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ที่ ทนร.บ. 033/2559
									

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2559
เรียน ท่านผูถ้ ือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำ�เนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
2. รายงานประจำ�ปี 2559 (Annual Report) ของบริษัทฯ ในรูปแบบ CD-ROM จำ�นวน 1 แผ่น
3. ข้อมูลกรรมการที่ครบกำ�หนดออกจากตำ�แหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่
อีกวาระหนึ่ง
4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
5. เอกสารและหลักฐานทีผ่ เู้ ข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าประชุม วิธกี ารมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะ
7. แผนที่ของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
		
ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำ�กัด (มหาชน) มีมติให้กำ�หนดการประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์
เลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพือ่ พิจารณาเรือ่ งต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2558 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
			 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องและสมควร
เสนอต่อทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2558 ซึง่ ประชุม
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ตามสำ�เนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1)
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานประจำ�ปี 2559 (Annual Report) ของบริษัทฯ
			 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอรายงานประจำ�ปี 2559 (Annual
Report) ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2)
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำ�ปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำ�นักงาน  อีวาย จำ�กัด
			 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนองบการเงินประจำ�ปีของบริษัทฯ
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำ�ขึ้นและได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผู้สอบบัญชี บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด ตามที่กฎหมายกำ�หนดแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ตามงบการเงินในรายงานประจำ�ปี  2559 ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย (2) ต่อทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาและอนุมตั    ิ
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำ�ไร และการจ่ายเงินปันผลประจำ�ปี 2559 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
			 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า  ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 บริษทั ฯ
มีผลกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2559 เป็นจำ�นวน 282,038,187 บาท (สองร้อยแปดสิบสองล้านสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อย
แปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) และเสนอให้ทป่ี ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั จิ า่ ยเงินปันผลสำ�หรับผลประกอบการ
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วาระที่ 6

			

วาระที่ 7
			

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น
จำ�นวน 117,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) โดยกำ�หนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิ
ในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และเสนอจ่ายเงินปันผลวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ จึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้
1) นพ.เจริญ มีนสุข
กรรมการ
2) นพ.ปรีดี เหตระกูล
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
3) นายสุเมธ เจนเจษฎา  
กรรมการ
4) นายไกรศักดิ์ ขัดคำ�
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
5) นายปิติภัทร สิหนาทกถากุล
กรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเสนอให้ทปี่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
มีความรู้ ความสามารถ จึงเห็นควรให้ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ 1. นพ.เจริญ
มีนสุข 2. นพ.ปรีดี เหตระกูล 3. นายสุเมธ เจนเจษฎา 4. นายไกรศักดิ์ ขัดคำ� และ 5. นายปิตภิ ทั ร สิหนาทกถากุล
ซึ่งกรรมการลำ�ดับที่ 2. และ 4. จะดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
นิยามกรรมการตรวจสอบของประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ    
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั พิจารณากลัน่ กรองค่าตอบแทนกับความเหมาะสมต่างๆ และพิจารณา
ถึงภาวะทางเศรษฐกิจ การเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
กำ�หนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบสำ�หรับปี 2560 ในอัตราดังนี้ (อัตราเดียว
กับปี 2559)
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท
• ประธานกรรมการ  
18,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง
• กรรมการ   
14,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
18,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง   
• กรรมการตรวจสอบ
14,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง
ส่วนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำ�หรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และครอบครัวเป็นจำ�นวนเงิน
ไม่เกินปีละ 800,000 บาทต่อท่าน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่าตอบแทนสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
			 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรแต่งตัง้ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือนายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ
นางสาวศิรวิ รรณ สุรเทพินทร์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4604 จากบริษทั สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด เป็นผูส้ อบบัญชี
ของบริษัทฯ ประจำ�ปี 2560 สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม
พ.ศ. 2560 โดยกำ�หนดค่าตอบแทนเป็นจำ�นวนเงิน 1,020,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท (อัตราเดียวกับปี 2559)

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2559
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วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 1 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธี
ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้มี
การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 11.30 น. และหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
หรือประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ใคร่ขอให้ท่านโปรดกรอก
รายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ที่แนบมา  ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (8)
โดยท่านสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. ได้จาก www.thainakarin.co.th นอกจากนี้
ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบ คือ นายไกรศักดิ์ ขัดคำ� ดังมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการตรวจสอบปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (6) เป็นผู้เข้าร่วมประชุมนี้ได้

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)

(นายจตุพร สิหนาทกถากุล)
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ บริษัทฯ ใคร่ขอความกรุณาท่านโปรดแจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุมก่อนวันประชุมอย่างน้อย 2 วันเพื่อเตรียมความพร้อม
และท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำ�นักผู้อำ�นวยการบริหาร เบอร์โทร. 0 2361 2727 ต่อ 3304-3306 ติดต่อ
คุณนันทนา หรรษ์ทวิบุตร หรือ e-mail: mdoffice@thainakarin.co.th
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2558
ของ
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท ชั้น 4 อาคาร                
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีผเู้ ข้าร่วมประชุม ดังนี้   

รายชื่อกรรมการผูเ้ ข้าประชุม

1. คุณจตุพร
2. นพ.เจริญ
3. คุณประภัทร
4. นพ.อาคม
5. นพ.ประภาส
6. ศ.นพ.เดชา
7. คุณสุเมธ
8. คุณฐิติ
9. คุณปิติภัทร
10. คุณไกรศักดิ์
11. ผศ.ดร.ปัญญา

รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม
1.
2.
3.
4.

คุณสุชาติ
พล.ต.อ.สวัสดิ์
รศ.นพ.เชิดศักดิ์
นพ.ปรีดี

สิหนาทกถากุล
มีนสุข
สุทธาเวศ
เชียรศิลป์
ธีระกุล
ตันไพจิตร
เจนเจษฎา
สิหนาทกถากุล
สิหนาทกถากุล
ขัดคำ�
อิสระวรวานิช

ประธานกรรมการ
กรรมการและประธานฝ่ายแพทย์
กรรมการและรักษาการผู้อำ�นวยการบริหาร
กรรมการและผู้อำ�นวยการศูนย์มะเร็งโฮลิสติค
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและผู้ช่วยผู้อำ�นวยการบริหาร
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ    
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

สิหนาทกถากุล
อมรวิวัฒน์
ธีระบุตร
เหตระกูล

กรรมการ  
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อผูบ้ ริหารผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.

ศ.เกียรติคุณ นพ.ชัยพร   ภัทราคม
คุณน้ำ�เพ็ชร
สรัคคานนท์
คุณดารณี
ทับแก่น
คุณภูมิ
จันทรตรี

รายชื่อผู้สอบบัญชีผเู้ ข้าร่วมประชุม
1. คุณกมลทิพย์  

เลิศวิทย์วรเทพ

ผู้อำ�นวยการแพทย์ และผู้อำ�นวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ
รองผู้อำ�นวยการแพทย์ งานพยาบาล
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการบริหาร
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการบริหาร และเลขานุการบริษัทฯ
ตัวแทน บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.
คุณจตุพร สิหนาทกถากุล ทำ�หน้าทีเ่ ป็นประธานทีป่ ระชุม กล่าวเปิดการประชุม แจ้งทีป่ ระชุมทราบมีกรรมการเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเองจำ�นวน 11 ท่าน สำ�หรับคุณสุชาติ สิหนาทกถากุล และ พล.ต.อ.สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ ลาป่วย รศ.นพ.เชิดศักดิ์
ธีระบุตร ติดภารกิจ นพ.ปรีดี เหตระกูล ติดภารกิจ ถือว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณา
เรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2559
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คุณอชิรญาฯ รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำ�เนินรายการ ชี้แจงหลักเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับ
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
		
1) องค์ประชุมผู้ถือหุ้น
: ที่ประชุมจะเริ่มทำ�การประชุมได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ
เข้ า ร่ ว มประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า  25 คน หรื อ ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง
ของจำ�นวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ของจำ�นวนหุ้นที่ได้จำ�หน่ายแล้วทั้งหมด
		
2) วิธีการดำ�เนินการประชุมตามวาระ : การประชุมต้องเป็นไปตามลำ�ดับระเบียบวาระทีก่ �ำ หนดในหนังสือนัดประชุม
เว้นแต่ที่ประชุมมีมติ 2 ใน 3 ของจำ�นวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมให้เปลี่ยน
ลำ�ดับระเบียบวาระการประชุม
		
3) การประชุมเรื่องอื่นนอกเหนือจาก : กรณีประชุมตามระเบียบวาระในหนังสือนัดประชุมแล้วเสร็จผูถ้ อื หุน้ ไม่นอ้ ย    
    
ที่กำ�หนดในหนังสือนัดประชุม กว่า  1 ใน 3 ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่าย
ได้แล้วทั้งหมด มีสิทธิขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นได้
		
4) การนับคะแนนเสียง
: ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำ�นวนหุ้นที่ถือ
		
5) วิธีการลงคะแนน      
: การลงคะแนนจะกระทำ�โดยเปิดเผยด้วยบัตรลงคะแนน แต่หากต้องการ
ลงคะแนนลับต้องมีผถู้ อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 5 คนร้องขอ และทีป่ ระชุมเห็นชอบ
ด้วยเสียงข้างมาก ส่วนวิธีการลงคะแนนลับให้ประธานเป็นผู้กำ�หนด
ซึง่ ในครัง้ นีไ้ ด้ก�ำ หนดวิธกี ารลงคะแนนลับคือใช้บตั รลงคะแนนโดยไม่ระบุชอ่ื
นอกจากนี้การลงคะแนนผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกคะแนน ยกเว้นวาระ
การเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียงทั้งหมดเลือกบุคคลเดียว
หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่มีอยู่ให้แก่
บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้  
		
