผยและประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีสามารถระบุยืนยนั

ตวัตนของผูถื้อหุน้และ/หรือผูร้บัมอบฉันทะไดท้ัง้ทางตรงและ/หรือทางออ้ม โปรดศึกษาวิธีปฏิบตัิและสิทธิต่าง ๆ เพ่ือใหเ้ขา้ใจ

อย่างชดัเจน ดังนั้น ในกรณีท่ีท่านไดม้ีการมอบฉันทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมแทน ขอใหท่้านแจง้วิธีปฏิบัตินีใ้หผู้ร้บัมอบ

ฉนัทะทราบดว้ย 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที ่THG เก็บรวบรวม 

THG จะรบัและเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลโดยตรงจากผูถื้อหุน้และ/หรือผูร้บัมอบฉนัทะ และจาก บรษิัท ศนูย์

รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกัด ซึ่งไดร้บัมอบหมายจาก THG ใหท้าํหนา้ท่ีนายทะเบียนหุน้ของ THG โดยขอ้มลูส่วน

บคุคลประกอบดว้ย 

1.1. ขอ้มลูส่วนบคุคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกลุ หมายเลขบตัรประชาชน วนัเดือนปีเกิด เพศ สญัชาติ เลขทะเบียน

ผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ภาพถ่าย ภาพเคล่ือนไหวจากการบันทึกวีดีโอภายในงาน รวมทั้งข้อมูลสุขภาพ ประวัติการเดินทางท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสขุภาพ เพ่ือประโยชนด์า้นการสาธารณสขุและการป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคติดต่ออนัตราย 

1.2. ขอ้มลูเพ่ือการติดต่อ เช่น ท่ีอยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์อีเมล ์เป็นตน้ 

2. วัตถุประสงคข์องการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ THG 

THG เก็บรวบรวม ใชง้าน และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล เพ่ือวตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี ้

2.1. เรียก จัดให้มี และดาํเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของ THG เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของ THG รวมถึง

กฎหมาย ประกาศ และหลกัเกณฑท่ี์ราชการกาํหนดเก่ียวกบัการจดัประชมุ รวมถึงการจดัทาํรายงานการประชมุ 

2.2. อาจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับกรณีขอ้ 2.1 รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงท่ี

ปรกึษาในการจดัประชมุ 

3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล มีสิทธิตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่ง

รวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเขา้ถึงและรบัขอ้มูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแกไ้ขขอ้มูลส่วนบุคคลให้

ถูกตอ้ง สิทธิในการขอใหล้บหรือทาํลายขอ้มูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอระงับการใชข้อ้มลูส่วนบุคคล สิทธิในการขอใหโ้อน

ขอ้มูลส่วนบุคคลตามวิธีการท่ีกฎหมายกาํหนด สิทธิรอ้งเรียน และสิทธิในการคัดคา้นการเก็บรวบรวม ใชง้าน หรือเปิดเผย

ขอ้มลูส่วนบคุคลท่ีเก่ียวกบัตน 

4. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

THG จะเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลตามขอ้ 1 ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดและ/หรือตาม

ความจาํเป็น เพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคต์ามขอ้ 2 

5. การติดต่อ THG เพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษิัท ธนบรีุ เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

โรงพยาบาลธนบรีุ บาํรุงเมือง สาํนกัเลขานกุาร THG ชัน้ ME 

611 ถนนบาํรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 
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สารสนเทศรายการไดม้าซึ่งเงินลงทนุในโครงการโรงพยาบาลธนบรุี รงัสิต (เอกสารประกอบวาระที่ 8) 

สารสนเทศรายการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์(ที่ดิน) และรายการเก่ียวโยง (เอกสารประกอบวาระที่ 9) 

สารสนเทศท่ีเปิดเผยเพิ่มตามท่ีกาํหนดในหลกัเกณฑร์ายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์และหลกัเกณฑ์

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั (ตามบญัชี 2) (เอกสารประกอบวาระท่ี 8-9) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการได้มาจาํหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

(เอกสารประกอบวาระท่ี 8-9) 

รายงานความเห็นท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัรายการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยง 

(เอกสารประกอบวาระที่ 8-9) 

  

บรษัิทฯ ไม่ไดจ้ดัทาํรายงานประจาํปี 2564 เป็นรูปเลม่ 

ท่านสามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก QR Code ในหนงัสอืเชิญประชมุ 
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ท่ี THG 29/2565 

 วนัท่ี 4 เมษายน 2565 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย : 1. หนงัสือเชิญประชมุท่ีมรีหสัคิวอาร ์(QR Code) (โปรดนาํมาแสดงในวนัประชมุเพือ่ใชล้งทะเบียน) 

 2. ประวตัิผูส้อบบญัชี (เอกสารประกอบวาระท่ี 5) 

 3. ประวตัิของบคุคลท่ีถกูเสนอชื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั (เอกสารประกอบวาระท่ี 6) 

 4. ขอ้มลูกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะ 

 5. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผูเ้ขา้รว่มประชมุ การมอบฉนัทะ และการออกคะแนนเสียง 

 6. ขอ้บงัคบับรษิัทในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

 7. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

 8. การใชร้หสัคิวอาร ์(QR Code) 

 9. หนงัสือมอบฉนัทะ 

 10. สารสนเทศรายการไดม้าซึ่งเงินลงทนุในโครงการโรงพยาบาลธนบรีุ รงัสิต (เอกสารประกอบวาระท่ี 8) 

 11. สารสนเทศรายการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์(ท่ีดิน) และรายการเก่ียวโยง (เอกสารประกอบวาระท่ี 9) 

 12. สารสนเทศท่ีเปิดเผยเพ่ิมตามท่ีกาํหนดในหลักเกณฑร์ายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์และ

หลกัเกณฑร์ายการท่ีเก่ียวโยงกนั (ตามบญัชี 2) (เอกสารประกอบวาระท่ี 8-9) 

 13. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการไดม้าจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกัน  

 14. รายงานความเห็นท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยแ์ละรายการท่ี

เก่ียวโยง 

      โดยหนังสือฉบับนี ้ขอแจง้ใหท่้านทราบว่าการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ของบริษัท ธนบุรี เฮลทแ์คร ์

กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) (“THG”) จัดให้มีขึน้ในวันท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ นันทอุทยานสโมสร (ตรงขา้ม

โรงพยาบาลธนบรีุ) เลขท่ี 64  ซอยอิสรภาพ 44 แขวงบา้นช่างหล่อ  เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ 10700 โดยมีระเบียบวาระ

การประชมุ ดงันี ้

วาระท่ี 1  ประธานแจง้ท่ีประชมุเพ่ือทราบ 

 

วาระท่ี 2  พิจารณารบัทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2564 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล รายงานผลการดาํเนินงานของ THG ในรอบปี 2564 ปรากฏอยู่

ในรายงานประจาํปี 2564  (แบบ 56-1 One Report) ปีไม่ไดแ้จกเป็นรูปเล่ม สามารถดาวน์

โหลดไดโ้ดยการสแกน QR Code ขอ้มลูบรษิัท/หลกัทรพัย ์ตามท่ีปรากฎ)  
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า  สมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบผลการดาํเนินงาน 

คาํอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ รวมถึงปัจจยัต่าง ๆ  ท่ีกระทบต่อ THG ทัง้ดา้นบวกและดา้นลบอย่างมีนยัสาํคญั 

การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของ THG ในรอบปี 2564 และพฒันาการเก่ียวกบันโยบายเก่ียวกบัการต่อตา้นการทจุรติคอรปัชนั 

การลงมต ิ วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบจึงไม่ตอ้งลงมติ 

 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจาํปี 2564 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล งบการเงินสาํหรบัรอบระยะเวลาบัญชีประจาํปี 2564 สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ตามท่ี

ปรากฏอยู่ในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจาํปี ซึ่งไดผ่้านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดย

ผูส้อบบญัชีแลว้ โดยมีสาระสาํคญั ดงันี ้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทนุ (หน่วย : บาท)   

THG งบการเงินรวม (ลา้นบาท) งบการเงนิเฉพาะกจิการ (ลา้นบาท) 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 

สินทรพัย ์ 20,280.21 23,798.73 19,612.94 22,376.05 

หนีสิ้น 11,949.06 14,180.74 9,534.82 11,491.68 

รายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล 6,279.13 10,023.01 4,701.55 5,786.51 

รายไดร้วม 7,314.80 10,847.49 5,129.22 6,024.31 

กาํไรสาํหรบัปี 22.81 1,356.82 460.06 930.83 

กาํไรสาํหรบัปีสาํหรบับรษิัทใหญ่ 62.43 1,337.43 460.06 930.83 

กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.07 1.58 0.54 1.10 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า งบการเงินดงักล่าวไดผ่้านการพิจารณาของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้ โดยผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นต่องบการเงินของ THG ว่ามีความ

ถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรบัรองทั่วไป ท่ีประชมุผูถื้อหุน้จึงสมควรอนมุตัิงบการเงินดงักล่าว  

การลงมต ิ   วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกาํไรสทุธิเป็นทนุสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2564 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล   

1) การจดัสรรเงินทนุสาํรอง 

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ("พ.ร.บ. 

บริษัทมหาชนจาํกัด") กาํหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่า
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รอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธิประจาํปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองนีจ้ะมจีาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ย

ละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยทนุสาํรองดงักล่าวเป็นสาํรองท่ีไม่สามารถจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้

THG ไดจ้ดัสรรทุนสาํรองจาํนวน 112.5 ลา้นบาท เท่ากับรอ้ยละ 13 ของทุนจดทะเบียนของ THG ตามท่ีกฎหมาย

และขอ้บงัคบัของ THG กาํหนดไวค้รบถว้นแลว้ จึงไม่ตอ้งจดัสรรเพ่ิมในปีนี ้

2) การจ่ายเงินปันผล 

สาํหรบัการจ่ายเงินปันผลนัน้ THG มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราประมาณรอ้ยละ 40 ของกาํไร

สุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ THG หลังหักภาษีเงินได ้แต่ไม่รวมกาํไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไม่

เกิดขึน้จรงิ และภายหลงัจากหกัเงินสาํรองตามกฎหมายและเงินสาํรองอ่ืน ๆ แลว้  

ทัง้นี ้THG มีกาํไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ประมาณ 930.83 ลา้นบาท จึงเห็นสมควรเสนอจ่ายเงนิปันผล

สาํหรบัผลประกอบการ ปี 2564 ในอัตราหุน้ละ 0.90 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 81.8 ของกาํไรสุทธิ และคิดเป็นเงินปันผลจ่าย

ทัง้สิน้จาํนวน 762.72 ลา้นบาท ทัง้นี ้อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ THG โดย

แบ่งเป็น 

ก. เสนอท่ีประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสาํหรับผลการประกอบการตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 

2564 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท รวมเป็นเงนิปันผลทัง้สิน้ 338.99 ลา้นบาท ซึง่ได้

จ่ายไปแลว้เมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2565 เงินปันผลระหว่างกาลนีจ้่ายจากกาํไรท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลใน

อตัรารอ้ยละ 20 

ข. เสนอท่ีประชุมจ่ายเงินปันผลส่วนท่ีเหลือ ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิน้จาํนวน 

423.73 ลา้นบาท โดยกาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัท่ี 23 มีนาคม 2565 และจ่ายเงินปันผล

ภายในวันท่ี 27 พฤษภาคม 2565 เงินปันผลนีจ้่ายจากกาํไรท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอัตรารอ้ยละ 20 

ทัง้นีก้ารใหสิ้ทธิดงักล่าว ยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากตอ้งรบัอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ก่อน 

 รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 2562 2563 2564 คร้ังที ่1 คร้ังที ่2 

กาํไรสทุธิตามงบการเงินรวม (ลา้นบาท) 459.77 22.81 1,356.82   

กาํไรสุทธิท่ีเป็นส่วนของบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม 

(ลา้นบาท) 

462.39 62.43 1,337.43   

กาํไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) 692.29 460.06 930.83   

กําไรสุทธิท่ีเป็นส่วนของบริษัทใหญ่ตามงบการเงิน

เฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) 

692.29 460.06 930.83   

จาํนวนหุน้ (ลา้นหุน้) 849.08 849.08 847.47 1)   

จาํนวนหุน้ (หกัจาํนวนหุน้ซือ้คืน ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ ์

64) (ลา้นหุน้) 

849.08 843.80 847.47 1)    

กาํไรสทุธิต่อหุน้ คาํนวณจากงบการเงินรวม (หุน้) 0.55 0.07 1.58   

กาํไรสุทธิต่อหุ้น คาํนวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 

(หุน้) 

0.82 0.54 1.10   
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 รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 2562 2563 2564 คร้ังที ่1 คร้ังที ่2 

อตัราเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท) 0.40 0.30 0.90 0.4 0.5 

