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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   

 

ประชุมเม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 10.15 น. ณ นนัทอุทยานสโมสร (ตรงขา้มโรงพยาบาล
ธนบุรี) เลขท่ี 64  ซอยอิสรภาพ 44  แขวงบา้นช่างหล่อ  เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ 10700 

แจ้งองค์ประชุม 

คุณจินดา อริยพรพงศ ์เลขานุการบริษทั แจง้ท่ีประชุมวา่ การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 ของ
บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท/THG”) มีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง 48 ราย นบัเป็น
จ านวนหุ้น 9,814,876 หุ้น และผูรั้บมอบฉันทะจ านวน 89 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้น 526,084,370 หุ้น รวมจ านวน
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งส้ินจ านวน 137 คน นบัจ านวนหุน้รวมทั้งส้ิน 535,899,246 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 63.24 ของทุน
จดทะเบียนที่ช าระแลว้จ านวน 847,467,400 หุ้น ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ คือ มีผูถื้อ
หุน้ไม่นอ้ยกวา่ 25 คนหรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 
ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 

คุณจินดา ไดแ้จง้มาตรการและแนวทางปฏิบติัในการประชุมภายใตม้าตรการป้องกนัการแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 รวมทั้งแสดงแผนท่ีและแจง้เส้นทางหนีไฟให้ผูเ้ขา้ประชุมทุกท่านทราบ เพื่อให้ทุกท่าน
ออกจากอาคารไดอ้ย่างปลอดภยัในกรณีประสบอคัคีภยั หรือไดย้ินสัญญาณเตือนภยั และไดแ้นะน ากรรมการ 
ผูบ้ริหาร และผูเ้ขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

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

1. นพ. บุญ  วนาสิน  ประธานกรรมการ 
2. นพ. ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ รองประธานกรรมการ และ CEO 
3. ดร. วิกรม คุม้ไพโรจน์ กรรมการอิสระ และกรรมการผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 
4. คุณวีระชยั  ศรีขจร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเส่ียง 
และกรรมการผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ 

5. คุณเฉลิมกุล  อภิบุณโยภาส  กรรมการ ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการและจริยธรรม
ธุรกิจ และกรรมการบริหารความเส่ียง  

6. คุณนลิน วนาสิน กรรมการ  
7. คุณกรรณิการ์ งามโสภี  กรรมการ อิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  และ

กรรมการบ ริห า รความ เ ส่ี ย ง   ( ร่ วมประ ชุมผ่ า น ส่ื อ
อิเลก็ทรอนิกส์)  
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8. พญ. ลินดา  ไกรวิทย ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ  และ
กรรมการก ากบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ (ร่วมประชุม
ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์) 

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

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

 
ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. คุณอญัชลี ชวลิตจารีธรรม กรรมการบริหาร CFO และผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี 
2. ดร. สุวดี  พนัธุ์พานิช กรรมการบริหาร และ Chief PPP Business 
3. คุณสุวฒัน์ งามสมบติั ผูอ้  านวยการฝ่ายกฎหมายและท่ีดิน 
4. คุณจินดา อริยพรพงศ ์ เลขานุการบริษทั 
 

ผู้สอบบัญชี )ร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์( 

1. คุณกฤษณ์ ชชัวาลยว์งศ ์ บจก. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส 
2. คุณปวีณา ชาญชนะโสภณ บจก. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส 

 
ท่ีปรึกษาทางการเงินอสิระ )ร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์( 

1. คุณณฐัวุฒิ อนนัตธ์นวฒัน์ บจก. ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเมน้ท ์
2. คุณอิทธิเดช เช้ือรังสรรค ์ บจก. ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเมน้ท ์

 
ก่อนเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระ เลขานุการบริษทัได้แนะน าฝ่ายกฎหมายของบริษทัฯ คือ คุณ

สุวฒัน์ งามสมบติั ผูอ้  านวยการฝ่ายกฎหมายและท่ีดิน จากนั้นไดก้ล่าวเชิญชวนขออาสาสมคัรตวัแทนผูถื้อหุ้น
เป็นสักขีพยานในการตรวจนบัคะแนนเสียงในการประชุม ซ่ึงคุณณฐรักษ์ แสนซุ่ม ผูถื้อหุ้นรายย่อยไดอ้าสา
เป็นสักขีพยานในการตรวจนบัคะแนนเสียง และให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านรับชมวีดีโอช้ีแจง “วิธีปฏิบติัใน
การออกเสียงลงคะแนน” ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดเป็นพิเศษ ผูถื้อหุ้น
จะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นมิได ้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
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  การลงมติ หรืออนุมติักิจการใด ๆ ท่ีประชุมใหญ่จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานท่ี
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด ยกเวน้กรณีต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่น้อย
กวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

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

ส าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั 

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

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

ในกรณีบตัรลงคะแนนมีการแกไ้ข ขดูลบ หรือขีดฆ่าใด ๆ กรุณาลงลายมือช่ือก ากบั มิฉะนั้น บริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาใหบ้ตัรในวาระนั้นเป็นบตัรเสีย  

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

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

การประมวลผลและนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ 

จะด าเนินการโดยใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1  บริษทัฯ จะบนัทึกคะแนนเสียงตามการลงทะเบียนของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมทั้งหมดเป็น “เห็นดว้ย” 

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

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

เร่ิมการประชุม  

 นพ. บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าว
ตอ้นรับและขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม พร้อมเปิดการประชุม โดยมอบหมายให้ คุณจินดา อริยพรพงศ์
เลขานุการบริษทั เป็นผูด้  าเนินการประชุม คุณจินดาแจง้ว่า บริษทัฯ ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม 
และเสนอช่ือบุคคลเพื่อคดัเลือกเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ ระหวา่ง
วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2565 รวมทั้งสอบถามค าถามล่วงหนา้ส าหรับการประชุมผูถื้อ
หุ้น ระหว่างวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัท่ี 20 เมษายน 2565 แต่ไม่มีผูใ้ดเสนอวาระ ช่ือบุคคล หรือค าถาม
เพิ่มเติม จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระ ดงัน้ี  

วาระที่ 1  ประธานแจ้งท่ีประชุมเพ่ือทราบ  

ประธานฯ แจง้ว่า ปี 2563 บริษทัฯ ไดล้งทุนในธุรกิจใหม่หลายโครงการ ท าให้ผลก าไรสุทธิจากการ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ในปี 2564 แมเ้ราทุกคนยงัต้องเผชิญกับวิกฤตโรคระบาด COVID-19 
ต่อเน่ือง ซ่ึงเศรษฐกิจไดรั้บผลกระทบเป็นวงกวา้งตั้งแต่ระดบัฐานรากจนถึงมหภาค THG ไดว้างแผนเพื่อท า
ความเขา้ใจและปรับตวัให้ทนักบัสถานการณ์ภายใตม้าตรฐานการรักษาพยาบาลท่ีเหมาะสม ผสานกบัการใช้
เทคโนโลยอีอนไลน์เป็นช่องทางการส่ือสาร ท าใหส้ามารถสร้างผลการด าเนินงานท่ีดีใหก้บัผูถื้อหุ้น และยงัคง
มุ่งสร้างความเติบโตโดยค านึงถึงความตอ้งการของลูกคา้เป็นส าคญั 

ในปี 2565 น้ี ปัญหาเงินเฟ้อมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบในหลายธุรกิจ ทั้งน้ี THG ไดว้างแผนรับมือ
กับสถานการณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งขยายรายได้จากธุรกิจใหม่ อาทิ โลจิสติกส์ เวลเนส การบ าบดัรักษาผูติ้ด
ยาเสพติด เป็นตน้ นอกจากการมุ่งสร้างผลก าไรเพื่อปันผลให้ผูถื้อหุ้นแลว้ บริษทัฯ ยงัให้ความส าคญัในการ
ตอบแทนและรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซ่ึงท่านประธานฯ เห็นว่า ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหา
ส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อความมัน่ของประเทศ มีผูติ้ดยาเสพติดจ านวนมาก ซ่ึงสามารถบ าบดัฟ้ืนฟูเพื่อคืนคนดี
สู่สังคม จึงได้เปิดศูนยบ์ าบดัฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด โดยทีมผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการบ าบดั
สามารถออกไปใชชี้วิตร่วมกบัสังคมไดอ้ย่างปกติสุขโดยไม่พึ่งยาเสพติด และไม่เสียประวตัิ  ซ่ึงเป็นปัญหา
ส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อความมัน่ของประเทศอย่างย ัง่ยืนต่อไป 

วาระที ่2  พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2564  

 นพ. ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ รองประธานกรรมการ และ CEO แจ้งท่ีประชุมว่า ผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2564 มีรายละเอียดดงัปรากฎในรายงานประจ าปี 2564 ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดไดโ้ดยการสแกน QR 
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Code ในหนงัสือเชิญประชุมที่ไดจ้ดัส่งให้กบัผู ถื้อหุ้น หรือ บนเว็บไซต์ของ THG (www.thg.co.th) โดย
สรุปผลการด าเนินงาน ดงัน้ี  

• การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในปี 2564 

o ไตรมาส 1 ไดเ้พิ่มทุนใน บจก. ธนบุรี เวลบีอ้ิง (บริษทัย่อยท่ี THG ถือหุ้นร้อยละ 99.99) จาก 1,300 ลา้น
บาท เป็น 1,500 ลา้นบาท 

o ไตรมาส 2 ได้จดัตั้งบริษทัย่อย ช่ือ บจก. เมดแอคเซส ทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท THG ถือหุ้นร้อยละ 
99.97 และลงทุนใน บจก. ไทยเมดิคลัโกลฟ จ านวน 200 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 7.40 

o ไตรมาส 3 ไดเ้พิ่มทุนใน บมจ. สิริเวช จนัทบุรี (บริษทัร่วม) โดย THG ไดล้งทุนเพิ่มจ านวน 51.80 ลา้น
บาท ท าใหส้ัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 31.87 เป็น ร้อยละ 31.92 

o ไตรมาส 4 ไดจ้ดัตั้งบริษทัย่อย ช่ือ บมจ. ธนบุรี คานาบิซ โดย THG ถือหุ้นร้อยละ 75.0 (ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 8 
มีนาคม 2565 ไดล้ดการลงทุนเหลือร้อยละ 14.0) และไดล้งทุนเพิ่มในบริษทัอ่ืน ไดแ้ก่ 1) บมจ. รพ. ราช
ธานี (RJH) 160.62 ลา้นบาท ท าให้ THG มีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 5.07 และ 2) บจก.ไทย
จดัการลองสเตย ์จ านวน 4.23 ลา้นบาท โดย THG ถือหุน้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.10 

o โรงพยาบาลธนบุรีไดรั้บการจดัอนัดบั โดย Newsweek เป็นโรงพยาบาลท่ีดีท่ีสุดในประเทศไทยอนัดบัท่ี 6 
ประจ าปี 2021 (2564) โดยส ารวจจากการสัมภาษณ์ความเห็นของบุคลากรทางการแพทยถึ์งมาตรฐานใน
การรักษา การใหบ้ริการ รวมถึงบรรยากาศในการท างานและสัมภาษณ์ความพึงพอใจของคนไข ้

 

 

http://www.thg.co.th/
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• ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 

 

 

• การปรับตวัจากสถานการณ์ COVID-19 
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• ภาพรวมผลประกอบการ 2564  

 

รายไดร้วม ปี 2564 มีรายไดร้วม 10,848 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ซ่ึงมีรายไดร้วม 7,315 ลา้นบาท 
คิดเป็นเพิ่มขึ้น 48%  

ก าไรก่อนหักดอกเบ้ีย ค่าเส่ือมราคา ภาษี และค่าใชจ่้ายตดัจ่าย (EBITDA) ปี 2564 มี EBITDA 2,977 
ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ซ่ึงมี EBITDA 1,157 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึ้น 157% 

ก าไรสุทธิ ในปี 2564 มีก าไรสุทธิ 1,337 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ซ่ึงมีก าไรสุทธิ 62 ลา้นบาท 
หรือเพิ่มขึ้น 2,222%  

• แผนธุรกิจปี 2565 
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o ขยายอาคารเพิ่มศกัยภาพการใหบ้ริการในโรงพยาบาลธนบุรี และโรงพยาบาลธนบุรี 2 

o เพิ่มจ านวนเตียงจดทะเบียน เพื่อเพิ่มก าลงัการใหบ้ริการในโรงพยาบาลธนบุรี บ ารุงเมือง และโรงพยาบาล
ธนบุรี ทุ่งสง  

 

o เป้าหมายธุรกิจปัจจุบนั ให้มีการเติบโตร้อยละ 30 ได้แก่ ธุรกิจบริการทางการแพทย ์ธุรกิจการบริบาล
ผูป่้วยและเคร่ืองมือแพทย ์และธุรกิจอ่ืน ๆ 

o การพฒันาโครงการใหม่ส าหรับบริการดา้นสุขภาพและการแพทย ์โดยมุ่งเนน้ในการน าเอาเทคโนโลยมีา
ช่ วย  ได้แ ก่  THG Hycar, THG Care, THG Academy, THG Metapark, Gudi Good และ  Healthcare 
Blockchain Ecosystem 

• พฒันาการเก่ียวกบันโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั ในปี 2564 

o กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน จะไม่กระท าหรือไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ได้ก าหนด
แนวทางปฏิบติั การสอบทาน และทบทวนการปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ 

o ได้ส่ือสารนโยบายฯ ไปยงับริษทัในเครืออย่างทัว่ถึง มีการจดัอบรมและให้ทุกคนลงนามพร้อมให้
ค ามัน่ 100% พร้อมกับก าหนดให้มีการช้ีแจงนโยบายในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกคร้ัง 

o ก าหนดบทลงโทษ ผูท่ี้กระท าคอร์รัปชันตอ้งได้รับพิจารณาโทษทางวินัย และอาจจะตอ้งรับโทษตาม
กฎหมาย หากกระท าผิดต่อกฎหมาย 

o ก าหนดช่องทางการแจง้เบาะแสการกระท าผิดและขอ้ร้องเรียนพร้อมมาตรการในการตรวจสอบเม่ือพบ
การกระท าท่ีเขา้ข่ายคอร์รัปชนั 
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ตัวอย่างกจิกรรมส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  

โครงการเขียนเล่าเร่ืองเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั เพื่อชิงเงินรางวลั 

 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผูเ้ขา้ประชุมท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น  

ท่ีประชุมรับทราบ ผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 
 

วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2564 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564  

 นพ. ธนาธิป เสนอท่ีประชุมอนุมติังบการเงินรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี 2564 ซ่ึงปรากฏอยู่ในส่วน 
“งบการเงิน" ของรายงานประจ าปี ไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทั 
และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้ โดยสรุปรายละเอียดท่ีส าคญัดงัน้ี  

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน (หน่วย: บาท) 

THG งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 

สินทรัพย ์ 20,280.2 23,798.73 19,612.9 22,376.05 
หน้ีสิน 11,949.1 14,180.74 9,534.8 11,491.68 
รายไดจ้ากกิจการโรงพยาบาล 6,279.1 10,023.01 4,701.5 5,786.51 
รายไดร้วม 7,314.8 10,847.49 5,129.2 6,024.31 
ก าไรส าหรับปี 22.8 1,356.82 460.1 930.83 
ก าไรส าหรับปีส าหรับบริษทัใหญ่ 62.4 1,337.43 460.1 930.83 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.07 1.58 0.54 1.10 
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และแสดงความคิดเห็น 

เม่ือไม่มีผูเ้ขา้ประชุมท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา
ลงมติ โดยมติของระเบียบวาระน้ีตอ้งใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติ อนุมติังบการเงิน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง )หุ้น( คิดเป็นอตัราร้อยละ 
เห็นดว้ย 536,509,787 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม 536,509,787 100.00 

 

วาระท่ี 4  พจิารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 

คุณจินดา เสนอท่ีประชุมพิจารณาดงัน้ี  

1) การจดัสรรเงินทุนส ารอง 

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

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

2) การจ่ายเงินปันผล 

ส าหรับการจ่ายเงินปันผลนั้น THG มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 
40 ของก าไรสุทธิท่ีเป็นส่วนของบริษทัใหญ่จากงบการเงินเฉพาะกิจการ หลงัหักภาษีเงินได ้แต่ไม่รวมก าไร
หรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง และภายหลงัจากหักเงินส ารองตามกฎหมายและเงิน
ส ารองอ่ืน ๆ แลว้  

ทั้งน้ี THG มีก าไรสุทธิท่ีเป็นส่วนของบริษทัใหญ่ ประมาณ 930.83 ลา้นบาท จึงเห็นสมควรเสนอ
จ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการ ปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.8 ของก าไรสุทธิท่ี
เป็นส่วนของบริษทัใหญ่ และคิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ินจ านวน 762.72 ลา้นบาท ทั้งน้ี อตัราการจ่ายเงินปัน
ผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ THG โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ส าหรับผลการ
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ประกอบการตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2564  ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงิน 338.99 
ลา้นบาท จ่ายเม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565 

ทั้งน้ี จ่ายเงินปันผลส่วนท่ีเหลือในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ินจ านวน 423.73 
ลา้นบาท โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัท่ี 23 มีนาคม 2565 จะจ่ายเงินปันผลภายใน
วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2565 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 2562 2563 2564 คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 
ก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม (ลา้นบาท) 459.77 22.81 1,356.82   
ก าไรสุทธิท่ีเป็นส่วนของบริษทัใหญ่ตามงบการเงิน
รวม (ลา้นบาท) 

462.39 62.43 1,337.43   

ก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) 692.29 460.06 930.83   
ก าไรสุทธิท่ีเป็นส่วนของบริษทัใหญ่ตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) 

