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ที่  ทนร.บ. 039 / 2562 
 
        วนัท่ี 18 ตลุาคม พ.ศ. 2562 
 
เรือ่ง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 
เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ ากดั (มหาชน)  
 
สิง่ที่สง่มาดว้ย 1.    ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

2.     รายงานประจ าปี 2562 (Annual Report) ของบรษัิทฯ (ในรูปแบบ QR Code) 
3. ขอ้มลูของกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระท่ีไดร้บัการเสนอช่ือใหก้ลบัเขา้เป็นกรรมการบรษัิท

ใหมอ่ีกวาระหนึง่ 
4. ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ เฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน              

และการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
6. ขอ้มลูเก่ียวกบักรรมการตรวจสอบเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเลอืกกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 
7. แผนท่ีของ บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ ากดั (มหาชน) 
8. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้                                                           

   

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร ์จ ากัด (มหาชน) มีมติให้ก าหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น            
ประจ าปี 2562 ในวนัพฤหสับดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม A ชัน้ 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร ์
เลขที่ 345 ถนนเทพรตัน (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรือ่งตา่ง ๆ ตามระเบียบ
วาระ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1    เร่ืองที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 
วาระที่ 2    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล บริษัทฯ จัดท ารายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2561 โดยบริษัทฯ ไดจ้ัดส่งส าเนารายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด รวมทัง้ไดเ้ผยแพรร่ายงานการประชมุดงักลา่วผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ แลว้ และไดจ้ดัสง่ส าเนา
รายงานการประชมุดงักลา่วใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุนี ้ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย (1) 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาแลว้ เห็นวา่ รายงานการประชมุดงักลา่วถกูตอ้งและเห็นสมควรเสนอตอ่ที่ประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ตาม
ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ที่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุ 
 
วาระที่ 3    พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี 2562 (Annual Report) ของบริษัทฯ 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล เพื่อรายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ และขอ้มลูที่ส  าคญั ท่ีปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2562 ที่ไดจ้ดัสง่
ใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุนี ้(ในรูปแบบ QR Code) ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย (2) 



- 2 -หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2562
    

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอรายงานประจ าปี 2562 (Annual Report)  ของบริษัทฯ ให้
ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณารบัทราบ  
 
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงนิประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท ส านักงาน  อีวาย จ ากัด  
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล เพื่อใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด บรษัิทฯ ตอ้งจดัท างบการเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบรษัิทฯ 
และจดัใหม้ีการตรวจสอบงบการเงินจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตก่อนเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้อนมุตัิ 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนองบการเงินประจ าปีของบริษัทฯ สิน้สุด  ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ซึง่บรษัิทฯ ไดจ้ดัท าขึน้และไดผ้า่นการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ และผูส้อบบญัชี บรษัิท 
ส านกังาน อีวาย จ ากัด ตามที่กฎหมายก าหนดแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินในรายงานประจ าปี 2562 ตามสิง่ที่สง่มา
ดว้ย (2) ตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 
              หนว่ย : ลา้นบาท 

รายการ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
สนิทรพัยร์วม 2,126.99 1,877.30 1,607.57 
หนีส้นิรวม 349.10 308.74 287.07 
สว่นของผูถื้อหุน้รวม 1,777.89 1,568.56 1,320.50 
มลูคา่หุน้ท่ีเรยีกช าระแลว้  180.00   180.00   180.00  
รายไดร้วม  2,185.07   2,164.27   1,989.72  
ก าไรสทุธิ  317.53  356.06 290.59 
ก าไรตอ่หุน้ (บาท/หุน้)  1.76   1.98   1.61  

 
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรก าไร และการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2562 แก่ผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ 
วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 60 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบคุคล 
อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ อาจก าหนดใหก้ารจ่ายเงินปันผลมีอตัรานอ้ยกวา่อตัราที่ก าหนดขา้งตน้ได ้หากบรษัิทฯ มีความจ าเป็นจะตอ้งน า
เงินก าไรสทุธิจ านวนดงักลา่วมาใชเ้พื่อขยายการด าเนินงานของบรษัิทฯ ตอ่ไป 
 จากการด าเนินการในปี 2562 บรษัิทฯ มีผลก าไรสทุธิส าหรบัปี 2562 เทา่กบั 317,525,378 บาท (สามรอ้ยสบิเจ็ดลา้นหา้
แสนสองหมื่นหา้พนัสามรอ้ยเจ็ดสบิแปดบาทถว้น)  
 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงนิปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้ 

ผลประกอบการและการจ่ายปันผล ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
ก าไรสทุธิ (บาท) 356,061,884.00 290,589,644.00 282,038,187.00 
จ านวนหุน้ (หุน้) 180,000,000 180,000,000 180,000,000 
เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุน้) 0.60 0.60 0.65 
อตัราปันผลจ่ายตอ่ก าไรสทุธิ (%) 30.33 37.17 41.48 

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่า ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บริษัทฯ มีผลก าไรสทุธิประจ าปี 
2562 เป็นจ านวน 317,525,378 บาท (สามรอ้ยสบิเจ็ดลา้นหา้แสนสองหมื่นหา้พนัสามรอ้ยเจ็ดสบิแปดบาทถว้น) และเสนอใหท้ี่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลประกอบการตัง้แตว่นัที่ 1 สงิหาคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
ในอตัราหุน้ละ 0.55 บาท คิดเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 99,000,000 บาท (เกา้สิบเกา้ลา้นบาทถว้น) อตัราปันผลจ่ายต่อก าไรสทุธิ 31.18% 

รายการ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

ผลประกอบการและการจ่ายปันผล ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559
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ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่มีช่ือปรากฏ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูม้ีสิทธิไดร้บัเงินปันผลในวนัที่ 28 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2562 และเสนอจ่ายเงินปันผลวนัท่ี 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ทัง้นี ้สิทธิในการไดร้บัเงินปันผลยงัมีความไมแ่นน่อน เนื่องจากตอ้งรอ
การอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ก่อน 
 
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ และแก้ไขอ านาจกรรมการ (ถา้มี) 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 18 
ก าหนดใหก้รรมการบริษัทออกในอัตรา 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษัททัง้หมด โดยกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระนั้น 
อาจไดร้บัการเลอืกใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหนง่ใหมไ่ด ้ปัจจบุนั มีรายช่ือกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระจ านวน 5 ทา่น จากจ านวน
กรรมการทัง้หมด 14 ทา่น ดงันี ้

1. นพ. เจรญิ  มีนสขุ  กรรมการ 
2. นายสเุมธ  เจนเจษฎา กรรมการ 
3. นายปิติภทัร  สหินาทกถากลุ กรรมการ 
4. นายไกรศกัดิ ์  ขดัค า  กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. นพ. ปรดีี   เหตระกลู  กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย  ได้พิจารณาแลว้เห็นว่า กรรมการทุกท่านเป็น
ผูท้รงคณุวฒุิที่มีประวตัิการท างานโปรง่ใส มีความรูค้วามสามารถ ความเช่ียวชาญและประสบการณก์ารท างานที่หลากหลายวิชาชีพ 
จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระ
หนึง่ ดงันี ้
 1. นพ. เจรญิ  มีนสขุ  กรรมการ 
 2. นายสเุมธ  เจนเจษฎา กรรมการ 
 3. นายปิติภทัร  สหินาทกถากลุ กรรมการ 

 4. นายไกรศกัดิ ์  ขดัค า  กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 5. นพ. ปรดีี   เหตระกลู  กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
ทัง้นี ้กรรมการล าดบัที ่4 และ 5. จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบดว้ย โดยมีคณุสมบตัิเป็นไปตามค า

นิยามและขอ้ก าหนดคุณสมบตัิของประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (รายละเอียด
ประวตัิกรรมการบรษัิทท่ีครบก าหนดออกตามวาระ ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย (3)) 

 
วาระที่ 7 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ  
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ซึ่งก าหนดใหก้ารจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ โดยบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการซึ่งไดร้บัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบรษัิทแลว้ เมื่อพิจารณาจากความเหมาะสมตา่ง ๆ รวมถึงภาวะทางเศรษฐกิจและการเติบโตของบรษัิทฯ 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนจากความเหมาะสมต่าง ๆ และพิจารณาถึงภาวะทาง
เศรษฐกิจ การเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
บรษัิทและกรรมการตรวจสอบส าหรบัปี 2563 ในอตัราเดียวกบัปี 2562 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ต าแหน่ง คา่เบีย้ประชุม (บาทตอ่คร้ัง) 
คณะกรรมการบริษัท 
ประธานคณะกรรมการบรษัิท 18,000 
กรรมการบรษัิท 14,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 18,000 
กรรมการตรวจสอบ 14,000 

 
ส่วนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลส าหรบักรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และครอบครวัเป็นจ านวนเงินไม่เกินปีละ 

800,000 บาทตอ่ทา่น (อตัราเดียวกบัปี 2562)  
 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 
พ.ศ. 2562 ถงึวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้ แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบรษัิทฯ ทกุปี ในการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจะแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิม
อีกก็ได ้โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 
เนื่องจากเห็นวา่บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั มีมาตรฐานการท างานท่ีดี มีความรูแ้ละเช่ียวชาญในการสอบบญัชี ค่าสอบบญัชีมีความ
สมเหตสุมผลเมื่อเทียบกบัปรมิาณงาน รวมทัง้ยงัสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ดังนี้ 

         (หนว่ย : บาท) 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี 2563 2562 

คา่สอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส 390,000 390,000 
คา่ตรวจสอบบญัชีและงบการเงินประจ าปี 830,000 830,000 

รวม 1,220,000 1,220,000 
 

ข้อมูลผู้สอบบัญชี มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
 

ชื่อผู้สอบบัญช ี เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จ านวนปีที่ลงนามในฐานะผู้สอบบัญชขีองบริษัทฯ 
นางสาวสาธิดา รตันานรุกัษ์ 4753    1 รอบปีบญัชี (พ.ศ. 2562) 
นายวิชาติ โลเกศกระวี 4451 ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินบรษัิทฯ 
นางสาวศิรวิรรณ นิตยด์  ารง 5906 ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินบรษัิทฯ 

 
ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีทัง้ 3 คน มีความอิสระ โดยไม่เป็นผูท้ี่มีความสมัพนัธ์ หรือมีสว่นไดส้่วนเสียกบับริษัทฯ / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ / 

กรรมการบรษัิท / ผูบ้รหิารแตอ่ยา่งใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตามวิชาชีพ 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่า สมควรพิจารณาเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ 
นางสาวสาธิดา รตันานุรกัษ์ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 4753 หรือนายวิชาติ โลเกศกระวี ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 4451 หรือ
นางสาวศิรวิรรณ นิตยด์  ารง ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5906 จากบรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ ประจ าปี 
2563 ส  าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีตัง้แต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยก าหนดค่าสอบทานงบ

ต าแหน่ง คา่เบีย้ประชุม (บาทตอ่คร้ัง)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 2563 2562

ชื่อผู้สอบบัญชี เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จ านวนปีปีปที่ลงนามในฐานะผู้สอบบัญชขีองบริษัทฯ
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การเงินรายไตรมาสที่ 1-3 ไตรมาสละ 130,000 บาท ค่าตรวจสอบบญัชีและงบการเงินประจ าปี 830,000 บาท รวมเป็นค่าตอบแทน
ผูส้อบบัญชีทัง้สิน้ จ านวน 1,220,000 บาท และมีค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท 
(คา่ใชจ้่ายอื่นฯ เป็นอตัราเดียวกบัปี 2562) ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ ไดพ้ิจารณากลั่นกรองอยา่งเหมาะสมแลว้   

 
วาระที่ 9 รายงานความคืบหน้าโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร ์2 
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 มีมติเห็นสมควรให้รายงานผลการ
ด าเนินงานของโครงการโรงพยาบาลไทยนครนิทร ์2 ใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้รบัทราบ 
 
วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี) 
 
 บรษัิทฯ ไดม้ีการก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในวนัที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จึงขอเรียน
เชิญท่านผูถื้อหุน้ทกุท่านเขา้รว่มประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วขา้งตน้ ทัง้นี ้บรษัิทฯ จะเปิดใหม้ีการลงทะเบียนเพื่อเขา้รว่ม
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ตัง้แตเ่วลา 11.00 น.  

 

 หากผูถื้อหุน้ท่านใดไม่สามารถเขา้รว่มประชุมไดห้รอืประสงคจ์ะแต่งตัง้บคุคลอื่นเขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
ในการประชุมครัง้นี  ้บริษัทฯ ใครข่อใหท้่านโปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. 
(แบบที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศ และแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) 
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย (8) หรือ Download ไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัทฯ ที่ www.thainakarin.co.th นอกจากนี ้ท่านสามารถมอบ
ฉนัทะใหก้รรมการตรวจสอบ คือ นายไกรศกัดิ ์ขดัค า ดงัมีรายละเอียดขอ้มลูของกรรมการตรวจสอบปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ย (6) เป็น
ผูเ้ขา้รว่มประชุมนีไ้ด ้โดยสง่หลกัฐานตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย (5) และ (8) ลงนามและปิดอากรแสตมป์ ส่งมายงับริษัทฯ ล่วงหนา้ก่อนวนั
ประชมุอยา่งนอ้ย 5 วนั เพื่อบรษัิทฯ จะไดด้  าเนินการตามความประสงคข์องทา่นผูถื้อหุน้ตอ่ไป 
 

 อนึ่ง บริษัทฯ ไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบ QR Code และจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้ตามสิ่งที่สง่มาดว้ย (2) ซึ่งหากผูถื้อ
หุน้ท่านใดมีความประสงคจ์ะขอรบัรายงานประจ าปีดงักล่าวในรูปแบบหนังสือ สามารถติดต่อขอรบัไดท้ี่ส  านักผูอ้  านวยการบริหาร 
โรงพยาบาลไทยนครินทร ์เลขที่ 345 ถนนเทพรตัน (บางนา-ตราด) กม.3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
ไดต้ัง้แตว่นัท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป ในเวลาท าการ (วนัจนัทร ์– วนัศกุร ์เวลา 8.30 น. – 17.30 น.) 
 
                           ขอแสดงความนบัถือ   
               บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
                 (นายจตพุร สหินาทกถากลุ) 
                        ประธานกรรมการ 
 
หมายเหตุ บริษัทฯ ใครข่อความกรุณาท่านโปรดแจง้ยืนยนัการเขา้รว่มประชุมก่อนวนัประชุมอย่างนอ้ย 5 วนั เพื่อเตรียมความพรอ้ม 

และท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมได้ที่ส  านักผู้อ  านวยการบริหาร เบอรโ์ทรศัพท์ 0 2361 2727 ต่อ 3304 - 3306  
โทรสาร 0 2361 2777 ติดตอ่ คณุดารณี ทบัแก่น หรอื e-mail: mdoffice@thainakarin.co.th 
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 รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 
ของ 

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร ์จ ากัด (มหาชน) 
 

เวลาและสถานที่  
ประชุมเมื่อวนัพฤหสับดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุ A ชัน้ 4 อาคารโรงพยาบาล

ไทยนครนิทร ์เลขท่ี 345 ถนนเทพรตัน กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีผูเ้ขา้รว่มประชมุ ดงันี ้
 

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1.  นายจตพุร  สหินาทกถากลุ  ประธานกรรมการ 
2.  นพ. เจรญิ  มีนสขุ กรรมการ 
3.  นายสเุมธ เจนเจษฎา กรรมการ 
4.  ผศ. นพ. ประภาส ธีระกลุ กรรมการ 
5.  นายประภทัร สทุธาเวศ กรรมการ 
6.  นพ. อาคม เชียรศิลป์ กรรมการ 
7.  นายฐิต ิ สหินาทกถากลุ กรรมการ 
8.  นายปิติภทัร สหินาทกถากลุ กรรมการ 
9.  นายนรเทพ สหินาทกถากลุ กรรมการ 
10.  นายไกรศกัดิ ์ ขดัค า กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
11.  ผศ. ดร. ปัญญา อิสระวรวานชิ กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
12.  นายชยัฤกษ ์ วิรยิะรตันพร กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
1.  ศ. เกียรตคิณุ นพ. เดชา ตนัไพจิตร กรรมการ  
2.  นพ. ปรดีี เหตระกลู กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
3.  รศ. นพ. เชิดศกัดิ ์ ธีระบตุร กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1.  ศ. คลนิิกเกียรติคณุ นพ. ชยัพร ภทัราคม ผูอ้  านวยการแพทย ์และผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบตักิารพิเศษ 
2.  นางสาวมาล ี บญุลชียั รองผูอ้  านวยการบรหิารอาวโุส สายงานสนบัสนนุ  

และรองผูอ้  านวยการบรหิาร สายงานพฒันาธุรกิจ 
3.  นางน า้เพ็ชร สรคัคานนท ์ รองผูอ้  านวยการแพทย ์งานพยาบาล 
4.  นางดารณี ทบัแก่น รองผูอ้  านวยการบรหิาร สายงานบญัชีและการเงิน  

และเลขานกุารบรษัิท 
รายชื่อผู้สอบบัญชทีี่เข้าร่วมประชุม 
1.  นางสาวกมลทิพย ์ เลศิวิทยว์รเทพ      ผูส้อบบญัชี บรษัิท ส านกังาน อวีาย จ ากดั 
 