6) มติที่ประชุม   
: มติ ที่ ป ระชุ ม จะถื อ คะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู้ ถื อ หุ้ น ที่ เ ข้ า มาประชุ ม
โดยนับเสียงตามจำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื และกรณีเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียง
เพิม่ อีกหนึง่ เสียงเป็นเสียงชีข้ าด ทัง้ นีเ้ มือ่ ทำ�การประชุมในแต่ละวาระเสร็จสิน้
ผูถ้ อื หุน้ ก็สามารถทำ�การซักถามได้โดยขอให้แจ้งชือ่ -สกุลก่อนการซักถาม
ทั้งนี้ จะทำ�การลงคะแนนในบัตรลงคะแนนภายหลังจากไม่มีผู้ถือหุ้น
ซั ก ถามในแต่ ล ะวาระแล้ ว โดยจะแจ้ ง ผลการลงมติ ข องแต่ ล ะวาระ
เมื่อประชุมเสร็จในวาระถัดไป
		
7) มติที่ประชุมกรณีเลือกตั้งกรรมการ : การลงคะแนนในวาระแต่ ง ตั้ ง กรรมการผู้ ถื อ หุ้ น จะใช้ ค ะแนนเสี ย ง
ที่ มี อ ยู่ ทั้ ง หมดเลื อ กบุ ค คลเดี ย วหรื อ หลายคนเป็ น กรรมการก็ ไ ด้
แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงทีต่ นมีอยูใ่ ห้แก่บคุ คลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
		
8) การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
: การจ่ า ยค่ า ตอบแทนกรรมการจะเป็ น ไปตามมติ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
		
9) กรณีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสีย
: ผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นเว้นแต่เป็นการออกเสียง
		 เป็นพิเศษในเรื่องพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการ
		
สำ�หรับปีนี้ บริษัทฯ มีการนำ�ระบบการลงทะเบียน การลงคะแนนและรูปแบบบัตรการลงคะแนนซึ่งเป็นโปรแกรมของ
บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด มาใช้ในการจัดประชุม และบัตรลงคะแนนที่ถูกต้องผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องทำ�เครื่องหมาย
ในช่องที่ตนเองประสงค์จะลงคะแนนช่องใดช่องหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง พร้อมกับเซ็นชื่อในบัตรลงคะแนน ในกรณี
ที่ท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนผิดผู้ถือหุ้นสามารถขีดฆ่าและเซ็นชื่อกำ�กับบริเวณที่ขีดฆ่าและทำ�การกาเครื่องหมายลงคะแนนใหม่ก็ถือว่า
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บัตรลงคะแนนนั้นถูกต้อง และกรณีในแต่ละวาระการประชุมผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้ถือว่าในวาระการประชุมนั้น
ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเห็นด้วยโดยปริยาย (นำ�เสนอตัวอย่างการลงคะแนนบัตรดี และบัตรเสีย ทางจอภาพ)  
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เรียนเชิญและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น 3 ทาง ดังนี้  
1. บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์  
2.  บริษัทฯ ได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์  
3. บริษทั ฯ ได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั เพือ่ เป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาล     
ที่ดีแล้วบริษัทฯ ขอเรียนเชิญอาสาสมัครจากท่านผู้เข้าร่วมประชุม 1 ท่านมาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน
  
ภายหลังจากเสร็จสิ้นการชี้แจง คุณอชิรญาฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 93 ราย    
และมีการมอบฉันทะจำ�นวน 74 ราย รวมเป็นจำ�นวน 167 ราย นับจำ�นวนหุ้นได้ 99,428,392 หุ้น จากจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด 180,000,000 หุ้น คิดเป็น 55.2380 % ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และสามารถเริ่ม
การประชุมได้

วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ แจ้งเรื่องต่อที่ประชุมว่า  สำ�หรับรอบปีบัญชีตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2557 - 31 กรกฏาคม 2558 บริษัทฯ
มีผลการดำ�เนินงานทีถ่ อื ว่าดีพอสมควร ส่วนของปัญหาต่างๆ ในการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนคงหลีกเลีย่ งไม่ได้ แต่ดว้ ยศักยภาพ
ในการบริหารจัดการจึงสามารถแก้ไขปัญหาจนลุล่วงไปได้ด้วยดี ทั้งนี้ หากมีข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมจะนำ�เรียนให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
ในโอกาสต่อไป
ภายหลังจากประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดมีคำ�ถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระถัดไป
คุณอชิรญาฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง
		
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบตามที่ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม
วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
ประธานฯ แจ้งที่ประชุมขอให้พิจารณารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2557 ประชุมเมื่อวันที่             
20 พฤศจิกายน 2557 ตามสำ�เนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณาลงมติ
คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะการลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านตรวจสอบความครบถ้วน
ในบัตรลงคะแนน โดยการทำ�เครื่องหมายในช่องที่ตนเองประสงค์จะลงคะแนนช่องใดช่องหนึ่ง พร้อมกับเซ็นชื่อในบัตรลงคะแนน
ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำ�เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนช่วยตรวจสอบความสมบูรณ์ของบัตรลงคะแนนอีกครั้ง เพื่อป้องกันการเกิดบัตรเสีย
ภายหลังจากประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดมีคำ�ถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
คุณอชิรญาฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 2 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
		
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2557 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จำ�นวน 99,924,396 เสียง ไม่เห็นด้วย จำ�นวน 0 เสียง งดออกเสียง จำ�นวน  
100 เสียง บัตรเสีย จำ�นวน 0 เสียง

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2559

9

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบรายงานประจำ�ปี 2558 (Annual Report) ของบริษัทฯ
ประธานฯ แจ้งที่ประชุมขอให้พิจารณารายงานประจำ�ปี 2558 ของบริษัทฯ ที่แนบท้ายหนังสือเชิญประชุม
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย  (2) ในรูปแบบซีดี ในส่วนผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมในวันนีจ้ ะมีการแจกรายงานประจำ�ปีเป็นรูปเล่มประกอบการพิจารณา 
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
ภายหลังจากประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดมีคำ�ถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระถัดไป
คุณอชิรญา แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 3 เป็นวาระพิจารณารับทราบจึงไม่ต้องมีการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง
		
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบรายงานประจำ�ปี 2558 ของบริษัทฯ
วาระที่ 4
		

พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำ�ปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ของบริษัทฯ
ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด
ประธานฯ แจ้งที่ประชุมขอให้พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำ�ปี สิ้นสุด ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2558 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด โดยมีรายละเอียดปรากฎ
ในรายงานประจำ�ปี 2558 (Annual Report) ตั้งแต่หน้าที่ 63 ถึงหน้าที่ 91
คุณนที นาคธนสุกาญจน์ ผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเอง สอบถามข้อมูลหน้า 79 ในรายการลูกหนีก้ ารค้า - กิจการทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง   
จากตัวเลขที่ปรากฎในปี 2558 เทียบกับปี 2557 มีจำ�นวนเพิ่มขึ้นในทุกๆ ระยะ และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปี 2558 ที่มีจำ�นวนลดลง
ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า  ลูกหนี้การค้าเกินวันครบกำ�หนดชำ�ระที่มีจำ�นวนเพิ่มขึ้น เกิดจากบริษัทฯ มีรายได้
จากการให้บริการเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกัน และประสิทธิภาพในการทำ�งานของฝ่ายบริหารจัดการหนี้ที่เพิ่มขึ้น ทำ�ให้ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญมีจำ�นวนลดลง
คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเป็นปกติของกิจการที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจะสอดคล้องกับ
จำ�นวนลูกหนี้การค้าที่จะเพิ่มขึ้น และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ฝ่ายบัญชีไม่ตั้งสำ�รองสูงเกินความเป็นจริง ทั้งนี้ ขอสอบถามในส่วนของ
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 10 เกี่ยวกับการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ เช่น ยาหมดอายุ หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีการเคลื่อนไหวช้า 
ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่มีการตั้งสำ�รองสินค้าคงเหลือ
คุณดารณีฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือประเภทยาหมดอายุน้อยมากซึ่งยาที่หมดอายุจะดำ�เนินการ
ตัดจำ�หน่ายภายในงวด
ประธานฯ ชีแ้ จงเพิม่ เติมต่อทีป่ ระชุมว่า จากสัมพันธภาพทีด่ กี บั บริษทั ผูจ้ ดั จำ�หน่ายยา รวมถึงการบริหารจัดการสินค้า
คงเหลืออย่างใกล้ชิด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจำ�เป็นต้องหาวิธีในการรักษาประโยชน์ให้กับบริษัทฯและผู้ถือหุ้น เช่น การแลกเปลี่ยน
ประเภทยาที่โรงพยาบาลมีความต้องการใช้มากกว่า เป็นต้น
คุณธารา  ชลปราณี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แจ้งข้อสังเกตหน้า  16 ในส่วนของอัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการ
เงิน(เท่า) ข้อ 4.1 และ  4.2 เนือ่ งจากอัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในทีน่ จี้ ะรวมถึงหนีส้ นิ หมุนเวียนและหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน บริษทั ฯ
จึงควรมีหมายเหตุประกอบเพื่อขยายความหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นว่าเป็นส่วนหนี้สินที่ไม่ต้องชำ�ระดอกเบี้ย แจ้งข้อสังเกตหน้า  64
ในส่วนของเงินลงทุนชัว่ คราวทีส่ งู ขึน้ จากปี 2557 และเงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงินทีล่ ดลงจากปี 2557 เมือ่ ดูจากหมายเหตุประกอบ
งบการเงินหน้า  78 ข้อ 8 บริษัทฯ มีเงินฝากประจำ�กับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นและมีการลงทุนในกองทุนทหารไทยธนพลัสจำ�นวน
145 ล้านบาท ดังนั้นจึงขอคำ�อธิบายเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ มีการวางแผนและเตรียมการลงทุนในอนาคตอย่างไร รวมถึงประโยชน์
ในการปรับเพิ่ม-ลดเงินฝากในปี 2558
ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า  การปรับเพิ่ม - ลดเงินฝากรวมถึงระยะเวลาในการฝากเงิน ในหลักการบริษัทฯ
จะคำ � นึ ง ถึ งประโยชน์ สูง สุ ด ซึ่ ง ปั จ จุ บั นเงิ นฝากระยะยาวอั ต ราดอกเบี้ ย ที่ ได้ รั บ ต่ำ � กว่ า เมื่ อ เที ย บกั บ การลงทุ น ในรู ป แบบอื่ น ๆ
สำ�หรับการลงทุนในอนาคต บริษทั ฯ มีการวางแผนไว้ 2 ทาง คือ การเพิม่ ทุนและการกูย้ มื เงิน ทัง้ นีค้ งต้องพิจารณาตามความเหมาะสม
ของสถานการณ์ ค่าเงินบาท และอัตราดอกเบี้ยที่มีความผันผวนตลอดเวลา