692.29 460.06 930.83   

จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 849.08 849.08 847.47 1)   
จ านวนหุ้น  (หักจ านวนหุ้น ซ้ือคืน  ณ วัน ท่ี  28 
กุมภาพนัธ์ 64) (ลา้นหุน้) 

849.08 843.80 847.47 1)    

ก าไรสุทธิต่อหุน้ ค านวณจากงบการเงินรวม (หุน้) 0.55 0.07 1.58   
ก าไรสุทธิต่อหุ้น ค านวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
(หุน้) 

0.82 0.54 1.10   

อตัราเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท) 0.40 0.30 0.90 0.40 0.50 
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 339.63 253.14 762.72   
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ค านวณจากงบการเงินรวม 
(ร้อยละ) 

73.45 405.50 57.03 
 

  

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ค านวณจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการ (ร้อยละ) 

49.06 55.02 81.80   

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และแสดงความคิดเห็น  

เม่ือไม่มีผูเ้ขา้ประชุมท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา
ลงมติ โดยมติของระเบียบวาระน้ีตอ้งใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติ อนุมติัไม่จดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพิ่มในปีน้ี และอนุมติัการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2564 แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.80 ของก าไรสุทธิท่ีเป็นส่วนของบริษทั
ใหญ่ และคิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ินจ านวน 762.72 ลา้นบาท ทั้งน้ี จ่ายเงินปันผลส่วนท่ีเหลือในอตัราหุ้นละ 
0.50 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ินจ านวน 423.73 ลา้นบาท โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล 
ในวนัท่ี 23 มีนาคม 2565 จะจ่ายเงินปันผลภายในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2565 ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี  
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ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง )หุ้น( คิดเป็นอตัราร้อยละ 

เห็นดว้ย 536,509,787 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม 536,509,787 100.00 

 
วาระท่ี 5  พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

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

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดและเสนอแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชี เสนอบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (“PWC”) ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของ THG 
และบริษทัย่อยเดิมตั้งแต่ปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ถึงปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 รวม
เป็นระยะเวลา 8 ปีรวมทั้งไดมี้การเปล่ียนผูส้อบบญัชีท่ีลงนามครบตามท่ีก าหนดแลว้ เพื่อให้การด าเนินงาน
เกิดความต่อเน่ือง อีกทั้งเป็นบริษทัผูส้อบบญัชีท่ีมีประสบการณ์ ความรู้ ความเช่ียวชาญ ความเขา้ใจธุรกิจ และ
ผลการตรวจสอบปีท่ีผ่านมาเป็นมาตรฐานเช่ือถือได ้รวมทั้งมีความสามารถในการจดัท างบการเงินของ THG 
ไดท้นัตามก าหนดเวลา ซ่ึงเห็นว่าค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีปี 2565 ของ PWC มีความเหมาะสม พร้อมได้ให้
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 

โดยขออนุมติัท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดงัน้ี 

1) ให้ผูส้อบบญัชีคนหน่ึงคนใดของ PWC ดงัมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี มีอ านาจสอบทาน ตรวจสอบ แสดง
ความเห็นต่องบการเงิน และลงนามในรายงานการสอบบญัชี และการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งของ THG และบริษทัย่อย
ส าหรับปี 2565 

ช่ือ-สกุล ผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาตเลขที่ 

ปีที่ลงนามในฐานะ
ผู้สอบบัญชี THG 

จ านวนปี 

นายกฤษณ์ ชชัวาลวงศ ์ 5016 2563-2564 2 
นางอนุทยั ภูมิสุรกุล 3873 - - 
นายวิเชียร  ก่ิงมนตรี 3977 - - 

ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีตามรายช่ือขา้งตน้ไม่มีความสัมพนัธ์ และ/หรือ ส่วนไดเ้สียระหว่างผูส้อบบญัชีกบั
บริษทั/ บริษทัย่อย/ ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ตลอดจนไม่มีรายการท่ี
อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั THG แต่อยา่งใด 
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2) หากผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บอนุญาตดงักล่าว ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้ PWC จดัหาผูส้อบบญัชี
ท่ีไดรั้บอนุญาตอ่ืนของบริษทัมาปฏิบติัหน้าท่ีแทนได ้โดยมอบอ านาจให้กรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

3) เสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี PWC ส าหรับค่าสอบบญัชีของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะ 
ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และค่าสอบทานงบไตรมาสให้ผูส้อบบญัชีของ THG จ านวน 
3,750,000 บาท รวมถึงรับทราบค่าสอบบญัชี PWC ส าหรับบริษทัยอ่ย จ านวนรวม 4,600,000 บาท และ รับทราบ
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของส านกังานสอบบญัชีอ่ืน ๆ ส าหรับบริษทัย่อย ในวงเงินประมาณการรวม 300,000 
บาท ซ่ึงคณะกรรมการบริษทั จะดูแลใหส้ามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา สรุปไดด้งัน้ี 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 2563 
 

2564 
ท่ีขออนุมติั 

2564 
ท่ีใชจ้ริง 

2565 
ท่ีขออนุมติั 

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

 
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.ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee ) ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
รวมค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี (บาท) 9,930,000 8,680,000 8,580,000 8,650,000 

ทั้งน้ี ค่าสอบบญัชีปี 2565 อาจเปล่ียนแปลงตามจ านวนบริษทัย่อย และ/หรือปริมาณงานท่ีเกิดขึ้นจริง
ระหวา่งปี 

4) มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทสอบทานงบการเงินของ THG เพิ่มเติมตามความจ าเป็น
เหมาะสม 

5) รับทราบค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีบริษทัย่อยท่ีจัดตั้งขึ้นใหม่ในปี 2564 คือ บริษทั เมดแอคเซส 
จ ากดั และบริษทั ธนบุรี คานาบิซ จ ากดั (มหาชน) โดยค่าตอบแทนผูส้อบบญัชียงัอยู่ในวงเงินประมาณการ
ของบริษทัยอ่ยท่ีขออนุมติัไว ้

6) รับทราบค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัย่อยในปี 2564 ท่ีลดลงจ านวนเงิน 100,000 บาท จากท่ี
ขออนุมติัไว ้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และแสดงความคิดเห็น 

เม่ือไม่มีผูเ้ขา้ประชุมท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา
ลงมติ โดยมติของระเบียบวาระน้ีตอ้งใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติ  อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 และก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี  

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง )หุ้น( คิดเป็นอตัราร้อยละ 
เห็นดว้ย 536,509,787 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
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ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง )หุ้น( คิดเป็นอตัราร้อยละ 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม 536,509,787 100.00 

 
วาระที่ 6   พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

คุณจินดา น าเสนอท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ ดงัน้ี 

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

โดยท่ีบริษทัฯ มีกรรมการรวมทั้งส้ิน 13 ท่าน ในปีน้ี มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 4 ท่าน โดยมีรายนามดงัต่อไปน้ี 

ช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
1. ดร. วิกรม  คุม้ไพโรจน์ กรรมการอิสระ  
2. ดร. ขจร ธนะแพสย ์ กรรมการ 
3. นายศิธา เมฆสวรรค ์ กรรมการ และกรรมการก ากบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 
4. ดร. ฤกขจี กาญจนพิทกัษ ์ กรรมการ 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คุณจินดาจึงขอเรียนเชิญกรรมการท่ีครบก าหนดออก
จากต าแหน่งตามวาระออกจากหอ้งประชุมจนกวา่จะการพิจารณาวาระน้ีจะเสร็จส้ิน    

เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี THG ไดแ้จง้ข่าวในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ใหสิ้ทธิผูถื้อหุ้น
เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัล่วงหน้าส าหรับการประชุมสามญัผู ้
ถือหุ้นประจ าปี 2565 ตั้งแต่วนัท่ี  1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2565 ซ่ึงปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุ้นราย
ใดเสนอช่ือบุคคลเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  

ท่ีประชุมคณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนได้ ได้มีการพิจารณากลั่นกรองด้วยความ
รอบคอบ ระมดัระวงั เพื่อให้มัน่ใจว่าบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในคร้ังน้ี มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษทัฯ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ THG รวมถึงคุณสมบติั ประสบการณ์ และความ
เช่ียวชาญของกรรมการท่ีครบก าหนดตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ ทั้งไดพ้ิจารณาแลว้วา่บุคคลท่ีจะเสนอช่ือ
ให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง จึง
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เห็นชอบให้เสนอรายช่ือกรรมการรายเดิม 4 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษทัและกรรมการชุด
ยอ่ยต่อไปอีกวาระหน่ึง  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และแสดงความคิดเห็น  

เม่ือไม่มีผูเ้ขา้ประชุมท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา
ลงมติ โดยมติของระเบียบวาระน้ีตอ้งใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ซ่ึงผูถื้อหุน้จะพิจารณาลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยมีประวติัของกรรมการแต่ละท่านตามท่ีปรากฏในหนงัสือ
เชิญประชุม 