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ลา้นบาท) 339.63 253.14 762.72   

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล คาํนวณจากงบการเงินรวม 

(รอ้ยละ) 

73.45 405.50 57.03 

 

  

สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล คาํนวณจากงบการเงินเฉพาะ

กิจการ (รอ้ยละ) 

49.06 55.02 81.8   

หมายเหตุ: 1) บริษัทฯ ไดด้าํเนินการลดทุนชาํระแลว้ จาก 849,080,000 หุน้ เป็น 847,467,400 หุน้ โดยตดัหุน้ซือ้คืนที่จําหน่าย

ไม่ได ้จาํนวน 1,612,600 หุน้ ซ่ึงไดด้าํเนนิการจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์เรียบรอ้ยแลว้ เมือ่วนัที ่3 กุมภาพนัธ์ 2565 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุ ดงันี ้ 

1. THG มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 847.47 ลา้นบาท และไดจ้ดัสรรกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายไวแ้ลว้เป็นจาํนวน 

112.5 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 13 ครบตามข้อบังคับของTHG กาํหนด จึงไม่ตอ้งจัดสรรกาํไรไว้เป็นทุนสาํรอง

เพ่ิมเติมตามกฎหมายในงวดนีอี้ก 

2. อนมุตัิจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลประกอบการปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.90 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 81.8 ของกาํไรสทุธิงบ

การเงินเฉพาะกิจการ และคิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้จาํนวน 762.72 ลา้นบาท 

3. รบัทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลสาํหรบัผลการประกอบการตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 30 กันยายน 

2564 ในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 338.99 ลา้นบาท   

4. อนุมตัิจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ส่วนท่ีเหลือ ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้จาํนวน 423.73 

ลา้นบาท โดยกาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัท่ี 23 มีนาคม 2565 และจ่ายเงินปันผลภายในวนัท่ี 

27 พฤษภาคม 2565 

การลงมต ิ    วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 5  พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล เพ่ือให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบัญชีของ THG 

ประจาํปี 2565 ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. 

บริษัทมหาชนจาํกัด") และขอ้บังคับของบริษัทขอ้ 56 และ 57 กาํหนดว่า ผูส้อบบัญชีใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจาํปี

แต่งตัง้ ผูส้อบบญัชีซึ่งออกไปนัน้จะเลือกกลบัเขา้ตาํแหน่งอีกก็ได ้ผูส้อบบญัชีควรไดค้่าตอบแทนเท่าใด ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้

กาํหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบัญชีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี 

เสนอบรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั (“PWC”) ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีของ THG และบรษิัทย่อยเดิมตัง้แต่ปี

บญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ถึงปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 รวมเป็นระยะเวลา 8 ปีรวมทัง้ไดม้ีการเปล่ียน
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ผู้สอบบัญชีท่ีลงนามครบตามท่ีกาํหนดแลว้ เพ่ือให้การดาํเนินงานเกิดความต่อเน่ือง อีกทั้งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีท่ีมี

ประสบการณ ์ความรู ้ความเชี่ยวชาญ ความเขา้ใจธุรกิจ และผลการตรวจสอบปีท่ีผ่านมาเป็นมาตรฐานเชื่อถือได ้รวมทัง้มี

ความสามารถในการจัดทาํงบการเงินของ THG ไดท้ันตามกาํหนดเวลา ซึ่งเห็นว่าค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีปี 2565 ของ 

PWC มีความเหมาะสม พรอ้มไดใ้หค้วามเห็นต่อคณะกรรมการบรษิัท เพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีประจาํปี 2565 

โดยขออนมุตัิท่ีประชมุผูถื้อหุน้ดงันี ้

1) ใหผู้ส้อบบญัชีคนหน่ึงคนใดของ PWC ดงัมีรายชื่อดงัต่อไปนีม้ีอาํนาจสอบทาน ตรวจสอบ แสดงความเห็นต่อ

งบการเงิน และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องของ THG และบริษัทย่อยสาํหรับปี 2565 

รายละเอียดประวตัิของผูส้อบบญัชีปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2  

 

ชื่อ-สกลุ 

ผูส้อบบญัช ี

รบัอนญุาตเลขท่ี 

ปีท่ีลงนามในฐานะผูส้อบ

บญัชี THG 

จาํนวนปี 

นายกฤษณ ์ชชัวาลวงศ ์ 5016 2563-2564 2 

นางอนทุยั ภมูิสรุกลุ 3873 - - 

นายวเิชยีร  กิ่งมนตรี 3977 - - 

ทัง้นีผู้ส้อบบญัชีตามรายชื่อขา้งตน้ไม่มีความสมัพนัธ ์และ/หรือ ส่วนไดเ้สียระหว่างผูส้อบบญัชีกับบริษัท/ บริษัท

ย่อย/ ผูบ้รหิาร/ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าว ตลอดจนไม่มีรายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนก์บั THG แต่อย่างใด 

2) หากผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัอนญุาตดงักล่าว ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ให ้PWC จดัหาผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัอนญุาต

อ่ืนของบรษิัทมาปฏิบตัิหนา้ท่ีแทนได ้โดยมอบอาํนาจใหก้รรมการบรษิัทเป็นผูพิ้จารณาใหค้วามเห็นชอบ  

3) เสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี PWC สาํหรบัค่าสอบบญัชีของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะ สาํหรบัรอบ

ปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และค่าสอบทานงบไตรมาสใหผู้ส้อบบญัชีของ THG จาํนวน 3,750,000 บาท รวมถึง

รบัทราบค่าสอบบัญชี PWC สาํหรบับริษัทย่อย จาํนวนรวม 4,600,000 บาท และ รบัทราบค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีของ

สาํนกังานสอบบญัชีอ่ืน ๆ สาํหรบับริษัทย่อย ในวงเงินประมาณการรวม 300,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้

สามารถจดัทาํงบการเงินไดท้นัตามกาํหนดระยะเวลา สรุปไดด้งันี ้ 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ี 2563 

 

2564 

ท่ีขออนมุตัิไว ้

2564 

ตวัเลขจรงิ 

2565 

ก.ค่าสอบบญัชี (Audit Fee) (บาท) 

   1. THG 

   2. บรษิัทย่อย 

 

3,900,000 

6,030,000 

 

3,750,000 

4,930,000 

 

3,750,000 

4,830,000 

 

3,750,000 

4,900,000 

ข.ค่าบรกิารอ่ืน (Non-Audit Fee ) ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

รวมคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี (บาท) 9,930,000 8,680,000 8,580,000 8,650,000 

ทัง้นี ้ค่าสอบบญัชีปี 2565 อาจเปล่ียนแปลงตามจาํนวนบรษิัทยอ่ย และ/หรือปรมิาณงานท่ีเกดิขึน้จรงิระหวา่งปี 
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4) มอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบรษิัทสอบทานงบการเงินของ THG เพ่ิมเติมตามความจาํเป็นเหมาะสม 

  5)   เสนอเพ่ือรบัทราบค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีบรษิัทย่อยท่ีจดัตัง้ขึน้ใหม่ในปี 2564 คือ บรษิัท เมดแอคเซส จาํกดั 

และบริษัท ธนบุรี คานาบิซ จาํกัด (มหาชน) โดยค่าตอบแทนผูส้อบบญัชยีงัอยู่ในวงเงินประมาณการของบริษัทย่อยท่ี

ขออนมุตัิไว ้

  6)   เสนอเพ่ือรบัทราบค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบรษิัทย่อยในปี 2564 ท่ีลดลงจาํนวนเงิน 100,000 บาท จากท่ี

ขออนมุตัิไว ้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการไดพิ้จารณาคณุสมบตัิ และค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีซึ่งมีความสมเหตุสมผลและได้

ผ่านการพิจารณาจากกรรมการตรวจสอบอย่างรอบคอบแลว้ เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุ ดงันี ้

1. อนุมตัิแต่งตัง้ บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คูเปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด เป็นผูส้อบบญัชีของ THG และบริษัทย่อย สาํหรบั

รอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนหน่ึงคนใดดงัมีรายชื่อดงัต่อไปนีม้ีอาํนาจสอบทาน 

ตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน และลงนามในรายงานการสอบบญัช ีและการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง   

1) นายกฤษณ ์ชชัวาลวงศ ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 5016 หรือ 

2) นางอนทุยั ภมูิสรุกลุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 3873 หรือ 

3) นายวิเชียร กิ่งมนตรี  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 3977 

และมอบอาํนาจใหก้รรมการเป็นผูพิ้จารณาใหค้วามเห็นชอบ หากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คูเปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั 

จะตอ้งจดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอ่ืนแทนผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตขา้งตน้ท่ีไม่สามารถปฏิบตัิงานได ้

2. อนมุตัิคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี สาํหรบัค่าสอบบญัชีของงบการเงนิรวม และงบการเงินเฉพาะของ THG สาํหรบัรอบปี

บญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 วงเงินไม่เกิน 3,750,000 บาท 

3.  มอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบรษิัท เป็นผูม้ีอาํนาจอนมุตัิคา่สอบทานงบการเงินของ THG ในปี 2565 เพ่ิมเติมตาม

ความจาํเป็นเหมาะสม 

4. รับทราบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สําหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินบริษัทย่อยประจําปี 2565 วงเงินไม่เกิน 

4,900,000 บาท 

5)   รบัทราบค่าตอบแทนผูส้อบบญัชบีริษัทย่อยท่ีจดัตัง้ขึน้ใหม่ในปี 2564 คือ บริษัท เมดแอคเซส จาํกัด และบริษัท ธนบรีุ 

คานาบิซ จาํกดั (มหาชน) โดยค่าตอบแทนผูส้อบบญัชียงัอยู่ในวงเงินประมาณการของบรษิัทย่อยท่ีขออนมุตัิไว ้ 

6)   รบัทราบค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบรษิัทย่อย ในปี 2564 ท่ีลดลงจาํนวนเงิน 100,000 บาท จากท่ีขออนมุตัิไว ้

การลงมต ิ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล มาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และขอ้ 18 แห่งขอ้บังคบัของ THG กาํหนดว่า ในการ

ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอย่างนอ้ยจาํนวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถา้จาํนวน

กรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไมไ่ดก้็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสดุกบัส่วน 1 ใน 3  
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THG มีกรรมการรวมทั้งสิน้ 13 ท่าน ในปีนี ้มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 4 ท่าน โดยมี

รายนามดงัต่อไปนี ้

ชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. ดร. วิกรม  คุม้ไพโรจน ์ กรรมการอิสระ  

2. ดร. ขจร ธนะแพสย ์ กรรมการ 

3. นายศิธา เมฆสวรรค ์ กรรมการ คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการและจรยิธรรมธุรกิจ 

4. ดร. ฤกขจี กาญจนพิทกัษ ์ กรรมการ 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี THG ไดแ้จง้ข่าวในเว็บไซตข์องบริษัทฯ ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอชื่อ

บุคคลท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสม เพ่ือคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหนา้สาํหรบัการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 

ตั้งแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันท่ี 15 มกราคม 2565 ซึ่งปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการ

พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนได ้ไดม้ีการพิจารณากลั่นกรองดว้ย

ความรอบคอบ ระมดัระวงั เพ่ือใหม้ั่นใจว่าบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อในครัง้นี ้มีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจ

ของบรษิัทฯ โดยคาํนึงถึงประโยชนส์งูสดุของ THG รวมถึงคณุสมบตัิ ประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญของกรรมการท่ีครบ

กาํหนดตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ ทั้งไดพิ้จารณาแลว้ว่าบุคคลท่ีจะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้

ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง จึงเห็นชอบใหเ้สนอรายชื่อกรรมการรายเดิม 4 ท่านกลบั

เขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบรษิัทและกรรมการชดุยอ่ยต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยมีประวตัิพอสงัเขปดงัปรากฏในส่ิงท่ีส่งมา

ดว้ย 3 ไดแ้ก ่

ชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. ดร. วิกรม  คุม้ไพโรจน ์ กรรมการอิสระ 

2. ดร. ขจร ธนะแพสย ์ กรรมการ 

3. นายศิธา เมฆสวรรค ์ กรรมการ และกรรมการกาํกบัดแูลกิจการและจรยิธรรมธุรกจิ 

4. ดร. ฤกขจี กาญจนพิทกัษ ์ กรรมการ 

การลงมต ิ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิเป็นรายบคุคล โดยกรรมการท่ีไดร้บัการเสนอแต่งตัง้ใหก้ลบัเขา้เป็นกรรมการไดอ้อกจาก

หอ้งประชุมระหว่างการประชุมในวาระนี ้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน ตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีกาํหนดในขอ้บงัคบัของ THG ขอ้ 15 ดงัปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 

 

วาระท่ี 7  พิจารณาอนมุตัิการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยดว้ยความ

เหมาะสม ตามหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนตามความเห็นของท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพ่ือตอบ

แทนการทํางานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จึงเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยประจาํปี 2565 ในอตัราเท่ากบัปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

 

ตาํแหน่ง 

2564 - 2565 

ค่าตอบแทนรายปี 

(บาทต่อปี) 

เบีย้ประชมุ  

(บาทต่อครัง้) 

ประธานกรรมการบรษิัท  180,000 12,000 

กรรมการบรษิัท 150,000 12,000 

คณะกรรมการชดุย่อย ไดแ้ก ่

1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

2) คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

3) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

4) คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการและจรยิธรรมธุรกิจ 

- 12,000 

หมายเหต:ุ 1) คณะกรรมการบริหารไม่จดัเป็นคณะกรรมการชุดย่อย และไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชุม 

 2) ผูบ้ริหารทีเ่ป็นกรรมการชุดย่อยจะไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชมุ  

 

2) ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน 

2.1 ค่ารกัษาพยาบาลในโรงพยาบาลธนบุรี เสนอปรบัวงเงินเพ่ิม เพ่ือใหเ้หมาะสมกับอัตราค่ารกัษาพยาบาลท่ี

ปรบัตวัสงูขึน้ ดงันี ้

ตาํแหน่ง คา่รักษาพยาบาล ปี 2564 คา่รักษาพยาบาล ปี 2565 

ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท  แ ล ะ

กรรมการบรษิัท 

100,000 บาทต่อปี ส่วนเกินลด 50% 150,000 บาทต่อปี ส่วนเกินลด 50% 

บิดา-มารดา ส่วนลด 50% ไม่จาํกดัวงเงิน ส่วนลด 50% ไม่จาํกดัวงเงิน 

ภรรยาและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ ส่วนลด 50% รวมแลว้ไม่เกิน 100,000 

บาท 

ส่วนลด 50% รวมแลว้ไม่เกิน 

150,000 บาท 

2.2 ค่าประกนัสขุภาพ โรค COVID-19 (เสนอเพ่ิมจากปีก่อนท่ีไม่มี) 

2.3 ค่าประกนัอบุตัิเหตกุลุ่ม (เสนอเพ่ิมจากปีก่อนท่ีไม่มี) 

2.3 ค่าประกนัภยัความรบัผิดของกรรมการและเจา้หนา้ท่ีของบรษิัท 

ความเห็นคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2565 ในอัตราเท่ากับปี 2564 ทั้งนี ้คณะกรรมการบริหารไม่จัดเป็น

คณะกรรมการชุดย่อย จึงไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชุม และผูบ้ริหารท่ีเป็นกรรมการชุดย่อยจะไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชุม สาํหรบั

ค่าตอบแทนท่ีมิใช่ตัวเงิน เสนอใหป้รบัเพ่ิมวงเงินค่ารกัษาพยาบาล (ดังตาราง) และเพ่ิมประกันสุขภาพ โรค COVID-19 

(จากปีก่อนท่ีไม่มี) กบัประกนัอบุตัิเหตกุลุ่ม (จากปีก่อนท่ีไม่มี) 

การลงมต ิ  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 8  พิจารณาอนมุตัิการใหล้งทนุในโครงการโรงพยาบาลธนบรีุ รงัสิต ซึ่งเป็นรายการไดม้าซึ่งสินทรพัย ์

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล   

โครงการโรงพยาบาลธนบุรี รังสิต (“โครงการฯ”) มูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิน้ไม่เกิน 2,700.00 ลา้นบาท โดย

โครงการฯ เป็นโรงพยาบาลประเภทตติยภูมิ จํานวน 250 เตียง ซึ่งจะก่อสรา้งบนท่ีดินโฉนดเลขท่ี 184903, 184904, 

184905 และ 184906 รวมจํานวน 4 โฉนด เนื้อท่ีรวมเท่ากับ 20-0-0.8 ไร่ หรือ 8,000.8 ตารางวา ตั้งอยู่ บริเวณหน้า

โครงการ Jin Wellbeing County ติดถนนพหลโยธิน (ทล.1) บริเวณ กม.36+550 ตาํบลคลองหน่ึง อาํเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทมุธานี  ซึ่งปัจจบุนัเป็นกรรมสิทธิ์ของ THG  

ทั้งนี ้โครงการฯ จะดาํเนินงานภายใตบ้ริษัทร่วมทุนท่ีจะจดัตัง้ใหม่ มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 2,700.00 ลา้นบาท 

โดยมีผูถื้อหุน้จาํนวน 4 รายซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

รายชื่อผู้ถือหุ้นในบริษทัร่วมทนุ1/ จาํนวนหุ้น 
สัดส่วนการถือหุน้ 

(ร้อยละ) 

บรษิัท ธนบรีุ เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“THG”) 8,100,000 30.00 

บรษิัท โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) (“RAM”) 10,8000,000 40.00 

กลุ่มแพทย ์นพ. นภสินธุ ์เถกิงเดช 2/ 5,400,000 20.00 

บรษิัท โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกดั (มหาชน) (“VIBHA”) 2,700,000 10.00 

รวม 27,000,000 100.00 

หมายเหต ุ: 1/ ทนุจดทะเบียน 2,700.00 ลา้นบาท เป็นจาํนวนหุน้จดทะเบียนจาํนวน 27,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไว ้100 บาทต่อหุน้ 

 2/ บคุคลในกลุม่แพทย ์มิไดเ้ป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือ มิไดเ้ป็นกรรมการของ THG หรือ มิไดเ้ป็นบคุคลที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศ

รายการที่เกี่ยวโยงกนั 

ตามแผนการดาํเนินงาน คาดวา่ โครงการฯ จะเริ่มออกแบบตา่ง ๆ ดาํเนินการเก่ียวกบัการยื่นรายงานผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม (Environment Impact Assessment: EIA) และขออนญุาตก่อสรา้งอาคาร ภายในเดอืนธันวาคม 2565 ซึ่งจะ

แลว้เสรจ็และเปิดใหบ้รกิารภายในไตรมาส 1 ปี 2568  

อน่ึง แหล่งท่ีมาของเงินทนุสาํหรบัเขา้ลงทนุในโครงการโรงพยาบาลธนบรีุ รงัสิต ของ THG มาจาก 2 ส่วน ไดแ้ก ่

(1) THG จะจําหน่ายท่ีดินของบริษัทฯ ตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 184903, 184904, 184905 และ 184906 รวม

จาํนวน 4 โฉนด เนือ้ท่ีรวมเท่ากบั 20-0-0.8 ไร่ หรือ 8,000.8 ตารางวา ใหแ้ก่บรษิัทร่วมทนุเพ่ือใชช้าํระค่าหุน้

แทนเงินสด ซึ่งถือเป็นการแปลงสินทรพัยเ์ป็นทุนจดทะเบียนตามมลูค่าท่ีตราไวข้องหุน้บริษัทร่วมทุน โดยมี

มลูค่า 584.00 ลา้นบาท  

(2) THG จะใชเ้งินทนุหมนุเวียนภายในบรษิัทฯ ชาํระค่าหุน้ของบรษิัทรว่มทนุเพ่ิมเติมอีกจาํนวน 226.00 ลา้นบาท  
 

ดงันัน้ THG จะไดม้าซึ่งหุน้ของบริษัทร่วมทุนจาํนวนรวมทัง้สิน้ 8,100,000 หุน้ โดยมีมลูค่าท่ีตราไว ้100.00 บาท

ต่อหุน้ หรือคิดเป็นสัดส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ของบริษัทร่วมทุน ส่งผลใหก้ารเขา้

ลงทุนดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นการทาํรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยข์องบรษิัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ

ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีมีนยัสาํคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น ลงวนัท่ี 

31 สิงหาคม 2551 และฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผย
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ขอ้มูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม 

2547 (“ประกาศฯ เร่ืองได้มาหรือจาํหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการรวมสงูสดุเท่ากบัรอ้ยละ 9.19 ตามเกณฑม์ลูค่าของ

สินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิ อา้งอิงตามงบการเงินรวมฉบบัตรวจสอบของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และเมื่อ

รวมขนาดรายการไดม้าซึ่งสินทรพัยใ์นช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนหนา้ จะทาํใหม้ีขนาดรายการรวมสูงสุดเท่ากับรอ้ยละ 

10.65 ตามเกณฑม์ลูค่าสินทรพัยท่ี์มีตวัตนัสทุธิ ซึ่งถือเป็นรายการขนาดเล็ก ท่ีอยู่ภายใตอ้าํนาจอนุมตัิของคณะกรรมการ

บริษัท เน่ืองจากมีขนาดรายการนอ้ยกว่ารอ้ยละ 15.00 แต่เน่ืองจากรายการนีเ้ป็นรายการท่ีเก่ียวเน่ืองกันกับการรายการ

จาํหน่ายท่ีดิน เพ่ือใชส้าํหรบัดาํเนินการลงทนุในโครงการโรงพยาบาลธนบรีุ รงัสิต (วาระท่ี 9) ซึ่งเป็นรายการเก่ียวโยงกนัท่ีมี

ขนาดใหญ่ ตอ้งขออนมุตัิจากผูถื้อหุน้ ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิัทจึงมีมติ ใหเ้สนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิรายการ

เขา้ลงทนุในโครงการฯ ไปในคราวเดียวกนันี ้

แมว้่า THG และ RAM จะดาํเนินธุรกิจโรงพยาบาลเหมือนกนั แต่ไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บักลุ่ม THG 

เน่ืองจาก  

(1) RAM เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ THG จึงแต่งตัง้กรรมการมาเป็นกรรมการใน THG จาํนวน 2 ท่านตามสดัส่วน

การถือหุน้ ซึ่งการอนุมตัิรายการใด ๆ ตอ้งใชเ้สียงขา้งมาก จึงไม่มีอาํนาจควบคุม หรือเขา้มาบริหารงานใน 

THG 

(2) นพ. เอือ้ชาติ กาญจนพิทกัษ์ และ นส. ฤกขจี กาญจนพิทกัษ์ ซึ่งเป็นกรรมการตวัแทนจาก RAM ไม่ไดม้ีส่วน

ร่วมในการบริหารกิจการของ THG นอกจากนี ้การแต่งตัง้บุคคลทั้ง 2 ท่านไม่ขัดต่อ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน

จาํกดั พ.ศ. 2535 (ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งหา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพ

อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัท หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอ่ืนท่ี

ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เพราะแมว้่า RAM จะ

ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน แต่ไม่ใช่คู่แข่ง THG อีกทั้ง เมื่อมีวาระใดท่ี RAM มีส่วนไดเ้สีย 

(รายการท่ีเก่ียวโยงกนั) จะพิจารณาใหน้ายแพทยเ์อือ้ชาติ กาญจนพิทกัษ ์และ นางสาวฤกขจี กาญจนพิทกัษ ์

งดออกเสียงในวาระดังกล่าว นอกจากนี ้การท่ีกลุ่ม RAM เข้ามาถือหุ้นใน THG ถือเป็นการเสริมความ

แข็งแกร่ง ไดแ้ลกเปล่ียนความรู ้ความเชี่ยวชาญ อาทิ สั่งซือ้อุปกรณท์างการแพทยร์่วมกัน เพ่ือเพ่ิมอาํนาจ

ต่อรอง ทาํให ้THG และ RAM มีการจดัการดา้นตน้ทนุท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ และมีการประสานงานส่งต่อ

ผูป่้วยระหว่างกนักรณีเตียงเต็ม เป็นตน้ 

ทัง้นี ้RAM และ THG เป็นพนัธมิตรท่ีดีช่วยสนบัสนนุการดาํเนินธุรกิจซึ่งกนัและกนัตลอดมา แมว้่า

จะประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกันแต่ไม่ใช่คู่แข่งกัน เน่ืองจากทาํเลท่ีตัง้อยู่ห่างกนั และปัจจบุนัไม่มี

จังหวัดใดท่ีมีโรงพยาบาลในเครือแข่งขันหรืออยู่ในพืน้ท่ีใกลเ้คียงกัน ส่วนในเขตกรุงเทพมหานคร THG มี

โรงพยาบาลธนบุรี บาํรุงเมือง ตัง้อยู่ท่ีถนนบาํรุงเมือง และ RAM มีโรงพยาบาลมเหสกัข ์ตัง้อยู่ท่ีเขตบางรกั 

ซึ่งตัง้อยู่ในพืน้ท่ีใกลเ้คียงกนั แต่ทัง้ 2 แห่งมีกลุ่มลกูคา้ท่ีแตกต่างกนั โดย 

    -   โรงพยาบาลมเหสกัข ์ มีกลุ่มลกูคา้ประกนัสงัคมเป็นส่วนใหญ่ 

    -   โรงพยาบาลธนบรีุ บาํรุงเมือง มีกลุ่มลกูคา้เป็นชาวต่างเป็นส่วนใหญ่ 

(3) กรณี RAM ไดร้ว่มกบั THG จดัตัง้บรษิัทรว่มทนุใหม่ เพ่ือทาํโรงพยาบาลธนบรีุ รงัสิต โดยถือหุน้ 40% นัน้ จะ

