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ท่ี THG 17/2565 

 15 กมุภาพนัธ ์2565 

 

เรื่อง การกาํหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 และการจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลประกอบการปี 2564 

 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

บรษัิท ธนบรีุ เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จาํกดั  )มหาชน  (  (“THG”) ขอแจง้มติประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2565 

ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ ์2565 โดยมีมติท่ีสาํคญัสรุปไดด้งัต่อไปนี ้

1. รบัรองงบการเงินประจาํปี 2564 สิน้สดุเมื่อวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ความเห็นของคณะกรรมการ มีมติรับรองงบการเงินประจําปี 2564 สิน้สุดเมื่อวันท่ี 31 ธันวาคม 

2564 ไดผ้่านการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชีแลว้  และใหน้าํเรื่องดงักล่าวเสนอต่อที่ประชุม

สามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนมุติัต่อไป 

2. เห็นชอบการจดัสรรกาํไรสทุธิเป็นทนุสาํรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2564 

ความเห็นของคณะกรรมการ มีมติว่า THG ไดจ้ัดสรรทุนสาํรองจาํนวน 112.5 ลา้นบาท เท่ากับรอ้ย

ละ 13 ของทุนจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบัของ THG กาํหนดไวค้รบถว้นแลว้ จึงไม่ตอ้ง

จดัสรรเพิ่มในปีนี ้ 

ทัง้นี ้THG มีกาํไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ประมาณ 930.83 ลา้นบาท จึงเห็นสมควรเสนอ

จ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลประกอบการ ปี 2564 ในอัตราหุน้ละ 0.90 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 81.8 ของ

กาํไรสุทธิ และคิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้จาํนวน 762.72 ลา้นบาท ทัง้นี ้อัตราการจ่ายเงินปันผล

เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ THG 

ก. เสนอท่ีประชุมรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสาํหรบัผลการประกอบการตัง้แต่วันท่ี 1 

มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 ในอัตราหุน้ละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิน้ 

338.99 ลา้นบาท ซึ่งกาํหนดจ่ายวนัที่ 25 กมุภาพนัธ ์2565 เงินปันผลระหว่างกาลนีจ้่ายจากกาํไร

ที่เสียภาษีเงินไดน้ิติบคุคลในอตัรารอ้ยละ 20 

ข. เสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือ ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่าย

ทั้งสิน้จาํนวน 423.73 ล้านบาท โดยกาํหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวันท่ี 23 

มีนาคม 2565 และจ่ายเงินปันผลภายในวันท่ี 27 พฤษภาคม 2565 เงินปันผลนีจ้่ายจากกาํไรท่ี
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เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนีก้ารให้สิทธิดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน 

เน่ืองจากตอ้งรบัอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ก่อน 

3. เห็นชอบแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 

ความเห็นของคณะกรรมการ มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส 

จาํกัด เป็นผูส้อบบญัชีของ THG และบริษัทย่อย สาํหรบัรอบปีบญัชีสิน้สุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

โดยมีค่าสอบบญัชีของงบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของ THG และบริษัทย่อยจาํนวน 6 บริษัท 

รวมทัง้ค่าสอบทานงบไตรมาส รวมเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 8,350,000 บาท ค่าสอบบญัชีสาํหรบับริษัท

ย่อย จาํนวน 5 บริษัท รวมเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 170,000 บาท และใหน้าํเร่ืองดังกล่าวเสนอต่อท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุติัต่อไป 

4. พิจารณาเห็นชอบเร่ืองการสรรหากรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ความเห็นของคณะกรรมการ มีมติเห็นชอบการสรรหากรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีครบกําหนด 

ออกจากตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด ในปี 2565 THG มีกรรมการ

รวมทัง้สิน้ 13 ท่าน โดยมีกรรมการที่ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 4 ท่าน ดงันี ้

ชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. ดร. วิกรม  คุม้ไพโรจน ์ กรรมการอิสระ 