รายชื่อที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายธิบด ี มงัคะล ี ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ บรษัิท แคปปิตอล พลสั แอดไวซอรี ่จ ากดั 

สิ่งทีส่่งมาดว้ย 2
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เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
คุณธนัญญา พิพิธวณิชการ รบัหนา้ที่พิธีกรด าเนินรายการ ไดแ้จ้งต่อที่ประชุมว่า มีจ านวนผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วม

ประชุมดว้ยตนเอง 92 ราย ถือหุน้รวม 36,405,130 หุน้ และมีผูร้บัมอบฉนัทะจ านวน 82 ราย ถือหุน้รวม 77,766,659 หุน้ 
รวมจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้สิน้ 174 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้114,171,789 หุน้  จากจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไปแลว้ 180,000,000 หุน้     
คิดเป็นรอ้ยละ 63.4288 ถือวา่ครบองคป์ระชมุตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ และสามารถเริม่การประชมุได ้

คุณธนัญญาฯ กล่าวแนะน ากรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และผูร้บัเชิญเขา้ร่วมประชุมทัง้นี ้มีกรรมการลาประชุม
เนื่องจากป่วย จ านวน 3 ท่าน คือ ศ. เกียรติคณุ นพ. เดชา ตนัไพจิตร, นพ. ปรีดี เหตระกูล  และ รศ. นพ. เชิดศกัดิ์ ธีระบตุร 
จากนัน้คณุธนญัญาฯ ชีแ้จงเรือ่งขอ้กฎหมาย ขอ้บงัคบั และหลกัเกณฑข์องบริษัทฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. องคป์ระชมุผูถื้อหุน้   
 

ที่ประชุมจะเริ่มท าการประชุมไดก็้ต่อเมื่อมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่ม
ประชุมตอ้งไม่น้อยกว่า 25 ท่าน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุ้น
ทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่ได้
จ าหนา่ยแลว้ทัง้หมด 

2. วิธีการด าเนินการประชมุตามวาระ การประชมุตอ้งเป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดในหนงัสือเชิญประชุม 
เวน้แต่ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนผูถื้อหุน้
และผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุ ใหเ้ปลีย่นล าดบัระเบียบวาระการประชมุ 

3. การประชุมที่ น อก เหนื อจากที่
ก าหนดในหนงัสอืเชิญประชมุฯ  

กรณีประชุมตามระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุมเสรจ็สิน้ ผูถื้อหุน้และผูร้บั
มอบฉนัทะซึง่มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยได้
แลว้ทัง้หมด มีสทิธิขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเรือ่งอื่นนอกเหนือไปจากที่ก าหนดไว้
ในหนงัสอืเชิญประชมุก็ได ้โดยใหน้บัหุน้หนึง่เป็นเสยีงหนึง่ 

4. การนบัคะแนนเสยีง ผูถื้อหุน้มีเสยีงเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีถือ 
5. วิธีการลงคะแนน การลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผยด้วยบัตรลงคะแนน แต่หากต้องการ

ลงคะแนนลบั ตอ้งมีผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่ 5 คนรอ้งขอ และที่ประชมุเห็นชอบดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึ่งมาประชุม โดยใหน้ับ
หุน้หนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง สว่นวิธีการลงคะแนนลบัใหป้ระธานในที่ประชุมก าหนด 
ซึง่ในครัง้นีไ้ดก้ าหนดการลงคะแนนลบั คือ ใชบ้ตัรลงคะแนนโดยไมร่ะบช่ืุอ  

6. มติที่ประชมุ จะใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่เขา้มาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสยีงตามจ านวนหุน้ท่ีถือ และนบั
หุน้หนึง่เป็นหนึง่เสียง ในกรณีเสยีงเทา่กนัใหป้ระธานออกเสยีงเพิ่มอีกหนึง่เสยีง
เป็นเสยีงชีข้าด  

7. มติที่ประชมุกรณีเลอืกตัง้กรรมการ การลงคะแนนในวาระเลือกตัง้กรรมการ ผู้ถือหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะซึ่งมา
ประชุมจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดเลือกบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ ใหแ้ก่บุคคลใดมากนอ้ย
เพียงใดไมไ่ด ้
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8. มติที่ประชมุกรณีจา่ยคา่ตอบแทน
กรรมการ 

เป็นไปตามมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 
3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมี
สทิธิออกเสยีง 

9. มติท่ีประชุมกรณีโครงการก่อสรา้ง
โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์2 

เป็นไปตามมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 
4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมี
สทิธิออกเสยีง 

10. กรณีผูถื้อหุน้มีส่วนไดส้่วนเสียเป็น
พิเศษในเรือ่งที่พิจารณา 

ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะใดที่มีส่วนไดส้ว่นเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้
และผูร้บัมอบฉนัทะผูน้ัน้ ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ 

 

ส าหรบัปี 2561 นี ้บริษัทฯ มีการน าระบบการลงทะเบียน การลงคะแนน และรูปแบบบัตรลงคะแนนซึ่งเป็น
โปรแกรมของบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด มาใช้ในการจัดประชุม  ส  าหรบัวิธีการลงคะแนนในบตัรลงคะแนนที่
ถกูตอ้ง  ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้จะตอ้งท าเครื่องหมายกากบาท () หรือ เครื่องหมายถูก (✓) ในช่องที่
ตนเองประสงคจ์ะลงคะแนนช่องใดช่องหนึง่ คือ เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสยีง พรอ้มกบัลงนามในบตัรลงคะแนน ในกรณี
ที่ลงคะแนนผิด ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ สามารถขีดฆา่และลงนามก ากบับรเิวณที่ขีดฆา่และท าเครือ่งหมายกากบาท() 
หรอืเครือ่งหมายถกู (✓) ลงคะแนนใหมถื่อวา่บตัรลงคะแนนนัน้ถกูตอ้ง ในกรณีแต่ละวาระการประชมุ ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบ
ฉนัทะท่านใดไม่สง่บตัรลงคะแนน ใหถื้อว่าในวาระการประชุมนัน้ผูถื้อหุน้ลงคะแนนเห็นดว้ยโดยปริยาย (น าเสนอตวัอย่าง
การลงคะแนนบตัรดีและบตัรเสยีทางจอภาพ) 

ส าหรบัเง่ือนไขในการอนมุตัิมตใินวาระตา่ง ๆ มดีงันี ้
1.  วาระท่ี 1 และ 3 เป็นวาระแจง้เพื่อทราบ 

2.  วาระท่ี 2, 4, 5, 6 และ 8 จะตอ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึ่ง
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

3.  วาระท่ี 7 จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

4.  วาระท่ี 9  จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปรง่ใสและธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯ ไดเ้รียนเชิญอาสาสมคัรจากผูเ้ขา้รว่มประชุม    
1 ทา่น เป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน แตไ่มม่ีผูเ้ขา้รว่มประชมุทา่นใดประสงคเ์ป็นอาสาสมคัรในการเป็นสกัขีพยานการนบั
คะแนนเสยีง   

ส าหรบัการเรยีนเชิญและแจง้ขอ้มลูเก่ียวกบัการประชมุฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทราบ บรษัิทฯ ด าเนินการ 3 ช่องทาง ดงันี ้
1. จดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุฯ ทางไปรษณีย ์
2. ประกาศทางหนงัสอืพิมพ ์
3. ประกาศทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ  
ภายหลงัเสรจ็สิน้การชีแ้จงฯ คณุธนญัญาฯ ไดเ้ริม่ด าเนินการเขา้สูว่าระการประชมุตามล าดบั 
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วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานฯ แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

 ประธานฯ แจง้เรือ่งตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้

เรือ่งการตอ่อายสุญัญาเช่าที่ดินและอาคารโรงพยาบาลไทยนครนิทร ์ซึง่ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 ได้
แจง้ใหท้ราบว่าสภากาชาดไทยไดม้ีหนงัสือแจง้ยืนยนัการอนมุตัิในหลกัการ การต่อสญัญาเช่าฯ และจะมีการเจรจาเก่ียวกบั
ค่าตอบแทนการเช่า ซึ่งการเจรจาเรื่องค่าตอบแทนการเช่าไดข้อ้ยตุิ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2561 เมื่อ
วนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2561 ไดม้ีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิการตอ่สญัญาดงักลา่ว เป็นเวลา 30 ปี (9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 – 
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2591) โดยช าระค่าตอบแทนการเช่าเป็นจ านวนเงิน 668 ลา้นบาท และช าระเต็มจ านวนดงักลา่วในวนั
ลงนามในสญัญาเช่าฯ ฉบบัใหม่ 

ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาเรือ่งการท าสญัญาเช่า (พรอ้มน าหนงัสอืจากสภากาชาดไทยที่เก่ียวขอ้งขึน้ทางจอภาพ) 
  

ภายหลงัจากประธานฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุ ไมม่ีผูใ้ดมีค าถามเพิ่มเติม จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาระเบียบวาระถดัไป 

คณุธนญัญาฯ แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่ในวาระท่ี 1 เป็นวาระแจง้เพื่อทราบจึงไมต่อ้งมกีารลงคะแนนเพื่ออนมุตัิดว้ย
คะแนนเสยีง 

มติที่ประชุม : ที่ประชมุรบัทราบตามที่ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชมุ 
 

วาระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2560 ซึ่ งประชุมเม่ือวันที่              
16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

ประธานฯ แจง้ตอ่ที่ประชมุขอใหพ้ิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ประชุมเมื่อวนัที่         
16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ตามส าเนารายงานการประชุมซึ่งไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุมฯ ในครัง้นี ้
จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติ 

ภายหลงัจากประธานฯ ชีแ้จงต่อทีป่ระชมุ ไมม่ีผูใ้ดมีค าถามเพิ่มเติม จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติ 

คณุธนญัญาฯ แจง้เง่ือนไขการลงคะแนนในวาระท่ี 2 จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้
และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560  ซึ่งประชุม
เมื่อวนัท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ดงัตอ่ไปนี ้

 คะแนน  ร้อยละ 
เห็นดว้ย 115,455,275 เสยีง 96.8808 
ไมเ่ห็นดว้ย 3,717,200 เสยีง 3.1192 
งดออกเสยีง 0 เสยีง 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง 0.0000 
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วาระที่ 3  พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี 2561 (Annual Report) ของบริษัทฯ 

ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชมุพิจารณารายงานประจ าปี 2561 (Annual Report) ของบรษัิทฯ ท่ีแนบทา้ยหนงัสือเชิญ
ประชุม (สิ่งที่สง่มาดว้ย (2)) ในรูปแบบซีดีซึ่งไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุมฯ ในครัง้นี ้และในวนันีไ้ดม้ี
การแจกรายงานประจ าปีเป็นรูปเลม่ประกอบการพิจารณา  ซึง่คณะกรรมการบรษัิทฯ พิจารณาแลว้ เห็นวา่ถกูตอ้ง จึงขอใหท้ี่
ประชมุฯ พิจารณา 

ภายหลงัจากประธานฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุไมม่ีผูใ้ดมีค าถามเพิ่มเติม จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาระเบียบวาระถดัไป 

คณุธนญัญาฯ แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่าในวาระท่ี 3 เป็นวาระพิจารณารบัทราบจึงไมต่อ้งมีการลงคะแนนเพื่ออนมุตัิ
ดว้ยคะแนนเสยีง 

มติที่ประชุม: ที่ประชมุไดพ้ิจารณาแลว้มีมติรบัทราบรายงานประจ าปี 2561 ของบรษัิทฯ  
 

วาระที่ 4  พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม         
พ.ศ. 2561 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

 

ประธานฯ มอบหมายใหค้ณุไกรศกัดิ์ ขดัค า ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ แจง้ที่ประชมุขอใหพ้ิจารณาและ
อนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและ งบการเงินประจ าปี สิน้สุดวนัที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ของบริษัทฯ ซึ่งไดร้บัการ
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั  

คุณไกรศักดิ์ฯ แจ้งต่อที่ประชุม ในส่วนของงบการเงินประจ าปี สิน้สุดวันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งใน
รายละเอียดของงบการเงิน ไมว่า่จะเป็นหมวดแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทนุและรายละเอียดตา่ง ๆ ของงบการเงิน 
บริษัทฯ ได้น าเสนอส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน หากผู้ เข้าร่วมประชุมมีค าถาม หรือข้อเสนอแนะจากงบการเงินหรือผล
ประกอบการ สามารถสอบถามได ้

คณุเทอดศกัดิ์ หวงัเสต ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง กลา่วช่ืนชมถึงเรือ่งจ านวนผูป่้วยทัง้ประเภทผูป่้วยในและผูป่้วยนอก 
และรายไดท้ี่เพิ่มขึน้ พรอ้มสอบถาม 2 เรือ่ง คือ เรื่องแรก สดัสว่นรายไดข้องผูป่้วยที่เป็นกลุม่ลกูคา้บริษัทประกนั กลุม่ลกูคา้
บริษัทคูส่ญัญา และกลุม่ลกูคา้ทั่วไปเป็นอย่างไร พรอ้มทัง้สอบถามแนวโนม้ในอนาคต และเรือ่งที่สองหากตอ้งชีแ้จงตน้ทนุ
ของคา่รกัษาพยาบาลจะมีผลกระทบตอ่บรษัิทฯ อยา่งไรหรอืไม ่ 

 คณุดารณี ทบัแก่น ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุ ในเรือ่งของตน้ทนุโรงพยาบาลซึ่งจะมีผลตอ่การประกอบการ หากเป็นตน้ทนุ
ทางตรงจะเป็นไปตามจ านวนคนไขแ้ละรายไดค้่ารกัษาพยาบาล และสว่นคา่ใชจ้่ายของการบริหารขึน้อยู่กบัการควบคมุการ
บรหิาร ซึง่มีผลต่อผลประกอบการของบรษัิท สว่นสดัสว่นของรายไดข้องกลุม่ลกูคา้บรษัิทประกนัและกลุม่ลกูคา้คู่สญัญาจะ
อยูท่ี่ประมาณ 60% และรายไดท้ี่มาจากกลุม่ลกูคา้ทั่วไปประมาณ 40% 

 ศ. คลนิิกเกียรติคณุ นพ.ชยัพร ภทัราคม ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุ ในเรือ่งของตน้ทนุของคา่รกัษาพยาบาล ขณะนีก้รมการ
คา้ภายในอยูใ่นช่วงที่มุง่เนน้การตรวจสอบคา่ใชจ้่ายในเรือ่งยา เนื่องจากพบวา่ราคายาของโรงพยาบาลเอกชนจะสงูกว่า รา้น
ขายยาทั่วไปคอ่นขา้งมาก ซึง่ขณะนีท้างสมาคมโรงพยาบาลเอกชนไดม้กีารด าเนินการปรบัปรุงแจกจา่ยคา่ยา คา่บรกิาร และ
คา่เภสชักรใหเ้หมาะสม 

คณุเทอดศกัดิ์  หวงัเสต ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมเรื่องการชีแ้จงตน้ทนุจะสง่ผลดา้นบวกหรอืลบต่อ
บรษัิทฯ อย่างไร โดยมีความเห็นว่าจดุแข็งของโรงพยาบาลไทยนครินทร ์คือ คา่ใชจ้่ายไมม่ากเมื่อเทียบกบัโรงพยาบาลอื่น ๆ 



- 11 -หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ�าปี 2562

 

ซึง่มีผลเสยีในสว่นที่อาจจะท าใหบ้รษัิทฯ สามารถเรยีกเก็บคา่รกัษาพยาบาลไดน้อ้ยลง แตใ่นขณะเดียวกนัเมื่อบริษัทฯ เรยีก
เก็บค่ารกัษาพยาบาลไม่แพงก็อาจท าใหผู้ป่้วยที่ปกติรกัษาพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลอื่นยา้ยมารบัการรกัษาพยาบาลที่
โรงพยาบาลไทยนครนิทรม์ากขึน้  

คณุไกรศกัดิฯ์ ชีแ้จงในสว่นของตน้ทนุ บรษัิทฯ พยายามควบคมุตน้ทนุในสว่นของคา่ใชจ้่ายดา้นตา่ง ๆ รวมถึงดา้น
ราคา บริษัทฯ ก็พิจารณาก าหนดราคาในอตัราที่เหมาะสมและใหเ้ป็นไปทางที่ยอมรบัได้ในกลุม่ลกูคา้และกลุ่มเป้าหมาย  
โดยขออนญุาตไม่กลา่วถึงในเรือ่งของการเปรียบเทียบราคากบัคู่แข่ง แต่อย่างไรก็ตาม การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็น
โรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาล บรษัิทฯ ไดค้  านงึถึงกฎกติกาตา่ง ๆ ตามที่กฎหมายก าหนดและพยายามด าเนินการทกุอยา่ง
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  

คณุเทอดศกัดิ์ หวงัเสต ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามในช่วงที่ผ่านมา ในสว่นของธุรกิจโรงพยาบาล บริษัทฯ มี
ความคิดเห็นหรือแนวโนม้ที่จะใชร้ะบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการท าธุรกิจของโรงพยาบาลหรอืไม่ ทัง้ดา้นบรหิารงานหรือ
ดา้นทางการแพทย ์และสอบถามถึงค่าใชจ้่ายในอนาคตในกรณีที่จะตอ้งด าเนินการเพื่อใหไ้ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน HA 
หรอื JCI เมื่อเปิดด าเนินการโรงพยาบาลไทยนครนิทร ์2 