เป็นประโยชนต์่อ THG ดงันี ้
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ก) ทาํให ้THG มีโอกาสขยายการเตบิโตในธุรกิจโรงพยาบาล ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของบรษิัทฯ ไดเ้รว็ขึน้ เพราะ

เป็นโครงการท่ีตอ้งลงทนุสงูถึง 2,700 ลา้นบาท หาก THG จะลงทนุเองทัง้หมด ณ ขณะนี ้ อาจมผีลต่อ

สภาพคล่องของ THG ในอนาคตได ้

ข) เป็นการสรา้งโอกาสใหบ้ริษัทฯ ไดร้่วมลงทุนและประสานความร่วมมือท่ีดีในเชิงธุรกิจกับพันธมิตรใน

อตุสาหกรรมเดียวกนั เพ่ือทาํใหเ้กิดความช่วยเหลือ และส่งเสรมิกนัในทางธุรกิจการแพทย ์รวมถึงธุรกิจ

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ค) การเข้าลงทุนในโรงพยาบาลธนบุรี รังสิต ถือเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ระดับตติยภูมิ จะเป็นการ

ยกระดบัชื่อเสียงของบริษัทฯ จากการเปิดใหบ้ริการโรงพยาบาลในเขตรงัสิต ท่ีสามารถดแูลรกัษาผูป่้วย

จากโรคท่ีมีความซบัซอ้น ซึ่งในบรเิวณพืน้ท่ีใกลเ้คียงนัน้ มีโรงพยาบาลไม่ก่ีแห่งท่ีมีศกัยภาพในการรกัษา

ดงักล่าว 

ง) โรงพยาบาลธนบรีุ รงัสิต จะชว่ยเพ่ิมมลูค่า และความน่าสนใจใหโ้ครงการ Jin Wellbeing County ซึ่งเป็น

โครงการท่ีพกัอาศยัของผูส้งูอาย ุโดยจะเป็นปัจจยัสาํคญัใหป้ระชาชนเลือกซือ้หอ้งชดุของโครงการ 

 

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีมาตรการในการป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์โดยกาํหนดเป็นนโยบายจากการ

ดาํเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ในหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Good Governance) ของบริษัทฯ 

เพ่ือเป็นการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of Interest) ท่ีจะเกิดจากการแข่งขนัในธุรกิจเดียวกนักับบรษิัทฯ 

โดยมีแนวทางสรุปมาตรการต่างๆ  ไดด้งันี ้

(1) ใช้สิทธิในการเสนอชื่อกรรมการของบริษัทฯ เพ่ือเป็นตัวแทนในการควบคุมดูแลการจัดการ และการ

ดาํเนินงานของบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม  

(2) ติดตามฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงาน และร่วมดาํเนินการใหม้ีการเปิดเผย

ขอ้มลูรายการเก่ียวโยงและรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยต์่อบริษัทฯ และผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 

ตามประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยกาํหนด 

(3) กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทฯ ในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มทนุ ตอ้งเปิดเผยและนาํส่งขอ้มลูส่วนไดเ้สีย

ของตนและผูเ้ก่ียวขอ้งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับการดาํเนินธุรกรรมใด ๆ ในธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีอาจคาดหมายไดว้่า

จะก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชนอ่ื์นใด (Conflict of Interest) โดยท่ีกรรมการและผูบ้ริหารท่ีมี

ส่วนเก่ียวขอ้ง ตอ้งไม่มีส่วนรว่มในการอนมุตัิในเร่ืองท่ีตนเองมีส่วนไดเ้สีย 

(4) กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน จะกระทาํธุรกรรมได้

ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวไดร้ับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ตามแต่ขนาดรายการท่ีคาํนวณไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน เวน้แต่ เป็น

การทาํธุรกรรมท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการรคา้ในลักษณะเดียวกับท่ีวิญ�ูชนจะพึงกระทาํกับคู่สัญญาทั่วไป 

และเป็นข้อตกลงทางการคา้ท่ีไดร้ับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือเป็นไปตามหลักการท่ี

คณะกรรมการบรษิัทฯ อนมุตัิไวแ้ลว้ 
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นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ จะเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการมอบอาํนาจใหก้รรมการของ

บริษัท และ/หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ/หรือบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากกรรมการและ/หรือประธานเจา้หน้าท่ี

บริหาร (ก) การกาํหนดขอ้กาํหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการเขา้ลงทุนในโครงการฯ ดงักล่าว (ข) การเขา้

เจรจา ทาํความตกลง รวมทั้งแกไ้ขรายละเอียด และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการเขา้ลงทุนใน

โครงการฯ ดงักล่าว และ (ค) ลงนามในเอกสารคาํขออนญุาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้งกับการเขา้ลงทนุใน

โครงการฯ ดงักล่าว ตลอดจนการติดต่อและการยื่นคาํขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและมีอาํนาจในการดาํเนินการอ่ืนใดอนัจาํเป็นและสมควรเก่ียวกบัการเขา้ลงทนุในโครงการฯ ดงักล่าว 

ข้างตน้ตามท่ีเห็นสมควร อันเป็นผลให้การดาํเนินการต่างๆ ของบริษัทท่ีเก่ียวกับการเข้าลงทุนในโครงการฯ ดังกล่าว

บรรลผุลสาํเร็จเป็นไปตามวตัถุประสงค ์และเพ่ือเป็นประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้และบรษิัทฯ โดยตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป ภายใตเ้งื่อนไขในกรณีท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมัติใหเ้ขา้ทาํรายการดังกล่าว

ขา้งตน้ (โปรดพิจารณารายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10,12 และ 13) 
 

ความเห็นคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการบรษิัทฯ มีความเห็นว่า ถึงแมก้ารเขา้ทาํรายการดงักล่าวเป็นการทาํ

รายการกับผูถื้อหุน้ใหญ่และกรรมการของบริษัทฯ คือ นพ. เอือ้ชาติ กาญจนพิทักษ์ และนางสาวฤกขจี กาญจนพิทักษ์ 

อย่างไรก็ตาม การเขา้ทาํรายการในครัง้นี ้ไม่ถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน เน่ืองจากการลงทุนดงักล่าวเป็นการไดม้าซึ่งหุน้

ของบริษัทร่วมทุนท่ีจะจัดตัง้ใหม่ในอนาคต โดยผูล้งทุนแต่ละรายลงทุนท่ีราคาพารแ์ละไม่ไดม้ีผูถื้อหุ้นใดไดร้บัหรือเสีย

ประโยชนจ์ากการลงทนุใหแ้ก่ฝ่ายใด นอกจากนี ้บรษิัทฯ ไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าการเขา้ลงทนุในโครงการโรงพยาบาลธนบรีุ 

รังสิต มีเงื่อนไขและราคาท่ีเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผลในเชิงธุรกิจ อีกทั้งเป็นการสรา้งการเติบโตในธุรกิจทาง

การแพทย ์ท่ีเป็นธุรกิจหลกัของบรษิัทฯ ไดใ้นอนาคต ซึ่งในปัจบุนัการแข่งขนัธุรกิจของโรงพยาบาลมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงขึน้ 

ดงันัน้ การไดร้ว่มลงทนุกบัพนัธมิตรในธุรกจิเดียวกนัท่ีมีชื่อเสียง จะเป็นการเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ทางธุรกิจโรงพยาบาล

ของบริษัทฯ ใหด้ียิ่งขึน้ โดยในการพิจารณาอนุมตัิรายการเขา้ลงทุนในโครงการฯ กรรมการทัง้สองรายไดแ้ก่ นพ. เอือ้ชาติ 

กาญจนพิทกัษ์ และนางสาวฤกขจี กาญจนพิทกัษ์ ซึ่งเป็นบคุคลท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไม่ไดเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสียงในวาระนี ้

 การลงมต ิ วาระนีต้อ้งผ่านอนุมตัิท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทัง้หมด

ของผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมส่ีวนไดเ้สีย ทัง้นี ้

ณ วนัท่ี 23 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวนักาํหนดรายชื่อผูม้ีสิทธิเขา้ร่วมประชุม บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับรายการนี ้ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ใน 

THG ท่ีไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในการทาํรายการนี ้จาํนวนรวม 2 บคุคล 1 นิติบคุคล ถือหุน้รวมกนั 192,839,087 หุน้ 

คิดเป็นรอ้ยละ 22.75 ไดแ้ก ่

ชื่อ - นามสกลุ จาํนวนหุ้น THG สัดส่วน 

บรษิัท โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) 178,489,544 21.06% 

นายเอือ้ชาติ กาญจนพิทกัษ ์ 14,259,500 1.68% 

นายฤชิษฐ์ กาญจนพิทกัษ ์ 90,043 0.01% 

รวม 192,839,087 22.75% 
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เน่ืองจากวาระท่ี 8 และ วาระท่ี 9 เป็นรายการท่ีเก่ียวเน่ืองกนั ดงันัน้จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากผูถื้อหุน้ ทัง้ 2 วาระ 

ในคราวเดียวกนั จึงจะเขา้ทาํรายการดงักล่าวไดท้ัง้สองรายการ 

 

วาระท่ี 9  พิจารณาอนมุตัิขายท่ีดินท่ีรงัสิต ซึ่งเป็นรายการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยง 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล   

สืบเน่ืองจากแหล่งท่ีมาของเงินลงทุนในวาระท่ี 8 มาจากการจาํหน่ายท่ีดินของบริษัทฯ ตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี 

184903, 184904, 184905 และ 184906 รวมจาํนวน 4 โฉนด เนือ้ท่ีรวมเท่ากับ 20-0-0.8 ไร่ หรือ 8,000.8 ตารางวา ใหแ้ก่

บริษัทร่วมทุนท่ีจะจัดตัง้ขึน้ใหม่ (“ธุรกรรมการจําหน่ายที่ดิน”) โดยการจาํหน่ายท่ีดินคราวนีค้ิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิน้ 

584.00 ลา้นบาท ซึ่งบริษัทฯ จะไดหุ้น้ของบริษัทร่วมทุนเป็นส่ิงตอบแทนในจาํนวน 5,840,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไว ้100.00 

บาทต่อหุน้ ส่งผลใหก้ารจาํหน่ายท่ีดินดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นการทาํรายการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบรษิัทจดทะเบียนตาม

ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลักเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีมีนยัสาํคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการ

ไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยสิ์น ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแกไ้ขเพ่ิมเติม และประกาศคณะกรรมการตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบรษิัทจดทะเบียนในการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่ง

สินทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศฯ เร่ืองได้มาหรือจาํหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการรวมสงูสดุ

เท่ากับรอ้ยละ 2.71 ตามเกณฑม์ลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน (รวมรายการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยใ์นระยะเวลา 6 เดือนก่อน

หนา้นี)้ ซึ่งขนาดรายการดงักล่าวจึงถือเป็นรายการขนาดเล็ก ท่ีอยู่ภายใตอ้าํนาจอนมุตัิของคณะกรรมการบรษิัท เน่ืองจากมี

ขนาดรายการนอ้ยกว่ารอ้ยละ 15.00 

อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมการจาํหน่ายท่ีดิน เป็นการเขา้ทาํรายการกับ RAM ซึ่งเป็นผู้ถือหุน้ใหญ่ของบริษัทฯ ใน

สดัส่วนรอ้ยละ 21.02 ของทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ โดยบริษัทฯ และ RAM มีกรรมการร่วมกันสองรายไดแ้ก่ นพ. เอือ้

ชาติ กาญจนพิทกัษ์ และดร. ฤกขจี กาญจนพิทกัษ์ บริษัทฯ ทาํใหธุ้รกรรมการจาํหน่ายท่ีดินดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการท่ี

เก่ียวโยงกัน ตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยมีมูลค่าของรายการมากกว่า 20 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 6.63  

ของมูลค่าสินทรพัยท่ี์มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ อา้งอิงตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัทฯ สิน้สุด ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2564 ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่ารอ้ยละ 3 ของมลูค่าสินทรพัยท่ี์มีตวัตนสทุธิของบรษิัทฯ และบริษัทฯ ไม่มีการทาํ

รายการท่ีเก่ียวโยงกนัในระยะเวลา  6 เดือนก่อนหนา้นี ้ดงันัน้ การเขา้ทาํรายการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์บรษิัทฯ จึงมีหนา้ท่ี

ตอ้งปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกดั และประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซึ่งกาํหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งแต่งตัง้ท่ี

ปรกึษาทางการเงินอิสระ และขออนมุตัิการทาํรายการจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมัติการเขา้ทาํธุรกรรมการจาํหน่ายท่ีดินของ

บริษัทฯ ซึ่งเขา้ข่ายเป็นรายการจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัยไ์ปในคราวเดียวกนักบัการพิจารณา และอนุมตัิการเขา้ทาํรายการท่ี