10

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)

ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำ�ถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
คุณอชิรญาฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 4 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
		
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำ�ปี สิ้นสุดวันที่
31 กรกฎาคม 2558 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย
จำ�นวน 100,861,130 เสียง ไม่เห็นด้วยจำ�นวน 0 เสียง งดออกเสียงจำ�นวน 100 เสียง บัตรเสียจำ�นวน 0 เสียง

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำ�ไร และการจ่ายเงินปันผลประจำ�ปี 2558 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า  ความเห็นคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า  ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558   
บริษัทฯ มีผลกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2558 เป็นเงินจำ�นวน 206,943,250 บาท (สองร้อยหกล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาท
ถ้วน) เสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่
31 กรกฎาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.62 บาท (หกสิบสองสตางค์) คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำ�นวน 111,600,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้าน
หกแสนบาทถ้วน) โดยกำ�หนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 2 ธันวาคม 2558 และเสนอจ่าย
เงินปันผลในวันที่ 18 ธันวาคม 2558
นำ�เสนอข้อมูลการจ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปี 2552 - 2558 ต่อที่ประชุม
ปี

กำ�ไรสุทธิ (ล้านบาท)

เงินปันผล/หุ้น (บาท)

วันที่จ่ายเงินปันผล

2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552

206.9
179.1
172.3
147.5
172.5
137.2
176.5

0.62
0.60
0.60
0.50
0.48
0.40
0.43

18 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 56
14 ธ.ค. 55
16 ธ.ค. 54
21 ธ.ค. 53
24 ธ.ค. 52

ภายหลังจากประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดมีคำ�ถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
คุณอชิรญาฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 5 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
		
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557  
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.62 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำ�นวน 111,600,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านหกแสนบาท
ถ้วน) โดยกำ�หนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 2 ธันวาคม 2558 และจ่ายเงินปันผลในวันที่
18 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำ�นวน 100,850,630 เสียง ไม่เห็นด้วยจำ�นวน 10,000 เสียง งดออกเสียงจำ�นวน 100 เสียง  
บัตรเสียจำ�นวน 500 เสียง  

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2559
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วาระที่ 6

		

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
กรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้ คือ
1. นายจตุพร
สิหนาทกถากุล
2. ศ.นพ.เดชา
ตันไพจิตร
3. พล.ต.อ.สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์
4. นายประภัทร สุทธาเวศ
5. นายสุชาติ
สิหนาทกถากุล  
เสนอแต่งกรรมการที่ออกตามวาระ ให้กลับเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งอีกวาระหนึ่งมีจำ�นวน  4 ท่านดังนี้
1. นายจตุพร
สิหนาทกถากุล
2. ศ.นพ.เดชา
ตันไพจิตร
3. พล.ต.อ.สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์
4. นายประภัทร สุทธาเวศ
และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ คือ
5. นายนรเทพ
สิหนาทกถากุล   

คุณอชิรญาฯ แจ้งคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ครบกำ�หนดต้องออกตามวาระทุกท่าน
ล้วนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการฯ เห็นสมควรให้ที่
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทุกท่านที่ออกตามวาระให้กลับมาดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการใหม่   
แต่ทงั้ นี้ นายสุชาติ สิหนาทกถากุล ไม่ประสงค์ขอรับตำ�แหน่งอีกวาระหนึง่ คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นสมควรเสนอ
ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายนรเทพ สิหนาทกถากุล เป็นกรรมการแทน นายสุชาติ สิหนาทกถากุล
สำ�หรับวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
แนะนำ�ประวัติ และประสบการณ์การทำ�งานของกรรมการผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการทั้ง 5 ท่าน  
นำ�เสนอทางจอภาพ และมีข้อมูลปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หน้า 14 - 16 ของหนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น     
คุณวิภา  สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม
คณะกรรมการที่ครบกำ�หนดออกตามวาระ ที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการตรวจสอบคือ พล.ต.อ.สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ ซึ่งไม่มีระบุ
การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระไว้ด้วย ซึ่งกรรมการอิสระถือเป็นที่พึ่งของผู้ลงทุนรายบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย จึงต้องการ
ความเป็นอิสระ ในแง่การเป็นกรรมการอิสระ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำ�คัญในเรื่องนี้ ความเป็นอิสระ
ของกรรมการหากดำ�รงตำ�แหน่งเกิน 3 วาระ ความเป็นอิสระโดยทัว่ ไปจะลดน้อยลงตามไปด้วย และสังคมไทยจะเป็นไปลักษณะเกรงใจ
ฝากบริษัทฯ เพื่อพิจารณาวาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการตรวจสอบเพื่อความเป็นอิสระ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น
และในวันนี้มีการเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่   คุณนรเทพ สิหนาทกถากุล แต่ท่านไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย ควรจะมาชี้แจง
วิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมได้ทราบในฐานะกรรมการใหม่
ประธานฯ แจ้งกรณี พลตำ�รวจเอกสวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทไม่ถึง 1% และในฐานะที่ท่านเป็นผู้มีประสบการณ์การทำ�งาน เป็นผู้มีวิชาความรู้ เป็นอดีตอธิบดีกรมตำ�รวจ ปฏิบัติงาน
ให้กบั บริษทั ฯ อย่างสม่�ำ เสมอ ให้ค�ำ แนะนำ�ทีด่ มี าตลอดเวลา ท่านคงรักษาสิทธิประโยชน์ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เป็นอย่างดี ถือว่าท่านมีคณุ สมบัติ
เหมาะสม ขอขอบคุณสำ�หรับข้อคิดเห็นและขอรับไปส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาต่อไป
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บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)

คุณไกรศักดิฯ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ตามประเด็นทีเ่ สนอแนะในเรือ่ งวาระการดำ�รง
ตำ�แหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ ขอให้ผู้ถือหุ้นได้มั่นใจ ที่ผ่านมาจากข้อมูลรายงานประจำ�ปีของคณะกรรมการตรวจสอบในหัวข้อ
สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  มีความสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท และมีความโปร่งใสและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
คุณเพ็ญศรี จินตนานนท์ ขอเสนอกรณีการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการตรวจสอบ หากดำ�รงวาระหลายปี ควรเปลี่ยน
มาดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเป็นการหมุนเวียนการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการตรวจสอบ
คุณสถาพร ผังนิรันดร์ เสนอแนะส่วนงานดูแลการออกหนังสือเชิญประชุมในระเบียบ วาระที่ 6 กรรมการที่ออก
ตามวาระในปีนี้รายชื่อกรรมการ 5 ท่าน ควรระบุชื่อคุณสุชาติ สิหนาทกถากุล และเสนอต่อท้ายว่าเนื่องด้วย คุณสุชาติฯ ไม่ประสงค์
ขอรับตำ�แหน่ง และ เสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ และในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ถือเป็นเจ้าภาพ กรรมการบริษัทฯ
ควรเข้าร่วมประชุมครบถ้วน เพราะในส่วนนี้จะมีผลกับคะแนน CG ของบริษัทฯ จะทำ�ให้คะแนนส่วนนี้ลดลงในประเด็นนี้  		
ประธานฯ ขอขอบคุณสำ�หรับข้อแนะนำ�ข้างต้น   
ภายหลังจากประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุม ไม่มีผู้ใดมีคำ�ถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
คุณอชิรญาฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
		
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการดังนี้
1) นายจตุพร
สิหนาทกถากุล
เห็นด้วย 100,749,339 เสียง ไม่เห็นด้วย 56,500 เสียง งดออกเสียง 55,600 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง
2) ศ.นพ.เดชา
ตันไพจิตร
       เห็นด้วย 100,749,339 เสียง ไม่เห็นด้วย 56,500 เสียง งดออกเสียง 55,600 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง
3) พลตำ�รวจเอกสวัสดิ์ อมรวิวัฒน์
       เห็นด้วย 100,503,339 เสียง ไม่เห็นด้วย 76,700 เสียง งดออกเสียง 80,300 เสียง บัตรเสีย 201,100 เสียง     
     4) นายประภัทร
สุทธาเวศ
       เห็นด้วย 100,748,239 เสียง ไม่เห็นด้วย 6,500 เสียง งดออกเสียง 55,600 เสียง บัตรเสีย 1,100 เสียง     
5) นายนรเทพ
สิหนาทกถากุล
เห็นด้วย 100,709,339 เสียง ไม่เห็นด้วย 73,800 เสียง งดออกเสียง 78,300 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง     

