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3  หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน 

  ประจําป 2563

8  สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2562 ของบริษัท โรงพยาบาล

  ไทยนครินทร์ จํากัด (มหาชน)

22  รายงานประจําป 2563 (Annual Report)  

ของบริษัทฯ (ในรูปแบบ QR Code)

23  ขอมลูของกรรมการทีค่รบกําหนดออกจาก

  ตาํแหนงตามวาระทีไ่ดรบัการเสนอชือ่ใหกลบั

  เขาเปนกรรมการบริษัทใหมอีกวาระหนึ่ง

27  ข อ บัง คับของ บริษั ท  โรงพยาบาล

  ไทยนครินทร์ จํากัด (มหาชน) อันเกี่ยวกับ

การประชุมผูถือหุน

29  เอกสารและหลกัฐานทีผู่เขารวมประชมุตอง

แสดงกอนเขาประชุม แจงวิธีการมอบฉันทะ 

การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมผูถือหุน

33  ขอมลูกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหผูถอืหุน

  ท่ีประสงค์จะเลอืกกรรมการตรวจสอบเปน

ผูรับมอบฉันทะในการเขาประชุม

35  แนวทางปฏบิติัในการประชมุสามญัผูถอืหุน

  ประจําป 2563 ภายใตสถานการณ์การ

แพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19)

37  แผนทีข่อง บรษิทั โรงพยาบาลไทยนครนิทร์

  จํากัด (มหาชน)

39  แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข.

  และแบบ ค. ตามประกาศกรมพฒันาธรุกจิ

การคา

53  ตัวอยางการลงคะแนน

สารบัญ

หมายเหตุ: บริษัทฯ งดแจกของที่ระลึกในการประชุม

สามัญผู ถือหุ น เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางที่

หนวยงานกํากับดูแลบริษัทจดทะเบียนซ่ึงไดมีการ

รณรงค์ใหลด/เลกิการแจกของท่ีระลกึในการประชมุ

สามัญผู ถือหุ น อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงจัด

เครือ่งดืม่และอาหารวาง ไวรบัรองเฉพาะผูถอืหุนและ

ผูรับมอบฉันทะที่มารวมประชุม (1 ทาน ตอ 1 ชุด)



ที่ ทนร.บ. 043 / 2563

วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563

เรียน ทานผูถือหุนของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน) 

สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

  2. รายงานประจําป 2563 (Annual Report) ของบริษัทฯ (ในรูปแบบ QR Code)

  3. ขอมูลของกรรมการทีค่รบกาํหนดออกจากตาํแหนงตามวาระทีไ่ดรบัการเสนอชือ่ใหกลับเขาเปนกรรมการบรษัิท

   ใหมอีกวาระหนึ่ง

  4. ขอบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน

  5. เอกสารและหลกัฐานทีผู่เขารวมประชมุตองแสดงกอนเขาประชมุ วธีิการมอบฉนัทะ การลงทะเบยีนและการ

   ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถือหุน

  6. ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบเพื่อใหผูถือหุนที่ประสงคจะเลือกกรรมการตรวจสอบเปนผูรับมอบฉันทะ

  7. แนวทางปฏบิตัใินการประชมุสามญัผูถือหุนประจาํป 2563 ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคตดิเชือ้

   ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  8. แผนที่ของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)

  9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา

 ดวยคณะกรรมการของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน) มีมติใหกําหนดการประชุมสามัญผูถือหุนประจํา

ป 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร 

เลขที่ 345 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ 

ตามระเบียบวาระ ดังตอไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

วัตถุประสงคและเหตุผล บรษิทัฯ จดัทํารายงานการประชมุสามญัผูถอืหุน ประจาํป 2562 ซ่ึงประชมุเม่ือวนัที ่21 พฤศจกิายน พ.ศ. 

2562 โดยบรษัิทฯ ไดจดัสงสาํเนารายงานการประชมุสามญัผูถือหุนใหแกตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย และกระทรวงพาณชิย

ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งไดเผยแพรรายงานการประชุมดังกลาวผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ แลว และ

ไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมนี้แลว ตามสิ่งที่สงมาดวย (1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นวา รายงานการประชุมดังกลาวถูกตองและเห็นสมควร

เสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 21 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ตามสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานประจําป 2563 (Annual Report) ของบริษัทฯ

วตัถปุระสงคและเหตุผล เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และขอมูลที่สําคัญ ที่ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2563 

ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (ในรูปแบบ QR Code) ตามสิ่งที่สงมาดวย (2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอรายงานประจําป 2563 (Annual Report) ของ 

บริษัทฯ ใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณารับทราบ 
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วาระที ่4 พิจารณาและอนุมตัริายงานของผูสอบบญัชแีละงบการเงนิประจาํป สิน้สุด ณ วนัที ่31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ของ 

  บรษิทัฯ ซึ่งไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

วตัถปุระสงคและเหตผุล เพือ่ใหเปนไปตามทีก่ฎหมายกาํหนด บรษิทัฯ ตองจดัทํางบการเงนิประจาํป สิน้สดุ ณ รอบปบัญชขีอง 

บริษัทฯและจัดใหมีการตรวจสอบงบการเงินจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตกอนเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนองบการเงินประจําปของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่

31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ซ่ึงบริษัทฯ ไดจัดทําขึ้นและไดผานการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และ

ผูสอบบัญชี บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ตามที่กฎหมายกําหนดแลว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินในรายงาน

ประจําป 2563 ตามสิ่งที่สงมาดวย (2) ตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

วาระที ่5 พิจารณาและอนุมตักิารจัดสรรกาํไร และการจายเงนิปนผลประจาํป 2563 แกผูถอืหุนของบรษัิทฯ

วตัถุประสงคและเหตผุล บรษิทัฯ มนีโยบายการจายเงนิปนผลในอตัราไมตํา่กวารอยละ 60 ของกาํไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิไดนติบิคุคล 

อยางไรกต็าม บรษิทัฯ อาจกาํหนดใหการจายเงนิปนผลมอีตัรานอยกวาอตัราท่ีกาํหนดขางตนได หากบรษิทัฯ มคีวามจาํเปนจะตอง

นาํเงินกาํไรสทุธจํิานวนดงักลาวมาใชเพือ่ขยายการดาํเนนิงานของบรษิทัฯ ตอไป

 จากการดาํเนนิการในป 2563 บริษทัฯ มผีลกําไรสทุธสํิาหรบัป 2563 เทากบั 256,334,756 บาท (สองรอยหาสบิหกลานสามแสน

สามหม่ืนสีพั่นเจ็ดรอยหาสบิหกบาทถวน)

 โดยมขีอมลูเปรียบเทยีบการจายเงินปนผลในปทีผ่านมา ดงัน้ี

2563

2562

รายการ                                       

ผลประกอบการและการจายปนผล

2562

2561

2561

2560

สินทรัพยรวม 2,244.84 2,126.99 1,877.30

หนี้สินรวม 314.13 349.10 308.74

สวนของผูถือหุนรวม 1,930.71 1,777.89 1,568.56

มูลคาหุนที่เรียกชําระแลว 180.00  180.00   180.00 

รายไดรวม 2,037.47  2,185.07   2,164.27 

กําไรสุทธิ 256.33  317.53  356.06

กําไรตอหุน (บาท/หุน) 1.42  1.76   1.98

กําไรสุทธิ (บาท) 317,525,378.00 356,061,884.00 290,589,644.00

จํานวนหุน (หุน) 180,000,000 180,000,000 180,000,000

เงินปนผลประจําป (บาท/หุน) 0.55 0.60 0.60

อัตราปนผลจายตอกําไรสุทธิ (%) 31.18 30.33 37.17

 (หนวย: ลานบาท)
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ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัพจิารณาแลวเหน็วา ณ วนัที ่31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัฯ มผีลกาํไรสทุธปิระจาํ

ป 2563 เปนจํานวน 256,334,756 บาท (สองรอยหาสบิหกลานสามแสนสามหมืน่สีพ่นัเจด็รอยหาสบิหกบาทถวน) และเสนอใหท่ี

ประชมุสามัญผูถือหุนพิจารณาอนมัุตจิายเงินปนผลสําหรบัผลประกอบการตัง้แตวันที ่1 สงิหาคม พ.ศ. 2562 ถงึวนัที ่31 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2563 ในอัตราหุนละ 0.45 บาท คิดเปนเงนิทัง้ส้ินจาํนวน 81,000,000 บาท (แปดสบิเอด็ลานบาทถวน) อตัราปนผลจายตอ

กาํไรสุทธ ิ31.60% ซึง่การจายเงนิปนผลดงักลาวจะจายใหแกผูถือหุนท่ีมชีือ่ปรากฏ ณ วนักาํหนดรายชือ่ผูมสีทิธไิดรบัเงนิปนผลใน

วนัท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และเสนอจายเงนิปนผลวนัที ่16 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ทัง้นี ้สิทธใินการไดรบัเงนิปนผลยังมีความ

ไมแนนอน เน่ืองจากตองรอการอนมุตัจิากท่ีประชุมสามญัผูถอืหุนกอน

วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ และแกไขอํานาจกรรมการ (ถามี)

วัตถุประสงคและเหตุผล ตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามขอบังคับของบริษัทฯ

ขอ 18 กําหนดใหกรรมการบริษัทออกในอัตรา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยกรรมการที่ครบกําหนดออกตาม

วาระนั้น อาจไดรับการเลือกใหกลับเขามาดํารงตําแหนงใหมได ปจจุบัน มีรายชื่อกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระจํานวน 

4 ทาน จากจํานวนกรรมการทั้งหมด 14 ทาน ดังนี้

 1. นายฐิติ  สิหนาทกถากุล กรรมการ

 2. นพ. อาคม  เชียรศิลป กรรมการ

 3. รศ. ดร. ปญญา อิสระวรวาณิช กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

 4. รศ. นพ. เชิดศักดิ์  ธีระบุตร กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ รายชื่อกรรมการอีก 1 ทาน อยูในระหวางการสรรหาเพื่อทดแทนตําแหนงของกรรมการที่ลาออกกอนครบกําหนด

ตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย ไดพิจารณาแลวเห็นวา กรรมการทุกทานเปน

ผูทรงคุณวุฒิที่มีประวัติการทํางานโปรงใส มีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณการทํางานที่หลากหลาย

วิชาชีพ จึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระกลับเขาดํารง

ตําแหนงอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

 1. นายฐิติ สิหนาทกถากุล กรรมการ

 2. นพ. อาคม เชียรศิลป กรรมการ

 3. รศ. ดร. ปญญา อิสระวรวาณิช กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

 4. รศ. นพ. เชิดศักดิ์  ธีระบุตร กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

 ทั้งนี้ กรรมการลําดับที่ 3. และ 4. จะดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบดวย โดยมีคุณสมบัติเปนไปตาม

คํานิยามและขอกําหนดคุณสมบัติของประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ราย

ละเอียดประวัติกรรมการบริษัทที่ครบกําหนดออกตามวาระ ตามสิ่งที่สงมาดวย (3))

วาระที่ 7 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทและคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

วตัถปุระสงคและเหตผุล เพือ่ใหเปนไปตามพระราชบญัญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ซ่ึงกําหนดใหการจายคาตอบแทน

กรรมการใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุน โดยบริษัทฯ ไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการซึ่งไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริษัทแลว โดยพิจารณาจากความเหมาะสมตาง ๆ รวมถึงภาวะทางเศรษฐกิจและการเติบโตของบริษัทฯ

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัพิจารณากลัน่กรองคาตอบแทนจากความเหมาะสมตาง ๆ  และพจิารณาถงึภาวะ

ทางเศรษฐกิจ การเติบโตอยางตอเนื่องของบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนของ

กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบสําหรับป 2564 ในอัตราเดียวกับป 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

THAINAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

 คณะกรรมการบริษทัพจิารณาแลวเหน็วา ณ วนัที ่31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัฯ มผีลกาํไรสทุธปิระจาํ

ป 2563 เปนจํานวน 256,334,756 บาท (สองรอยหาสบิหกลานสามแสนสามหมืน่สีพ่นัเจด็รอยหาสบิหกบาทถวน) และเสนอใหท่ี

 คณะกรรมการบริษทัพจิารณาแลวเหน็วา ณ วนัที ่31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัฯ มผีลกาํไรสทุธปิระจาํ

ป 2563 เปนจํานวน 256,334,756 บาท (สองรอยหาสบิหกลานสามแสนสามหมืน่สีพ่นัเจด็รอยหาสบิหกบาทถวน) และเสนอใหท่ี

ประชมุสามญัผูถือหุนพิจารณาอนมัุตจิายเงินปนผลสําหรบัผลประกอบการตัง้แตวันที ่1 สงิหาคม พ.ศ. 2562 ถงึวนัที ่31 กรกฎาคม 

 คณะกรรมการบริษทัพจิารณาแลวเหน็วา ณ วนัที ่31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัฯ มผีลกาํไรสทุธปิระจาํ

ป 2563 เปนจํานวน 256,334,756 บาท (สองรอยหาสบิหกลานสามแสนสามหมืน่สีพ่นัเจด็รอยหาสบิหกบาทถวน) และเสนอใหท่ี
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 สวนสวสัดกิารคารกัษาพยาบาลสาํหรับกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ และครอบครัวเปนจํานวนเงินไมเกินปละ 800,000 

บาทตอทาน (อัตราเดียวกับป 2563)

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม  

  พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

วัตถุประสงคและเหตุผล เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกําหนดใหที่ประชุม

สามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป ในการแตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้ง

ผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชี

ของบริษัทฯ ประจําป 2564 เนื่องจากเห็นวาบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด มีมาตรฐานการทํางานที่ดี มีความรูและเชี่ยวชาญ

ในการสอบบัญชี คาสอบบัญชีมีความสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับปริมาณงาน รวมทั้งยังสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเปนอยางดี

 โดยมขีอมลูเปรียบเทยีบคาสอบบัญชี ดงันี้

 ท้ังน้ี ผูสอบบัญชทีัง้ 3 คน มคีวามอิสระ โดยไมเปนผูทีมี่ความสมัพนัธ หรอืมสีวนไดสวนเสยีกบับรษิทัฯ / ผูถอืหุนรายใหญ / 

กรรมการบริษัท / ผูบริหารแตอยางใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตามวิชาชีพ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวา สมควรพิจารณาเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณา

แตงต้ัง นางสรินดา หริญัประเสรฐิวุฒิ ผูสอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่4799 หรอืนางสาวศริวิรรณ นติยดาํรง ผูสอบบญัชรีบัอนญุาต

เลขท่ี 5906 หรือนายสําราญ แตงฉํา่ ผูสอบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่8021 จากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เปนผูสอบบญัชีของ 

บรษิทัฯ ประจาํป 2564 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดย

กําหนดคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสที่ 1-3 ไตรมาสละ 125,000 บาท คาตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป 

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท 18,000

กรรมการบริษัท 14,000

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ 18,000

กรรมการตรวจสอบ 14,000

นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ 4799 ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินบริษัทฯ

นางสาวศิริวรรณ นิตยดํารง 5906 ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินบริษัทฯ

นายสําราญ แตงฉํ่า 8021 ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินบริษัทฯ

ต�าแหนง

ชื่อผูสอบบัญชี

คาเบี้ยประชุม (บาทตอครั้ง)

จ�านวนปที่ลงนามในฐานะผูสอบบัญชีของบริษัทฯเลขที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 2564 2563

คาสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส 375,000 390,000

คาตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป 795,000 830,000

รวม  1,170,000 1,220,000

 (หนวย: บาท)

 ขอมลูผูสอบบัญช ีมรีายชือ่ดงัตอไปนี้

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจ�าป 2563
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795,000 บาท รวมเปนคาตอบแทนผูสอบบัญชีทั้งสิ้น จํานวน 1,170,000 บาท และมีคาใชจายอ่ืนในการปฏิบัติงานตรวจ

สอบตามที่จายจริงแตไมเกิน 30,000 บาท (คาใชจายอ่ืนฯ เปนอัตราเดียวกับป 2563) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของ 

บริษัทฯ ไดพิจารณากลั่นกรองอยางเหมาะสมแลว

วาระที่ 9 รายงานความคืบหนาโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร 2

วัตถุประสงคและเหตุผล เพื่อรายงานความคืบหนาโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร 2 ใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เมือ่วันที ่11 กนัยายน พ.ศ. 2563 มมีตเิหน็สมควรใหรายงานผลการ

ดาํเนนิงานของโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร 2 ใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับทราบ

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)

 บริษัทฯ ไดมีการกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จึงขอ

เรยีนเชญิทานผูถอืหุนทกุทานเขารวมประชุมตามวนั เวลา และสถานทีด่งักลาวขางตน ทัง้น้ี บรษิทัฯ จะเปดใหมกีารลงทะเบยีน

เพื่อเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนตั้งแตเวลา 12.00 น. 

 หากผูถือหุนทานใดไมสามารถเขารวมประชุมไดหรือประสงคจะแตงตั้งบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

แทนในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ใครขอใหทานโปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. 

หรือแบบ ค. (แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปน

ผูรับฝากและดูแลหุน) ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย (9) หรือ Download ไดจากเว็บไซตของบริษัทฯ ที่ www.thainakarin.co.th 

นอกจากนี้ ทานสามารถมอบฉันทะใหกรรมการตรวจสอบ คือ นายไกรศักด์ิ ขัดคํา หรือ รศ. ดร. ปญญา อิสระวรวาณิช

ดงัมรีายละเอียดขอมูลของกรรมการตรวจสอบ ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย (6) เปนผูเขารวมประชุมนี้ได โดยสงหลักฐานตาม

สิ่งที่สงมาดวย (5) และ (9) ลงนามและปดอากรแสตมป สงมายังบริษัทฯ ลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 5 วัน เพื่อบริษัทฯ 

จะไดดําเนินการตามความประสงคของทานผูถือหุนตอไป

 ท้ังนี ้บรษิทัฯ ไดจดัทํารายงานประจาํป 2563 ในรปูแบบ QR Code และจดัสงใหผูถอืหุนตามสิง่ทีส่งมาดวย (2) ซึง่หากผูถอืหุน

ทานใดมีความประสงคจะขอรับรายงานประจําปดังกลาวในรูปแบบหนังสือ สามารถติดตอขอรับไดที่สํานักผูอํานวยการบริหาร 

โรงพยาบาลไทยนครินทร เลขที่ 345 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

10260 ไดตั้งแตวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เปนตนไป ในเวลาทําการ (วันจันทร - วันศุกร เวลา 8.30 น. - 17.30 น.)