เก่ียวโยงกัน รวมทั้งอนุมัติให้เสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการมอบอาํนาจให้กรรมการของบริษัท และ/หรือ

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือบุคคลท่ีไดร้ับมอบหมายจากกรรมการและ/หรือประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร (ก) การ

กาํหนดขอ้กาํหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการเขา้ทาํธุรกรรมการจาํหน่ายท่ีดินดงักล่าว (ข) การเขา้เจรจา 

ทาํความตกลง รวมทั้งแกไ้ขรายละเอียด และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการเขา้ทาํธุรกรรมการ

จาํหน่ายท่ีดิน และ (ค) ลงนามในเอกสารคาํขออนญุาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ทาํธุรกรรมการ
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จาํหน่ายท่ีดินดงักล่าว ตลอดจนการติดต่อและการยื่นคาํขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการ

หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและมีอาํนาจในการดาํเนินการอ่ืนใดอนัจาํเป็นและสมควรเก่ียวกบัการเขา้ทาํธุรกรรมการจาํหน่าย

ท่ีดินดังกล่าวข้างตน้ตามท่ีเห็นสมควร อันเป็นผลให้การดาํเนินการต่างๆ ของบริษัทท่ีเก่ียวกับการเข้าทาํธุรกรรมการ

จาํหน่ายท่ีดินดงักล่าวบรรลผุลสาํเรจ็เป็นไปตามวตัถปุระสงค ์และเพ่ือเป็นประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้และบรษิัทฯ โดยตอ้ง

ปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป ภายใตเ้งื่อนไขในกรณีท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมตัิใหเ้ขา้ทาํ

รายการดงักล่าวขา้งตน้ (โปรดพิจารณารายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 11-13 และความเห็นของท่ีปรกึษาอิสระ ตามส่ิงท่ี

ส่งมาดว้ย 14) 

การลงมต ิ วาระนีต้อ้งผ่านอนุมตัิท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทัง้หมด

ของผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมส่ีวนไดเ้สีย ทัง้นี ้

ณ วนัท่ี 23 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวนักาํหนดรายชื่อผูม้ีสิทธิเขา้ร่วมประชุม บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับรายการนี ้ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ใน 

THG ท่ีไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในการทาํรายการนี ้จาํนวนรวม 2 บคุคล 1 นิติบคุคล ถือหุน้รวมกนั 192,839,087 หุน้ 

คิดเป็นรอ้ยละ 22.75 ไดแ้ก ่

ชื่อ - นามสกลุ จาํนวนหุ้น THG สัดส่วน 

บรษิัท โรงพยาบาลรามคาํแหง จาํกดั (มหาชน) 178,489,544 21.06% 

นายเอือ้ชาติ กาญจนพิทกัษ ์ 14,259,500 1.68% 

นายฤชิษฐ์ กาญจนพิทกัษ ์ 90,043 0.01% 

รวม 192,839,087 22.75% 

 

วาระ 10  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขา้ร่วมประชุมในวันท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ นันทอุทยานสโมสร (ตรงขา้ม

โรงพยาบาลธนบุรี) เลขท่ี 64  ซอยอิสรภาพ 44 แขวงบา้นช่างหล่อ  เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ 10700 THG จะเปิดให้

ลงทะเบียนเพ่ือเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ตัง้แต่เวลา 08.30 น.  

THG มีความตระหนกัและห่วงใยต่อสขุภาพและความปลอดภยัของผูถื้อหุน้และผูเ้ขา้รว่มประชมุ รวมถึงผูท่ี้มีส่วน

ร่วมในการจัดประชุมทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอใหท่้านผูถื้อหุน้และผูเ้ขา้ร่วมประชุม ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและ

แนวทางปฏิบัติตนสาํหรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 กรณีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งได้

แนบมาพรอ้มนีอ้ย่างเครง่ครดั 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

บรษิัท ธนบรีุ เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 

………………………………... 

( นายแพทยบ์ญุ วนาสิน ) 

ประธานกรรมการ 
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ประวัติผู้สอบบัญชี 
 

บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั 

 

1. นายกฤษณ ์ชัชวาลวงศ ์

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขท่ี 5016 

ประวตัิการศกึษา - บรหิารธุรกิจบณัทิต สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาคอมพิวเตอรแ์ละวิศวกรรมการจดัการ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ประสบการณท์าํงานท่ีสาํคญั - หุน้ส่วนสายงานตรวจสอบบญัชี บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั 

- ผูอ้าํนวยการแผนกตรวจสอบบญัชี บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั 

- ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบบญัชี บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั 

 

2. นางอนุทัย ภูมิสุรกุล 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขท่ี 3873 

ประวตัิการศกึษา - บรหิารธุรกิจบณัทิต สาขาบญัช ี(เกียรตินิยม) มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางการสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- บญัชีมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประสบการณท์าํงานท่ีสาํคญั - หุน้ส่วนบรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั 

- กรรมการบรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ จาํกดั ฝ่ายตรวจสอบและฝึกอบรม 

- ผูจ้ดัการอาวโุส บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั 

- ผูจ้ดัการฝ่ายฝึกอบรม บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ จาํกดั 

 

3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขท่ี 3977 

ประวตัิการศกึษา - บญัชบีณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประสบการณท์าํงานท่ีสาํคญั - หุน้ส่วนบรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั 
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ชื่อ – นามสกุล  ดร. วิกรม  คุ้มไพโรจน ์

 

อายุ    76 ปี 

วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ระยะเวลาทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง 

 เมษายน 2559 

 6 ปี (นบัถึงวนัประชมุผูถื้อหุน้) 

 9 ปี 4 เดือน (รวมระยะเวลาท่ีจะดาํรง

ตาํแหน่งจนครบวาระนี)้ 1) 

 กรรมการอิสระ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

- ปรญิญาเอก  :  ประวตัิศาสตร ์ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ, Michigan State University 

- ปรญิญาโท       : ประวตัิศาสตร ์ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ, Michigan State University 

- ปรญิญาตรี       : อกัษรศาสตร,์ จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

- อ่ืน ๆ                : ดษุฏีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ มานษุยวทิยา, Schiller International University 

ประวัติการฝึกอบรม  

จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 63  ปี พ.ศ. 2550 

- หลกัสตูร  Anti-Corruption for Executive Program รุน่ท่ี 7 ปี พ.ศ. 2556 

- หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุน่ท่ี 22 ปี พ.ศ. 2557 

- หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ท่ี 39 ปี พ.ศ. 2559 

- หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ท่ี 23 ปี พ.ศ. 2559 

ตาํแหน่งงานในบริษทั ณ ปัจจบุัน 

- 2559 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ 

ประสบการณก์ารทาํงาน (ยอ้นหลงัอย่างนอ้ย 5 ปี) 

• การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน : จาํนวน 3 กิจการ ไดแ้ก ่

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/กิจการ 

2558 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง บมจ. หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็มเอฟซ ี

2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  บมจ. หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็มเอฟซ ี

2557 – ปัจจบุนั กรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีด ี บมจ. โออิชิ กรุ๊ป 

2553 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์
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ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/กิจการ 

2549 - ปัจจบุนั 

 

กรรมการบรษิัท ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการกาํหนด

ค่าตอบแทน 

บมจ. โออิชิ กรุ๊ป 

• การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จาํนวน 3 กิจการ ไดแ้ก ่

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/กิจการ 

2564 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฟอลคอนประกนัภยั 

2553 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. สปอรต์ แอนด ์รีครีเอชั่น แมนเนจเมน้ท ์

2553 - ปัจจบุนั ท่ีปรกึษากิตตมิศกัดิ ์ หอการคา้องักฤษ 

• การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ทีอ่าจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพ

เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่ม ี

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท ทัง้ทางตรงและทางออ้ม  : มี (0.01%) 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่ม ี

ข้อพพิาททางกฎหมาย     : ไม่ม ี

หลักเกณฑแ์ละวิธกีารสรรหา  : สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนตามขัน้ตอนและวธีิการท่ีกาํหนด 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564 

- การประชมุคณะกรรมการบรษิัท           :  เขา้รว่มประชมุจาํนวน 8/9 ครัง้ 

- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564  : เขา้รว่มประชมุจาํนวน 1/1 ครัง้ 

 

 

หมายเหตุ: 1) นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท กําหนดใหก้รรมการอิสระมีวาระดาํรงตาํแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ

ตดิต่อกนั หรือรวมกนัแลว้ไม่เกิน 9 ปี โดยปัจจุบนั ดร. วิกรม  คุม้ไพโรจน ์ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นเวลา 2 วาระ

ต่อเนือ่ง จาํนวน 6  ปี (นบัถึงวนัประชมุผูถ้ือหุน้) ทัง้นี ้เมื่อครบวาระเสนอแต่งตัง้ จะนาํเสนอคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนพจิารณาในครัง้หนา้ต่อไป 
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ชื่อ – นามสกุล  ดร. ขจร ธนะแพสย ์

 

อายุ    47 ปี 

วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ระยะเวลาทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง 

 มิถนุายน 2558 

 6 ปี 10 เดือน (นบัถึงวนัประชมุผูถื้อหุน้) 

 กรรมการ 

 

วุฒิทางการศึกษา 

- ปรญิญาเอก : สาขาการเงินและการบรหิารจดัการ, University of London UK 

- ปรญิญาโท       : รฐัศาสตรมหาบณัฑติ ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ, London School of Economics UK 

: เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต, Oxford University, UK 

- ปรญิญาตรี  :  รฐัศาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั (เกียรตินิยมอนัดบั 1 เหรียญทอง รางวลัเงินทนุภมูิพล) 

- อ่ืน ๆ  : วฒุิบตัร, Central Banking Seminar, Federal Reserve Bank of New York 

ประวัติการฝึกอบรม  

จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP EN) รุน่ท่ี 125 ปี พ.ศ. 2559 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 230 ปี พ.ศ. 2559 

ตาํแหน่งงานในบริษทั ณ ปัจจบุัน 

- 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ 

ประสบการณก์ารทาํงาน (ยอ้นหลงัอย่างนอ้ย 5 ปี) 

• การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่ม ี

• การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จาํนวน 4 กิจการ ไดแ้ก ่

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/กิจการ 

ปัจจบุนั กรรมการ บจก. โรงพยาบาลรอ้ยเอ็ด-ธนบรีุ 

ปัจจบุนั กรรมการ บจก. โรงพยาบาลกาฬสินธุ-์ธนบรีุ 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. โรงพยาบาลอตุรดิตถธ์นบรีุ 

2559 - ปัจจบุนั ผูอ้าํนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

• การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ทีอ่าจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพ

เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ครอบครวัธนะแพสย ์เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของ บจก. โรงพยาบาลกาฬสินธุ-์ธนบรีุ และ 
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บจก. โรงพยาบาลรอ้ยเอ็ด-ธนบรีุ ซึ่ง THG ถือหุน้อยู่ส่วนนึง อีกทัง้ 2 โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเครือข่ายของ THG จึงไม่ถือ

เป็นการก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อ THG 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท ทัง้ทางตรงและทางออ้ม  : ม ี(0.02%) 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่ม ี

ข้อพพิาททางกฎหมาย     : ไม่ม ี

หลักเกณฑแ์ละวิธกีารสรรหา  : สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน

ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีกาํหนด 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564 

- การประชมุคณะกรรมการบรษิัท            :  เขา้รว่มประชมุจาํนวน  9/9 ครัง้ 

- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564   : เขา้รว่มประชมุจาํนวน  1/1 ครัง้ 
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ชื่อ – นามสกุล  นายศิธา เมฆสวรรค ์

 

อายุ    47 ปี 

วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ระยะเวลาทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง 

 มิถนุายน 2558 

 6 ปี 10 เดือน (นบัถึงวนัประชมุผูถื้อหุน้) 

 กรรมการ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

- ปรญิญาโท       : Applied Psychology: Organization Psychology, Golden Gate University 

- ปรญิญาตรี  :  สงัคมศาสตรบณัฑิต จิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 

ประวัติการฝึกอบรม  

จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 128 ปี พ.ศ. 2559 

ตาํแหน่งงานในบริษทั ณ ปัจจบุัน 

- 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ 

ประสบการณก์ารทาํงาน (ยอ้นหลงัอย่างนอ้ย 5 ปี) 

• การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่ม ี

• การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จาํนวน 1 กิจการ ไดแ้ก ่

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/กิจการ 

2559 - ปัจจบุนั นกัทรพัยากรบคุคลชาํนาญการพิเศษ สาํนกังาน ก.พ. 

2553 - 2559 นกัทรพัยากรบคุคลชาํนาญการ สาํนกังาน ก.พ. 

• การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ทีอ่าจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพ

เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่ม ี

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท ทัง้ทางตรงและทางออ้ม  : มี (0.99% และบิดา 3.50%) 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่ม ี

ข้อพพิาททางกฎหมาย  : ไม่ม ี

หลักเกณฑแ์ละวิธกีารสรรหา  : สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนตามขัน้ตอนและวธีิการท่ีกาํหนด 



 

ประวัติของบุคคลทีถู่กเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

สาํหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565 
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ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564 

- การประชมุคณะกรรมการบรษิัท           :  เขา้รว่มประชมุจาํนวน  9/9 ครัง้ 

- การประชมุการประชมุคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการ :  เขา้รว่มประชมุจาํนวน  2/2 ครัง้ 

และจรยิธรรมธุรกจิ 

- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564  : เขา้รว่มประชมุจาํนวน  1/1 ครัง้ 

 

  



 

ประวัติของบุคคลทีถู่กเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
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ชื่อ – นามสกุล  ดร. ฤกขจี กาญจนพทิกัษ ์  

อายุ    40 ปี 

วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ระยะเวลาทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง 

 ตลุาคม 2562 

 2 ปี 6 เดือน (นบัถงึวนัประชมุผูถื้อหุน้) 

 กรรมการ 

 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

- ปรญิญาเอก: Ph.D. Knowledge Management, Kingston University, UK  

- ปรญิญาโท: M.Sc. Business Research Development, Kingston University, UK 

- ปรญิญาโท: MA. International Finance (with commendation), Kingston University, UK 

- ปรญิญาตรี:  บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 1), จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประวัติการฝึกอบรม 

จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 152 ปี พ.ศ. 2555 

ตาํแหน่งงานในบริษทั ณ ปัจจบุัน 

- ต.ค. 2562 - ปัจจบุนั กรรมการ 

ประสบการณก์ารทาํงาน (ยอ้นหลงัอย่างนอ้ย 5 ปี) 

• การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน : จาํนวน 2 กิจการ ไดแ้ก ่

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/กิจการ 

ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลวิภาวด ี

ส.ค. 2564 – ปัจจบุนั รองผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงินและบญัชี บมจ. โรงพยาบาลรามคาํแหง 

ม.ค. 2552 – ส.ค. 2564 ท่ีปรกึษาดา้นบญัชแีละการเงิน บมจ. โรงพยาบาลรามคาํแหง 

• การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จาํนวน 3 กิจการ ไดแ้ก ่

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/กิจการ 

ปัจจบุนั กรรมการ บจก. เอส.ซี.ซี.แลนด ์

2557 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บจก. เพลินเนเร่ียม 

2555 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บจก. เลกาซี่ กอลฟ์ (ประเทศไทย) 



 

ประวัติของบุคคลทีถู่กเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
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การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มี

สภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ดร. ฤกขจี กาญจนพิทกัษ์ ดาํรงตาํแหน่งรองผูอ้าํนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี 

และผูถื้อหุน้ของ บมจ. โรงพยาบาลโรงพยาบาลรามคาํแหง (RAM) สัดส่วนรอ้ยละ 1.76 กรรมการ รวมทั้งเป็นกรรมการของ 

บมจ. โรงพยาบาลโรงพยาบาลวิภาวดี (VIBHA) อย่างไรก็ตาม การแต่งตัง้ ดร. ฤกขจี เป็นกรรมการ THG ไม่ขดัต่อ พ.ร.บ. บรษิัท

มหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งหา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง

เดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพ

อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เพราะแม้ว่า RAM และ VIBHA จะประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง

เดียวกัน แต่ไม่ใช่คู่แข่ง THG อีกทัง้ เมื่อมีวาระท่ีมีส่วนไดเ้สีย (รายการท่ีเก่ียวโยงกนั) จะพิจารณาให ้ดร.ฤกขจี กาญจนพิทกัษ์ 

งดออกเสียงในวาระดงักล่าว นอกจากนี ้การท่ีกลุ่ม RAM เขา้มาถือหุน้ใน THG ถือเป็นการเสริมความแข็งแกร่ง ไดแ้ลกเปล่ียน

ความรู ้ความเชี่ยวชาญ อาทิ สั่งซือ้อุปกรณท์างการแพทยร์่วมกัน เพ่ือเพ่ิมอาํนาจต่อรอง ทาํให ้THG และ RAM มีการจดัการ

ดา้นตน้ทนุท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ และมีการประสานงานส่งต่อผูป่้วยระหว่างกนักรณีเตียงเต็ม เป็นตน้ 

ทัง้นี ้RAM VIBHA และ THG เป็นพนัธมิตรท่ีดีช่วยสนบัสนนุการดาํเนินธุรกิจซึ่งกนัและกนัตลอดมา แมว้่าจะประกอบ

กิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัแต่ไม่ใช่คู่แข่งกนั เน่ืองจากทาํเลท่ีตัง้อยู่ห่างกนั 

ส่วนกรณี RAM ไดร้่วมกับ THG จดัตัง้บริษัทร่วมทุนใหม่ เพ่ือทาํโรงพยาบาลธนบุรี รงัสิต โดยถือหุน้ 40% นัน้ จะเป็น

ประโยชนต์่อ THG ดงัแจง้ในวาระท่ี 8 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท ทัง้ทางตรงและทางออ้ม  : ไม่ม ี(บิดาถือหุน้ 2.08%) 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : บตุรีของ นพ. เอือ้ชาติ กาญจนพิทกัษ ์(กรรมการ) 

ข้อพพิาททางกฎหมาย     : ไม่ม ี

หลักเกณฑแ์ละวิธกีารสรรหา  : สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน

ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีกาํหนด 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564 

- การประชมุคณะกรรมการบรษิัท            :  เขา้รว่มประชมุจาํนวน  9/9    ครัง้ 

- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564   :  เขา้รว่มประชมุจาํนวน  1/1    ครัง้ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ข้อมูลกรรมการอิสระทีเ่ป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 
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ชื่อ – นามสกุล  ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน ์

 

อายุ    76 ปี 

ทีอ่ยู่  611 ถนนบาํรุงเมือง แขวงคลองมหานาค  

เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100            

ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ 

ส่วนได้เสียพิเศษทีแ่ตกต่างจากกรรมการคนอืน่ ๆ ในทุกวาระการประชุม  

 ไม่ม ี

คุณวุฒิทางการศึกษา 

- ปรญิญาเอก  :  ประวตัิศาสตร ์ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ Michigan State University 

- ปรญิญาโท       : ประวตัิศาสตร ์ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ Michigan State University 

- ปรญิญาตรี       : อกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

- อ่ืน ๆ                : ดษุฏีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ มานษุยวทิยา Schiller International University 

ประสบการณก์ารทาํงาน (ยอ้นหลงัอย่างนอ้ย 5 ปี) 

• กิจการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนอืน่ :   

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/กิจการ 

2558 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง บมจ. หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็มเอฟซ ี

2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  บมจ. หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็มเอฟซ ี

2557 – ปัจจบุนั กรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีด ี บมจ. โออิชิ กรุ๊ป 

2553 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์

2550 - ปัจจบุนั 

 

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

บมจ. โออิชิ กรุ๊ป 

• กิจการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :  

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/กิจการ 

2564 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฟอลคอนประกนัภยั 

2553 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. สปอรต์ แอนด ์รีครีเอชั่น แมนเนจเมน้ท ์

2553 - ปัจจบุนั ท่ีปรกึษากิตตมิศกัดิ ์ หอการคา้องักฤษ 

หมายเหตุ :  ดร. วิกรม คุม้ไพโรจน ์เป็นกรรมการท่ีครบกาํหนดตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2565 นี ้

 

 



 
 

ข้อมูลกรรมการอิสระทีเ่ป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 
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ชื่อ – นามสกุล  นายวีระชัย  ศรีขจร 

 

อายุ    69 ปี 

ทีอ่ยู่  611 ถนนบาํรุงเมือง แขวงคลองมหานาค  

เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100            

ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดคา่ตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการบรหิารความเส่ียง 

ส่วนได้เสียพิเศษทีแ่ตกต่างจากกรรมการคนอืน่ ๆ ในทุกวาระการประชุม: ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

- ปรญิญาโท       : บรหิารธุรกิจ, South Eastern University Washington D.C. 

- ปรญิญาตรี  :  วิศวกรรมศาสตร ์วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ประสบการณก์ารทาํงาน (ยอ้นหลงัอย่างนอ้ย 5 ปี) 

• กิจการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนอืน่ :   

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/กิจการ 

2534 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. พฒันก์ล 

2554 - 2560 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี  

 

• กิจการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :  

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/กิจการ 

2555 - 2560 ผูอ้าํนวยการ สถาบนัคณุวฒุิวชิาชีพ (องคก์ารมหาชน) 
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เงือ่นไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม  การมอบฉันทะและการออกเสียงคะแนน 
 

 เพ่ือใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เป็นไปดว้ยความชอบธรรม โปร่งใส ไม่ขัดต่อขอ้บังคบัของบริษัท และกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งและเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้  บรษิัทฯ จึงกาํหนดใหม้ีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทน

ของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีจะเขา้ประชุมยึดถือปฏิบตัิ  ทัง้นี ้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผนัการยื่นแสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วม

ประชมุแต่ละรายตามท่ีบรษิัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

 

(1) เอกสารและหลักฐานทีผู่้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

“เอกสารที่สว่นราชการออกให ้หมายถึง บตัรประจาํตวัประชาชน  บตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทาง ท่ียงัไม่หมดอาย”ุ 

ก. บุคคลธรรมดา 

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง : ใหแ้สดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให ้(ตวัจรงิ)  

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม : 

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหน่ึง) ซึ่งไดก้รอกขอ้ความและลง

ลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะโดยถกูตอ้งครบถว้น 

2.2  เอกสารท่ีส่วนราชการออกให ้(สาํเนา) ของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีไดล้งลายมือชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

2.3  แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให ้(ตวัจรงิ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ  
  

ข. นิติบุคคล สถาบัน 

1. กรณีผู้แทน (กรรมการ) ของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง : 

1.1 แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให ้(ตวัจรงิ) ของผูแ้ทน 

1.2 เอกสาร (สาํเนา) หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน) ของผูถื้อหุน้ซึ่งรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง

โดยผูแ้ทนนิติบคุคลและมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุมีอาํนาจกระทาํการแทน

นิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้  

 

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม : 

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหน่ึง) ซึ่งไดก้รอกขอ้ความและลง

ลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะโดยถกูตอ้งครบถว้น 

2.2 แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให ้(ตวัจรงิ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

2.3 เอกสาร (สาํเนา) หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน) ของผูถื้อหุน้ซึ่งรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง

โดยผูแ้ทนนิติบคุคลและมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอาํนาจกระทาํ

การแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้  
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ค. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

 ใหเ้ตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีขา้งตน้ โดยเอกสารท่ีมิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้ง

จดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ยและใหผู้แ้ทนนิติบคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของคาํแปล 

 

(2) วิธีการมอบฉันทะ 

 บริษัทฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉันทะ (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8) ซึ่งผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง สามารถ

มอบฉนัทะได ้โดยดาํเนินการดงันี ้

1. มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรือเลือกมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ 

ท่านใดท่านหน่ึง โดยใหร้ะบุชื่อพรอ้มรายละเอียดของบุคคลท่ีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะหรือกาเคร่ืองหมายหนา้

ชื่อกรรมการอิสระตามท่ีบรษิัทฯ ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้

รว่มประชมุ 

2. ปิดอากรแสตมป์ จาํนวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวันทีท่ีท่าํหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อให้ถูกต้องและมี

ผลผูกพันตามกฎหมาย  ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดอ้าํนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉันทะท่ีมา

ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุโดยไม่คิดค่าใชจ้่าย 
 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้รายหน่ึงจะถือหุน้ของบรษิัทฯ จาํนวนเท่าใด ผูถื้อหุน้นัน้จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็น

ผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้โดยมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการ

ลงคะแนนเสียงได ้

 

(3) การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

3.1 การลงคะแนนเสียงและเงื่อนไขในการลงคะแนนเสียง 

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่ากับจาํนวนหุน้ท่ีตนถืออยู่ (หรือเท่ากับจาํนวนหุน้ท่ีไดร้บั

มอบฉนัทะ) โดยถือว่าหน่ึงหุน้เท่ากบัหน่ึงเสียง  

ก. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ บรษิัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียง ไม่เหน็ด้วย หรือ งด

ออกเสียง เท่านัน้ ยกเวน้การออกเสียงลงคะแนนในวาระการแต่งตัง้กรรมการซึ่งบริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียง

จากผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทุกรายท่ีเขา้ร่วมประชุมทัง้กรณีท่ีผูถื้อหุน้ลงคะแนน “เห็นดว้ย”   “ไม่เห็นดว้ย” หรือ 

“งดออกเสียง”  

ข. กรณีท่ีไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือ ไม่มีผู้งดออกเสียง (แลว้แต่กรณี) ใหถื้อว่าท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิตามท่ีมี

