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ท่ี  ทนร.บ. 034 / 2560  
วนัท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 
 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน)  
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย :  
1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ.  2559 
2. รายงานประจ าปี 2560 (Annual Report) ของบริษทัฯ ในรูปแบบ CD-ROM จ านวน 1 แผน่ 
3. ขอ้มูลกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้กลบัเขา้เป็นกรรมการบริษทัใหม่อีก

วาระหน่ึง 
4. ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
5. เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งแสดงก่อนเขา้ประชุม วธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการออกเสียง

ลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
6. ขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการตรวจสอบเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเลือกกรรมการตรวจสอบเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 
7. แผนท่ีของบริษทั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน) 
8. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
 

ดว้ยคณะกรรมการของ บริษทั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน) มีมติให้ก าหนดการประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นประจ าปี 2560 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาล        
ไทยนครินทร์ เลขท่ี 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตาม
ระเบียบวาระ ดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที ่1  เร่ืองท่ีประธานฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ  
 
วาระที ่2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นวา่ รายงานการประชุมดงักล่าวถูกตอ้งและเห็นสมควรเสนอ
ต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 28 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ตามส าเนารายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย (1) ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อม
หนงัสือเชิญประชุม 
 
วาระที ่3 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี 2560 (Annual Report) ของบริษทัฯ  
ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอรายงานประจ าปี  2560 (Annual Report) ของ
บริษทัฯ ใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณารับทราบ ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย (2) 
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วาระที ่4 พิจารณาและอนุมติัรายงานของผูส้อบบญัชีและงบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
ของ บริษทัฯ ซ่ึงไดรั้บการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนองบการเงินประจ าปีของบริษทัฯ ส้ินสุด วนัท่ี 
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดัท าข้ึนและไดผ้่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ และ
ผูส้อบบญัชี บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินในรายงาน
ประจ าปี 2560 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย (2) ต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนุมติั    
 
วาระที ่ 5 พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรก าไร และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 แก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นวา่ ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 บริษทัฯ มีผลก าไรสุทธิ
ประจ าปี 2560 เป็นจ านวน 290,589,644 บาท (สองร้อยเกา้สิบลา้นห้าแสนแปดหม่ืนเกา้พนัหกร้อยส่ีสิบส่ีบาทถว้น) และ
เสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึง
วนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.60 บาท คิดเป็นเงินทั้งส้ินจ านวน 108,000,000 บาท (หน่ึงร้อยแปดลา้นบาท
ถว้น) โดยก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้เพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผลใน วนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และ
เสนอจ่ายเงินปันผลวนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ทั้งน้ี สิทธิในการไดรั้บเงินปันผลยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากตอ้งรอการ
อนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ก่อน  
 
ขอ้มูลการจ่ายเงินปันผลท่ีผา่นมา  

ผลประกอบการและ 
การจ่ายปันผล 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

ก าไรสุทธิ (บาท) 282,038,187.00 206,943,249.00 179,105,894.00 
จ านวนหุน้ (หุน้) 180,000,000 180,000,000 180,000,000 
เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุน้)       0.65 0.62 0.60 
อตัราปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ (%) 41.48 53.93 60.30 
  
วาระที ่6 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ และแกไ้ขอ านาจกรรมการ (ถา้มี) 
ความเห็นคณะกรรมการ  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัฯ และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 18 ก าหนดให้กรรมการ
บริษทัออกในอตัรา 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษทัทั้งหมด โดยกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระนั้น อาจไดรั้บการ
เลือกใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ได ้ ปัจจุบนั มีรายช่ือกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระจ านวน 5 ท่าน จากจ านวน
กรรมการทั้งหมด 15 ท่าน ดงัน้ี 

1. นพ. อาคม  เชียรศิลป์  กรรมการ 
2. นพ. ประภาส  ธีระกลุ  กรรมการ 
3. นพ. เชิดศกัด์ิ  ธีระบุตร  กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
4. ผศ. ดร. ปัญญา อิสระวรวาณิช กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. นายฐิติ  สิหนาทกถากลุ กรรมการ 
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คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่ กรรมการทุกท่านเป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีประวติัการท างานโปร่งใส มี
ความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์การท างานท่ีหลากหลายวชิาชีพ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง ดงัน้ี  

1. นพ. อาคม  เชียรศิลป์  กรรมการ 
2. นพ. ประภาส  ธีระกลุ  กรรมการ 
3. นพ. เชิดศกัด์ิ  ธีระบุตร  กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
4. ผศ. ดร. ปัญญา อิสระวรวาณิช กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. นายฐิติ  สิหนาทกถากลุ กรรมการ 

   
ทั้งน้ี กรรมการในล าดบัท่ี 3 และ 4 จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบดว้ย โดยมีคุณสมบติั

เป็นกรรมการอิสระ ซ่ึงเป็นไปตามค านิยามและขอ้ก าหนดคุณสมบติักรรมการอิสระตามประกาศของคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (รายละเอียดประวติักรรมการบริษทัท่ีครบก าหนดออกตามวาระ ดงัส่ิงท่ีส่ง
มาดว้ย (3)) 
 
วาระที ่7 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ     
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัพิจารณากลัน่กรองค่าตอบแทนตามความเหมาะสมต่าง ๆ และพิจารณาถึง
ภาวะทางเศรษฐกิจ การเติบโตอย่างต่อเน่ืองของบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัและกรรมการตรวจสอบส าหรับปี 2561 ในอตัราดงัน้ี (อตัราเดียวกบัปี 2556 - 2560)  
ค่าเบ้ียประชุมกรรมการบริษทั 

- ประธานกรรมการ    18,000     บาท ต่อการประชุม  1  คร้ัง 
- กรรมการ      14,000     บาท ต่อการประชุม  1  คร้ัง  

ค่าเบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 18,000     บาท ต่อการประชุม  1  คร้ัง    
- กรรมการตรวจสอบ  14,000     บาท ต่อการประชุม  1  คร้ัง 

ส่วนสวสัดิการค่ารักษาพยาบาลส าหรับกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ และครอบครัวเป็นจ านวนเงินไม่เกินปีละ 
800,000 บาทต่อท่าน  
 
วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้ งแต่วนัท่ี 1 

สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง วนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นว่า สมควรพิจารณาเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวกมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4377 หรือนายวิชาติ โลเกศกระวี ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4451 หรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4604 จากบริษทั ส านักงาน        
อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2561 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวนัท่ี 
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยก าหนดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสท่ี 1 – 3  ไตรมาสละ 130,000 บาท ค่าตรวจสอบ
บญัชีและงบการเงินประจ าปี 780,000 บาท รวมเป็นค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีทั้งส้ิน จ านวน 1,170,000 บาท และมีค่าใชจ่้าย
อ่ืนในการปฏิบติังานตรวจสอบตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท (อตัราเดียวกบัปี 2560) ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทัฯ ไดพิ้จารณากลัน่กรองอยา่งเหมาะสมแลว้ 
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ขอ้มูลผูส้อบบญัชี 
นางสาวกมลทิพย ์เลิศวทิยว์รเทพ  เลขทะเบียน 4377 

- รอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
- รอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
- รอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
- รอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

นางสาวกมลทิพย ์เลิศวทิยว์รเทพ เป็นผูส้อบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ มา
เป็นเวลา 4 ปี ซ่ึงยงัไม่เกินขอ้ก าหนดของประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส าหรับนายวิชาติ 
โลเกศกระว ีเลขทะเบียน 4451 หรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์เลขทะเบียน 4604 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งนามรับรองงบการเงิน
ของบริษทัฯ ฯ และผูส้อบบัญชีทั้ง 3 คน ไม่เป็นผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ หรือมีส่วนไดส่้วนเสียกับบริษทั/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่/
กรรมการบริษทั/ผูบ้ริหารแต่อยา่งใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตามวชิาชีพ  

ในการสรรหาผูต้รวจสอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ไดป้ระกาศเชิญบริษทัผูต้รวจสอบบญัชีราย
อ่ืนเสนอราคาเพ่ือพิจารณา โดยมีบริษทัผูส้อบบญัชีไม่เสนอราคา 1 ราย และเสนอราคาสูงกวา่บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
จ านวน 2 ราย ทั้งน้ี คณะกรรมการมีความเห็นใหบ้ริษทัฯ สรรหาผูส้อบบญัชีรายอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือน าเสนอให้ท่ีประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป 

วาระที ่9 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
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บริษทัฯ ไดมี้การก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น ในวนัท่ี 28 กนัยายน พ.ศ. 
2560  จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ทุกท่านเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ ทั้งน้ี บริษทัฯ จะเปิดใหมี้
การลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ตั้งแต่เวลา 11.00 น. และหากผูถื้อหุ้นท่านใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ 
หรือประสงคจ์ะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมคร้ังน้ี  

บริษทัฯ ใคร่ขอใหท่้านโปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. 
(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝาก
และดูแลหุ้น) ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย (8) หรือ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี  www.thainakarin.co.th 
นอกจากน้ี ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบ คือ นายไกรศกัด์ิ ขดัค า ดงัมีรายละเอียดขอ้มูลของกรรมการ
ตรวจสอบปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย (6) เป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมน้ีได ้โดยส่งหลกัฐานตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย (5) และ (8) ลงนาม
และปิดอากรแสตมป์ ส่งมายงับริษทัล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมอยา่งนอ้ย 2 วนัเพื่อบริษทัฯ จะไดด้ าเนินการตามความประสงค์
ของท่านผูถื้อหุน้ต่อไป 

         ขอแสดงความนบัถือ 
  บริษทั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน) 

 (นายจตุพร สิหนาทกถากลุ) 
        ประธานกรรมการ 

หมายเหตุ บริษทัฯ ใคร่ขอความกรุณาท่านโปรดแจง้ยนืยนัการเขา้ร่วมประชุมก่อนวนัประชุมอยา่งนอ้ย 2 วนัท าการ เพื่อ
เตรียมความพร้อม และท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ส านกัผูอ้  านวยการบริหาร โทรศพัท์ :   0 2361 
2727 ต่อ 3304-3306 หรือ e-mail : ir@thainakarin.co.th 
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รายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
ของ 

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน) 
 

เวลาและสถานที ่ 
ประชุมเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษทั ชั้น 4 อาคาร

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขท่ี 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีผูเ้ข้าร่วม
ประชุม ดงัน้ี 
รายช่ือกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1 คุณจตุพร  สิหนาทกถากลุ ประธานกรรมการ 
2 นพ.เจริญ  มีนสุข กรรมการและประธานฝ่ายแพทย ์
3 นพ.ปรีดี เหตระกลู กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
4 คุณสุเมธ เจนเจษฎา กรรมการ 
5 นพ.ประภาส ธีระกลุ กรรมการ 
6 นพ.อาคม เชียรศิลป์ กรรมการ 
7 คุณไกรศกัด์ิ ขดัค า กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
8 คุณประภทัร สุทธาเวศ กรรมการ 
9 คุณฐิติ สิหนาทกถากลุ กรรมการ 

10 คุณปิติภทัร สิหนาทกถากลุ กรรมการ 
11 คุณนรเทพ สิหนาทกถากลุ กรรมการ 
12 ผศ.ดร.ปัญญา อิสระวรวานิช กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

รายช่ือกรรมการทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุม 
1 พล.ต.อ.สวสัด์ิ อมรววิฒัน์ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
2 รศ.นพ.เชิดศกัด์ิ ธีระบุตร กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
3 ศ.นพ.เดชา ตนัไพจิตร กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

รายช่ือผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม 
1 ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ชยัพร ภทัราคม ผูอ้  านวยการแพทย ์และผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบติัการพิเศษ 
2 คุณยติุยา  หริวงศานุภาพ ผูอ้  านวยการบริหาร/รองผูอ้  านวยการบริหารสายงาน

พฒันาธุรกิจ/เลขานุการบริษทั 
3 คุณน ้ าเพช็ร สรัคคานนท ์ รองผูอ้  านวยการแพทย ์งานพยาบาล 
4 คุณดารณี ทบัแก่น รองผูอ้  านวยการบริหารสายงานบญัชี และการเงิน 

รายช่ือผู้สอบบญัชีผู้เข้าร่วมประชุม 
1 คุณพชัรวรรณ คูณะรังษี  ตวัแทนบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
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เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
คุณอชิรญา ระเบียบนาวีนุรักษ์ รับหน้าท่ีพิธีกรด าเนินรายการ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ มีจ านวนผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วม

ประชุมดว้ยตนเอง 97 ราย ถือหุ้นรวม 34,593,871 หุ้น และมีผูรั้บมอบฉันทะจ านวน 76 ราย  ถือหุ้นรวม 70,011,050 หุ้น 
รวมจ านวนผูถื้อหุน้ 173 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้104,604,921 หุน้  จากจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไปแลว้ 180,000,000 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 58.1138 ถือวา่ครบองคป์ระชุมตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และสามารถเร่ิมการประชุมได ้