หมายเหตุ บริษัทฯ ใครขอความกรุณาทานโปรดแจงยืนยันการเขารวมประชุมกอนวันประชุมอยางนอย 5 วัน เพื่อเตรียมความ

พรอมและทานสามารถสอบถามขอมลูเพิม่เตมิไดทีส่าํนกัผูอาํนวยการบรหิาร เบอรโทรศพัท 0 2361 2727, 0 2361 2828,

  0 2340 6499, 0 2340 6488 เบอรโทรสาร 0 2340 6431 ติดตอ คุณดารณี ทับแกน หรือ 

  e-mail: mdoffice@thainakarin.co.th

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)

(นายแพทย์เจริญ มีนสุข)

ประธานกรรมการ

THAINAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

795,000 บาท รวมเปนคาตอบแทนผูสอบบัญชีทั้งสิ้น จํานวน 1,170,000 บาท และมีคาใชจายอ่ืนในการปฏิบัติงานตรวจ

สอบตามที่จายจริงแตไมเกิน 30,000 บาท (คาใชจายอ่ืนฯ เปนอัตราเดียวกับป 2563) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของ 

795,000 บาท รวมเปนคาตอบแทนผูสอบบัญชีทั้งสิ้น จํานวน 1,170,000 บาท และมีคาใชจายอ่ืนในการปฏิบัติงานตรวจ

สอบตามที่จายจริงแตไมเกิน 30,000 บาท (คาใชจายอ่ืนฯ เปนอัตราเดียวกับป 2563) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของ 

795,000 บาท รวมเปนคาตอบแทนผูสอบบัญชีทั้งสิ้น จํานวน 1,170,000 บาท และมีคาใชจายอ่ืนในการปฏิบัติงานตรวจ

สอบตามที่จายจริงแตไมเกิน 30,000 บาท (คาใชจายอ่ืนฯ เปนอัตราเดียวกับป 2563) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของ 
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เวลาและสถานที่

 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม A ช้ัน 4 อาคารโรงพยาบาล

ไทยนครินทร เลขที่ 345 ถนนเทพรัตน กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีผูเขารวมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่เขาประชุม

1. นพ. เจริญ  มีนสุข กรรมการ

2. คุณสุเมธ เจนเจษฎา กรรมการ

3. คุณประภัทร สุทธาเวศ กรรมการ

4. นพ. อาคม เชียรศิลป กรรมการ

5. คุณฐิติ สิหนาทกถากุล กรรมการ

6. คุณปติภัทร สิหนาทกถากุล กรรมการ

7. คุณนรเทพ สิหนาทกถากุล กรรมการ

8. ผศ. ดร. ปญญา อิสระวรวาณิช กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

9. คุณชัยฤกษ วิริยะรัตนพร กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการที่ไมไดเขาประชุม

1. คุณจตุพร สิหนาทกถากุล ประธานกรรมการ

2. ศ. เกียรติคุณ นพ. เดชา ตันไพจิตร กรรมการ 

3. คุณไกรศักดิ์ ขัดคํา กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

4. นพ. ปรีดี เหตระกูล กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

5. รศ. นพ. เชิดศักดิ์ ธีระบุตร กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อผูบริหารที่เขารวมประชุม

1. ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. ชัยพร ภัทราคม ผูอํานวยการแพทย และผูอํานวยการฝายปฏิบัติการพิเศษ

2. คุณมาลี บุญลีชัย รองผูอํานวยการบริหารอาวุโส สายงานสนับสนุน 

    และรองผูอํานวยการบริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ

3. คุณนํ้าเพ็ชร สรัคคานนท รองผูอํานวยการแพทย งานพยาบาล

4. คุณดารณี ทับแกน รองผูอํานวยการบรหิาร สายงานบญัชแีละการเงนิ และเลขานกุารบรษิทั

รายชื่อผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม

1. คุณสําราญ แตงฉํ่า      ผูสอบบัญชี บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

สิ่งที่สงมาดวย 1

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจ�าป 2562

ของ

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่สงมาดวย 1สิ่งที่สงมาดวย 1สิ่งที่สงมาดวย 1

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจ�าป 2563
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เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

 คุณบัณฑิต ประทุมตะ รับหนาที่พิธีกรดําเนินรายการ ไดแจงตอที่ประชุมวา มีจํานวนผูถือหุนมาเขาประชุมดวยตนเอง 74 

ราย ถือหุนรวม 5,408,867 หุน และมีผูรับมอบฉันทะจํานวน 36 ราย ถือหุนรวม 114,713,688 หุน รวมจํานวนผูถือหุนทั้งสิ้น 

110 ราย นับจํานวนหุนได 120,122,555 หุน  จากจํานวนหุนที่จําหนายไปแลว 180,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 66.7348 ถือวา

ครบองคประชุมตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ และสามารถเริ่มการประชุมได

 คุณบัณฑิตฯ กลาวแนะนํากรรมการบริษัท ผูบริหาร และผูรับเชิญเขารวมประชุมทั้งนี้ มีกรรมการลาประชุมเนื่องจากปวย 

จํานวน 4 ทาน คือ คุณจตพุร สหินาทกถากลุ, ศ. เกยีรตคิณุ นพ. เดชา ตนัไพจติร, นพ. ปรดี ีเหตระกลู และ รศ. นพ. เชิดศกัดิ์ 

ธรีะบุตร และลากจิ จาํนวน 1 ทาน คือ คุณไกรศักดิ ์ขัดคาํ จากนัน้คณุบัณฑติฯ ชีแ้จงเรือ่งขอกฎหมาย ขอบังคบั และหลักเกณฑ

ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวของกับการประชุมสามัญผูถือหุน มีรายละเอียดดังตอไปนี้

1.

5.

3.

2.

6.

4.

องคประชุมผูถือหุน 

วิธีการลงคะแนน

การประชุมที่นอกเหนือจากที่กําหนดใน

หนังสือเชิญประชุมฯ 

วิธีการดําเนินการประชุมตามวาระ

มติที่ประชุม

การนับคะแนนเสียง

ทีป่ระชมุจะเร่ิมทําการประชมุไดก็ตอเมือ่มผูีถือหุนและผูรับมอบฉนัทะ

เขาประชมุตองไมนอยกวา 25 ทาน หรอืไมนอยกวาก่ึงหนึง่ของจาํนวน

ผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ

จํานวนหุนที่ไดจําหนายแลวทั้งหมด

การลงคะแนนจะกระทําโดยเปดเผยดวยบัตรลงคะแนน แตหาก

ตองการลงคะแนนลับ ตองมีผูถือหุนไมนอยกวา 5 คนรองขอ และ

ที่ประชุมเห็นชอบดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบ

ฉันทะซึ่งมาประชุม โดยใหนับหุนหนึ่งเปนเสียงหนึ่ง สวนวิธีการลง

คะแนนลับใหประธานในที่ประชุมกําหนด ซึ่งในครั้งนี้ไดกําหนดการ

ลงคะแนนลับ คือ ใชบัตรลงคะแนนโดยไมระบุชื่อ 

กรณปีระชมุตามระเบยีบวาระในหนงัสอืเชญิประชมุเสรจ็สิน้ ผูถอืหุน

และผูรับมอบฉันทะซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ

จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด มีสิทธิขอใหที่ประชุมพิจารณา

เรื่องอื่นนอกเหนือไปจากท่ีกําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมก็ได โดย

ใหนับหุนหนึ่งเปนเสียงหนึ่ง

การประชุมตองเปนไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดในหนังสือ

เชิญประชุม เวนแตที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3

ของจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ีมาประชุม ใหเปลี่ยนลําดับ

ระเบียบวาระการประชุม

จะใหถอืคะแนนเสียงขางมากของผูถอืหุนและผูรบัมอบฉนัทะท่ีเขามา

ประชมุและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยนบัคะแนนเสยีงตามจาํนวน

หุนทีถ่อื และนบัหุนหนึง่เปนหน่ึงเสยีง ในกรณเีสยีงเทากนัใหประธาน

ออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 

ผูถือหุนมีเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถือ

THAINAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

 คุณบัณฑิต ประทุมตะ รับหนาที่พิธีกรดําเนินรายการ ไดแจงตอที่ประชุมวา มีจํานวนผูถือหุนมาเขาประชุมดวยตนเอง 74  คุณบัณฑิต ประทุมตะ รับหนาที่พิธีกรดําเนินรายการ ไดแจงตอที่ประชุมวา มีจํานวนผูถือหุนมาเขาประชุมดวยตนเอง 74 

ราย ถือหุนรวม 5,408,867 หุน และมีผูรับมอบฉันทะจํานวน 36 ราย ถือหุนรวม 114,713,688 หุน รวมจํานวนผูถือหุนทั้งสิ้น 

 คุณบัณฑิต ประทุมตะ รับหนาที่พิธีกรดําเนินรายการ ไดแจงตอที่ประชุมวา มีจํานวนผูถือหุนมาเขาประชุมดวยตนเอง 74 
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 สําหรับป 2562 นี้ บริษัทฯ ไดนําระบบการลงทะเบียน การลงคะแนน และรูปแบบบัตรลงคะแนนซึ่งเปนโปรแกรมของบริษัท 

โอเจ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด มาใชในการจัดประชุม  สําหรับวิธีการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ถูกตอง ผูถือหุนหรือผูรับ

มอบฉันทะจากผูถือหุนจะตองทําเครื่องหมายกากบาท () หรือ เครื่องหมายถูก () ในชองที่ตนเองประสงคจะลงคะแนน

ชองใดชองหนึ่ง คือ เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง พรอมกับลงนามในบัตรลงคะแนน ในกรณีที่ลงคะแนนผิด ผูถือหุนหรือ

ผูรับมอบฉันทะ สามารถขีดฆาและลงนามกํากับบริเวณที่ขีดฆาและทําเครื่องหมายกากบาท () หรือเครื่องหมายถูก () 

ลงคะแนนใหมถือวาบัตรลงคะแนนนั้นถูกตอง ในกรณีแตละวาระการประชุม ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใดไมสงบัตรลง

คะแนน ใหถือวาในวาระการประชุมนั้นผูถือหุนลงคะแนนเห็นดวยโดยปริยาย (นําเสนอตัวอยางการลงคะแนนบัตรดีและบัตร

เสียทางจอภาพ)

 สําหรับเงื่อนไขในการอนุมัติมติในวาระตาง ๆ มีดังนี้

 1. วาระที่ 1, 3 และ 9  เปนวาระแจงเพื่อทราบ

 2. วาระท่ี 2, 4, 5, 6 และ 8 จะตองไดรบัอนุมตัดิวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉนัทะซ่ึงมาประชมุและ

   มีสิทธิออกเสียง

 3. วาระที่ 7 จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ

   ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 เพื่อเปนการแสดงออกถึงความโปรงใสและธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯ ไดขอเชิญอาสาสมัครจากผูเขาประชุม 1 ทาน เปน

สักขีพยานในการนับคะแนน ซึ่งคุณสิริศิลป เจียสุวรรณ ผูถือหุนมาดวยตนเองแจงความประสงคเปนอาสาสมัครในการเปน

สักขีพยานการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้ 

 สําหรับการเรียนเชิญและแจงขอมูลเกี่ยวกับการประชุมฯ ใหแกผูถือหุนทราบ บริษัทฯ ดําเนินการ 3 ชองทาง ดังนี้

 1. จัดสงหนังสือเชิญประชุมฯ ทางไปรษณีย

 2. ประกาศทางหนังสือพิมพ

 3. ประกาศทางเว็บไซตของบริษัทฯ 

 ภายหลังเสร็จสิ้นการชี้แจง คุณบัณฑิตฯ ไดแจงใหผูถือหุนทราบวา นพ. เจริญ มีนสุข ซึ่งไดรับมอบหมายจากทานประธาน

กรรมการใหเปนประธานในที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 ครั้งนี้ กลาวเปดประชุม ไดเริ่มดําเนินการเขาสูวาระการ

ประชุมตามลําดับ

7.

9.

8.

มติที่ประชุมกรณีเลือกตั้งกรรมการ

กรณีผูถือหุนมีสวนไดสวนเสียเปนพิเศษใน

เรื่องที่พิจารณา

มติที่ประชุมกรณีจายคาตอบแทนกรรมการ

การลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ

ซึ่งมาประชุมจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูท้ังหมดเลือกบุคคลเดียว หรือ

หลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู ให

แกบุคคลใดมากนอยเพียงใดไมได

ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะใดที่มีสวนไดสวนเสียเปนพิเศษในเรื่อง

ใดผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะผูนั้น ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน

เรื่องนั้น

เปนไปตามมติที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอย

กวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จํากัด (มหาชน)

7.7.7.7.7.7.
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วาระที่ 1  เรื่องที่ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบ

 นพ. เจริญฯ ในฐานะกรรมการ ประธานฝายแพทย และผูถือหุนมาดวยตนเอง กลาวแนะนําตัวเองใหที่ประชุมทราบ และ

แจงวาเนือ่งจากประธานกรรมการไมสามารถเขาประชมุในวันนีไ้ด จงึไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการใหทาํหนาทีป่ระธาน

ในที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 ครั้งนี้แทน 

 ภายหลังจาก นพ. เจริญฯ ชี้แจงตอที่ประชุม ไมมีผูใดมีคําถามเพิ่มเติม จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระถัดไป

 คณุบัณฑิตฯ แจงใหท่ีประชมุทราบวาในวาระที ่1 เปนวาระแจงเพ่ือทราบจึงไมตองมกีารลงคะแนนเพือ่อนมุตัดิวยคะแนนเสียง

 มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบตามที่ประธานฯ แจงตอที่ประชุม 

วาระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

 ประธานฯ แจงตอที่ประชุมขอใหพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 15 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ตามสําเนารายงานการประชุมซึ่งไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้ จึงขอ

ใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ

 ภายหลังจากประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุม ไมมีผูใดมีคําถามเพิ่มเติม จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ

 คุณบัณฑิตฯ แจงเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 2 จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับ

มอบฉันทะจากผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ดังตอไปนี้

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานประจําป 2562 (Annual Report) ของบริษัทฯ

 ประธานฯ แจงตอที่ประชุมพิจารณารายงานประจําป 2562 (Annual Report) ของบริษัทฯ ที่แนบทายหนังสือเชิญประชุม 

(สิ่งที่สงมาดวย (2)) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ในครั้งนี้ และในวันนี้ไดมี

การแจกรายงานประจําปเปนรูปเลมประกอบการพิจารณาดวย  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลว เห็นวาถูกตอง จึงขอ

ใหที่ประชุมฯ พิจารณา

 คุณสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุนมาดวยตนเอง สอบถาม ในรายงานประจําปหนา 93 เร่ืองขอมูลทางการเงินโดยสรุปของ

บริษัท ในหัวขออัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ ขอ 2.2 ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย จะเห็นวาทั้ง 3 ป เหลือระยะเวลาในการขาย

สินคาเพียง 7 วัน จึงถือไดวายาและเวชภัณฑของบริษัทฯ นั้น ใชเวลาเพียง 7 วันอยูในคลังสินคา อันแสดงใหเห็นวายาของ 

บรษิทัฯ เปนยาทีค่อนขางใหมและไมมียาคงคาง จึงเหน็วาเปนเรือ่งทีดี่จงึขอใหอธิบายกลยุทธในการบรหิารเรือ่งยาและเวชภณัฑ

และในขอที่ 5.2 อัตราสวนการเติบโตของกําไรสุทธิ (รอยละ) ในป 2562 นั้นติดลบรอยละ 10.82 จึงขอทราบวาสาเหตุเกิดจาก

การเติบโตที่สูงมากเกินไปในปกอนหนาน้ีทําใหเกิดการถดถอยของการเติบโตหรืออยางไร อัตราสวนการเติบโตของกําไรสุทธิ

ถึงลดลงเมื่อเทียบกับปที่แลว 

คะแนน รอยละ

เห็นดวย 120,144,993 เสียง 99.9967

ไมเห็นดวย 0 เสียง 0.0000

งดออกเสียง 4,000 เสียง 0.0033

บัตรเสีย 0 เสียง 0.0000

THAINAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

 นพ. เจริญฯ ในฐานะกรรมการ ประธานฝายแพทย และผูถือหุนมาดวยตนเอง กลาวแนะนําตัวเองใหที่ประชุมทราบ และ นพ. เจริญฯ ในฐานะกรรมการ ประธานฝายแพทย และผูถือหุนมาดวยตนเอง กลาวแนะนําตัวเองใหที่ประชุมทราบ และ

แจงวาเนือ่งจากประธานกรรมการไมสามารถเขาประชมุในวันนีไ้ด จงึไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการใหทาํหนาทีป่ระธาน

 นพ. เจริญฯ ในฐานะกรรมการ ประธานฝายแพทย และผูถือหุนมาดวยตนเอง กลาวแนะนําตัวเองใหที่ประชุมทราบ และ

Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2O2O

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563
11



 คุณดารณีฯ ชี้แจง การกําหนดเวลาในการควบคุมคลังยาและเวชภัณฑของบริษัทฯ จะกําหนดสินคาคงคลังขั้นตํ่าไวนอย

และจะสั่งซื้อเพิ่มหากมีความตองการใชงานเพิ่ม โดยไมทําใหงานบริการติดขัดแตอยางใด เนื่องจากผูจําหนายอยูในพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร ดังนั้นชวงเวลาในการสั่งซื้อและการสงมอบสินคาก็จะสะดวกรวดเร็ว ทําใหสินคาคงคลังของบริษัทฯ มี

ปริมาณเพียงพอที่จะสามารถใชไดภายใน 7 วัน 

 ในสวนของกําไรสุทธิของบริษัทฯ ในปนี้ ลดลงเนื่องจากมี 2 ประเด็นที่ทําใหคาใชจายเพิ่มขึ้น ไดแก

 1. คาใชจายท่ีเพิ่มขึ้นจากคาเชาท่ีดินและอาคารโรงพยาบาลไทยนครินทรที่ปรับเพิ่มข้ึน จากเดิมที่เคยจายคาเชา

ประมาณเดือนละ 140,000 บาท แตในปที่ผานมาจายคาเชาในอัตราใหมอยูที่ประมาณเดือนละ 1.8 ลานบาท 

 2. บทบัญญัติของกฎหมายไดมีการปรับเปลี่ยนเร่ืองสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานเมื่อเกษียณอายุที่ทํางาน

ครบ 20 ปขึ้นไปไดรับเงินชดเชยจาก 300 วัน เปลี่ยนเปน 400 วัน ทําใหมีคาใชจายเพิ่มขึ้นในสวนนี้ 16 ลานบาท เปน

คาใชจายพิเศษที่เพิ่มขึ้นจากปที่แลว 

 คุณสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุนมาดวยตนเอง เสนอใหเขียนหมายเหตุขอมูลดังกลาวไวในรายงานประจําปเพื่อใหผูอาน

เขาใจมากขึ้นวาสาเหตุที่คาใชจายเพิ่มขึ้นเกิดจากความจําเปนทางดานกฎหมายหรือสัญญาที่ตองปฏิบัติตาม

 คุณเทอดศักดิ์ หวังเสต ผูถือหุนมาดวยตนเอง กลาวชื่นชมวาถึงแมสภาพเศรฐกิจของประเทศไทยในปจจุบันจะไมดี แตปที่

ผานมาบรษิทัฯ กย็งัมีรายไดเพ่ิมข้ึนแมวากาํไรจะลดลงเนือ่งจากปญหาทีไ่ดแจงมา แตจากรายงานรายไตรมาสพบวาในไตรมาส

ที่ 2 และไตรมาสที่ 3 รายไดลดลงเมื่อเทียบกับปที่ผานมา แตในไตรมาสที่ 4 รายไดเพิ่มขึ้น โดยในสวนที่ลดลงจากปที่ผานมา

ขอทราบรายละเอียด นอกจากนี้ จากรายงานประจําปอัตรากําไรขั้นตนลดลงจากปกอนจึงขอทราบสาเหตุที่ลดลงวาเปนความ

เกีย่วของกบัเรือ่งคายาหรอืไม และขอทราบรายละเอยีดในสวนของจาํนวนผูปวยในปทีผ่านมาลดลงจากปทีแ่ลวถงึแมวารายได

ตอคนจะเพิ่มขึ้น ทําใหจํานวนโดยรวมอาจเรียกวาไมเติบโตเหมือนปที่ผานมา 

 คุณดารณีฯ ชี้แจงเรื่องรายได ในไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 นั้นมีอัตราลดลง ซึ่งบริษัทฯ ไดวิเคราะหแนวโนมของธุรกิจ

ในอุตสาหกรรมเดียวกันก็พบวาโรงพยาบาลอื่นก็มีอัตราลดลงเชนกันสืบเนื่องจากโรคตาง ๆ สวนอัตรากําไรขั้นตนท่ีลดลง

เนื่องจากตนทุนมีการแบงคาเชาที่ดินและอาคารโรงพยาบาลไทยนครินทรไปอยูในสวนตนทุนรักษาพยาบาลดวย ดังนั้นเมื่อ

คาเชาดังกลาวเพ่ิมขึ้นทําใหอัตรากําไรขั้นตนลดลง ในสวนจํานวนคนไขที่ลดลงนั้น จะลดลงในสวนของผูปวยใน เน่ืองจาก

ปจจุบันบริษัทประกันมีนโยบายในเรื่องของการตรวจทางดานสองกลองที่กอนหนานี้คนไขจะมีการพักฟนแบบผูปวยในได แต

ปจจุบันไดมกีารเปลีย่นเปนรูปแบบของการทาํหตัการทีส่ามารถกลบับานได โดยไมจําเปนตองพกัฟนแบบผูปวยใน และบางโรค

บริษัทประกันไมยอมรับในเรื่องการรักษาเปนแบบผูปวยในจึงทําใหจํานวนผูปวยในลดลง แตคารักษาตอครั้งของผูปวยในยังคง

สูงขึ้น เนื่องจากการรักษาพยาบาลดวยการผาตัดเพิ่มขึ้น

 ประธานฯ กลาวเพิม่เตมิ เนือ่งจากในปน้ีมโีรงพยาบาลเปดขึน้มาอกีหลายแหง เพราะฉะน้ันบรษิทัคูสญัญาหลายแหงกไ็ดให

พนักงานของบรษิทัหรอืผูซือ้กรมธรรมไปทดลองรบัการรกัษากบัโรงพยาบาลทีเ่ปดขึน้ใหม เพือ่จะลดคาใชจายของบรษิทั ทาํให

ในชวงไตรมาสที่ 2 และไตรมาส 3 มีจํานวนผูปวยลดลงไปบาง แตเมื่อไดไปใชบริการในระยะหนึ่งแลว ผูปวยก็มักจะกลับมา

ใชบริการของบริษัทฯ เหมือนเดิม ทําใหในชวงไตรมาสที่ 4 จํานวนผูปวยเริ่มเพิ่มขึ้น

 คุณเทอดศักดิ์ หวังเสต ผูถือหุนมาดวยตนเอง สอบถามสาเหตุที่บริษัทฯ ไมไดอยูในรายชื่อโรงพยาบาลสีเขียวที่กรมการคา

ภายในไดประกาศรายชื่อออกมา

 คุณดารณีฯ ชี้แจงวา เกณฑที่พิจารณาวาเปนสีเขียวซ่ึงทางกรมการคาภายในกําหนดมีทั้งหมด 3 ขอ คือ

 1. จํานวนรายการยาของโรงพยาบาลนั้น ๆ ตองมีราคาต่ํากวาคาเฉลี่ยเกินรอยละ 50 ของรายการที่โรงพยาบาลแจง

มาทั้งหมด 

 2. สวนตางราคาจําหนายยาสูงกวาคาเฉลี่ยตองไมเกินรอยละ 100 

 3. ในชวงระยะเวลา 1 ปที่ผานมา โรงพยาบาลไมเคยมีเร่ืองรองเรียน 

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จํากัด (มหาชน)

 คุณดารณีฯ ชี้แจง การกําหนดเวลาในการควบคุมคลังยาและเวชภัณฑของบริษัทฯ จะกําหนดสินคาคงคลังขั้นตํ่าไวนอย

และจะสั่งซื้อเพิ่มหากมีความตองการใชงานเพิ่ม โดยไมทําใหงานบริการติดขัดแตอยางใด เนื่องจากผูจําหนายอยูในพ้ืนที่

 คุณดารณีฯ ชี้แจง การกําหนดเวลาในการควบคุมคลังยาและเวชภัณฑของบริษัทฯ จะกําหนดสินคาคงคลังขั้นตํ่าไวนอย

และจะสั่งซื้อเพิ่มหากมีความตองการใชงานเพิ่ม โดยไมทําใหงานบริการติดขัดแตอยางใด เนื่องจากผูจําหนายอยูในพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร ดังนั้นชวงเวลาในการสั่งซื้อและการสงมอบสินคาก็จะสะดวกรวดเร็ว ทําใหสินคาคงคลังของบริษัทฯ มี

 คุณดารณีฯ ชี้แจง การกําหนดเวลาในการควบคุมคลังยาและเวชภัณฑของบริษัทฯ จะกําหนดสินคาคงคลังขั้นตํ่าไวนอย

และจะสั่งซื้อเพิ่มหากมีความตองการใชงานเพิ่ม โดยไมทําใหงานบริการติดขัดแตอยางใด เนื่องจากผูจําหนายอยูในพ้ืนที่
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 ซึ่งจากการพิจารณาแลวคาดวาบริษัทฯ ไมเขาขายในเกณฑขอ 2. ในครั้งแรกกรมการคาภายในแจงวาจะมีโรงพยาบาลสี

เขียวทั้งหมด 214 แหงที่มีรายชื่ออยูในประกาศ แตเมื่อประกาศมาแลวเหลือเพียง 164 แหง ซึ่งคาดวาสวนใหญเกิดจากสาเหตุ

ที่ไมเขาเกณฑขอ 2.