วาระที่ 7

พิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
คุ ณ อชิ ร ญาฯ นำ � เสนอทางจอภาพแสดงค่ า ตอบแทนกรรมการบริ ษั ท และค่ า ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
ในปีที่ผ่านมา  พร้อมชี้แจงความเห็นคณะกรรมการบริษัทพิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกับความเหมาะสมต่างๆ เห็นสมควรเสนอ
ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ สำ�หรับปี 2559
ในอัตราดังนี้ (อัตราเดียวกับปี 2558)  
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท
• ประธานกรรมการ
เป็นเงินจำ�นวน 18,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง
          • กรรมการ
เป็นเงินจำ�นวน 14,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการ
เป็นเงินจำ�นวน 18,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง
          • กรรมการ
เป็นเงินจำ�นวน 14,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2559
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ส่วนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำ�หรับกรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ และครอบครัว เป็นจำ�นวนเงินไม่เกิน
ปีละ 800,000 บาทต่อท่าน
คุณอชิรญาฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จำ�นวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน สำ�หรับในวาระนีก้ รรมการ
ที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนี้
คุณอชิรญาฯ แจ้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
มติทปี่ ระชุม ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้วมีมติอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ สำ�หรับปี 2559
ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ เสนอด้ ว ยคะแนนเสี ย งเห็ น ด้ ว ยจำ � นวน 72,388,839 เสี ย ง ไม่ เ ห็ น ด้ ว ยจำ � นวน 2,500 เสี ย ง
งดออกเสียงจำ�นวน 55,600 เสียง บัตรเสียจำ�นวน 0 เสียง  

วาระที่ 8
		

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำ�หนดค่าตอบแทนสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม
2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559
คุณอชิรญาฯ แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ความเห็นคณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
แห่งบริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด ดังนี้
• นางสาวกมลทิพย์   เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ    
• นายวิชาติ   
โลเกศกระวี     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ  
• นางสาวศิริวรรณ   สุรเทพินทร์     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604  
เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจำ�ปี 2559 สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีตงั้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม
2559 โดยกำ�หนดค่าตอบแทน เป็นจำ�นวนเงิน 1,020,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท    
คุณอชิรญาฯ แจ้งเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 8 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
คุณสถาพร ผังนิรนั ดร์ ผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเอง แจ้งเสนอแนะควรมีขอ้ มูลนำ�เสนอเพิม่ เติมในส่วนค่าตอบแทนสูงกว่าหรือ
น้อยกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งในปีนี้เพิ่มขึ้น 60,000 บาท ควรระบุชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายรายไตรมาส รายปี เพื่อประกอบระเบียบวาระนี้
ขอทราบรายละเอียดการเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทน และฝากบริษัทฯ พิจารณาบริษัทผู้สอบบัญชีที่เป็นสัญชาติไทย
คุณไกรศักดิ์ฯ ขอขอบคุณคุณสถาพรฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำ�หน้าที่ในการเจรจาต่อรองค่าสอบบัญชี
ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่มีการปรับค่าตอบแทนขึ้น แต่ในปีนี้มีการปรับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น 60,000 บาท ด้วยสภาวิชาชีพบัญชีกำ�หนด
หลักเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาชีพบัญชีเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทำ�ให้วิธีการตรวจสอบเพิ่มขึ้นไปจากเดิมตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานทางวิชาชีพบัญชีใหม่     
คุณไกรศักดิ์ฯ แจ้งค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น 60,000 บาท มีรายละเอียดแยกเป็นรายไตรมาสรวม 30,000 บาท
และรายปี 30,000 บาท
คุณกมลทิพย์ฯ ผูส้ อบบัญชี จากบริษทั สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด ชีแ้ จงเพิม่ เติมการกำ�หนดค่าสอบบัญชีเป็นการพิจารณา
จากชั่ ว โมงการทำ � งานที่ ต้ อ งใช้ ไม่ ไ ด้ อิ ง จากรายได้ ข องบริ ษั ท ฯ รวมทั้ ง ข้ อ กำ � หนดจากสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ที่ อ อกมาใหม่
ทำ�ให้การปฏิบัติงานต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้น  
คุณธาดา  ชลปราณี เสนอเพิ่มเติมในปีต่อไปการกำ�หนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ควรแยกรายละเอียดให้ทราบด้วย
รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบที่จ่ายจริงควรมีแจ้งข้อมูลไว้เพื่อทราบด้วย
ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำ�ถาม  จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
		
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง
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บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)

• นางสาวกมลทิพย์   เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ    
• นายวิชาติ   
โลเกศกระวี     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ  
• นางสาวศิริวรรณ   สุรเทพินทร์     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604  
เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจำ�ปี 2559 สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีตงั้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม
2559 โดยกำ�หนดค่าตอบแทน  เป็นจำ�นวนเงิน 1,020,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำ�นวน 100,806,339 เสียง ไม่เห็นด้วยจำ�นวน 55,500 เสียง งดออกเสียงจำ�นวน 100 เสียง บัตรเสีย
จำ�นวน 0 เสียง  

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
คุณวิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติม
กรณีโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นการให้ความร่วมมือของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีจำ�นวนกว่า
600 บริษัท เพื่อจะให้มีการขับเคลื่อนเพื่อให้โครงการนี้ประสบความสำ�เร็จ ได้แนะนำ�กับทางเลขานุการบริษัทฯ เพื่อนำ�ข้อมูล
การเข้าร่วมโครงการนี้ลงในรายงานประจำ�ปีด้วย   
คุณภูมิ แจ้งทางคณะกรรมการบริษทั ฯ มีการพิจารณาในการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ได้มหี นังสือ
แสดงเจตจำ�นงไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
       คุณสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามจากรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2557  
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ย่อหน้าที่ 2 ระบุไว้ว่า  “ทางบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
เป็นผู้ซื้อที่ถูกต้องตามกฎหมายและเมื่อประมาณ 3 - 4 เดือนที่ผ่านมา บริษัทรายหนึ่งที่ฟ้อง บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำ�กัด
(บสส.) ไม่ยินยอมจึงไปอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ ได้มีคำ�พิพากษายืนตามคำ�พิพากษาศาลชั้นต้น “และ“ ปัจจุบันบริษัทรายหนึ่งที่ฟ้อง
บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำ�กัด (บสส.) ได้ไปยื่นฎีกา ซึ่งเรื่องทั้งหมดอยู่ที่ศาลฎีกา และทางบริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท
จำ�กัด (บสส.) ได้มีการแก้ฎีกาส่งไปที่ศาลฎีกาเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2556 ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอคำ�พิพากษาของศาลฎีกา 
รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำ�ปี หน้า 97 ข้อ 25“     
     คุณไกรศักดิ์ฯ ชี้แจงเพิ่มเติมในรายงานการประชุมที่อ้างถึงนั้น เนื้อหาสาระข้างต้นที่ระบุไว้สื่อสารว่าศาลอุทธรณ์ได้
พิพากษาให้ทางบสส. ชนะคดีโดยให้เหตุผลว่าทางโรงพยาบาลไทยนครินทร์ได้ประมูลซื้อที่ดินมาโดยชอบด้วยกฎหมาย และภายหลัง
ศาลอุทธรณ์พิพากษาได้ไปยื่นฎีกา การยื่นฎีกาจะเป็นการรายงานข้อมูลที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556  
คุณสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง แจ้งขอทราบความคืบหน้าคดีที่ดิน ณ ปัจจุบัน
คุณไกรศักดิ์ฯ แจ้งที่ประชุมทราบ คดีที่เกี่ยวข้องกับที่ดินมี 2 คดี คดีที่ 1 เป็นคดีที่ทางโรงพยาบาลไทยนครินทร์          
ฟ้องบสส.เพื่อให้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดินให้กับโรงพยาบาลฯ พร้อมกับรับชำ�ระราคาค่าที่ดิน ซึ่งศาลชั้นต้นได้มีคำ�พิพากษาให้   
บสส.โอนที่ดินพร้อมกับรับชำ�ระค่าที่ดินตามที่โรงพยาบาลประมูลได้ บสส. ไม่มีการอุทธรณ์ คดีถึงที่สุด ถือว่าโรงพยาบาลฯ เป็นผู้ซื้อ
ทีถ่ กู ต้องตามกฎหมาย โดยโรงพยาบาลฯ ถือเป็นเจ้าหนีต้ ามคำ�พิพากษากับ บสส. และบสส. มีหน้าทีโ่ อนกรรมสิทธิแ์ ละรับชำ�ระค่าทีด่ นิ
คดีที่ 2 มีบุคคลภายนอกรายหนึ่งได้ยื่นฟ้อง บสส. ยื่นคำ�ร้องต่อศาลให้มีคำ�สั่งอายัดที่ดินดังกล่าวไว้ก่อน ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าไม่ถือ
เป็นการซื้อขายเป็นเพียงการวางหลักประกันตามเงื่อนไขทั่วไป  
ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีคำ�ถาม  
ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 16.30 น.