มติ อนุมติัแต่งตั้งแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ ดว้ย
คะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

ท่านท่ี 1: ดร. วิกรม  คุม้ไพโรจน์ (กรรมการอิสระ) 
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง )หุ้น( คิดเป็นอตัราร้อยละ 
เห็นดว้ย 536,095,587 99.9228 
ไม่เห็นดว้ย 414,200 0.0772 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม 536,509,787 100.0000 

 

ท่านท่ี 2: ดร. ขจร ธนะแพสย ์(กรรมการ) 
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง )หุ้น( คิดเป็นอตัราร้อยละ 
เห็นดว้ย  510,419,539 95.1370 
ไม่เห็นดว้ย  26,090,248 4.8630 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม 536,509,787 100.0000 

 

ท่านท่ี 3: นายศิธา เมฆสวรรค ์กรรมการ และกรรมการก ากบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง )หุ้น( คิดเป็นอตัราร้อยละ 
เห็นดว้ย  510,419,539 95.1370 
ไม่เห็นดว้ย  26,090,248 4.8630 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม 536,509,787 100.0000 
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ท่านท่ี 4: ดร. ฤกขจี กาญจนพิทกัษ ์(กรรมการ) 
ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง )หุ้น( คิดเป็นอตัราร้อยละ 
เห็นดว้ย  510,426,139 95.1383 
ไม่เห็นดว้ย  26,083,648 4.8617 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม 536,509,787  100.0000 

 

จากนั้นผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ชิญให้กรรมการท่ีครบก าหนดตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้
หอ้งประชุมเพื่อพิจารณาวาระต่อไป 

คุณจินดา แจง้ว่า เพื่อความโปร่งใสในการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ขอเรียนแจง้การจดัตั้งบริษทัของ
กรรมการ ซ่ึงมิไดมี้สภาพเป็นอยา่งเดียวกนัและไม่ไดเ้ป็นการคา้แข่งกบั THG ดงัน้ี  
1. บริษัท เพ่ือแพทย์ไทย จ ากดั 
วันที่จดจัดตั้ง 16 มกราคม 2557 

ทุนจดทะเบียน  1,000,000 บาท (หน่ึงลา้นบาทถว้น) 
ที่ตั้ง 61/160 ถนน พระราม 9 แขวง หว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กทม.10310 
วัตถุประสงค์ รับเป็นท่ีปรึกษาและใหค้ าแนะน าเก่ียวกบังานบริหาร 
กรรมการ นายธนาธิป ศุภประดิษฐ์ (เป็นรองประธานกรรมการ และ CEO ของ THG) 
ผู้ถือหุ้น นายธนาธิป ศุภประดิษฐ์ ถือหุน้  100% 

ทั้งน้ี นพ. ธนาธิป ได้จดัตั้ง บริษทั เพื่อแพทยไ์ทย จ ากัด มาตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 ก่อนจะได้รับ
แต่งตั้งเป็นกรรมการ THG ในปี 2559  และตั้งแต่ก่อตั้งมาบริษทัดังกล่าวยงัไม่ได้ด าเนินกิจการใด ๆ  จึงไม่มี
การคา้แข่งกบั THG 

 

2. บริษัท อาจารย์หมอ จ ากดั 
วันที่จดจัดตั้ง 14 มกราคม 2565 

ทุนจดทะเบียน  5,000,000 บาท (หา้ลา้นบาทถว้น) 
ที่ตั้ง 61/160 ถนน พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กทม. 10310 
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการใหค้ าปรึกษา แนะน าขอ้คิดเห็นในการแพทย ์
กรรมการ 1. นายธนาธิป  ศุภประดิษฐ์ 2. นางสาวนลิน  วนาสิน 

3. นายอาศิส อุนนะนนัท ์ 4. นายภาสกร วนัชยัจิระบุญ     
5. นายพชร เอกชนนิยม 

ผู้ถือหุ้น 
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บริษทั อาจารยห์มอ จ ากดั ใหบ้ริการ Platform Online ทางการแพทย ์โดยกลุ่มอาจารยโ์รงเรียนแพทย ์ซ่ึง

ไม่สังกดัเครือข่ายโรงพยาบาลใด ๆ การด าเนินงานไม่เป็นการคา้ท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และไม่เป็นการคา้แข่งกบั 

THG เพราะ 1) เป็นธุรกิจ Technology Platform ทางการแพทย ์ท่ี THG ไม่มีบุคลากรพฒันาระบบเฉพาะทาง และ 

2) ระบบดงักล่าวออกแบบมาเพื่อเปิดให้บริการทัว่ไป ไม่จ ากดัว่าให้ THG ใชเ้พียงเครือเดียว หาก THG ให้ความ

สนใจในภายหลงั จะเป็นลกัษณะของการใชบ้ริการเท่านั้น 

3. บริษัท เมดิเวิร์ส จ ากดั 
วันท่ีจดจัดตั้ง 4 เมษายน 2565 

ทุนจดทะเบียน  5,000,000 บาท (หา้ลา้นบาทถว้น) 
ท่ีตั้ง 61/160 ถนน พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กทม. 10310 
วัตถุประสงค์ ประกอบกิจการออกแบบ พฒันา จดัจ าหน่าย ดูแลรักษาและให้บริการเก่ียวกบัขอ้มูลอุปกรณ์

ส่ือสารสารสนเทศ ซอฟแวร์ 
กรรมการ 1. นางสาวนลิน วนาสิน (กรรมการ THG) 

2. นายธนาธิป ศุภประดิษฐ์ (เป็นรองประธานกรรมการ และ CEO ของ THG) 
3. นางสาวของชนก แพร่พิพฒัน์มงคล 

ผู้ถือหุ้น 

 

ทั้งน้ี บริษทั เมดิเวิร์ส จ ากดั เป็นบริษทัใหม่ ก่อตั้งขึ้นโดยยงัไม่ไดป้ระกอบธุรกิจใด 

 

วาระท่ี 7  พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

คุณจินดา เสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ดงัน้ี 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยดว้ยความ

เหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนตามความเห็นของท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน เพื่อตอบแทนการท างานของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย จึงเสนอให้ท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565 ในอตัราเท่ากบั

ปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
 

ต าแหน่ง 
2564 - 2565 

ค่าตอบแทนรายปี  
(บาทต่อปี) 

เบ้ียประชุม  
(บาทต่อคร้ัง) 

ประธานกรรมการบริษทั  180,000 12,000 
กรรมการบริษทั 150,000 12,000 
คณะกรรมการชุดยอ่ย ไดแ้ก่ 
1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
2) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
3) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
4) คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 

- 12,000 

หมายเหตุ:  (1) คณะกรรมการบริหารไม่จดัเป็นคณะกรรมการชุดย่อย และไม่ไดรั้บค่าเบ้ียประชุม 

  (2) ผูบ้ริหารท่ีเป็นกรรมการชุดยอ่ยจะไม่ไดรั้บค่าเบ้ียประชุม  

2) ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน 

2.1 ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลธนบุรี เสนอปรับวงเงินเพิ่ม เพื่อให้เหมาะสมกับอัตราค่า
รักษาพยาบาลท่ีปรับตวัสูงขึ้น ดงัน้ี 

ต าแหน่ง ค่ารักษาพยาบาล ปี 2564 ค่ารักษาพยาบาล ปี 2565 

ประธานกรรมการบริษัท และ
กรรมการบริษทั 

100,000 บาทต่อปี  
ส่วนเกินลด 50% 

150,000 บาทต่อปี  
ส่วนเกินลด 50% 

บิดา-มารดา ส่วนลด 50% ไม่จ ากดัวงเงิน ส่วนลด 50% ไม่จ ากดัวงเงิน 
ภรรยาและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะ 

ส่วนลด 50%  
รวมแลว้ไม่เกิน 100,000 บาท 

ส่วนลด 50%  
รวมแลว้ไม่เกิน 150,000 บาท 

2.2 ค่าประกนัสุขภาพ โรค COVID -19 (เสนอเพิ่มจากปีก่อนท่ีไม่มี) 

2.3 ค่าประกนัอุบติัเหตุกลุ่ม (เสนอเพิ่มจากปีก่อนท่ีไม่มี) 

2.4 ค่าประกนัภยัความรับผิดของกรรมการและเจา้หนา้ท่ีของบริษทั 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และแสดงความคิดเห็น  

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

มติ  อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยตามเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
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ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง )หุ้น( คิดเป็นอตัราร้อยละ 
เห็นดว้ย  536,509,787   100.0000 
ไม่เห็นดว้ย  0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม 536,509,787   100.0000 

 
วาระที่ 8  พจิารณาอนุมัติการให้ลงทุนในโครงการโรงพยาบาลธนบุรี รังสิต ซ่ึงเป็นรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 