 คุณเทอดศักดิ์ หวังเสต ผูถือหุนมาดวยตนเอง สอบถามเรื่องผลกระทบและแผนการรับมือกับมาตรการของกรมการคา

ภายในในเรื่องที่ผูปวยสามารถขอใบสั่งยาจากบริษัทฯ เพื่อไปซื้อยาที่รานขายยาดวยตนเองได 

 คุณดารณีฯ แจงวาปจจุบันที่กรมการคาภายในไดกําหนดมาตรการขึ้นมา บริษัทฯ ไดเตรียมการตามที่กรมการคาภายใน

กําหนด โดยมีการแจงราคายาและหากผูปวยประสงคที่จะซ้ือยาจากรานขายยาดวยตนเอง บริษัทฯ ก็จะออกใบสั่งยาใหกับ

ผูปวย แตเทาที่ผานมายังไมมีผูปวยที่แสดงความประสงคจะไปขอซื้อยาเองหลังจากการเงินแจงราคา

 ภายหลังจากนั้นไมมีผูใดมีคําถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ

 คุณบัณฑิตฯ แจงใหที่ประชุมทราบวาในวาระที่ 3 เปนวาระพิจารณารับทราบจึงไมตองมีการลงคะแนนเพื่ออนุมัติดวย

คะแนนเสียง

 มติที่ประชุม: ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติรับทราบรายงานประจําป 2562 ของบริษัทฯ 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติรายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงินประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

   ของบริษัทฯ ซึ่งไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

 ประธานฯ มอบหมายให ผศ. ดร. ปญญา อิสระวรวาณิช ในฐานะกรรมการตรวจสอบ แจงที่ประชุมขอใหพิจารณาและ

อนุมัติรายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงินประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ของบริษัทฯ ซึ่งไดรับการตรวจ

สอบโดยผูสอบบัญชี บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

 ผศ. ดร. ปญญาฯ แจงตอที่ประชุม ในสวนของงบการเงินประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งในรายละเอียด

ของงบการเงิน ไมวาจะเปนหมวดแสดงฐานะทางการเงนิ งบกาํไรขาดทนุและรายละเอียดตาง ๆ  ของงบการเงนิ บรษัิทฯ ไดนาํสง

ใหกบัผูถอืหุนทุกทาน หากผูเขารวมประชมุมคํีาถาม หรอืขอเสนอแนะจากงบการเงนิหรอืผลประกอบการ สามารถสอบถามได

 คุณคนึง มรรคธีรานุวัฒน ผูถือหุนมาดวยตนเอง สอบถามคาใชจายในการตรวจสอบบัญชีของปที่ผานมาและปนี้

 คุณดารณีฯ แจงวาคาตรวจสอบบัญชีของป 2563 จํานวน 1,220,000 บาท อัตราเดียวกันกับป 2562

 ภายหลังจากนั้นไมมีผูใดมีคําถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ

 คุณบัณฑิตฯ แจงเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 4 จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับ

มอบฉันทะจากผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 มติที่ประชุม: ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติรายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงินประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2562 ของบริษัทฯ ซึ่งไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ดวยคะแนนเสียงดังนี้

คะแนน รอยละ

เห็นดวย 120,538,303 เสียง 99.9866

ไมเห็นดวย 0 เสียง 0.0000

งดออกเสียง 0 เสียง 0.0000

บัตรเสีย 16,100 เสียง 0.0134

THAINAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

 ซึ่งจากการพิจารณาแลวคาดวาบริษัทฯ ไมเขาขายในเกณฑขอ 2. ในครั้งแรกกรมการคาภายในแจงวาจะมีโรงพยาบาลสี

เขียวทั้งหมด 214 แหงที่มีรายชื่ออยูในประกาศ แตเมื่อประกาศมาแลวเหลือเพียง 164 แหง ซึ่งคาดวาสวนใหญเกิดจากสาเหตุ

 ซึ่งจากการพิจารณาแลวคาดวาบริษัทฯ ไมเขาขายในเกณฑขอ 2. ในครั้งแรกกรมการคาภายในแจงวาจะมีโรงพยาบาลสี

เขียวทั้งหมด 214 แหงที่มีรายชื่ออยูในประกาศ แตเมื่อประกาศมาแลวเหลือเพียง 164 แหง ซึ่งคาดวาสวนใหญเกิดจากสาเหตุ

 ซึ่งจากการพิจารณาแลวคาดวาบริษัทฯ ไมเขาขายในเกณฑขอ 2. ในครั้งแรกกรมการคาภายในแจงวาจะมีโรงพยาบาลสี

เขียวทั้งหมด 214 แหงที่มีรายชื่ออยูในประกาศ แตเมื่อประกาศมาแลวเหลือเพียง 164 แหง ซึ่งคาดวาสวนใหญเกิดจากสาเหตุ
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วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผลประจําป 2562 แกผูถือหุนของบริษัทฯ

 ประธานฯ แจงที่ประชุมวา ความเห็นคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวา ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บริษัทฯ 

มีผลกําไรสุทธิประจําป 2562 เปนจํานวนเงิน 317,525,378 บาท (สามรอยสิบเจ็ดลานหาแสนสองหมื่นหาพันสามรอยเจ็ดสิบ

แปดบาทถวน) และเสนอใหทีป่ระชุมสามญัผูถอืหุนพจิารณาอนมุตัจิายเงนิปนผลสาํหรบัผลประกอบการต้ังแต วนัที ่1 สงิหาคม 

พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ในอัตราหุนละ 0.55 บาท (หาสิบหาสตางค) คิดเปนเงินทั้งสิ้นจํานวน 99,000,000 

บาท (เกาสิบเกาลานบาทถวน) โดยการจายเงินปนผลดังกลาว จะจายใหแกผูถือหุนที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกําหนดรายชื่อผูมีสิทธิ

ไดรับเงินปนผล ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และเสนอจายเงินปนผลวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562

 นําเสนอขอมูลการจายเงินปนผลตั้งแตป 2557-2562 ตอที่ประชุม โดยแสดงทางจอภาพประกอบ

 คณุสถาพร ผังนิรนัดร ผูถอืหุนมาดวยตนเอง ใหขอคิดเหน็วาควรมกีารจายเงินปนผลใหเปนไปตามนโยบายท่ีบริษทัฯ กําหนด

ตามท่ีปรากฏในรายงานประจาํปของบริษทัฯ โดยในป 2561 กไ็ดมกีารเสนอแนะในสวนของการลงทนุเพิม่เตมิกค็วรจะพจิารณา

ไปตามความจําเปน เชน เพิ่มทุน เพิ่มสภาพคลอง หรือเพิ่มจํานวนหุน เปนตน ซึ่งเห็นวาการจายเงินปนผลควรยึดนโยบายไว

เปนเกณฑหรือควรจะลงมติแกไขนโยบายการจายเงินปนผลใหสอดคลองกับที่ปฏิบัติมาทุกป

 ภายหลังจากนั้นไมมีผูใดมีคําถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ

 คุณบัณฑิตฯ แจงเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 5 จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับ

มอบฉันทะจากผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 มติที่ประชุม: ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลประกอบการ ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ในอัตราหุนละ 0.55 บาท (หาสิบหาสตางค) คิดเปนเงินทั้งสิ้นจํานวน 99,000,000 บาท (เกา

สิบเกาลานบาทถวน) โดยการจายเงินปนผล จะจายใหแกผูถือหุนที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกําหนดรายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินปนผล 

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และเสนอจายเงินปนผลวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562

คะแนน รอยละ

เห็นดวย 120,437,693 เสียง 99.9032

ไมเห็นดวย 103,600 เสียง 0.0859

งดออกเสียง 11,310 เสียง 0.0094

บัตรเสีย 1,800 เสียง 0.0015

ป ยอดรวมของ

เงินปนผล (ลานบาท)

ก�าไรสุทธิ 

(ลานบาท)

รายได 

(ลานบาท)

วันที่

จายเงินปนผล

เงินปนผล/หุน

(บาท)

 2562 2,185.07 317.53 0.55 99 19 ธ.ค. 62

 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

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จํากัด (มหาชน)

วาระที่ 5 

 ประธานฯ แจงที่ประชุมวา ความเห็นคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวา ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บริษัทฯ 

วาระที่ 5 

 ประธานฯ แจงที่ประชุมวา ความเห็นคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวา ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บริษัทฯ 

มีผลกําไรสุทธิประจําป 2562 เปนจํานวนเงิน 317,525,378 บาท (สามรอยสิบเจ็ดลานหาแสนสองหมื่นหาพันสามรอยเจ็ดสิบ

วาระที่ 5 

 ประธานฯ แจงที่ประชุมวา ความเห็นคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวา ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 บริษัทฯ 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจ�าป 2563
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วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ และแกไขอํานาจกรรมการ (ถามี)

 ประธานฯ แจงที่ประชุมวา ตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 18 

กาํหนดใหกรรมการบรษิทัออกในอตัรา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบรษิทัท้ังหมด โดยกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระนัน้ 

อาจไดรับการเลือกใหกลับเขามาดํารงตําแหนงใหมได ปจจุบัน มีรายชื่อกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระจํานวน 5 ทาน 

จากจํานวนกรรมการทั้งหมด 14 ทาน ดังนี้

 1. นพ. เจริญ  มีนสุข  กรรมการ

 2. นายสุเมธ  เจนเจษฎา กรรมการ

 3. นายปติภัทร สิหนาทกถากุล กรรมการ 

 4. นายไกรศักดิ์ ขัดคํา  กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

 5. นพ. ปรีดี  เหตระกูล กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา กรรมการที่ออกตามวาระทุกทานเปนผูทรงคุณวุฒิ ที่มีประวัติการทํางานโปรงใสมี

ความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณการทํางานที่หลากหลายวิชาชีพ จึงเสนอแตงตั้งกรรมการที่ออกตาม

วาระใหกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่งมีจํานวน 5 ทาน ดังนี้

 1. นพ. เจริญ  มีนสุข  กรรมการ

 2. นายสุเมธ  เจนเจษฎา กรรมการ

 3. นายปติภัทร สิหนาทกถากุล กรรมการ 

 4. นายไกรศักดิ์ ขัดคํา  กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

 5. นพ. ปรีดี  เหตระกูล กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

 ภายหลังจากประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมไมมีผูใดมีคําถามเพิ่มเติม จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ

 คุณบัณฑิตฯ แจงเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 6 จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับ

มอบฉันทะจากผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 มติที่ประชุม: ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติการลงคะแนนแตงตั้งกรรมการ ดังนี้

คะแนน

คะแนน

รอยละ

รอยละ

เห็นดวย 120,001,103 เสียง 99.5410

ไมเห็นดวย 513,300 เสียง 0.4258

งดออกเสียง 0 เสียง 0.0000

บัตรเสีย 40,000 เสียง 0.0332

เห็นดวย 120,040,303 เสียง 99.5736

ไมเห็นดวย 513,300 เสียง 0.4258

งดออกเสียง 0 เสียง 0.0000

บัตรเสีย 800 เสียง 0.0007

 1. นพ. เจริญ มีนสุข กรรมการ

 2. นายสุเมธ เจนเจษฎา กรรมการ

THAINAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

พิจารณาแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ และแกไขอํานาจกรรมการ (ถามี)

 ประธานฯ แจงที่ประชุมวา ตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 18  ประธานฯ แจงที่ประชุมวา ตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 18  ประธานฯ แจงที่ประชุมวา ตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 18 

กาํหนดใหกรรมการบรษิทัออกในอตัรา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบรษิทัท้ังหมด โดยกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระนัน้ 

 ประธานฯ แจงที่ประชุมวา ตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 18 
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วาระที่ 7 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท และคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

 คณุบัณฑติฯ นาํเสนอทางจอภาพแสดงคาตอบแทนกรรมการบริษทั และคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบในปทีผ่านมา พรอม

ชี้แจงความเห็นคณะกรรมการบริษัทพิจารณาคาตอบแทนกับความเหมาะสมตาง ๆ  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน

พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท และคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ สําหรับป 2563 ในอัตราดังนี้ (อัตราเดียว

กับป 2562)

คาเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท

 • ประธานกรรมการ  เปนจํานวนเงิน  18,000 บาท ตอการประชุม 1 ครั้ง

 • กรรมการ   เปนจํานวนเงิน  14,000 บาท ตอการประชุม 1 ครั้ง 

คาเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ

 • ประธานกรรมการตรวจสอบ เปนจํานวนเงิน  18,000 บาท ตอการประชุม 1 ครั้ง

 • กรรมการตรวจสอบ  เปนจํานวนเงิน  14,000 บาท ตอการประชุม 1 ครั้ง

 สวนสวัสดิการคารักษาพยาบาลสําหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และครอบครัว เปนจํานวนเงินไมเกินปละ 

800,000 บาท ตอทาน (อัตราเดียวกับป 2562)

 คุณสุภาพร ภคสิริกุล ผูรับมอบฉันทะจากชมรมอาสาพิทักษสิทธิ์ผูถือหุน สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามคาตอบแทน

ที่จะใหที่ประชุมอนุมัติมีเฉพาะคาเบี้ยประชุมกับสวัสดิการคารักษาพยาบาล ซึ่งเห็นวาจากรายงานประจําป 2562 หนา 54 มีคา

ตอบแทนกรรมการบริหารและผูบริหารทั้งหมด 39.36 ลานบาท สวนคาเบี้ยประชุม จํานวน 1,106,000 บาท ซึ่งสวนที่หายไป

คะแนน

คะแนน

คะแนน

รอยละ

รอยละ

รอยละ

เห็นดวย 119,827,003 เสียง 99.3966

ไมเห็นดวย 513,300 เสียง 0.4258

งดออกเสียง 206,100 เสียง 0.1710

บัตรเสีย 8,000 เสียง 0.0066

เห็นดวย 115,401,703 เสียง 95.7258

ไมเห็นดวย 5,144,700 เสียง 4.2675

งดออกเสียง 0 เสียง 0.0000

บัตรเสีย 8,000 เสียง 0.0066

เห็นดวย 115,409,703 เสียง 95.7325

ไมเห็นดวย 5,144,700 เสียง 4.2675

งดออกเสียง 0 เสียง 0.0000

บัตรเสีย 0 เสียง 0.0000

 3. นายปติภัทร สิหนาทกถากุล กรรมการ 

 4. นายไกรศักดิ์ ขัดคํา กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

 5. นพ. ปรีดี เหตระกูล กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จํากัด (มหาชน)

 3. นายปติภัทร สิหนาทกถากุล กรรมการ  3. นายปติภัทร สิหนาทกถากุล กรรมการ  3. นายปติภัทร สิหนาทกถากุล กรรมการ  3. นายปติภัทร สิหนาทกถากุล กรรมการ  3. นายปติภัทร สิหนาทกถากุล กรรมการ 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจ�าป 2563
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ประมาณ 30 กวาลานบาท โดยในรายงานประจําปเขียนวาคาตอบแทนรวมถึงเงินเดือน คาธรรมเนียมแพทย และผลประโยชน

ที่เกี่ยวของของกรรมการบริหารและผูบริหาร ซึ่งตองการจะใหที่ประชุมรับทราบหรืออนุมัติ 39.36 ลานบาท หรือรับรองในสวน

ของเบี้ยประชุมสวัสดิการ จํานวน 1,106,000 บาท

 ผศ. ดร. ปญญาฯ แจงวา ในรายงานประจําปหนา 113 เปนคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารในสวนของการปฏิบัติหนาที่

ในฐานะผูบริหาร เชน เงินเดือน คาจาง และคาตอบแทนแพทย ที่บริษัทฯ เปดเผยนี้เปนรายงานที่เก่ียวโยงกัน ซ่ึงเปนเรื่อง

การปฏิบัติงานจริงของผูบริหารและการรักษาพยาบาลของแพทยจริงโดยไมไดมีสวนเกี่ยวของกับคาเบี้ยประชุมของกรรมการ

ในรายงานประจําป หนา 54 คือ ผลตอบแทนจริงในสวนของกรรมการและของผูบริหาร และการรักษาพยาบาลในสวนของ

คาแพทย ซึ่งในสวนที่อนุมัติ คือ จํานวน 1,106,000 กับสวัสดิการการรักษาพยาบาลของกรรมการและครอบครัวไมเกินจํานวน 

800,000 บาทตอปตอทาน

 คุณสุภาพร ภคสิริกุล ผูรับมอบฉันทะจากชมรมอาสาพิทักษสิทธิ์ผูถือหุน สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย เสนอวาเพื่อความ

ชัดเจนและความเขาใจมากขึ้น ขอใหแสดงคาเบี้ยประชุมของปที่ผานมาแยกออกมาดวย โดยในรายงานประจําป ขอใหแยก

จํานวน 39.36 ลานบาท ออกมาใหชัดเจนวาเปนคนละรายการกับที่จะขออนุมัติ

 ภายหลังจากนั้นไมมีผูใดมีคําถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมฯ พิจารณาลงมติ

 คุณบัณฑิตฯ แจงเง่ือนไขการลงคะแนนในวาระที่ 7 จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ

จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบสําหรับ

ป 2562 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอดวยคะแนนเสียงดังนี้

 ซึ่งมีคะแนนเสียงเห็นดวยเกินสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียง

วาระที่ 8  พิจารณาอนมัุติแตงต้ังผูสอบบญัชีและกําหนดคาตอบแทนสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีตัง้แตวนัที ่1 สงิหาคม 

    พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

 คุณบัณฑิตฯ แจงตอที่ประชุมวา ความเห็นกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรแตงต้ังผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  ดังนี้

 • นางสาวสาธิดา  รัตนานุรักษ      เลขทะเบียน 4753 หรือ    

 • นายวิชาติ  โลเกศกระวี เลขทะเบียน 4451 หรือ       

 • นางสาวศิริวรรณ  นิตยดํารง  เลขทะเบียน 5906

 เปนผูสอบบญัชีของบริษัทประจาํป 2563 สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชตีัง้แตวนัที ่1 สงิหาคม พ.ศ. 2562 ถงึวนัที ่31 กรกฎาคม