จากนั้น คุณอชิรญาฯ ช้ีแจงเร่ืองหลกัเกณฑ ์กฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมใหญ่สามญั  
ผูถื้อหุน้ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. องคป์ระชุมผูถื้อหุน้ ท่ีประชุมจะเร่ิมท าการประชุมไดก็้ต่อเม่ือมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะ
เขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คนหรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผู ้
ถือหุ้นทั้ งหมดและตอ้งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหุน้ท่ีไดจ้ าหน่ายแลว้ทั้งหมด 

2. วธีิการด าเนินการประชุมตามวาระ การประชุมตอ้งเป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดในหนงัสือเชิญ
ประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมมีมติ 2 ใน 3 ของจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
ใหเ้ปล่ียนล าดบัระเบียบการประชุม 

3 การประ ชุม ท่ีนอก เหนือจาก ท่ี
ก าหนดในหนงัสือเชิญประชุมฯ  

กรณีประชุมตามระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุมฯ แลว้ ผูถื้อหุ้นไม่
นอ้ยกวา่ 1ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด มีสิทธิขอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนได ้

4 การนบัคะแนนเสียง ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีถือ 

5 วธีิการลงคะแนน การลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผยดว้ยบตัรลงคะแนน แต่หากตอ้งการ
ลงคะแนนลบั ตอ้งมีผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และท่ีประชุม
เห็นชอบดว้ยเสียงขา้งมาก ส่วนวิธีการลงคะแนนลบัให้ประธานเป็นผู ้
ก าหนด ซ่ึงในคร้ังน้ีไดก้ าหนดการลงคะแนนลบั คือ ใชบ้ตัรลงคะแนน
โดยไม่ระบุช่ือ นอกจากน้ี การลงคะแนนผูถื้อหุ้นไม่สามารถแบ่งแยก
คะแนน ยกเวน้วาระการเลือกตั้งกรรมการ ผูถื้อหุ้นจะใชค้ะแนนเสียง
ทั้งหมดเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งแยก
คะแนนเสียงท่ีมีอยูใ่หแ้ก่บุคคลใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

6 มติท่ีประชุม จะถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสียงตามจ านวนหุน้ท่ีถือ และกรณีเสียง
เท่ากนัให้ประธานออกเสียงเพ่ิมอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด ทั้งน้ี เม่ือ
ท าการประชุมในแต่ละวาระเสร็จส้ินผูถื้อหุ้นก็สามารถท าการซกัถาม
ได้ โดยขอให้แจ้งช่ือ -นามสกุลก่อนการซักถาม ทั้ งน้ี  จะท าการ
ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนภายหลงัจากไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามในแต่ละ
วาระแลว้ โดยจะแจง้ผลการลงมติของแต่ละวาระเม่ือประชุมเสร็จใน
วาระถดัไป 

7 มติท่ีประชุมกรณีเลือกตั้งกรรมการ การลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผูถื้อหุ้นจะใช้คะแนนเสียง      
ท่ีมีอยูท่ั้งหมดเลือกบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้  แต่จะ 

แบ่งแยกคะแนนเสียงท่ีตนมีอยูใ่หแ้ก่บุคคลใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
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8 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นไปตามมติท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น ไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของ
จ านวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

9 กรณีผูถื้อหุ้นมีส่วนไดส่้วนเสียเป็น
พิเศษในเร่ืองท่ีพิจารณา 

ผูถื้อหุน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

ทั้งน้ี มีการแก้ไขวาระการประชุมในวาระท่ี 6 โดยบริษทัฯ ได้ท าการแจ้งตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(ตลท.)  และประกาศผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เรียบร้อยแลว้ ดงัน้ี 

ข้อความเดมิ 

วาระท่ี 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ข้อความใหม่ 

วาระท่ี 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีออกตามวาระและแกไ้ขอ านาจกรรมการ (ถา้มี) 

ในการน้ี ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 รับทราบตามท่ีแจง้เร่ืองการแกไ้ขเพ่ิมเติมช่ือวาระในวาระ    
ท่ี 6  และไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดคดัคา้นหรือโตแ้ยง้ ในการเสนอเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมในช่ือวาระน้ี 

ส าหรับปี 2559 น้ี บริษทัฯ มีการน าระบบการลงทะเบียน การลงคะแนนและรูปแบบบตัรการลงคะแนนซ่ึงเป็น
โปรแกรมของบริษทั โอ เจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั มาใชใ้นการจดัประชุม  ส าหรับวิธีการลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ี
ถูกตอ้ง ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้นจะตอ้งท าเคร่ืองหมายกากบาทในช่องท่ีตนเองประสงคจ์ะลงคะแนนช่อง
ใดช่องหน่ึง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง พร้อมกบัลงนามในบตัรลงคะแนน ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นลงคะแนนผิด ผูถื้อ
หุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ สามารถขีดฆ่าและลงนามก ากบับริเวณท่ีขีดฆ่าและท าเคร่ืองหมายกากบาทลงคะแนนใหม่ถือว่า
บตัรลงคะแนนนั้นถูกตอ้ง ในกรณีแต่ละวาระการประชุม ผูถื้อหุ้นท่านใดไม่ส่งบตัรลงคะแนนให้ถือวา่ในวาระการประชุม
นั้นผูถื้อหุน้ลงคะแนนเห็นดว้ยโดยปริยาย (น าเสนอตวัอยา่งการลงคะแนนบตัรดีและบตัรเสียทางจอภาพ) 

ส าหรับเง่ือนไขในการอนุมติัมติในวาระต่าง ๆ มีดงัน้ี 
1. วาระท่ี 1 และ 3 เป็นวาระแจง้เพื่อทราบ 

2. วาระท่ี 2, 4, 5, 6 และ 8 จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากจากผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ
จากผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

3. วาระท่ี 7 จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของ จ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุ้น และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาลท่ีดี บริษทัฯ ไดเ้รียนเชิญอาสาสมคัรจากผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
1 ท่าน เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้รียนเชิญและแจ้งขอ้มูลเก่ียวกับการประชุมฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้น 
3 ช่องทาง ดงัน้ี 

1. จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมฯ ทางไปรษณีย ์
2. ประกาศทางหนงัสือพิมพ์
3. ประกาศทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ
ภายหลงัเสร็จส้ินการช้ีแจงฯ คุณอชิรญาฯ ไดเ้ร่ิมด าเนินการเขา้สู่วาระการประชุมเป็นล าดบัถดัไป
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วาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานฯ แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

ประธานฯ แจง้เร่ืองต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 

บริษทั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) ได้รับการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินเรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 26 
เมษายน พ.ศ. 2559 ขณะน้ีอยู่ในระหว่างการพิจารณาเร่ืองการก่อสร้างและเพ่ือความสะดวกในการส่ือสาร จึงเรียกอาคาร
ปัจจุบนัวา่ “อาคารไทยนครินทร์ 1” และอาคารท่ีก าลงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาวา่ “อาคารไทยนครินทร์ 2” โดยจะพิจารณา
ประเด็นส าคญั ไดแ้ก่  รูปแบบและลกัษณะของโครงสร้างอาคาร การก าหนดพ้ืนท่ีใชส้อยของศูนยต์่าง ๆ การออกแบบ
ตกแต่งภายใน ส่ิงอ านวยความสะดวก เป็นตน้   

จากการตรวจสอบขอ้มูลเร่ืองค่าก่อสร้าง ราคากลางจะอยูท่ี่ราคาประมาณ 20,000-30,000 บาทต่อตร.ม. (ไม่รวมค่า
ตกแต่ง และอุปกรณ์เคร่ืองมือแพทย)์  ประมาณการพ้ืนท่ีในการก่อสร้างจ านวน 50,000 ตร.ม. ดงันั้น ประมาณการค่า
ก่อสร้างโดยรวมจะอยู่ท่ี 1,000-1,500 ลา้นบาท ในส่วนคาดการณ์ส าหรับค่าตกแต่ง และอุปกรณ์เคร่ืองมือทางการแพทย ์
คาดวา่จะเป็นเงินจ านวนไม่นอ้ยกวา่ค่าก่อสร้างโครงสร้าง และนโยบายในการด าเนินการจะตอ้งค านึงถึงประโยชน์ใชส้อย 
และความคุม้ค่าดา้นการลงทุน โดยมีหลกัการพิจารณาดงัน้ี   

1. ส่วนงานโครงสร้างภายนอกจะพิจารณาออกแบบและสร้างโครงสร้างเพ่ือรองรับการขยายพ้ืนท่ีใชป้ระโยชน์ใน
อนาคต  ทั้ งน้ี งานโครงสร้างหากด าเนินการไวล่้วงหน้า เม่ือมีการปรับปรุง เพ่ิมเติมก็จะสามารถด าเนินการได้
ทนัที

2. ส่วนงานโครงสร้างภายใน การจดัตั้งศูนยต์่าง ๆ จะพิจารณาก่อสร้างตามความจ าเป็น  เพื่อการใชง้านและการ
ใหบ้ริการการรักษาพยาบาลเป็นระยะ หากมีขอ้มูลเพ่ิมเติมจะน าเรียนผูถื้อหุน้ใหรั้บทราบในโอกาสต่อไป

ส าหรับจ านวนเงินลงทุนและแหล่งท่ีมาของเงินลงทุนไดม้อบหมายให้พิจารณาตามความจ าเป็น โดยค านึงถึง
การใชพ้ื้นท่ีและขณะน้ีก าลงัอยูร่ะหวา่งการศึกษาขอ้มูลโดยจะน าเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ต่อไป 

ประธานฯ แจ้งต่อไปว่าบริษทัฯ มีนโยบายและความตั้งใจท่ีแน่วแน่ในการประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใสและ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ จึงถือโอกาสเรียนแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 

จากนั้น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามรายละเอียด และใหข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นสอบถาม
และใหข้อ้เสนอแนะโดยสรุป ดงัน้ี 

คุณธนกฤต ถิระวงศ์ไพศาล ผูถื้อหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงพ้ืนท่ีท่ีดินท่ีได้รับโอนกรรมสิทธ์ิมาแล้วนั้ น 
บริษทัฯ มีการวางแผนและขั้นตอนในการด าเนินการอยา่งไร 

ประธานฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ อยู่ในระหว่างการปรึกษาหารือทั้ งเร่ืองเงินลงทุนและแหล่งท่ีมาของ
เงินทุน เม่ือมีมติแนวทางการด าเนินงานแลว้จะไดเ้รียนเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบและค าแนะน าผูถื้อหุน้ต่อไป ส าหรับเร่ือง
พ้ืนท่ีนั้นก าลงัอยูใ่นระหวา่งพิจารณาเช่นกนัและในเบ้ืองตน้ประมาณการพ้ืนท่ีใชส้อยขั้นต ่าอยูท่ี่ 60,000 ตร.ม. ซ่ึงการท่ี     
จะเพ่ิมพ้ืนท่ีใชส้อยหรือไม่นั้น จะตอ้งพิจารณาตามความตอ้งการและความจ าเป็นในการใชพ้ื้นท่ี ขณะน้ียงัไม่มีขอ้สรุปท่ี
แน่นอน อยา่งไรก็ดี จะมีการรายงานความคืบหนา้ใหท่ี้ประชุมทราบในโอกาสต่อไป 

คุณวรนุช วิริยะโชติ ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง สอบถามเร่ืองท่ีดินของบริษทัฯ ว่ารับรู้ในราคาทุนเดิมหรือราคาตาม  
ราคาตลาด 

ประธานฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯ ไดล้งบนัทึกบญัชีในราคาตน้ทุน 
คุณสมปอง วงศ์วรชาติกาล ผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น สอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลจากรายงานประจ าปี 2559 ว่า

ขณะน้ีพ้ืนท่ีใหบ้ริการทั้งในส่วนของผูป่้วยนอก (OPD) และผูป่้วยใน (IPD) ของอาคารไทยนครินทร์ 1 อยูใ่นอตัราร้อยละ 
60-70 จึงขอทราบเร่ืองแผนงานและก าหนดการส าหรับอาคารไทยนครินทร์ 2 วา่จะสามารถเปิดใหบ้ริการไดภ้ายในเม่ือไร
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ประธานฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมฯ วา่ ปัจจุบนัอาคารไทยนครินทร์ 1 มีการใชง้านเต็มพ้ืนท่ี และจากขอ้มูลท่ีมี พบวา่  
ในวนัท่ีมีผูเ้ขา้รับการรักษา OPD จ านวน 1,600 คนข้ึนไป การให้บริการและพ้ืนท่ีให้บริการจะค่อนขา้งแออดั ส่งผลให้
ผูรั้บบริการตอ้งคอยนาน ปัจจุบนัมีการขยายการใชพ้ื้นท่ีท่ีเป็นท่ีดินของอาคารไทยนครินทร์ 2 โดยปรับปรุงใหเ้ป็นลานจอด
รถชัว่คราวจึงเป็นส่ิงท่ียนืยนัถึงความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีอาคารไทยนครินทร์ 2 จะตอ้งเกิดข้ึน  

คุณสมปอง วงศว์รชาติกาล ผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้นสอบถามเพ่ิมเติมเร่ืองแนวทางการด าเนินการเร่ืองการต่อ
สญัญาเช่าท่ีดินของอาคารไทยนครินทร์ 1 

ประธานฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการเจรจากบัสภากาชาดไทย ซ่ึงแนวโนม้เป็นไปในทิศทางท่ีดี
เน่ืองจากมีสมัพนัธภาพท่ีดีต่อกนัมายาวนาน  