นพ. ธนาธิป เสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการใหล้งทุนในโครงการโรงพยาบาลธนบุรี รังสิต ซ่ึงเป็น
รายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์ดงัน้ี 

โครงการฯ จะด าเนินงานภายใตบ้ริษทัร่วมทุนท่ีจะจดัตั้งใหม่ มีทุนจดทะเบียน 2,700 ลา้นบาท (มูลค่า 
100 บาทต่อหุน้) โดยมีผูถื้อหุน้ดงัน้ี 

 
 

 

การเขา้ท ารายการในคร้ังน้ี ไม่ถือเป็นรายการเก่ียวโยงกนั เน่ืองจากการลงทุนดงักล่าวเป็นการได้มา
ซ่ึงหุน้ของบริษทัร่วมทุนท่ีจะจดัตั้งใหม่ในอนาคต โดยผูล้งทุนแต่ละรายลงทุนท่ีราคาพาร์และไม่ไดมี้ผูถื้อหุ้น
ใดไดรั้บหรือเสียประโยชน์จากการลงทุนใหแ้ก่ฝ่ายใด 
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ขอ้มูลโครงการโรงพยาบาลธนบุรี รังสิต  

 ตั้งอยูห่นา้โครงการ Jin Wellbeing Country 
 เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิ (Tertiary care) 
 มีหอ้งตรวจผูป่้วยจ านวน 80 หอ้ง 
 มีหอ้งพกัผูป่้วยจ านวน 250 เตียง 
 อาคาร 13 ชั้น บนพื้นท่ีใชส้อย 38,200 ตารางเมตร 
 เป็นการร่วมมือกนัระหวา่ง 3 โรงพยาบาล และกลุ่มแพทยฯ์ 
 กลุ่มลูกคา้เงินสด 

 
 

ประมาณการผลตอบแทน 
 

 

 
มูลค่าเงินลงทุน 

รายการ มูลค่าลงทุนโดยประมาณ )ล้านบาท( 
มูลค่าท่ีดิน 584.0 
ค่าก่อสร้างอาคาร 1,487.5 
เคร่ืองมือแพทย ์      450.0 
เงินทุนหมุนเวียนเร่ิมแรก 178.5 
รวม 2,700.0 
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อาคาร 13 ชั้น 
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วนั/ เดือน/ ปีท่ีท ารายการ 

ลงนามในสัญญาระหว่างผูถื้อหุ้นภายใน 2 เดือน หลงัจากได้รับอนุมติัการเขา้ท ารายการได้มาซ่ึง
สินทรัพยจ์ากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 โดยคาดวา่จะมีก าหนดการในแต่ละขั้นตอนดงัน้ี 
ล าดบั  ขั้นตอนการด าเนินการ ก าหนดการโดยประมาณ 

1. ขออนุมติัรายการจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ THG 28 เมษายน 2565 
2. ลงนามในสัญญาขอ้ตกลงระหวา่งผูถื้อหุ้น (Shareholders’ Agreement) ภายในไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 
3. จดัตั้งบริษทัร่วมทุน พร้อมทั้งด าเนินการโอนท่ีดิน และช าระค่าหุน้ ภายในไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 
4. การออกแบบต่าง  ๆ และด า เนินการเ ก่ียวกับการยื่นรายงาน

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Environment Impact Assessment:  EIA) 
และการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

ภายในธนัวาคม 2565 

5. การประมูลหาผูรั้บเหมาก่อสร้าง รวมถึงงานเสาเขม็ งานโครงสร้าง
อาคารงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร 

ภายในไตรมาสท่ี 1 ปี 2566 
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ล าดบั  ขั้นตอนการด าเนินการ ก าหนดการโดยประมาณ 
6. การด าเนินการก่อสร้าง รวมถึงงานเสาเขม็งานโครงสร้างอาคารงาน

ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร (โดยงานระบบวิศวกรรมประกอบ
อาคาร จะเร่ิมก่อสร้างในปี 2566) ตกแต่งภายใน และงานภูมิทศัน์ 

ภายในมิถุนายน 2566 

7. การขออนุญาตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดใชอ้าคารและการเปิดใช้
สถานพยาบาล 

ภายในไตรมาส 1 ปี 2568 

8. การเตรียมความพร้อมในการเปิดด าเนินการ ภายในไตรมาส 1 ปี 2568 
9. โรงพยาบาลธนบุรี รังสิต เปิดด าเนินการ ภายในไตรมาส 2 ปี 2568 

 
การค านวณขนาดของรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์(เงินลงทุนในบริษทัร่วม) 

การเขา้ลงทุนดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นการท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน ลงวันท่ี  31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบัติการของบริษทัจด
ทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศฯ เร่ืองไดม้า
หรือจ าหน่ายไป”)  

การค านวณขนาดของรายการท่ีจะไดม้าซ่ึงสินทรัพยมี์รายละเอียดดงัน้ี 

▪ ข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ (งบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัทฯ ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564)  

รายละเอียด (หน่วย: ลา้นบาท) 

สินทรัพยร์วม (1) 23,798.73 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2) 336.14 

หน้ีสินรวม (3) 14,180.74 

ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (4) 470.66 

สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA = (1) – (2) – (3) – (4)) 8,811.19 

▪ ขอ้มูลส่ิงตอบแทนในการเขา้ท ารายการ  
การเขา้ท ารายการฯ ในคร้ังน้ี บริษทัร่วมทุนจะตอ้งออกหุ้นสามญัของบริษทัร่วมทุนเป็นส่ิงตอบแทน

ใหแ้ก่บริษทัฯ โดยมีมูลค่าหุ้นท่ีจ านวน 810.00 ลา้นบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 30.00 ของสัดส่วนโครงการฯ ทั้ง
จ านวนท่ี 2,700.00 ลา้นบาท  
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▪ การค านวณขนาดรายการตามเกณฑค์ านวณเปรียบเทียบ  
เกณฑ ์ การค านวณ (ลา้นบาท) มูลค่า (ร้อยละ) 

1. มูลค่าสินทรัพยท่ี์มี
ตวัตนสุทธิ (NTA) 

(NTA ของโครงการฯ x สัดส่วนท่ีไดม้า) x 100 / NTA ของ THG) 
= (2,700,000,000*30%) x 100 / 8,811,186,381   

9.19 

2. ก าไรสุทธิจากการ
ด าเนินงาน  

ไม่สามารถค านวณไดเ้น่ืองจากบริษทัร่วมทุนจะจดัตั้งหลงัจาก
ไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุน้ 

- 

3. มูลค่ารวมของส่ิงตอบ
แทน 

(มูลค่ารายการท่ีจ่าย x 100) / สินทรัพยร์วมของบริษทั 
= (810,000,000+239,848,532) x 100 / 23,798,727,636  

3.40 

4. มูลค่าหุน้ทุนท่ีบริษทัจด
ทะเบียนออกเพื่อช าระ
ค่าสินทรัพย ์

ไม่สามารถค านวณไดเ้น่ืองจากไม่มีการออกหุ้นเพื่อช าระค่าสินคา้ 
 

- 

หมายเหตุ:  1/ งบการเงินรวมฉบบัตรวจสอบของบริษทัฯ ประจ าปี 2564  
 

โดยมีขนาดรายการรวมสูงสุด เม่ือค านวณตามเกณฑม์ูลค่าของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ เท่ากบัร้อยละ 
9.19 อ้างอิงตามงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษทัฯ ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงถือเป็น
รายการขนาดเล็ก และเม่ือรวมขนาดรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพยใ์นช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนหนา้ จะท าให้มี
ขนาดรายการรวมสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 10.65 เกณฑม์ูลค่าสินทรัพยท่ี์มีตวัตนัสุทธิ ซ่ึงถือเป็นรายการขนาดเลก็ 
ท่ีอยู่ภายใตอ้ านาจอนุมติัของคณะกรรมการบริษทั เน่ืองจากมีขนาดรายการน้อยกว่าร้อยละ 15.00  แต่ดว้ย
รายการน้ีเป็นรายการท่ีเก่ียวเน่ืองกนักบัการรายการจ าหน่ายท่ีดิน ซ่ึงเป็นรายการเก่ียวโยงกนัขนาดใหญ่ท่ีตอ้ง
ขออนุมติัจากผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทัจึงให้เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัรายการไปในคราว
เดียวกนั 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

แมว้า่ THG และ RAM จะด าเนินธุรกิจโรงพยาบาลเหมือนกนั แต่ไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เน่ืองจาก 

1. RAM เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ THG จึงแต่งตั้งตวัแทนมาเป็นกรรมการใน THG 2 ท่านตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น ซ่ึงการอนุมติัรายการใด ๆ ตอ้งใช้เสียงขา้งมาก จึงไม่มีอ านาจควบคุม หรือเขา้มาบริหารงานใน 
THG  

2. เม่ือมีวาระใดท่ี RAM มีส่วนได้เสีย (รายการท่ีเก่ียวโยงกนั) จะพิจารณาให้นายแพทยเ์อ้ือชาติ กาญจน
พิทกัษ ์และ นางสาวฤกขจี กาญจนพิทกัษ ์งดออกเสียงในวาระดงักล่าว  