พ.ศ.  2563 โดยกาํหนดคาตอบแทน เปนจํานวนเงิน 1,220,000 บาท ซึง่เปนคาสอบทานฯ ไตรมาสที ่1-3 ไตรมาสละ 130,000 บาท, 

คาตรวจสอบบญัชแีละงบการเงินประจําป 830,000 บาท ซึ่งเปนอัตราเดิมของป 2562 และคาใชจายในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ตามที่จายจริงไมเกิน 30,000 บาท ซึ่งเปนอัตราเดิมของป 2562

 คุณคนึง มรรคธีรานุวัฒน ผูถือหุนมาดวยตนเอง เสนอใหลดคาสอบบัญชี เนื่องจากเห็นวามีการตรวจสอบราคายาของ

โรงพยาบาล ซึ่งราคายาไมสามารถคิดราคาแพงได ควรจะที่ลดคาสอบบัญชีดวยเชนกัน

คะแนน รอยละ

เห็นดวย 85,974,466 เสียง 99.9953

ไมเห็นดวย 37 เสียง 0.0000

งดออกเสียง 4,000 เสียง 0.0047

บัตรเสีย 0 เสียง 0.0000

THAINAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

ประมาณ 30 กวาลานบาท โดยในรายงานประจําปเขียนวาคาตอบแทนรวมถึงเงินเดือน คาธรรมเนียมแพทย และผลประโยชน

ที่เกี่ยวของของกรรมการบริหารและผูบริหาร ซึ่งตองการจะใหที่ประชุมรับทราบหรืออนุมัติ 39.36 ลานบาท หรือรับรองในสวน

ประมาณ 30 กวาลานบาท โดยในรายงานประจําปเขียนวาคาตอบแทนรวมถึงเงินเดือน คาธรรมเนียมแพทย และผลประโยชน

ที่เกี่ยวของของกรรมการบริหารและผูบริหาร ซึ่งตองการจะใหที่ประชุมรับทราบหรืออนุมัติ 39.36 ลานบาท หรือรับรองในสวน

ประมาณ 30 กวาลานบาท โดยในรายงานประจําปเขียนวาคาตอบแทนรวมถึงเงินเดือน คาธรรมเนียมแพทย และผลประโยชน

ที่เกี่ยวของของกรรมการบริหารและผูบริหาร ซึ่งตองการจะใหที่ประชุมรับทราบหรืออนุมัติ 39.36 ลานบาท หรือรับรองในสวน
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คะแนน รอยละ

เห็นดวย 120,495,193 เสียง 99.9466

ไมเห็นดวย 9,100 เสียง 0.0075

งดออกเสียง 15,310 เสียง 0.0127

บัตรเสีย 40,000 เสียง 0.0332

 คุณสําราญฯ จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด แจงวาในปนี้บริษัทผูสอบบัญชีไดเสนอราคาเทาเดิม ทั้งที่มีมาตรฐานการ

บัญชีใหมเกิดขึ้น เชน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 อันเปนการเพิ่มภาระงานใหกับผูสอบบัญชี แตทางผูสอบ

บัญชีไมไดเสนอราคาเพ่ิมในสวนน้ี และในอกี 2 ปถดัไปอาจมมีาตรฐานเพิม่ขึน้อกีซึง่เปนมาตรฐานทีค่อนขางยาก เชน เคร่ืองมอื

ทางการเงิน และเรือ่งของสัญญาเชา 

 ผศ. ดร. ปญญาฯ กลาวเพิ่มเติมวาจากการที่คณะกรรมการตรวจสอบไดทํางานรวมกับบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ใน

ฐานะผูสอบบัญชี ซึ่งผูสอบบัญชี สํานักงาน อีวาย จํากัด ปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและใหความเชื่อมั่นกับงบการเงิน

เปนอยางดี พิจารณาแลวเห็นวาในสวนนี้เปนคาตอบแทนในเรื่องของการปฏิบัติงานจริง ในแงของการประเมินคาสอบบัญชี จะ

ประเมนิในสวนของจรยิธรรมในการปฏบิตังิานของผูสอบบญัชซ่ึีงอาจมใีนเรือ่งของระยะเวลาในการตรวจสอบ และความซับซอน

ของธุรกิจที่เกิดขึ้น

 ภายหลังจากนั้นไมมีผูใดมีคําถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ

 คุณบัณฑิตฯ แจงเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 8 จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับ

มอบฉันทะจากผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหแตงตั้ง

 • นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ เลขทะเบียน 4753 หรือ    

 • นายวิชาติ  โลเกศกระวี เลขทะเบียน 4451 หรือ       

 • นางสาวศิริวรรณ นิตยดํารง  เลขทะเบียน 5906

 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2563 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 

กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยกําหนดคาตอบแทนเปนจํานวนเงิน 1,220,000 บาท และคาใชจายในการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม

ที่จายจริงไมเกิน 30,000 บาท ดวยคะแนนเสียงดังนี้

วาระที่ 9 รายงานความคืบหนาโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร 2

 ประธานฯ มอบหมายใหคุณประภัทร สุทธาเวศ เปนผูรายงานความคืบหนาโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร 2

 คุณประภัทรฯ แจงในฐานะประธานคณะทํางานเกี่ยวกับโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร 2 ขอรายงานความคืบหนา

โครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร 2 ดังตอไปนี้

 จากการประชุมสามัญผูถือหุนปที่แลวไดมีมติอนุมัติโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร 2 ซ่ึงมีงบประมาณลงทุน 4,318

ลานบาท โดยกําหนดกรอบเวลากอสราง 4 ป และคาดวาจะเปดดําเนินการไดในป 2565 นั้น คณะทํางานฯ ก็ไดดําเนินการ

ตามขั้นตอนของโครงการ รวมถึงไดดําเนินการยื่นรายงานการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หรือ EIA ซึ่งตอมาสํานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม ไดมหีนงัสือลงวนัที ่30 สงิหาคม 2562 แจงวา คณะกรรมการผูชาํนาญการ

มีมติใหความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร 2 เปนท่ีเรียบรอย

ซึ่งคณะทํางานฯ ก็ไดเตรียมการที่จะเดินหนาตามขั้นตอนตาง ๆ ที่กําหนดไวตอไป

 อยางไรก็ดี ในชวงที่ผานมาจนถึงปจจุบันคณะทํางานฯ ไดตระหนักถึงสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นและเห็นชัดเจนวาเปน

สถานการณที่ไมเอื้อตอการลงทุนขนาดใหญที่ใชเงินลงทุนเปนจํานวนมาก สถานการณนั้นเกิดจากปจจัย 4 ประการ ดังนี้

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จํากัด (มหาชน)

 คุณสําราญฯ จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด แจงวาในปนี้บริษัทผูสอบบัญชีไดเสนอราคาเทาเดิม ทั้งที่มีมาตรฐานการ

บัญชีใหมเกิดขึ้น เชน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 อันเปนการเพิ่มภาระงานใหกับผูสอบบัญชี แตทางผูสอบ

 คุณสําราญฯ จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด แจงวาในปนี้บริษัทผูสอบบัญชีไดเสนอราคาเทาเดิม ทั้งที่มีมาตรฐานการ

บัญชีใหมเกิดขึ้น เชน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 อันเปนการเพิ่มภาระงานใหกับผูสอบบัญชี แตทางผูสอบ

บัญชีไมไดเสนอราคาเพ่ิมในสวนน้ี และในอกี 2 ปถดัไปอาจมมีาตรฐานเพิม่ขึน้อกีซึง่เปนมาตรฐานทีค่อนขางยาก เชน เคร่ืองมอื

 คุณสําราญฯ จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด แจงวาในปนี้บริษัทผูสอบบัญชีไดเสนอราคาเทาเดิม ทั้งที่มีมาตรฐานการ

บัญชีใหมเกิดขึ้น เชน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 อันเปนการเพิ่มภาระงานใหกับผูสอบบัญชี แตทางผูสอบ
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 1. สภาพเศรษฐกิจในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต

 2. จํานวนคูแขงที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่โดยรอบ ซึ่งขณะนี้มีโรงพยาบาลเอกชนในระดับใกลเคียงกับโรงพยาบาลไทยนครินทรได

เปดดําเนินการไมนอยกวา 3 ราย 

 3. นโยบายบางประการของหนวยงานรัฐ ที่สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจโรงพยาบาล       

 4. การที่จะใชประโยชนของพื้นที่โรงพยาบาลไทยนครินทรใหเต็มความสามารถในการรองรับการบริการผูปวย 

 ซึง่จากปจจยัดงักลาว คณะทาํงานไดพิจารณาแลววาหากยงัคงดําเนนิการตามแนวทางเดิม อาจเกดิความเสีย่งสูงทีจ่ะทาํให

เกิดปญหาตามมาได ซึ่งอาจจะไมเปนผลดีตอบริษัทฯ และผูถือหุน แตอยางไรก็ดี ทางบริษัทฯ ก็ไมไดยกเลิกแผนการลงทุนใน

โครงการทีไ่ดรบัการอนมัุตินี ้ยังคงทีจ่ะลงทนุในโครงการนีต้อไป โดยหาวธีิการดําเนนิการเพือ่ใหสอดคลองกบัสถานการณทีเ่ปน

อยูและแนวโนมที่จะเกิดขึ้น เพื่อใหมีความเสี่ยงนอยที่สุดและเปนผลดีตอบริษัทฯ และผูถือหุนมากที่สุด

 ทั้งนี้ คณะทํางานฯ ไดนําเรื่องนี้เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 พิจารณา ซึ่งที่ประชุมฯ 

ไดพจิารณาแลวและมมีตริบัทราบและมอบหมายใหคณะทํางานฯ พจิารณาศกึษาแนวทางในการดาํเนนิการตามขัน้ตอนตอไปของ

โครงการฯ และใหนํามาเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อีกครั้ง ซึ่งคณะทํางานจะนําเสนอแนวทางตอที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัทในเดือนธันวาคม 2562

 คุณสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุนมาดวยตนเอง แสดงความเห็นวาเห็นดวยถึงขอหวงใยและความรอบคอบน้ี และเสนอใน

เรือ่งของการทาํโครงการใหเปนลกัษณะขัน้บนัได และขณะเดยีวกนัอาจใหมโีครงการทีจ่ะสามารถตอยอดเพิม่ขึน้อกี การตอยอด

อาจเปนการพัฒนาบุคลากร หรือใหผูถือหุนสนับสนุนในเรื่องตาง ๆ การใชพื้นที่ใชสอยใหคุมคา และเปรียบเทียบกับสถานที่

ประกอบกิจการอื่นไดมีการใหเชาพื้นที่เปนรายเดือน แตใชพื้นที่ประกอบธุรกิจเพียงไมกี่ชั่วโมง จึงขอใหพิจารณาหากสามารถ

ที่จะกําหนดแนวทางวาในสถานประกอบธุรกิจพยาบาลไมไดมีเพียงแตใหบริการทางการแพทยอยางเดียว ควรหาสิ่งที่สงเสริม

บุคลากร บุคลากรทางพยาบาล หรือเจาหนาที่ 

 คณุคนงึ มรรคธรีานวัุฒน ผูถอืหุนมาดวยตนเอง สอบถามทางบรษิทัฯ จะมกีารทาํโครงการรบัดูแลผูสงูอายหุรอืไมเน่ืองจาก

เห็นวาสามารถทํารายไดไดดี

 ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. ชัยพรฯ กลาววาตามที่คุณสถาพรฯ กลาวถึงคณะทํางานไดพิจารณาเรื่องที่จะดําเนินการโดยแบง

เปนสวนในขณะนี้มีปญหาเรื่องความหนาแนนของผูใชบริการบางชวงเวลา เชน วันเสาร วันอาทิตย ซึ่งผูเขามาใชบริการเปน

จาํนวนมาก โดยบางศนูยหรอืแผนกที่มจีาํนวนผูปวยหนาแนนมากอาจทาํใหศูนยหรอืแผนกนั้นไมสามารถใหบรกิารไดอยางทัว่

ถึง จึงมีแผนการปรับใหใชพื้นที่ใชสอยที่มีอยูใหเปนประโยชนสูงสุด เชน ขยายศูนยที่เติบโตเร็วมาก คือ ศูนยสมอง ศูนยหัวใจ 

และศูนยกระดูกและขอ ซึ่งจะทําใหสามารถทํางานไดเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งทั้งหมดอยูในแผนการที่กําลังจะดําเนินการ

และไดมีประชุมหารือ

 คุณเทอดศักดิ์ หวังเสต ผูถือหุนมาดวยตนเอง เห็นดวยกับมติของคณะกรรมการและเห็นวาคณะกรรมการไดพิจารณาเปน

อยางดี พรอมทั้งสอบถามวาหากมีการเลื่อนโครงการออกไปคาใชจายที่เคยคาดการณไวจะเพิ่มขึ้นอยางไรหรือไม รวมถึงการ

ใชเงนิจากการใชเงนิกูและกระแสเงนิสดเนือ่งจากเหน็วาถาขยายระยะเวลาในการกอสรางอาจมคีาใชจายมากขึน้ นอกจากน้ี ตามที่

ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. ชัยพรฯ กลาวถึงในชวงเสาร-อาทิตย จํานวนผูใชบริการมีจํานวนมาก จากที่ดูในรายงานประจําป 

ในสวนของผูปวยนอกมีอยูประมาณ 80% ซึ่งหากมีการชะลอโครงการและนอกเหนือจากวันเสาร-อาทิตยจํานวนผูมาใชบริการ

มากขึ้น อัตราการใชประโยชนอาจเกิน 100% ทําใหการบริการไมสะดวก จึงขอสอบถามแนวทางการรับมือหากมีการชะลอตัว

ของโครงการ

 คุณฐิติฯ แจงวาทางโรงพยาบาลไทยนครินทรจะยังดําเนินการโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร 2 ตามเดิมแตอาจตองมี

การทบทวนและปรับเปลี่ยนในสวนที่จําเปนตามสภาวะตาง ๆ ที่เปลี่ยนไป ในสวนของเรื่องกระแสเงินสดหรือเงินทุนตาง ๆ ที่

ไดมีการลงทุนตามแผนของคณะทํางานฯ จะมกีารนาํเสนอใหคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาในชวงเดือนธันวาคมซ่ึงคาดวาจะมี

รายละเอียดที่เพิ่มมากขึ้น ขณะนี้ ยังไมสามารถบอกรายละเอียดได แตขอใหผูถือหุนทุกทานไดวางใจ ซึ่งทางคณะทํางานฯ ได

มีการคิดหาวิธีรักษารายได และอัตรากําไรไว ถึงแมวาในอนาคตอาจมีความไมแนนอนเกิดขึ้นและตองมีการเตรียมแผนรับมือ

ไว สวนสิ่งที่เปนภาระหรือที่ตองมีการลงทุนเพิ่มเติม บริษัทฯ จะพยายามหลีกเลี่ยงเพื่อใหไมกระทบตอผูถือหุนและอัตรากําไร

ของบริษัท 

THAINAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

 2. จํานวนคูแขงที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่โดยรอบ ซึ่งขณะนี้มีโรงพยาบาลเอกชนในระดับใกลเคียงกับโรงพยาบาลไทยนครินทรได 2. จํานวนคูแขงที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่โดยรอบ ซึ่งขณะนี้มีโรงพยาบาลเอกชนในระดับใกลเคียงกับโรงพยาบาลไทยนครินทรได 2. จํานวนคูแขงที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่โดยรอบ ซึ่งขณะนี้มีโรงพยาบาลเอกชนในระดับใกลเคียงกับโรงพยาบาลไทยนครินทรได
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 คุณคนึง มรรคธีรานุวัฒน ผูถือหุนมาดวยตนเอง สอบถามเรื่องจํานวนผูใชบริการทางดานจักษุ และจํานวนชาวตางชาติที่

เขามาใชบริการ

 ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. ชัยพรฯ แจงวาผูปวยที่มาศูนยจักษุในวันจันทร-ศุกร เฉลี่ยประมาณ 60 คนตอวัน สวนวันเสาร-

อาทิตย เฉลี่ย 90-100 คนตอวัน ซึ่งยังไมรวมในเรื่องการทําเลสิค ในสวนของศูนยเลสิคขณะนี้เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ จากเดิมทํา 

40-50 ตาตอเดือน ปจจุบันประมาณ 100 ตาตอเดือน ซ่ึงถือวาเปนจํานวนการทําเลสิคที่สูงที่สุดในบริเวณนี้ ในสวนผูใช

บริการสวนใหญจะเปนคนไทยโดยจะมีชาวตางชาติประมาณรอยละ 8 ถึง 9 ของจํานวนผูใชบริการ ซึ่งสวนใหญเปนคนจีน

 คุณคนึง มรรคธีรานุวัฒน ผูถือหุนมาดวยตนเอง เสนอใหเพิ่มจํานวนชาวตางชาติใหเขามาใชบริการมากขึ้นเหมือน

โรงพยาบาลอื่น

 ศ. คลนิกิเกยีรตคุิณ นพ. ชยัพรฯ แจงเพิม่เตมิวาขณะนีบ้รษิทัฯ ไดมทีีป่รกึษาทางดานแพทยท่ีมคีวามชาํนาญดานจกัษ ุซึง่กาํลงั

ดาํเนนิการที่จะทําโครงการเปดศูนยจักษุใหเปนที่หนึ่งในบริเวณนี้ โดยในขณะนี้อยูในข้ันตอนของการดําเนินการเตรียมจัดหา

แพทยเพื่อเขามาใหบริการ

 คณุสวุรรณ ีเชยีรสริิไกรวุฒิ ผูถอืหุนมาดวยตนเอง เสนอเรือ่งของโครงการโรงพยาบาลไทยนครนิทร 2 หากโครงการชะลอไป

ทางคณะกรรมการอาจจะมีตัวเลขของจํานวนผูปวยใหเหน็ และสอบถามวาจะตองขอรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอม

ใหมอกีครัง้หรอืไม หากโครงการมีการชะลอและสรางใหม รวมถงึสอบถามถงึกาํหนดอายขุองรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่

แวดลอม

 คุณมาลีฯ แจงวาอาจตองยื่นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมใหม และในอดีตที่ผานมารายงานการประเมิน

ผลกระทบสิ่งแวดลอมนั้นไมมีกําหนดอายุ แตหลังจากที่มีการแกกฎหมายใหม ก็ไดมีการกําหนดอายุของรายงานการประเมิน

ผลกระทบสิ่งแวดลอมใหมีกําหนดระยะเวลา 5 ป

 คุณมาลีฯ กลาวเพิ่มเติมวาขณะนี้บริษัทฯ ยังคงดําเนินโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร 2 อยู เพียงแต คณะทํางานตอง

ขอศึกษาทางเลอืกเพือ่หาวธิลีงทนุทีเ่หมาะสม และยงัไมสามารถชีแ้จงขอมลูไดมากกวานี ้เนือ่งจากยงัไมไดผานมตจิากทีป่ระชมุ

คณะกรรมการบรษัิท ซึง่ในหลักการยงัคงยดึตามกาํหนดการเดิมวาจะเปดโครงการภายในป 2565 และจะทราบความชดัเจนอกี

ครั้งในเรื่องของลักษณะการลงทุน การกอสราง และขอมูลอื่น ๆ  ในชวงเดือนธันวาคม 2562 โดยมีคุณประภัทรฯ เปนประธาน

คณะทํางานฯ ไดมีการทําแนวทางเพื่อรอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

 คณุบัณฑิตฯ แจงใหท่ีประชุมทราบวาในวาระที ่9 เปนวาระแจงเพ่ือทราบจึงไมตองมกีารลงคะแนนเพือ่อนมุตัดิวยคะแนนเสียง

 มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบตามที่ประธานฯ แจงตอที่ประชุม

วาระที่ 10  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)

 คุณสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุนมาดวยตนเอง ใหขอคิดเห็นวาเรื่องบัตรเสียในการลงคะแนนแตละวาระนั้น สะทอนใหเห็น

ถึงคุณภาพของผูถือหุนบริษัทฯ จึงขอฝากเจาหนาที่ที่เก็บบัตรลงคะแนน เมื่อทําการเก็บบัตรลงคะแนนแลวควรทําการตรวจ

สอบเสียกอน หากมีอะไรไมถูกตองก็ใหแจงกับผูถือหุนเพื่อทําการแกไขและลงลายมือชื่อกํากับ 

 ท้ังนี ้จากการทีเ่คยไดอบรมการทาํหนาทีเ่ปนอาสาพทิกัษสิทธิผูถอืหุนของสมาคมสงเสรมิผูลงทนุไทย เกีย่วกบัธรรมาภบิาล

ในเรื่องมติแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล ยังมีอีกหนึ่งขั้นตอนที่เรียกวาการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative vote) ซึ่ง