(นายจตุพร สิหนาทกถากุล)
ประธานที่ประชุม
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2559
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำ�หนดออกจากตำ�แหน่งตามวาระที่ ได้รับการเสนอชื่อ
ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
1. นพ.เจริญ มีนสุข
ประเภทกรรมการ
อายุ
ประวัติการศึกษา

: กรรมการ
: 74 ปี
: • M.D. 1967
• Diplomate American Board of Internal Medicine
& Subspecialty Board of Gastroenterology
1968 - 1973
• New York State Board 1974
• DTM & H (Liverpool) 1974
• FACG 1975
• FACP 1986
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548
ประสบการณ์การทำ�งาน : 2554 - ปัจจุบัน • กรรมการ และประธานฝ่ายแพทย์
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
2535 - 2553 • กรรมการ และกรรมการผู้อำ�นวยการแพทย์
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
2519 - ปัจจุบัน • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและแพทย์ที่ปรึกษาทางอายุรกรรม และอายุรกรรม
โรคระบบทางเดินอาหาร บริษทั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 2,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.39 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท :  3/4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75

2. นพ.ปรีดี เหตระกูล
ประเภทกรรมการ
อายุ
ประวัติการศึกษา

: กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
: 73 ปี
: • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิรริ าชพยาบาล
• Diplomate American Board of Surgery
• FACS, FRCST
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประสบการณ์การทำ�งาน : 2536 - ปัจจุบัน • กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
2521 - ปัจจุบัน • กรรมการและศัลยแพทย์ทั่วไปบริษัท เมโยโพลีคลินิก จำ�กัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 1,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.83 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท :  4/4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
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บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)

3. นายสุเมธ เจนเจษฎา
ประเภทกรรมการ
อายุ
ประวัติการศึกษา

: กรรมการ
: 82 ปี
: • บัญชีบณั ฑิต และพาณิชยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประสบการณ์การทำ�งาน : 2548 - ปัจจุบัน • กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
2547 - ต.ค. 2548 • กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
2538 - ปัจจุบัน • กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคต จำ�กัด (มหาชน)
2537 - ปัจจุบัน • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำ�นักงานเลิศนิมิตร การบัญชีและ
กฎหมาย จำ�กัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี คิดเป็นร้อยละ 0 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท :  4/4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

4. นายไกรศักดิ์ ขัดคำ�
ประเภทกรรมการ
อายุ
ประวัติการศึกษา

: กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
: 53 ปี
: • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• เนติบัณฑิตไทย สำ�นักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา
• ประกาศนียบัตรทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547
ประสบการณ์การทำ�งาน : 2548 - ปัจจุบัน • กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
2547 - 2548 • กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
2537 - ปัจจุบัน • ทนายความ และกรรมการบริหาร บริษัท สำ�นักกฎหมายสหการ จำ�กัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี คิดเป็นร้อยละ 0 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท :  4/4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2559
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5. นายปิติภัทร สิหนาทกถากุล
ประเภทกรรมการ
: กรรมการ
อายุ
: 40 ปี
ประวัติการศึกษา
: • การจัดการมหาบัณฑิต (การพัฒนาองค์การ
และการจัดการ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Essentials of Leadership Training Course, London Business School
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประสบการณ์การทำ�งาน : 2556 - ปัจจุบัน • กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน • ที่ปรึกษาฝ่ายนโยบายและวางแผนพัฒนาการตลาดและสารสนเทศ
ทางคอมพิวเตอร์ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
2549 - 2559
• ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการบริหาร บริษทั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
2548 - 2549 • รักษาการผู้ช่วยผู้อำ�นวยการบริหาร
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
2547 - 2548 • ที่ปรึกษาศูนย์สารสนเทศ และที่ปรึกษาสื่อประชาสัมพันธ์
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
2545 - 2547 • ผู้ช่วยผู้จัดการ สำ�นักกรรมการ บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำ�กัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 1,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.55 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
จำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท :  2/4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50
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บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
ข้อบังคับของ
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำ�กัด (มหาชน) อันเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 6
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำ�ปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริษัท
ข้อ 33. การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญประจำ�ปีให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
ข้อ 34. การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอาจกระทำ�ได้โดย
(ก) คณะกรรมการซึ่งจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ หรือ
(ข) ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 5 ของจำ�นวนหุน้ ทีจ่ �ำ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดหรือผูถ้ อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่า  25 ท่าน
ซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 10 ของจำ�นวนหุน้ ทีจ่ �ำ หน่ายได้แล้วทัง้ หมด เข้าชือ่ กันทำ�หนังสือพร้อมเหตุผล
ที่ชัดเจน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ และคณะกรรมการจะต้องดำ�เนินการจัด
ให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการดำ�เนินการดังต่อไปนี้
(ก) จัดทำ�เป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา  ระเบียบ วาระการประชุม เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม
พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา 
และความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และ
(ข) จัดส่งหนังสือนัดประชุมข้างต้นไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า  7 วันก่อนวันประชุม และ
(ค) โฆษณาหนังสือนัดประชุมข้างต้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 3 วัน
ข้อ 36. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 ท่าน หรือไม่นอ้ ยกว่า 
กึ่งหนึ่งของจำ�นวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะเป็นองค์
ประชุม ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของเองนั้นไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
เมื่อล่วงเวลานัดของการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง และจำ�นวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมยังไม่ครบ
เป็นองค์ประชุมตามที่กำ�หนดไว้ในวรรคแรกของข้อนี้
(ก) ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป
(ข) ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่โดยส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า  7 วันก่อนวันประชุม แต่ไม่ต้องโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุมตามที่กำ�หนดไว้ในวรรคแรกของข้อนี้
ข้อ 37. ประธานในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีหน้าทีค่ วบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษทั ว่าด้วยการประชุมผูถ้ อื หุน้ และ
จะต้องดำ�เนินการประชุมให้เป็นไปตามลำ�ดับระเบียบวาระที่กำ�หนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติให้เปลี่ยน
ลำ�ดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำ�นวนผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสามของจำ�นวนหุน้ ทีจ่ �ำ หน่ายได้ทงั้ หมด จะขอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาเรือ่ งอืน่ นอกจากทีก่ �ำ หนดไว้ในหนังสือนัดประชุม
อีกก็ได้
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ในกรณีทที่ ปี่ ระชุมพิจารณาเรือ่ งตามลำ�ดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึง่ หรือพิจารณาเรือ่ งทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอไม่เสร็จ
ตามวรรคสอง และจำ�เป็นต้องเลื่อนการพิจารณา  ให้ที่ประชุมกำ�หนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป โดยกำ�หนดให้
คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม
และโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
ข้อ 38. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(ก) ในกรณีปกติ ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
(ข) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  3 ใน 4 ของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง
(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำ�คัญให้แก่บุคคลอื่น
(2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
(3) การทำ� แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า  เช่าซื้อหรือเช่าซื้อแบบลิสซิ่ง ซึ่งกิจการของบริษัททั้งหมด
หรือบางส่วนที่สำ�คัญ
(4) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
(5) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำ�ไรขาดทุนกัน
(6) การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
(7) การเพิ่มทุนหรือการลดทุน
(8) การออกหุ้นกู้ตามความในมาตรา 145 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535
(9) การควบบริษัทตามความในมาตรา 146 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 หรือ
(10) การเลิกบริษัทตามความในมาตรา 154 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535
(11) การออกหุ้นเพื่อชำ�ระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามมาตรา 54/1 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำ�กัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544
ทัง้ นี้ หุน้ ทีบ่ ริษทั เป็นเจ้าของหุน้ เองนัน้ บริษทั จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนและไม่นบั เป็นคะแนนเสียงของมติทปี่ ระชุม
ผู้ถือหุ้น
ข้อ 39. การลงคะแนนลับในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกระทำ�ได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า  5 ท่านร้องขอ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง
ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำ�ปีพึงกระทำ�มีดังนี้
(ก) พิจารณารับทราบรายงานประจำ�ปีของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำ�เนินกิจการในรอบปี
ที่ผ่านมา
(ข) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำ�ไรขาดทุน
(ค) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่านที่ออกตามวาระและกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ
(ง) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำ�หนดจำ�นวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
(จ) พิจารณากิจการอื่นๆ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าประชุม
แจ้งวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำ�กัด (มหาชน) ใคร่ขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบถึงเอกสาร หลักฐาน ที่ต้องนำ�มา
แสดงก่อนเข้าประชุม  ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการมอบฉันทะ  ซึ่งจะต้องนำ�มาประกอบการลงทะเบียนเพื่อได้สิทธิการเข้าร่วมประชุม
และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