3. การท่ีกลุ่ม RAM เขา้มาถือหุน้ใน THG เป็นการเสริมความแขง็แกร่ง ไดแ้ลกเปล่ียนความรู้ ความเช่ียวชาญ 
อาทิ สั่งซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทยร่์วมกนั เพื่อเพิ่มอ านาจต่อรอง ท าให้ THG และ RAM มีการจดัการดา้น
ตน้ทุนท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น  



 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2565  หนา้ท่ี 25 | 34 
 

4. RAM และ THG เป็นพนัธมิตรท่ีดีช่วยสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจซ่ึงกนัและกนัตลอดมา แมว้า่จะประกอบ
กิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัแต่ไม่ใช่คู่แข่งกนั เน่ืองจากท าเลท่ีตั้งของโรงพยาบาลในเครืออยู่ห่างกนั 
รพ ในเครือของทั้ง 2 กลุ่มท่ีใกลก้นัมีเพียง รพ ธนบุรี บ ารุงเมือง และ รพ มเหสักข ์ซ่ึงมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย
ต่างกนั 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และแสดงความคิดเห็น  

เม่ือไม่มีผูเ้ขา้ประชุมท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา

ลงมติ โดยมติของระเบียบวาระน้ีตอ้งใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้

ถือหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วน

ไดเ้สีย  

มติ  อนุมติัการให้ลงทุนในโครงการโรงพยาบาลธนบุรี รังสิต ซ่ึงเป็นรายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย์ ดว้ย

คะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง )หุ้น( คิดเป็นอตัราร้อยละ 
เห็นดว้ย  349,545,048  100.0000 
ไม่เห็นดว้ย  0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม 349,545,048  100.0000 

 
วาระที่ 9  พจิารณาอนุมัติขายท่ีดินท่ีรังสิต ซ่ึงเป็นรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์และรายการท่ีเกีย่วโยง 

นพ. ธนาธิป เสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัขายท่ีดินท่ีรังสิต ซ่ึงเป็นรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์
และรายการท่ีเก่ียวโยง โดยมีขอ้มูลดงัน้ี 

ผู้ซ้ือ บริษทัร่วมทุนท่ีจะจดัตั้งขึ้น ประกอบดว้ยผูร่้วมทุนจ านวน 4 ราย ไดแ้ก่ 
1) บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“THG”) 
2) บริษทั โรงพยาบาลรามค าแหง จ ากดั (มหาชน) (“RAM”) 
3) กลุ่มแพทย ์นพ. นภสินธุ์ เถกิงเดช 1/ 
4) บริษทั โรงพยาบาลวิภาวดี จ ากดั (มหาชน) (“VIBHA”) 

หมายเหตุ 1/ บุคคลในกลุ่มแพทย ์นพ. นภสินธุ์ เถกิงเดช มิไดเ้ป็นผูถื้อหุน้รายใหญ 
หรือ มิไดเ้ป็นกรรมการของ THG หรือมิไดเ้ป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ผู้ขาย บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   



 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2565  หนา้ท่ี 26 | 34 
 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ RAM เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของ THG โดย RAM และ VIBHA มีกรรมการร่วมกนักบั 
THG จึงถือเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไวใ้น
ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั   

ราคาขาย 584.00 ล้านบาท โดยบริษทัฯ จะได้หุ้นของบริษทัร่วมทุนเป็นส่ิงตอบแทนใน
จ านวน 5,840,000 หุน้ มีมูลค่าท่ีตราไว ้100.00 บาทต่อหุน้   

วันท่ีท ารายการ ภายในระยะเวลา 2 เดือน หลงัจากได้รับอนุมติัการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพย ์(ท่ีดิน) และรายการเก่ียวโยง จากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565  

ประเภททรัพย์สิน ท่ีดิน ประกอบด้วย โฉนดท่ีดินเลขท่ี 184903, 184904, 184905 และ 184906 รวม
จ านวน 4 โฉนดที่ดิน เน้ือท่ีรวมเท่ากบั 20-0-00.8 ไร่ หรือ 8,000.8 ตารางวา  

ท่ีตั้งโครงการ หนา้โครงการ Jin Wellbeing County ติดถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหน่ึง 
 อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

การใช้ประโยชน์จาก
ท่ีดินในปัจจุบัน 

พื้นท่ีโดยส่วนใหญ่เป็นท่ีดินเปล่า มีส่ิงปลูกสร้างไดแ้ก่ 
1.อาคารตึกส านกังานชั้นเดียว 
2.แปลงปลูกผกัปลอดสารพิษ 
3.บ่อน ้าขนาดประมาณ 45.00 x 58.00 เมตร ลึกประมาณ 1.00 เมตร 
4.บ่อน ้าขนาดประมาณ 18.00 x 63.00เมตร ลึกประมาณ 1.00 เมตร 

เ จ้ า ข อ ง สิ ท ธิ ต า ม
กฎหมาย 

THG 

ติดภาระจ ายอม เน้ือท่ีดินส่วนท่ีเป็นถนนภาระจ ายอม ของโฉนดเลขท่ี 184906 รวมเน้ือท่ี 2-3-35 
ไร่ หรือ 1,135.00 ตารางวา 
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บุคคลเกี่ยวโยง ความเกี่ยวโยง การถือหุ้นในบริษัทฯ 
ณ วันที่ 23 มี.ค. 65 

บริษทัร่วมทุนท่ีตั้งใหม่ • มี RAM เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ และ RAM เป็นผูถื้อหุน้
ใหญ่ของ THG  

- 

 • THG มีกรรมการร่วมกนักบั RAM และ VIBHA  

RAM • เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในบริษทัร่วมทุนท่ีตั้งใหม่ สัดส่วน
ร้อยละ 40 

• เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของ THG 
• มีกรรมการร่วมกนักบั THG ไดแ้ก่ นพ. เอ้ือชาติ กาญ
จนพิทกัษ ์

• เป็นผูถื้อหุน้ของ VIBHA สัดส่วนร้อยละ 7.09 

178,489,544 หุน้  
ร้อยละ 21.06 

VIBHA • เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัร่วมทุนท่ีตั้งใหม่ สัดส่วนร้อยละ 
10 

- 
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บุคคลเกี่ยวโยง ความเกี่ยวโยง การถือหุ้นในบริษัทฯ 
ณ วันที่ 23 มี.ค. 65 

• กรรมการร่วมกนักบั THG หน่ึงรายไดแ้ก่ นางสาวฤก
ขจี กาญจนพิทกัษ ์

นพ. เอ้ือชาติ  
กาญจนพิทกัษ ์

• เป็นกรรมการและผูถื้อหุ้นของ THG 
• เป็นกรรมการและผูถื้อหุ้นของ RAM สัดส่วนร้อยละ 

0.95 
• เป็นผูถื้อหุน้ของ VIBHA สัดส่วนร้อยละ 1.29 

14,259,500 หุ้น 
ร้อยละ 1.68 

นางสาวฤกขจี  
กาญจนพิทกัษ ์

• เป็นกรรมการของ THG  
• เป็นผูถื้อหุน้ของ RAM สัดส่วนร้อยละ 1.76 
• เป็นกรรมการของ VIBHA และไม่ไดเ้ป็นผูถื้อหุน้ 

- 

ท่ีมา : สมุดบญัชีรายช่ือผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 23 มีนาคม 2565 และ  www.set.or.th ณ วนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2565 

เน่ืองจาก RAM เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัฯ ในสัดส่วนร้อยละ 21.06 ของทุนจดทะเบียนและช าระ

แลว้ โดยบริษทัฯ และ RAM มีกรรมการร่วมกนัสองรายไดแ้ก่ นพ. เอ้ือชาติ กาญจนพิทกัษ ์และนางสาวฤกขจี 

กาญจนพิทกัษ ์นอกจากน้ีบริษทัฯ มีกรรมการร่วมกนั 1 รายกบั VIBHA ไดแ้ก่ นางสาวฤกขจี กาญจนพิทกัษ์ 

จึงท าใหธุ้รกรรมการจ าหน่ายสินทรัพย ์(ท่ีดิน)ดงักล่าว เขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  

การค านวณขนาดของรายการ 

1) รายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์(ท่ีดิน) 

การจ าหน่ายท่ีดินคราวน้ีคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 584.00 ลา้นบาท ท าใหก้ารจ าหน่ายท่ีดินดงักล่าวเขา้
ข่ายเป็นการท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนัยส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
ทรัพยสิ์น ลงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศฯ เร่ืองไดม้าหรือจ าหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการ
รวมสูงสุดเม่ือค านวณตามเกณฑม์ูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน เท่ากบัร้อยละ 2.45 อา้งอิงตามงบการเงินรวมฉบบั
ตรวจสอบของบริษทัฯ ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