เปนการลงคะแนนที่ไมคอยไดนํามาใชกันและมีความยุงยาก เชน ผูถือหุน 1 คน มีอยู 1,000 หุน และกรรมการ 1 ใน 3 ที่

ตองพนจากตําแหนงตามวาระคือ 5 ทาน ผูถือหุนก็จะมีคะแนนเสียงอยู 5,000 คะแนน โดย 5,000 คะแนนนี้จะสามารถเท

คะแนนใหใครกไ็ด ซ่ึงเหน็วาเปนการโหวตอยางหนึง่ทีผู่ถือหุนรายยอยจะสามารถตอสูกับผูถือหุนรายใหญไดในวาระการเลอืกตัง้

กรรมการ และจากหนังสอืเชิญประชุมผูถอืหุนหนา 39 แบบมอบฉนัทะ ข. ซ่ึงเปนของกระทรวงพาณชิยซ่ึงสอดคลองกบัประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดฯ โดยวาระที่ 6 ผูถือหุนสามารถมอบอํานาจลงมติลวงหนา

ตามความคิดของตนเองได ซึ่งหลักการเปนการมอบอํานาจที่ใหสิทธิผูถือหุนในการลงความเห็นซึ่งในแบบฟอรมมีใหเลือกการ

แตงตั้งกรรมการทั้งชุด เห็นวาหากมีการเลือกเปนกรรมการรายบุคคลจะดูเหมือนเปนการตัดสิทธิ์ใหกับผูที่เลือกเปนกรรมการ

ทั้งชุด จึงเสนอวาหากครั้งตอไปในการประชุมอาจมีการแจงกอนวาที่ประชุมเห็นดวยกับการแตงตั้งกรรมการทั้ง 5 ทาน หาก

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จํากัด (มหาชน)

 คุณคนึง มรรคธีรานุวัฒน ผูถือหุนมาดวยตนเอง สอบถามเรื่องจํานวนผูใชบริการทางดานจักษุ และจํานวนชาวตางชาติที่

เขามาใชบริการ

 คุณคนึง มรรคธีรานุวัฒน ผูถือหุนมาดวยตนเอง สอบถามเรื่องจํานวนผูใชบริการทางดานจักษุ และจํานวนชาวตางชาติที่

เขามาใชบริการ

 ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. ชัยพรฯ แจงวาผูปวยที่มาศูนยจักษุในวันจันทร-ศุกร เฉลี่ยประมาณ 60 คนตอวัน สวนวันเสาร-

 คุณคนึง มรรคธีรานุวัฒน ผูถือหุนมาดวยตนเอง สอบถามเรื่องจํานวนผูใชบริการทางดานจักษุ และจํานวนชาวตางชาติที่

เขามาใชบริการ
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ไมมีผูคัดคานก็ถือวาเปนการจบมติเห็นดวยทั้งชุดโดยไมตองมีการลงคะแนนเปนรายบุคคล แตหากมี 1 ทานที่ไมเห็นดวยที่จะ

เลือกทั้งชุด ก็ใหมีการลงคะแนนเปนรายบุคคลไปซึ่งการทําแบบนี้ถือวาเปนการเคารพสิทธิของผูถือหุนทุกทาน

 ในสวนของหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน หนา 7 คําวา “คุณธนัญญา พิพิธวณิชการ รับหนาที่พิธีกรดําเนินรายการ ไดแจง

ตอท่ีประชมุวา มีจํานวนผูถอืหุนมาเขารวมประชุม...” จากความเหน็ เห็นวาการเขารวมประชุมและการเขาประชมุมคีวามหมาย

แตกตางกันในฐานะทีเ่ปนผูถอืหุนมศัีกดิแ์ละสิทธิท่ี์จะเขาประชมุและลงมตใินแตละวาระ แตผูสอบบญัช ีทีป่รกึษาทางกฎหมาย

นกัขาว หรอืเจาหนาทีอ่ื่น ๆ ที่เขารวมประชุม มาสังเกตการณ  หรือใหความคิดเห็นนั้น สามารถมาเขารวมประชุมได แต

ไมมีสิทธิเขาประชุมเพราะไมใชผูถือหุน จึงเสนอใหเปนขอสังเกตวาผูถือหุนเปนผูมีศักดิ์และสิทธิ์เขาประชุม ลงมติในแตละ

วาระ และมีสิทธิ์ซักถาม แตถาเขารวมประชุมนั้นเปนเพียงแคผูสังเกตการณเทานั้น

 ในสวนของเรื่องโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร 2 เกี่ยวกับการใหบริการหองจัดเลี้ยง บริษัทฯ อาจจัดใหหองประชุมมี

กิจกรรมในการจัดเลี้ยง อบรม สัมมนา และใหบริการตาง ๆ ซึ่งเห็นวาสามารถทําเปนธุรกิจเสริมของบริษัทฯ ได 

 คุณวรนุช วิริยะโชติ ผูถือหุนมาดวยตนเอง สอบถาม 2 ประเด็น คือ 1. เรื่องผลกระทบและแนวทางในการแกปญหาของ

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Technology Disruption) 2. ผลกระทบจากการควบคุมราคายาของกรมการคาภายใน

 ศ. คลนิกิเกยีรติคุณ นพ. ชัยพรฯ ช้ีแจงในเร่ืองของราคายาวา ในขณะนีก้รมการคาภายในยงัไมไดมมีาตรการในการควบคมุ

ราคายาอยางชัดเจน แตบริษัทฯ ไดมีการแจงราคาใหผูปวยทราบกอน ในสวนของผลกระทบนั้นอาจมีในเรื่องของคาอื่น ๆ ที่

รวมอยูในราคายา เชน คาบุคลากร คางานคุณภาพ คาเก็บรักษา ซึ่งอาจจะตองทําการแยกการเรียกเก็บออกมาอีกที 

 สวนกรณีเรือ่งการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ี(Technology Disruption) ทางบรษิทัฯ มคีวามสนใจในเรือ่งของระบบปญญา

ประดิษฐ (AI) ซึ่งจะนําระบบนี้เขามาใชใหมากขึ้น และเห็นวาอาจจะมีผลกระทบเพียงแค 3 ถึง 4 อยาง ซึ่งผลกระทบที่มาก

สุดเปนในเรื่องของเอกซเรย โดยจะใชระบบปญญาประดิษฐในการทํารายการตาง ๆ แตสุดทายระบบปญญาประดิษฐก็ตองใช

แพทยในการวินิจฉัยและดูอีกครั้ง นอกจากระบบปญญาประดิษฐแลวก็ยังมีเรื่องของการนําเขาโดยใชหุนยนตเขามาใชในการ

ผาตัด แตก็มีราคาคอนขางสูงและใชแตในโรงพยาบาลใหญ ๆ บางแหงเทานั้น

 คุณธีรพล วีรพันธุชัย ผูถือหุนมาดวยตนเอง เสนอวาในเดือนธันวาคม 2562 หากมีมติที่ประชุมจากคณะกรรมการบริษัท

และรายละเอยีดตาง ๆ  เกีย่วกบัโครงการโรงพยาบาลไทยนครนิทร 2 บรษิทัฯ ควรแจงกบัทางตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย 

(ตลท.) เนื่องจากเห็นวาโครงการนี้เปนโครงการที่มีการลงทุนครั้งใหญ 

 คุณเทอดศักดิ์ หวังเสต ผูถือหุนมาดวยตนเอง แจงวาจากการที่ไดพามารดาเขามารับการรักษาที่บริษัทฯ หลายครั้ง มีบาง

ครั้งที่มาพบแพทยแลวตองรอชําระเงินคอนขางนาน ซึ่งอาจเปนเพราะระบบมีความผิดพลาด จึงขอฝากใหชวยดูแลในเรื่องนี้

 คุณวิชัย กิตติวงศวัฒนา ผูถือหุนมาดวยตนเอง สอบถามในกรณีหากมีการยกเลิกโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร 2 

แลว ทางผูบริหารแจงวาจะใชพื้นที่เดิมของอาคารโรงพยาบาลไทยนครินทรใหเกิดประโยชนสูงสุด จึงอยากทราบวาไดมีการ

ทํารายงานการศึกษาความเปนไปได (Feasibility study) หรือไม

 คุณฐิติฯ แจงวาในเรื่องของการยกเลิกโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร 2 นั้นคงจะไมมี และจะยังคงดําเนินการตามแผน

งานตอ สวนในรายละเอียดขอมูลนั้นจะขอเปดเผยในภายหลัง

 ภายหลังจากนั้นไมมีผูใดมีคําถามเพิ่มเติม

 ประธานฯ กลาวปดประชุมเวลา 16.30 น.

นางดารณี ทับแกน  เลขานุการบริษัท 

นางสาวบุศรา วิกยานนท ผูบันทึกรายงานการประชุม 

(นายเจริญ มีนสุข)

ประธานที่ประชุม

THAINAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

ไมมีผูคัดคานก็ถือวาเปนการจบมติเห็นดวยทั้งชุดโดยไมตองมีการลงคะแนนเปนรายบุคคล แตหากมี 1 ทานที่ไมเห็นดวยที่จะไมมีผูคัดคานก็ถือวาเปนการจบมติเห็นดวยทั้งชุดโดยไมตองมีการลงคะแนนเปนรายบุคคล แตหากมี 1 ทานที่ไมเห็นดวยที่จะ

 ในสวนของหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน หนา 7 คําวา “คุณธนัญญา พิพิธวณิชการ รับหนาที่พิธีกรดําเนินรายการ ไดแจง

ไมมีผูคัดคานก็ถือวาเปนการจบมติเห็นดวยทั้งชุดโดยไมตองมีการลงคะแนนเปนรายบุคคล แตหากมี 1 ทานที่ไมเห็นดวยที่จะ
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สิ่งที่สงมาดวย 2

รายงานประจ�าป 2563 (Annual Report) ของบริษัทฯ (ในรูปแบบ QR Code)

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่สงมาดวย 2สิ่งที่สงมาดวย 2สิ่งที่สงมาดวย 2
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สิ่งที่สงมาดวย 3

ขอมูลของกรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหนงตามวาระที่ไดรับการเสนอชื่อ

ใหกลับเขาเปนกรรมการบริษัทใหมอีกวาระหนึ่ง

คุณวุฒิทางการศึกษา

• บริหารธุรกิจบัณฑิต ภาควิชาการเงิน การธนาคาร 
 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท ดานการวิเคราะห ออกแบบและบริหารระบบ
สารสนเทศ The London School of Economics and 

 Political Science ประเทศอังกฤษ
• ปริญญาโท ดานบริหารธุรกิจ MBA, Huron University 
 ประเทศอังกฤษ

การอบรม

• ไมมี

ประสบการณ์ท�างาน

เม.ย. 2563 - ปจจุบัน • ประธานฝายบริหาร
   บริษทั โรงพยาบาลไทยนครินทร จาํกัด (มหาชน)
2551 - ปจจุบัน • กรรมการ
  บรษิทั โรงพยาบาลไทยนครนิทร จาํกดั (มหาชน)
2553 - ปจจุบัน • กรรมการ
  บริษัท คอนเนอรเดคคอร จํากัด
2553 - ปจจุบัน • กรรมการ 
  บรษิทั โคมารส แมนเนจเมนท (ประเทศไทย) จาํกดั
2553 - ปจจุบัน • กรรมการ
  บริษัท คัมปูไทยแลนด จํากัด
2546 - ปจจุบัน • ผูชวยกรรมการผูจัดการ และกรรมการ
  บริษัท กลุมบริษัทแลนดมารค กรุงเทพฯ
2544 - 2545 • รักษาการผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล 
  โรงแรมแลนดมารค กรุงเทพฯ
2542 - 2543 • ผูพิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง
2541 • ฝายการตลาด 
  บริษัทเงินทุน ธนสยาม จํากัด (มหาชน)
2540 • ผูบริหารฝกหัด
  โรงแรมรอยัล แลงคาสเตอร ลอนดอน 

ประเทศอังกฤษ

การด�ารงต�าแหนงใด ๆ ในกิจการอื่นในปจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น
• ไมมี
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนอื่น
2553 - ปจจุบัน • กรรมการ
  บริษัท คอนเนอรเดคคอร จํากัด
2553 - ปจจุบัน • กรรมการ
  บรษิทั โคมารส แมนเนจเมนท (ประเทศไทย) จาํกัด
2553 - ปจจุบัน • กรรมการ
  บริษัท คัมปูไทยแลนด จํากัด
2546 - ปจจุบัน • ผูชวยกรรมการผูจัดการ และกรรมการบริษัท 

กลุมบริษัทแลนดมารค กรุงเทพฯ

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ

การถือหุนในบริษัทฯ: 2,485,000 หุน (คูสมรส: ไมมี)
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ รอยละ: 1.38 (คูสมรส: ไมมี)

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบรหิาร

พี่ชายของ นายปติภัทร สิหนาทกถากุล 
และนายทศพร สิหนาทกถากุล
ลูกพี่ลูกนองของ นายนรเทพ สิหนาทกถากุล

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท

4/4 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

 คณะกรรมการบรษิทัไดพิจารณาแลวเหน็วา นายฐติ ิสหินาทกถากลุ
เปนผูมีคุณสมบัติการเปนกรรมการครบถวนตามที่กฎหมาย
กําหนด ตลอดจนเปนผูทรงคณุวฒุทีิป่ระวตักิารทํางานโปรงใส มี
ความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณทํางาน
ทีห่ลากหลายวชิาชพี จงึเห็นควรเสนอใหทีป่ระชมุสามญัผูถอืหุน
พิจารณาอนุมัติแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทฯ

นายฐิติ สิหนาทกถากุล
กรรมการ และประธานฝายบริหาร อายุ 45 ป

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการครั้งแรก 20 พฤศจิกายน 2551

จ�านวนปที่เปนกรรมการบริษัท 12 ป

THAINAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
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คุณวุฒิทางการศึกษา

• M.D. (CIM’76 Philippines)
• B.Sc. Mahidol University
• Board of Internal Medicine, The Medical Council of 
Thailand

• Sub - Speciality Board Certified in Medical Oncology
• Fellowship in Oncology (RPMI, USA and RMH, UK)
• Mini MBA, Chulalongkorn University
• MBA in Health, Chulalongkorn University
• Cert. in Hospital Management, Harvard School of 
 Public Health, USA

การอบรม

• Director Accreditation Program (DAP) 2017 จาก
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ท�างาน

2551 - ปจจุบัน • กรรมการ และผูอาํนวยการศนูยมะเรง็ โฮลสิตคิ
  บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)
2550 - ปจจุบัน • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
  มะเร็งวิทยาสมาคมแหงประเทศไทย
2550 - ปจจุบัน • แพทยที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิทางคลินิก 
  โรงพยาบาลจุฬาภรณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ
2523 - ปจจุบัน • ผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขามะเร็ง 
  องคการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
2550 • ไดรับ “Eminent Scientist of the Year 2007 

Asia” สาขา Cancer research and Clinical 
Oncology จาก International Research 
Promotion Council (IRPC), UK

2545 - 2550 • รองผูอํานวยการ
  สถาบันมะเร็งแหงชาติ

การด�ารงต�าแหนงใด ๆ ในกิจการอื่นในปจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น
• ไมมี
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนอื่น
2550 - ปจจุบัน • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
  มะเร็งวิทยาสมาคมแหงประเทศไทย
2550 - ปจจุบัน • แพทยที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิทางคลินิก 
  โรงพยาบาลจุฬาภรณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ
2523 - ปจจุบัน • ผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขามะเร็ง 
  องคการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ

การถือหุนในบริษัทฯ: ไมมี (คูสมรส: ไมมี)
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ รอยละ: ไมมี (คูสมรส: ไมมี)

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบรหิาร

• ไมมี

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท

4/4 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวา นพ. อาคม 
เชียรศิลป เปนผูมีคุณสมบัติการเปนกรรมการครบถวนตาม
ที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนเปนผูทรงคุณวุฒิที่ประวัติการ
ทํางานโปรงใส มีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณทํางานท่ีหลากหลายวิชาชีพ จึงเห็นควรเสนอใหที่
ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งเปนกรรมการของ 
บริษัทฯ

นพ. อาคม เชียรศิลป
กรรมการ อายุ 73 ป

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการครั้งแรก 20 พฤศจิกายน 2551

จ�านวนปที่เปนกรรมการบริษัท 12 ป

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จํากัด (มหาชน)

นพ. อาคม เชียรศิลป
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คุณวุฒิทางการศึกษา

• บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรบณัฑิต (การสอบบญัช)ี 
 คณะพาณชิยศาสตรและการบญัชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• บัญชีมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

• บัญชีดุษฎีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การอบรม

• Director Accreditation Program (DAP) 2006 จาก
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ท�างาน

2549 - ปจจุบัน • กรรมการ กรรมการอิสระ
  และกรรมการตรวจสอบ
  บรษิทั โรงพยาบาลไทยนครนิทร จาํกัด 

(มหาชน)
พ.ค. 2563 - ปจจุบัน • อาจารย รองศาสตราจารยประจําภาค

วชิาการบญัช ีคณะพาณชิยศาสตรและ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2540 - ปจจุบัน • ผูสอบบญัชรีบัอนญุาตแหงประเทศไทย 
  สภาวิชาชีพบัญชี
2547 - 2563 • อาจารย ผูชวยศาสตราจารยประจํา

ภาควชิาการบญัช ีคณะพาณชิยศาสตร
  และการบัญช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร
2558 - 2559 • รองคณบดี ฝายการนักศึกษา 
  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2556 - 2558 • ผูชวยคณบดี ฝายการเงินและวางแผน 
  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2543 - 2547 • หวัหนาสาขาวิชาการบญัชี 
  คณะบริหารธรุกจิ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
2538 - 2543 • ผูชวยผูสอบบัญชีอาวุโส
  บรษิทั สาํนกังาน เอินสท แอนด ยัง จาํกดั

การด�ารงต�าแหนงใด ๆ ในกิจการอื่นในปจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น
• ไมมี
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนอื่น
พ.ค. 2563 - ปจจุบัน • อาจารย รองศาสตราจารยประจําภาค

วิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2540 - ปจจุบัน • ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย 
  สภาวิชาชีพบัญชี

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ

การถือหุนในบริษัทฯ: ไมมี (คูสมรส: ไมมี)
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ รอยละ: ไมมี (คูสมรส: ไมมี)

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบรหิาร

• ไมมี

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท

4/4 ครั้ง

การเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

5/5 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวา รศ. ดร. ปญญา 
อิสระวรวาณิช เปนผูมีคุณสมบัติการเปนกรรมการครบถวน
ตามที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนเปนผูทรงคุณวุฒิที่ประวัติการ
ทํางานโปรงใส มีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณทํางานท่ีหลากหลายวิชาชีพ จึงเห็นควรเสนอใหที่
ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งเปนกรรมการของ 
บริษัทฯ

รศ. ดร. ปญญา อิสระวรวาณิช
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 48 ป

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการครั้งแรก 27 กันยายน 2549

จ�านวนปที่เปนกรรมการบริษัท 14 ป

THAINAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

รศ. ดร. ปญญา อิสระวรวาณิช
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คุณวุฒิทางการศึกษา

• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล

• M.S.C. Microbiology University of New South Wales, 
 Australia

การอบรม

• ไมมี

ประสบการณ์ท�างาน

2549 - ปจจุบัน • กรรมการ กรรมการอิสระ 
  และกรรมการตรวจสอบ
  บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)
2557 - ปจจุบัน • ที่ปรึกษา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล
2548 - ปจจุบัน • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ศิริราชมูลนิธิ
2511 - ปจจุบัน • อาจารย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล
2541 - 2543 • ที่ปรึกษาผูอํานวยการโรงพยาบาลศิริราช
2540 - 2547 • กรรมการบริหาร คณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

การด�ารงต�าแหนงใด ๆ ในกิจการอื่นในปจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น
• ไมมี
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนอื่น
2557 - ปจจุบัน • ที่ปรึกษา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล
2548 - ปจจุบัน • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
  ศิริราชมูลนิธิ
2511 - ปจจุบัน • อาจารย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ

การถือหุนในบริษัทฯ: ไมมี (คูสมรส: ไมมี)
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ รอยละ: ไมมี (คูสมรส: ไมมี)

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบรหิาร

• ไมมี

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท

3/4 ครั้ง

การเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

5/5 ครั้ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

 คณะกรรมการบรษิทัไดพจิารณาแลวเหน็วา รศ. นพ. เชิดศกัดิ์
ธีระบุตร เปนผู มีคุณสมบัติการเปนกรรมการครบถวนตาม
ที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนเปนผู ทรงคุณวุฒิที่ประวัติการ
ทํางานโปรงใส มีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณทํางานที่หลากหลายวิชาชีพ จึงเห็นควรเสนอให
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งเปนกรรมการของ 
บริษัทฯ

รศ. นพ. เชิดศักดิ์ ธีระบุตร
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 77 ป