คุณเพญ็ศรี อินทิรัตน์ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามเร่ืองสัญญาเช่าท่ีดินเก่ียวกบัแนวทางการพิจารณาในกรณีท่ี
สภากาชาดไทยอนุญาตให้ต่อสัญญาเช่าจะตอ้งเรียกเก็บค่าเสียประโยชน์เพ่ิมใช่หรือไม่ และหากไม่อนุญาตบริษทัฯ จะ
ด าเนินการอยา่งไร 

ประธานฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ เป็นหลกัการปกติท่ีสภากาชาดไทยจะตอ้งเรียกเก็บ ส าหรับการต่อสัญญาเช่านั้น 
บริษทัฯ มีนโยบายด าเนินการเจรจาต่อสัญญาเช่าท่ีดินเป็นระยะเวลาอีก 30 ปี เต็มระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด และอยูใ่น
ระหวา่งเจรจากบัสภากาชาดไทย ซ่ึงแนวโนม้เป็นไปในทิศทางท่ีดี 

คุณธารา ชลปราณี ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง สอบถามเร่ืองการศึกษาความเป็นไปได้ถึงขอ้ดีและขอ้เสีย ในการท่ี
บริษทัฯ จะเปิดบริษทัย่อยเพื่อดูแลอาคารไทยนครินทร์ 2 แยกต่างหากจากบริษทัใหญ่ซ่ึงดูแลอาคารไทยนครินทร์ 1 โดย
ก าหนดใหบ้ริษทัใหญ่ถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 100%  เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการและการแยกท าบญัชีมีความชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

ประธานฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ขณะน้ีคณะกรรมการบริษทัยงัคงนโยบายให ้1 บริษทัดูแลทั้งอาคารไทยนครินทร์ 
1 และอาคารไทยนครินทร์ 2 อยา่งไรก็ตาม ยนิดีรับขอ้เสนอไปปรึกษากบับริษทัท่ีปรึกษาทางการเงิน (Finance Advisor)  

คุณพรนริศร์ ลีลาอาภรณ์ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามเร่ืองพ้ืนท่ีใชส้อย รูปแบบ และสัดส่วนของศูนยโ์รคเดิม
ท่ียา้ยจากอาคารไทยนครินทร์ 1  และศูนยโ์รคใหม่ท่ีจะเปิดใหบ้ริการท่ีอาคารไทยนครินทร์ 2 

ประธานฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมฯ วา่ ขณะน้ีอยูใ่นระหวา่งพิจารณา ทั้งน้ี เร่ืองส าคญัท่ีตอ้งค านึงถึงยิ่งกวา่เร่ืองพ้ืนท่ี
คือ การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยแ์ละการพยาบาล ขณะน้ีมีโรงพยาบาลรัฐหลายแห่งท าการปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
การให้บริการ และค่าบริการให้มีความทดัเทียมเสมือนหน่ึงเป็นโรงพยาบาลเอกชน โดยท าเป็นคลินิกนอกเวลา ดงันั้น 
แพทยแ์ละพยาบาลหลายท่านจึงไม่มีความจ าเป็นตอ้งออกไปตรวจรักษาท่ีโรงพยาบาลเอกชน เม่ือหมดเวลารักษาใน
ช่วงเวลาราชการก็สามารถท าการรักษาต่อในคลินิกนอกเวลาได ้จึงประหยดัทั้งเวลาเดินทางพร้อมทั้งมีรายไดใ้กลเ้คียงกบั
โรงพยาบาลเอกชน 

คุณธัญพร ศรีสุข ผูถื้อหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเร่ืองสืบเน่ืองจากปัญหาด้านความขาดแคลนบุคลากรทาง
การแพทยท่ี์ประธานฯ ไดก้ล่าวถึง ขณะน้ีมีโรงพยาบาลรัฐแห่งหน่ึงจะมาเปิดด าเนินการในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงกบัโรงพยาบาล
ไทยนครินทร์ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบท าใหป้ริมาณคนไขล้ดลง  

ประธานฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เร่ืองน้ีน่าจะเป็นผลดีมากกว่าผลเสีย เพราะเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะมีปริมาณคนไข้
เพ่ิมข้ึนจากโรงพยาบาลรัฐเน่ืองจากจ านวนผูป่้วยท่ีมีมากยอ่มส่งผลในดา้นการบริการ และการรอคอย ดงันั้น จะมีผูป่้วยส่วน
หน่ึงเปล่ียนมาใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนเพราะไดรั้บความสะดวกและรวดเร็วมากกวา่  

คุณสถาพร ผงันิรันดร์ ผูถื้อหุ้นมาด้วยตนเอง  ให้ข้อแนะน าเร่ืองการจัดท าและจัดการข้อมูลเก่ียวกับการ
ท าการศึกษาวิจยั (Research) เร่ือง Demand Approach ซ่ึงธุรกิจโฆษณาจะมีการด าเนินการในลกัษณะดงักล่าว หากธุรกิจ
บริการดา้นการพยาบาลมีดว้ยเช่นกนั จะเป็นประโยชน์ในการประกอบการพิจารณาและการตดัสินใจ  

ประธานฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เม่ือแผนงานต่าง ๆ มีความชดัเจนมากข้ึนจะมีการพิจารณาหารือกบัผูเ้ช่ียวชาญ
ต่อไป 
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ภายหลงัจากประธานฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุม ไม่มีผูใ้ดมีค าถามเพ่ิมเติม จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาระเบียบวาระถดัไป 

คุณอชิรญาฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ในวาระท่ี 1 เป็นวาระแจง้เพ่ือทราบจึงไม่ตอ้งมีการลงคะแนนเพื่ออนุมติัดว้ย
คะแนนเสียง 

มตทิีป่ระชุม : ท่ีประชุมพิจารณารับทราบตามท่ีประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุม 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2558 

ประธานฯ แจง้ท่ีประชุมขอให้พิจารณารายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2558 ประชุมเม่ือวนัท่ี 
19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ตามส าเนารายงานการประชุมซ่ึงไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฯ ในคร้ังน้ี 
จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

ภายหลงัจากประธานฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุม ไม่มีผูใ้ดมีค าถามเพ่ิมเติม จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

คุณอชิรญาฯ แจง้เง่ือนไขการลงคะแนนในวาระท่ี 2 จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น
และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2558              
ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ดว้ยคะแนนเสียงเห็นดว้ย จ านวน 110,318,468 เสียง ไม่เห็นดว้ย จ านวน 
0 เสียง งดออกเสียง จ านวน 5,000 เสียง บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง  

วาระที ่3 พจิารณารับทราบรายงานประจ าปี 2559 (Annual Report) ของบริษัทฯ 
ประธานฯ แจง้ท่ีประชุมขอให้พิจารณารายงานประจ าปี 2559 (Annual Report) ของบริษทัฯท่ีแนบทา้ยหนงัสือ

เชิญประชุมฯ ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย (2) ในรูปแบบซีดีในส่วนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ีจะมีการแจกรายงานประจ าปีเป็น
รูปเล่มประกอบการพิจารณาซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ถูกตอ้ง จึงขอใหท่ี้ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้พิจารณา  

คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู ้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แจ้งว่าเป็นตัวแทนของผู ้ถือหุ้น กล่าวช่ืนชมและชมเชยผล
ประกอบการของบริษทัฯ ท่ีมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง และขอทราบแนวทางการด าเนินงานปัจจัยความส าเร็จ 
หน่วยงานท่ีเป็นก าลงัส าคญัท่ีท าใหบ้ริษทัฯ ประสบความส าเร็จเป็นอยา่งมาก  

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและกล่าววา่การท่ีบริษทัฯ เจริญเติบโตและประสบความส าเร็จไดน้ั้น บุคลากรทุกคน 
ทุกหน่วยงานต่างมีส่วนส าคญัอยา่งเท่าเทียมกนัทั้งส้ิน  

คุณสมปอง วงศว์รชาติกาล ผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น สอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัแนวทางในการด าเนินธุรกิจให้
เติบโตแบบกา้วกระโดดซ่ึงประวติัผลประกอบการของบริษทัฯ ในหลายปีก่อนหนา้น้ีอยูใ่นอตัราร้อยละ 5-10 ต่อไตรมาส 
แต่ในปีท่ีผ่านมามีผลประกอบการเติบโตแบบก้าวกระโดดในอัตราร้อยละ 40 เกือบทุกไตรมาส และขอสอบถามถึง
แนวโนม้การเจริญเติบโตจะเป็นอยา่งไรในปีต่อ ๆ ไป 

ประธานฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ หลกัของการท าธุรกิจมี 2 ประการ คือ เพ่ิมรายไดแ้ละลดรายจ่าย หากบริษทัใดท า
ไดท้ั้งสองประการและท่ีส าคญัด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส ผลประกอบการของบริษทันั้น ๆ ยอ่มดีแน่นอน  และบางธุรกิจ
อาจมีขอ้มูลความลบัท่ีไม่สามารถเปิดเผยได ้ ส าหรับบริษทัฯ แลว้ ความโปร่งใสเปิดเผยไดเ้ป็นส่ิงท่ีบริษทัฯ ให้ความส าคญั
เสมอ นอกจากน้ี บริษทัฯ มีนโยบายเร่ืองการใชจ่้ายอยา่งประหยดัค านึงถึงคุณค่าของการใชจ่้ายในทุก ๆ ดา้น  ปัจจยัท่ีส าคญั
อีกประการหน่ึง คือ บริษทัฯ ไม่มีภาระดอกเบ้ีย  ส าหรับธุรกิจใดท่ีไม่มีภาระดอกเบ้ียธุรกิจนั้นมัน่คงอยา่งแน่นอนและเป็น
ส่ิงท่ีจะท าใหผู้ถื้อหุน้เกิดความมัน่ใจในการลงทุน 
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ภายหลงัจากประธานฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมไม่มีผูใ้ดมีค าถามเพ่ิมเติม จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาระเบียบวาระถดัไป 

คุณอชิรญาฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ในวาระท่ี 3 เป็นวาระพิจารณารับทราบจึงไม่ตอ้งมีการลงคะแนนเพื่ออนุมติั
ดว้ยคะแนนเสียง 

มตทิีป่ระชุม : ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติรับทราบรายงานประจ าปี 2559 ของบริษทัฯ 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ของบริษัทฯ 
ซ่ึงได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั 
ประธานฯ มอบหมายให้คุณไกรศักด์ิฯ แจ้งท่ีประชุมขอให้พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู ้สอบบัญชี              

และงบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ของบริษทัฯ ซ่ึงไดรั้บการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี บริษทั 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 (Annual Report) ตั้งแต่หนา้ท่ี 61 ถึงหนา้ท่ี 99 

คุณพรนริศร์ ลีลาอาภรณ์ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง เสนอเร่ืองการจดัท าขอ้มูลการวเิคราะห์และค าอธิบายระหวา่งกาล
ของฝ่ายจดัการ (MD&A) รูปแบบเดียวกบัท่ีแสดงในแบบ 56-1 เป็นรายไตรมาส  

คุณดารณีฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ การจดัท าการวเิคราะห์งบการเงินนั้น บริษทัฯ จะจดัท า 1 คร้ัง ต่อปี 
คุณไกรศกัด์ิฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯ ขอรับขอ้เสนอน้ีไปหารือกบัฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้

ในการจดัท าขอ้มูลตามท่ีไดเ้สนอมา  
คุณสถาพร ผงันิรันดร์ ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง สอบถามผูส้อบบญัชีในหมายเหตุขอ้ 18 หน้า 93 เร่ืองค่าใชจ่้ายท่ี    

ไม่สามารถน ามาหกัภาษีไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีสามารถหกัเพ่ิมข้ึนไดป้ระกอบดว้ยรายการ 
ผศ.ดร.ปัญญาฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุม เร่ืองค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถน ามาเป็นค่าใช้จ่ายหักภาษี ได้แก่ ค่าเผื่อ

ผลตอบแทนเงินเกษียณท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง  และค่าใชจ่้ายท่ีสามารถหกัไดเ้พ่ิม ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายดา้นการฝึกอบรมของพนกังาน
ท่ีบริษทัจดัให ้ค่าตอบแทนคนพิการ ค่าเส่ือมราคาตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการยกเวน้
รัษฎากร (ฉบบัท่ี 604) พ.ศ. 2559 

คุณทรรศณี แสนสุขโสภา ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง สอบถามเร่ืองการจดัตั้งศูนย ์ Nursing Home ท่ีรับดูแลผูสู้งอายุ
ส าหรับอาคารไทยนครินทร์ 2 เน่ืองจากปัจจุบนัศูนยดู์แลผูสู้งอายท่ีุมีคุณภาพยงัมีค่อนขา้งนอ้ย 

ประธานฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ อยูใ่นระหวา่งการพิจารณา ทั้งน้ี บริษทัฯ เห็นความส าคญัของการเปิดให้บริการ
ศูนย ์Nursing Home เพ่ือดูแลผูสู้งอายดุว้ยเช่นกนั โดยตอ้งค านึงเร่ืองค่าใชจ่้ายท่ีไม่เป็นการสร้างภาระต่อครอบครัวผูม้ารับ
บริการ เพราะหากเปิดใหบ้ริการแลว้ ไม่สามารถใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพในราคาท่ีเหมาะสมไดย้อ่มไม่เป็นผลดีเช่นกนั 

