
วันพฤหัสบดีท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น.
ประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-AGM)
ถายทอดสดจากหองประชุม A ช้ัน 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร

เพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
บริษัทฯ จึงจัดการประชุมสามัญผูถือหุนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยผูถือหุนสามารถเขาประชุม
ผานส่ืออิเล็กทรอนิกสดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอ่ืนหรือใหกรรมการตรวจสอบเขาประชุมแทนได

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2564ประจําป 2564ประจําป 2564ประจําป 2564

สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563
ของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)ของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)ของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)ของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําป 2564 (Annual Report) ของบริษัทฯรายงานประจําป 2564 (Annual Report) ของบริษัทฯ
(ในรูปแบบ QR Code)(ในรูปแบบ QR Code)

ขอมูลของกรรมการบริษัททีค่รบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระขอมูลของกรรมการบริษัททีค่รบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ
ท่ีไดรับการเสนอช่ือใหกลับเขาเปนกรรมการบริษัทใหมอีกวาระหน่ึงท่ีไดรับการเสนอช่ือใหกลับเขาเปนกรรมการบริษัทใหมอีกวาระหน่ึง

และบุคคลท่ีไดรับการเสนอใหแตงต้ังเปนกรรมการเขาใหมและบุคคลท่ีไดรับการเสนอใหแตงต้ังเปนกรรมการเขาใหม

ขอบังคับของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน) ขอบังคับของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน) 
อันเกีย่วกับการประชุมผูถือหุนอันเกีย่วกับการประชุมผูถือหุน

เอกสารและหลักฐานทีต่องแสดงใหแกบริษัทฯเอกสารและหลักฐานทีต่องแสดงใหแกบริษัทฯ
ในการลงทะเบียนเขาประชุม การออกเสียงลงคะแนนในการลงทะเบียนเขาประชุม การออกเสียงลงคะแนน

ขอมูลกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหผูถือหุนท่ีประสงคจะเลือกกรรมการตรวจสอบขอมูลกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหผูถือหุนท่ีประสงคจะเลือกกรรมการตรวจสอบ
เปนผูรับมอบฉันทะในการเขาประชุมเปนผูรับมอบฉันทะในการเขาประชุม

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา

รายละเอียด และวิธีการ ในการประชุมสามัญผูถือหุนรายละเอียด และวิธีการ ในการประชุมสามัญผูถือหุน
ผานสือ่อิเล็กทรอนิกสผานสือ่อิเล็กทรอนิกส

สารบัญ



ท่ี ทนร.บ. 061 / 2564

วันท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564

เรียน ทานผูถือหุนของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน) 

ส่ิงท่ีสงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

  2. รายงานประจําป 2564 (Annual Report) ของบริษัทฯ (ในรูปแบบ QR Code)

  3. ขอมูลของกรรมการบริษัทที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระที่ไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาเปน

   กรรมการบริษัทใหมอีกวาระหน่ึง และบุคคลท่ีไดรับการเสนอใหแตงต้ังเปนกรรมการเขาใหม

  4. ขอบังคับของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน) อันเก่ียวกับการประชุมผูถือหุน

  5. เอกสารและหลักฐานท่ีตองแสดงใหแกบริษัทฯ ในการลงทะเบียนเขาประชุม การออกเสียงลงคะแนน

  6. ขอมูลกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหผูถือหุนที่ประสงคจะเลือกกรรมการตรวจสอบเปนผูรับมอบฉันทะ

   ในการเขาประชุม

  7. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา

  8. รายละเอียด และวิธีการ ในการประชุมสามัญผูถือหุนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส

 ดวยคณะกรรมการของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน) มีมติใหกําหนดการประชุมสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2564 ในวันพฤหัสบดีท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) 

เพียงรูปแบบเดียวเทาน้ัน โดยถายทอดสดจากหองประชุม A ช้ัน 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร เพ่ือพิจารณาเร่ืองตาง ๆ

ตามระเบียบวาระ ดังตอไปน้ี

วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบ  

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ซ่ึงประชุมเมือ่วันท่ี

  19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

วัตถุประสงคและเหตุผล บริษัทฯ จัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2563 โดยบริษัทฯ ไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนใหแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกระทรวง

พาณิชยภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด รวมท้ังไดเผยแพรรายงานการประชุมดังกลาวผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ แลว 

และไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมน้ีแลว ตามส่ิงท่ีสงมาดวย (1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นวา รายงานการประชุมดังกลาวถูกตองและเห็นสมควร

เสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 

19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ตามสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม

วาระท่ี 3 พิจารณารับทราบรายงานประจําป 2564 (Annual Report) ของบริษัทฯ

วัตถุประสงคและเหตุผล เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และขอมูลท่ีสําคัญของบริษัทฯ ดังปรากฏอยูในรายงาน

ประจําป 2564 ท่ีไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมน้ี (ในรูปแบบ QR Code) ตามส่ิงท่ีสงมาดวย (2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอรายงานประจําป 2564 (Annual Report) 

ของบริษัทฯ ใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณารับทราบ

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)
THAINAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

3



วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมัติรายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงินประจําป ส้ินสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม 

  พ.ศ. 2564 ของบริษัทฯ ซ่ึงไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี บริษัท สํานักงาน  อีวาย จํากัด 

วัตถุประสงคและเหตุผล เพ่ือใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด บริษัทฯ ตองจัดทํางบการเงินประจําป ส้ินสุด ณ รอบปบัญชี

ของบริษัทฯ และจัดใหมีการตรวจสอบงบการเงินจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตกอนเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนองบการเงินประจําปของบริษัทฯ ส้ินสุด ณ วันท่ี 

31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ซ่ึงบริษัทฯ ไดจัดทําข้ึนและผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ รวมถึง

ผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม

งบการเงินในรายงานประจําป 2564 ตามส่ิงท่ีสงมาดวย (2) ตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือพิจารณาและอนุมัติ

วาระท่ี 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไร และการจายเงินปนผลประจําป 2564 แกผูถือหุนของบริษัทฯ

วัตถุประสงคและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงิน 

ไดนิติบุคคล อยางไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกําหนดใหการจายเงินปนผลมีอัตรานอยกวาอัตราท่ีกําหนดขางตนได หากบริษัทฯ 

มีความจําเปนจะตองนําเงินกําไรสุทธิจํานวนดังกลาวมาใชเพ่ือขยายการดําเนินงานของบริษัทฯ ตอไป

 จากการดําเนินการในป 2564 บริษัทฯ มีผลกําไรสุทธิสําหรับป 2564 จํานวน 293,415,820 บาท (สองรอยเกาสิบสาม

ลานส่ีแสนหน่ึงหม่ืนหาพันแปดรอยยีสิ่บบาทถวน)

 โดยมีขอมูลเปรียบเทียบการจายเงินปนผลในปท่ีผานมา ดังน้ี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวา ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บริษัทฯ มีผลกําไรสุทธิ

ประจําป 2564 เปนจํานวน 293,415,820 บาท (สองรอยเกาสิบสามลานส่ีแสนหน่ึงหม่ืนหาพันแปดรอยย่ีสิบบาทถวน) และเสนอ

ใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 

31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ในอัตราหุนละ 0.50 บาท คิดเปนเงินท้ังส้ินจํานวน 90,000,000 บาท (เกาสิบลานบาทถวน) 

อัตราปนผลจายตอกําไรสุทธิ รอยละ 30.67 ซ่ึงการจายเงินปนผลดังกลาวจะจายใหแกผูถือหุนท่ีมีช่ือปรากฏ ณ วันกําหนดรายช่ือ

ผูมีสิทธิไดรับเงินปนผลในวันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และเสนอจายเงินปนผลในวันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ท้ังน้ี สิทธิ 

ในการไดรับเงินปนผลยังมีความไมแนนอน เน่ืองจากตองรอการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนกอน

2564

2563

รายการ                                       

ผลประกอบการและการจายปนผล

2563

2562

2562

2561

สินทรัพยรวม 2,550.64 2,244.84 2,126.99

หน้ีสินรวม 401.99 314.13 349.10

สวนของผูถือหุนรวม 2,148.65 1,930.71 1,777.89

มูลคาหุนท่ีเรียกชําระแลว 180.00 180.00 180.00

รายไดรวม 2,063.08 2,037.46 2,185.07

กําไรสุทธิ 293.41 256.33 317.53

กําไรตอหุน (บาท/หุน) 1.63 1.42 1.76

กําไรสุทธิ (บาท) 256,334,756.00 317,525,378.00 356,061,884.00

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

เงินปนผลประจําป (บาท/หุน) 0.45 0.55 0.60

อัตราปนผลจายตอกําไรสุทธิ (%) 31.60 31.18 30.33

 (หนวย: ลานบาท)
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วาระท่ี 6 พิจารณาแตงต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ และแกไขอํานาจกรรมการ 

  (ถามี)

วัตถุประสงคและเหตุผล ตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามขอบังคับของบริษัทฯ 

ขอ 18 กําหนดใหกรรมการบริษัทออกในอัตรา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัทท้ังหมด โดยกรรมการท่ีครบกําหนดออก

ตามวาระน้ัน อาจไดรับการเลือกใหกลับเขามาดํารงตําแหนงใหมได ปจจุบัน มีรายช่ือกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ

จํานวน 5 ทาน จากจํานวนกรรมการท้ังหมด 14 ทาน ดังน้ี

1. ศ. เกียรติคุณ นพ.เดชา ตันไพจิตร กรรมการ

2. นายประภัทร  สุทธาเวศ กรรมการ

3. นายนรเทพ  สิหนาทกถากุล กรรมการ 

4. นายทศพร  สิหนาทกถากุล กรรมการ 

5. นายชัยฤกษ  วิริยะรัตนพร กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย ไดพิจารณาแลวเห็นวา กรรมการทุกทานเปน

ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีประวัติการทํางานโปรงใส มีความรูความสามารถ ความเช่ียวชาญและประสบการณการทํางานท่ีหลากหลาย

วิชาชีพ แตเน่ืองดวย ศ.เกียรติคุณ นพ.เดชา ตันไพจิตร ไมประสงคท่ีจะกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกตอไป จึงเห็นควร

เสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึง

(ลําดับท่ี 1 - 4) และเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการเขาใหมอีก 1 ทาน (ลําดับท่ี 5) ดังน้ี

1. นายประภัทร  สุทธาเวศ กรรมการ

2. นายนรเทพ  สิหนาทกถากุล กรรมการ 

3. นายทศพร  สิหนาทกถากุล กรรมการ 

4. นายชัยฤกษ วิริยะรัตนพร กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

5. พ.อ. นพ.แดน ตันไพจิตร

 ทั้งนี้ กรรมการลําดับที่ 4. จะดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบดวย โดยมีคุณสมบัติเปนไปตาม

คํานิยามและขอกําหนดคุณสมบัติของประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

(รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทท่ีครบกําหนดออกตามวาระท่ีไดรับการเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระ และบุคคล

ท่ีไดรับการเสนอใหแตงต้ังเปนกรรมการเขาใหม ตามส่ิงท่ีสงมาดวย (3))

วาระท่ี 7 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทและคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

วัตถุประสงคและเหตุผล เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ซึ่งกําหนดใหการจาย

คาตอบแทนกรรมการใหเปนไปตามมติของท่ีประชุมผูถือหุน โดยบริษัทฯ ไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการซ่ึงไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแลว โดยพิจารณาจากความเหมาะสมตาง ๆ รวมถึงภาวะทางเศรษฐกิจและการ

เติบโตของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณากล่ันกรองคาตอบแทนจากความเหมาะสมตาง ๆ และพิจารณาถึง

ภาวะทางเศรษฐกิจ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัทและ 

กรรมการตรวจสอบสําหรับป 2565 ในอัตราเดียวกับป 2564 โดยมีรายละเอียดดังน้ี

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท 18,000 18,000

กรรมการบริษัท 14,000 14,000

คาเบ้ียประชุม (บาทตอคร้ัง)