เอกสารทีผ่ เู้ ข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
1. กรณีผู้ถือหุน้ เป็นบุคคลธรรมดา
1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
ในวันประชุมให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำ�การลงทะเบียน ดังนี้
1.1.1 บัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือบัตรประจำ�ตัวข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่
หรือหนังสือเดินทาง หรือใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ซึ่งมีอายุมากกว่า 1 เดือน
1.1.2 กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุลซึ่งไม่ตรงกับข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ให้ยื่นสำ�เนาเอกสาร
การเปลี่ยนชื่อ-สกุลพร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้องประกอบด้วย
1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน  
ในวันประชุมให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำ�การลงทะเบียนดังนี้
1.2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้
กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือชือ่ ของ “ผูม้ อบฉันทะ และผูร้ บั มอบฉันทะ” และติดอากรแสตมป์
20 บาท ครบถ้วนแล้ว
1.2.2 สำ�เนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) ตามข้อ 1.1.1 และ 1.1.2 (ถ้ามี)
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำ�เนาโดยผู้มอบฉันทะ
1.2.3 สำ�เนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้รับมอบฉันทะ ตามข้อ 1.1.1 และ 1.1.2 (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือ
ชื่อรับรองสำ�เนาโดยผู้รับมอบฉันทะ
2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิตบิ คุ คล
2.1 กรณีกรรมการผู้มีอำ�นาจเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
ในวันประชุมให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำ�การลงทะเบียนดังนี้
2.1.1 บัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือบัตรประจำ�ตัวข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่
หรือหนังสือเดินทาง หรือใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ซึ่งมีอายุมากกว่า 1 เดือน
2.1.2 สำ�เนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 2 เดือน
พร้อมทั้งรับรองสำ�เนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำ�นาจของนิติบุคคลและประทับตรา (ถ้ามี)
2.1.3 กรณีกรรมการผู้มีอำ�นาจซึ่งเข้าประชุม มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุลซึ่งไม่ตรงกับข้อมูลในหนังสือรับรองนิติบุคคล
ให้ยื่นสำ�เนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุลพร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้องประกอบด้วย
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2.2 กรณีนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน
ในวันประชุมให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำ�การลงทะเบียนดังนี้
2.2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้
กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อของ “กรรมการผู้มีอำ�นาจตามที่กำ�หนดในหนังสือรับรองและ
ประทับตรา (ถ้ามี) (ผู้มอบฉันทะ) และผู้รับมอบฉันทะ” และติดอากรแสตมป์ 20 บาท ครบถ้วนแล้ว  
2.2.2 สำ�เนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 2 เดือน
พร้อมทั้งรับรองสำ�เนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำ�นาจของนิติบุคคลและประทับตรา (ถ้ามี)
2.2.3 สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือบัตรประจำ�ตัวข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่
หรือหนังสือเดินทาง หรือใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ซึ่งมีอายุมากกว่า 1 เดือนของกรรมการ
ผู้มีอำ�นาจของนิติบุคคลและเป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งรับรองสำ�เนาถูกต้อง
2.2.4 สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือบัตรประจำ�ตัวข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่
หรือหนังสือเดินทาง หรือใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ซึ่งมีอายุมากกว่า  1 เดือนของ
ผู้รับมอบฉันทะพร้อมทั้งรับรองสำ�เนาถูกต้อง
2.2.5 กรณีกรรมการผู้มีอำ�นาจของนิติบุคคลและเป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล
ซึง่ ไม่ตรงกับข้อมูลในหนังสือรับรองนิตบิ คุ คล ให้ยนื่ สำ�เนาเอกสารการเปลีย่ นชือ่ -สกุลพร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้อง
ประกอบด้วย
2.2.6 กรณีผรู้ บั มอบฉันทะ มีการเปลีย่ นชือ่ -สกุลซึง่ ไม่ตรงกับหนังสือมอบฉันทะ ให้ยนื่ สำ�เนาเอกสารการเปลีย่ นชือ่ -สกุล
พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้องประกอบด้วย
3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้
ในวันประชุมให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำ�การลงทะเบียนดังนี้
3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)
3.1.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ค.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน
พร้อมลงลายมือชื่อของ “ผู้มีอำ�นาจกระทำ�การแทนคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้และ
ผู้รับมอบฉันทะ” และติดอากรแสตมป์ 20 บาทครบถ้วนแล้ว
3.1.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนาม
โดยผู้มีอำ�นาจกระทำ�การแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้
3.1.3 สำ�เนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 2 เดือน
พร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้องโดยผู้มีอำ�นาจกระทำ�การแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้
หรือผู้แทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งมีอำ�นาจกระทำ�การแทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ
3.1.4 สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือบัตรประจำ�ตัวข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่
หรือหนังสือเดินทาง หรือใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ซึ่งมีอายุมากกว่า 1 เดือนของผู้มีอำ�นาจ
ลงนามกระทำ�การแทนคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ หรือผู้แทนคัสโตเดียน (Custodian)
ซึง่ มีอ�ำ นาจกระทำ�การแทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึง่ เป็นผูม้ อบฉันทะ พร้อมลงลายมือชือ่ รับรองสำ�เนาถูกต้อง
3.1.5 สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือบัตรประจำ�ตัวข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือ
หนังสือเดินทาง หรือใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ซึ่งมีอายุมากกว่า 1 เดือนของผู้รับมอบฉันทะ
พร้อมทั้งรับรองสำ�เนาถูกต้อง
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3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้น
3.2.1 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศประเภทบุคคลธรรมดาใช้เอกสารเช่นเดียวกับกรณีข้อ 1.2.2
3.2.2 กรณีผถู้ อื หุน้ ทีเ่ ป็นผูล้ งทุนต่างประเทศประเภทนิตบิ คุ คลใช้เอกสารเช่นเดียวกับกรณีขอ้ 2.2.2 ข้อ 2.2.3 ข้อ 2.2.5 (ถ้ามี)
3.2.3 หนังสือมอบอำ�นาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ มอบอำ�นาจให้ Custodian เป็นผู้ดำ�เนินการลงนาม
ในหนังสือมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ กรณีเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำ�คำ�แปล และผู้ถือหุ้นหรือกรรมการผู้มีอำ�นาจหรือ
ผู้แทนนิติบุคคลรับรองความถูกต้องของคำ�แปล
4. กรณีผู้ถือหุน้ ที่มิได้มีสญั ชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่มิได้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
ในวันประชุมให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำ�การลงทะเบียนดังนี้
4.1 ให้นำ�ความในข้อ 1. หรือ ข้อ 2. มาใช้โดยอนุโลม (แล้วแต่กรณี)
4.2 สำ�เนาเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งขึ้น หรือเอกสารที่นิติบุคคลเป็นผู้จัดทำ�
ที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่ และผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไข หรือ
ข้อจำ�กัดอำ�นาจในการลงนาม ซึ่งเป็นเอกสารที่มีการรับรองโดยโนตารี่พับลิค อายุไม่เกิน 1 ปี
ทั้งนี้ กรณีเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำ�คำ�แปล และผู้ถือหุ้นหรือกรรมการผู้มีอำ�นาจหรือ
ผู้แทนนิติบุคคลรับรองความถูกต้องของคำ�แปล
5. กรณีผถู้ ือหุ้นถึงแก่กรรม
ผู้จัดการมรดกจะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นประชุมแทนได้
ในวันประชุมให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำ�การลงทะเบียนดังนี้
5.1 ให้นำ�ความในข้อ 1. มาใช้โดยอนุโลม
5.2 นำ�คำ�สั่งศาลที่แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก รับรองสำ�เนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ศาลไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม
มาแสดงเพิ่มเติม
6. กรณีผถู้ ือหุน้ เป็นผู้เยาว์
ให้บิดา  หรือมารดา  หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นประชุมแทนได้
ในวันประชุมให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำ�การลงทะเบียนดังนี้
6.1 ให้นำ�ความในข้อ 1. มาใช้โดยอนุโลม
6.2 นำ�สำ�เนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติม
7. กรณีผถู้ ือหุน้ เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นประชุมแทนได้
ในวันประชุมให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่ทำ�การลงทะเบียนดังนี้
7.1 ให้นำ�ความในข้อ 1. มาใช้โดยอนุโลม
7.2 นำ � คำ � สั่ ง ศาลที่ แ ต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น ผู้ อ นุ บ าลหรื อ ผู้ พิ ทั ก ษ์ รั บ รองสำ � เนาถู ก ต้ อ งโดยเจ้ า หน้ า ที่ ศ าลไม่ เ กิ น 6 เดื อ น
ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติม
หมายเหตุ กรณีท่านไม่มีอากรแสตมป์ ท่านสามารถรับอากรแสตมป์ได้ ณ จุดลงทะเบียน
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2559
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การมอบฉันทะ
กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ “ผู้อื่นหรือกรรมการตรวจสอบ”
เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ ได้กำ�หนดไว้
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
		
 แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
		
 แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำ�หนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
		
 แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  
หมายเหตุ • ท่านสามารถ Download ได้จาก Website ของบริษัทที่  www.thainakarin.co.th
• ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น
อนึ่ง เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและสำ�รองที่นั่ง บริษัทฯ ใคร่ขอให้ท่านแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมประชุม
หรือส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองคืนมายัง คุณนันทนา หรรษ์ทวิบุตร สำ�นักผู้อำ�นวยการบริหาร ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
เบอร์โทรศัพท์ 0 2361 2727 ต่อ 3304-3306 เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 2 วัน จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม
ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่
สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุน้
 ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำ�นวนหุ้นที่ถือ
 ผู้ถือหุ้นจะลงคะแนนในบัตรลงคะแนนซึ่งกระทำ�โดยเปิดเผย โดยท่านต้องระบุชื่อ จำ�นวนหุ้น การออกคะแนน
พร้อมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย
 การลงคะแนนลับจะกระทำ�ได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า  5 คนร้องขอ และที่ประชุมเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง
ข้างมาก ส่วนวิธีการลงคะแนนลับจะใช้บัตรลงคะแนนโดยไม่ระบุชื่อ
 มติทปี่ ระชุมให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้ามาประชุมโดยจะนับเสียงตามจำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื กรณีเสียงเท่ากัน
ให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง
 สำ�หรับระเบียบวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคน
เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 กรณีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่พิจารณา  ผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่
เป็นการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
 มติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่า  2 ใน  3 ของจำ�นวนเสียงผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด
ที่มาประชุม
อย่างไรก็ตาม ในวันประชุมจะมีการแจ้งรายละเอียด หลักเกณฑ์ ระเบียบการการลงคะแนนและการประชุม

24

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุม

ชื่อ - นามสกุล
อายุ :
ประเภทกรรมการ
ประวัติการศึกษา

: นายไกรศักดิ์ ขัดคำ�
53 ปี
: ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
: • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• เนติบัณฑิตไทย สำ�นักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• ประกาศนียบัตรทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
: • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547
การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุม :
• มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำ�แหน่งตามวาระและได้รับการพิจารณาเสนอชื่อ
ให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
• มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 7 พิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการ
ตรวจสอบ เนือ่ งจากมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทน หากได้รบั เลือกให้ด�ำ รงตำ�แหน่งอีกวาระหนึง่
ประสบการณ์การทำ�งาน
: 2548 -  ปัจจุบัน • กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
2547 - 2548 • กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
2537 -  ปัจจุบัน • ทนายความและกรรมการบริหาร บริษัท สำ�นักกฎหมายสหการ จำ�กัด

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2559
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 7
แผนที่ของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)