ศ. คลินิกเกียรติคณุ นพ. ชยัพร ภทัราคม ชีแ้จงต่อที่ประชุมเรื่องระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นอปุกรณท์ี่มีราคา
คอ่นขา้งสงู ทางบรษัิทฯ เห็นวา่ยงัไม่ถึงเวลาที่จะน ามาใชใ้นตอนนี ้แตไ่ดม้ีการคาดการณว์า่อีกประมาณ 5 ปี อาจจะน าเรือ่ง
นีม้าพิจารณาอีกครัง้หนึ่ง และในสว่นของการรบัรองมาตรฐาน HA หรือ JCI นัน้ บริษัทฯ ยงัคงตอ้งศึกษาความเหมาะสม
ตอ่ไป แตอ่ย่างไรก็ดี ในอาคารโรงพยาบาลไทยนครนิทร ์2 บรษัิทฯ ไดม้ีการเตรยีมพรอ้มในสว่นโครงสรา้งรวมถึงระบบตา่ง ๆ 
เพื่อรองรบักบัมาตรฐาน JCI ไวแ้ลว้ 

คณุสถาพร ผงันิรนัดร ์ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง กลา่วถึงรายงานการประชุมที่ไดร้บัรองไปแลว้ ในหนา้ 14 ย่อหนา้ 1 
ไดเ้คยแจง้ในเรือ่งของผูส้อบบญัชี เก่ียวกบัรายงานของผูส้อบบญัชีซึ่งไดร้บัการแกไ้ขจากสภาวิชาชีพแลว้และกลา่วขอบคณุ
คณุกมลทิพยฯ์ ทีไ่ดแ้กไ้ขเปลีย่นจากค าวา่ “ซึง่” เป็น “หาก” ตามที่เสนอแลว้ อยูใ่นรายงานประจ าปีหนา้ 95 ยอ่หนา้แรก แต่
มีขอ้คิดเห็นวา่ควรแกไ้ขเพิ่มเติมโดยเวน้วรรคหนา้ค าวา่ “หาก” เพื่อใหเ้ป็นการวรรคตอนทีถ่กูตอ้ง 

คณุวรนชุ วิรยิะโชติ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามเก่ียวกบัการประกอบกิจการโรงพยาบาลทีต่อ้งด าเนินการตาม
กฎหมายในโครงการเจ็บป่วยฉกุเฉินวิกฤต มีสทิธิทกุที่ (UCEP) ซึง่ผูป่้วยฉกุเฉินวิกฤตที่สามารถเขา้รบัการรกัษาพยาบาลโดย
ไมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้่าย บรษัิทฯ ไดร้บัผลกระทบหรอืไมอ่ยา่งไร 

ศ. คลนิิกเกียรติคณุ นพ. ชยัพรฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมวา่ บริษัท ท่ีประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชนทัง้หมดลว้นแต่
ไดร้บัผลกระทบจากโครงการ UCEP บรษัิทฯ ไดร้บัผลกระทบอยู่ในล าดบัที่ประมาณ 97 ซึ่งอยูใ่นล าดบักลางจาก 180 กว่า
บริษัท โดยผลกระทบที่ไดร้บัจากผูป่้วยฉุกเฉินวิกฤตอยู่ที่ประมาณ 23 รายต่อเดือน และบริษัทฯ สญูเสียรายไดป้ระมาณ 
1 ลา้นบาทตอ่เดือน เพราะบรษัิทฯ เบิกจากภาครฐัเพียงประมาณรอ้ยละ 30 ของคา่ใชจ้่ายจรงิ ซึง่ผูป่้วยฉกุเฉินวิกฤตที่มาใช้
บรกิารบรษัิทฯ มากที่สดุ คือ ภาวะโรคหวัใจ โรคสมองและระบบประสาท 

คณุวรนชุ วิริยะโชติ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามเพิ่มเติม เนื่องจากไดต้ิดตามขา่วสารเก่ียวกบัภาครฐั ซึง่พดูถึง
โรงพยาบาลเอกชนว่า การที่ตอ้งจ่ายค่ารกัษาใหก้บัโรงพยาบาลเอกชนในโครงการ UCEP นัน้ จะเป็นไปตามความตอ้งการ
ของโรงพยาบาลเอกชนไมไ่ด ้เนื่องจากโรงพยาบาลเอกชนตอ้งการก าไรทีเ่กินสมควร เช่น การผ่าตดัไสต้ิ่ง โรงพยาบาลรฐัจะ
คิดราคาประมาณ 8,000 บาท แต่โรงพยาบาลเอกชนเสียค่าใชจ้่ายถึง 100,000 บาท จึงอยากจะขอใหโ้รงพยาบาลเอกชน
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ค านึงถึงชีวิตของบุคคลที่อยู่ในภาวะฉกุเฉินวิกฤต ซึ่งจากการรบัฟังข่าวสารทกุโรงพยาบาลของเอกชนไดร้บัผลกระทบจาก
การขาดทนุในโครงการ UCEP  จึงอยากทราบวา่จะมีวธีิการหรอืการด าเนินการในเรือ่งนีท้ี่จะท าใหไ้มข่าดทนุหรอืไม่ หรอืไมม่ี
หนทางแกไ้ขอื่นใด เนื่องจากเป็นธุรกิจโรงพยาบาลควรท่ีจะตอ้งรกัษาชีวิตผูป่้วยฉกุเฉินวิกฤตตามที่กฎหมายก าหนดแมจ้ะ
ขาดทนุก็ตาม 

คุณไกรศกัดิ์ฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เรื่องข่าวที่เกิดขึน้ซึ่งทางบริษัทฯ ห่างจากขอ้เท็จจริงที่กล่าวอา้ง ในส่วนของ
ขอ้เท็จจรงิจะเป็นเช่นไรนัน้บรษัิทฯ คงไมอ่าจไปกา้วลว่งได้ ในสว่นเรือ่งโครงการ UCEP เป็นโครงการของภาครฐั ซึง่ออกเป็น
กฎหมาย บรษัิทฯ ประกอบกิจการโรงพยาบาลถือเป็นสถานพยาบาลที่อยูภ่ายใตก้ฎหมายดงักลา่วจึงมีหนา้ที่ท่ีจะตอ้งปฏิบตัิ
ตาม โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในครัง้ก่อน บริษัทฯ ไดม้ีขอ้ชีแ้จงมาโดยตลอดว่า บริษัทฯ ยึดถือการด าเนินการตาม
โครงการ UCEP เป็นส าคัญ ส่วนในเรื่องของผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายและการบริหารจัดการ ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า 
ทัง้กรรมการและผูบ้รหิาร พยายามด าเนินการทกุอยา่งใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และไมม่ีผลกระทบตอ่สงัคม 

คณุพชัระ มาศสกุลพรรณ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง มีขอ้คิดเห็นว่า โครงการ UCEP มีกลุ่มผูท้ี่เก่ียวขอ้งหลกั 3 กลุ่ม 
คือ ผู้ป่วย โรงพยาบาล และรัฐบาล ซึ่งปัญหาที่เกิดขึน้ในปัจจุบัน คือ กลุ่มผู้ประกอบกิจการโรงพยาบาลได้รับค่า
รกัษาพยาบาลนอ้ยและพยายามจะผลกัดนัผูป่้วยออกไป ในขณะที่ผูป่้วยมาดว้ยความเจ็บป่วยที่เร่งด่วน ดังนัน้ บริษัทฯ 
ควรท่ีจะด าเนินการและคยุกบัทางรฐับาลหาทางแกไ้ขใหม้ีความลงตวั 

คุณไกรศกัดิ์ฯ ชีแ้จงเบือ้งตน้ ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในเรื่องการหลบหลีกหรือผลกัดนัในการรบัผูป่้วยฉุกเฉิน
วิกฤตเขา้มารกัษา  และบริษัทฯ มีความยินดีและปฏิบตัิตามกฎหมาย  แตใ่นสิ่งที่ผูถื้อหุน้เสนอถึงวิธีการแกปั้ญหาที่เกิดขึน้
ดว้ยการเสนอแกไ้ขกฎหมายบรษัิทฯ จะขอนอ้มรบัไว ้ 

ภายหลงัจากนัน้ไมม่ีผูใ้ดมีค าถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติ 

คณุธนญัญาฯ แจง้เง่ือนไขการลงคะแนนในวาระท่ี 4 จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้
และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชมุไดพ้ิจารณาแลว้มีมติอนมุตัิรายงานของผูส้อบบญัชีและงบการเงินประจ าปีสิน้สดุวนัที่  31 
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ของบริษัทฯ ซึ่งไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ดว้ยคะแนนเสียง
ดงันี ้

 คะแนน  ร้อยละ 
เห็นดว้ย 115,584,377 เสยีง 96.8290 
ไมเ่ห็นดว้ย 3,717,200 เสยีง 3.1140 
งดออกเสยีง 28,000 เสยีง 0.0235 
บตัรเสยี 40,000 เสยีง 0.0335 
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วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561 แก่ผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ 

ประธานฯ แจง้ที่ประชุมว่า ความเห็นคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาแลว้เห็นว่า ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
บริษัทฯ มีผลก าไรสทุธิประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 356,061,884 บาท (สามรอ้ยหา้สิบหกลา้นหกหมื่นหนึ่งพนัแปดรอ้ย
แปดสบิสีบ่าทถว้น) และเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลประกอบการตัง้แต่  วนัที่ 1 
สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวนัที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค)์ คิดเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 
108,000,000 บาท (หนึ่งรอ้ยแปดลา้นบาทถว้น) โดยการจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว จะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่มีช่ือปรากฏ ณ วนั
ก าหนดรายช่ือผูม้ีสิทธิไดร้บัเงินปันผล ในวนัที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และเสนอจ่ายเงินปันผลวนัที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 
2561 

 น าเสนอขอ้มลูการจ่ายเงินปันผลตัง้แตปี่ 2555-2561 ตอ่ที่ประชมุ โดยแสดงทางจอภาพประกอบ 

ปี รายได้  
(ล้านบาท) 

ก าไรสุทธิ  
(ล้านบาท) 

เงนิปันผล/หุน้ 
(บาท) 

ยอดรวมของ 
เงนิปันผล (ล้านบาท) วันที่จ่ายเงนิปันผล 

2561 2,164.27 356.06 0.60 108 13 ธ.ค. 61 

2560 1,989.72 290.59 0.60 108 15 ธ.ค. 60 

2559 1,915.87 282.04 0.65 117 27 ธ.ค. 59 

2558 1,716.57 206.94 0.62 111.6 18 ธ.ค. 58 

2557 1,598.83 179.11 0.60 108 16 ธ.ค. 57 

2556 1,467.30 172.23 0.60 108 18 ธ.ค. 56 

2555 1,352.30 147.51 0.50 90 14 ธ.ค. 55 
  

 คุณสถาพร ผังนิรนัดร ์ผูถื้อหุ้นมาด้วยตนเอง ให้ขอ้คิดเห็นถึงการจ่ายเงินปันผลในรายงานประจ าปีหน้า 43 
เก่ียวกบั นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึง่กลา่วว่า “บรษัิทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่  ่ากวา่รอ้ยละ 
60 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดน้ิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจก าหนดใหก้ารจ่ายเงินปันผลมีอตัรานอ้ยกว่าที่
ก าหนดขา้งตน้ได ้หากบริษัทฯ มีความจ าเป็นที่จะตอ้งน าเงินก าไรสทุธิจ านวนดงักลา่วมาใชเ้พื่อขยายการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ต่อไป” ซึ่งในวาระของหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ อตัราปันผลจ่ายต่อก าไรสทุธิ ในปี 2558 คือ 53.93 ปี 2559 คือ 
41.48 และ ปี 2560 คือ 37.17 จึงขอฝากกรรมการ ความเป็นผูถื้อหุน้มีการเปลีย่นแปลงทกุครัง้ที่มีการซือ้ขาย ซึ่งผูถื้อหุน้จะ
ถูกก าหนดโดยเครื่องหมาย เช่น หุน้ XM ผูท้ี่ถือหุน้จะยงัคงมีสิทธิมาประชุม ผูท้ี่ซือ้และถือหุน้จะขึน้เครื่องหมาย XD และ
ไดร้บัเงินปันผล ดังนัน้การเปลี่ยนแปลงผูถื้อหุน้จะเปลี่ยนแปลงทุกวนัที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เปิดท าการซือ้ขาย นิยามของ
บริษัทมหาชนมีความแตกต่างกนัจากบริษัทจ ากดัทั่วไป หากบรษัิทฯ มีก าไรควรท่ีจะจ่ายเงินปันผลใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่
ประกาศไว ้หากมีเหตทุี่ตอ้งใชเ้งินลงทนุท่ีมีความจ าเป็นและเหมาะสมก็ควรจะใชว้ิธีการเพิ่มทนุ ดงันัน้ จึงขอใหพ้ิจารณาถึง
การเก็บสว่นของก าไรท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการไวเ้พื่อน าไปลงทนุในการประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ  
 

ภายหลงัจากนัน้ไมม่ีผูใ้ดมีค าถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติ 



- 14 -หนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ�าปี 2562

 

คณุธนญัญาฯ แจง้เง่ือนไขการลงคะแนนในวาระท่ี 5 จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้
และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติอนุมตัิใหจ้่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ ตัง้แต่วนัที่ 1 สิงหาคม 
พ.ศ. 2560 ถึงวันที่  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) คิดเป็นเงินทั้งสิน้จ านวน 
108,000,000 บาท (หนึ่งรอ้ยแปดลา้นบาทถว้น) โดยการจ่ายเงินปันผล จะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่มีช่ือปรากฏ ณ วนัก าหนด
รายช่ือผูม้ีสทิธิไดร้บัเงินปันผล ในวนัท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และเสนอจ่ายเงินปันผลวนัท่ี 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  

 คะแนน  ร้อยละ 
เห็นดว้ย 114,844,977 เสยีง 96.2096 
ไมเ่ห็นดว้ย 4,484,600 เสยีง 3.7569 
งดออกเสยีง 0 เสยีง 0.0000 
บตัรเสยี 40,000 เสยีง 0.0335 

 

วาระที่ 6   พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ และแก้ไขอ านาจกรรมการ  

(ถา้มี) 

ประธานฯ แจง้ที่ประชมุวา่ ตามมาตรา 71 แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดัฯ และตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ 
ขอ้ 18 ก าหนดใหก้รรมการบริษัทออกในอตัรา 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษัททัง้หมด โดยกรรมการที่ครบก าหนดออก
ตามวาระนัน้ อาจไดร้บัการเลอืกใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งใหมไ่ด ้ปัจจบุนั มีรายช่ือกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ
จ านวน 5 ทา่น จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 15 ทา่น ดงันี ้

1. นายจตพุร    สหินาทกถากลุ กรรมการ 
2. ศ.เกียรติคณุ นพ.เดชา   ตนัไพจิตร กรรมการ 
3. นายประภทัร    สทุธาเวศ  กรรมการ  
4. นายนรเทพ    สหินาทกถากลุ กรรมการ  
5. นายชยัฤกษ์    วิรยิะรตันพร กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า กรรมการที่ออกตามวาระเป็นผูท้รงคุณวุฒิ มีความรูค้วามสามารถ และมี
ประสบการณป์ระกอบกบัมีผลการปฏิบตัิงานในช่วงที่ผา่นมาเป็นส าคญั จึงเสนอแตง่ตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระใหก้ลบัเขา้
มาด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่มีจ านวน 5 ทา่น ดงันี ้

1. นายจตพุร    สหินาทกถากลุ กรรมการ 
2. ศ.เกียรติคณุ นพ.เดชา   ตนัไพจิตร กรรมการ 
3. นายประภทัร    สทุธาเวศ  กรรมการ  
4. นายนรเทพ    สหินาทกถากลุ กรรมการ  
5. นายชยัฤกษ์    วิรยิะรตันพร กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 

ภายหลงัจากประธานฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุไมม่ีผูใ้ดมีค าถามเพิ่มเติม จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติ 
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คณุธนญัญาฯ แจง้เง่ือนไขการลงคะแนนในวาระท่ี 6 จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้
และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชมุไดพ้ิจารณาแลว้มีมติการลงคะแนนแตง่ตัง้กรรมการ ดงันี ้

1. นายจตพุร    สหินาทกถากลุ กรรมการ 
  คะแนน  ร้อยละ 
เห็นดว้ย 115,241,387 เสยีง 96.5267 
ไมเ่ห็นดว้ย 4,146,700 เสยีง 3.4733 
งดออกเสยีง 0 เสยีง 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง 0.0000 

 

2. ศ. เกียรติคณุ นพ.เดชา   ตนัไพจิตร กรรมการ 
 คะแนน  ร้อยละ 
เห็นดว้ย 115,016,587 เสยีง 96.3384 
ไมเ่ห็นดว้ย 4,146,500 เสยีง 3.4731 
งดออกเสยีง 0 เสยีง 0.0000 
บตัรเสยี 225,000 เสยีง 0.1885 

 

3. นายประภทัร    สทุธาเวศ  กรรมการ  
 คะแนน  ร้อยละ 
เห็นดว้ย 115,091,687 เสยีง 96.4013 
ไมเ่ห็นดว้ย 4,146,500 เสยีง 3.4731 
งดออกเสยีง 0 เสยีง 0.0000 
บตัรเสยี 149,900 เสยีง 0.1256 