คุณธนกฤต ถิระวงศไ์พศาล ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามเร่ืองรายละเอียดการลงทุนและผลตอบแทนในหัวขอ้
เงินลงทุนชัว่คราวจ านวน 469 ลา้นบาทต่อปี ซ่ึงเป็นจ านวนเงินท่ีค่อนขา้งมาก และขอทราบประเภทของลูกหน้ีในหัวขอ้
ขอ้มูลลูกหน้ีการคา้ ซ่ึงระบุจ านวนเงิน 103.65 ลา้นบาท 

คุณดารณีฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ส าหรับเงินลงทุนชัว่คราวนั้น ส่วนหน่ึงบริษทัฯ มีการลงทุนในกองทุนเปิดทหาร
ไทยธนพลสัไดรั้บผลตอบแทนประมาณร้อยละ 1.6 ต่อปี ส าหรับลูกหน้ีการคา้ประกอบดว้ยลูกหน้ีค่ารักษาพยาบาล จ านวน
97 ลา้นบาท และลูกหน้ีอ่ืน ๆ จ านวน 6 ลา้นบาท  

ภายหลงัจากนั้นไม่มีผูใ้ดมีค าถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

คุณอชิรญาฯ แจง้เง่ือนไขการลงคะแนนในวาระท่ี 4 จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น
และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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มติที่ประชุม : ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติอนุมติัรายงานของผูส้อบบญัชีและงบการเงินประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ของบริษทัฯ ซ่ึงไดรั้บการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ดว้ยคะแนน
เสียงเห็นดว้ย จ านวน 110,323,369 เสียง ไม่เห็นดว้ย จ านวน 30,000 เสียง งดออกเสียง จ านวน 5,100 เสียง บตัรเสีย จ านวน 
0 เสียง  

วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2559 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ประธานฯ แจง้ท่ีประชุมวา่ความเห็นคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นว่า ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
บริษทัฯ มีผลก าไรสุทธิประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงิน 282,038,187 บาท (สองร้อยแปดสิบสองลา้นสามหม่ืนแปดพนัหน่ึง
ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถว้น) และเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการ
ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.65 บาท คิดเป็นเงินทั้งส้ินจ านวน 
117,000,000 บาท (หน่ึงร้อยสิบเจ็ดลา้นบาทถว้น) โดยก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือสิทธิในการรับเงิน   
ปันผลในวนัท่ี 8 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และเสนอจ่ายเงินปันผลวนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

น าเสนอขอ้มูลการจ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปี 2554-2558 ต่อท่ีประชุม 

ปี ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) เงนิปันผล/หุ้น (บาท) วนัทีจ่่ายเงนิปันผล 

2559 282.00 0.65 27 ธ.ค. 59 

2558 206.90 0.62 18 ธ.ค. 58 

2557 179.10 0.60 16 ธ.ค. 57 

2556 172.30 0.60 18 ธ.ค. 56 

2555 147.50 0.50 14 ธ.ค. 55 

2554 172.60 0.48 16 ธ.ค. 54 

คุณสถาพร ผงันิรันดร์ ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง กล่าวขอบคุณท่ีอตัราเงินปันผลโดยเฉล่ียเพ่ิมข้ึนทุกปี และขอเสนอ
ใหบ้ริษทัฯ พิจารณาการเพ่ิมอตัราเงินปันผลใหไ้ดต้ามนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิ
หลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ซ่ึงระบุในหนา้ท่ี 29 และจากขอ้มูลผลตอบแทนในหมายเหตุประกอบงบการเงินผูส้อบบัญชี 
ขอ้ 8 หนา้ 85 เงินลงทุนชัว่คราวจ านวน 469 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ ฝากกบัสถาบนัการเงินไดอ้ตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.30 – 
2.30 ต่อปี จ านวน 380 ลา้นบาท อีกส่วนหน่ึงบริษทัฯ น าไปลงทุนในกองทุนเปิดทหารไทยธนพลสั จ านวน 85 ลา้นบาท 
ตามท่ีคุณดารณีฯ ไดช้ี้แจงแลว้นั้น โดยหลกัการของการส ารองเงินเพ่ือการลงทุนหรือการขยายกิจการเป็นส่ิงท่ีเขา้ใจและ
ยอมรับได ้อยา่งไรก็ตามขอฝากใหบ้ริษทัฯ พิจารณาเร่ืองช่องทางการลงทุนท่ีใหผ้ลตอบแทนเพ่ิมข้ึน 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณสถาพรฯ และยนิดีรับค าแนะน าเก่ียวกบัช่องทางการลงทุนท่ีไดผ้ลตอบแทนสูง และมี
ความเส่ียงนอ้ย ส าหรับหลกัการการถือหุน้บริษทัฯ นั้น เป็นการถือหุน้ท่ีหวงัผลในระยะยาว การไดรั้บเงินปันผลเป็นเสมือน
ค่าตอบแทนเล็กนอ้ย  เพราะวตัถุประสงคท่ี์แทจ้ริง คือ การเพ่ิมราคาของค่าหุ้น ขอ้ท่ีน่าสังเกต คือ แมว้า่ราคาหุ้นในตลาด
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หลกัทรัพยฯ์ จะมีความผนัผวนมาก แต่หุ้นของบริษทัฯ มกัจะไม่ไดร้ับผลกระทบ และในการพิจารณาลงทุนในรูปแบบ  
ใด ๆ ก็ตาม บริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้และการลงทุนนั้นตอ้งมีความเส่ียงนอ้ย 

คุณสานิต เจริญผล ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเองสอบถามเร่ืองแนวโนม้การเพ่ิมทุน 
ประธานฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ คาดวา่แนวโนม้การเพ่ิมทุนน่าจะเกิดข้ึนในเวลาอนัใกล ้ทั้งน้ี บริษทัฯ จะพิจารณา

ด าเนินการในคราวเดียวเพื่อประหยดัค่าใชจ่้ายดา้นค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน (Finance Advisor) 
คุณก าพล งามเลิศชยั ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามเร่ืองนโยบายการออกจาก mai ไป SET และหากมีนโยบายจะ

ด าเนินการอยา่งไร เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าหุน้และเป็นท่ีสนใจของตลาดทุนจากต่างประเทศมากข้ึน 
ประธานฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่  บริษทัฯ เคยพิจารณาและศึกษาขอ้มูลแลว้พบวา่ กองทุนต่างประเทศสนใจบริษทั

ในกลุ่ม mai มากกวา่ SET   อยา่งไรก็ตามขอรับไวพิ้จารณา ส าหรับเร่ืองบริษทัต่างชาติท่ีสนใจลงทุนในบริษทัฯ ท่ีอยูใ่น 
SET นั้น ขอ้เท็จจริงท่ีเป็นอยูข่ณะน้ี คือ มีบริษทัโบรกเกอร์ต่างชาติไดแ้สดงความสนใจและติดต่อมาท่ีบริษทัฯ อยูเ่สมอ  

คุณคนึง มรรคธีรานุวฒัน์ ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง เสนอให้บริษทัฯ พิจารณาลงทุนในธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ซ่ึงใหผ้ลตอบแทนสูง  

ประธานฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ขอรับไวพิ้จารณาเร่ืองผลตอบแทน 
คุณธนกฤต ถิระวงศไ์พศาล ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเองกล่าวช้ีแจงและขอบคุณแนวคิดของบริษทัฯ ท่ีมีนโยบายมุ่งเนน้

ท่ีประโยชน์และคุณภาพของบริษัทฯ มากกว่าราคาหุ้น  เน่ืองจากท่ีราคาหุ้นสูงอาจไม่ตอบโจทย์เร่ืองคุณภาพของ
โรงพยาบาล 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และอธิบายเพ่ิมเติมวา่ บริษทัฯ โดยผูถื้อหุ้นรายใหญ่มีนโยบายท่ีชดัเจนวา่ ผูท่ี้ลงทุนใน
หุน้ของบริษทัฯ ตอ้งมัน่ใจไดว้า่เป็นการลงทุนท่ีมัน่คงและปลอดภยั 

คุณธนกฤต ถิระวงศ์ไพศาล ผูถื้อหุ้นมาด้วยตนเองกล่าวเพ่ิมเติมว่า การท่ีบริษทัฯ มีการส ารองเงินประมาณ              
500 ลา้นบาทนั้น เป็นประโยชน์อยา่งมากในดา้นการลดการเพ่ิมทุน และการลงทุนในอาคารไทยนครินทร์  2  เป็นการลงทุน
ท่ีคุม้ค่า และไดผ้ลตอบแทนท่ีดี 

ภายหลงัจากนั้น ไม่มีผูใ้ดมีค าถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

คุณอชิรญาฯ แจง้เง่ือนไขการลงคะแนนในวาระท่ี 5 จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น
และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม : ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ ตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 
พ.ศ. 2558 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.65 บาท คิดเป็นเงินทั้งส้ินจ านวน 117,000,000 บาท (หน่ึงร้อย
สิบเจ็ดลา้นบาทถว้น) โดยก าหนดวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผลในวนัท่ี 8 ธันวาคม     
พ.ศ. 2559 และเสนอจ่ายเงินปันผลวนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ดว้ยคะแนนเสียงเห็นดว้ยจ านวน 110,351,273 เสียง ไม่เห็น
ดว้ย จ านวน 200 เสียง งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง บตัรเสีย จ านวน 8,000 เสียง  

วาระที ่6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีออกตามวาระและแกไ้ขอ านาจกรรมการ (ถา้มี) 

กรรมการท่ีออกตามวาระมีดงัน้ี 

1. นพ.เจริญ มีนสุข 
2. นพ.ปรีดี เหตระกลู 
3. นายสุเมธ เจนเจษฎา 
4. นายไกรศกัด์ิ ขดัค า 
5. นายปิติภทัร สิหนาทกถากลุ 
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เสนอแต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึงมีจ านวน 5 ท่าน ดงัน้ี 

1. นพ.เจริญ มีนสุข 
2. นพ.ปรีดี เหตระกลู 
3. นายสุเมธ เจนเจษฎา 
4. นายไกรศกัด์ิ ขดัค า 
5. นายปิติภทัร สิหนาทกถากลุ 

คุณสถาพรฯ ผูถื้อหุ้นมาด้วยตนเองเสนอเร่ืองวิธีปฏิบัติควรให้มีการรับรองการเปล่ียนแปลงแก้ไข และให้มี       
การบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมวา่ท่ีประชุมรับทราบ และไม่มีผูใ้ดคดัคา้นหรือโตแ้ยง้ 

 คุณไกรศกัด์ิฯ กล่าวขอบคุณ และมอบหมายให้เจา้หนา้ท่ีบนัทึกรายงานการประชุมตามขอ้แนะน า และไดช้ี้แจง
เพ่ิมเติมวา่ บริษทัฯ มีความตั้งใจท่ีจะด าเนินการจดัการประชุมให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย เม่ือบริษทัฯ ทราบวา่ ขอ้มูลในวาระ    
ท่ี 6 ไม่ครบถว้น และไม่ครอบคลุมเร่ืองการแกไ้ขอ านาจกรรมการ บริษทัฯ ไดด้ าเนินการดงัน้ี  

1. แจง้ใหต้ลาดหลกัทรัพยฯ์ ทราบ
2. ประกาศทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ
3. แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบก่อนการลงทะเบียนเขา้ประชุมในวนัน้ี

ภายหลงัจากประธานฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมไม่มีผูใ้ดมีค าถามเพ่ิมเติม จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

คุณอชิรญาฯ แจง้เง่ือนไขการลงคะแนนในวาระท่ี 6 จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น
และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม : ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ ดงัน้ี 

1. นพ.เจริญ มีนสุข
เห็นดว้ยจ านวน 108,319,673 เสียง ไม่เห็นดว้ยจ านวน 2,056,800 เสียง งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง
บตัรเสียจ านวน 8,000 เสียง

2. นพ.ปรีดี  เหตระกลู
เห็นดว้ยจ านวน 108,319,673 เสียง ไม่เห็นดว้ยจ านวน 2,056,800 เสียง งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง
บตัรเสียจ านวน 8,000 เสียง

3. นายสุเมธ เจนเจษฎา
เห็นดว้ยจ านวน 108,319,673 เสียง ไม่เห็นดว้ยจ านวน 2,056,800 เสียง งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง
บตัรเสียจ านวน 8,000 เสียง

4. นายไกรศกัด์ิ ขดัค า
เห็นดว้ยจ านวน 108,314,873 เสียง ไม่เห็นดว้ยจ านวน 2,061,600 เสียง งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง
บตัรเสียจ านวน 8,000 เสียง

5. นายปิติภทัร สิหนาทกถากลุ
เห็นดว้ยจ านวน 108,317,873 เสียง ไม่เห็นดว้ยจ านวน 2,056,800 เสียง งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง
บตัรเสียจ านวน 9,800 เสียง