345 บางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 0 2361 2727, 0 2361 2828
โทรสาร : 0 2361 2777, 0 2361 2788
Email
: info@thainakarin.co.th
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บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำ�หนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่ ...................................................................................
วันที่ ........................... เดือน ............................... พ.ศ. 2559

(1) ข้าพเจ้า .................................................................................. สัญชาติ ....................................................................
อยู่บ้านเลขที่ .............................. ถนน ............................................................. ตำ�บล/แขวง ...................................................
อำ�เภอ/เขต ............................................ จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์ ........................................................
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
โดยถือหุน้ จำ�นวนทัง้ สิน้ รวม ........................................ หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ......................................... เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ .................................. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .................................. เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ .............................. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ................................... เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) .............................................................................................. อายุ ................................................................. ปี
อยู่บ้านเลขที่ .................................. ถนน ....................................... ตำ�บล/แขวง .....................................................................
อำ�เภอ/เขต ......................................... จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณีย์ ................................................... หรือ
(2) .............................................................................................. อายุ ................................................................. ปี
อยู่บ้านเลขที่ .................................. ถนน ....................................... ตำ�บล/แขวง .....................................................................
อำ�เภอ/เขต ......................................... จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณีย์ ................................................... หรือ
(3) .............................................................................................. อายุ .................................................................. ปี
อยู่บ้านเลขที่ .................................. ถนน ....................................... ตำ�บล/แขวง .....................................................................
อำ�เภอ/เขต ......................................... จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณีย์ ...........................................................
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือ่ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้
ประจำ�ปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์
เลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำ�ไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำ�เองทุกประการ
ลงชื่อ ............................................................... ผู้มอบฉันทะ
         (...............................................................)
ลงชื่อ ............................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
         (...............................................................)
ลงชื่อ ............................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
         (...............................................................)
ลงชื่อ ............................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
         (...............................................................)
หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำ�นวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำ�หนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่ ...................................................................................
วันที่ ........................... เดือน ............................... พ.ศ. 2559

(1) ข้าพเจ้า .................................................................................. สัญชาติ ....................................................................
อยู่บ้านเลขที่ .............................. ถนน ............................................................. ตำ�บล/แขวง ...................................................
อำ�เภอ/เขต ............................................ จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์ ........................................................
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
โดยถือหุ้นจำ�นวนทั้งสิ้นรวม ....................................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ....................................... เสียง ดังนี้ี
หุ้นสามัญ .................................. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .................................. เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ .............................. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ................................... เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) .............................................................................................. อายุ ................................................................. ปี
อยู่บ้านเลขที่ .................................. ถนน ....................................... ตำ�บล/แขวง .....................................................................
อำ�เภอ/เขต ......................................... จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณีย์ ................................................... หรือ
(2) .............................................................................................. อายุ ................................................................. ปี
อยู่บ้านเลขที่ .................................. ถนน ....................................... ตำ�บล/แขวง .....................................................................
อำ�เภอ/เขต ......................................... จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณีย์ ................................................... หรือ
(3) .............................................................................................. อายุ .................................................................. ปี
อยู่บ้านเลขที่ .................................. ถนน ....................................... ตำ�บล/แขวง .....................................................................
อำ�เภอ/เขต ......................................... จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณีย์ ...........................................................
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือ่ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้
ประจำ�ปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์
เลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
			 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
			 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
					 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2558 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
			 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
					 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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 วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานประจำ�ปี 2559 (Annual Report) ของบริษัทฯ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				  เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำ�ปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม

พ.ศ. 2559 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
					 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำ�ไร และการจ่ายเงินปันผลประจำ�ปี 2559 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
					 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ จึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการ 5 ท่านดังนี้
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
		
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
					 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
		
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

				ชื่อกรรมการ นายแพทย์เจริญ มีนสุข (กรรมการ)
					 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
				ชื่อกรรมการ นายแพทย์ปรีดี เหตระกูล (กรรมการและกรรมการตรวจสอบ)
					 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
				ชื่อกรรมการ นายสุเมธ เจนเจษฎา (กรรมการ)
					 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
				ชื่อกรรมการ นายไกรศักดิ์ ขัดคำ� (กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ)
					 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
				ชื่อกรรมการ นายปิติภัทร สิหนาทกถากุล (กรรมการ)
					 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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 วาระที่ 7 พิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
		  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
					 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำ�หนดค่าตอบแทนสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชี

		
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
		  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
					 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
		  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
					 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถอื ว่าการลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่
ทีป่ ระชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรือ่ งใดนอกเหนือจากเรือ่ งทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้นรวมถึงกรณีทมี่ กี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือ
เพิม่ เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทำ�ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผี่ รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข่ า้ พเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำ�เองทุกประการ
ลงชื่อ ............................................................... ผู้มอบฉันทะ
         (...............................................................)
ลงชื่อ ............................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
         (...............................................................)
ลงชื่อ ............................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
         (...............................................................)
ลงชื่อ ............................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
         (...............................................................)
หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำ�นวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ
ประจำ�ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจำ�ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาล
ไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้วย
 วาระที่ ...... เรื่อง .......................................................................................................................................
			  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
			  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
					  เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ ...... เรื่อง .......................................................................................................................................
			  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
			  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
					  เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ ...... เรื่อง .......................................................................................................................................
			  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
			  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
					  เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ ...... เรื่อง .......................................................................................................................................
			  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
			  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
					  เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ ...... เรื่อง .......................................................................................................................................
			  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
			  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
					  เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วาระที่ ...... เรื่อง .......................................................................................................................................
			  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
			  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
					  เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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 วาระที่ ...... เรื่อง .......................................................................................................................................
ชื่อกรรมการ ............................................................................................................................
					  เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ............................................................................................................................
					  เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ............................................................................................................................
					  เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ............................................................................................................................
					  เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ............................................................................................................................
					  เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ............................................................................................................................
					  เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ............................................................................................................................
					  เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ............................................................................................................................
					  เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ............................................................................................................................
					  เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ............................................................................................................................
					  เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ............................................................................................................................
					  เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ............................................................................................................................
					  เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ............................................................................................................................
					  เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ............................................................................................................................
					  เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ............................................................................................................................
					  เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ............................................................................................................................
					  เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ ............................................................................................................................
					  เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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โปรดติด
อากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำ�หนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่ ...................................................................................
วันที่ ........................... เดือน ............................... พ.ศ. 2559

(1) ข้าพเจ้า .....................................................................................................................................................................
สำ�นักงานตั้งอยู่เลขที่ .............................. ถนน ................................................... ตำ�บล/แขวง .................................................
อำ�เภอ/เขต ............................................ จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์ ........................................................
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ ...........................................................................................
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
โดยถือหุ้นจำ�นวนทั้งสิ้นรวม ....................................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ....................................... เสียง ดังนี้ี
หุ้นสามัญ .................................. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .................................. เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ .............................. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ................................... เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1) .............................................................................................. อายุ ................................................................. ปี
อยู่บ้านเลขที่ .................................. ถนน ....................................... ตำ�บล/แขวง .....................................................................
อำ�เภอ/เขต ......................................... จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณีย์ ................................................... หรือ
(2) .............................................................................................. อายุ ................................................................. ปี
อยู่บ้านเลขที่ .................................. ถนน ....................................... ตำ�บล/แขวง .....................................................................
อำ�เภอ/เขต ......................................... จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณีย์ ................................................... หรือ
(3) .............................................................................................. อายุ .................................................................. ปี
อยู่บ้านเลขที่ .................................. ถนน ....................................... ตำ�บล/แขวง .....................................................................
อำ�เภอ/เขต ......................................... จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณีย์ ...........................................................
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือ่ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้
ประจำ�ปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์
เลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
 มอบฉันทะตามจำ�นวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
		  หุ้นสามัญ ....................................... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ....................................... เสียง
		  หุ้นบุริมสิทธิ .............................. ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ....................................... เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด ..................................................... เสียง
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
		  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
			  เห็นด้วย ................. เสียง  ไม่เห็นด้วย ................. เสียง  งดออกเสียง .................เสียง
 วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2558 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
		  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
			  เห็นด้วย ................. เสียง  ไม่เห็นด้วย ................. เสียง  งดออกเสียง .................เสียง
 วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานประจำ�ปี 2559 (Annual Report) ของบริษัทฯ
		  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
			  เห็นด้วย ................. เสียง  ไม่เห็นด้วย ................. เสียง  งดออกเสียง .................เสียง
 วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมตั ริ ายงานของผูส้ อบบัญชีและงบการเงินประจำ�ปี สิน้ สุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ของบริษทั ฯ

			 ซึง่ ได้รบั การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี บริษทั สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด
		  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
			  เห็นด้วย ................. เสียง  ไม่เห็นด้วย ................. เสียง  งดออกเสียง .................เสียง
 วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำ�ไร และการจ่ายเงินปันผลประจำ�ปี 2559 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
		  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
			  เห็นด้วย ................. เสียง  ไม่เห็นด้วย ................. เสียง  งดออกเสียง .................เสียง
 วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ จึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการ 5 ท่านดังนี้
		  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
			  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
			  เห็นด้วย ................. เสียง  ไม่เห็นด้วย ................. เสียง  งดออกเสียง .................เสียง
			  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

			ชื่อกรรมการ นายแพทย์เจริญ มีนสุข (กรรมการ)
			  เห็นด้วย ................. เสียง  ไม่เห็นด้วย ................. เสียง
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 งดออกเสียง .................เสียง