 
4. นายนรเทพ    สหินาทกถากลุ กรรมการ  

 คะแนน  ร้อยละ 
เห็นดว้ย 115,241,587 เสยีง 96.5269 
ไมเ่ห็นดว้ย 4,146,500 เสยีง 3.4731 
งดออกเสยีง 0 เสยีง 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง 0.0000 
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5. นายชยัฤกษ์    วิรยิะรตันพร กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 คะแนน  ร้อยละ 
เห็นดว้ย 115,241,587 เสยีง 96.5269 
ไมเ่ห็นดว้ย 4,146,500 เสยีง 3.4731 
งดออกเสยีง 0 เสยีง 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง 0.0000 

 

วาระที่ 7  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ  

คณุธนญัญาฯ น าเสนอทางจอภาพแสดงค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบในปีที่
ผ่านมา พรอ้มชีแ้จงความเห็นคณะกรรมการบริษัทพิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกับความเหมาะสมต่าง  ๆ เห็นสมควร
เสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ส าหรบัปี 
2562 ในอตัราดงันี ้(อตัราเดียวกบัปี 2561) 

คา่เบีย้ประชมุกรรมการบรษัิท 

• ประธานกรรมการ   เป็นจ านวนเงิน  18,000 บาท ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 
• กรรมการ    เป็นจ านวนเงิน  14,000 บาท ตอ่การประชมุ 1 ครัง้  

คา่เบีย้ประชมุกรรมการตรวจสอบ 

• ประธานกรรมการตรวจสอบ  เป็นจ านวนเงิน  18,000 บาท ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 
• กรรมการตรวจสอบ  เป็นจ านวนเงิน  14,000 บาท ตอ่การประชมุ 1 ครัง้ 

สว่นสวสัดิการคา่รกัษาพยาบาลส าหรบักรรมการบรษัิท กรรมการตรวจสอบ และครอบครวั เป็นจ านวนเงินไม่เกิน     
ปีละ 800,000 บาทตอ่ทา่น 
 

ภายหลงัจากนัน้ไมม่ีผูใ้ดมีค าถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุฯ พิจารณาลงมติ 

คณุธนญัญาฯ แจง้เง่ือนไขการลงคะแนนในวาระที่ 7 จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองใน
สามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนกรรมการ
ตรวจสอบส าหรบัปี 2562 ตามที่คณะกรรมการบรษัิทฯ เสนอดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

 คะแนน  ร้อยละ 
เห็นดว้ย 80,745,787 เสยีง 95.5716 
ไมเ่ห็นดว้ย 3,717,400 เสยีง 4.4000 
งดออกเสยีง 21,000 เสยีง 0.0249 
บตัรเสยี 3,000 เสยีง 0.0036 

ซึง่มคีะแนนเสยีงเห็นดว้ยเกินสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและ
มีสทิธิออกเสยีง 
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วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ 
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถงึวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

 คุณธนัญญาฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ความเห็นกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลว้เห็นสมควรแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีรับ
อนญุาตแหง่บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากัด  ดงันี ้

• นางสาวสาธิดา   รตันานรุกัษ์      เลขทะเบียน 4753 หรอื     
• นายวชิาติ                   โลเกศกระวี          เลขทะเบียน 4451 หรอื        
• นางสาวศิรวิรรณ        นิตยด์  ารง  เลขทะเบียน 5906 

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2562 ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัที่    
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยก าหนดค่าตอบแทน เป็นจ านวนเงิน 1,220,000 บาท ซึ่งเป็นค่าสอบทานฯ ไตรมาสที่ 1 - 3 
ไตรมาสละ 130,000 บาท, คา่ตรวจสอบบญัชีและงบการเงินประจ าปี 830,000 บาท ซึง่เพิ่มขึน้จากปี 2561 เป็นเงิน 50,000 
บาท และคา่ใชจ้่ายในการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามที่จ่ายจรงิไมเ่กิน 30,000 บาท  
 คุณสถาพร ผังนิรนัดร ์ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง กล่าวขอบคุณคุณกมลทิพย์ฯ ที่ไดดู้แลโรงพยาบาลไทยนครินทร์
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผา่นมา และสอบถามถึงเหตผุลเพิ่มเก่ียวกบัคา่ตรวจสอบในกรณีที่เพิ่มขึน้ 50,000 บาท 

คณุไกรศกัดิฯ์ ชีแ้จงเรือ่งการท างานของ บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซึ่งกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที่เก่ียวขอ้งกบั
ผูส้อบบญัชีเป็นประจ า บรษัิทฯ ไดค้  านงึถึงเรือ่งคา่ตอบแทนที่เพิ่มขึน้ แตใ่นขณะเดียวกนัแตล่ะช่วงเวลาดว้ยหลกัเกณฑ ์ดว้ย
กติกาต่าง ๆ ผูส้อบบญัชีไดแ้จง้บริษัทฯ ใหท้ราบถึงภาระและขอบเขตความรบัผิดชอบที่ตอ้งเพิ่มขึน้ในการสอบบญัชีของ
บริษัทฯ จึงเป็นสาเหตุของการเพิ่มขึน้จ านวน 50,000 บาท เพราะในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารที่
เก่ียวขอ้งไดพ้ยายามรกัษาผลประโยชนข์องทัง้บรษัิทฯ และผูถื้อหุน้  
  

ภายหลงัจากนัน้ไมม่ีผูใ้ดมีค าถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติ 
 

คณุธนญัญาฯ แจง้เง่ือนไขการลงคะแนนในวาระท่ี 8 จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้
และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม: ทีป่ระชมุพิจารณาแลว้มีมติอนมุตัิใหแ้ตง่ตัง้ 
• นางสาวสาธิดา   รตันานรุกัษ์      เลขทะเบียน 4753 หรอื     
• นายวชิาติ                   โลเกศกระวี          เลขทะเบียน 4451 หรอื        
• นางสาวศิรวิรรณ       นิตยด์  ารง  เลขทะเบียน 5906 

 

 เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ ประจ าปี 2562 ส  าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีตัง้แต่วนัที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึงวนัที่ 
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงิน 1,220,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามที่จ่ายจรงิไมเ่กิน 30,000 บาท ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

 คะแนน  ร้อยละ 
เหน็ดว้ย 115,480,787 เสยีง 96.7272 
ไมเ่ห็นดว้ย 3,895,100 เสยีง 3.2626 
งดออกเสยีง 5,200 เสยีง 0.0044 
บตัรเสยี 7,000 เสยีง 0.0059 
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วาระที่ 9   พิจารณาอนุมัติโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลไทยนครินทร ์2 
ประธานฯ มอบหมายใหค้ณุประภทัร สทุธาเวศ เป็นผูน้  าเสนอโครงการก่อสรา้งโรงพยาบาลไทยนครนิทร ์2 

คณุประภทัรฯ แจง้ในฐานะประธานคณะท างานเก่ียวกบัโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลไทยนครินทร ์2 ขอน าเสนอ
ดงัต่อไปนี ้สืบเน่ืองจากการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการศึกษา
และเตรียมการเก่ียวกับโครงการก่อสรา้งโรงพยาบาลไทยนครินทร ์2 นัน้ ขณะนีบ้ริษัทฯ ไดท้ าการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการก่อสรา้งโรงพยาบาลไทยนครนิทร ์2 ซึง่ไดข้อ้สรุปท่ีจะก่อสรา้งอาคารโรงพยาบาลไทยนครนิทร ์2 โดยจะเป็นอาคารสงู 
14 ชัน้ มีพืน้ที่ใชส้อยประมาณ 110,332 ตารางเมตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใหบ้ริการรกัษาพยาบาลของบริษัทฯ 
ดว้ยงบประมาณลงทุนประมาณ 4,318.40 ลา้นบาท และโครงการนีไ้ดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครัง้ที่ 4/2561 เมื่อวนัท่ี 14 กนัยายน พ.ศ. 2561 แลว้โดยจะมีแผนการด าเนินการและก าหนดเวลาดงัตอ่ไปนี ้

ขั้นตอนการด าเนินการ ก าหนดการโดยประมาณ 
1 การออกแบบต่าง ๆ และด าเนินการเก่ียวกับการยื่นรายงานผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม (Environment Impact Assessment: EIA) และการขออนุญาต
ก่อสรา้งอาคาร 

พฤศจิกายน 2561 – มิถนุายน 2562 

2 การประมูลหาผูร้บัเหมาก่อสรา้ง รวมถึงงานเสาเข็ม งานโครงสรา้งอาคาร 
งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร กรกฎาคม – ธนัวาคม 2562 

3 การด าเนินการก่อสรา้ง รวมถึงงานเสาเข็ม งานโครงสรา้งอาคาร งานระบบ
วิศวกรรมประกอบอาคาร (โดยงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร จะเริ่ม
ก่อสรา้งในปี 2563) งานตกแตง่ภายใน และงานภมูิทศัน ์

ตลุาคม 2562 – ธนัวาคม 2564 

4 การขออนญุาตที่เก่ียวขอ้งกบัการเปิดใชอ้าคารและการเปิดใชส้ถานพยาบาล มกราคม – มีนาคม 2565 
5 การเตรยีมความพรอ้มในการเปิดด าเนินการ เมษายน – สงิหาคม 2565 
6 โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์2 เปิดด าเนินการ สงิหาคม 2565  

รวมระยะเวลาประมาณ 4 ปี 
นอกจากนี ้ไดน้  าเสนอภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งของโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร ์2 โดยขอใหคุ้ณมาล ี   

บุญลีชัย รองผูอ้  านวยการบริหารอาวุโส สายงานสนับสนุน  และรองผูอ้  านวยการบริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ อธิบาย
ภาพประกอบ 
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คณุมาลีฯ ชีแ้จงเก่ียวกับโครงการไทยนครินทร ์2 โดยส่วนผูป่้วยนอก จะอยู่ตัง้แต่ชัน้ 1 – 4 ซึ่งจะมีทัง้หมด 5 ชัน้ 
โดยระหวา่งชัน้ 1-4 จะมีชัน้ลอย 1 ชัน้ ชัน้ท่ี 5 เป็นหอ้งผา่ตดั หอ้งคลอด ICU และ CCU เป็นตน้ ชัน้ท่ี 6 คือ หอ้งประชมุ สว่น
ชัน้ 7 -12 เป็น Ward ส าหรบัผูป่้วยใน ส่วนอาคารจอดรถ 10 ชัน้ สามารถจอดไดป้ระมาณ 1,120 คนั ซึ่งระหว่างนีอ้ยู่ใน
ขัน้ตอนการพฒันาแบบ 

 คณุสถาพร ผงันิรนัดร ์ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง แจง้ว่าเห็นดว้ยกบัคณะท างานฯ แต่จากการอ่านรายงานความเห็น
ของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระฯ มีความคิดเห็นว่าสมมติฐานความเสี่ยงในค่าก่อสรา้งโรงพยาบาลไทยนครินทร ์2 นัน้เป็น
ตวัเลขท่ีมากส าหรบัการตัง้เป็นสมมติฐาน และใชเ้วลาประมาณ 4 ปีในการสรา้ง ในส่วนของของความจุ OPD จาก 2,000 
คน เพิ่มเป็น 3,000 คน ขนาดเตียงจากเดิม 190 เตียง เป็น 300 เตียง เพิ่มเพียง 110 เตียง ในขณะที่พืน้ที่ของโรงพยาบาล
ไทยนครนิทร ์2 มากกวา่โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์1 เป็นจ านวนมาก และยงัขาดสมมติฐานในกรณีที่ดินซึง่ไดจ้ากการประมลู
หากขายแลว้ไดก้ าไร ผูถื้อหุน้จะไดส้ดัสว่นก าไรในการขายทรพัยส์ิน ซึ่งเงินก าไรจะสามารถท าอะไรไดห้ลายอย่างในพืน้ที่นี ้
เพื่อใหส้ามารถรองรบัปรมิาณประชากรที่เพิ่มขึน้ หรอืก่อสรา้งโรงพยาบาลไทยนครนิทร ์2 ที่อืน่ โดยไปซือ้ตกึ ซือ้โรงพยาบาล
อื่นหรือท ากิจการอย่างอื่น ขอใหน้ าเสนอการแกไ้ขปัญหาทางอ่ืนในรายงาน ซึ่งเป็นอีกมมุมองในการเปรยีบเทียบขอ้ดีและ
ขอ้เสยี  

คณุสถาพรฯ ใหข้อ้คิดเห็นต่อไปว่าเมื่อพิจารณาจากจ านวนเตียงที่เพิ่มขึน้เพียง 110 เตียง มีความเห็นว่าน่าจะไม่
คุม้ค่า และในพืน้ที่ส่วนที่ยงัเหลืออยู่บริษัทฯ จะสามารถใหก้ารบริการที่อื่นในชุมชนที่มีการขยายตวัไดห้รือไม่ และในกรณี
เก่ียวกับรายงานความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระฯ หนา้ 70 สว่นที่ 5 สรุปความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ 
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เห็นว่ามีความคลา้ยคลึงกับขอ้ความของบทสรุปของผูบ้ริหารในหนา้ 6 ทัง้นี ้ในรายงานควรแจง้ถึงจ านวนบุคลากรทาง
การแพทยซ์ึง่เป็นอีกปัจจยัหนึง่ รวมถึงพยาบาล และที่พกัส  าหรบัแพทย ์หรอืสวสัดิการใหแ้ก่พนกังาน พยาบาล รวมถึงตน้ทนุ
ที่อาจสงูขึน้อีกหรอืไม ่ 
 นอกจากนี ้เห็นว่าตน้ทุนทางการเงินควรมีรายละเอียดเพิ่มหนา้ 70 ส่วนที่ 5 ย่อหนา้ 1 ซึ่งไดก้ล่าวว่า “จากการ
วิเคราะหค์วามไว Sensitivity Analysis พบว่า TNH 2 สามารถท าใหธุ้รกิจของบริษัทมีมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสทุธิ 
(NPV) อยู่ระหว่าง 643 – 5,412 ลา้นบาท มีอตัราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยระหว่างรอ้ยละ 10.5 – 22.9 ต่อปี ซึ่งสงูกว่าตน้ทุน
ทางการเงินถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของบริษัทที่มีค่าประมาณรอ้ยละ 9.8” โดยสอบถามถึงที่มาของตน้ทนุทางการเงินรอ้ยละ    
9.8 และอตัราดอกเบีย้ ซึ่งเห็นว่าการเพิ่มทุนอาจจะเป็นวิธีการที่เหมาะสมกว่า โดยการการเพิ่มทนุก็สามารถใชว้ิธีการออก
ใบส าคญัแสดงสทิธิในการซือ้หลกัทรพัย ์(Warrant) ตามงวดงานท่ีจะตอ้งจ่าย  

คณุสถาพรฯ ใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ควรคิดวิธีท าใหร้าคาหุน้ของบริษัทฯ ราคาไม่ตก ซึ่งบริษัทฯ มีเงิน
กอ้นหนึ่งไปลงทุนหากน าไปลงทุนในหลกัทรพัยก็์จะไดร้บัค่าตอบแทนและเงินปันผล ซึ่งวิธีการนีจ้ะท าใหเ้งินส่วนนีอ้าจ
หายไประยะหนึง่รวมถึงก าไร แตก็่จะไดส้ิง่ที่ชดเชยกลบัมา ดงันัน้บรษัิทฯ จึงควรพิจารณาถึงเรือ่งนีด้ว้ย  

คณุธิบดี  มงัคะล ีชีแ้จง ในเรือ่งสมมติฐานจ านวนตน้ทนุโครงการที่สงูขึน้กวา่รอ้ยละ 150.5 ของมลูคา่โครงการนัน้ 
สาเหตทุี่ระบไุวส้งูขนาดนัน้ เนื่องจากจะตอ้งมีการตัง้สมมติฐานของกรณีที่เลวรา้ยที่สดุที่อาจจะเกิดขึน้ไดก้บัโครงการท่ีแสดง
ความเห็น ในส่วนประเด็นการขายที่ดินเพื่อท าก าไรนัน้ โดยขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะไม่
สามารถระบถุึงความเป็นไปไดด้งักลา่วไดโ้ดยตรง แตอ่ยา่งไรก็ดี ก็ไดม้ีการกลา่วถึงไวโ้ดยออ้มแลว้ในรายงานความเห็นของที่
ปรกึษาทางการเงินอิสระฯ หนา้ 8 ขอ้ 4 มีขอ้ความวา่ “เพิ่มมลูคา่ใหท้รพัยส์ินและรองรบัการขยายตวัในระยะยาว การลงทนุ
โครงการ TNH2 จึงเป็นการน าที่ดินของบรษัิท ซึง่มีเนือ้ที่มากกว่าที่ตัง้ TNH1 เกิน 2 เท่า น ามาสรา้งโรงพยาบาลจึงเป็นการ
เพิ่มมลูค่าใหก้บัที่ดิน และเป็นการรองรบัการขยายกิจการในอนาคต” ถดัมาในสว่นเรือ่งการเพิ่มเตียงบรกิารจาก 190 เตียง 
เป็นเพียง 300 เตียง นั้น ในความเป็นจริงมีการให้บริการอื่น ๆ ที่อาจเพิ่มเติมในพืน้ที่ส่วนที่ยังเหลืออยู่ได้ ซึ่งได้มีการ
สมมติฐานว่า ผู้ป่วย 1 ราย เข้ามา 1 ครัง้ อาจใช้บริการ 2-3 อย่าง สิ่งอ านวยความสะดวกที่มีมากขึน้ เครื่องมือทาง
การแพทยเ์พิ่มขึน้ และปัจจบุนัสงัคมไทยผูส้งูอายมุากขึน้ ดงันัน้ทางทีมผูบ้รหิารอยูใ่นระหวา่งการท าการศกึษาเก่ียวกบัสงัคม
ผูส้งูอายใุนการเพิ่มใหบ้รกิารของบรษัิทฯ  

