
หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2565 

บริษัท เฮลท์ลีด จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุม แกรนด์ ทองหล่อ ชั้น 6 โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ สุขุมวิท 55 

เลขที่ 300 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรงุเทพมหานคร 

 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติ 
บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จงึขอความร่วมมือ
ผู้จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองทุกท่าน จะต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติการจัดการเพ่ือความปลอดภัย
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่บริษัทก าหนดอย่างเคร่งครัดและเพ่ือเป็น
การตอบสนองมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว จ านวนที่นั่งจะมีจ ากัดจากการเว้นระยะห่าง 
ทางสังคม บริษัทขอความร่วมมือขอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะใหก้ับกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้เข้าร่วมประชุม
แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระใด สามารถส่งข้อซักถามดังกล่าวมายังเลขานุการบริษัทที่ 
E-mail : CompanySecretary@healthleadgroup.com โดยบริษัทจะรวบรวมเพ่ือน าไปสอบถามในที่ประชุม
และบันทกึในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

บริษัทงดแจกอาหาร/เคร่ืองด่ืมทุกชนิด และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหาร/เคร่ืองด่ืมในบริเวณจัดการประชุม

mailto:CompanySecretary@healthleadgroup.com


 

MG005/03/2022          วันท่ี 21 มีนาคม 2565 

 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565  

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เฮลท์ลดี จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2564 

 2.  แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงิน 

  ส าหรับปสีิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) 

 3. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 4. นิยามกรรมการอสิระ 

 5. ข้อมูลผูส้อบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2565 

 6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

 7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น   

 8. หนังสือมอบฉันทะ  

 9. รายละเอียดของกรรมการอิสระทีบ่ริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

 10. แผนที่โดยสังเขปของสถานท่ีประชุม 

 11. ประกาศเกีย่วกับความคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) 

 12. มาตรการและแนวปฏิบตัิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิต่อ 

  เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

 

คณะกรรมการบริษัท เฮลทล์ีด จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มมีตกิ าหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565  
ในวันท่ี 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม แกรนด์ ทองหล่อ ช้ัน 6 โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ สุขุมวิท 55  
เลขท่ี 300 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม 
ดังต่อไปนี ้

 

วาระที ่1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าป ี 2564 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมือ่วันท่ี 16 มีนาคม 2564  โดยมีส าเนารายงานการ
ประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 



 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 
2564  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเหน็ว่าได้บันทึกถูกต้องตามมติของที่ประชุม โดยมสี าเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 

การลงมต ิ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ 

วาระที ่2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

บริษัทได้จดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 ดังปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One 
Report) ภายใตห้ัวข้อส่วนท่ี 4 งบการเงินและการวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ เรื่องงบการเงิน ซึ่งได้จัดส่งใหผู้้
ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โคด้ (QR-Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที ่
ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 

การลงมต ิ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ 

วาระที ่3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชสีิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการต้องจัดท างบ
แสดงฐานะการเงินและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบีัญชีของบริษัทและต้องจัดใหผู้้สอบบัญชีตรวจสอบงบ
แสดงฐานะการเงินและบัญชีก าไรขาดทุนนั้นก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี เพื่อพิจารณา
อนุมัต ิ

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการท างบการเงิน ส าหรับรอบปีบญัชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
ก าหนด โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 โดยสรุปสาระส าคญัดังนี ้

รายการ (หน่วย: บาท) ปี 2564 ปี 2563 

สินทรัพย์รวม 1,118,302,788.13 413,813,796.06 
รวมหนี้สิน 252,413,380.00 273,227,519.70 

รวมรายได ้ 1,216,413,609.93 1,080,105,362.23 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับป ี 79,663,979.43 52,075,543.62 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.39 0.33 
 



 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตัิงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสดุ ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตและได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว และปรากฏใน รายงานประจ าป ี2564 (แบบ 56-1 One Report) (หัวข้อส่วนท่ี 4 งบการเงินและการ
วิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ เรื่องงบการเงิน) ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชมุ 
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 