 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560          19 

วาระที ่7 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ  

คุณอชิรญาฯ น าเสนอทางจอภาพแสดงค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบในปีท่ี
ผ่านมา พร้อมช้ีแจงความเห็นคณะกรรมการบริษทัพิจารณากลัน่กรองค่าตอบแทนกบัความเหมาะสมต่าง ๆ เห็นสมควร
เสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
ส าหรับปี 2560 ในอตัราดงัน้ี (อตัราเดียวกบัปี 2559) 

ค่าเบ้ียประชุมกรรมการบริษทั 

 ประธานกรรมการ   เป็นจ านวนเงิน  18,000 บาท ต่อการประชุม 1 คร้ัง 
 กรรมการ    เป็นจ านวนเงิน  14,000 บาท ต่อการประชุม 1 คร้ัง  

ค่าเบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ  เป็นจ านวนเงิน  18,000 บาท ต่อการประชุม 1 คร้ัง 
 กรรมการ    เป็นจ านวนเงิน  14,000 บาท ต่อการประชุม 1 คร้ัง 

ส่วนสวสัดิการค่ารักษาพยาบาลส าหรับกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบและครอบครัว เป็นจ านวนเงินไม่เกิน     
ปีละ 800,000 บาท 
 คุณธารา ชลปราณี ผูถื้อหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามจากความหมายเร่ืองสวสัดิการกรรมการและครอบครัว
กรรมการตามรายงานประจ าปี 2559 หนา้ 39 ยอ่หนา้สุดทา้ย ระบุไวว้า่ “ส าหรับสวสัดิการการรักษาพยาบาลของกรรมการ
และครอบครัวจ านวน 800,000 บาทต่อปีนั้นในปี 2559 สวสัดิการดงักล่าวคิดเป็นเงิน 3,882,150 บาทปรากฏตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 6 ทั้งน้ี กรณีใชสิ้ทธิสวสัดิการเกินวงเงินดงักล่าวบริษทัฯจะด าเนินการเรียกเก็บตามขั้นตอนต่อไป” 
 คุณดารณีฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ จ านวนเงินสวสัดิการ 800,000 บาท เป็นสวสัดิการท่ีรวมกรรมการและครอบครัว 
ค่าใชจ่้ายจ านวน 3,882,150 บาทเป็นค่าใชจ่้ายท่ีใชจ่้ายตามวงเงินสวสัดิการ หากมีค่าใชจ่้ายส่วนเกินจากสิทธิสวสัดิการ 
บริษทัฯ จะมีการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายดงักล่าวจากกรรมการ  

ประธานฯ ช้ีแจงเพ่ิมเติมต่อท่ีประชุมฯ วา่ ขอ้เท็จจริงอีกประการหน่ึง คือ  แมว้า่กรรมการและครอบครัวจะใชสิ้ทธิ
ไม่เตม็วงเงิน ก็อาจมีค่าใชจ่้ายบางรายการท่ีกรรมการและครอบครัวจะตอ้งรับผิดชอบเอง  

ภายหลงัจากนั้นไม่มีผูใ้ดมีค าถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมฯ พิจารณาลงมติ 

คุณอชิรญาฯ แจง้เง่ือนไขการลงคะแนนในวาระท่ี 7 จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองใน
สามของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และค่าตอบแทนกรรมการ
ตรวจสอบส าหรับปี 2560 ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอดว้ยคะแนนเสียงเห็นดว้ย จ านวน 81,981,873 เสียง ไม่เห็นดว้ย
จ านวน 0 เสียง งดออกเสียงจ านวน 3,300 เสียง บตัรเสียจ านวน 8,000 เสียง 
 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม         
 พ.ศ. 2559 ถึงวนัที ่31 กรกฎาคม  พ.ศ. 2560  

 คุณอชิรญาฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ความเห็นกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
แห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  
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 นางสาวกมลทิพย ์ เลิศวทิยว์รเทพ      เลขทะเบียน  4377 และ/หรือ     
 นายวชิาติ                   โลเกศกระว ี         เลขทะเบียน  4451 และ/หรือ        
 นางสาวศิริวรรณ        สุรเทพินทร์  เลขทะเบียน 4604 

เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัประจ าปี 2560 ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ถึงวนัท่ี 31 
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยก าหนดค่าตอบแทน เป็นจ านวนเงิน 1,020,000 บาท และค่าใชจ่้ายในการปฏิบติังานตรวจสอบ      
ท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท (อตัราเดียวกบัปี 2559) 

 คุณสถาพร ผงันิรันดร์ ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง แจ้งเสนอแนะอา้งถึงรายงานการประชุมฯ ประจ าปี 2558 เร่ือง       
การระบุรายละเอียดค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีรายไตรมาสและรายปี และในคร้ังน้ีเสนอให้เพ่ิมเติม
ขอ้มูลรายละเอียดการใหค้วามเห็นงบการเงินของผูส้อบบญัชีวา่ ไดด้ าเนินการใหค้วามเห็นก่ีรอบบญัชี 
 คุณไกรศกัด์ิฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ เป็นค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ๆ ละ 130,000 บาท ค่าตรวจสอบบญัชี
ประจ าปี 630,000 บาท รวมเป็นค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีเป็นเงิน 1,020,000 บาท ค่าใชจ่้ายในการปฏิบติังานตรวจสอบตาม     
จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท 
 คุณดารณีฯ แจง้รายละเอียดเพ่ิมเติมส าหรับผูส้อบบญัชี บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซ่ึงก าหนดให้ผูส้อบบญัชี        
คนใดคนหน่ึงต่อไปน้ี เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ  

โดย นางสาวกมลทิพย ์เลิศวทิยว์รเทพ เลขทะเบียน 4377 เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทัฯ ดงัน้ี 

 รอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  
 รอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  
 รอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  

ซ่ึงตามรายนามผูส้อบบัญชีขา้งตน้ นายวิชาติ โลเกศกระวี เลขทะเบียน 4451 และหรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์         
เลขทะเบียน 4604 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งนามรับรองงบการเงินของบริษทัฯ และนางสาวกมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ เป็นผูส้อบ
ทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ มาเป็นเวลา 3 ปี ซ่ึงยงัไม่เกินขอ้ก าหนดของประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 ภายหลงัจากนั้นไม่มีผูใ้ดมีค าถามเพ่ิมเติมประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

คุณอชิรญาฯ แจง้เง่ือนไขการลงคะแนนในวาระท่ี 8 จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น
และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัใหแ้ต่งตั้ง 

 นางสาวกมลทิพย ์  เลิศวทิยว์รเทพ      เลขทะเบียน 4377 และ/หรือ     
 นายวชิาติ                   โลเกศกระว ี         เลขทะเบียน 4451  และ/หรือ        
 นางสาวศิริวรรณ        สุรเทพินทร์  เลขทะเบียน 4604 

 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2560 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ถึงวนัท่ี        
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงิน 1,020,000 บาท และค่าใชจ่้ายในการปฏิบติังานตรวจสอบ
ท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท (อตัราเดียวกบัปี 2559) ดว้ยคะแนนเสียงเห็นดว้ยจ านวน 110,555,173 เสียง ไม่เห็นดว้ย
จ านวน 0 เสียง งดออกเสียง จ านวน 5,000 เสียง บตัรเสีย จ านวน 8,000 เสียง 
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วาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 

 คุณเทอดศกัด์ิ หวงัเสต ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามเร่ืองการต่อสัญญาเช่าท่ีดินและจากรายงานประจ าปี 2559  
หนา้ 94 ซ่ึงแสดงรายการค่าเช่าปี 2559 เป็นจ านวนเงิน 1.7 ลา้นบาท หากมีการต่อสัญญาฯ แนวโนม้อตัราค่าเช่าจะเพ่ิมข้ึน
หรือไม่ และเพ่ิมในอตัราเท่าไหร่ 
 ประธานฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมฯ วา่ ขณะน้ีอยูใ่นระหวา่งการเจรจากบัสภากาชาดไทย แนวโนม้เป็นไปในทิศทางท่ีดี 
ส าหรับอตัราค่าเช่านั้น อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการสภากาชาดไทย หากมีขอ้มูลท่ีชดัเจนแลว้ จะรายงาน
ใหท้ราบในโอกาสต่อไป 
 คุณสมปอง วงศ์วรชาติกาล ผู ้รับมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น สอบถามเร่ืองนโยบายการรับรองมาตรฐานของ
โรงพยาบาลนอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ ไดรั้บมาตรฐานรับรองแลว้และขอทราบแผนงานในการเปิดศูนยเ์พ่ิมเติม ผลการ
ด าเนินงานของศูนยฯ์ ต่าง ๆ ท่ีเปิดด าเนินการอยูใ่นปัจจุบนั 
 ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ชยัพรฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ส าหรับมาตรฐานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลท่ีบริษทัฯ 
ได้รับนั้ น คือ มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ HA (Hospital Accreditation) จากสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ซ่ึงไดรั้บการยอมรับว่ามีมาตรฐานเทียบเท่า JCI ขณะน้ีบริษทัฯ ยงัไม่มีนโยบายท่ีจะ
ด าเนินการเร่ือง JCI เน่ืองจากผูรั้บบริการส่วนใหญ่ของโรงพยาบาลฯ เป็นคนไทย มีชาวต่างชาติน้อย ค่าใช้จ่าย                  
การด าเนินการของ JCI ค่อนขา้งสูง และค่ารักษาพยาบาลท่ีจะตอ้งเพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 20-30   
 ในส่วนของการเปิดศูนยใ์หม่นั้น ปี 2557 โรงพยาบาลฯ เปิดศูนยท์างเดินอาหาร (GI) ในปีท่ีผา่นมามีจ านวนผูป่้วย
เพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 60  และในปี 2559 โรงพยาบาลฯ ไดเ้ร่ิมตน้เปิดศูนยส์มองและระบบประสาทและมีการลงนาม
บนัทึกความร่วมมือกับสถาบนัประสาทวิทยา กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข ทั้งน้ี คาดว่าเดือนมีนาคม 2560 จะ
สามารถเปิดใหบ้ริการไดค้รบตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้

คุณสมปอง วงศ์วรชาติกาล ผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น สอบถามต่อไปว่า ตามท่ีไดส้ังเกตเห็นจากการมาเขา้      
ใชบ้ริการของโรงพยาบาลฯ พบวา่ ในวนัเสาร์และวนัอาทิตยจ์ะมีผูใ้ชบ้ริการประเภทผูป่้วยนอกเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้
บางคร้ังไดรั้บการบริการล่าชา้ บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะรองรับสถานการณ์ดงักล่าวหรือไม่ 

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ชยัพรฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ส าหรับจ านวนผูใ้ชบ้ริการประเภทผูป่้วยนอกนั้น ขอ้มูล        
ณ วนัเสาร์ท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 มีจ านวน 2,196 คน ซ่ึงมีจ านวนมากเป็นพิเศษ เม่ือเทียบกบัวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์        
ท่ีมีผูใ้ช้บริการเฉล่ียอยู่ระหว่าง 1,300 ถึง 1,500 คน บริษทัฯ จึงอยู่ในระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ท่ีจะกระจายอตัรา
ผูใ้ชบ้ริการประเภทผูป่้วยนอกจากวนัเสาร์และวนัอาทิตยไ์ปสู่วนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ เพ่ือให้ผูใ้ช้บริการได้รับการบริการ
รวดเร็วยิง่ข้ึน 
 ประธานฯ ช้ีแจงเพ่ิมเติมต่อท่ีประชุมวา่ จากขอ้มูลโดย นพ.ชยัพรฯ กล่าวนั้น แสดงให้เห็นวา่ผูรั้บบริการยอมรับ       
และเช่ือถือในมาตรฐานการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลฯ จึงท าให้มีผูเ้ขา้รับการรักษาเพ่ิมข้ึนและส่งผลดีต่อผล
ประกอบการของบริษทัฯ    
 คุณสถาพร ผงันิรันดร์ ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง สอบถามเร่ืองผลกระทบเก่ียวกบั AEC ดา้นการเคล่ือนยา้ยบุคลากร
ทางการแพทยแ์ละพยาบาล และนโยบายการลงทุนดา้นการพฒันาบุคลากรทางการแพทยแ์ละพยาบาล 
 ประธานฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตอ้งยอมรับว่าประเทศไทยมีความเสียเปรียบดา้นภาษา แต่ในขณะเดียวกนัก็มี
ความไดเ้ปรียบดา้นค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลท่ีถูกกว่า จึงคาดการณ์ไดว้่าจะมีปริมาณคนไขเ้พ่ิมข้ึนอย่างแน่นอน ส าหรับ
นโยบายการลงทุนด้านบุคลากรทางการแพทยแ์ละพยาบาลนั้นมีค่าใช้จ่ายต่อคนค่อนขา้งสูงเป็นจ านวนเงินหลาย
ลา้นบาทต่อคน ตัวอย่างเช่น พยาบาลท่ีจะตอ้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาตั้งแต่เร่ิมเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 1        
อน่ึง ส่ิงท่ีโรงพยาบาลทุกแห่งให้ความส าคญัมากกวา่ คือ บุคลากรดา้นการแพทยแ์ละพยาบาลท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน
การรักษาท่ีดี  
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คุณสมปอง วงศว์รชาติกาล ผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ สอบถามเร่ืองนโยบายการปรับค่ายาของโรงพยาบาลฯ 
ประธานฯ แจง้วา่ บริษทัฯ มีนโยบายดา้นการควบคุมตน้ทุน โดยค านึงถึงค่าครองชีพและค่าใชจ่้ายของผูรั้บบริการ 

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ไดรั้บการยอมรับวา่สามารถสรรหายาต่างประเทศท่ีมีคุณภาพ ราคาไม่แพง ช่วยให้ผูป่้วยหายจาก
ความเจ็บป่วยไดอ้ยา่งรวดเร็วในราคาประหยดั 

ภายหลงัจากนั้นไม่มีผูใ้ดมีค าถามเพ่ิมเติม 

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 16.11 น. 