การเสนอต่อท่ีประชมุทกุประการ 

ค. กรณีท่ีผูถื้อหุน้มอบฉันทะใหผู้อ่ื้นมาประชุมแทนและผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนังสือมอบฉันทะแลว้เมื่อ

บริษัทฯ ไดร้บัหนงัสือมอบฉันทะนัน้  บริษัทฯ จะนาํคะแนนเสียงนัน้มารวมคะแนนสาํหรบัการนับคะแนนเสียงแต่ละ

วาระโดยถือว่าการออกเสียงลงคะแนนดงักล่าวเป็นคะแนนเสียงท่ีใชน้บัเป็นมติท่ีประชมุ 
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ง. หากคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

จ. มติของท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

• กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของท่ีประชมุ 

• กรณีอ่ืน ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษัท กาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุมจะเป็นไปตามท่ี

กฎหมายหรือขอ้บังคับนั้นกาํหนด โดยจะมีการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในท่ีประชุมรบัทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละ

วาระดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไดแ้จ้งการลงมติในแต่ละวาระไวใ้นหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุน้

ประจาํปี 2565 
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ข้อบังคับบริษัท ในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

หมวด 2 การออก และการโอนหุ้น 

ขอ้ 13 ในระหว่าง 21 วนัก่อนวนัประชมุใหญ่ผูถื้อหุน้ บรษิัทจะปิดสมดุทะเบียนและพกัการโอนหุน้นัน้เสียก็ได ้โดยประกาศให้

ผูถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ ณ สาํนกังานใหญ่และสาํนกังานสาขาของบรษิัททกุแห่งไม่นอ้ยกว่า 14 วนั 

หมวด 3 กรรมการ และอาํนาจกรรมการ 

ขอ้ 15 ใหผู้ท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้

1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม 1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3) บุคคลซึ่งไดค้ะแนนสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือ

จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในลาํดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจาํนวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

ขอ้ 16 บาํเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนใหส้ดุแลว้แต่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะกาํหนด 

ขอ้ 18 ในการประชมุสามญัประจาํปีทุกครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอย่างนอ้ยจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา 

ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจ้ับสลากว่าผูใ้ดจะออก 

ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการผูอ้อกจากตาํแหน่งไปนัน้

อาจจะเลือกเขา้รบัตาํแหน่งอีกก็ได ้

ขอ้ 22 ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย

กว่าสามในส่ีของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีถือ 

โดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 33 การประชมุใหญ่ของบรษิัทใหจ้ดัขึน้ ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ของบรษิัท หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ ณ ท่ีอ่ืน

ใดตามท่ีคณะกรรมการกาํหนด 
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ขอ้ 34 ใหม้ีการประชมุใหญ่ผูถื้อหุน้อย่างนอ้ยปีละหน่ึงครัง้ การประชมุเช่นว่านีใ้หเ้รียกว่า “ประชมุสามญั” การประชมุสามญั

ดงักล่าวใหก้ระทาํภายในส่ีเดือนภายหลงัการสิน้สดุรอบปีทางการบญัชีของบริษัท การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืน ๆ ให้

เรียกว่า “ประชมุวิสามญั” 

 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไม่นอ้ยกว่ารอ้ย

ละสิบของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมด เขา้ชื่อกนัทาํหนงัสือในฉบบัเดียวกนัรอ้งขอใหค้ณะกรรมการประชมุวิสามญั

ก็ได ้โดยในหนงัสือรอ้งขอนัน้จะตอ้งระบวุ่าใหเ้รียกประชมุเพ่ือการใดไวใ้หช้ดัเจน คณะกรรมการตอ้งจดัประชมุภายใน

ส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 35 ในการบอกกล่าวเรียกประชมุผูถื้อหุน้นัน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํหนงัสือนดัประชมุระบ ุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ

การประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอ

เพ่ือทราบ เพ่ืออนุมตัิ หรือเพ่ือพิจารณา พรอ้มทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้

และนายทะเบียนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ 

 อน่ึงคาํบอกกล่าวเรียกประชมุผูถื้อหุน้นัน้ใหโ้ฆษณาในหนงัสือพิมพต์ิดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชมุ 

ขอ้ 36 การประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้ประชมุรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่

นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้รวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนท่ีจาํหน่ายได้

ทัง้หมด จึงจะครบองคป์ระชมุ 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหน่ึงชั่วโมง จาํนวนผู้ถือหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วม

ประชมุไม่ครบองคป์ระชมุตามท่ีกาํหนดไว ้หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้นัน้ ผูถื้อหุน้รอ้งขอการประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้

การประชมุผูถื้อหุน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอใหน้ดัประชมุใหม่ และส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อ

หุน้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่จาํเป็นตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 37 ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได ้

 การมอบฉันทะจะตอ้งทาํเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผูม้อบฉันทะและทาํตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจาํกัด

กาํหนด และอย่างนอ้ยใหม้ีรายการดงัต่อไปนี ้ 

ก. จาํนวนหุน้ซึ่งผูม้อบฉนัทะนัน้มีอยู่ 

ข. ชื่อผูม้อบฉนัทะ 

ค. ครัง้ท่ีของการประชมุท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

โดยใหย้ื่นหนังสือมอบฉันทะดงักล่าวต่อประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกาํหนดไวก้่อนผูร้บัมอบ

ฉนัทะเขา้ประชมุ 
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ขอ้ 38 ในกรณีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้

นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมดเสนอในท่ีประชมุไม่เสรจ็และจาํเป็นตอ้งเล่ือน

การพิจารณาใหท่ี้ประชมุกาํหนดสถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะประชมุครัง้ต่อไปและใหค้ณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุม

ระบสุถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ก่อนการประชมุ ทัง้นี ้ใหโ้ฆษณาคาํ

บอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า 3 วนั ก่อนประชมุดว้ย 

ขอ้ 39 ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุ หรือไม่อาจปฏิบตัิหนา้ท่ี

ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถ

ปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชมุ 

ขอ้ 40 ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทกุคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ 

 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองอนัใด ผูถื้อหุน้จะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้มิได ้นอกจากการออก

เสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

 การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนมุตัิกิจการใด ๆ ท่ีประชมุใหญ่จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงขา้งมาก

ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่ในกรณีดงัตอ่ไปนีจ้ะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่า

สามในส่ีของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บคุคลอ่ืน 

ข. การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บคุคลอ่ืน 

ค. การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญั การมอบหมายให้

บคุคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบรษิัท 

หมวด 6 เงนิปันผล และเงนิสาํรอง 

ขอ้ 47 เงินปันผลนัน้ใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั เวน้แต่จะไดก้าํหนดไวใ้หเ้ป็นอย่างอ่ืนสาํหรบัหุน้บรุมิสิทธิ 

ขอ้ 48 บริษัทตอ้งจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ย

ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุสาํรองนีจ้ะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน นอกจาก

ทุกสาํรองดงักล่าวแลว้ คณะกรรมการอาจเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหจ้ดัสรรเงินทุนสาํรองอ่ืนตามท่ีเห็นว่าจะ

เป็นประโยชนใ์นการดาํเนินการของบรษิัทดว้ยก็ได ้

หมวด 8 สมุด บัญชี และการสอบบัญชี 

ขอ้ 53 คณะกรรมการตอ้งจัดให้มีการทาํงบดุล และบัญชีกาํไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัประจาํปีเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ งบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุนี ้คณะกรรมการตอ้งจดั

ใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สรจ็ก่อนนาํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 
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ขอ้ 54 คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนีใ้หผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจาํปี  

1) สาํเนางบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้พรอ้มกบัรายงานตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 

2) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดงักล่าว 

ขอ้ 55 คณะกรรมการจะตอ้งจดัใหม้ีทะเบียนกรรมการบนัทึกรายงานประชมุคณะกรรมการ และการประชุมผูถื้อหุน้ และขอ้

มติทัง้หมดของท่ีประชมุลงไวเ้ป็นหลกัฐานโดยถกูตอ้ง และหลกัฐานนีใ้หเ้ก็บรกัษาไว ้ณ สาํนกังานใหญ่ของบรษิัท หรือ

มอบหมายใหบุ้คคลใดทาํหนา้ท่ีเก็บรกัษาไวใ้นทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ หรือจงัหวดัใกลเ้คียงก็ได ้แต่ตอ้งแจง้

ใหน้ายทะเบียนทราบก่อน 

ขอ้ 56 ผูส้อบบญัชีใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีแต่งตัง้ ผูส้อบบญัชีผูซ้ึ่งออกไปนัน้จะเลือกกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งอีก

ก็ได ้

ขอ้ 57 ผูส้อบบญัชีควรไดค้่าตอบแทนเท่าใด ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้กาํหนด 

หมวด 9 บทเพิ่มเติม 

ขอ้ 59 ผูส้อบบญัชีมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัททุกครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดลุ บญัชี กาํไรขาดทนุ 

และปัญหาเก่ียวกับบญัชีของบริษัท เพ่ือชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุน้และใหบ้ริษัทจดัส่งรายงานและเอกสาร

ของบรษิัทท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดร้บัในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 

 



 
 

หนงัสือเชิญประชมุผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2565  หนา้ 33 | 43 

แผนทีส่ถานทีจ่ัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565 

ณ นนัทอทุยานสโมสร ชัน้ 2 (ตรงขา้มโรงพยาบาลธนบรีุ) 
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การใช้รหัสคิวอาร ์(QR Code) สาํหรับดาวนโ์หลดรายงานประจาํปี และหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนยร์ับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกัด ในฐานะนายทะเบียน

หลกัทรพัยไ์ดพ้ฒันาระบบเพ่ือใหบ้รษิัทจดทะเบียนส่งรายงานประจาํปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสผ่์านรหสัคิวอาร ์(QR Code) ใหผู้้

ถือหุน้สามารถเรียกดขูอ้มลูไดอ้ย่างสะดวก รวดเรว็ และลดการใชท้รพัยากร 

ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดขอ้มลูผ่าน QR Code (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) ตามขัน้ตอนต่อไปนี ้
 

สาํหรับระบบ IOS 

วิธีท่ี 1   

1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนมือถือ Scan ไปท่ีรูป QR Code บนเอกสาร 

 2. หนา้จอจะมีขอ้ความ (Notification) ขึน้มาดา้นบน ใหก้ดท่ีขอ้ความนัน้ เพ่ือดขูอ้มลูประกอบการประชมุ 

วิธีท่ี 2  

1. เปิดแอปพลิเคชั่น ไลน ์(LINE) 

2. เลือก เพ่ิมเพ่ือน (Add Friends)  →  เลือก QR Code         → Scan ไปท่ีรูป QR Code บนเอกสาร 

 
หมายเหตุ: กรณีท่ีไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชั่น 

(Application) อ่ืน ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook เป็นตน้ 

3. จะมีขอ้ความ (Notification) ขึน้มาบนหนา้จอ ใหก้ดท่ีขอ้ความนัน้เพ่ือดขูอ้มลูประกอบการประชมุ  
 

สาํหรับระบบ Android 

1. เปิดแอปพลิเคชั่น QR CODE READER หรือในกรณีท่ียังไม่มีโปรแกรมสามารถดาวโ์หลดไดท่ี้ Play Store โดยเปิด QR Code 

Reader จะเป็นหนา้จอถ่ายรูปตามปกติ ให ้หนักลอ้งไปท่ีรูป QR code บนเอกสาร จากนัน้ URL ของเอกสารจะปรากฎขึน้มาใหก้ด 

OK หรือ เปิด (Open) เพ่ือดขูอ้มลูประกอบการประชมุ 

 

2. กรณีเขา้ผ่านแอปพลิเคชั่น Line เลือก เพ่ิมเพ่ือน → เลือก QR Code → สแกน QR Cod เช่นเดียวกบัระบบ IOS 
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อากรแสตมป์ 

20 บาท 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 
 

เขียนท่ี ..................................................................  

วนัท่ี............. เดือน........................พ.ศ. ................                                                         
 

(1)  ขา้พเจา้ .........................................................................................................................   สญัชาต ิ.........................................  

อยู่บา้นเลขท่ี ......................................  ถนน .............................................  ตาํบล / แขวง .......................................................  

อาํเภอ / เขต ........................................................  จงัหวดั ................................................  รหสัไปรษณีย ์..............................   
           

(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท ธนบรีุ เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) โดยถือหุน้สามญัจาํนวนทัง้สิน้รวม........................................หุน้     

        ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................เสียง 
           

 (3)  ขอมอบฉนัทะให ้(มอบฉนัทะไดเ้พยีง 1 คน และสามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 4) 

1. ..............................................................................อาย ุ.......... ปี อยู่บา้นเลขท่ี .......... ถนน.........................................                  

ตาํบล / แขวง....................อาํเภอ / เขต........................... จงัหวดั ..................................... รหสัไปรษณีย ์................ หรือ 

              2. ..............................................................................อาย ุ.......... ปี อยู่บา้นเลขท่ี .......... ถนน.........................................                  