การลงมต ิ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที ่4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 และการจัดสรรเงินก าไรส่วนหนึ่ง
เพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเท่านั้น โดย
ห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ และตามมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 50  
ก าหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปสี่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าป ี
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

นอกจากน้ี บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แกผู่้ถือหุ้นในอัตราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัทฯ ในแตล่ะปี ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่ก าหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กบัผลประกอบการ ฐานะการเงิน 
สภาพคล่องทางการเงิน และความจ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกจิใน
อนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ  

จากงบการเงินส าหรับรอบปีบญัชสีิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมี
ก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานเปน็จ านวนรวมทั้งสิ้น 79,663,979.43 ล้านบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัท
มีก าไรสุทธิจ านวน 79,663,979.43 บาท 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

จากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทประจ าปี 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2564 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ส าหรับผลประกอบการงวดหกเดือน
ตั้งแตว่ันท่ี 1 มกราคม 2564 – 30 มิถุนายน 2564) ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท จ านวน 200,000,000 หุ้น เป็นเงินจ านวน 
24,000,000 บาท (ก่อนการเสนอขายหุ้น IPO) โดยได้จ่ายให้กับผู้ถอืหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล (ส าหรับผล
ประกอบการงวดหกเดือนหลัง ตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564) ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท จ านวน 
272,000,000 หุ้น คิดเป็นเงินจ านวน 43,520,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏรายชื่อ ณ วันก าหนดสิทธิผู้ถือหุ้น เพื่อ
สิทธิในการรับเงินปันผลวันท่ี 14 มีนาคม 2565 (Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลภายในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 
2565  

ดังนัน้ อัตราเงินปันผลประจ าปี 2564 ที่จ่ายเทียบกับก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกจิการเท่ากับร้อยละ 84.76 ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  



 

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดงักล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะไดร้ับอนุมัตจิากท่ีประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าป ี
2565 

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2563 และปี 2564 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563 
1. ก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงาน 79,663,979.43 52,075,543.62 

2. จ านวนหุ้น 272,000,000 200,000,000 
3. เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลอัตราตอ่หุ้น 0.12 4.40 

เงินปันผลระหว่างกาล  24,000,000.00 35,200,000.00 

เงินปันผลจ่ายประจ าปีอัตราต่อหุน้ 0.16 0.07 
เงินปันผลประจ าปี  43,520,000.00 14,000,000.00 

4. รวมจ านวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 67,520,000.00 49,200,000.00 
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก าไรสุทธิตาม

งบการเงิน 
0.85 0.95 

 นอกจากน้ี เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมตัิการจดัสรรเงินก าไรส่วนหน่ึงจ านวน 3,983,198.97 บาท ไว้เป็นทุน
ส ารองตามกฎหมาย  

การลงมต ิ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที ่5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ก าหนดให้ในการประชุม
สามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งจ านวนหนึง่ในสาม (1/3) โดยอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่ง
ออกให้เป็นสามส่วนไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลเ้คียงที่สดุกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต าแหน่ง
ในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ใน
ต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ ซึ่ง
กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ตามที่จับฉลากไดม้ีรายชือ่ดังต่อไปนี ้

1) นายศุภกร  พันธุกานนท์ กรรมการ 

2) นางมารยาท ธีรโตมร  กรรมการอิสระ 

หลักเกณฑ์ในการคดัเลือกบุคคลทีจ่ะเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มิได้ผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่เป็น
การพิจารณาร่วมกันโดยคณะกรรมการของบริษัทและน าเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดย
คณะกรรมการพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคณุสมบัติของกรรมการใน ด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลแล้ว 
เห็นว่ากรรมการ 2 ท่านซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ เป็นผูท้ี่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และ 
กรรมการทั้ง 2 ท่าน ไม่เป็นผูม้ีคุณสมบัตติ้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นในกิจการใด 
ที่มีส่วนแข่งขันกับการด าเนินงานของบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอช่ือเพื่อแต่งตั้งให ้
ด ารงต าแหน่งกรรมกาารอิสระ จะสามารถปฏิบตัิหน้าที่โดยแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่



 