ต่อมาในเรื่องตน้ทนุทางการเงิน การค านวนตน้ทุนทางการเงินในหนา้ 55 เป็นเทคนิคการค านวณ เรียกว่าตน้ทุน
ทางการเงิน ซึ่งจะแจง้ถึงจ านวนที่ใชห้นีข้องบริษัทฯ และทุนที่ใชส้  าหรบัโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร ์2 และน ามาใส่
สตูรค านวณกับผลตอบแทนที่ไดร้บัจากการลงทุนตลาดหลกัทรพัย์ฯ ในภาพรวม เมื่อค านวณก็จะไดต้ัวเลขจ านวน 9.8 
สุดท้ายในส่วนกรณีของบทสรุปผู้บริหารและสรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่มีความคลา้ยคลึงกันนั้น 
เนื่องจากสรุปความเห็นทัง้สอง ต่างก็เป็นบทสรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพียงแต่แบบฟอรม์รายงาน
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ในรูปแบบภาษาอังกฤษใช ้ค าว่า “Executive summary” และฉบับภาษาไทย
แปลว่า บทสรุปผูบ้ริหาร จึงอาจท าใหเ้กิดความเขา้ใจคลาดเคลื่อนไดว้่าในส่วนบทสรุปของผูบ้ริหารนัน้เป็นผูบ้ริหารของ
บรษัิทฯ 

คุณพัชระ มาศสกุลพรรณ ผูถื้อหุ้นมาด้วยตนเอง ฯ สอบถามถึงระยะเวลา 4 ปีในการก่อสรา้ง เนื่องจากเป็น
ระยะเวลาที่นาน หากสรา้งแลว้เสรจ็ก็จะตอ้งมีการจดทะเบียนเรือ่งตา่ง ๆ อีก บรษัิทฯ จึงควรท่ีจะเรยีงล าดบัความส าคญัและ
ตดัสิง่ที่ไม่ส  าคญัออกเพื่อใหล้ดระยะเวลาก่อสรา้งลงใหพ้รอ้มเปิดด าเนินการบางสว่นภายใน 2 ปีครึง่ และค่อยก่อสรา้งสว่น
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อื่นต่อควบคู่ไปกบัการเปิดด าเนินการ เนื่องจากหากท าไดจ้ะเกิดความตอ่เนื่องของโครงการและเห็นภาพการเคลือ่นไหวของ
โครงการก่อสรา้ง แตห่ากด าเนินการ 4 ปี อาจไมม่ีความตอ่เนื่อง จึงขอใหช้่วยพิจารณา 

คณุประภทัรฯ แจง้วา่ ขอ้เสนอแนะที่กลา่ว ทางคณะท างานฯ จะขอรบัไวพ้ิจารณา 
คณุโกสนิทร ์หมู่สญัญาลกัษณ ์ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ สอบถามถึงโครงการก่อสรา้งจะท าการเปิดภายในครัง้

เดียวหรอืแยกเป็นสว่น ๆ และโรงพยาบาลไทยนครินทร ์1 จะยงัคงเปิดใหบ้รกิาร เมื่อท าการเปิดโรงพยาบาลไทยนครนิทร ์2 
หรอืไม ่  

คณุมาลีฯ ชีแ้จงในรูปแบบโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร ์2 ก าลงัด าเนินการอยู ่สว่นโรงพยาบาลไทยนครนิทร ์
1 ก็ยงัคงด าเนินการอยูอ่ยา่งเต็มรูปแบบ โดยการวางแผนจะยา้ยการใหบ้รกิารทัง้หมดไปไวท้ี่โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์2 แต่
ระหวา่งที่โอนยา้ยจะวางแผนอีกครัง้เพื่อจะไมใ่หต้ิดขดั และระหว่างนีก้  าลงัท าแผนการศึกษาเนื่องจากบริการทัง้หมดยา้ยไป
ที่โครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร ์2 แต่จะมีโครงการอีกส่วนหนึ่งที่เป็นลกัษณะของการต่อยอดบริการโครงการของ 
ไทยนครนิทร ์2 อยู่ที่อาคารโรงพยาบาลไทยนครนิทร ์1 และบางสว่นอาจเป็นพลาซ่า พืน้ท่ีเช่า และสว่นส านกังานทัง้หมดจะ
อยู่ที่อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร ์1 รวมถึงหอพกัเช่นเดียวกนั ทัง้นีจ้ึงขออนุญาตในการศึกษาขอ้ดีขอ้เสีย  ในสว่นของ
การก่อสรา้งนัน้ คณะท างานฯ อยู่ระหวา่งการศึกษาท าแนวทางเลอืก ขัน้ตอนของการก่อสรา้ง และหลกัเกณฑเ์พื่อพิจารณา
คดัเลอืกผูท้  าการก่อสรา้ง  

คณุวรนชุ วิรยิะโชติ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามเก่ียวกบัขอ้ดีของการแยกโรงพยาบาลไทยนครนิทร ์2 ออกเป็น
อีกนิติบคุคล ต่างหากจากบริษัทฯ และทางคณะผูบ้ริหารมีความคาดหวงักบัศนูยผ์ูส้งูอายุ ศนูยกิ์จกรรมผูส้งูอายุ ที่จะสรา้ง
รายไดใ้นสว่นนีอ้ยา่งไร 

ประธานฯ ชีแ้จง ในเรื่อง โรงพยาบาลไทยนครินทร ์1 และโรงพยาบาลไทยนครนิทร ์2 อยู่ในนิติบคุคลเดียวกนัเพื่อ
ความสะดวกเรือ่งระบบบญัชี และในสว่นของศนูยผ์ูส้งูอาย ุบรษัิทฯ ยงัคงตอ้งศึกษาตอ่ไป ซึง่การท าศนูยผ์ูส้งูอายใุนปัจจบุนั
มีหลายปัจจยัที่อาจท าใหก้ารลงทนุด าเนินการไมคุ่ม้คา่ 

ภายหลงัจากนัน้ไมม่ีผูใ้ดมีค าถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงมติ 
 

คณุธนญัญาฯ แจง้เง่ือนไขการลงคะแนนในวาระที่ 9 จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี ่
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม: ที่ประชมุพิจารณาแลว้มีมติอนมุตัโิครงการก่อสรา้งโรงพยาบาลไทยนครนิทร ์2 ตามที่คณะกรรมการ
บรษัิทเสนอดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

 คะแนน  ร้อยละ 
เห็นดว้ย 115,646,887 เสยีง 96.8460 
ไมเ่ห็นดว้ย 3,750,300 เสยีง 3.1406 
งดออกเสยีง 0 เสยีง 0.0000 
บตัรเสยี 16,000 เสยีง 0.0134 

ซึง่มีคะแนนเสียงเห็นดว้ยเกินสามในสีข่องจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมาประชุมและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 10  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี) 

 คณุสถาพร ผงันิรนัดร ์ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง ใหข้อ้คิดเห็นว่า ทุนจดทะเบียนจ านวน 180 ลา้นบาท ของบริษัทฯ 
และขอ้จ ากดัของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (MAI) หากบรษัิทฯ สามารถเปลีย่นเป็นบรษัิทจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET) จะมีกฎเกณฑแ์ละกองทนุเพื่อพิจารณาในการรว่มลงทนุมากขึน้  

ประธานฯ กลา่วขอบคณุส าหรบัค าแนะน า  
คณุสวุรรณี เชียรสริไิกรวฒุิ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามถึงโครงการก่อสรา้งซึง่ใชเ้งินลงทนุจ านวนหนึง่และในปี

ตอ่ ๆ ไปในเรือ่งของการจ่ายเงินปันผลบรษัิทฯ ยงัคงใหใ้นหลกัเกณฑเ์ดิมอยูห่รอืไม ่ 
ประธานฯ ชีแ้จงต่อผูถื้อหุน้วา่ บรษัิทฯ เห็นว่าการจ่ายปันผลใหผู้ถื้อหุน้เป็นเรือ่งส าคญัที่สดุ ดงันัน้ หากเพิ่มทนุเร็ว 

ตน้ทนุก็จะมีเพิ่มมากขึน้ ทางบรษัิทฯ จะพยายามเพิ่มทนุใหช้า้ที่สดุและเพิ่มเทา่ที่จ าเป็นเพื่อรกัษาระดบัเงินปันผล 
 

 ภายหลงัจากนัน้ไมม่ีผูใ้ดมีค าถามเพิ่มเติม 

 ประธานฯ กลา่วปิดประชมุเวลา 16.45 น. 
 
 
 

 
(นายจตพุร สหินาทกถากลุ) 

ประธานท่ีประชมุ 
 
 
 

นางดารณี ทบัแก่น   เลขานกุารบรษัิท  
นางสาวบศุรา วิกยานนท ์  ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ  
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คุณวุฒทิางการศกึษา
• M.D. 1967
• Diplomate American Board of Internal Medicine & 

Subspecialty Board of Gastroenterology 1968 - 1973
• New York State Board 1974
• DTM & H (Liverpool) 1974
• FACG 1975
• FACP 1986

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• Director Accreditation Program (DAP) 2005

จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)

ประสบการณท์าํงาน
2547 - ปัจจุบนั
• กรรมการ

บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จาํกดั (มหาชน)
2554 - ปัจจุบนั 
• ประธานฝ่ายแพทย์

บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จาํกดั (มหาชน)
2536 - ปัจจุบนั
• แพทยผ์ูเ้ชี�ยวชาญ และแพทยที์�ปรกึษาทางอายรุกรรม 

และอายรุกรรมโรคระบบทางเดนิอาหาร 
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จาํกดั (มหาชน)

2532 - 2553
• กรรมการผูอ้าํนวยการแพทย์

บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จาํกดั (มหาชน)
2532 - 2547
• กรรมการ

บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จาํกดั

การดาํรงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการอืน่ในปัจจุบนั
บริษัทจดทะเบยีนอืน่:
• ไมมี่
กจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนอืน่:
• ไมมี่

สัดส่วนการถอืหุน้ในบริษัทฯ
การถือหุน้ในบรษัิทฯ: 2,500,000 หุน้ (คูส่มรส: 2,285,500 หุน้)
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทฯ รอ้ยละ: 1.39 (คูส่มรส: 1.27)

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร
• ไมมี่

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
• 4/4 ครั�ง

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัทฯ

• 15 ปี

นพ. เจริญ มนีสุข
กรรมการ และประธานฝ่ายแพทย ์อาย ุ77 ปี

วนัที�ไดร้บัการแตง่ตั�งเป็นกรรมการครั�งแรก 11 ตลุาคม 2547

หลักเกณฑแ์ละวธีิการสรรหากรรมการ

   คณะกรรมการบรษัิทไดพิ้จารณาแลว้เหน็วา่ นพ. เจรญิ มีนสขุ เป็นผูมี้คณุสมบตักิารเป็นกรรมการครบถว้นตามที�กฎหมาย

กาํหนดตลอดจนเป็นผูท้รงคณุวฒิุที�ประวตักิารทาํงานโปรง่ใส มีความรู ้ ความสามารถ ความเชี�ยวชาญและประสบการณ์

ทาํงานที�หลากหลายวิชาชีพ จงึเหน็ควรเสนอใหที้�ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัแิตง่ตั�งเป็นกรรมการของบรษัิทฯ

ข้อมูลของกรรมการทีค่รบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระทีไ่ดรั้บการเสนอชื่อ

ใหก้ลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อกีวาระหน่ึง

สิ่งทีส่่งมาดว้ย 3
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คุณวุฒทิางการศกึษา

• บญัชีบณัฑิตและพาณิชยศาสตรบณัฑิต

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• Director Accreditation Program (DAP) 2005

จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)

ประสบการณท์าํงาน
2547 - ปัจจุบนั

• กรรมการ บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จาํกดั (มหาชน)
2538 - ปัจจุบนั

• กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

บรษัิท สยามสปอรต์ ซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน)
2537 - ปัจจุบนั

• ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต

บรษัิท สาํนกังานเลศินิมิตรการบญัชีและกฎหมาย จาํกดั
2547 - 2548

• กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จาํกดั (มหาชน)

การดาํรงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการอืน่ในปัจจุบนั

บริษัทจดทะเบยีนอืน่:
2538 - ปัจจุบนั

• กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ

บรษัิท สยามสปอรต์ ซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน)

กจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนอืน่:
2537 - ปัจจุบนั

• ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต

บรษัิท สาํนกังานเลศินิมิตรการบญัชีและกฎหมาย จาํกดั

สัดส่วนการถอืหุน้ในบริษัทฯ

การถือหุน้ในบรษัิทฯ: ไมมี่ (คูส่มรส: ไมมี่)

สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทฯ รอ้ยละ: ไมมี่ (คูส่มรส: ไมมี่)

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร

• ไมมี่

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

• 4/4 ครั�ง

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัทฯ

• 15 ปี

นายสุเมธ เจนเจษฎา
กรรมการ อาย ุ85 ปี

วนัที�ไดร้บัการแตง่ตั�งเป็นกรรมการครั�งแรก 11 ตลุาคม 2547

หลักเกณฑแ์ละวธีิการสรรหากรรมการ

   คณะกรรมการบรษัิทไดพิ้จารณาแลว้เหน็วา่ นายสเุมธ เจนเจษฎา เป็นผูมี้คณุสมบตัิการเป็นกรรมการครบถว้นตาม

ที�กฎหมายกาํหนดตลอดจนเป็นผูท้รงคณุวฒิุที�ประวตักิารทาํงานโปรง่ใส มีความรู ้ ความสามารถ ความเชี�ยวชาญและ

ประสบการณท์าํงานที�หลากหลายวิชาชีพ จงึเหน็ควรเสนอใหที้�ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัแิตง่ตั�งเป็นกรรมการ

ของบรษัิทฯ
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คุณวุฒทิางการศกึษา
• บญัชีบณัฑิต คณะบรหิารธรุกิจ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั
• Mini MBA จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั
• การจดัการมหาบณัฑิต (การพฒันาองคก์ารและการจดัการ)

มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั
• Essentials of Leadership Training Course,

London Business School

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
• ไมมี่

ประสบการณท์าํงาน
2556 - ปัจจุบนั
• กรรมการ บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จาํกดั (มหาชน)
2559 - ปัจจุบนั
• ที�ปรกึษาฝ่ายนโยบายและการวางแผนพฒันาการตลาด

และสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จาํกดั (มหาชน)

2549 - 2559
• ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการบรหิาร

บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จาํกดั (มหาชน)
2548 - 2549
• รกัษาการผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการบรหิาร

บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จาํกดั (มหาชน)
2547 - 2548
• ที�ปรกึษาศนูยส์ารสนเทศ และที�ปรกึษาสื�อประชาสมัพนัธ ์

บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จาํกดั (มหาชน)

2545 - 2547
• ผูช้ว่ยผูจ้ดัการ สาํนกักรรมการ

บรษัิท สยามสนิทรพัยพ์ฒันา จาํกดั

การดาํรงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการอืน่ในปัจจุบนั
บริษัทจดทะเบยีนอืน่:
• ไมมี่
กจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนอืน่:
• ไมมี่

สัดส่วนการถอืหุน้ในบริษัทฯ
การถือหุน้ในบรษัิทฯ: 1,000,000 หุน้ (คูส่มรส: ไมมี่)
สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทฯ รอ้ยละ: 0.56 (คูส่มรส: ไมมี่)

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร
• บตุรชายของ นายจตพุร สหินาทกถากลุ
• นอ้งชายของ นายฐิต ิสหินาทกถากลุ
• ลกูพี�ลกูนอ้งของ นายนรเทพ สหินาทกถากลุ

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
• 4/4 ครั�ง

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัทฯ

• 6 ปี

นายปิตภิทัร สหินาทกถากุล
กรรมการ อาย ุ43 ปี
วนัที�ไดร้บัการแตง่ตั�งเป็นกรรมการครั�งแรก 20 พฤศจิกายน 2556

หลักเกณฑแ์ละวธีิการสรรหากรรมการ

   คณะกรรมการบรษัิทไดพิ้จารณาแลว้เหน็วา่ นายปิตภิทัร สหินาทกถากลุ เป็นผูมี้คณุสมบตัิการเป็นกรรมการครบถว้น

ตามที�กฎหมายกาํหนดตลอดจนเป็นผูท้รงคณุวฒิุที�ประวตัิการทาํงานโปรง่ใส มีความรู ้ความสามารถ ความเชี�ยวชาญและ

ประสบการณท์าํงานที�หลากหลายวิชาชีพ จงึเหน็ควรเสนอใหที้�ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัแิตง่ตั�งเป็นกรรมการ

ของบรษัิทฯ
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นายไกรศักดิ� ขัดคาํ
กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อาย ุ56 ปี
วนัที�ไดร้บัการแตง่ตั�งเป็นกรรมการครั�งแรก 11 ตลุาคม 2547