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการครั้งแรก 8 มิถุนายน 2549

จ�านวนปที่เปนกรรมการบริษัท 14 ป

หมายเหตุ กระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ ไมไดผานคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปจจุบันบริษัทฯ

  ยงัไมมกีารแตงตัง้คณะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบรษิทัไดรวมกันพจิารณาคุณสมบตัใินดานตาง ๆ

  โดยดถึูงความเหมาะสมดานคุณวุฒิ ประสบการณและความเชีย่วชาญจากหลากหลายวชิาชพี รวมถงึผลการปฏิบตังิาน

ในฐานะกรรมการบริษัทในชวงที่ผานมา

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จํากัด (มหาชน)

รศ. นพ. เชิดศักดิ์ ธีระบุตร

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจ�าป 2563
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สิ่งที่สงมาดวย 4

ขอบังคับของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ�ากัด (มหาชน) อันเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน

หมวดที่ 6

การประชุมผูถือหุน

 ขอ 32. คณะกรรมการตองจดัใหมกีารประชุมผูถอืหุนเปนการประชมุสามญัประจาํปภายใน 4 เดือนนบัแตวนัสิน้สดุของรอบ

ปบัญชีของบริษัท

 ขอ 33. การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญประจําปใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ

 ขอ 34. การเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนอาจกระทําไดโดย

   (ก) คณะกรรมการซึ่งจะเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อใดก็ได หรือ

   (ข) ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอย

กวา 25 ทาน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เขาชื่อกันทํา

หนังสอืพรอมเหตผุลทีช่ดัเจนขอใหคณะกรรมการเรยีกประชมุวสิามญัผูถอืหุนเมือ่ใดกไ็ด และคณะกรรมการจะ

ตองดําเนินการจัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุนภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน

 ขอ 35. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการดําเนินการดังตอไปนี้

   (ก) จัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม เรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอม

ดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา 

และความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และ

   (ข) จัดสงหนังสือนัดประชุมขางตนไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม และ

   (ค) โฆษณาหนังสือนัดประชุมขางตนในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วันกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน

 ขอ 36. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 ทาน หรือ

ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมดและตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว

ทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ทั้งนี้หุนที่บริษัทเปนเจาของเองนั้นไมนับเปนองคประชุมในการประชุมผูถือหุน

 เมื่อลวงเวลานัดของการประชุมผูถือหุนครั้งใดไปแลวถึง 1 ชั่วโมง และจํานวนผูถือหุนซึ่งเขามารวมประชุมยังไมครบเปน

องคประชุมตามที่กําหนดไวในวรรคแรกของขอนี้

   (ก) ถาเปนการประชุมผูถือหุนซึ่งไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปนอันระงับไป

   (ข) ถาเปนการประชมุผูถอืหุนซึง่มไิดเรยีกประชมุเพราะผูถือหุนรองขอ ใหคณะกรรมการนดัประชุมใหมโดยสงหนงัสอื

นัดประชุมไปยังผูถือหุน ไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม แตไมตองโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ 

ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุมตามที่กําหนดไวในวรรคแรกของขอนี้

 ขอ 37. ประธานในทีป่ระชมุผูถอืหุนมหีนาทีค่วบคมุการประชมุใหเปนไปตามขอบังคบัของบรษิทัวาดวยการประชุมผูถอืหุน 

และจะตองดาํเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดบัระเบยีบวาระท่ีกําหนดไวในหนงัสอืนัดประชมุ เวนแตทีป่ระชมุผูถือหุนจะมมีติ

ใหเปลีย่นลาํดบัระเบยีบวาระดวยคะแนนเสยีงไมนอยกวาสองในสามของจาํนวนผูถอืหุนหรอืผูรบัมอบฉนัทะจากผูถอืหุน (ถาม)ี 

ซึ่งมาประชุม

 เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอย

กวาหนึง่ในสามของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดทัง้หมด จะขอใหทีป่ระชมุพจิารณาเรือ่งอืน่นอกจากทีกํ่าหนดไวในหนงัสอืนัดประชมุ

อีกก็ได

 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามลําดับระเบียบวาระไมเสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผูถือหุนเสนอไมเสร็จ

ตามวรรคสอง และจําเปนตองเลื่อนการพิจารณา ใหที่ประชุมกําหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งตอไป โดยกําหนด

ใหคณะกรรมการสงหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ดวันกอน

วันประชุม และโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วันกอนวันประชุมไมนอยกวาสามวัน

THAINAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
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 ขอ 38. มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้น ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้

   (ก) ในกรณีปกติ ใหถือเอาคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยใหนับหุนหนึ่งเปนเสียงหนึ่ง ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่

ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

   (ข) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือเอาคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนและผูรับมอบ

ฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยใหนับหุนหนึ่งเปนเสียงหนึ่ง

    (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น

    (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท

    (3) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชา เชาซื้อหรือเชาซื้อแบบลิสซิ่งซึ่งกิจการของบริษัททั้งหมด

หรือบางสวนที่สําคัญ

    (4) การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท

    (5) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน

    (6) การแกไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัท

    (7) การเพิ่มทุนหรือการลดทุน

    (8) การออกหุนกูตามความในมาตรา 145 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535

    (9) การควบบริษัทตามความในมาตรา 146 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 หรือ

    (10) การเลิกบริษัทตามความในมาตรา 154 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535

    (11) การออกหุนเพือ่ชาํระหนีแ้ละโครงการแปลงหนีเ้ปนทนุตามมาตรา 54/1 ของพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน

จํากัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544

 ทั้งนี้ หุนที่บริษัทเปนเจาของหุนเองนั้น บริษัทจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไมนับเปนคะแนนเสียงของมติที่ประชุม

ผูถือหุน

 ขอ 39. การลงคะแนนลบัในทีป่ระชุมผูถอืหุนอาจกระทาํไดเมือ่มผีูถอืหุนไมนอยกวา 5 ทานรองขอ และทีป่ระชมุผูถอืหุนเหน็

ชอบดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยใหนับหุนหนึ่งเปนเสียงหนึ่ง

 ขอ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้

   (ก) พิจารณารับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุมเกี่ยวกับการดําเนินกิจการในรอบปที่

ผานมา

   (ข) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน

   (ค) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทานที่ออกตามวาระ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ

   (ง) พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัท

   (จ) พิจารณากิจการอื่น ๆ

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จํากัด (มหาชน)

 ขอ 38. มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้น ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้

   (ก) ในกรณีปกติ ใหถือเอาคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซึ่งมาประชุม

 ขอ 38. มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้น ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้

   (ก) ในกรณีปกติ ใหถือเอาคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซึ่งมาประชุม

 ขอ 38. มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้น ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้

   (ก) ในกรณีปกติ ใหถือเอาคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซึ่งมาประชุม
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สิ่งที่สงมาดวย 5

เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขาประชุม

แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน

 บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน) ใครขอแจงใหทานผูถือหุนทราบถึง เอกสาร หลักฐาน ที่ตองนํามาแสดง

กอนเขาประชุม ตลอดจนหลักเกณฑ วิธีการมอบฉันทะ ซึ่งจะตองนํามาประกอบการลงทะเบียนเพื่อไดสิทธิการเขารวมประชุม 

และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ดังตอไปนี้

เอกสารที่ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงกอนเขารวมประชุม

1. กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง

  ในวันประชุมใหแสดงเอกสารตอเจาหนาที่ที่ทําการลงทะเบียน ดังนี้

  1.1.1 บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือ

หนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว (แลวแตกรณี) ซึ่งมีอายุเอกสารเหลือมากกวา 1 เดือน

  1.1.2 กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุลซึ่งไมตรงกับขอมูล ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม ใหยื่นสําเนา

เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล พรอมรับรองสําเนาถูกตองประกอบดวย

 1.2 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน

  ในวันประชุมใหแสดงเอกสารตอเจาหนาที่ที่ทําการลงทะเบียน ดังนี้

  1.2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได

กรอกขอความถกูตองครบถวนพรอมลงลายมอืชือ่ของ “ผูมอบฉนัทะ และผูรบัมอบฉนัทะ” และตดิอากรแสตมป 

20 บาท ครบถวนแลว

  1.2.2 สําเนาภาพถายเอกสารที่สวนราชการออกใหผูถือหุน (ผูมอบฉันทะ) ตามขอ 1.1.1 และ 1.1.2 (ถามี) พรอมลง

ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมอบฉันทะ

  1.2.3 สําเนาภาพถายเอกสารที่สวนราชการออกใหผูรับมอบฉันทะ ตามขอ 1.1.1 และ ในกรณีผูรับมอบฉันทะ มีการ

เปลี่ยนชื่อ-สกุล ซึ่งไมตรงกับหนังสือมอบฉันทะ ใหยื่นสําเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุลพรอมลงลายมือชื่อ

รับรองสําเนาถูกตองโดยผูรับมอบฉันทะดวย

2. กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล

 2.1 กรณีกรรมการผูมีอํานาจเขารวมประชุมดวยตนเอง

  ในวันประชุมใหแสดงเอกสารตอเจาหนาที่ที่ทําการลงทะเบียน ดังนี้

  2.1.1 บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือ

หนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว (แลวแตกรณี) ซึ่งมีอายุเอกสารเหลือมากกวา 1 เดือน

  2.1.2 สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ซึ่งออกใหไมเกิน 2 เดือน 

พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคล และประทับตรา (ถามี)

  2.1.3 กรณีกรรมการผูมีอํานาจซึ่งเขาประชุม มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ซึ่งไมตรงกับขอมูลในหนังสือรับรองนิติบุคคล ให

ยื่นสําเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล พรอมรับรองสําเนาถูกตองประกอบดวย
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 2.2 กรณีนิติบุคคลมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมแทน

  ในวันประชุมใหแสดงเอกสารตอเจาหนาที่ที่ทําการลงทะเบียน ดังนี้

  2.2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได

กรอกขอความถกูตองครบถวนพรอมลงลายมือชือ่ของ “กรรมการผูมอีาํนาจตามทีก่าํหนดในหนงัสอืรบัรองและ

ประทับตรา (ถามี) (ผูมอบฉันทะ) และ ผูรับมอบฉันทะ” และติดอากรแสตมป 20 บาท ครบถวนแลว

  2.2.2 สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ซึ่งออกใหไมเกิน 2 เดือน 

พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคล และประทับตรา (ถามี)

  2.2.3 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืบตัรประจาํตวัขาราชการ/บตัรพนักงานรฐัวสิาหกิจ หรอืใบอนุญาตขบัขี ่หรอื

หนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว (แลวแตกรณี) ซึ่งมีอายุเอกสารเหลือมากกวา 1 เดือน ของ

กรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคลและเปนผูลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

  2.2.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ 

หรือหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว (แลวแตกรณี) ซึ่งมีอายุเอกสารเหลือมากกวา 1 เดือน 

ของผูรับมอบฉันทะ พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

  2.2.5 กรณีกรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคลและเปนผูลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ซึ่ง

ไมตรงกับขอมูลในหนังสือรับรองนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุลพรอมรับรองสําเนาถูกตอง

ประกอบดวย

  2.2.6 กรณีผูรับมอบฉันทะ มีการเปลี่ยนช่ือ-สกุลซ่ึงไมตรงกับหนังสือมอบฉันทะ ใหยื่นสําเนาเอกสารการเปล่ียน

    ชื่อ-สกุล พรอมรับรองสําเนาถูกตองประกอบดวย

3. กรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน

 ในวันประชุมใหแสดงเอกสารตอเจาหนาที่ที่ทําการลงทะเบียน ดังนี้

 3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)

  3.1.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม (แบบ ค.) ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน

พรอมลงลายมือชื่อของ “ผูมีอํานาจกระทําการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ไดจดทะเบียนไว และผูรับ

มอบฉันทะ” และติดอากรแสตมป 20 บาทครบถวนแลว

  3.1.2 หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนาม

โดยผูมีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ไดจดทะเบียนไว

  3.1.3 สาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบุิคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซ่ึงออกใหไมเกิน 2 เดือนพรอมรับรอง

สาํเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ตามท่ีไดจดทะเบียนไว หรือผูแทน

คัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งมีอํานาจกระทําการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ

  3.1.4 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืบตัรประจาํตวัขาราชการ/บตัรพนกังานรฐัวสิาหกิจ หรอืใบอนุญาตขบัขี ่หรอื

    หนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว (แลวแตกรณี) ซ่ึงมีอายุมากกวา 1 เดือน ของผูมีอํานาจ

    ลงนาม กระทําการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ไดจดทะเบียนไว หรือผูแทนคัสโตเดียน (Custodian) 

ซึง่มอํีานาจกระทาํการแทนคัสโตเดยีน (Custodian) ซึง่เปนผูมอบฉนัทะ พรอมลงลายมอืชือ่รบัรองสําเนาถกูตอง

  3.1.5 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ 

หรือหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว (แลวแตกรณี) ซึ่งมีอายุเอกสารเหลือมากกวา 1 เดือน 

ของผูรับมอบฉันทะ พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จํากัด (มหาชน)

 2.2 กรณีนิติบุคคลมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมแทน

  ในวันประชุมใหแสดงเอกสารตอเจาหนาที่ที่ทําการลงทะเบียน ดังนี้

 2.2 

  ในวันประชุมใหแสดงเอกสารตอเจาหนาที่ที่ทําการลงทะเบียน ดังนี้

  2.2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได

 2.2 

  ในวันประชุมใหแสดงเอกสารตอเจาหนาที่ที่ทําการลงทะเบียน ดังนี้
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 3.2 เอกสารหลักฐานจากผูถือหุน

  3.2.1 กรณีผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศประเภทบุคคลธรรมดาใชเอกสารเชนเดียวกับกรณีขอ 1.2.2

  3.2.2 กรณผีูถอืหุนทีเ่ปนผูลงทนุตางประเทศประเภทนติบิคุคลใชเอกสารเชนเดียวกับกรณขีอ 2.2.2 ขอ 2.2.3 ขอ 2.2.5 

(ถาม)ี

  3.2.3 หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศ มอบอํานาจให Custodian เปนผูดําเนินการลงนาม

ในหนังสือมอบฉันทะแทนผูถือหุน

 ทั้งนี้ กรณีเอกสารเปนภาษาตางประเทศ ผูถือหุนจะตองจัดทําคําแปล และผูถือหุนหรือกรรมการผูมีอํานาจหรือผูแทน

นิติบุคคลรับรองความถูกตองของคําแปล

4. กรณีผูถือหุนที่มิไดมีสัญชาติไทย หรือเปนนิติบุคคลที่มิไดจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

 ในวันประชุมใหแสดงเอกสารตอเจาหนาที่ที่ทําการลงทะเบียน ดังนี้

 4.1 ใหนําความในขอ 1. หรือ ขอ 2. มาใชโดยอนุโลม (แลวแตกรณี)

 4.2 สําเนาเอกสารที่ออกโดยสวนราชการของประเทศที่นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งขึ้น หรือเอกสารที่นิติบุคคลเปนผูจัดทํา

ที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสํานักงานใหญ และผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไข หรือ

ขอจํากัดอํานาจในการลงนาม ซึ่งเปนเอกสารที่มีการรับรองโดยโนตารี่พับลิค อายุไมเกิน 1 ป

 ทั้งนี้ กรณีเอกสารเปนภาษาตางประเทศ ผูถือหุนจะตองจัดทําคําแปล และผูถือหุนหรือกรรมการผูมีอํานาจหรือผูแทน

นิติบุคคลรับรองความถูกตองของคําแปล

5. กรณีผูถือหุนถึงแกกรรม

 ผูจัดการมรดกจะเขาประชุมดวยตนเอง หรือมอบฉันทะใหผูอื่นประชุมแทนได

 ในวันประชุมใหแสดงเอกสารตอเจาหนาที่ที่ทําการลงทะเบียน ดังนี้

 5.1 ใหนําความในขอ 1. มาใชโดยอนุโลม (แลวแตกรณี)

 5.2 นําคําสั่งศาลที่แตงตั้งใหเปนผูจัดการมรดก ที่มีเจาหนาที่ศาลรับรองความถูกตองอายุไมเกิน 6 เดือนกอนวันประชุมซึ่ง

ลงลายมือชื่อรับรองโดยผูมีอํานาจมาแสดงเพิ่มเติม

6. กรณีผูถือหุนเปนผูเยาว

 ใหบิดา หรือมารดา หรือผูปกครองตามกฎหมายเขารวมประชุมดวยตนเอง หรือมอบฉันทะใหผูอื่นประชุมแทนได 

 ในวันประชุมใหแสดงเอกสารตอเจาหนาที่ที่ทําการลงทะเบียนดังนี้

 6.1 ใหนําความในขอ 1. มาใชโดยอนุโลม (แลวแตกรณี)

 6.2 นําคําสั่งศาลที่แตงต้ังใหเปนผูปกครอง ที่มีเจาหนาที่ศาลรับรองความถูกตองอายุไมเกิน 6 เดือน กอนวันประชุมซ่ึง

  ลงลายมือชื่อรับรองโดยผูมีอํานาจมาแสดงเพิ่มเติม (ถามี)

 6.3 นําสําเนาทะเบียนบานของผูถือหุนที่เปนผูเยาวมาแสดงเพิ่มเติม

7. กรณีผูถือหุนเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ

 ใหผูอนุบาลหรือผูพิทักษเขารวมประชุมดวยตนเอง หรือมอบฉันทะใหผูอื่นประชุมแทนได

 ในวันประชุมใหแสดงเอกสารตอเจาหนาที่ที่ทําการลงทะเบียน ดังนี้

 7.1 ใหนําความในขอ 1. มาใชโดยอนุโลม (แลวแตกรณี)

 7.2 นําคําสั่งศาลที่แตงตั้งใหเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษ ที่มีเจาหนาที่ศาลรับรองความถูกตองอายุไมเกิน 6 เดือน กอนวัน

ประชุมซึ่งลงลายมือชื่อรับรองโดยผูมีอํานาจมาแสดงเพิ่มเติม

หมายเหตุ กรณีทานไมมีอากรแสตมป ทานสามารถรับอากรแสตมปได ณ จุดลงทะเบียน

THAINAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

  3.2.2 กรณผีูถอืหุนทีเ่ปนผูลงทนุตางประเทศประเภทนติบิคุคลใชเอกสารเชนเดียวกับกรณขีอ 2.2.2 ขอ 2.2.3 ขอ 2.2.5 

Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2O2O

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563
31



การมอบฉันทะ

 กรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะให “ผูอื่นหรือกรรมการตรวจสอบ” เขา

รวมประชุมแทนได โดยบริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยไดกําหนด

ไวอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้

 • แบบ ก. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน

 • แบบ ข. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการตาง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

 • แบบ ค. เปนแบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian)

     ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 

หมายเหตุ • ทานสามารถ Download ไดจาก Website ของบริษัทที่  www.thainakarin.co.th

   • ผูถือหุนทุกรายจะตองใชหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเทานั้น

 อนึง่ เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบและสาํรองทีน่ัง่ บรษัิทฯ ใครขอใหทานแจงความประสงคในการเขารวมประชมุหรอื

สงหนงัสอืมอบฉันทะใสซองสงมายงั คุณดารณ ีทับแกน (มอบฉนัทะประชมุผูถอืหุน) สํานกัผูอาํนวยการบรหิาร ตามทีอ่ยูทีร่ะบุ

ไวในหนังสือเชิญประชุม เบอรโทรศัพท 0 2361 2727, 0 2361 2828, 0 2340 6499, 0 2340 6488 ตอ 3304-3306 เปนการ

ลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 5 วัน จักขอบพระคุณเปนอยางยิ่ง

การลงทะเบียนเขารวมประชุม

 บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเขารวมประชุมผูถือหุนกอนเริ่มการประชุม ต้ังแตเวลา 12.00 น. เปนตนไป ณ หอง

ประชุมชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร เลขที่ 345 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ไดแนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุม

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนในการประชุมผูถือหุน

 • ผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถือ

 • ผูถือหุนจะลงคะแนนในบัตรลงคะแนนซึ่งกระทําโดยเปดเผย โดยทานตองระบุชื่อ จํานวนหุน การออกคะแนน พรอม

ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนดวย

 • การลงคะแนนลับจะกระทําไดก็ตอเมื่อมีผูถือหุนไมนอยกวา 5 คนรองขอ และที่ประชุมเห็นชอบดวยคะแนนเสียงขาง

มาก สวนวิธีการลงคะแนนลับจะใชบัตรลงคะแนนโดยไมระบุชื่อ

 • มตท่ีิประชมุใหถอืคะแนนเสยีงขางมากของผูถอืหุนทีเ่ขามาประชมุโดยจะนบัเสยีงตามจาํนวนหุนทีถ่อื กรณเีสยีงเทากนั

ใหประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

 • สําหรับระเบียบวาระพิจารณาแตงตั้งกรรมการ ผูถือหุนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคน 

เปนกรรมการก็ได แตจะแบงแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยูใหแกบุคคลใดมากนอยเพียงใดไมได

 • กรณีผูถือหุนมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องที่พิจารณา ผูถือหุนไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เวนแตเปนการ

ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

 • มตกิารจายคาตอบแทนกรรมการใหเปนไปตามมตทิีป่ระชมุผูถอืหุนไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจาํนวนเสยีงผูถอืหุนทัง้หมด

ที่มาประชุม

 อยางไรก็ตาม ในวันประชุมจะมีการแจงรายละเอียด หลักเกณฑ ระเบียบการลงคะแนนและการประชุม 

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จํากัด (มหาชน)

การมอบฉันทะ

 กรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะให “ผูอื่นหรือกรรมการตรวจสอบ” เขา

การมอบฉันทะ

 กรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะให “ผูอื่นหรือกรรมการตรวจสอบ” เขา

รวมประชุมแทนได โดยบริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยไดกําหนด

การมอบฉันทะ

 กรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะให “ผูอื่นหรือกรรมการตรวจสอบ” เขา
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สิ่งที่สงมาดวย 6

ขอมูลกรรมการตรวจสอบ

เพื่อใหผูถือหุนที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบเปนผูรับมอบฉันทะในการเขาประชุม

คุณวุฒิทางการศึกษา

• นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมาย
 แหงเนติบัณฑิตยสภา
• ประกาศนียบัตรทางกฎหมายธุรกิจ
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

การอบรม

• Director Accreditation Program (DAP) 2004 จาก
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ท�างาน

2548 - ปจจุบัน • กรรมการ กรรมการอิสระ 
  และประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)
2537 - ปจจุบัน • ทนายความ และกรรมการบริหาร 
  บริษัท สํานักกฎหมายสหการ จํากัด
2547 - 2548 • กรรมการ กรรมการอิสระ 
  และกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)

การด�ารงต�าแหนงใด ๆ ในกิจการอื่นในปจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น
• ไมมี
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนอื่น
2537 - ปจจุบัน • ทนายความ และกรรมการบริหาร 
  บริษัท สํานักกฎหมายสหการ จํากัด

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ

การถือหุนในบริษัทฯ: ไมมี (คูสมรส: ไมมี)
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ รอยละ: ไมมี (คูสมรส: ไมมี)

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบรหิาร

• ไมมี

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท

4/4 ครั้ง

การเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

5/5 ครั้ง

การมีสวนไดสวนเสียในวาระการประชุม

• มีสวนไดสวนเสียในวาระที่ 7 พิจารณากําหนดคาตอบแทน
กรรมการบรษิทัและกรรมการตรวจสอบ เนือ่งจากมสีทิธไิดรบั
คาตอบแทน

นายไกรศักดิ์ ขัดค�า
กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 57 ป

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการครั้งแรก 11 ตุลาคม 2547

จ�านวนปที่เปนกรรมการบริษัท 16 ป

THAINAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
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คุณวุฒิทางการศึกษา

• บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรบณัฑิต (การสอบบญัช)ี 
 คณะพาณชิยศาสตรและการบญัชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• บัญชีมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

• บัญชีดุษฎีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การอบรม

• Director Accreditation Program (DAP) 2006 จาก
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ท�างาน

2549 - ปจจุบัน • กรรมการ กรรมการอิสระ
  และกรรมการตรวจสอบ
  บรษิทั โรงพยาบาลไทยนครนิทร จาํกัด 

(มหาชน)
พ.ค. 2563 - ปจจุบัน • อาจารย รองศาสตราจารยประจําภาค

วชิาการบญัช ีคณะพาณชิยศาสตรและ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2540 - ปจจุบัน • ผูสอบบญัชรีบัอนญุาตแหงประเทศไทย 
  สภาวิชาชีพบัญชี
2547 - 2563 • อาจารย ผูชวยศาสตราจารยประจํา

ภาควชิาการบญัช ีคณะพาณชิยศาสตร
  และการบัญช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร
2558 - 2559 • รองคณบดี ฝายการนักศึกษา 
  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2556 - 2558 • ผูชวยคณบดี ฝายการเงินและวางแผน 
  คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2543 - 2547 • หวัหนาสาขาวิชาการบญัชี 
  คณะบริหารธรุกจิ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
2538 - 2543 • ผูชวยผูสอบบัญชีอาวุโส
  บรษิทั สาํนกังาน เอินสท แอนด ยัง จาํกดั

การด�ารงต�าแหนงใด ๆ ในกิจการอื่นในปจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนอื่น
• ไมมี
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียนอื่น
พ.ค. 2563 - ปจจุบัน • อาจารย รองศาสตราจารยประจําภาค

วิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2540 - ปจจุบัน • ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย 
  สภาวิชาชีพบัญชี

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ

การถือหุนในบริษัทฯ: ไมมี (คูสมรส: ไมมี)
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ รอยละ: ไมมี (คูสมรส: ไมมี)

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหวางกรรมการและผูบรหิาร

• ไมมี

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท

4/4 ครั้ง

การเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

5/5 ครั้ง

การมีสวนไดสวนเสียในวาระการประชุม

• มีสวนไดสวนเสียในวาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งกรรมการใหม
แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ เน่ืองจากเปนกรรมการที่ตอง
ออกจากตําแหนงตามวาระและไดรับการพิจารณาเสนอชื่อให
ไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการตออีกวาระหนึ่ง

• มีสวนไดสวนเสียในวาระที่ 7 พิจารณากําหนดคาตอบแทน
กรรมการบรษิทัและกรรมการตรวจสอบ เนือ่งจากมสีทิธไิดรบั
คาตอบแทน หากไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง

รศ. ดร. ปญญา อิสระวรวาณิช
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 48 ป

วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการครั้งแรก 27 กันยายน 2549

จ�านวนปที่เปนกรรมการบริษัท 14 ป

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จํากัด (มหาชน)

รศ. ดร. ปญญา อิสระวรวาณิช
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แนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผูถือหุนประจ�าป 2563

ภายใตสถานการณ์การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 สืบเนื่องจากกรณีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) บริษัทฯ ไดจัดทําแนวปฏิบัติในการเขา

รวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 เพื่อใหผูถือหุนยึดถือเปนแนวปฏิบัติในการเขารวมประชุม ตามรายละเอียด ดังนี้

1. บริษัทฯ ขอความรวมมือใหผูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการตรวจสอบแทนการเขารวมประชุมดวยตนเอง

 1.1 เพ่ือเปนการปองกนัและลดการแพรระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID - 19) จากความแออดัของผูถอืหุน

  ในวนัประชุม และเพ่ือสุขอนามัยของตัวทานเอง บริษัทฯ จึงขอความรวมมือมายังผูถือหุนเพื่อพิจารณามอบฉันทะ

ใหกรรมการตรวจสอบแทนการเขารวมประชุมดวยตนเอง

 1.2 ผูถือหุนที่อยูในกลุมเสี่ยง เชน เดินทางมาจากตางประเทศ หรือเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยง หรือติดตอใกลชิด

กับบุคคลที่มีประวัติเดินทางมาจากตางประเทศ หรือมาจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเปนระยะเวลานอยกวา 14 วันกอนวัน

ประชุม บริษัทฯ ขอความรวมมือในการปฏิบัติตามคําแนะนําของกรมควบคุมโรคโดยการงดเขารวมการประชุม 

 1.3 กรณีที่ผูถือหุนมีไข ไอ จาม เจ็บคอ มีนํ้ามูก หายใจเหนื่อยหอบ ไมสามารถรับรูกลิ่น หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดิน

หายใจ หรือมีอาการที่อาจสงสัยวาจะเปน หรือไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ

ติดตอใกลชิดกบับคุคลทีม่อีาการดงักลาว บรษิทัฯ ขอความรวมมอืในการปฏิบัตติามคาํแนะนาํของกรมควบคมุโรคโดย

การงดเขารวมการประชุม

 ทั้งนี้ ผูถือหุนตามขอ 1. สามารถมอบฉันทะใหกรรมการตรวจสอบเขารวมการประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตาม

หนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ จัดสงให โดยสงหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทฯ เปนการลวง

หนากอนวันประชุมอยางนอย 5 วัน โดยจัดสงมาที่

คุณดารณี ทับแกน สํานักผูอํานวยการบริหาร

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)

345 ถนนเทพรัตน (บางนา - ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

2. ในกรณผีูถอืหุนหรือผูรบัมอบฉนัทะมคีวามประสงค์ท่ีจะเขารวมการประชมุดวยตนเอง บรษิทัฯ ขอความรวมมอื

 ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะทุกทานในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติดังตอไปนี้อยางเครงครัด

 ผูถือหุนและผูรับมอบฉนัทะจะตองปฏบิตัติามกฎหมายและมาตรการตาง ๆ  ท่ีออกโดยหนวยงานของรฐัอยางเครงครดั โดย

การเขารวมประชมุผูถอืหุนมอิาจยกขึน้อางเปนขอยกเวนความรับผดิชอบในกรณทีีท่านกระทาํการฝาฝนบทบัญญัตขิองกฎหมาย

ที่เกี่ยวของและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทางมาเขารวมประชุม

 บรษิทัฯ จะเปดใหผูถอืหุนและผูรบัมอบฉันทะเริม่ลงทะเบยีน ณ สถานท่ีประชมุตัง้แตเวลา 12.00 น. เปนตนไป โดยผูถอืหุน

และผูรับมอบฉันทะจะตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 

อยางเครงครัด ซึ่งรวมถึงคําแนะนําตาง ๆ  ของเจาหนาที่ที่เกี่ยวกับมาตรการเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) และ

บรษิทัฯ จะจดัใหมีระบบคัดกรองผูทีมี่อาการไขรวมกับอาการทางเดินหายใจกอนเขารวมประชมุ มกีารตรวจวดัอณุหภูมิรางกาย 

โดยเจาหนาที่ของบริษัทฯ

สิ่งที่สงมาดวย 7
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 2.1 ผูถอืหุนและผูรบัมอบฉนัทะทกุทาน ตองรบัการตรวจวดัอณุหภูม ิตามจดุบรกิารทีบ่รษิทัฯ กาํหนด โดยบรษิทัฯ จะจดัจดุ

  คดักรอง ตามแนวทางปฏบิตัขิองกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ บรษิทัฯ กาํหนดใหมกีารตอแถว ณ จดุคดักรอง 

จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน และจุดอื่น ๆ โดยจะตองมีการเวนระยะหางอยางนอย 1 เมตร

  หากทานมีอุณหภูมิตั้งแต 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปหรือมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เชน มีอาการ 

ไอ จาม เจ็บคอ มีนํ้ามูก หายใจเหนื่อยหอบ ไมสามารถรับรูกลิ่น หรือหากทานอยูในกลุมเสี่ยงหรือมีปจจัยเสี่ยง เชน 

ทานหรือบุคคลที่ทานติดตอใกลชิดเดินทางมาจากตางประเทศหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยง หรือติดตอใกลชิดกับบุคคลที่มี

อาการสงสัยวาจะเปน หรือไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ

ไมอนุญาตใหทานเขารวมประชุมหรือเขามาในสถานที่จัดการประชุม ทั้งนี้ เพื่อประโยชนโดยรวมของผูเขารวมประชุม

ทุกราย

 2.2 บริษัทฯ จะอนุญาตใหเฉพาะผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเทานั้น โดยไมอนุญาตใหผูติดตามของบุคคล

ดังกลาวเขามายังสถานที่ประชุม

 2.3 บริษัทฯ จะจัดใหมีระยะหางทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม โดยจะจัดใหแตละที่นั่งประชุมแตละที่มีระยะ

หางอยางนอย 1 เมตร ดังนั้น ขอใหทานนั่งตามจุดที่บริษัทฯ จัดไว โดยไมเคลื่อนยายที่นั่ง 

 2.4 สําหรับผูที่ผานคัดกรองใหเขารวมประชุม บริษัทฯ ขอความรวมมือใหทานสวมใสหนากากอนามัยตลอดเวลาที่เขารวม

ประชุม เพื่อประโยชนของทานและบุคคลขางเคียง

 2.5 สาํหรบัผูถือหุนท่ีไมผานการคัดกรองทานสามารถมอบฉันทะใหกบักรรมการตรวจสอบเขารวมการประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนนแทนได

 2.6 บรษัิทฯ จะจดัใหมกีารทาํความสะอาดพืน้ทีจ่ดัการประชมุกอนการประชมุอยางถูกตองเหมาะสม ตามแนวทางทีก่ระทรวง

สาธารณสุขแนะนํา รวมถึงจัดเตรียมแอลกอฮอลลางมือตามจุดตาง ๆ ทั่วสถานที่ประชุม

 บริษัทฯ จะดําเนินการประชุมอยางกระชับและจะควบคุมเวลาใหแลวเสร็จภายในเวลา 16.30 น. เพื่อไมใหทานผูเขารวม

การประชุมตองอยูรวมกันในที่ประชุมนานเกินไป

 ทั้งนี้ หากสถานการณมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีขอกําหนดจากทางราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผูถือหุน บริษัทฯ 

จะแจงการปรับเปลี่ยนการดําเนินการดังกลาวใหผูถือหุนทราบผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ (www.thainakarin.co.th)

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จํากัด (มหาชน)

 2.1 ผูถอืหุนและผูรบัมอบฉนัทะทกุทาน ตองรบัการตรวจวดัอณุหภูม ิตามจดุบรกิารทีบ่รษิทัฯ กาํหนด โดยบรษิทัฯ จะจดัจดุ

  คดักรอง ตามแนวทางปฏบิตัขิองกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ บรษิทัฯ กาํหนดใหมกีารตอแถว ณ จดุคดักรอง 

 2.1 ผูถอืหุนและผูรบัมอบฉนัทะทกุทาน ตองรบัการตรวจวดัอณุหภูม ิตามจดุบรกิารทีบ่รษิทัฯ กาํหนด โดยบรษิทัฯ จะจดัจดุ

  คดักรอง ตามแนวทางปฏบิตัขิองกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ บรษิทัฯ กาํหนดใหมกีารตอแถว ณ จดุคดักรอง 

 2.1 ผูถอืหุนและผูรบัมอบฉนัทะทกุทาน ตองรบัการตรวจวดัอณุหภูม ิตามจดุบรกิารทีบ่รษิทัฯ กาํหนด โดยบรษิทัฯ จะจดัจดุ

  คดักรอง ตามแนวทางปฏบิตัขิองกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ บรษิทัฯ กาํหนดใหมกีารตอแถว ณ จดุคดักรอง 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจ�าป 2563
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สิ่งที่สงมาดวย 8

แผนที่ของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ�ากัด (มหาชน)

345 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์ 0 2361 2727, 0 2361 2828, 0 2340 6499, 0 2340 6488  โทรสาร 0 2340 6431

อีเมล info@thainakarin.co.th

www.thainakarin.co.th
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สิ่งที่สงมาดวย 9

เขียนที่____________________________________

วันที่__________ เดือน______________พ.ศ. 2563

(1) ขาพเจา ______________________________________________________________ สัญชาติ __________________________________________

 อยูบานเลขที่ ______________ ถนน _______________________________________ ตําบล/แขวง _____________________________________

 อําเภอ/เขต _______________________________ จังหวัด ____________________________________ รหัสไปรษณีย _____________________

(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

 โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม __________________________ หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ______________________ เสียง ดังนี้

 หุนสามัญ _________________________________________ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ _________________________ เสียง

 หุนบุริมสิทธิ _______________________________________ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ _________________________ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให (กรุณาเลือกขอใดขอหนึ่ง)

 กรุณาทําเครื่องหมาย  หรือ  ในชอง  หนาขอ 1. และระบุรายละเอียดของผูรับมอบฉันทะ หรือ

      ในชอง  หนาขอ 2. หรือขอ 3. เพื่อมอบฉันทะใหกรรมการตรวจสอบ

 1. ชื่อ _________________________________________________________ อายุ ________ ป อยูบานเลขที ่____________________________ 

  ถนน ___________________________________ ตําบล/แขวง __________________________ อาํเภอ/เขต ______________________________

  จังหวัด_________________________________ รหัสไปรษณีย _________________________ หรือ

  ชื่อ _________________________________________________________ อายุ ________ ป อยูบานเลขที ่____________________________ 

  ถนน ___________________________________ ตําบล/แขวง __________________________ อาํเภอ/เขต ______________________________

  จังหวัด_________________________________ รหัสไปรษณีย _________________________ 

 2. ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

  นายไกรศักดิ์ ขัดคํา   อายุ 57 ป  หรือ

 3. กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ   

  รศ. ดร. ปญญา อิสระวรวาณิช อายุ 48 ป

 ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติกรรมการตรวจสอบปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 6. ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563

 คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเปนผูแทนของขาพเจาเพือ่เขาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมุสามญัผูถอืหุนประจาํป 2563 

ในวนัพฤหสับดทีี ่19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ หองประชมุ A ช้ัน 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครนิทร เลขที ่345 ถนนเทพรตัน 

(บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง ก�าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550โปรดติด

อากรแสตมป

20 บาท

ลงชื่อ ________________________________ ผูมอบฉันทะ

 (_______________________________)

ลงชื่อ ________________________________ ผูรับมอบฉันทะ

 (_______________________________)

ลงชื่อ ________________________________ ผูรับมอบฉันทะ

 (_______________________________)

ลงชื่อ ________________________________ ผูรับมอบฉันทะ

 (_______________________________)

หมายเหตุ ผูถอืหุนทีม่อบฉนัทะจะตองมอบฉนัทะใหผูรบัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเปนผูเขาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก

จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
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เขียนที่____________________________________

วันที่__________ เดือน______________พ.ศ. 2563

(1) ขาพเจา ______________________________________________________________ สัญชาติ __________________________________________

 อยูบานเลขที่ ______________ ถนน _______________________________________ ตําบล/แขวง _____________________________________

 อําเภอ/เขต _______________________________ จังหวัด ____________________________________ รหัสไปรษณีย _____________________

(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

 โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม __________________________ หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ______________________ เสียง ดังนี้

 หุนสามัญ _________________________________________ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ _________________________ เสียง

 หุนบุริมสิทธิ _______________________________________ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ _________________________ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให (กรุณาเลือกขอใดขอหนึ่ง)

 กรุณาทําเครื่องหมาย  หรือ  ในชอง  หนาขอ 1. และระบุรายละเอียดของผูรับมอบฉันทะ หรือ

      ในชอง  หนาขอ 2. หรือขอ 3. เพื่อมอบฉันทะใหกรรมการตรวจสอบ

 1. ชื่อ _________________________________________________________ อายุ ________ ป อยูบานเลขที ่____________________________ 

  ถนน ___________________________________ ตําบล/แขวง __________________________ อาํเภอ/เขต ______________________________

  จังหวัด_________________________________ รหัสไปรษณีย _________________________ หรือ

  ชื่อ _________________________________________________________ อายุ ________ ป อยูบานเลขที ่____________________________ 

  ถนน ___________________________________ ตําบล/แขวง __________________________ อาํเภอ/เขต ______________________________

  จังหวัด_________________________________ รหัสไปรษณีย _________________________ 

 2. ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

  นายไกรศักดิ์ ขัดคํา   อายุ 57 ป  หรือ

 3. กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ   

  รศ. ดร. ปญญา อิสระวรวาณิช อายุ 48 ป

 ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติกรรมการตรวจสอบปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 6. ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563

 คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมุสามญัผูถอืหุนประจาํป 

2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร เลขที่ 345 ถนน

เทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

 วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบ

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

     เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง

 วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

     เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง ก�าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550โปรดติด

อากรแสตมป

20 บาท
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 วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานประจําป 2563 (Annual Report) ของบริษัทฯ

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

     เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง

 วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติรายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงินประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ของบริษัทฯ 

    ซึ่งไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

     เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง

 วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไร และการจายเงินปนผลประจําป 2563 แกผูถือหุนของบริษัทฯ

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

     เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง

 วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ จึงเสนอใหแตงตั้งกรรมการ 4 ทาน ดังนี้

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

    การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด

     เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง

    การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล

    ชื่อกรรมการ นายฐิติ สิหนาทกถากุล (กรรมการ)

     เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง

    ชื่อกรรมการ นพ. อาคม เชียรศิลป (กรรมการ)

     เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง

    ชื่อกรรมการ รศ. ดร. ปญญา อิสระวรวาณิช (กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ)

     เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง

    ชื่อกรรมการ รศ. นพ. เชิดศักดิ์ ธีระบุตร (กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ)

     เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง

 วาระที่ 7 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทและคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

     เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง

 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 

    ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

     เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง
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 วาระที่ 9 รายงานความคืบหนาโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร 2

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

     เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง

 วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

     เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรบัมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบไุวในหนงัสอืมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสยีงนั้นไมถูกตอง

และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน

(6) ในกรณทีีข่าพเจาไมไดระบคุวามประสงคในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวหรอืระบุไวไมชดัเจนหรอืในกรณท่ีีทีป่ระชมุมกีารพจิารณา

หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับ

มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามทีข่าพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให

ถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

ลงชื่อ ________________________________ ผูมอบฉันทะ

 (_______________________________)

ลงชื่อ ________________________________ ผูรับมอบฉันทะ

 (_______________________________)

ลงชื่อ ________________________________ ผูรับมอบฉันทะ

 (_______________________________)

ลงชื่อ ________________________________ ผูรับมอบฉันทะ

 (_______________________________)

หมายเหตุ 1. ผูถอืหุนทีม่อบฉนัทะจะตองมอบฉันทะใหผูรบัมอบฉนัทะเพียงรายเดยีวเปนผูเขาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมสามารถแบง

แยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได

 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล

 3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจําตอ

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจ�าตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

 การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถอืหุนของบริษทั โรงพยาบาลไทยนครนิทร จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ในการประชมุสามญัผู

ถือหุนประจําป 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาล

ไทยนครินทร เลขที่ 345 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึง

เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย

 วาระที่  _____________ เรื่อง __________________________________________________________

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

     เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง

 วาระที่  _____________ เรื่อง __________________________________________________________

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

     เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง

 วาระที่  _____________ เรื่อง __________________________________________________________

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

     เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง

 วาระที่  _____________ เรื่อง __________________________________________________________

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

     เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง

 วาระที่  _____________ เรื่อง __________________________________________________________

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

     เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง

 วาระที่  _____________ เรื่อง __________________________________________________________

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

     เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง
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 วาระที่ _______________ เรื่อง __________________________________________________________

  ชื่อกรรมการ _______________________________________________________________________

    เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง

  ชื่อกรรมการ _______________________________________________________________________

    เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง

  ชื่อกรรมการ _______________________________________________________________________

    เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง

   ชื่อกรรมการ _______________________________________________________________________

    เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง

  ชื่อกรรมการ _______________________________________________________________________

    เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง

  ชื่อกรรมการ _______________________________________________________________________

    เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง

  ชื่อกรรมการ _______________________________________________________________________

    เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง

  ชื่อกรรมการ _______________________________________________________________________

    เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง

  ชื่อกรรมการ _______________________________________________________________________

    เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง

  ชื่อกรรมการ _______________________________________________________________________

    เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง

  ชื่อกรรมการ _______________________________________________________________________

    เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง

  ชื่อกรรมการ _______________________________________________________________________

    เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง

  ชื่อกรรมการ _______________________________________________________________________

    เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง

  ชื่อกรรมการ _______________________________________________________________________

    เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง

  ชื่อกรรมการ _______________________________________________________________________

    เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง

  ชื่อกรรมการ _______________________________________________________________________

    เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง

  ชื่อกรรมการ _______________________________________________________________________

    เห็นดวย    ไมเห็นดวย    งดออกเสียง
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เขียนที่____________________________________

วันที่__________ เดือน______________พ.ศ. 2563

(1) ขาพเจา ______________________________________________________________ สัญชาติ __________________________________________

 อยูบานเลขที่ ______________ ถนน _______________________________________ ตําบล/แขวง _____________________________________

 อําเภอ/เขต _______________________________ จังหวัด ____________________________________ รหัสไปรษณีย _____________________

 ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ___________________________________________________________ 

 ซึ่งเปนผูถือหุนของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

 โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม __________________________ หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ______________________ เสียง ดังนี้

 หุนสามัญ _________________________________________ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ _________________________ เสียง

 หุนบุริมสิทธิ _______________________________________ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ _________________________ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให (กรุณาเลือกขอใดขอหนึ่ง)

 กรุณาทําเครื่องหมาย  หรือ  ในชอง  หนาขอ 1. และระบุรายละเอียดของผูรับมอบฉันทะ หรือ

      ในชอง  หนาขอ 2. หรือขอ 3. เพื่อมอบฉันทะใหกรรมการตรวจสอบ

 1. ชื่อ _________________________________________________________ อายุ ________ ป อยูบานเลขที ่____________________________ 

  ถนน ___________________________________ ตําบล/แขวง __________________________ อาํเภอ/เขต ______________________________

  จังหวัด_________________________________ รหัสไปรษณีย _________________________ หรือ

  ชื่อ _________________________________________________________ อายุ ________ ป อยูบานเลขที ่____________________________ 

  ถนน ___________________________________ ตําบล/แขวง __________________________ อาํเภอ/เขต ______________________________

  จังหวัด_________________________________ รหัสไปรษณีย _________________________ 

 2. ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

  นายไกรศักดิ์ ขัดคํา   อายุ 57 ป  หรือ

 3. กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ   

  รศ. ดร. ปญญา อิสระวรวาณิช อายุ 48 ป

 ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติกรรมการตรวจสอบปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 6. ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563

 คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเปนผูแทนของขาพเจาเพือ่เขาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมุสามญัผูถอืหุนประจาํป 2563 

ในวนัพฤหสับดทีี ่19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ หองประชมุ A ช้ัน 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครนิทร เลขที ่345 ถนนเทพรตัน 

(บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

 มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได

 มอบฉันทะบางสวน คือ

   หุนสามัญ ________________ หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ____________________ เสียง

   หุนบุริมสิทธิ ______________ หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ____________________ เสียง

   รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด __________________________ เสียง

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

 วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบ

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

     เห็นดวย _______ เสียง      ไมเห็นดวย ______ เสียง      งดออกเสียง _______ เสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่องก�าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550โปรดติด

อากรแสตมป

20 บาท
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 วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

     เห็นดวย _______ เสียง      ไมเห็นดวย ______ เสียง      งดออกเสียง _______ เสียง

 วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานประจําป 2563 (Annual Report) ของบริษัทฯ

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

     เห็นดวย _______ เสียง      ไมเห็นดวย ______ เสียง      งดออกเสียง _______ เสียง

 วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติรายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงินประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ของบริษัทฯ 

    ซึ่งไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

     เห็นดวย _______ เสียง      ไมเห็นดวย ______ เสียง      งดออกเสียง _______ เสียง

 วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไร และการจายเงินปนผลประจําป 2563 แกผูถือหุนของบริษัทฯ

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

     เห็นดวย _______ เสียง      ไมเห็นดวย ______ เสียง      งดออกเสียง _______ เสียง

 วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ จึงเสนอใหแตงตั้งกรรมการ 4 ทาน ดังนี้

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

        การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด

     เห็นดวย _______ เสียง      ไมเห็นดวย ______ เสียง      งดออกเสียง _______ เสียง

        การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล

    ชื่อกรรมการ นายฐิติ สิหนาทกถากุล (กรรมการ)

     เห็นดวย      ไมเห็นดวย      งดออกเสียง

    ชื่อกรรมการ นพ. อาคม เชียรศิลป (กรรมการ)

     เห็นดวย      ไมเห็นดวย      งดออกเสียง

    ชื่อกรรมการ รศ. ดร. ปญญา อิสระวรวาณิช (กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ)

     เห็นดวย      ไมเห็นดวย      งดออกเสียง

    ชื่อกรรมการ รศ. นพ. เชิดศักดิ์ ธีระบุตร (กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ)

     เห็นดวย      ไมเห็นดวย      งดออกเสียง

 วาระที่ 7 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทและคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

     เห็นดวย _______ เสียง      ไมเห็นดวย ______ เสียง      งดออกเสียง _______ เสียง

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจ�าป 2563
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 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563  

    ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

     เห็นดวย _______ เสียง      ไมเห็นดวย ______ เสียง      งดออกเสียง _______ เสียง

 วาระที่ 9 รายงานความคืบหนาโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร 2

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

     เห็นดวย _______ เสียง      ไมเห็นดวย ______ เสียง      งดออกเสียง _______ เสียง

 วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

     เห็นดวย _______ เสียง      ไมเห็นดวย ______ เสียง      งดออกเสียง _______ เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรบัมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบไุวในหนงัสอืมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสยีงนั้นไมถูกตอง

และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน

(6) ในกรณทีีข่าพเจาไมไดระบคุวามประสงคในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชดัเจนหรอืในกรณท่ีีทีป่ระชมุมกีารพจิารณา

หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับ

มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

 กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ 

 ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

ลงชื่อ ________________________________ ผูมอบฉันทะ

 (_______________________________)

ลงชื่อ ________________________________ ผูรับมอบฉันทะ

 (_______________________________)

ลงชื่อ ________________________________ ผูรับมอบฉันทะ

 (_______________________________)

ลงชื่อ ________________________________ ผูรับมอบฉันทะ

 (_______________________________)

หมายเหตุ 1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น

 2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะคือ

  (1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

  (2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

 3. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถ

  แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได

 4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล

 5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจําตอ

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจ�าตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

 การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม A ชั้น 4 อาคาร

โรงพยาบาลไทยนครินทร เลขที่ 345 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย

 วาระที่  _____________ เรื่อง ____________________________________________________________________________

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

     เห็นดวย _______ เสียง      ไมเห็นดวย _______ เสียง      งดออกเสียง _______ เสียง

 วาระที่  _____________ เรื่อง ____________________________________________________________________________

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

     เห็นดวย _______ เสียง      ไมเห็นดวย _______ เสียง      งดออกเสียง _______ เสียง

 วาระที่  _____________ เรื่อง ____________________________________________________________________________

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

     เห็นดวย _______ เสียง      ไมเห็นดวย _______ เสียง      งดออกเสียง _______ เสียง

 วาระที่  _____________ เรื่อง ____________________________________________________________________________

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

     เห็นดวย _______ เสียง      ไมเห็นดวย _______ เสียง      งดออกเสียง _______ เสียง

 วาระที่  _____________ เรื่อง ____________________________________________________________________________

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

     เห็นดวย _______ เสียง      ไมเห็นดวย _______ เสียง      งดออกเสียง _______ เสียง

 วาระที่  _____________ เรื่อง ____________________________________________________________________________

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

     เห็นดวย _______ เสียง      ไมเห็นดวย _______ เสียง      งดออกเสียง _______ เสียง
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 วาระที่ _______________ เรื่อง ____________________________________________________________________________

   ชื่อกรรมการ ___________________________________________________________________________________________

     เห็นดวย _______ เสียง      ไมเห็นดวย _______ เสียง      งดออกเสียง _______ เสียง

   ชื่อกรรมการ ___________________________________________________________________________________________

     เห็นดวย _______ เสียง      ไมเห็นดวย _______ เสียง      งดออกเสียง _______ เสียง

   ชื่อกรรมการ ___________________________________________________________________________________________

     เห็นดวย _______ เสียง      ไมเห็นดวย _______ เสียง      งดออกเสียง _______ เสียง

   ชื่อกรรมการ ___________________________________________________________________________________________

     เห็นดวย _______ เสียง      ไมเห็นดวย _______ เสียง      งดออกเสียง _______ เสียง

   ชื่อกรรมการ ___________________________________________________________________________________________

     เห็นดวย _______ เสียง      ไมเห็นดวย _______ เสียง      งดออกเสียง _______ เสียง

   ชื่อกรรมการ ___________________________________________________________________________________________

     เห็นดวย _______ เสียง      ไมเห็นดวย _______ เสียง      งดออกเสียง _______ เสียง

   ชื่อกรรมการ ___________________________________________________________________________________________

     เห็นดวย _______ เสียง      ไมเห็นดวย _______ เสียง      งดออกเสียง _______ เสียง

   ชื่อกรรมการ ___________________________________________________________________________________________

     เห็นดวย _______ เสียง      ไมเห็นดวย _______ เสียง      งดออกเสียง _______ เสียง

   ชื่อกรรมการ ___________________________________________________________________________________________

     เห็นดวย _______ เสียง      ไมเห็นดวย _______ เสียง      งดออกเสียง _______ เสียง

   ชื่อกรรมการ ___________________________________________________________________________________________

     เห็นดวย _______ เสียง      ไมเห็นดวย _______ เสียง      งดออกเสียง _______ เสียง

   ชื่อกรรมการ ___________________________________________________________________________________________

     เห็นดวย _______ เสียง      ไมเห็นดวย _______ เสียง      งดออกเสียง _______ เสียง

   ชื่อกรรมการ ___________________________________________________________________________________________

     เห็นดวย _______ เสียง      ไมเห็นดวย _______ เสียง      งดออกเสียง _______ เสียง

   ชื่อกรรมการ ___________________________________________________________________________________________

     เห็นดวย _______ เสียง      ไมเห็นดวย _______ เสียง      งดออกเสียง _______ เสียง

   ชื่อกรรมการ ___________________________________________________________________________________________

     เห็นดวย _______ เสียง      ไมเห็นดวย _______ เสียง      งดออกเสียง _______ เสียง

   ชื่อกรรมการ ___________________________________________________________________________________________

     เห็นดวย _______ เสียง      ไมเห็นดวย _______ เสียง      งดออกเสียง _______ เสียง

   ชื่อกรรมการ ___________________________________________________________________________________________

     เห็นดวย _______ เสียง      ไมเห็นดวย _______ เสียง      งดออกเสียง _______ เสียง

   ชื่อกรรมการ ___________________________________________________________________________________________

     เห็นดวย _______ เสียง      ไมเห็นดวย _______ เสียง      งดออกเสียง _______ เสียง
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ตัวอยางการลงคะแนน (ไมรวมถึงวาระการเลือกตั้งกรรมการ) (บัตรดี)

หลักเกณฑการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน

 1. ทําเครื่องหมายกากบาท  หรือเครื่องหมายถูก  ในชอง  ที่ประสงคจะลงคะแนน

 2. ลงนาม

ระเบียบวาระที่ : 2 (Agenda 2)

ชื่อผูถือหุน : นาย ก

มอบฉันทะให : นางสาว ข

จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง : 6,000 หุน

เห็นดวย (Approve)  หรือ 
ไมเห็นดวย (Disapprove) 
งดออกเสียง (Abstain) 

   ลงชื่อ            นางสาว ข              

ท�าเครื่องหมายกากบาทหรือ

เครื่องหมายถูก ก็ได

ลงนาม

ระเบียบวาระที่ : 2 (Agenda 2)

ชื่อผูถือหุน : นาย ก

มอบฉันทะให : นางสาว ข

จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง : 6,000 หุน

เห็นดวย (Approve) 
ไมเห็นดวย (Disapprove)  หรือ 
งดออกเสียง (Abstain) 

   ลงชื่อ            นางสาว ข              

ท�าเครื่องหมายกากบาทหรือ

เครื่องหมายถูก ก็ได

ลงนาม

THAINAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
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ระเบียบวาระที่ : 2 (Agenda 2)

ชื่อผูถือหุน : นาย ก

มอบฉันทะให : นางสาว ข

จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง : 6,000 หุน

เห็นดวย (Approve)  
ไมเห็นดวย (Disapprove)  
งดออกเสียง (Abstain)  
   

   ลงชื่อ            นางสาว ข              

ระเบียบวาระที่ : 2 (Agenda 2)

ชื่อผูถือหุน : นาย ก

มอบฉันทะให : นางสาว ข

จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง : 6,000 หุน

เห็นดวย (Approve)   หรือ 
ไมเห็นดวย (Disapprove)   หรือ 
งดออกเสียง (Abstain)   หรือ 

   ลงชื่อ            นางสาว ข              

ระเบียบวาระที่ : 2 (Agenda 2)

ชื่อผูถือหุน : นาย ก

มอบฉันทะให : นางสาว ข

จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง : 6,000 หุน

เห็นดวย (Approve)  
ไมเห็นดวย (Disapprove)  
งดออกเสียง (Abstain)  

   ลงชื่อ            นางสาว ข              

ตัวอยางการลงคะแนน (ไมรวมถึงวาระการเลือกตั้งกรรมการ) (บัตรเสีย)

ไมท�าเครื่องหมายกากบาทหรือ

เครื่องหมายถูก

ท�าเครื่องหมายกากบาทหรือ

เครื่องหมายถูก มากกวา 1 ชอง

ท�าเครื่องหมายอื่นนอกจาก

ที่ก�าหนดไว เชน

ลงนามหรือไมลงนาม

ลงนามหรือไมลงนาม

ลงนามหรือไมลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จํากัด (มหาชน)

ระเบียบวาระที่ : 2
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ตัวอยางการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ (บัตรดี)

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ จึงเสนอใหแตงตั้งกรรมการ 4 ทาน 

ดังนี้

 1. นายฐิติ  สิหนาทกถากุล

 2. นพ. อาคม  เชียรศิลป 

 3. รศ. ดร. ปญญา  อิสระวรวาณิช

 4. รศ. นพ. เชิดศักดิ์ ธีระบุตร

(วาระและชื่อกรรมการ)     

ชื่อผูถือหุน : นาย ก 

มอบฉันทะให : นางสาว ข

จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง : 6,000 หุน

เห็นดวย (Approve)  หรือ 
ไมเห็นดวย (Disapprove) 
งดออกเสียง (Abstain) 

   ลงชื่อ            นางสาว ข              

(วาระและชื่อกรรมการ)  

ชื่อผูถือหุน : นาย ก   

มอบฉันทะให : นางสาว ข

จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง : 6,000 หุน

เห็นดวย (Approve) 
ไมเห็นดวย (Disapprove)  หรือ 
งดออกเสียง (Abstain) 
   

   ลงชื่อ            นางสาว ข              

ท�าเครื่องหมายกากบาทหรือ

เครื่องหมายถูก ก็ได

ท�าเครื่องหมายกากบาทหรือ

เครื่องหมายถูก ก็ได

ลงนาม

ลงนาม

THAINAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

 พิจารณาแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ จึงเสนอใหแตงตั้งกรรมการ 4 ทาน 

Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2O2O

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563
55



(วาระและชื่อกรรมการ)  

ชื่อผูถือหุน : นาย ก 

มอบฉันทะให : นางสาว ข

จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง : 6,000 หุน

เห็นดวย (Approve) 
ไมเห็นดวย (Disapprove) 
งดออกเสียง (Abstain)    

  

   ลงชื่อ            นางสาว ข              

(วาระและชื่อกรรมการ)  

ชื่อผูถือหุน : นาย ก 

มอบฉันทะให : นางสาว ข

จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง : 6,000 หุน

เห็นดวย (Approve)  หรือ 
ไมเห็นดวย (Disapprove)  หรือ 
งดออกเสียง (Abstain)  หรือ 

   ลงชื่อ            นางสาว ข              

(วาระและชื่อกรรมการ)  

ชื่อผูถือหุน : นาย ก 

มอบฉันทะให : นางสาว ข

จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง : 6,000 หุน

เห็นดวย (Approve)  
ไมเห็นดวย (Disapprove)  
งดออกเสียง (Abstain)  
   

   ลงชื่อ            นางสาว ข              

ตัวอยางการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ (บัตรเสีย)

ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณาแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ จึงเสนอใหแตงตั้งกรรมการ 4 

ทาน ดังนี้

 1. นายฐิติ  สิหนาทกถากุล

 2. นพ. อาคม  เชียรศิลป 

 3. รศ. ดร. ปญญา  อิสระวรวาณิช

 4. รศ. นพ. เชิดศักดิ์ ธีระบุตร

ไมท�าเครื่องหมายกากบาทหรือ

เครื่องหมายถูก

ท�าเครื่องหมายกากบาทหรือ

เครื่องหมายถูก มากกวา 1 ชอง

ท�าเครื่องหมายอื่นนอกจาก

ที่ก�าหนดไว เชน

ลงนามหรือไมลงนาม

ลงนามหรือไมลงนาม

ลงนามหรือไมลงนาม

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จํากัด (มหาชน)

ระเบียบวาระที่ 6  
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บร�ษัท โรงพยาบาลไทยนคร�นทร จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจ�กายน 2563 เวลา 14.00 น.

ณ หองประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนคร�นทร

345 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท 0 2340 6499, 0 2340 6488  โทรสาร 0 2340 6431

อีเมล info@thainakarin.co.th

www.thainakarin.co.th

เติบโตอยางยั่งยืน

กาวหนาอยางมั่นคง

SUSTAIN
& GROW

บร�ษัท โรงพยาบาลไทยนคร�นทร จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 345 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

หนังสือเช�ญประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ�ากัด (มหาชน)

345 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์ 0 2361 2727, 0 2361 2828, 0 2340 6499, 0 2340 6488  โทรสาร 0 2340 6431

อีเมล info@thainakarin.co.th

www.thainakarin.co.th


