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ที่   RPH-SET 003/2565 

        วันที่ 19 กุมภาพันธ> 2565 

เรื่อง  แจFงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 

 การจQายเงินปSนผล และการเรียกประชุมสามัญผูFถือหุFนประจำป\ 2565 

เรียน  กรรมการและผูFจัดการ 

 ตลาดหลักทรัพย>แหQงประเทศไทย 

 บริษัท โรงพยาบาลราชพฤกษ> จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจFงผลการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ> 2565 โดยมีมติสำคัญ ดังนี้ 

1. มีมติเห็นชอบและนำเสนอตQอที่ประชุมผูFถือหุFนพิจารณาอนุมัติจQายเงินปSนผลจากกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลา

บัญชี 1 กรกฎาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 และกำไรสะสม ใหFกับผูFถือหุFนจำนวน 546,000,000 หุFน เปpนเงินสด

ในอัตรา 0.25 บาทตQอหุFน คิดเปpนจำนวนเงิน 136,500,000 บาท 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจะตFองจัดสรรกำไรสุทธิประจำป\สQวนหนึ่งไวFเปpนทุนสำรอง

ไมQนFอยกวQารFอยละหFาของกำไรสุทธิประจำป\หักดFวยขาดทุนสะสมยกมา (ถFามี) จนกวQาทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไมQ

นFอยกวQารFอยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งสำรองตามกฎหมายนี้จะไมQสามารถนำไปจQายเงินปSนผลไดF ซึ่งบริษัทฯ มี

กำไรสุทธิสำหรับป\ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564 จำนวน 402,993,409 บาท ทุนสำรองตามกฎหมาย 

ณ 30 กันยายน 2564 จำนวน 41,342,000 บาท ในการนี้ จึงขออนุมัติจัดสรรเงินไวFเปpนทุนสำรองตามกฎหมาย

เพิ่ม จำนวน 13,258,000 บาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 

54,600,000 บาท 

   อนึ่ง ในระหวQางป\ 2564 บริษัทฯ ไดFมีการจQายเงินปSนผลระหวQางกาล โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 

4/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 ไดFมีมติใหFจQายเงินปSนผลระหวQางกาล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 

มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564 ใหFแกQผูFถือหุFนสามัญจำนวน 546,000,000 หุFน ในอัตราหุFนละ 0.05 บาท คิดเปpน

จำนวนเงิน 27,300,000 บาท และไดFดำเนินการจQายเงินปSนผลระหวQางกาลใหFแกQผูFถือหุFนไปแลFวเมื่อวันที่ 7 กันยายน 

2564 

  ทั้งนี้ บริษัทฯ จQายเงินปSนผลจากกำไรสุทธิประจำป\ 2564 และกำไรสะสมเปpนเงินสดใหFแกQผูFถือหุFนสามัญ

จำนวน 546,000,000 หุFน ในอัตราหุFนละ 0.05 บาท และในอัตราหุFนละ 0.25 บาท (รวมเปpนอัตราหุFนละ 0.30

บาท) รวมเปpนเงินทั้งสิ้น 163,800,000 บาท หรือคิดเปpนอัตรารFอยละ 40.60 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคลFองกับ

นโยบายการจQายเงินปSนผลของบริษัทฯ 

  ผูFถือหุFนประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีเงินปSนผลตามหลักเกณฑ>กำหนดในประมวลรัษฎากร

มาตรา 47 ทวิ โดยเงินปSนผลจำนวน 0.25 บาทตQอหุFน จQายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินไดFนิติบุคคลใน

อัตรารFอยละ 20 ผูFไดFรับเงินปSนผลสามารถหักเครดิตภาษีเงินไดFในอัตรา 20/80 ของเงินปSนผล 

  โดยกำหนดรายชื่อผูFถือหุFนที่มีสิทธิไดFรับเงินปSนผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 (วันขึ้น

เครื่องหมาย XD คือ 10 มีนาคม 2565) และกำหนดจQายปSนผลเปpนเงินสดในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ การ

จQายเงินปSนผลดังกลQาวยังมีความไมQแนQนอน เนื่องจากตFองรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูFถือหุFนกQอน 
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2. มีมติใหFนำเสนอตQอที่ประชุมสามัญผูFถือหุFนประจำป\ 2565 (โดยกรรมการที่ไมQมีสQวนไดFเสีย) พิจารณาอนุมัติแตQงตั้ง

กรรมการจำนวน 2 ทQาน ซึ่งเปpนกรรมการที่ตFองพFนจากตำแหนQงตามวาระกลับเขFาดำรงตำแหนQงอีกวาระหนึ่ง 