คุณวุฒทิางการศกึษา

• นิตศิาสตรบณัฑิต คณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง

• เนตบิณัฑิตไทย

สาํนกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนตบิณัฑิตยสภา

• ประกาศนียบตัรทางกฎหมายธรุกิจ

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• Director Accreditation Program (DAP) 2004

จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)

ประสบการณท์าํงาน
2548 - ปัจจุบนั

• กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จาํกดั (มหาชน)
2537 - ปัจจุบนั

• ทนายความ และกรรมการบรหิาร

บรษัิท สาํนกักฎหมายสหการ จาํกดั
2547 - 2548

• กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จาํกดั (มหาชน)

การดาํรงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการอืน่ในปัจจุบนั

บริษัทจดทะเบยีนอืน่:

• ไมมี่

กจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนอืน่:
2537 - ปัจจุบนั

• ทนายความ และกรรมการบรหิาร

บรษัิท สาํนกักฎหมายสหการ จาํกดั

สัดส่วนการถอืหุน้ในบริษัทฯ

การถือหุน้ในบรษัิทฯ: ไมมี่ (คูส่มรส: ไมมี่)

สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทฯ รอ้ยละ: ไมมี่ (คูส่มรส: ไมมี่)

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร

• ไมมี่

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

• 4/4 ครั�ง

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

• 5/5 ครั�ง

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัทฯ

• 15 ปี

หลักเกณฑแ์ละวธีิการสรรหากรรมการ

   คณะกรรมการบรษัิทไดพิ้จารณาแลว้เหน็วา่ นายไกรศกัดิ� ขดัคาํ เป็นผูมี้คณุสมบตักิารเป็นกรรมการครบถว้นตามที�

กฎหมายกาํหนดตลอดจนเป็นผูท้รงคณุวฒิุที�ประวตักิารทาํงานโปรง่ใส มีความรู ้ ความสามารถ ความเชี�ยวชาญและ

ประสบการณท์าํงานที�หลากหลายวิชาชีพ จงึเหน็ควรเสนอใหที้�ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัแิตง่ตั�งเป็นกรรมการ

ของบรษัิทฯ
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นพ. ปรีด ีเหตระกูล
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อาย ุ76 ปี
วนัที�ไดร้บัการแตง่ตั�งเป็นกรรมการครั�งแรก 11 ตลุาคม 2547

คุณวุฒทิางการศกึษา

• แพทยศาสตรบณัฑิต คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาล 

มหาวิทยาลยัมหิดล

• Diplomate American Board of Surgery

• FACS, FRCST

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• Director Accreditation Program (DAP) 2005

จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)

ประสบการณท์าํงาน
2547 - ปัจจุบนั

• กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จาํกดั (มหาชน)

2532 - 2547

• กรรมการ

บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จาํกดั
2521 - 2560

• กรรมการและศลัยแพทยท์ั�วไป

บรษัิท เมโยโพลีคลีนิค จาํกดั

การดาํรงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการอืน่ในปัจจุบนั

บริษัทจดทะเบยีนอืน่:

• ไมมี่

กจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนอืน่:

• ไมมี่

สัดส่วนการถอืหุน้ในบริษัทฯ

การถือหุน้ในบรษัิทฯ: 1,500,000 (คูส่มรส: ไมมี่)

สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทฯ รอ้ยละ: 0.83 (คูส่มรส: ไมมี่)

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร

• ไมมี่

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

• 2/4 ครั�ง

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

• 5/5 ครั�ง

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัทฯ

• 15 ปี

หลักเกณฑแ์ละวธีิการสรรหากรรมการ

   คณะกรรมการบรษัิทไดพิ้จารณาแลว้เหน็วา่ นพ. ปรดีี เหตระกลู เป็นผูมี้คณุสมบตักิารเป็นกรรมการครบถว้นตามที�

กฎหมายกาํหนดตลอดจนเป็นผูท้รงคณุวฒิุที�ประวตักิารทาํงานโปรง่ใส มีความรู ้ ความสามารถ ความเชี�ยวชาญและ

ประสบการณท์าํงานที�หลากหลายวิชาชีพ จงึเหน็ควรเสนอใหที้�ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัแิตง่ตั�งเป็นกรรมการ

ของบรษัิทฯ

หมายเหตุ:

   กระบวนการคดัเลือกผูด้าํรงตาํแหนง่กรรมการของบรษัิทไมไ่ดผ้า่นคณะกรรมการสรรหา เนื�องจากปัจจบุนับรษัิทฯ ยงัไมมี่

การแตง่ตั�งคณะกรรมการสรรหา อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการบรษัิทไดร้ว่มกนัพิจารณาคณุสมบตัใินดา้นตา่ง ๆ โดยดถูงึ

ความเหมาะสมดา้นคณุวฒิุ ประสบการณแ์ละความเชี�ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถงึผลการปฏิบตังิานในฐานะ

กรรมการบรษัิทในชว่งที�ผา่นมา
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ข้อบังคับของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร ์จ ากดั (มหาชน) อนัเกี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุน้ 

 

หมวดที่ 6 
การประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

ขอ้ 32. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของรอบ
ปีบญัชีของบรษัิท 
 ขอ้ 33. การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากการประชมุสามญัประจ าปีใหเ้รยีกวา่การประชมุวิสามญั 
 ขอ้ 34. การเรยีกประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้อาจกระท าไดโ้ดย 

(ก) คณะกรรมการซึง่จะเรยีกประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้เมื่อใดก็ได ้หรอื 
(ข) ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด หรือผูถื้อหุน้ไม่

นอ้ยกว่า 25 ท่าน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายได้แลว้ทัง้หมด 
เขา้ช่ือกนัท าหนงัสอืพรอ้มเหตผุลที่ชดัเจนขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้เมื่อใดก็ได ้และ
คณะกรรมการจะตอ้งด าเนินการจดัใหม้ีการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีไดร้บัหนงัสอื
จากผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 35. ในการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
(ก) จดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบ วาระการประชุม เรื่องที่ จะเสนอต่อที่ประชุม

พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเรือ่งที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อ
พิจารณา และความเห็นของคณะกรรมการในเรือ่งดงักลา่ว และ 

(ข) จดัสง่หนงัสอืนดัประชมุขา้งตน้ไปยงัผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ และ 
(ค) โฆษณาหนงัสอืนดัประชมุขา้งตน้ในหนงัสอืพิมพต์ิดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่ 3 วนั 

 ขอ้ 36. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 ท่าน หรือไม่
นอ้ยกว่ากึ่งหนึง่ของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมดและต้องมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจึงจะ
เป็นองคป์ระชมุ ทัง้นีหุ้น้ท่ีบรษัิทเป็นเจา้ของเองนัน้ไมน่บัเป็นองคป์ระชมุในการประชมุผูถื้อหุน้ 
 เมื่อลว่งเวลานดัของการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใดไปแลว้ถึง 1 ชั่วโมง และจ านวนผูถื้อหุน้ซึง่เขา้มารว่มประชุมยงัไมค่รบเป็นองค์
ประชมุตามที่ก าหนดไวใ้นวรรคแรกของขอ้นี ้

(ก) ถา้เป็นการประชมุผูถื้อหุน้ซึง่ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป 
(ข) ถา้เป็นการประชมุผูถื้อหุน้ซึง่มิไดเ้รยีกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหค้ณะกรรมการนัดประชมุใหมโ่ดยสง่

หนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม แต่ไม่ตอ้งโฆษณาหนงัสือนดัประชุมใน
หนงัสือพิมพ ์ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นวรรคแรกของ
ขอ้นี ้

 ขอ้ 37. ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีหนา้ที่ควบคมุการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษัิทวา่ดว้ยการประชุมผูถื้อหุน้ 
และจะตอ้งด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนังสือนดัประชุม เวน้แต่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติให้
เปลี่ยนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) ซึ่งมา
ประชมุ 
 เมื่อที่ประชมุพิจารณาเสรจ็ตามวรรคหนึ่งแลว้ ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) ซึง่มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า
หนึง่ในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเรือ่งอื่นนอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได ้
  

สิ่งทีส่่งมาดว้ย 4
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 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามล าดบัระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรอืพิจารณาเรื่องที่ผูถื้อหุน้เสนอไม่เสร็จตาม
วรรคสอง และจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่  วัน และเวลาที่จะปร ะชุมครัง้ต่อไป โดยก าหนดให้
คณะกรรมการสง่หนงัสือนดัประชุมระบุสถานที่ วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม 
และโฆษณาหนงัสอืนดัประชมุในหนงัสอืพิมพต์ิดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่สามวนั 
 ขอ้ 38. มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ในกรณีปกติ ใหถื้อเอาคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถ้ามี) ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยใหน้บัหุน้หนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้
ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มอีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(ข) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อเอาคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้และผูร้บั
มอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยใหน้บัหุน้หนึง่เป็นเสยีงหนึง่ 
(1) การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
(2) การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอื่นหรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 
(3) การท า แกไ้ข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่า เช่าซือ้หรอืเช่าซือ้แบบลิสซิ่งซึง่กิจการของบรษัิท

ทัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญั 
(4) การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบรษัิท 
(5) การรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
(6) การแกไ้ข เปลีย่นแปลง หรอืเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิหรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท 
(7) การเพิ่มทนุหรอืการลดทนุ 
(8) การออกหุน้กูต้ามความในมาตรา 145 ของพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(9) การควบบริษัทตามความในมาตรา 146 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 

หรอื 
(10) การเลกิบรษัิทตามความในมาตรา 154 ของพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(11) การออกหุน้เพื่อช าระหนีแ้ละโครงการแปลงหนีเ้ป็นทุนตามมาตรา 54/1 ของพระราชบญัญัติ

บรษัิทมหาชนจ ากดั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2544 
 ทัง้นี ้หุน้ที่บริษัทเป็นเจา้ของหุน้เองนัน้ บริษัทจะไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไม่นบัเป็นคะแนนเสยีงของมติที่ประชุมผูถื้อ
หุน้ 
 ขอ้ 39. การลงคะแนนลบัในที่ประชุมผูถื้อหุน้อาจกระท าไดเ้มื่อมีผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 5 ท่านรอ้งขอ และที่ประชุมผูถื้อหุน้
เห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนโดยให้
นบัหุน้หนึง่เป็นเสยีงหนึง่ 
 ขอ้ 40. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้

(ก) พิจารณารบัทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุเก่ียวกบัการด าเนินกิจการในรอบ
ปีที่ผา่นมา 

(ข) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 
(ค) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทา่นท่ีออกตามวาระ และก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
(ง) พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบรษัิท 
(จ) พิจารณากิจการอื่น ๆ 
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เอกสารและหลกัฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าประชุม 
แจ้งวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุน้ 

 
บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ ากดั (มหาชน) ใครข่อแจง้ใหท้า่นผูถื้อหุน้ทราบถึง เอกสาร หลกัฐาน ท่ีตอ้งน ามาแสดงก่อน

เขา้ประชุม ตลอดจนหลกัเกณฑ ์วิธีการมอบฉนัทะ ซึ่งจะตอ้งน ามาประกอบการลงทะเบียนเพื่อไดส้ทิธิการเขา้รว่มประชุม และสิทธิใน
การออกเสยีงลงคะแนน ดงัตอ่ไปนี ้
 

เอกสารที่ผูเ้ขา้รว่มประชุมจะตอ้งแสดงก่อนเขา้รว่มประชมุ 
 
1.  กรณีผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา 

1.1 กรณีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 
ในวนัประชมุใหแ้สดงเอกสารตอ่เจา้หนา้ที่ท่ีท าการลงทะเบียน ดงันี ้

1.1.1 บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ/บตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ หรือใบอนญุาตขบัขี่  หรือ
หนงัสอืเดินทาง หรอืใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งดา้ว (แลว้แตก่รณี) ซึง่มีอายเุอกสารเหลอืมากกวา่ 1 เดือน 

1.1.2 กรณีมีการเปลี่ยนช่ือ-สกุลซึ่งไม่ตรงกับขอ้มูล ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุน้ ใหย้ื่นส าเนาเอกสาร
การเปลีย่นช่ือ-สกลุพรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้งประกอบดว้ย 

 
1.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุแทน 
ในวนัประชมุใหแ้สดงเอกสารตอ่เจา้หนา้ที่ท่ีท าการลงทะเบียน ดงันี ้

1.2.1 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพรอ้มหนงัสอืนดัประชมุ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง)  ซึ่ง
ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นพรอ้มลงลายมือช่ือของ “ผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ” และติดอากร
แสตมป์ 20 บาท ครบถว้นแลว้ 

1.2.2 ส าเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีสว่นราชการออกใหผู้ถื้อหุน้ (ผูม้อบฉนัทะ) ตามขอ้ 1.1.1 และ 1.1.2 (ถา้มี) พรอ้ม
ลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาโดยผูม้อบฉนัทะ 

1.2.3 ส าเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกใหผู้ร้บัมอบฉันทะ ตามขอ้ 1.1.1 และ 1.1.2 (ถา้มี) พรอ้มลง
ลายมือช่ือรบัรองส าเนาโดยผูร้บัมอบฉนัทะ 

 
2. กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล 

2.1 กรณีกรรมการผูม้ีอ  านาจเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 
ในวนัประชมุใหแ้สดงเอกสารตอ่เจา้หนา้ที่ท่ีท าการลงทะเบียน ดงันี ้

2.1.1 บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ/บตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ หรือใบอนญุาตขบัขี่ หรือ
หนงัสอืเดินทาง หรอืใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งดา้ว (แลว้แตก่รณี) ซึง่มีอายเุอกสารเหลอืมากกวา่ 1 เดือน 

2.1.2 ส าเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซึ่ งออกใหไ้ม่เกิน 2 
เดือน พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูม้ีอ  านาจของนิติบคุคล และประทบัตรา (ถา้มี) 

2.1.3 กรณีกรรมการผูม้ีอ  านาจซึง่เขา้ประชมุ มีการเปลีย่นช่ือ-สกลุ ซึง่ไม่ตรงกบัขอ้มลูในหนงัสอืรบัรองนิติบคุคล 
ใหย้ื่นส าเนาเอกสารการเปลีย่นช่ือ-สกลุพรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้งประกอบดว้ย 

 

สิ่งทีส่่งมาดว้ย 5
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2.2 กรณีนิติบคุคลมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ประชมุแทน 
ในวนัประชมุใหแ้สดงเอกสารตอ่เจา้หนา้ที่ท่ีท าการลงทะเบียน ดงันี ้

2.2.1 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพรอ้มหนงัสอืนดัประชมุ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่ง
ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นพรอ้มลงลายมือช่ือของ “กรรมการผูม้ีอ  านาจตามที่ก าหนดในหนงัสือ
รบัรองและประทบัตรา (ถา้มี) (ผูม้อบฉนัทะ) และ ผูร้บัมอบฉนัทะ” และติดอากรแสตมป์ 20 บาท ครบถว้น
แลว้ 

2.2.2 ส าเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซึ่งออกใหไ้ม่เกิน 2 
เดือน พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูม้ีอ  านาจของนิติบคุคล และประทบัตรา (ถา้มี) 

2.2.3 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ/บตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ หรือใบอนญุาตขบั
ขี่ หรอืหนงัสือเดินทาง หรอืใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งดา้ว (แลว้แต่กรณี) ซึง่มีอายเุอกสารเหลือมากกวา่ 1 
เดือน ของกรรมการผูม้ีอ  านาจของนิติบุคคลและเป็นผูล้งลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะ  พรอ้มทัง้รบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง 

2.2.4 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ/บตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ หรือใบอนญุาตขบั
ขี่ หรอืหนงัสือเดินทาง หรอืใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งดา้ว (แลว้แต่กรณี) ซึง่มีอายเุอกสารเหลือมากกวา่ 1 
เดือน ของผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

2.2.5 กรณีกรรมการผูม้ีอ  านาจของนิติบคุคลและเป็นผูล้งลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะ มีการเปลีย่นช่ือ -สกุล 
ซึง่ไมต่รงกบัขอ้มลูในหนงัสือรบัรองนิติบคุคล ใหย้ื่นส าเนาเอกสารการเปลี่ยนช่ือ-สกุลพรอ้มรบัรองส าเนา
ถกูตอ้งประกอบดว้ย 

2.2.6 กรณีผูร้บัมอบฉนัทะ มีการเปลี่ยนช่ือ-สกุลซึง่ไม่ตรงกบัหนงัสือมอบฉนัทะ ใหย้ื่นส าเนาเอกสารการเปลี่ยน
ช่ือ-สกลุพรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้งประกอบดว้ย 

 
3. กรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 
 ในวนัประชมุใหแ้สดงเอกสารตอ่เจา้หนา้ที่ท่ีท าการลงทะเบียน ดงันี ้

3.1 เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดียน (Custodian) 
3.1.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนังสือนัดประชุม (แบบ ค.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถว้นพรอ้มลงลายมือช่ือของ “ผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนคสัโตเดียน (Custodian) ตามที่ไดจ้ดทะเบียน
ไว ้และผูร้บัมอบฉนัทะ” และติดอากรแสตมป์ 20 บาทครบถว้นแลว้ 

3.1.2 หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) ซึ่งลง
นามโดยผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ตามที่ไดจ้ดทะเบียนไว ้