			ชื่อกรรมการ นายแพทย์ปรีดี เหตระกูล (กรรมการและกรรมการตรวจสอบ)
			  เห็นด้วย ................. เสียง  ไม่เห็นด้วย ................. เสียง  งดออกเสียง .................เสียง
			ชื่อกรรมการ นายสุเมธ เจนเจษฎา (กรรมการ)
			  เห็นด้วย ................. เสียง  ไม่เห็นด้วย ................. เสียง  งดออกเสียง .................เสียง
			ชื่อกรรมการ นายไกรศักดิ์ ขัดคำ� (กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ)
			  เห็นด้วย ................. เสียง  ไม่เห็นด้วย ................. เสียง  งดออกเสียง .................เสียง
			ชื่อกรรมการ นายปิติภัทร สิหนาทกถากุล (กรรมการ)
			  เห็นด้วย ................. เสียง  ไม่เห็นด้วย ................. เสียง  งดออกเสียง .................เสียง
 วาระที่ 7 พิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
		  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
			  เห็นด้วย ................. เสียง  ไม่เห็นด้วย ................. เสียง  งดออกเสียง .................เสียง
 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำ�หนดค่าตอบแทนสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชี

			 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
		  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
			  เห็นด้วย ................. เสียง  ไม่เห็นด้วย ................. เสียง  งดออกเสียง .................เสียง
 วาระที่ 9 พิจารณาเรือ่ งอืน่ ๆ (ถ้ามี)
		  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
			  เห็นด้วย ................. เสียง  ไม่เห็นด้วย ................. เสียง  งดออกเสียง .................เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถอื ว่าการลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่
ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
หรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทำ�ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผี่ รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข่ า้ พเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำ�เองทุกประการ
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ลงชื่อ ............................................................... ผู้มอบฉันทะ
         (...............................................................)
ลงชื่อ ............................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
         (...............................................................)
ลงชื่อ ............................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
         (...............................................................)
ลงชื่อ ............................................................... ผู้รับมอบฉันทะ
         (...............................................................)

หมายเหตุ 1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอำ�นาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำ�เนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำ�นวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ใน
ใบประจำ�ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจำ�ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาล
ไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและ
สถานที่อื่นด้วย
 วาระที่ ...... เรื่อง ..........................................................................................................................................
		
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				  เห็นด้วย ............... เสียง  ไม่เห็นด้วย ............... เสียง  งดออกเสียง ............... เสียง
 วาระที่ ...... เรื่อง ..........................................................................................................................................
		
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				  เห็นด้วย ............... เสียง  ไม่เห็นด้วย ............... เสียง  งดออกเสียง ............... เสียง
 วาระที่ ...... เรื่อง ..........................................................................................................................................
		
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				  เห็นด้วย ............... เสียง  ไม่เห็นด้วย ............... เสียง  งดออกเสียง ............... เสียง
 วาระที่ ...... เรื่อง ..........................................................................................................................................
		
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				  เห็นด้วย ............... เสียง  ไม่เห็นด้วย ............... เสียง  งดออกเสียง ............... เสียง
 วาระที่ ...... เรื่อง ..........................................................................................................................................
		
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				  เห็นด้วย ............... เสียง  ไม่เห็นด้วย ............... เสียง  งดออกเสียง ............... เสียง
 วาระที่ ...... เรื่อง ..........................................................................................................................................
		
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				  เห็นด้วย ............... เสียง  ไม่เห็นด้วย ............... เสียง  งดออกเสียง ............... เสียง

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2559

37

 วาระที่ ...... เรื่อง ..........................................................................................................................................
ชื่อกรรมการ ..............................................................................................................................
		
 เห็นด้วย ............... เสียง
 ไม่เห็นด้วย ............... เสียง  งดออกเสียง ............... เสียง
ชื่อกรรมการ ..............................................................................................................................
		
 เห็นด้วย ............... เสียง
 ไม่เห็นด้วย ............... เสียง  งดออกเสียง ............... เสียง
ชื่อกรรมการ ..............................................................................................................................
		
 เห็นด้วย ............... เสียง
 ไม่เห็นด้วย ............... เสียง  งดออกเสียง ............... เสียง
ชื่อกรรมการ ..............................................................................................................................
		
 เห็นด้วย ............... เสียง
 ไม่เห็นด้วย ............... เสียง  งดออกเสียง ............... เสียง
ชื่อกรรมการ ..............................................................................................................................
		
 เห็นด้วย ............... เสียง
 ไม่เห็นด้วย ............... เสียง  งดออกเสียง ............... เสียง
ชื่อกรรมการ ..............................................................................................................................
		
 เห็นด้วย ............... เสียง
 ไม่เห็นด้วย ............... เสียง  งดออกเสียง ............... เสียง
ชื่อกรรมการ ..............................................................................................................................
		
 เห็นด้วย ............... เสียง
 ไม่เห็นด้วย ............... เสียง  งดออกเสียง ............... เสียง
ชื่อกรรมการ ..............................................................................................................................
		
 เห็นด้วย ............... เสียง
 ไม่เห็นด้วย ............... เสียง  งดออกเสียง ............... เสียง
ชื่อกรรมการ ..............................................................................................................................
		
 เห็นด้วย ............... เสียง
 ไม่เห็นด้วย ............... เสียง  งดออกเสียง ............... เสียง
ชื่อกรรมการ ..............................................................................................................................
		
 เห็นด้วย ............... เสียง
 ไม่เห็นด้วย ............... เสียง  งดออกเสียง ............... เสียง
ชื่อกรรมการ ..............................................................................................................................
		
 เห็นด้วย ............... เสียง
 ไม่เห็นด้วย ............... เสียง  งดออกเสียง ............... เสียง
ชื่อกรรมการ ..............................................................................................................................
		
 เห็นด้วย ............... เสียง
 ไม่เห็นด้วย ............... เสียง  งดออกเสียง ............... เสียง
ชื่อกรรมการ ..............................................................................................................................
		
 เห็นด้วย ............... เสียง
 ไม่เห็นด้วย ............... เสียง  งดออกเสียง ............... เสียง
ชื่อกรรมการ ..............................................................................................................................
		
 เห็นด้วย ............... เสียง
 ไม่เห็นด้วย ............... เสียง  งดออกเสียง ............... เสียง
ชื่อกรรมการ ..............................................................................................................................
		
 เห็นด้วย ............... เสียง
 ไม่เห็นด้วย ............... เสียง  งดออกเสียง ............... เสียง
ชื่อกรรมการ ..............................................................................................................................
		
 เห็นด้วย ............... เสียง
 ไม่เห็นด้วย ............... เสียง  งดออกเสียง ............... เสียง
ชื่อกรรมการ ..............................................................................................................................
		
 เห็นด้วย ............... เสียง
 ไม่เห็นด้วย ............... เสียง  งดออกเสียง ............... เสียง
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ตัวอย่างการลงคะแนน (ไม่รวมถึงวาระการเลือกตั้งกรรมการ)

หลักเกณฑ์การลงคะแนนในบัตรลงคะแนน
		 1) ทำ�เครื่องหมายกากบาทในช่อง  ที่ประสงค์จะลงคะแนน
		 2) ใส่จำ�นวนหุ้นให้ครบ และลงนาม
ระเบียบวาระที่ : 1  (Agenda 1)
ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก
มอบฉันทะให้ : นางสาว ข
จำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :
เห็นด้วย (Approve)
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)
งดออกเสียง (Abstain)

ตัวอย่างบัตรดี
ใส่จำ�นวนหุ้น
6,000 หุ้น

X




ทำ�เครื่องหมายกากบาท

ลงนาม
ลงชื่อ   นางสาว ข

ระเบียบวาระที่ : 1  (Agenda 1)
ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก
มอบฉันทะให้ : นางสาว ข
จำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :
เห็นด้วย (Approve)
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)
งดออกเสียง (Abstain)

ตัวอย่างบัตรเสีย
6,000 หุ้น




ไม่ใส่เครื่องหมายกากบาท

ลงนาม
ลงชื่อ   นางสาว ข

ระเบียบวาระที่ : 1  (Agenda 1)
ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก
มอบฉันทะให้ : นางสาว ข
จำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :
เห็นด้วย (Approve)
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)
งดออกเสียง (Abstain)

ตัวอย่างบัตรเสีย
6,000 หุ้น

X

X

X


ทำ�เครื่องหมายกากบาทมากกว่า 1 ช่อง

ลงนาม
ลงชื่อ   นางสาว ข
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2559
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ตัวอย่างการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ (บัตรดี)
ระเบียบวาระที่ 6
			
			
			
			
			

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการรวม 5 ท่าน ดังนี้
1)		นพ.เจริญ มีนสุข
2)		นพ.ปรีดี เหตระกูล
3)		นายสุเมธ เจนเจษฎา
4)		นายไกรศักดิ์ ขัดคำ�
5)		นายปิติภัทร สิหนาทกถากุล

ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก
มอบฉันทะให้ : นางสาว ข
จำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :
เห็นด้วย (Approve)
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)
งดออกเสียง (Abstain)

6,000 หุ้น

X




ลงนาม
ลงชื่อ   นางสาว ข

ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก
มอบฉันทะให้ : นางสาว ข
จำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :
เห็นด้วย (Approve)
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)
งดออกเสียง (Abstain)

6,000 หุ้น

X



ลงนาม
ลงชื่อ   นางสาว ข
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ตัวอย่างการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ (บัตรเสีย)
ระเบียบวาระที่ 6
			
			
			
			
			

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการรวม 5 ท่าน ดังนี้
1)		นพ.เจริญ มีนสุข
2)		นพ.ปรีดี เหตระกูล
3)		นายสุเมธ เจนเจษฎา
4)		นายไกรศักดิ์ ขัดคำ�
5)		นายปิติภัทร สิหนาทกถากุล

ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก
มอบฉันทะให้ : นางสาว ข
จำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :
เห็นด้วย (Approve)
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)
งดออกเสียง (Abstain)

6,000 หุ้น

X

X



ทำ�เครื่องหมายกากบาทมากกว่า 1 ช่อง
ลงชื่อ   นางสาว ข

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2559
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