โดยการค านวณขนาดของรายการท่ีจะไดม้าซ่ึงสินทรัพยมี์รายละเอียดดงัน้ี 

▪ ข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ (งบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัทฯ ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564)   

รายละเอียด (หน่วย: ลา้นบาท) 
สินทรัพยร์วม (1) 23,798.73 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2) 336.14 
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รายละเอียด (หน่วย: ลา้นบาท) 
หน้ีสินรวม (3) 14,180.74 
ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (4) 470.66 
สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA = (1) – (2) – (3) – (4)) 8,811.19 

 

▪ ขอ้มูลส่ิงตอบแทนในการเขา้ท ารายการ  
การเขา้ท ารายการฯ ในคร้ังน้ีบริษทัร่วมทุนจะตอ้งออกหุ้นสามญัของบริษทัร่วมทุนเป็นส่ิงตอบแทน

ให้แก่บริษทัฯ คิดเป็นหุ้นจ านวน 5,840,000 หุ้น มีมูลค่าท่ีตราไว ้100.00 บาทต่อหุ้น  มีมูลค่าหุ้นเท่ากบัราคา
ท่ีดินคือจ านวน 584.00 ลา้นบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 21.63 ของทุนท่ีออกและช าระแลว้ของบริษทัร่วมทุน
จ านวน 2,700.00 ลา้นบาท  
 

▪ การค านวณขนาดรายการตามเกณฑค์ านวณเปรียบเทียบ  
เกณฑ ์ การค านวณ (ลา้นบาท) มูลค่า (ร้อยละ) 

1. มูลค่าสินทรัพยท่ี์มี
ตวัตนสุทธิ (NTA) 

ไม่สามารถค านวณไดเ้น่ืองจากเป็นการจ าหน่ายท่ีดินเพื่อช าระค่า
หุน้บริษทัร่วมทุน 

- 

2. ก าไรสุทธิจากการ
ด าเนินงาน  
(4 ไตรมาสล่าสุด) 

ไม่สามารถค านวณไดเ้น่ืองจากบริษทัร่วมทุนจะจดัตั้งหลงัจาก
ไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุน้ 

- 

3. มูลค่ารวมของส่ิงตอบ
แทน 

มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนทั้งหมด (584) x 100 
 / สินทรัพยร์วมของบริษทัฯ (23,798.73) 1/ 

2.45 
 

4. มูลค่าหุน้ทุนท่ีบริษทัจด
ทะเบียนออกเพื่อช าระ
ค่าสินทรัพย ์

ไม่สามารถค านวณไดเ้น่ืองจากไม่มีการออกหุ้นเพื่อช าระค่า
สินคา้ 

 

- 

หมายเหตุ:  1/ งบการเงินรวมฉบบัตรวจสอบของบริษทัฯ ประจ าปี 2564  
 

รวมขนาดรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยใ์นช่วงระยะเวลา 6 เดือนก่อนหนา้ จะท าใหข้นาดรายการ
รวมสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 2.71 ของมูลค่ารวมส่ิงตอบแทน ซ่ึงถือเป็นรายการขนาดเลก็ ท่ีอยูภ่ายใตอ้  านาจอนุมติั
ของคณะกรรมการบริษทั เน่ืองจากมีขนาดรายการนอ้ยกว่าร้อยละ 15.00 

2) การค านวนขนาดรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

เน่ืองจาก RAM เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัฯ ในสัดส่วนร้อยละ 21.06 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้
ของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ และ RAM มีกรรมการร่วมกันสองรายได้แก่ นพ. เอ้ือชาติ กาญจนพิทกัษ์ และ
นางสาวฤกขจี กาญจนพิทกัษ์ นอกจากน้ีบริษทัฯ มีกรรมการร่วมกนั 1 รายกบั VIBHA ไดแ้ก่ นางสาวฤกขจี 
กาญจนพิทักษ์ ดังนั้ น การเข้าท ารายการฯ ดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน  ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และประกาศ
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คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและการปฎิบัติการของบริษทัจด
ทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 โดยมีขนาดคิดเป็นร้อยละ 6.63 ของมูลค่าสินทรัยพท่ี์มีตวัตนสุทธิ
ของบริษทัฯ อา้งอิงตามงบการเงินรวมฉบบัตรวจสอบของบริษทัฯ ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

เกณฑ ์ การค านวณ (ลา้นบาท) มูลค่า (ร้อยละ) 
เกณฑม์ูลค่าสินทรัพย ์ มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนทั้งหมด (584.00) 

/NTA ของบริษทัฯ (8,811.19) 
6.63 

 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่มีรายการเก่ียวโยงอ่ืนใดท่ีเกิดขึ้นใน 6 เดือนก่อนวนัท่ีมีการตกลงเขา้ท ารายการใน
คร้ังน้ีท่ียงัไม่ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เป็นผลใหข้นาดรายการมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 6.63  ของ
สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ (NTA) ของบริษทัฯ ซ่ึงมีขนาดรายการรวมกนัมากกวา่ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพยท่ี์
มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ ดงันั้น การเขา้ท ารายการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์ บริษทัฯ จึงมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั และประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซ่ึงก าหนดให้บริษทัฯ มีหนา้ท่ีตอ้ง 

1) จดัท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั
ของบริษทัฯ ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทนัที โดยมีสารสนเทศอยา่งนอ้ยตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  

2) แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อท าหนา้ท่ีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการให้ความเห็นตามท่ีก าหนด
ในประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยจดัส่งรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้เพื่อพิจารณาพร้อมกบัจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ ในการน้ี บริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งให ้บริษทั 
ดิสคฟัเวอร์ แมเนจเมน้ท ์ จ ากดั (“IFA” หรือ “ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ”) ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษาทางการ
เงินท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(“ส านกังาน ก.ล.ต.”)  เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในการใหค้วามเห็นต่อผูถื้อหุ้นในการเขา้ท า
รายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  

3) จดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เพื่ออนุมติัรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียว
โยงกนัดงักล่าว โดยจดัส่งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นให้แก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่สิบส่ีวนัก่อน
วนัประชุมผูถื้อหุน้ และตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผู ้
ถือหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 

 

การช าระค่าหุน้ส่วนหน่ึงดว้ยท่ีดิน 

วิธีการประเมินมูลค่า มูลค่าที่ดินตาม
วิธีการประเมิน 
)ล้านบาท( 

มูลค่าส่ิงตอบ
แทนที่ได้รับ* 
)ล้านบาท( 

มูลค่าส่ิงตอบแทน 
สูงกว่า/)ต ่ากว่า( วิธีการ
ประเมิน )ล้านบาท( 

สูงกว่า/
)ต ่ากว่า( 
ร้อยละ 

1) วิธีมูลค่าทรัพยสิ์นตามบญัชี  547.96 584.00 36.04 6.58% 
2) วิธีมูลค่าตลาด 
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วิธีการประเมินมูลค่า มูลค่าที่ดินตาม
วิธีการประเมิน 
)ล้านบาท( 

มูลค่าส่ิงตอบ
แทนที่ได้รับ* 
)ล้านบาท( 

มูลค่าส่ิงตอบแทน 
สูงกว่า/)ต ่ากว่า( วิธีการ
ประเมิน )ล้านบาท( 

สูงกว่า/
)ต ่ากว่า( 
ร้อยละ 

 - ราคาประเมินโดย ทรีทรี แอพไพรซลั 563.00 584.00 21.00 3.73% 
 - ราคาประเมินโดยพาวเวอร์แลนด ์ 556.13 584.00 27.87 5.01% 

ผลกระทบทางบญัชี 

รายการ งบการเงิน  
ณ 31 ธ.ค. 64 

เพิม่ขึน้ / )ลดลง( 
จากการท ารายการ 

คาดการณ์ผลกระทบ
ที่จะเกิดขึน้ภายหลัง
จากการขายที่ดิน 

เปลี่ยนแปลง 
)%( 

ผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 708.93 584.00 1,292.93 82.38% 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  9,775.82 (547.96) 1/ 9,227.86 -5.61% 

หมายเหตุ : 1/ ท่ีดินท่ีจะจ าหน่ายไปมีมูลค่าตามบญัชีตามงบการเงิน ณ 31 ธ.ค. 64 จ านวน 547.96 ลา้นบาท 
 

 รายการ  ลา้นบาท  
ผลกระทบต่องบก าไรขาดทุน 
มูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์ 584.00 
หกั มูลค่าทางบญัชีท่ีดิน 547.96 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์ 36.04 
หกั ประมาณการค่าธรรมเนียม และค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์2/ 22.87 
หกั ประมาณการภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของบริษทัฯ  5.84 
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยภ์ายหลงัจากการเขา้ท ารายการ 7.33 

หมายเหตุ 2/ประกอบดว้ยค่าโอนร้อยละ 2 จากราคาประเมินราชการเท่ากบั 3.60 ลา้นบาท และค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ร้อยละ 3.3 
ของราคาขายเท่ากบั 19.27  ลา้นบาท 