3.1.3 ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian)  ซึ่งออกใหไ้ม่เกิน 2 เดือน
พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ตามที่ไดจ้ดทะเบียน
ไว ้หรือผูแ้ทนคสัโตเดียน (Custodian) ซึ่งมีอ านาจกระท าการแทนคสัโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผูม้อบ
ฉนัทะ 
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3.1.4 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ/บตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ หรือใบอนญุาตขบั
ขี่ หรอืหนงัสอืเดินทาง หรอืใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งดา้ว (แลว้แตก่รณี) ซึง่มีอายมุากกวา่ 1 เดือน ของผูม้ี
อ  านาจลงนามกระท าการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ไดจ้ดทะเบียนไว ้หรือผูแ้ทนคัสโตเดียน 
(Custodian) ซึง่มีอ  านาจกระท าการแทนคสัโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผูม้อบฉนัทะ พรอ้มลงลายมือช่ือ
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

3.1.5 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ/บตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ หรือใบอนญุาตขบั
ขี่ หรอืหนงัสือเดินทาง หรอืใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งดา้ว (แลว้แต่กรณี) ซึง่มีอายเุอกสารเหลือมากกวา่ 1 
เดือน ของผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

 
3.2    เอกสารหลกัฐานจากผูถื้อหุน้ 

3.2.1 กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศประเภทบคุคลธรรมดาใชเ้อกสารเช่นเดียวกบักรณีขอ้ 1.2.2 
3.2.2 กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศประเภทนิติบคุคลใชเ้อกสารเช่นเดียวกับกรณีขอ้ 2.2.2 ขอ้ 2.2.3 ขอ้ 

2.2.5 (ถา้มี) 
3.2.3 หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทนุต่างประเทศ มอบอ านาจให ้Custodian เป็นผูด้  าเนินการลง

นามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ 
ทัง้นี ้กรณีเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ ผูถื้อหุน้จะตอ้งจัดท าค าแปล และผูถื้อหุน้หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจหรือผูแ้ทนนิติ

บคุคลรบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 
 
4. กรณีผูถื้อหุน้ท่ีมิไดม้ีสญัชาติไทย หรอืเป็นนิติบคุคลที่มิไดจ้ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 
 ในวนัประชมุใหแ้สดงเอกสารตอ่เจา้หนา้ที่ท่ีท าการลงทะเบียน ดงันี ้
 4.1 ใหน้ าความในขอ้ 1. หรอื ขอ้ 2. มาใชโ้ดยอนโุลม (แลว้แตก่รณี) 

4.2 ส าเนาเอกสารที่ออกโดยสว่นราชการของประเทศที่นิติบคุคลจดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ หรอืเอกสารท่ีนิติบคุคลเป็นผูจ้ดัท า
ที่แสดงรายละเอียดเก่ียวกับช่ือนิติบุคคล ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ และผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคล และเง่ือนไข 
หรอืขอ้จ ากดัอ านาจในการลงนาม ซึง่เป็นเอกสารที่มีการรบัรองโดยโนตารีพ่บัลคิ อายไุมเ่กิน 1 ปี 

ทัง้นี ้กรณีเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ ผูถื้อหุน้จะตอ้งจัดท าค าแปล และผูถื้อหุน้หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจหรือผูแ้ทนนิติ
บคุคลรบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 
 
5. กรณีผูถื้อหุน้ถึงแก่กรรม 
 ผูจ้ดัการมรดกจะเขา้ประชมุดว้ยตนเอง หรอืมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นประชมุแทนได ้

ในวนัประชมุใหแ้สดงเอกสารตอ่เจา้หนา้ที่ท่ีท าการลงทะเบียนดงันี ้
 5.1 ใหน้ าความในขอ้ 1. มาใชโ้ดยอนโุลม (แลว้แตก่รณี) 

5.2 น าค าสั่งศาลที่แตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูจ้ดัการมรดก ที่มีเจา้หนา้ที่ศาลรบัรองความถกูต้องอายไุม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัประชุม
ซึง่ลงลายมือช่ือรบัรองโดยผูม้ีอ  านาจมาแสดงเพิ่มเติม 
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6. กรณีผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ยาว ์
 ใหบ้ิดา หรอืมารดา หรอืผูป้กครองตามกฎหมายเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง หรอืมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นประชมุแทนได ้ 

ในวนัประชมุใหแ้สดงเอกสารตอ่เจา้หนา้ที่ที่ท  าการลงทะเบียนดงันี ้
 6.1 ใหน้ าความในขอ้ 1. มาใชโ้ดยอนโุลม (แลว้แตก่รณี) 

6.2 น าค าสั่งศาลที่แต่งตัง้ใหเ้ป็นผูป้กครอง ที่มีเจา้หนา้ที่ศาลรบัรองความถกูตอ้งอายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุมซึ่ง
ลงลายมือช่ือรบัรองโดยผูม้ีอ  านาจมาแสดงเพิ่มเติม (ถา้มี) 

 6.3 น าส าเนาทะเบียนบา้นของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูเ้ยาวม์าแสดงเพิ่มเติม 
 
7. กรณีผูถื้อหุน้เป็นคนไรค้วามสามารถ หรอืคนเสมือนไรค้วามสามารถ 
 ใหผู้อ้นบุาลหรอืผูพ้ิทกัษ์เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง หรอืมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นประชมุแทนได  ้

ในวนัประชมุใหแ้สดงเอกสารตอ่เจา้หนา้ที่ท่ีท าการลงทะเบียนดงันี ้
 7.1 ใหน้ าความในขอ้ 1. มาใชโ้ดยอนโุลม (แลว้แตก่รณี) 

7.2 น าค าสั่งศาลที่แตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูอ้นบุาลหรอืผูพ้ิทกัษ์ ท่ีมีเจา้หนา้ที่ศาลรบัรองความถกูตอ้งอายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนั
ประชมุซึง่ลงลายมือช่ือรบัรองโดยผูม้ีอ  านาจมาแสดงเพิ่มเติม 

 
หมายเหตุ  กรณีทา่นไมม่ีอากรแสตมป์ ทา่นสามารถรบัอากรแสตมป์ได ้ณ จดุลงทะเบียน 
 
การมอบฉนัทะ 
 

     กรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้รว่มประชุมไดด้ว้ยตนเอง ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะให ้“ผูอ้ื่นหรือกรรมการตรวจสอบ”  เขา้รว่ม
ประชุมแทนได ้โดยบรษัิทฯ ไดจ้ัดสง่หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไวอ้ยา่งใดอย่าง
หนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้
 

• แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทั่วไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซอ้น 
• แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการตา่ง ๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 
• แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian)  

  ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้  
หมายเหตุ -  ทา่นสามารถ Download ไดจ้าก Website ของบรษัิทท่ี  www.thainakarin.co.th 
  -  ผูถื้อหุน้ทกุรายจะตอ้งใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเทา่นัน้ 
 

อนึง่  เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและส ารองที่นั่ง บริษัทฯ ใครข่อใหท้า่นแจง้ความประสงคใ์นการเขา้รว่มประชมุหรอืสง่
หนังสือมอบฉันทะใส่ซองส่งมายัง คุณดารณี ทับแก่น (มอบฉันทะประชุมผูถื้อหุน้) ส  านักผูอ้  านวยการบริหาร  ตามที่อยู่ที่ระบุไวใ้น
หนงัสือเชิญประชุม เบอรโ์ทรศพัท ์0 2361 2727 ต่อ 3304-3306 เป็นการลว่งหนา้ก่อนวนัประชุมอย่างนอ้ย 5 วนั จกัขอบพระคณุเป็น
อยา่งยิ่ง 
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การลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 
บรษัิทฯ จะเริม่รบัลงทะเบียนการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ก่อนเริม่การประชมุ ตั้งแตเ่วลา 11.00 น. เป็นตน้ไป ณ หอ้งประชมุชัน้ 

4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร ์เลขที่ 345 ถนนเทพรตัน (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  
ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุที่ไดแ้นบมาพรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุ 
 

หลกัเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนน  การนบัคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ 
• ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีถือ 
• ผูถื้อหุน้จะลงคะแนนในบตัรลงคะแนนซึ่งกระท าโดยเปิดเผย โดยทา่นตอ้งระบช่ืุอ  จ านวนหุน้  การออกคะแนน พรอ้มลง

ลายมือช่ือในบตัรลงคะแนนดว้ย 
• การลงคะแนนลบัจะกระท าไดก็้ตอ่เมื่อมีผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่  5 คนรอ้งขอ และที่ประชมุเห็นชอบดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก 

สว่นวิธีการลงคะแนนลบัจะใชบ้ตัรลงคะแนนโดยไมร่ะบช่ืุอ 
• มติที่ประชมุใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่เขา้มาประชุมโดยจะนบัเสียงตามจ านวนหุน้ที่ถือ  กรณีเสียงเท่ากนั

ใหป้ระธานออกเสยีงเพิ่มอีกหนึง่เสยีง 
• ส าหรบัระเบียบวาระพิจารณาแต่งตัง้กรรมการ ผูถื้อหุน้จะใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดเลือกบคุคลเดียวหรือหลายคน 

เป็นกรรมการก็ได ้แตจ่ะแบง่แยกคะแนนเสยีงที่ตนมีอยูใ่หแ้ก่บคุคลใดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด  ้
• กรณีผูถื้อหุน้มีสว่นไดเ้สยีเป็นพิเศษในเรือ่งที่พิจารณา ผูถื้อหุน้ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ เวน้แตเ่ป็นการออก

เสยีงเลอืกตัง้กรรมการ 
• มติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า  2 ใน 3 ของจ านวนเสียงผูถื้อหุน้ทัง้หมด

ที่มาประชมุ 
 อยา่งไรก็ตาม ในวนัประชมุจะมีการแจง้รายละเอียด หลกัเกณฑ ์ระเบียบการการลงคะแนนและการประชมุ  
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นายไกรศักดิ� ขัดคาํ
กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อาย ุ56 ปี
วนัที�ไดร้บัการแตง่ตั�งเป็นกรรมการครั�งแรก 11 ตลุาคม 2547

คุณวุฒทิางการศกึษา

• นิตศิาสตรบณัฑิต คณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง

• เนตบิณัฑิตไทย

สาํนกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนตบิณัฑิตยสภา

• ประกาศนียบตัรทางกฎหมายธรุกิจ

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• Director Accreditation Program (DAP) 2004

จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)

ประสบการณท์าํงาน
2548 - ปัจจุบนั

• กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จาํกดั (มหาชน)
2537 - ปัจจุบนั

• ทนายความ และกรรมการบรหิาร

บรษัิท สาํนกักฎหมายสหการ จาํกดั
2547 - 2548

• กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บรษัิท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จาํกดั (มหาชน)

การดาํรงตาํแหน่งใด ๆ ในกจิการอืน่ในปัจจุบนั

บริษัทจดทะเบยีนอืน่:

• ไมมี่

กจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบยีนอืน่:
2537 - ปัจจุบนั

• ทนายความ และกรรมการบรหิาร

บรษัิท สาํนกักฎหมายสหการ จาํกดั

สัดส่วนการถอืหุน้ในบริษัทฯ

การถือหุน้ในบรษัิทฯ: ไมมี่ (คูส่มรส: ไมมี่)

สดัสว่นการถือหุน้ในบรษัิทฯ รอ้ยละ: ไมมี่ (คูส่มรส: ไมมี่)

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร

• ไมมี่

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

• 4/4 ครั�ง

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

• 5/5 ครั�ง

จาํนวนปีทีเ่ป็นกรรมการบริษัทฯ

•  15 ปี

สิ่งทีส่่งมาดว้ย 6

ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ

เพือ่ใหผู้้ถอืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะเลือกกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุม

การมส่ีวนไดส่้วนเสียในวาระการประชุม

• มีสว่นไดส้ว่นเสยีในวาระที� 6 พิจารณาแตง่ตั�งกรรมการใหมแ่ทนกรรมการที�ออกตามวาระ เนื�องจากเป็นกรรมการที�ตอ้งออก

จากตาํแหนง่ตามวาระและไดร้บัการพิจารณาเสนอชื�อใหไ้ดร้บัการเลือกตั�งเป็นกรรมการตอ่อีกวาระหนึ�ง

• มีสว่นไดส้ว่นเสียในวาระที� 7 พิจารณากาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทและกรรมการตรวจสอบ เนื�องจากมีสทิธิไดร้บั

คา่ตอบแทน หากไดร้บัเลือกใหด้าํรงตาํแหนง่อีกวาระหนึ�ง
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 

เขียนท่ี____________________________________ 
วนัท่ี__________ เดือน______________พ.ศ. 2562 

(1) ขา้พเจา้________________________________________________สญัชาติ________________________________________________ 
อยู่บา้นเลขท่ี____________ ถนน________________________________ ต าบล/แขวง________________________________________  
อ าเภอ/เขต__________________________ จงัหวดั______________________________ รหสัไปรษณีย_์_________________________ 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”)  
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม _______________________หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั_____________________เสียง ดงันี ้

 หุน้สามญั_____________________________________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั________________________เสียง 
 หุน้บรุมิสิทธิ___________________________________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั________________________เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้(เลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) 
กรุณาท าเครื่องหมาย  หรือ  ในช่อง  หนา้ขอ้ 1. และระบรุายละเอียดของผูร้บัมอบฉนัทะ หรือ 

 ในช่อง  หนา้ขอ้ 2. เพ่ือมอบฉนัทะใหก้รรมการตรวจสอบ 
1. ช่ือ__________________________________________________อาย_ุ_________ปี อยู่บา้นเลขท่ี __________________________ 

ถนน____________________ ต าบล/แขวง________________________ อ าเภอ/เขต____________________________________ 
จงัหวดั_________________________ รหสัไปรษณีย_์________________________ หรือ 
ช่ือ__________________________________________________ อายุ__________ปี อยู่บา้นเลขท่ี _________________________ 
ถนน_____________________ต าบล/แขวง________________________ อ าเภอ/เขต___________________________________
จงัหวดั_________________________ รหสัไปรษณีย_์________________________  

2. ประธานกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ 
นายไกรศกัดิ ์ขดัค  า  อาย ุ56 ปี 

ทัง้นี ้รายละเอียดประวตัปิระธานกรรมการตรวจสอบปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 6 ของหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2562 ในวนัพฤหสับดีท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม A ชัน้ 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร ์เลขท่ี 345 
ถนนเทพรตัน (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 

     ลงช่ือ________________________________ผูม้อบฉนัทะ 
              (_______________________________) 
     ลงช่ือ________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ 
              (_______________________________) 
     ลงช่ือ________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ 
              (_______________________________) 
     ลงช่ือ________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ 
              (_______________________________) 
 
 

 
 

โปรดตดิอากร
แสตมป์  
20 บาท 

หมายเหตุ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน

หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 

เขียนท่ี____________________________________ 
วนัท่ี__________ เดือน______________พ.ศ. 2562 

(1) ขา้พเจา้________________________________________________สญัชาติ________________________________________________ 
อยู่บา้นเลขท่ี____________ ถนน________________________________ ต าบล/แขวง________________________________________ 
อ าเภอ/เขต __________________________จงัหวดั_____________________________ รหสัไปรษณีย_์__________________________ 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”)  
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม __________________________หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั______________________เสียง ดงันี ้

 หุน้สามญั________________________________________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั________________________เสียง 
 หุน้บรุมิสิทธิ______________________________________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั________________________เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) 
กรุณาท าเครื่องหมาย  หรือ  ในช่อง  หนา้ขอ้ 1. และระบรุายละเอียดของผูร้บัมอบฉนัทะ หรือ 

 ในช่อง  หนา้ขอ้ 2. เพ่ือมอบฉนัทะใหก้รรมการตรวจสอบ 
1. ช่ือ_______________________________________________________อายุ_________ปี  อยู่บ้านเลข ท่ี_____________________ 

ถนน_____________________________ต าบล /แขวง__________________________อ าเภอ /เขต________________________ 
จงัหวดั______________________ รหสัไปรษณีย_์____________________ หรือ 
ช่ือ ______________________________________________________ อายุ__________ปี อยู่บ้านเลขท่ี_____________________ 
ถนน__________________________ต าบล/แขวง_______________________________ อ าเภอ/เขต________________________ 
จงัหวดั______________________ รหสัไปรษณีย_์____________________  

2. ประธานกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ  
นายไกรศกัดิ ์ขดัค  า   อาย ุ56 ปี 

ทัง้นี ้รายละเอียดประวตัปิระธานกรรมการตรวจสอบปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 6 ของหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2562 ในวนัพฤหสับดีท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม A ชัน้ 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร ์เลขท่ี 345 
ถนนเทพรตัน (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 วาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานฯ แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 
 วาระที ่2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 

         พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 
 
 

โปรดตดิอากร
แสตมป์  
20 บาท 
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 วาระที ่3 พจิารณารับทราบรายงานประจ าปี 2562 (Annual Report) ของบริษัทฯ 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 

 วาระที ่4 พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม     
         พ.ศ. 2562 ของบริษัทฯ ซึง่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 

 วาระที ่5 พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรก าไร และการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2562 แก่ผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 

 วาระที ่6 พจิารณาแต่งต้ังกรรมการใหม่แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ จงึเสนอให้แต่งต้ังกรรมการ 5 ท่านดังนี ้
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
         การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
         การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
  ช่ือกรรมการ นพ. เจรญิ มีนสขุ (กรรมการ) 
   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ นายสเุมธ เจนเจษฎา (กรรมการ) 
   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ นายปิตภิทัร สิหนาทกถากลุ (กรรมการ) 
   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ นายไกรศกัดิ ์ขดัค  า (กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ) 
   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ นพ. ปรีดี เหตระกลู (กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ) 
   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 