เกี่ยวข้องก าหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้รบัการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
อีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 และคณุสมบัติของ
กรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด (รายละเอยีดนิยามกรรมการ
อิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 และรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อส่วนท่ี 1 
ภาพรวมบริษัท เรื่องข้อมูลคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร สิ่งที่สง่มาด้วยล าดับที่ 3) 

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอช่ือในครั้งนี้ 

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จ านวนหุ้น สิทธิในการออกเสียง 

1. นายศุภกร  พันธุกานนท์  66,008,800 66,008,800 
2. นางมารยาท  ธีรโตมร 150,000 150,000 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจ านวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายศุภกร พันธุกานนท์ 
และ (2) นางมารยาท ธีรโตมร กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 

การลงมต ิ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที ่6 พิจารณาและอนุมัติการก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2565 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ก าหนดให้กรรมการมสีิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น 
ตามข้อบังคับหรือตามที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะ
ก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกไ็ด้ และนอกจากนั้นให้ไดร้ับเบี้ยเลี้ยงและ
สวัสดิการต่างๆ ตามระเบยีบของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและข้อมูล  
เปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผล
ส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD) พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัท
ก าหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อย ประจ าปี 2565 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุม รายละเอียดดังนี้ 

ต าแหน่ง เบ้ียประชุม (บาท/คน/คร้ัง) 
ประธานกรรมการบริษัท 20,000 

กรรมการบริษัท 10,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 
กรรมการตรวจสอบ 10,000 

 



 

หมายเหตุ :  1)  เบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่าน้ัน 

2)  กรรมการที่ไดร้ับเงินเดือนประจ าในฐานะพนักงานของบริษัทฯ จะไม่ไดร้ับค่าตอบแทนใน  

ฐานะของกรรมการบริษัทฯ 

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565 และปี 2564 

ต าแหน่ง/องค์ประกอบค่าตอบแทน 
เบ้ียประชุม (บาท/คร้ัง) 

ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 

ประธานกรรมการ 20,000 20,000 

กรรมการ 10,000 10,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 

กรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นใด นอกจากค่าเบี้ยประชุมตามรายละเอียด
ที่ก าหนดข้างต้น ส่วนรายละเอียดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการ
ชุดย่อยของบริษัทปรากฏตามรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อส่วนที่ 3 การก ากบัดแูล
กิจการ เรื่องโครงสรา้งการก ากับดูแลกิจการและข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร 
พนักงานและอื่นๆ โดยมีรายละเอยีดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัท่ี 3 

การลงมต ิ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

วาระที ่7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชขีองบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 55 ก าหนดว่า ให้ท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผูส้อบบัญชี
จะแต่งตั้งผูส้อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ 

นอกจากน้ี ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนได้ก าหนดใหบ้ริษัทจัดให้มีการหมุนเวยีนผูส้อบบัญชี  

หากผู้สอบบญัชีดังกล่าวปฏิบัติหนา้ที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยการหมนุเวียนไมจ่ าเป็นต้อง
เปลี่ยนบริษัทผู้สอบบญัชีแห่งใหม ่บริษัทสามารถแต่งตั้งผูส้อบบัญชรีายอื่น ๆ ในส านักงานตรวจสอบบัญชีน้ันแทนผู้สอบ
บัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บรษิัทจะแต่งตั้งผูส้อบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่จากการหมุนเวียนผูส้อบบัญชีได้
เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมีความเห็นเสนอให้ บริษัทเปลีย่นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าป ี 2565 เนื่องจาก
ส านักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซเิอท จ ากัด ได้ให้บริการบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลานานกว่า 3 ป ี จึงเห็นควรให้มีการ
หมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นบริษัทผูส้อบบัญชีอ่ืนบ้าง เพื่อจะไดร้ับค าแนะน าและข้อเสนอแนะใหม่ๆ ในการจัดรายงาน
ทางการเงินบ้าง จึงเสนอให้แต่งตั้งแต่งตั้งผู้สอบบญัชีรับอนุญาต แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด  
ซึ่งเป็นบริษัทผู้ตรวจสอบบญัชีช้ันน าของโลกและเป็นที่ยอมรับในสายงานการตรวจสอบบัญชี และมีผูส้อบบัญชีท่ีมีความรู ้
ความสามารถ มีประสบการณ์ ส าหรับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ (SET) รวมถึงเป็นส านักงานสอบบญัชีที่มีเครือข่ายทั่วโลก