2. ดร. ขจร ธนะแพสย ์ กรรมการ  

3. นายศิธา เมฆสวรรค ์ กรรมการ และกรรมการกาํกบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 

4. ดร. ฤกขจ ีกาญจนพิทกัษ ์ กรรมการ 

 

5. เห็นชอบการกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยประจาํปี 2565 

ความเห็นของคณะกรรมการ  มีมติเห็นชอบการกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการ

ชุดย่อยประจาํปี 2565 เท่ากบัปี 2564 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริหารไม่จดัเป็นคณะกรรมการชุดย่อย และ

ไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชมุ และผูบ้รหิารท่ีเป็นกรรมการชดุย่อยจะไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชมุ 

 

ตาํแหน่ง 

2564 - 2565 

ค่าตอบแทนรายปี 

(บาทต่อปี) 

เบีย้ประชมุ  

(บาทต่อครัง้) 

ประธานกรรมการบรษัิท  180,000 12,000 

กรรมการบรษัิท 150,000 12,000 
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ตาํแหน่ง 

2564 - 2565 

ค่าตอบแทนรายปี 

(บาทต่อปี) 

เบีย้ประชมุ  

(บาทต่อครัง้) 

คณะกรรมการชดุย่อย ไดแ้ก่ 

1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

2) คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

3) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

4) คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการและจรยิธรรมธุรกิจ 

- 12,000 

 

สาํหรบัพิจารณาค่าตอบแทนอ่ืน ไดแ้ก่ 

1) ค่ารกัษาพยาบาลในโรงพยาบาลธนบรีุ เสนอปรบัเพิ่มจากปี 2564 ดงันี ้

ตาํแหน่ง ค่ารักษาพยาบาล ปี 2564 ค่ารักษาพยาบาล ปี 2565 

ประธานกรรมการบริษัท 

และกรรมการบรษัิท 

100,000 บาทต่อปี สว่นเกินลด 50% 150,000 บาทต่อปี สว่นเกินลด 50% 

บิดา-มารดา สว่นลด 50% ไม่จาํกดัวงเงิน สว่นลด 50% ไม่จาํกดัวงเงิน 

ภรรยาและบุตรที่ยังไม่

บรรลนุิติภาวะ 

สว่นลด 50% รวมแลว้ไม่เกิน 

100,000 บาท 

สว่นลด 50% รวมแลว้ไม่เกิน 

150,000 บาท 

2) ค่าประกนัสขุภาพ โรค COVID-19 

3) ค่าประกนัอบุติัเหตกุลุม่ 

4) ค่าประกนัภยัความรบัผิดของกรรมการและเจา้หนา้ท่ีของบรษัิท 

6. พิจารณาอนมุติัใหเ้รียกประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 

ความเห็นของคณะกรรมการ มีมติอนุมัติให้เ รียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 ในวันท่ี  

28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ นันทอุทยานสโมสร (ตรงขา้มโรงพยาบาลธนบุรี) เลขท่ี 64  

ซอยอิสรภาพ 44 แขวงบา้นช่างหล่อ เขตบางกอกนอ้ย กทม. 10700 และกาํหนดใหว้นัท่ี 23 มีนาคม 

2565 เป็นวนัใหส้ิทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) ในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 โดย

มีระเบียบวาระการประชมุดงันี ้

วาระท่ี 1 ประธานแจง้ที่ประชมุเพื่อทราบ   

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2564 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุติังบการเงินประจาํปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล

ประจาํปี 2564 



 

4 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย 

วาระท่ี 8 เรื่องอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

7.  มอบอาํนาจใหป้ระธานกรรมการบริษัท มีอาํนาจในการเปลี่ยนแปลงวนั เวลา สถานท่ีหรือรูปแบบการ

ประชมุ ในกรณีที่มีเหตสุดุวิสยั โดยตอ้งอยู่ภายใตเ้งื่อนไขท่ีกฎหมายกาํหนด 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 บรษัิท ธนบรุี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

  

 นางสาวจินดา อรยิพรพงศ ์

 เลขานกุารบรษัิท 