ตาํบล / แขวง....................อาํเภอ / เขต........................... จงัหวดั ..................................... รหสัไปรษณีย ์................ หรือ 

              3. ดร. วิกรม คุม้ไพโรจน ์ อาย ุ   76    ปี อยู่บา้นเลขท่ี     611     ถนน   บาํรุงเมือง       ตาํบล / แขวง    คลองมหานาค      . 

                  อาํเภอ / เขต       ป้อมปราบศตัรูพ่าย                  จงัหวดั          กรุงเทพฯ                    รหสัไปรษณีย ์        10100        หรือ    

              4. นายวีระชยั ศรีขจร อาย ุ   69    ปี อยู่บา้นเลขท่ี     611     ถนน   บาํรุงเมือง       ตาํบล / แขวง    คลองมหานาค      . 

                  อาํเภอ / เขต       ป้อมปราบศตัรูพ่าย                  จงัหวดั          กรุงเทพฯ                    รหสัไปรษณีย ์        10100             .     

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุสามญั

ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ในวนัพฤหสับดท่ีี 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ นนัทอทุยานสโมสร (ตรงขา้มโรงพยาบาลธนบรีุ) เลขท่ี 64  

ซอยอิสรภาพ 44 แขวงบา้นช่างหล่อ  เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ 10700 หรือจะพึงเล่ือนไปใน วนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชมุนัน้ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ  

 

ลงชื่อ.............................................. ผูม้อบฉนัทะ  ลงชื่อ.............................................. ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(.....................................................................)  (.....................................................................) 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ

ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบ

ฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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อากรแสตมป์ 

20  บาท 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

 (แบบทีก่าํหนดรายการตา่งๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่งละเอียดชัดเจนตายตัว) 
............................................... 

 
เขียนท่ี................................................................. 

        วนัท่ี.............เดือน............................พ.ศ.............. 
  

1. ขา้พเจา้..........................................................................................สญัชาติ.........................................................  

อยู่บา้นเลขท่ี........................................ถนน....................................................ตาํบล/แขวง.....................................................              

อาํเภอ/เขต................................................ จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย.์.............................................  

ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท ธนบรีุ เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

โดยถือหุน้สามญัจาํนวนทัง้สิน้รวม......................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.......................................เสียง 

2. ขอมอบฉนัทะให ้ 

(1) ...........................................................................................................อาย ุ.............................ปี  

อยู่บา้นเลขท่ี...................................ถนน..........................................................ตาํบล/แขวง................................................ 

อาํเภอ/เขต........................................... จงัหวดั ................................................... รหสัไปรษณีย.์............................... หรือ  

(2) …………………………………………………….…………………… อาย ุ................................ปี        

อยู่บา้นเลขท่ี...................................ถนน..........................................................ตาํบล/แขวง................................................ 

อาํเภอ/เขต........................................... จงัหวดั ................................................... รหสัไปรษณีย.์............................... หรือ  

  (3) มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ         ดร. วิกรม คุม้ไพโรจน ์                                         อาย ุ     76          ปี  

อยู่บา้นเลขท่ี       611                     ถนน          บาํรุงเมือง                            ตาํบล / แขวง     มหานาค                             .   

อาํเภอ / เขต        ป้อมปราบศตัรูพ่าย                     จงัหวดั          กรุงเทพฯ                    รหสัไปรษณีย ์        10100        หรือ 

  (4) มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ          นายวีระชยั ศรีขจร                                             อาย ุ     69          ปี  

อยู่บา้นเลขท่ี       611                     ถนน          บาํรุงเมือง                            ตาํบล / แขวง     มหานาค                             .   

อาํเภอ / เขต        ป้อมปราบศตัรูพ่าย                     จงัหวดั          กรุงเทพฯ                    รหสัไปรษณีย ์        10100        

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวท่ีเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญั  

ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ในวนัพฤหสับดท่ีี 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ นนัทอทุยานสโมสร (ตรงขา้มโรงพยาบาลธนบรีุ) เลขท่ี 

64  ซอยอิสรภาพ 44 แขวงบา้นช่างหล่อ  เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ 10700 หรือจะพึงเล่ือนไปใน วนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

3. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุดงันี ้  

 วาระที ่1 ประธานแจ้งทีป่ระชุมเพื่อทราบ 

- วาระนีเ้ป็นการแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งมีการลงมติ - 

 วาระที ่2 พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2564 

- วาระนีเ้ป็นการแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งมีการลงมติ – 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 9 
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 วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจาํปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้ 

 เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย               งดออกเสียง 

 วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2564 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้ 

 เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย               งดออกเสียง 

 วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้ 

 เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย               งดออกเสียง 

 วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกาํหนดต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้ 

 เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย               งดออกเสียง 

 การเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้

(1) ดร. วิกรม  คุม้ไพโรจน ์

        เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย               งดออกเสียง 

(2) ดร. ขจร ธนะแพสย ์

 เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย               งดออกเสียง 

(3) นายศิธา เมฆสวรรค ์

        เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย               งดออกเสียง 

(4) ดร. ฤกขจี กาญจนพิทกัษ ์

 เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย               งดออกเสียง  
 

 วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 
    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้ 

 เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย               งดออกเสียง 

 วาระที ่8 พิจารณาอนุมัตกิารให้ลงทุนในโครงการโรงพยาบาลธนบุรี รังสิต ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย ์
    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้ 

 เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย               งดออกเสียง 
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 วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติขายทีด่ินทีรั่งสิต ซึ่งเป็นรายการจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการทีเ่กี่ยวโยง 
    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้ 

 เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย               งดออกเสียง 

 วาระที ่10 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้ 

 เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย               งดออกเสียง 

4. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในสาระใด ๆ ท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

5. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ี

ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือ

เพ่ิมเติมขอ้เท็จจรงิประการใดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชมุนัน้ เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน

หนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ  
 

ลงชื่อ.............................................. ผูม้อบฉนัทะ  ลงชื่อ.............................................. ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(.....................................................................)   (.....................................................................) 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ  

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ในกรณีท่ีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อ

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแบบ  
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ ของ บริษัท ธนบุรี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)  

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565 ในวันวันพฤหัสบดีท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ นันทอุทยาน

สโมสร (ตรงขา้มโรงพยาบาลธนบรีุ) เลขท่ี 64  ซอยอิสรภาพ 44 แขวงบา้นช่างหล่อ  เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ 10700 หรือจะพึง

เล่ือนไปใน วนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย  

------------------------------------- 
 

 
วาระที ่................เรื่อง....................................................................................................................................... 

      (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร  

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง   

วาระที ่................เรื่อง....................................................................................................................................... 

      (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร  

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 

วาระที ่................เรื่อง.......................................................................................................................................  

      (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร  

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 

วาระที ่................เรื่อง....................................................................................................................................... 

      (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร  

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 

วาระที ่................เรื่อง.......................................................................................................................................  

      (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร  

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 
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อากรแสตมป์ 

20  บาท 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
 (แบบที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน  

ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) 
............................................... 

 

เขียนท่ี................................................................ 

วนัท่ี............เดือน............................พ.ศ............. 
 

1. ขา้พเจา้.........................................................................................สญัชาติ............................................. 

อยู่บา้นเลขท่ี......................................ถนน..................................................ตาํบล/แขวง....................................................       

อาํเภอ/เขต.............................................. จงัหวดั..............................................รหสัไปรษณีย.์........................................... 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ ใหก้บั......................................................................................................     
 
ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ธนบรีุ เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)  

โดยถือหุน้สามญัจาํนวนทัง้สิน้รวม...............................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.................................เสียง ดงันี ้         
 

2. ขอมอบฉนัทะให ้ 
 (1) ....................................................................................................................อาย ุ.............................ปี  

อยู่บา้นเลขท่ี.............................ถนน.........................................................ตาํบล/แขวง................................................ 

อาํเภอ/เขต........................................... จงัหวดั ................................................... รหสัไปรษณีย.์............................. หรือ  

  (2) ....................................................................................................................อาย ุ.............................ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี.............................ถนน.........................................................ตาํบล/แขวง................................................ 

อาํเภอ/เขต........................................... จงัหวดั ................................................... รหสัไปรษณีย.์............................. หรือ 

  (3) มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ         ดร. วิกรม คุม้ไพโรจน ์                                         อาย ุ     76          ปี  

อยู่บา้นเลขท่ี       611                     ถนน          บาํรุงเมือง                            ตาํบล / แขวง     มหานาค                            .   

อาํเภอ / เขต        ป้อมปราบศตัรูพ่าย                     จงัหวดั          กรุงเทพฯ                    รหสัไปรษณีย ์        10100        หรือ 

  (4) มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ          นายวีระชยั ศรีขจร                                             อาย ุ     69          ปี  

อยู่บา้นเลขท่ี       611                     ถนน          บาํรุงเมือง                            ตาํบล / แขวง     มหานาค                            .   

อาํเภอ / เขต        ป้อมปราบศตัรูพ่าย                     จงัหวดั          กรุงเทพฯ                    รหสัไปรษณีย ์        10100        

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวท่ีเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ในการ

ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ในวันพฤหสับดีท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ นันทอุทยานสโมสร (ตรงขา้ม

โรงพยาบาลธนบรีุ) เลขท่ี 64  ซอยอิสรภาพ 44 แขวงบา้นช่างหล่อ  เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ 10700 หรือท่ีพึงจะเล่ือนไปใน

วนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย  

3. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุดงันี ้ 

 มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

 มอบฉนัทะบางส่วน คือหุน้สามญั...............................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้............................เสียง 
 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 9 
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4. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้

 วาระที ่1 ประธานแจ้งทีป่ระชุมเพื่อทราบ 

- วาระนีเ้ป็นการแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งมีการลงมติ - 

 วาระที ่2 พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2564 

- วาระนีเ้ป็นการแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งมีการลงมติ – 

 วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจาํปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้ 

 เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย               งดออกเสียง 

 วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2564 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้ 

 เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย               งดออกเสียง 

 วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้ 

 เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย               งดออกเสียง 

 วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกาํหนดต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้ 

 การเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้

(1) ดร. วิกรม คุม้ไพโรจน ์

        เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย               งดออกเสียง 

(2) ดร. ขจร ธนะแพสย ์

 เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย               งดออกเสียง 

(3) นายศิธา เมฆสวรรค ์

        เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย               งดออกเสียง 

(4) ดร. ฤกขจี กาญจนพิทกัษ ์

 เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย               งดออกเสียง  
 

 วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้ 
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 เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย               งดออกเสียง 

 วาระที ่8 พิจารณาอนุมัตกิารให้ลงทุนในโครงการโรงพยาบาลธนบุรี รังสิต ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย ์
    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้ 

 เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย               งดออกเสียง 

 วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติขายทีด่ินทีรั่งสิต ซึ่งเป็นรายการจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการทีเ่กี่ยวโยง 
    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้ 

 เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย               งดออกเสียง 

 วาระที ่10 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้ 

 เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย               งดออกเสียง 

5. การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการ

ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

6. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือใน

กรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการ

แกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจรงิประการใดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้

ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชมุนัน้ เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุ

ในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ  

ลงชื่อ.............................................. ผูม้อบฉนัทะ  ลงชื่อ.............................................. ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(.....................................................................)   (.....................................................................)                                                                                              
 

หมายเหตุ   

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีปรากฎชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้

คสัโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

(1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน 

3. ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. วาระเลือกตัง้กรรมการ สามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
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5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบ

ประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
 

ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 
 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ ของ บริษัท ธนบุรี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 

ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ในวันวันพฤหสับดีท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ นันทอุทยาน

สโมสร (ตรงขา้มโรงพยาบาลธนบุรี) เลขท่ี 64  ซอยอิสรภาพ 44 แขวงบา้นช่างหล่อ  เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ 10700 หรือจะ

พึงเล่ือนไปใน วนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย  

 

----------------------------------------- 

 

 
 วาระที ่................เรื่อง.................................................................................................................................. 

        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร  

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 เห็นดว้ย.........................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.......................เสียง   งดออกเสียง....................เสียง 

 วาระที ่................เรื่อง.................................................................................................................................. 

        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร  

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 เห็นดว้ย.........................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.......................เสียง   งดออกเสียง....................เสียง 

 วาระที ่................เรื่อง.................................................................................................................................. 

        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร  

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 เห็นดว้ย.........................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.......................เสียง   งดออกเสียง....................เสียง 

 วาระที ่................เรื่อง.................................................................................................................................. 

        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร  

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 เห็นดว้ย.........................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.......................เสียง   งดออกเสียง....................เสียง 

 วาระที ่................เรื่อง.................................................................................................................................. 

        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร  

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 เห็นดว้ย.........................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.......................เสียง   งดออกเสียง....................เสียง 
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