สรุปร่างสัญญาจะซ้ือจะขาย 

คู่สัญญา 1. บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จ ากัด )มหาชน( 
2. บริษัทร่วมทุนที่จะจัดต้ังขึน้ตามวาระที่ 8 

ผู้จะซ้ือ บริษทัร่วมทุนท่ีจะจดัตั้งขึ้นตามวาระท่ี 8 
ผู้จะขาย บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ที่ดินที่จะซ้ือจะขาย ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 184903, 184904, 184905 และ 184906 รวมจ านวน 4 โฉนด เน้ือท่ีรวมเท่ากบั 

20-0-00.8 ไร่ หรือ 8,000.8 ตารางวา ท่ีตั้งอยู่ บริเวณ โครงการ Jin Wellbeing County ติดถนน
พหลโยธิน (ทล.1) บริเวณ กม.36+550 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 
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ราคาซ้ือขาย คู่สัญญาตกลงซ้ือขายท่ีดินตามสัญญาน้ีในราคาเหมารวมเป็นเงินทั้งส้ิน 584 ลา้นบาท โดยราคา
ดงักล่าวไดร้วมถึงค่าธรรมเนียมค่าโอน ค่าภาษี ค่าอากรแสตมป์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การโอน 

การช าระราคาที่ดิน ผูจ้ะซ้ือตกลงช าระราคาท่ีดิน ใหแ้ก่ผูจ้ะขายในวนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินตามสัญญาน้ี 
ภายในระยะเวลาท่ีผูจ้ะซ้ือเห็นสมควรแจง้ให้ผูจ้ะขายทราบ โดยช าระราคาเป็นหุ้นตามราคา
พาร์ของบริษทัร่วมทุน มูลค่า 584 ลา้นบาท ลา้นบาท  

ค่าภาษีอากรและอ่ืน ๆ ผูจ้ะขายตกลงช าระค่าธรรมเนียมโอนและค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีเงินได ้และภาษีธุรกิจเฉพาะ 

สรุปความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ขอ้ดีของการเขา้ท าโครงการ 

1. บริษทัฯ ไม่ตอ้งใชเ้งินสดในการลงทุนในรายการวาระ 8 ทั้งหมด 
2. เป็นการน าท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด มาลงทุนเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อบริษทัฯ 
3. ราคาจ าหน่ายท่ีดิน เป็นราคาท่ีสูงกวา่ราคาประเมินของผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระ 
4. เป็นการจ าหน่ายท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดเพื่อลดภาระภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
5. ช่วยส่งเสริมโครงการ Jin Wellbeing County ซ่ึงเป็นโครงการของบริษทัฯ ใหมี้ความสมบูรณ์แบบมากขึ้น  
6. ขยายกลุ่มลูกคา้ในเขตรังสิต เพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัและช่วยสนบัสนุนโรงพยาบาลในเครือ 
7. บริษทัฯ สามารถรับรู้ก าไรทางบญัชี จากการจ าหน่ายท่ีดินได ้ณ วนัท่ีโอนกรรมสิทธ์ิ 
8. บริษทัฯ มีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลธนบุรี รังสิตในระยะยาว 
9. เป็นการลงทุนตามวตัถุประสงคแ์ละแผนกลยทุธ์ เพื่อการเติบโตในระยะยาวของบริษทัฯ 

ขอ้ดอ้ยของการเขา้ท าโครงการ 
1. อาจเสียโอกาสไดรั้บผลตอบแทน ในการใชป้ระโยชน์ของท่ีดินทั้งหมดแต่เพียงผูเ้ดียว 
2. อาจเสียโอกาสในการขายท่ีดินในราคาท่ีสูงขึ้นในอนาคต 
3. หากโครงการฯ ไม่สามารถเปิดด าเนินการได ้จะท าใหบ้ริษทัฯ ตอ้งเสียค่าโอนท่ีดินและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งแบบสูญเปล่า 
4. ในกรณีท่ีตอ้งซ้ือท่ีดินมาพฒันาธุรกิจในอนาคต อาจตอ้งใชเ้งินลงทุนท่ีสูงขึ้น 
5. เสียโอกาสในการน าเงินลงทุน 226.00 ลา้นบาทไปใชป้ระโยชน์ในดา้นอ่ืน 
6. บริษทัฯ จะไม่ไดรั้บเงินสดจากการจ าหน่ายท่ีดินในคร้ังน้ี 

คุณณัฐวุฒิ อนนัตธ์นวฒัน์ เสนอท่ีประชุมว่า การท่ีบริษทัฯ จ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์(ท่ีดิน) ให้บริษทั
ร่วมทุน ซ่ึงเป็นบุคคลเก่ียวโยงกัน โดยบริษทัฯ จะได้หุ้นสามญัของบริษทัร่วมทุนเป็นส่ิงตอบแทนมูลค่า
จ านวนเงิน 584 ลา้นบาท ซ่ึงหุน้ของบริษทัร่วมทุนท่ีบริษทัฯ ไดรั้บเป็นส่ิงตอบแทนตามมูลค่าท่ีตราไวโ้ดยไม่
มี Share premium และจากราคาของมูลค่าท่ีดินท่ีจะจ าหน่ายในคร้ังน้ีมีมูลค่า 584 ลา้นบาท เป็นราคาท่ีสูงกว่า
ราคาประเมินจากผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระ 2 ราย ท่ีอยู่ระหว่าง 556.13 – 563.00 ลา้นบาท ซ่ึงท าให้ราคา
เขา้ท ารายการเป็นราคาท่ีเหมาะสม 
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นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาถึงเหตุผล และเง่ือนไขในจ าหน่ายท่ีดินในคร้ังน้ีให้กับบริษทัร่วมทุนท่ีจะ
จดัตั้งใหม่ มีความเหมาะสม เน่ืองจากเง่ือนไขส่วนใหญ่เป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ปกติทัว่ไป สอดคลอ้งกบั
การลงทุนในธุรกิจปกติ และมิได้มีเง่ือนไขท่ีจะท าให้บริษทัฯ หรือ ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เสียผลประโยชน์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเง่ือนไขในกรณีท่ีบริษทัร่วมทุนมิไดด้ าเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลธนบุรีรังสิต ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี ภายหลงัจากท่ีบริษทัร่วมทุนรับโอนท่ีดินเพื่อใช้ก่อสร้างโรงพยาบาลธนบุรีรังสิตจาก THG 
คู่สัญญาตกลงให้บริษทัร่วมทุนจัดการโอนท่ีดินดังกล่าวกลับคืนแก่ THG ซ่ึงเป็นเง่ือนไขท่ีช่วยปกป้อง
ผลประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  

โดยหากพิจารณาจากเหตุผล มูลค่าการเขา้ท ารายการ เง่ือนไข ความเหมาะสมในการเขา้ท ารายการ
และพิจารณาจากขอ้ดี และขอ้ดอ้ยท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ IFA มีความเห็นว่าผูถื้อหุ้นควรลงมติอนุมติัการเขา้
ท ารายการในคร้ังน้ี 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม และแสดงความคิดเห็น  

เม่ือไม่มีผูเ้ขา้ประชุมท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา

ลงมติ โดยมติของระเบียบวาระน้ีตอ้งใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้

ถือหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วน

ไดเ้สีย 

มติ  อนุมติัขายท่ีดินท่ีรังสิต ซ่ึงเป็นรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยง ดว้ยคะแนน

เสียงดงัต่อไปน้ี 

ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ านวนคะแนนเสียง )หุ้น( คิดเป็นอตัราร้อยละ 
เห็นดว้ย  349,545,048  100.0000 
ไม่เห็นดว้ย  0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย 0 0.0000 
รวม 349,545,048  100.0000 

 

วาระที่ 10 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 

ไม่มีผูเ้ขา้ประชุมเสนอเร่ืองอ่ืนให้ท่ีประชุมพิจารณา ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถาม 
และแสดงความคิดเห็น 

นางชลลดา ทองอุทยัศรี ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ THG มีแผนจะลดมูลค่าหุน้ (PAR) จาก 1 บาทหรือไม่ 



 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2565  หนา้ท่ี 34 | 34 
 

คุณอญัชลี ชวลิตจารีธรรม CFO แจง้ว่า ปัจจุบนัอยู่ในกระบวนการพิจารณาและศึกษาขอ้มูล ซ่ึงยงัไม่
มีแผนด าเนินการ หากคณะกรรมการมีมติจะเปิดเผยขอ้มูลให้ทราบ และตอ้งเสนอผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
ต่อไป 

ไม่มีผูเ้ขา้ประชุมท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้
ทุกท่านท่ีไดส้ละเวลามาร่วมประชุมในคร้ังน้ี และกล่าวปิดการประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา : 12.15 นาฬิกา 
 
 

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

ลงช่ือ........................................................    
               (คุณจินดา อริยพรพงศ)์     
                  เลขานุการบริษทั     