ไดFแกQ 

  1)  นายสุธน ศรียะพันธุ>  ประธานกรรมการ 

  2)  นายวัลลภ เหลQาไพบูลย>  รองประธานกรรมการ 

  ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดFแจFงผQานเว็ปไซต>ของบริษัทฯ ใหFผูFถือหุFนรับทราบถึงสิทธิในการเสนอเพิ่มวาระการประชุม

ลQวงหนFาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปpนกรรมการบริษัท ตั้งแตQวันที่ 1 

ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏวQาไมQมีผูFถือหุFนทQานใดเสนอวาระหรือชื่อบุคคลเขFามาใหFพิจารณา 

3. มีมติเห็นชอบและใหFนำเสนอตQอที่ประชุมสามัญผูFถือหุFนประจำป\ 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ

และแตQงตั้งกรรมการเขFาใหมQ จำนวน 1 ทQาน คือ นายอดิสร ถาวรธนสาร 

4. มีมติใหFนำเสนอตQอที่ประชุมสามัญผูFถือหุFนประจำป\ 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติจQายคQาตอบแทนกรรมการ ประจำป\ 

2565 โดยกำหนดคQาตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมตQอครั้ง, คQาตอบแทนรายเดือน และคQาบำเหน็จ ซึ่งกรรมการบริษัท

ไดFพิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมของคQาตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบอFางอิงกับบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย>ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาผลประกอบการ, ขนาดธุรกิจ, ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ และกำไรสุทธิของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. คQาตอบแทนกรรมการรายเดือน (คำนวณตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหนQง) 

 

ตำแหน'ง 

ค"าเบี้ยประชุมต"อครั้ง 

ป4 2564 

ค"าเบี้ยประชุมต"อครั้ง 

ป4 2565 

คณะกรรมการบริษัท 

- ประธานกรรมการบริษัท 

- กรรมการบริษัท 

 

12,000 บาท 

10,000 บาท 

 

14,400 บาท 

12,000 บาท 

คณะกรรมการตรวจสอบ  

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการตรวจสอบ 

 

12,000 บาท 

10,000 บาท 

 

14,400 บาท 

12,000 บาท 
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2. คQาเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เขFารQวมประชุม) 

 

ตำแหน'ง 

ค"าตอบแทนรายเดือน 

ป4 2564 

ค"าตอบแทนรายเดือน 

ป4 2565 

คณะกรรมการบริษัท 

- ประธานกรรมการบริษัท 

- กรรมการบริษัท 

 

12,500 บาท 

12,500 บาท 

 

15,000 บาท 

15,000 บาท 

คณะกรรมการตรวจสอบ  

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการตรวจสอบ 

 

ไมQม ี

ไมQม ี

 

ไมQม ี

ไมQม ี

 

  อนึ่ง คQาตอบแทนกรรมการประจำป\ 2565 (คQาเบี้ยประชุมและคQาตอบแทน) รวมเปpนจำนวนเงินไมQเกิน 

2,000,000 บาท ซึ่งเทQากับคQาตอบแทนกรรมการป\ 2564 ทั้งนี้ กำหนดจQายคQาตอบแทนกรรมการ ประจำป\ 2565 

ใหFมีผลตั้งแตQ 1 พฤษภาคม 2565 เปpนตFนไป 

3. คQาบำเหน็จกรรมการ (โบนัสประจำป\) 

กรรมการบริษัทฯ ไดFรับบำเหน็จรFอยละ 2 ของเงินจQายปSนผล แตQไมQเกิน 1,000,000 บาท ใหFมีผลตั้งแตQ 

1 พฤษภาคม 2565 เปpนตFนไป 

5.  มีมติใหFนำเสนอตQอที่ประชุมสามัญผูFถือหุFนประจำป\ 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติปรับสวัสดิการรักษาพยาบาลและตรวจ

สุขภาพประจำป\ของกรรมการ โดยกำหนดวงเงินการรักษาพยาบาลไมQเกิน 300,000 บาท เพิ ่มขึ ้นกวQาวงเงิน

สวัสดิการรักษาพยาบาลเดิมจำนวน 100,000 บาท   

6.  มีมติอนุมัติใหFนำเสนอที่ประชุมสามัญผูFถือหุFนประจำป\ 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแตQงตั้งผูFสอบบัญชีของบริษัท

ประจำป\ 2565 โดยมีรายชื่อผูFสอบบัญชีดังนี ้

  นายประวิทย> วิวรรณธนานุตร>  ผูFสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ 