2565 2564

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)
THAINAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
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 สวนสวัสดิการคารักษาพยาบาลสําหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และครอบครัวเปนจํานวนเงินไมเกินปละ 

800,000 บาทตอทาน (อัตราเดียวกับป 2564)

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ต้ังแตวันท่ี 

  1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

วัตถุประสงคและเหตุผล เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซ่ึงกําหนดใหท่ีประชุม

สามัญผูถือหุนแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป ในการแตงต้ังผูสอบบัญชีจะแตงต้ัง

ผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของ

บริษัทฯ ประจําป 2565 เน่ืองจากเห็นวาบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด มีมาตรฐานการทํางานท่ีดี มีความรูและความเช่ียวชาญ

ในการสอบบัญชี คาสอบบัญชีมีความสมเหตุสมผลเม่ือเทียบกับปริมาณงาน รวมท้ังยังสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดเปนอยางดี

 โดยมีขอมูลเปรียบเทียบคาสอบบัญชี ดังน้ี

 ท้ังน้ี ผูสอบบัญชีท้ัง 3 คน มีความอิสระ โดยไมเปนผูท่ีมีความสัมพันธ หรือมีสวนไดสวนเสียกับบริษัทฯ / ผูถือหุนรายใหญ /

กรรมการบริษัท / ผูบริหารแตอยางใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตามวิชาชีพ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวา สมควรพิจารณาเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน

พิจารณาแตงตั้ง นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 หรือนางสาวพัชรวรรณ คูณะรังษี 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6650 หรือนายสําราญ แตงฉ่ํา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 8021 จากบริษัท สํานักงาน อีวาย 

จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2565 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันท่ี 

31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดยกําหนดคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสท่ี 1-3 ไตรมาสละ 125,000 บาท คาตรวจสอบ

บัญชีและงบการเงินประจําป 795,000 บาท รวมเปนคาตอบแทนผูสอบบัญชีท้ังส้ิน จํานวน 1,170,000 บาท และมีคาใช

จายอ่ืนในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามท่ีจายจริงแตไมเกิน 30,000 บาท (คาใชจายอ่ืนฯ เปนอัตราเดียวกับป 2564) ท้ังน้ี 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดพิจารณากล่ันกรองอยางเหมาะสมแลว  

นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ 4799 ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินบริษัทฯ

นางสาวพัชรวรรณ คูณะรังษี 6650 ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินบริษัทฯ

นายสําราญ แตงฉ่ํา 8021 1 รอบปบัญชี (พ.ศ. 2564)

ช่ือผูสอบบัญชี จํานวนปท่ีลงนามในฐานะผูสอบบัญชีของบริษัทฯเลขท่ีผูสอบบัญชีรับอนุญาต

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 2565 2564

คาสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส 375,000 375,000

คาตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป 795,000 795,000

รวม  1,170,000 1,170,000

 (หนวย: บาท)

 ขอมูลผูสอบบัญชี มีรายช่ือดังตอไปน้ี

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ 18,000 18,000

กรรมการตรวจสอบ 14,000 14,000

คาเบ้ียประชุม (บาทตอคร้ัง)

2565 2564
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วาระท่ี 9 รายงานความคืบหนาโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร 2

วัตถุประสงคและเหตุผล เพ่ือรายงานความคืบหนาโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร 2 ใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนรับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 2564 มีมติเห็นสมควรใหรายงานผล

การดําเนินงานของโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร 2 ใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนรับทราบ

วาระท่ี 10 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี)

 บริษัทฯ ไดมีการกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขาประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 แลว จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุน

ทุกทานเขาประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ผานส่ืออิเล็กทรอนิกสโดยพรอมเพรียงกันในวันท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

เวลา 14.00 น. โดยบริษัทฯ จะใชวิธีการลงทะเบียนเขาประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผาน

ส่ืออิเล็กทรอนิกสเพียงชองทางเดียวเทาน้ัน 

 สําหรับผูถือหุนที่ประสงคจะมอบฉันทะใหแกบุคคลอื่นเขาประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

และออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทฯ ใครขอใหทานผูถือหุนโปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ 

ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบท่ีใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) ตามสิ่งที่สงมาดวย (7) หรือ Download ไดจากเว็บไซตของบริษัทฯ ที่ www.

thainakarin.co.th โดยหาก คัสโตเดียน (Custodian) ใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. คัสโตเดียน (Custodian) สามารถ

บันทึกขอมูลการออกเสียงตามหนังสือมอบฉันทะในระบบ e-Proxy Voting ของศูนยรับฝากหลักทรัพยแหงประเทศไทย

(TSD) โดยจะตองบันทึกขอมูลลวงหนาถึงเวลา 17.00 น. กอนวันประชุม 1 วัน นอกจากนี้ ทานสามารถมอบฉันทะให 

กรรมการตรวจสอบ คือ นายไกรศักด์ิ ขัดคํา หรือ รศ. ดร.ปญญา อิสระวรวาณิช (รายละเอียดขอมูลกรรมการตรวจสอบ 

ตามส่ิงท่ีสงมาดวย (6)) เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได

 เพ่ือใหการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ดําเนินไปดวยความเรียบรอย และสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ ขอความรวมมือ

ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ีจะเขาประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส โปรดศึกษาข้ันตอนการลงทะเบียนและวิธีการเขารวมประชุม

จากเอกสารรายละเอียด และวิธีการ ในการประชุมสามัญผูถือหุนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ตามส่ิงท่ีสงมาดวย (8) โดยบริษัทฯ 

ขอความรวมมือใหทานดําเนินการลงทะเบียนคําขอการใชงานระบบลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 7 วัน เพ่ือท่ีบริษัทฯ 

จะไดดําเนินการตามความประสงคของทานตอไป

 อน่ึง บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานประจําป 2564 ในรูปแบบ QR Code (ไฟลอิเล็กทรอนิกส) เทาน้ัน และจัดสงใหผูถือหุน 

ตามส่ิงท่ีสงมาดวย (2) แลว โดยทานผูถือหุนสามารถดาวนโหลดรายงานประจําปโดยการสแกน QR Code ตามส่ิงท่ีสงมาดวย 

(2) น้ีได

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)

(นายแพทยเจริญ มีนสุข)

ประธานกรรมการ

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)
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เวลาและสถานท่ี 

 ประชุมเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม A ช้ัน 4 อาคารโรงพยาบาล

ไทยนครินทร เลขท่ี 345 ถนนเทพรัตน กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีผูเขารวมประชุม ดังน้ี

รายชื่อกรรมการท่ีเขาประชุม

 1. นพ.เจริญ  มีนสุข ประธานกรรมการ

 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. คุณทศพร  สิหนาทกถากุล กรรมการ

 9. คุณไกรศักด์ิ ขัดคํา กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

 10. รศ. ดร.ปญญา อิสระวรวาณิช กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

 11. คุณชัยฤกษ วิริยะรัตนพร กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

รายช่ือกรรมการท่ีไมไดเขาประชุม

 1. ศ. เกียรติคุณ นพ.เดชา ตันไพจิตร กรรมการ 

 2. นพ.ปรีดี เหตระกูล กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

 3. รศ. นพ.เชิดศักด์ิ ธีระบุตร กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

รายช่ือผูบริหารท่ีเขารวมประชุม

 1. ศ. นพ.พิทยภูมิ ภัทรนุธาพร รองประธานบริหาร

 2. ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ.ชัยพร ภัทราคม ผูอํานวยการโรงพยาบาล

 3. คุณน้ําเพ็ชร สรัคคานนท รองผูอํานวยการแพทย งานพยาบาล

 4. คุณดารณี ทับแกน รองผูอํานวยการบริหาร สายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท

รายช่ือผูสอบบัญชีท่ีเขารวมประชุม

 1. คุณสําราญ แตงฉ่ํา      ผูสอบบัญชี บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

ส่ิงท่ีสงมาดวย 1

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563
ของ

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)
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เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น.