 วาระที ่7 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 

 

 วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ต้ังแต่วันที่ 1 
สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถงึวันที ่31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
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 วาระที ่9 รายงานความคืบหน้าโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร ์2 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 

 วาระที ่10 พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี ้ใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียง

นัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมี

การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้
ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผู้รบัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ 
ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 

     ลงช่ือ_________________________________ผูม้อบฉนัทะ 
              (________________________________) 
     ลงช่ือ_________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ 
              (________________________________) 
     ลงช่ือ_________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ 
              (________________________________) 
     ลงช่ือ_________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ 
              (________________________________) 

หมายเหตุ 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิไดใ้นใบประจ าต่อ

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุน้ของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2562 ในวนัพฤหสับดีท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม A ชัน้ 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร ์เลขท่ี 345 
ถนนเทพรตัน (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 

 วาระที ่               เร่ือง_________________________________ 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

    เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 

 วาระที ่               เร่ือง_________________________________ 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

    เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 

 วาระที ่               เร่ือง_________________________________ 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

    เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 

 วาระที ่               เร่ือง_________________________________ 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

    เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 

 วาระที ่               เร่ือง_________________________________ 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

    เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 

 วาระที ่               เร่ือง_________________________________ 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

    เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
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 วาระที ่               เร่ือง_________________________________ 
  ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 
   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 
   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 
   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 
   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 
   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 
   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 
   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 
   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 
   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 
   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 
   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 
   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 
   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 
   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 
   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 
   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ _____________________________________________ 
   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 

เขียนท่ี____________________________________ 
วนัท่ี__________ เดือน______________พ.ศ. 2562 

(1) ขา้พเจา้_______________________________________________________________________________________________________ 
ส านกังานตัง้อยู่เลขท่ี___________ ถนน__________________________ต าบล/แขวง_________________________________________ 
อ าเภอ/เขต_________________________ จงัหวดั_____________________________ รหสัไปรษณีย_์___________________________ 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั_____________________________________________________ 
ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”)  
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม _____________________หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_________________________เสียง ดงันี ้

 หุน้สามญั___________________________________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั_____________________________เสียง 
 หุน้บรุมิสิทธิ_________________________________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั_____________________________เสียง 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) 
กรุณาท าเครื่องหมาย  หรือ  ในช่อง  หนา้ขอ้ 1. และระบรุายละเอียดของผูร้บัมอบฉนัทะ หรือ 

 ในช่อง  หนา้ขอ้ 2. เพ่ือมอบฉนัทะใหก้รรมการตรวจสอบ 
1. ช่ื อ _________________________________________________อ า ยุ __________ปี  อ ยู่ บ้ า น เล ข ท่ี _____________________ 

ถนน ___________________________ต าบ ล /แ ข วง __________________________อ า เภ อ /เข ต ________________________ 
จงัหวดั______________________ รหสัไปรษณีย_์____________________ หรือ 
ช่ื อ _________________________________________________อ า ยุ __________ปี  อ ยู่ บ้ า น เล ข ท่ี _____________________ 
ถนน__________________________ต าบล/แขวง______________________________อ าเภอ/เขต________________________ 
จงัหวดั______________________ รหสัไปรษณีย_์____________________  

2. ประธานกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ  
นายไกรศกัดิ ์ขดัค  า   อาย ุ56 ปี 

ทัง้นี ้รายละเอียดประวตัปิระธานกรรมการตรวจสอบปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 6 ของหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2562 ในวนัพฤหสับดีท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม A ชัน้ 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร ์เลขท่ี 345 
ถนนเทพรตัน (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

  มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
 หุน้สามญั________________หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได_้___________________เสียง 

   หุน้บรุมิสิทธิ______________หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได_้___________________เสียง 
  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด__________________________เสียง 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 วาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานฯ แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เหน็ดว้ย_______เสียง  ไม่เหน็ดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 
 

โปรดตดิอากร
แสตมป์ 
 20 บาท 
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 วาระที ่2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15  
   พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เหน็ดว้ย_______เสียง  ไม่เหน็ดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 
 
 วาระที ่3 พจิารณารับทราบรายงานประจ าปี 2562 (Annual Report) ของบริษัทฯ 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เหน็ดว้ย_______เสียง  ไม่เหน็ดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 
 
 วาระที ่4 พจิารณาและอนุมัตริายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงนิประจ าปี สิน้สุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม  
                   พ.ศ. 2562 ของบริษัทฯ ซึง่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เหน็ดว้ย_______เสียง  ไม่เหน็ดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 
 
 วาระที ่5 พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรก าไร และการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2562 แก่ผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เหน็ดว้ย_______เสียง  ไม่เหน็ดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 
 
 วาระที ่6 พจิารณาแต่งต้ังกรรมการใหม่แทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ จงึเสนอให้แต่งต้ังกรรมการ 5 ท่าน ดังนี ้

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
   เหน็ดว้ย_______เสียง  ไม่เหน็ดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 
  การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
  ช่ือกรรมการ นพ. เจรญิ มีนสขุ (กรรมการ) 
   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ นายสเุมธ เจนเจษฎา (กรรมการ) 
   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ นายปิตภิทัร สิหนาทกถากลุ (กรรมการ) 
   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ นายไกรศกัดิ ์ขดัค  า (กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ) 
   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ นพ. ปรีดี เหตระกลู (กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ) 
   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
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 วาระที ่7 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เหน็ดว้ย_______เสียง  ไม่เหน็ดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 
 
 วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแต่วันที่ 1 

สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถงึวันที ่31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เหน็ดว้ย_______เสียง  ไม่เหน็ดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 
 

 วาระที ่9 รายงานความคืบหน้าโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร ์2 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 
 
 วาระที ่10 พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เหน็ดว้ย_______เสียง  ไม่เหน็ดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี ้ใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียง

นัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 
(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมี

การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้
ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ 
ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

     ลงช่ือ________________________________ผูม้อบฉนัทะ 
              (_______________________________) 
     ลงช่ือ________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ 
              (_______________________________) 
     ลงช่ือ________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ 
              (_______________________________) 
     ลงช่ือ________________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ 
              (_______________________________) 
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หมายเหตุ 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะคือ 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิไดใ้นใบประจ าต่อ

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2562 ในวนัพฤหสับดีท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม A ชัน้ 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร ์เลขท่ี 345 
ถนนเทพรตัน (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 

วาระที ่              เร่ือง_________________________________ 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เหน็ดว้ย_______เสียง  ไม่เหน็ดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 

 
วาระที ่              เร่ือง_________________________________ 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เหน็ดว้ย_______เสียง  ไม่เหน็ดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 

 
วาระที ่              เร่ือง_________________________________ 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เหน็ดว้ย_______เสียง  ไม่เหน็ดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 

 
วาระที ่              เร่ือง_________________________________ 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เหน็ดว้ย_______เสียง  ไม่เหน็ดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 

 
วาระที ่              เร่ือง_________________________________ 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เหน็ดว้ย_______เสียง  ไม่เหน็ดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 

 
วาระที ่              เร่ือง_________________________________ 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   เหน็ดว้ย_______เสียง  ไม่เหน็ดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 
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วาระที ่              เร่ือง_________________________________ 
  ช่ือกรรมการ_____________________________________________ 
   เหน็ดว้ย_______เสียง  ไม่เหน็ดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 
  ช่ือกรรมการ_____________________________________________ 
   เหน็ดว้ย_______เสียง  ไม่เหน็ดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 
  ช่ือกรรมการ_____________________________________________ 
   เหน็ดว้ย_______เสียง  ไม่เหน็ดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 
  ช่ือกรรมการ_____________________________________________ 
   เหน็ดว้ย_______เสียง  ไม่เหน็ดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 
  ช่ือกรรมการ_____________________________________________ 
   เหน็ดว้ย_______เสียง  ไม่เหน็ดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 
  ช่ือกรรมการ_____________________________________________ 
   เหน็ดว้ย_______เสียง  ไม่เหน็ดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 
  ช่ือกรรมการ_____________________________________________ 
   เหน็ดว้ย_______เสียง  ไม่เหน็ดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 
  ช่ือกรรมการ_____________________________________________ 
   เหน็ดว้ย_______เสียง  ไม่เหน็ดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 
  ช่ือกรรมการ_____________________________________________ 
   เหน็ดว้ย_______เสียง  ไม่เหน็ดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 
  ช่ือกรรมการ_____________________________________________ 
   เหน็ดว้ย_______เสียง  ไม่เหน็ดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 
  ช่ือกรรมการ_____________________________________________ 
   เหน็ดว้ย_______เสียง  ไม่เหน็ดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 
  ช่ือกรรมการ_____________________________________________ 
   เหน็ดว้ย_______เสียง  ไม่เหน็ดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 
  ช่ือกรรมการ_____________________________________________ 
   เหน็ดว้ย_______เสียง  ไม่เหน็ดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 
  ช่ือกรรมการ_____________________________________________ 
   เหน็ดว้ย_______เสียง  ไม่เหน็ดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 
  ช่ือกรรมการ_____________________________________________ 
   เหน็ดว้ย_______เสียง  ไม่เหน็ดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 
  ช่ือกรรมการ_____________________________________________ 
   เหน็ดว้ย_______เสียง  ไม่เหน็ดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 
  ช่ือกรรมการ_____________________________________________ 
   เหน็ดว้ย_______เสียง  ไม่เหน็ดว้ย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง 
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หลักเกณฑก์ารลงคะแนนในบัตรลงคะแนน 

1. ท าเคร่ืองหมายกากบาท  หรือเคร่ืองหมายถูก  ในช่อง  ทีป่ระสงคจ์ะลงคะแนน 
2. ลงนาม 

 
 
ระเบียบวาระที ่: 3 (Agenda 3) 
ชื่อผู้ถอืหุ้น : นาย ก 
มอบฉันทะให้ : นางสาว ข 
จ านวนหุ้นทีม่ีสิทธิออกเสียง :  6,000 หุ้น 
เหน็ด้วย (Approve)    หรือ  
ไม่เหน็ด้วย (Disapprove)    
งดออกเสียง (Abstain)    
 
     ลงช่ือ..........นางสาว ข............. 
 
ระเบียบวาระที ่: 3 (Agenda 3) 
ชื่อผู้ถอืหุ้น : นาย ก 
มอบฉันทะให้ : นางสาว ข 
จ านวนหุ้นทีม่ีสิทธิออกเสียง :  6,000 หุ้น 
เหน็ด้วย (Approve)    
ไม่เหน็ด้วย (Disapprove)    หรือ  
งดออกเสียง (Abstain)    
 
      

ลงช่ือ..........นางสาว ข............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยา่งการลงคะแนน (ไม่รวมถงึวาระการเลือกตั้งกรรมการ)
คณะกรรมการ) 

ท าเครือ่งหมายกากบาทหรอืเครือ่งหมายถกู ก็ได ้

ลงนาม 

ตัวอยา่งบัตรด ี

ท าเครือ่งหมายกากบาทหรอืเครือ่งหมายถกู ก็ได ้

ลงนาม 

 
สิ่งทีส่่งมาดว้ย 9
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ระเบียบวาระที ่: 3 (Agenda 3) 
ชื่อผู้ถอืหุ้น : นาย ก 
มอบฉันทะให้ : นางสาว ข 
จ านวนหุ้นทีม่ีสิทธิออกเสียง :  6,000 หุ้น 
เหน็ด้วย (Approve)    
ไม่เหน็ด้วย (Disapprove)    
งดออกเสียง (Abstain)    
     ลงช่ือ..........นางสาว ข............. 
 
ระเบียบวาระที ่: 3 (Agenda 3) 
ชื่อผู้ถอืหุ้น : นาย ก 
มอบฉันทะให้ : นางสาว ข 
จ านวนหุ้นทีม่ีสิทธิออกเสียง :  6,000 หุ้น 
เหน็ด้วย (Approve)    หรือ  
ไม่เหน็ด้วย (Disapprove)    หรือ  
งดออกเสียง (Abstain)    หรือ  
 
     ลงช่ือ..........นางสาว ข............. 
ระเบียบวาระที ่: 3 (Agenda 3) 
ชื่อผู้ถอืหุ้น : นาย ก 
มอบฉันทะให้ : นางสาว ข 
จ านวนหุ้นทีม่ีสิทธิออกเสียง :  6,000 หุ้น 
เหน็ด้วย (Approve)    
ไม่เหน็ด้วย (Disapprove)    
งดออกเสียง (Abstain)    
 
     ลงช่ือ..........นางสาว ข............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยา่งบัตรเสีย 

   ไมท่ าเครือ่งหมายกากบาทหรอืเครือ่งหมายถกู 

ท าเครือ่งหมายกากบาทหรอืเครือ่งหมายถกู มากกวา่ 1 ช่อง 

       ลงนามหรอืไมล่งนาม 

   ท าเครือ่งหมายอื่นนอกจากที่ก าหนดไว ้เช่น 

ลงนามหรอืไมล่งนาม 

       ลงนามหรอืไมล่งนาม 

ตัวอยา่งการลงคะแนน (ไม่รวมถงึวาระการเลือกตั้งกรรมการ)
คณะกรรมการ) 
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ระเบียบวาระที ่6    พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ   จงึเสนอใหแ้ตง่ตัง้กรรมการรวม 5 ทา่นดงันี ้

1 นพ. เจรญิ   มีนสขุ 
2 นายสเุมธ   เจนเจษฎา  
3 นายปิตภิทัร  สิหนาทกถากลุ  
4 นายไกรศกัดิ ์  ขดัค  า  
5 นพ. ปรีดี   เหตระกลู  

(วาระและชื่อกรรมการ)      
ชื่อผู้ถอืหุ้น : นาย ก  
มอบฉันทะให้ : นางสาว ข 
จ านวนหุ้นทีม่ีสิทธิออกเสียง :  6,000 หุ้น 
เหน็ด้วย (Approve)     หรือ  
ไม่เหน็ด้วย (Disapprove)    
งดออกเสียง (Abstain)    
     ลงช่ือ..........นางสาว ข............. 
 
(วาระและชื่อกรรมการ)   
ชื่อผู้ถอืหุ้น : นาย ก    
มอบฉันทะให้ : นางสาว ข 
จ านวนหุ้นทีม่ีสิทธิออกเสียง :  6,000 หุ้น 
เหน็ด้วย (Approve)    
ไม่เหน็ด้วย (Disapprove)    หรือ  
งดออกเสียง (Abstain)    
     ลงช่ือ..........นางสาว ข............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงนาม 

ตัวอยา่งการลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ (บัตรด)ี 

ลงนาม 

ท าเครือ่งหมายกากบาทหรอืเครือ่งหมายถกู ก็ได ้

ท าเครือ่งหมายกากบาทหรอืเครือ่งหมายถกู ก็ได ้
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ระเบียบวาระที ่6    พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ   จงึเสนอใหแ้ตง่ตัง้กรรมการรวม 5 ทา่นดงันี ้

1 นพ. เจรญิ   มีนสขุ 
2 นายสเุมธ   เจนเจษฎา  
3 นายปิตภิทัร  สิหนาทกถากลุ  
4 นายไกรศกัดิ ์  ขดัค  า  
5 นพ. ปรีดี   เหตระกลู  

 
(วาระและชื่อกรรมการ)   
ชื่อผู้ถอืหุ้น : นาย ก  
มอบฉันทะให้ : นางสาว ข 
จ านวนหุ้นทีม่ีสิทธิออกเสียง :  6,000 หุ้น 
เหน็ด้วย (Approve)    หรือ  
ไม่เหน็ด้วย (Disapprove)    หรือ  
งดออกเสียง (Abstain)    หรือ  
 
     ลงช่ือ..........นางสาว ข............. 
(วาระและชื่อกรรมการ)   
ชื่อผู้ถอืหุ้น : นาย ก  
มอบฉันทะให้ : นางสาว ข 
จ านวนหุ้นทีม่ีสิทธิออกเสียง :  6,000 หุ้น 
เหน็ด้วย (Approve)    
ไม่เหน็ด้วย (Disapprove)    
งดออกเสียง (Abstain)    
 
     ลงช่ือ..........นางสาว ข............. 
 
(วาระและชื่อกรรมการ)   
ชื่อผู้ถอืหุ้น : นาย ก  
มอบฉันทะให้ : นางสาว ข 
จ านวนหุ้นทีม่ีสิทธิออกเสียง :  6,000 หุ้น 
เหน็ด้วย (Approve)    
ไม่เหน็ด้วย (Disapprove)    
งดออกเสียง (Abstain)    
 
     ลงช่ือ..........นางสาว ข.............   

 
 

ตัวอยา่งการลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ (บัตรเสีย) 

 ท าเครือ่งหมายกากบาท หรอืเครือ่งหมายถกู มากกวา่ 1 ช่อง 
 

ลงนามหรอืไมล่งนาม 

 ท าเครือ่งหมายอื่นนอกจากที่ก าหนดไว ้เช่น 
 

ลงนามหรอืไมล่งนาม 
 

 ไมท่ าเครือ่งหมายกากบาท หรอืเครือ่งหมายถกู  
 

ลงนามหรอืไมล่งนาม 
 