  นายเทอดทอง  เทพมังกร   ผูFสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ 

  นายอุดม ธนูรัตน>พงศ>    ผูFสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือ  

  นางสาวชุติมา วงษ>ศราพันธ>ชัย  ผูFสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9622 หรือ 

  นางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล  ผูFสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10508  

  แหQงบริษัท พีวี ออดิท จำกัด หรือผูFสอบบัญชีทQานอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเปpนผูFลงลายชื่อในรายงาน

การตรวจสอบและสอบทานของบริษัท และกำหนดคQาตอบแทนการสอบบัญชีประจำป\ 2565 และคQาสอบทานงบ

การเงินรายไตรมาส รวมเปpนจำนวนเงินไมQเกิน 1,500,000 บาท ซึ่งเทQากับคQาตอบแทนการสอบบัญชีประจำป\ 

2564  

7. มีมติกำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผูFถือหุFน ประจำป\ 2565 ในวันศุกร>ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ 

หFองประชุมใหญQ ชั้น 13 โรงพยาบาลราชพฤกษ>ขอนแกQน เลขที่ 456 หมูQที่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอ

เมืองขอนแกQน จังหวัดขอนแกQน 40000  
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โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ 

 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูFถือหุFน ประจำป\ 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 

 วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบป\ 2564 

 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับป\ 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

  ที่ผQานการตรวจสอบโดยผูFสอบบัญช ี

 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเปpนทุนสำรองตามกฎหมาย และการจQายเงินปSนผล 

  สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติการแตQงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พFนจากตำแหนQงตามวาระ 

 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและแตQงตั้งกรรมการเขFาใหมQ 

 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติคQาตอบแทนกรรมการประจำป\ 2565 

 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติปรับสวัสดิการรักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพประจำป\ของกรรมการ 

 วาระที่ 9 พิจารณาแตQงตั้งผูFสอบบัญชีและกำหนดคQาสอบบัญชีประจำป\ 2565 

 วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถFามี)  

  โดยกำหนดรายชื่อผูFถือหุFนที่มีสิทธิเขFารQวมประชุมสามัญผูFถือหุFนประจำป\ 2565 (Record Date) ในวันที่ 11 

มีนาคม 2565 (วันขึ้นเครื่องหมาย XM คือ 10 มีนาคม 2565) 

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพรQหนังสือเชิญประชุมสามัญผูFถือหุFนประจำป\ 2565 พรFอมเอกสารที่เกี่ยวขFองบนเว็บไซต>ของ

บริษัทฯ (www.rph.co.th) ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ>ตQอไป ซึ่งหนังสือเชิญประชุมดังกลQาวจะเปpนฉบับเดียวกันกับที่จะสQงใหFผูF

ถือหุFนทางไปรษณีย> 

นอกจากนี้จากสถานการณ>การแพรQระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงมีผูFติดเชื้อเพิ่มขึ้น

อยQางตQอเนื่อง บริษัทฯ มีความตระหนักและหQวงใยสุขภาพและความปลอดภัยของผูFถือหุFนและผูFเขFารQวมประชุม รวมถึงผูFที่มี

สQวนรQวมในการจัดประชุมทุกทQานเปpนอยQางยิ่ง จึงขอใหFผูFถือหุFนและผูFเขFารQวมประชุมทุกทQานปฏิบัติตามมาตรการและแนว

ปฏิบัติการประชุมภายใตFสถานการณ>แพรQระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) อยQางเครQงครัด ซึ่งบริษัทจะ

ดำเนินการประกาศจังหวัดและสาธารณสุขจังหวัด โดยจะแจFงใหFผูFถือหุFนรับทราบรายละเอยีดมาตรการป�องกัน COVID-19 ใน

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูFถือหุFน ประจำป\ 2565 ตQอไป ทั้งนี้การปฏิบัติและแนวปฏิบัติดังกลQาวอาจกQอใหFเกิดความลQาชFาและ

ความไมQสะดวกตQอผูFถือหุFนและผูFเขFารQวมประชุม บริษัทฯ ตFองขออภัยในความไมQสะดวกมา ณ โอกาสนี้  

อยQางไรก็ตาม หากมีขFอสอบถามประการใด สามารถติดตQอไดFที่ฝ�ายเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ> โทรศัพท> 

043-333555 ตQอ 1401 อีเมล> chularat.s@rph.co.th หรือ ir@rph.co.th 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

 

( นายธีระวัฒน>   ศรีนัครินทร> ) 

ประธานเจFาหนFาที่บริหาร 

 

 