(นายจตุพร สิหนาทกถากลุ) 
ประธานท่ีประชุม 

นางสาวยติุยา หริวงศานุภาพ เลขานุการบริษทั  
นางนนัทนา หรรษท์วบุิตร ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

ข้อมูลของกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ 
ให้กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อกีวาระหน่ึง 

1. นพ. อาคม  เชียรศิลป์
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2. นพ. ประภาส  ธีระกลุ  
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3. นพ. เชิดศกัด์ิ  ธีระบุตร  
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4. ผศ. ดร. ปัญญา  อิสระวรวาณิช  
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5. นายฐิติ  สิหนาทกถากลุ     
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 
 

ข้อบังคับของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน) อนัเกีย่วกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

หมวดที ่6 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ขอ้ 32. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนั

ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 
 ขอ้ 33. การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากการประชุมสามญัประจ าปีใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั 
 ขอ้ 34. การเรียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้อาจกระท าไดโ้ดย 

(ก) คณะกรรมการซ่ึงจะเรียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้เม่ือใดก็ได ้หรือ 
(ข) ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 25 ท่าน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด เขา้ช่ือกนัท าหนงัสือพร้อมเหตุผลท่ีชดัเจนขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือใดก็ได ้และคณะกรรมการจะตอ้งด าเนินการจดัให้มีการประชุม
วสิามญัผูถื้อหุน้ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 35. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
(ก) จดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ วาระการประชุม เร่ืองท่ีจะเสนอ

ต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อ
ทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา และความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และ 

(ข) จดัส่งหนงัสือนดัประชุมขา้งตน้ไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม และ 
(ค) โฆษณาหนงัสือนดัประชุมขา้งตน้ในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 

วนั 
 ขอ้ 36. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 
ท่าน หรือไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมดและตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม ทั้งน้ีหุน้ท่ีบริษทัเป็นเจา้ของเองนั้นไม่นบัเป็นองคป์ระชุมในการประชุมผูถื้อ
หุน้ 
 เม่ือล่วงเวลานดัของการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใดไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมง และจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้มาร่วมประชุมยงัไม่
ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคแรกของขอ้น้ี 

(ก) ถา้เป็นการประชุมผูถื้อหุน้ซ่ึงไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป 
(ข) ถา้เป็นการประชุมผูถื้อหุ้นซ่ึงมิได้เรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัด

ประชุมใหม่โดยส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้น ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม แต่ไม่
ตอ้งโฆษณาหนงัสือนดัประชุมในหนังสือพิมพ ์ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้ง
ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคแรกของขอ้น้ี 

 ขอ้ 37. ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีหนา้ท่ีควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัวา่ดว้ยการ
ประชุมผูถื้อหุน้ และจะตอ้งด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ท่ี 
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ประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติใหเ้ปล่ียนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บ
มอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) ซ่ึงมาประชุม 
 เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแลว้ ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนั
ไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้น
หนงัสือนดัประชุมอีกก็ได ้
 ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหน่ึง หรือพิจารณาเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอ
ไม่เสร็จตามวรรคสอง และจ าเป็นตอ้งเล่ือนการพิจารณา ให้ท่ีประชุมก าหนดสถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะประชุมคร้ังต่อไป 
โดยก าหนดใหค้ณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ย
กวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาหนงัสือนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่สามวนั 
 ขอ้ 38. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้น ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

(ก) ในกรณีปกติ ให้ถือเอาคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้
มี) ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นบัหุ้นหน่ึงเป็นเสียงหน่ึง ในกรณีท่ีมี
คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(ข) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อเอาคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย
ใหน้บัหุน้หน่ึงเป็นเสียงหน่ึง 
(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(2) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(3) การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่า เช่าซ้ือหรือเช่าซ้ือแบบลิสซ่ิงซ่ึง

กิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 
(4) การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั 
(5) การรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 
(6) การแกไ้ข เปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
(7) การเพ่ิมทุนหรือการลดทุน 
(8) การออกหุน้กูต้ามความในมาตรา 145 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 

2535 
(9) การควบบริษทัตามความในมาตรา 146 ของพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากัด 

พ.ศ. 2535 หรือ 
(10) การเลิกบริษทัตามความในมาตรา 154 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 

2535 
(11) การออกหุ้นเพ่ือช าระหน้ีและโครงการแปลงหน้ีเป็นทุนตามมาตรา 54/1 ของ

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2544 
 ทั้งน้ี หุน้ท่ีบริษทัเป็นเจา้ของหุน้เองนั้น บริษทัจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไม่นบัเป็นคะแนนเสียงของมติ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 ขอ้ 39. การลงคะแนนลบัในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจกระท าไดเ้ม่ือมีผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า 5 ท่านร้องขอ และท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) ซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยใหน้บัหุน้หน่ึงเป็นเสียงหน่ึง 
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ขอ้ 40. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 
(ก) พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัการด าเนิน

กิจการในรอบปีท่ีผา่นมา 
(ข) พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน 
(ค) พิจารณาเลือกตั้ งกรรมการแทนกรรมการท่านท่ีออกตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการ 
(ง) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทั 
(จ) พิจารณากิจการอ่ืน ๆ 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5

เอกสารและหลกัฐานทีผู่้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าประชุม 
แจ้งวธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน) ใคร่ขอแจง้ให้ท่านผูถื้อหุ้นทราบถึงเอกสาร หลกัฐาน ท่ีตอ้ง
น ามาแสดงก่อนเขา้ประชุม ตลอดจนหลกัเกณฑ ์วธีิการมอบฉนัทะ ซ่ึงจะตอ้งน ามาประกอบการลงทะเบียนเพื่อไดสิ้ทธิการ
เขา้ร่วมประชุม และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนดงัต่อไปน้ี 

เอกสารท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชุม 

1. กรณีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา
1.1 กรณีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง
ในวนัประชุมใหแ้สดงเอกสารต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีท าการลงทะเบียนดงัน้ี

1.1.1 บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือ
ใบอนุญาตขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง หรือใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว (แลว้แต่กรณี) ซ่ึงมี
อายเุอกสารเหลือมากกวา่ 1 เดือน 

1.1.2 กรณีมีการเปล่ียนช่ือ-สกุลซ่ึงไม่ตรงกบัขอ้มูล ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น ให้ยื่น
ส าเนาเอกสารการเปล่ียนช่ือ-สกลุพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งประกอบดว้ย 

1.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน 
ในวนัประชุมใหแ้สดงเอกสารต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีท าการลงทะเบียนดงัน้ี 

1.2.1 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใด
แบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นพร้อมลงลายมือช่ือของ “ผูม้อบฉันทะ และ
ผูรั้บมอบฉนัทะ” และติดอากรแสตมป์ 20 บาท ครบถว้นแลว้ 

1.2.2 ส าเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ผูถื้อหุ้น (ผูม้อบฉันทะ) ตามขอ้ 1.1.1 และ 1.1.2 
(ถา้มี) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาโดยผูม้อบฉนัทะ 

1.2.3 ส าเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ผูรั้บมอบฉันทะ ตามขอ้ 1.1.1 และ 1.1.2 (ถา้มี) 
พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาโดยผูรั้บมอบฉนัทะ 

2. กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล
2.1 กรณีกรรมการผูมี้อ  านาจเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง
ในวนัประชุมใหแ้สดงเอกสารต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีท าการลงทะเบียนดงัน้ี

1.1.1 บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
ใบอนุญาตขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง หรือใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว (แลว้แต่กรณี) ซ่ึงมี
อายเุอกสารเหลือมากกวา่ 1 เดือน 
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2.1.2 ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล ออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซ่ึงออกให้
ไม่เกิน 2 เดือน พร้อมทั้ งรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผูมี้อ  านาจของนิติบุคคลและ
ประทบัตรา (ถา้มี) 

2.1.3 กรณีกรรมการผูมี้อ านาจซ่ึงเขา้ประชุม มีการเปล่ียนช่ือ-สกุลซ่ึงไม่ตรงกบัขอ้มูลในหนังสือ
รับรองนิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาเอกสารการเปล่ียนช่ือ-สกุลพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง
ประกอบดว้ย 

2.2 กรณีนิติบุคคลมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุมแทน 
ในวนัประชุมใหแ้สดงเอกสารต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีท าการลงทะเบียนดงัน้ี 

2.2.1 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใด
แบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นพร้อมลงลายมือช่ือของ “กรรมการผูมี้อ านาจ
ตามท่ีก าหนดในหนังสือรับรองและประทบัตรา (ถา้มี) (ผูม้อบฉันทะ) และผูรั้บมอบฉันทะ” 
และติดอากรแสตมป์ 20 บาท ครบถว้นแลว้ 

2.2.2 ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล ออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซ่ึงออกให้
ไม่เกิน 2 เดือน พร้อมทั้ งรับรองส าเนาถูกต้องโดยกรรมการผูมี้อ  านาจของนิติบุคคลและ
ประทบัตรา (ถา้มี) 

2.2.3 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ/บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือ
ใบอนุญาตขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง หรือใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว (แลว้แต่กรณี) ซ่ึงมี
อายเุอกสารเหลือมากกวา่ 1 เดือนของกรรมการผูมี้อ  านาจของนิติบุคคลและเป็นผูล้งลายมือช่ือ
ในหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

2.2.4 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ/บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือ
ใบอนุญาตขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง หรือใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว (แลว้แต่กรณี) ซ่ึงมี
อายเุอกสารเหลือมากกวา่ 1 เดือนของผูรั้บมอบฉนัทะพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

2.2.5 กรณีกรรมการผูมี้อ านาจของนิติบุคคลและเป็นผูล้งลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะ มีการ
เปล่ียนช่ือ-สกุลซ่ึงไม่ตรงกับขอ้มูลในหนังสือรับรองนิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาเอกสารการ
เปล่ียนช่ือ-สกลุพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งประกอบดว้ย 

2.2.6 กรณีผูรั้บมอบฉันทะ มีการเปล่ียนช่ือ-สกุลซ่ึงไม่ตรงกับหนังสือมอบฉันทะ ให้ยื่นส าเนา
เอกสารการเปล่ียนช่ือ-สกลุพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งประกอบดว้ย 

3. กรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้
ในวนัประชุมใหแ้สดงเอกสารต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีท าการลงทะเบียนดงัน้ี
3.1 เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดียน (Custodian) 

3.1.1 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบ ค.) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความ
ถูกตอ้งครบถว้นพร้อมลงลายมือช่ือของ “ผูมี้อ านาจกระท าการแทนคสัโตเดียน (Custodian) 
ตามท่ีไดจ้ดทะเบียนไวแ้ละผูรั้บมอบฉนัทะ” และติดอากรแสตมป์ 20 บาทครบถว้นแลว้ 
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3.1.2 หนังสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 
(Custodian) ซ่ึงลงนามโดยผูมี้อ านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ตามท่ีไดจ้ด
ทะเบียนไว ้

3.1.3 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคสัโตเดียน (Custodian)  ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 
2 เดือนพร้อมรับรองรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน 
(Custodian) ตามท่ีไดจ้ดทะเบียนไว ้หรือผูแ้ทนคสัโตเดียน (Custodian) ซ่ึงมีอ านาจกระท าการ
แทนคสัโตเดียน (Custodian) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะ 

3.1.4 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ/บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือ
ใบอนุญาตขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง หรือใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว (แลว้แต่กรณี) ซ่ึงมี
อายมุากกวา่ 1 เดือนของผูมี้อ านาจลงนามกระท าการแทนคสัโตเดียน (Custodian) ตามท่ีไดจ้ด
ทะเบียนไว ้หรือผู ้แทนคัสโตเดียน (Custodian) ซ่ึงมีอ านาจกระท าการแทนคัสโตเดียน 
(Custodian) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะ พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

3.1.5 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ/บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือ
ใบอนุญาตขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง หรือใบส าคัญประจ าตวัคนต่างดา้ว (แลว้แต่กรณี) ซ่ึงมี
อายเุอกสารเหลือมากกวา่ 1 เดือนของผูรั้บมอบฉนัทะพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

3.2  เอกสารหลกัฐานจากผูถื้อหุน้ 
3.2.1 กรณีผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศประเภทบุคคลธรรมดาใชเ้อกสารเช่นเดียวกับกรณี     

ขอ้ 1.2.2 
3.2.2 กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศประเภทนิติบุคคลใชเ้อกสารเช่นเดียวกบักรณีขอ้ 2.2.2 

ขอ้ 2.2.3 ขอ้ 2.2.5 (ถา้มี) 
3.2.3 หนังสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ มอบอ านาจให้ Custodian เป็น

ผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ 
ทั้งน้ี กรณีเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศผูถื้อหุ้นจะตอ้งจดัท าค าแปล และผูถื้อหุ้นหรือกรรมการผูมี้อ านาจหรือ

ผูแ้ทนนิติบุคคลรับรองความถูกตอ้งของค าแปล 

4. กรณีผูถื้อหุน้ท่ีมิไดมี้สญัชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลท่ีมิไดจ้ดัตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย
ในวนัประชุมใหแ้สดงเอกสารต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีท าการลงทะเบียนดงัน้ี
4.1 ใหน้ าความในขอ้ 1. หรือ ขอ้ 2. มาใชโ้ดยอนุโลม (แลว้แต่กรณี) 
4.2 ส าเนาเอกสารท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลจดทะเบียนจดัตั้งข้ึน หรือเอกสารท่ีนิติ

บุคคลเป็นผูจ้ดัท าท่ีแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือนิติบุคคล ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ และผูมี้อ  านาจลงนาม
ผูกพนันิติบุคคล และเง่ือนไข หรือขอ้จ ากัดอ านาจในการลงนาม ซ่ึงเป็นเอกสารท่ีมีการรับรองโดย       
โนตาร่ีพบัลิค อายไุม่เกิน 1 ปี 

ทั้งน้ี กรณีเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศผูถื้อหุ้นจะตอ้งจดัท าค าแปล และผูถื้อหุ้นหรือกรรมการผูมี้อ านาจหรือ
ผูแ้ทนนิติบุคคลรับรองความถูกตอ้งของค าแปล 
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5. กรณีผูถื้อหุน้ถึงแก่กรรม
ผูจ้ดัการมรดกจะเขา้ประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นประชุมแทนได้
ในวนัประชุมใหแ้สดงเอกสารต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีท าการลงทะเบียนดงัน้ี
5.1 ใหน้ าความในขอ้ 1. มาใชโ้ดยอนุโลม (แลว้แต่กรณี) 
5.2 น าค าสัง่ศาลท่ีแต่งตั้งใหเ้ป็นผูจ้ดัการมรดก ท่ีมีเจา้หนา้ท่ีศาลรับรองความถูกตอ้งอายไุม่เกิน 6 เดือนก่อน

วนัประชุมซ่ึงลงลายมือช่ือรับรองโดยผูมี้อ  านาจมาแสดงเพ่ิมเติม 

6. กรณีผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ยาว์
ใหบิ้ดา หรือมารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมายเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นประชุมแทนได ้
ในวนัประชุมใหแ้สดงเอกสารต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีท าการลงทะเบียนดงัน้ี
6.1 ใหน้ าความในขอ้ 1. มาใชโ้ดยอนุโลม (แลว้แต่กรณี) 
6.2 น าค าสัง่ศาลท่ีแต่งตั้งใหเ้ป็นผูป้กครองท่ีมีเจา้หนา้ท่ีศาลรับรองความถูกตอ้งอายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนั

ประชุมซ่ึงลงลายมือช่ือรับรองโดยผูมี้อ  านาจมาแสดงเพ่ิมเติม (ถา้มี) 
6.3 น าส าเนาทะเบียนบา้นของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูเ้ยาวม์าแสดงเพ่ิมเติม 

7. กรณีผูถื้อหุน้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
ใหผู้อ้นุบาลหรือผูพิ้ทกัษเ์ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นประชุมแทนได้
ในวนัประชุมใหแ้สดงเอกสารต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีท าการลงทะเบียนดงัน้ี
7.1 ใหน้ าความในขอ้ 1. มาใชโ้ดยอนุโลม (แลว้แต่กรณี) 
7.2 น าค าสั่งศาลท่ีแต่งตั้งให้เป็นผูอ้นุบาลหรือผูพิ้ทกัษ์ท่ีมีเจา้หน้าท่ีศาลรับรองความถูกตอ้งอายไุม่เกิน 6 

เดือน ก่อนวนัประชุมซ่ึงลงลายมือช่ือรับรองโดยผูมี้อ  านาจมาแสดงเพ่ิมเติม 

หมายเหตุ  กรณีท่านไม่มีอากรแสตมป์ ท่านสามารถรับอากรแสตมป์ได ้ณ จุดลงทะเบียน 
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การมอบฉันทะ 
กรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได้ดว้ยตนเอง ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ “ผูอ่ื้นหรือกรรมการ

ตรวจสอบ”  เขา้ร่วมประชุมแทนได ้โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชยไ์ดก้ าหนดไวอ้ยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

    แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 
    แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 
    แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้  
หมายเหตุ-  ท่านสามารถ Download ไดจ้าก Website ของบริษทัท่ี  www.thainakarin.co.th 

- ผูถื้อหุน้ทุกรายจะตอ้งใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่านั้น

อน่ึง  เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบและส ารองท่ีนัง่ บริษทัฯ ใคร่ขอใหท่้านแจง้ความประสงคใ์นการเขา้ร่วม
ประชุมหรือส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองส่งมายงั คุณนันทนา หรรษ์ทวิบุตร (มอบฉันทะประชุมผูถื้อหุ้น) ส านัก
ผูอ้  านวยการบริหาร ตามท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม เบอร์โทรศพัท ์0 2361 2727 ต่อ 3304 – 3306 เป็นการล่วงหนา้
ก่อนวนัประชุมอยา่งนอ้ย 2 วนั จกัขอบพระคุณเป็นอยา่งยิง่ 

การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 
บริษทัฯ จะเร่ิมรับลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นก่อนเร่ิมการประชุม ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นตน้ไป ณ 

ห้องประชุมชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขท่ี 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชุมท่ีไดแ้นบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม 

หลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนน  การนบัคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้ 
 ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีถือ
 ผูถื้อหุ้นจะลงคะแนนในบตัรลงคะแนนซ่ึงกระท าโดยเปิดเผย โดยท่านตอ้งระบุช่ือ  จ านวนหุ้น การออก

คะแนน พร้อมลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนนดว้ย
 การลงคะแนนลบัจะกระท าไดก็้ต่อเม่ือมีผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 5 คนร้องขอและท่ีประชุมเห็นชอบดว้ยคะแนน

เสียงขา้งมาก ส่วนวธีิการลงคะแนนลบัจะใชบ้ตัรลงคะแนนโดยไม่ระบุช่ือ
 มติท่ีประชุมใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้มาประชุม โดยจะนบัเสียงตามจ านวนหุ้นท่ีถือกรณี

เสียงเท่ากนัใหป้ระธานออกเสียงเพ่ิมอีกหน่ึงเสียง
 ส าหรับระเบียบวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ผูถื้อหุน้จะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดเลือกบุคคลเดียวหรือ

หลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงท่ีตนมีอยูใ่หแ้ก่บุคคลใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได้
 กรณีผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองท่ีพิจารณา ผูถื้อหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นเวน้

แต่เป็นการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
 มติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงผูถื้อ

หุน้ทั้งหมดท่ีมาประชุม
อยา่งไรก็ตาม ในวนัประชุมจะมีการแจง้รายละเอียด หลกัเกณฑ ์ระเบียบการการลงคะแนนและการประชุม 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 

ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ  
เพือ่ให้ผู้ถือหุ้นทีป่ระสงค์จะเลอืกกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุม 

นายไกรศกัด์ิ ขดัค า 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 
 

แผนทีข่องบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน) 
 

 
 

 

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน) 
345 บางนา – ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 
โทรศพัท:์ 0 2361 2727, 0 2361 2828 
โทรสาร : 0 2361 2777, 0 2361 2788 
Email : ir@thainakarin.co.th 
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า เร่ืองก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 

เขียนท่ี____________________________________ 
       วนัท่ี__________ เดือน______________________ พ.ศ. 2560 
 (1) ขา้พเจา้________________________________________________ สญัชาติ____________________ 
อยูบ่า้นเลขท่ี____________ ถนน________________________________ ต าบล/แขวง____________________________ 
อ าเภอ/เขต ___________________________ จงัหวดั_____________________________ รหสัไปรษณีย_์_____________ 
 (2) เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) โดยถือหุ้นจ านวน
ทั้งส้ินรวม __________________________หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_______________________ เสียง ดงัน้ี 
  หุน้สามญั_________________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_____________________  เสียง 
  หุน้บุริมสิทธิ_______________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_____________________ เสียง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให ้
  (1)________________________________________ อาย_ุ_________ปี อยูบ่า้นเลขท่ี______________ 
ถนน________________________ ต าบล/แขวง________________________อ าเภอ/เขต___________________________ 
จงัหวดั______________________รหสัไปรษณีย_์_____________________ หรือ 
  (2)________________________________________ อาย_ุ_________ปี อยูบ่า้นเลขท่ี______________ 
ถนน________________________ ต าบล/แขวง________________________ อ าเภอ/เขต__________________________ 
จงัหวดั______________________ รหสัไปรษณีย_์__________________หรือ 
  (3)________________________________________ อาย_ุ_________ปี อยูบ่า้นเลขท่ี______________ 
ถนน________________________ ต าบล/แขวง________________________ อ าเภอ/เขต__________________________ 
จงัหวดั______________________ รหสัไปรษณีย_์________________________ 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญั 
ผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 4 อาคาร     
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขท่ี 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึง
เล่ือนไปในวนัเวลาและสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้นใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 

     ลงช่ือ ________________________________ ผูม้อบฉนัทะ 
              (________________________________) 
     ลงช่ือ ________________________________  ผูรั้บมอบฉนัทะ 
              (________________________________) 
     ลงช่ือ_________________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
              (________________________________) 
     ลงช่ือ_________________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
              (________________________________) 

หมายเหตุ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 

โปรดติด
อากรแสตมป์ 

20 บาท 



 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560          39 

            แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้าเร่ืองก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 

เขียนท่ี____________________________________ 
วนัท่ี__________เดือน______________________ พ.ศ. 2560 

 (1) ขา้พเจา้________________________________________________ สญัชาติ_____________________ 
อยูบ่า้นเลขท่ี____________ ถนน________________________ ต าบล/แขวง____________________________________ 
อ าเภอ/เขต___________________________ จงัหวดั____________________________ รหสัไปรษณีย_์_____________ 
 (2) เป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) โดยถือหุ้นจ านวน
ทั้งส้ินรวม __________________________หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_____________________เสียง ดงัน้ี 
  หุน้สามญั_________________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_____________________  เสียง 
  หุน้บุริมสิทธิ_______________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_____________________ เสียง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให ้
  (1)_______________________________________________________________ อายุ__________ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี________________ ถนน___________________________ ต าบล/แขวง__________________________ 
อ าเภอ/เขต________________________ จงัหวดั______________________ รหสัไปรษณีย_์____________________ หรือ 
  (2)_______________________________________________________________ อายุ__________ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี________________ ถนน___________________________ ต าบล/แขวง__________________________ 
อ าเภอ/เขต________________________ จงัหวดั______________________ รหสัไปรษณีย_์____________________ หรือ 
  (3)_______________________________________________________________ อายุ__________ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี________________ ถนน___________________________ ต าบล/แขวง__________________________ 
อ าเภอ/เขต________________________ จงัหวดั______________________ รหสัไปรษณีย_์____________________ 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญั 
ผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 4 อาคาร
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขท่ี 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึง
เล่ือนไปในวนัเวลาและสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 

 วาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานฯ แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

 วาระที ่2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 28     
                    พฤศจกิายน พ.ศ. 2559 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

โปรดติด
อากรแสตมป์ 

20 บาท 
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 วาระที ่3 พจิารณารับทราบรายงานประจ าปี 2560 (Annual Report) ของบริษัทฯ 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

 วาระที ่4 พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 
         พ.ศ. 2560 ของบริษัทฯ ซ่ึงได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

 วาระที ่5 พจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรก าไร และการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2560 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

 วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ จึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการ 5 ท่าน
          ดงันี ้

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
  ช่ือกรรมการ นพ. อาคม เชียรศิลป์ (กรรมการ) 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ นพ. ประภาส ธีระกลุ (กรรมการ) 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ นพ. เชิดศกัด์ิ ธีระบุตร (กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ) 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ ผศ. ดร. ปัญญา อิสระวรวาณิช (กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ) 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ นายฐิติ สิหนาทกถากลุ (กรรมการ) 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
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 วาระที ่7 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

 วาระที ่8 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วนัที ่                            
                       1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวนัที ่31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 

วาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ี ให้

ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน

หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ข
เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ
ตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้
ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

     ลงช่ือ ________________________________ ผูม้อบฉนัทะ 
              (________________________________) 
     ลงช่ือ ________________________________  ผูรั้บมอบฉนัทะ 
              (________________________________) 
     ลงช่ือ_________________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
              (________________________________) 
     ลงช่ือ_________________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
              (________________________________) 
หมายเหตุ 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุ

เพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 4
อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขท่ี 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร           
หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนัเวลาและสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 

 วาระที ่     เร่ือง_________________________________ 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

 วาระที ่      เร่ือง_________________________________ 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

 วาระที ่     เร่ือง_________________________________ 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

 วาระที ่     เร่ือง_________________________________ 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

 วาระที ่     เร่ือง_________________________________ 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