 

ที่จะให้ความมั่นใจแก่บริษัทรวมถงึผู้ถือหุ้นและนักลงทุนให้มีความเช่ือมั่นในการจัดท ารายงานงบการเงินอย่างมีมาตรฐาน 
สากล โดยขอเสนอให้แต่งตั้ง นางสาวลสิตา มากัต ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9039 หรือ นายนันทวัฒน์ ส ารวญหันต ์
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7731 หรือ นายมงคล สมผล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8444 หรือ นายวีร์ สุจริต ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7103 จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทส าหรับป ี
2565 โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผูส้อบบัญชี และเสนอให้ก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน
รวม 3,000,000 บาทต่อปี 

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบญัชี  

ค่าสอบบัญช ี
รอบปีบัญชี 2565  

(ผู้สอบบัญชีรายใหม่) (ปีที่เสนอ) 

รอบปีบัญชี 2564 

(ผู้สอบบัญชีเดิม) 

1. ค่าสอบบัญชี 3,000,000 3,000,000 

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอตอ่ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวลสติา มากัต ผูส้อบบัญชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 9039 หรือ นายนันทวัฒน์ ส ารวญหันต์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7731 หรือ นายมงคล  
สมผล ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444 หรือ นายวีร์ สุจริต ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7103 จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช 
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรบัปี 2565 โดยให้คนใดคนหนึ่งเปน็ผู้ท าการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตดังกลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให ้
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบญัช ี จ ากัด จัดหาผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตอื่นของบริษัท  
ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด ท าหน้าที่แทน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีท่ีเสนอช่ือแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทในปีน้ีเป็นการปฏิบตัิหน้าทีผู่้สอบบญัชีปีท่ี 1 โดยผูส้อบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์
หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทยอ่ย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดและ 
ก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินรวม 3,000,000 บาทต่อป ี

ผู้สอบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไมม่ีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บรหิารผู้ถือหุน้รายใหญ่ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกลา่วแต่อย่างใด (รายละเอยีดผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6) 

ผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยเป็นผูส้อบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ดลีอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากัด เช่นเดียวกับ
ผู้สอบบญัชีของบริษัท 

การลงมต ิ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที ่8 พิจารณาและอนุมัติการย้ายส านกังานแห่งใหญ่และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

สืบเนื่องจากบริษัทมีการเปดิสาขาเพิ่มมากข้ึนจึงต้องการพื้นท่ีในการเก็บสินค้าที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น บริษัทจึงได้มีการซื้อ
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสรา้งเพื่อใช้เป็นคลังสินค้าและยา้ยที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่ไปในพ้ืนท่ีเดียวกัน 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอตอ่ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการย้ายส านักงานแห่งใหญ่  

ส านักงานท่ีตั้งเดิม 



เลขท่ี 37 ซอยศิริเกษม 7 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 

ส านักงานแห่งใหม่  

เลขท่ี 99/4 หมู่ที่ 10 ต าบลบางมว่ง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 

และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5 ของบริษัทเป็นดังนี ้

ข้อ 5 ที่ตั้งส านักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด นนทบุรี 

การลงมต ิ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้ง
บุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข 
แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษทัก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนผูถ้ือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรอืแบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้ารว่มประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท 
ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสอืมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ 

คณะกรรมการบริษัทได้มมีติอนุมตัิก าหนดให้วันท่ี 14 มีนาคม 2565 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีจะมีสิทธิเขา้ร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 และสิทธิในการไดร้ับเงินปันผล (Record Date)  

ขอแสดงความนับถือ 
บริษัท เฮลทล์ีด จ ากดั (มหาชน) 

(นางอภิฤดี เหมะจฑุา) 
ประธานกรรมการ
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