 วาระที ่     เร่ือง_________________________________ 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
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 วาระที ่      เร่ือง_________________________________ 
  ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้าเร่ืองก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 

เขียนท่ี____________________________________ 
วนัท่ี__________เดือน______________________ พ.ศ. 2560 

 (1) ขา้พเจา้____________________________________________________________________________ 
ส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี___________ ถนน__________________________ ต าบล/แขวง_____________________________
อ าเภอ/เขต___________________________ จงัหวดั______________________________ รหสัไปรษณีย_์_____________ 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั__________________________________________   
ซ่ึงเป็นผู ้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยถือหุ้นจ านวนทั้ งส้ินรวม 
__________________________หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั______________________________เสียง ดงัน้ี 
  หุน้สามญั_________________หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั____________________เสียง 
  หุน้บุริมสิทธิ_______________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั____________________เสียง 
 (2) ขอมอบฉนัทะให ้
  (1)_______________________________________________________________ อายุ__________ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี________________ ถนน___________________________ ต าบล/แขวง__________________________ 
อ าเภอ/เขต________________________ จงัหวดั______________________ รหสัไปรษณีย_์____________________ หรือ 
  (2)_______________________________________________________________ อายุ__________ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี________________ ถนน___________________________ ต าบล/แขวง__________________________ 
อ าเภอ/เขต________________________ จงัหวดั______________________ รหสัไปรษณีย_์____________________ หรือ 
  (3)_______________________________________________________________ อายุ__________ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี________________ ถนน___________________________ ต าบล/แขวง__________________________ 
อ าเภอ/เขต________________________ จงัหวดั______________________ รหสัไปรษณีย_์____________________ 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญั 
ผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 4 อาคาร
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขท่ี 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึง
เล่ือนไปในวนัเวลาและสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 (3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

  มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

 หุน้สามญั________________หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได_้___________________เสียง 

   หุน้บุริมสิทธิ______________หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได_้_________________เสียง 
  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด__________________________เสียง 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 

 วาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานฯ แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย_______เสียง  ไม่เห็นดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 

โปรดติด
อากรแสตมป์ 

20 บาท 
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 วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28
                        พฤศจกิายน พ.ศ. 2559 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย_______เสียง  ไม่เห็นดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 
 

 วาระที ่3 พจิารณารับทราบรายงานประจ าปี 2560 (Annual Report) ของบริษัทฯ 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย_______เสียง  ไม่เห็นดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 
 

 วาระที ่4 พจิารณาและอนุมตัริายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงนิประจ าปี ส้ินสุดวนัที ่31 กรกฎาคม  
         พ.ศ. 2560 ของบริษัทฯ ซ่ึงได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย_______เสียง  ไม่เห็นดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 
 

 วาระที ่5 พจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรก าไร และการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2560 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย_______เสียง  ไม่เห็นดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 
 

 วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ จึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการ 5 ท่าน
          ดงันี ้

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

   เห็นดว้ย_______เสียง  ไม่เห็นดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 

  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
  ช่ือกรรมการ นพ. อาคม เชียรศิลป์ (กรรมการ) 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ นพ. ประภาส ธีระกลุ (กรรมการ) 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ นพ. เชิดศกัด์ิ ธีระบุตร (กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ) 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
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  ช่ือกรรมการ ผศ. ดร. ปัญญา อิสระวรวาณิช (กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ) 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ นายฐิติ สิหนาทกถากลุ (กรรมการ) 

   เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 

 วาระที ่7 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย_______เสียง  ไม่เห็นดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 
 

 วาระที ่8 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วนัที ่       
                       1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวนัที ่31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย_______เสียง  ไม่เห็นดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 
 

 วาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย_______เสียง  ไม่เห็นดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ี ให้
ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน
หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ข
เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ
ตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้
ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

     ลงช่ือ ________________________________ ผูม้อบฉนัทะ 
              (________________________________) 
     ลงช่ือ ________________________________  ผูรั้บมอบฉนัทะ 
              (________________________________) 
     ลงช่ือ_________________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
              (________________________________) 
     ลงช่ือ_________________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ 
              (________________________________) 
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หมายเหตุ 
1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ

และแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะคือ 
 (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือ

   มอบฉนัทะแทน 
 (2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน

   (Custodian) 
3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุ

เพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 4
อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขท่ี 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร            
หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนัเวลาและสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 

 วาระที ่     เร่ือง_________________________________ 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย_______เสียง  ไม่เห็นดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 
 

 วาระที ่     เร่ือง_________________________________ 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย_______เสียง  ไม่เห็นดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 
 

 วาระที ่     เร่ือง_________________________________ 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย_______เสียง  ไม่เห็นดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 
 

 วาระที ่     เร่ือง_________________________________ 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย_______เสียง  ไม่เห็นดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 
 

 วาระที ่     เร่ือง_________________________________ 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย_______เสียง  ไม่เห็นดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 
 

 วาระที ่     เร่ือง_________________________________ 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   เห็นดว้ย_______เสียง  ไม่เห็นดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 
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 วาระที ่     เร่ือง_________________________________ 
  ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 

   เห็นดว้ย_______เสียง  ไม่เห็นดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 
  ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 

   เห็นดว้ย_______เสียง  ไม่เห็นดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 
  ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 

   เห็นดว้ย_______เสียง  ไม่เห็นดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 
  ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 

   เห็นดว้ย_______เสียง  ไม่เห็นดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 
  ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 

   เห็นดว้ย_______เสียง  ไม่เห็นดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 
  ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 

   เห็นดว้ย_______เสียง  ไม่เห็นดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 
  ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 

   เห็นดว้ย_______เสียง  ไม่เห็นดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 
  ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 

   เห็นดว้ย_______เสียง  ไม่เห็นดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 
  ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 

   เห็นดว้ย_______เสียง  ไม่เห็นดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 
  ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 

   เห็นดว้ย_______เสียง  ไม่เห็นดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 
  ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 

   เห็นดว้ย_______เสียง  ไม่เห็นดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 
  ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 

   เห็นดว้ย_______เสียง  ไม่เห็นดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 
  ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 

   เห็นดว้ย_______เสียง  ไม่เห็นดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 
  ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 

   เห็นดว้ย_______เสียง  ไม่เห็นดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 
  ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 

   เห็นดว้ย_______เสียง  ไม่เห็นดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 
  ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 

   เห็นดว้ย_______เสียง  ไม่เห็นดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 
  ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 

   เห็นดว้ย_______เสียง  ไม่เห็นดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 
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หลกัเกณฑ์การลงคะแนนในบัตรลงคะแนน 
1. ท าเคร่ืองหมายกากบาท  หรือเคร่ืองหมายถูก  ในช่อง  ท่ีประสงคจ์ะลงคะแนน 
2. ลงนาม 
 
 
ระเบียบวาระท่ี : 3 (Agenda 3) 
ช่ือผูถื้อหุน้ : นาย ก 
มอบฉนัทะให ้: นางสาว ข 
จ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง :  6,000 หุน้ 
เห็นดว้ย (Approve)     หรือ  
ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)    
งดออกเสียง (Abstain)    
 
     ลงช่ือ..........นางสาว ข............. 
 
ระเบียบวาระท่ี : 3 (Agenda 3) 
ช่ือผูถื้อหุน้ : นาย ก 
มอบฉนัทะให ้: นางสาว ข 
จ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง :  6,000 หุน้ 
เห็นดว้ย (Approve)     
ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)    หรือ  
งดออกเสียง (Abstain)    
 
     ลงช่ือ..........นางสาว ข............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างการลงคะแนน (ไม่รวมถึงวาระการเลอืกตั้งคณะกรรมการ) 

ท าเคร่ืองหมายกากบาทหรือเคร่ืองหมายถูกก็ได ้

          ลงนาม 

ตัวอย่างบัตรดี 

ท าเคร่ืองหมายกากบาทหรือเคร่ืองหมายถูกก็ได ้

          ลงนาม 
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ระเบียบวาระท่ี : 3 (Agenda 3) 

ช่ือผูถื้อหุน้ : นาย ก 
มอบฉนัทะให ้: นางสาว ข 
จ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง :  6,000 หุน้ 
เห็นดว้ย (Approve)     
ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)    
งดออกเสียง (Abstain)    
     ลงช่ือ..........นางสาว ข............. 
 
ระเบียบวาระท่ี : 3 (Agenda 3) 
ช่ือผูถื้อหุน้ : นาย ก 
มอบฉนัทะให ้: นางสาว ข 
จ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง :  6,000 หุน้ 
เห็นดว้ย (Approve)     หรือ  
ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)    หรือ  
งดออกเสียง (Abstain)    หรือ  
 
     ลงช่ือ..........นางสาว ข............. 
ระเบียบวาระท่ี : 3 (Agenda 3) 
ช่ือผูถื้อหุน้ : นาย ก 
มอบฉนัทะให ้: นางสาว ข 
จ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง :  6,000 หุน้ 
เห็นดว้ย (Approve)     
ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)    
งดออกเสียง (Abstain)    
 
     ลงช่ือ..........นางสาว ข............. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างบัตรเสีย 

   ไม่ท าเคร่ืองหมายกากบาทหรือเคร่ืองหมายถูก 

   ท าเคร่ืองหมายกากบาทหรือเคร่ืองหมายถูกมากกวา่ 1 ช่อง 

       ลงนามหรือไม่ลงนาม 

   ท า เคร่ืองหมายอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไว ้เช่น 

ลงนามหรือไม่ลงนาม 

       ลงนามหรือไม่ลงนาม 

ตัวอย่างการลงคะแนน (ไม่รวมถึงวาระการเลอืกตั้งคณะกรรมการ) 
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ระเบียบวาระท่ี 6   พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ จึงเสนอใหแ้ต่งตั้งกรรมการรวม  5 ท่าน 

              ดงัน้ี 
1. นพ. อาคม เชียรศิลป์  

2. นพ. ประภาส ธีระกลุ  

3. นพ. เชิดศกัด์ิ ธีระบุตร   

4. ผศ. ดร. ปัญญา อิสระวรวาณิช 

5. นายฐิติ  สิหนาทกถากลุ 

(วาระและช่ือกรรมการ)      

ช่ือผูถื้อหุน้ : นาย ก  
มอบฉนัทะให ้: นางสาว ข 
จ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง :  6,000 หุน้ 
เห็นดว้ย (Approve)     หรือ  
ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)    
งดออกเสียง (Abstain)    
     ลงช่ือ..........นางสาว ข............. 
 
(วาระและช่ือกรรมการ)   
ช่ือผูถื้อหุน้ : นาย ก    
มอบฉนัทะให ้: นางสาว ข 
จ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง :  6,000 หุน้ 
เห็นดว้ย (Approve)     
ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)    หรือ  
งดออกเสียง (Abstain)    
     ลงช่ือ..........นางสาว ข............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงนาม 

ลงนาม 

ท าเคร่ืองหมายกากบาทหรือเคร่ืองหมายถูก ก็ได ้

ท าเคร่ืองหมายกากบาทหรือเคร่ืองหมายถูก ก็ได ้

ตัวอย่างการลงคะแนนเลอืกตั้งกรรมการ (บัตรดี) 
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ระเบียบวาระท่ี 6   พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ จึงเสนอใหแ้ต่งตั้งกรรมการรวม  5 ท่าน 
                              ดงัน้ี 

1. นพ. อาคม เชียรศิลป์  

2. นพ. ประภาส ธีระกลุ  

3. นพ. เชิดศกัด์ิ ธีระบุตร   

4. ผศ. ดร. ปัญญา อิสระวรวาณิช 

5. นายฐิติ  สิหนาทกถากลุ 

(วาระและช่ือกรรมการ)   
ช่ือผูถื้อหุน้ : นาย ก  
มอบฉนัทะให ้: นางสาว ข 
จ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง :  6,000 หุน้ 
เห็นดว้ย (Approve)     หรือ  
ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)    หรือ  
งดออกเสียง (Abstain)    หรือ  
 
     ลงช่ือ..........นางสาว ข............. 
(วาระและช่ือกรรมการ)   
ช่ือผูถื้อหุน้ : นาย ก  
มอบฉนัทะให ้: นางสาว ข 
จ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง :  6,000 หุน้ 
เห็นดว้ย (Approve)     
ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)    
งดออกเสียง (Abstain)    
 
     ลงช่ือ..........นางสาว ข............. 
(วาระและช่ือกรรมการ)   
ช่ือผูถื้อหุน้ : นาย ก  
มอบฉนัทะให ้: นางสาว ข 
จ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง :  6,000 หุน้ 
เห็นดว้ย (Approve)     
ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)    
งดออกเสียง (Abstain)    
 
     ลงช่ือ..........นางสาว ข.............     
 

ตัวอย่างการลงคะแนนเลอืกตั้งกรรมการ (บัตรเสีย)

 ท าเคร่ืองหมายกากบาท หรือเคร่ืองหมายถูก มากกวา่ 1 ช่อง 
ง 

ลงนามหรือไม่ลงนาม 

 ท าเคร่ืองหมายอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไว ้เช่น 
ง 

ลงนามหรือไม่ลงนาม 
 

 ไม่ท าเคร่ืองหมายกากบาท หรือเคร่ืองหมายถูก  
ง 

ลงนามหรือไม่ลงนาม 
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