 คุณบัณฑิต ประทุมตะ รับหนาท่ีพิธีกรดําเนินรายการ ไดแจงตอท่ีประชุมวา มีจํานวนผูถือหุนมาเขาประชุมดวยตนเอง

66 ราย ถือหุนรวม 37,547,993 หุน และมีผูรับมอบฉันทะจํานวน 26 ราย ถือหุนรวม 72,476,506 หุน รวมจํานวนผูถือหุนท้ังส้ิน 

92 ราย นับจํานวนหุนได 110,024,499 หุน  จากจํานวนหุนท่ีจําหนายไปแลว 180,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 61.1247

ถือวาครบองคประชุมตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ และสามารถเร่ิมการประชุมได

 คุณบัณฑิตฯ กลาวแนะนํากรรมการบริษัท ผูบริหาร และผูรับเชิญเขารวมประชุมท้ังน้ี มีกรรมการลาประชุมเน่ืองจากปวย 

จํานวน 3 ทาน คือ ศ. เกียรติคุณ นพ.เดชา ตันไพจิตร, นพ.ปรีดี เหตระกูล  และ รศ. นพ.เชิดศักด์ิ ธีระบุตร จากน้ันคุณบัณฑิตฯ 

ช้ีแจงเร่ืองขอกฎหมาย ขอบังคับ และหลักเกณฑของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวของกับการประชุมสามัญผูถือหุน มีรายละเอียดดังตอไปน้ี

1.

5.

3.

2.

6.

4.

องคประชุมผูถือหุน

วิธีการลงคะแนน

การประชุมท่ีนอกเหนือจากท่ีกําหนดใน 

หนังสือเชิญประชุมฯ 

วิธีการดําเนินการประชุมตามวาระ

มติท่ีประชุม

การนับคะแนนเสียง

ท่ีประชุมจะเร่ิมทําการประชุมไดก็ตอเม่ือมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ

เขาประชุมตองไมนอยกวา 25 ทาน หรือไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวน

ผูถือหุนท้ังหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ

จํานวนหุนท่ีไดจําหนายแลวท้ังหมด

การลงคะแนนจะกระทําโดยเปดเผยดวยบัตรลงคะแนน แตหาก

ตองการลงคะแนนลับ ตองมีผูถือหุนไมนอยกวา 5 คนรองขอ และ

ท่ีประชุมเห็นชอบดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบ

ฉันทะซึ่งมาประชุม โดยใหนับหุนหนึ่งเปนเสียงหนึ่ง สวนวิธีการ

ลงคะแนนลับใหประธานในที่ประชุมกําหนด ซึ่งในครั้งนี้ไดกําหนด 

การลงคะแนนลับ คือ ใชบัตรลงคะแนนโดยไมระบุช่ือ 

กรณีประชุมตามระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมเสร็จส้ิน ผูถือหุน 

และผูรับมอบฉันทะซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวน

หุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด มีสิทธิขอใหท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืน

นอกเหนือไปจากท่ีกําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมก็ได โดยใหนับหุน

หน่ึงเปนเสียงหน่ึง

การประชุมตองเปนไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดในหนังสือ 

เชิญประชุม เวนแตท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 

3 ของจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่มาประชุม ใหเปลี่ยน 

ลําดับระเบียบวาระการประชุม

จะใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่

เขามาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียง

ตามจํานวนหุนที่ถือ และนับหุนหนึ่งเปนหนึ่งเสียง ในกรณีเสียง

เทากันใหประธานออกเสียงเพ่ิมอีกหน่ึงเสียงเปนเสียงช้ีขาด

ผูถือหุนมีเสียงเทากับจํานวนหุนท่ีถือ

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)
THAINAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
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 สําหรับป 2563 น้ี บริษัทฯ ไดนําระบบการลงทะเบียน การลงคะแนน และรูปแบบบัตรลงคะแนนซ่ึงเปนโปรแกรมของ

บริษัท โอเจ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด มาใชในการจัดประชุม สําหรับวิธีการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนท่ีถูกตอง ผูถือหุน

หรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนจะตองทําเครื่องหมายกากบาท () หรือ เครื่องหมายถูก () ในชองที่ตนเองประสงค 

จะลงคะแนนชองใดชองหน่ึง คือ เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง พรอมกับลงนามในบัตรลงคะแนน ในกรณีท่ีลงคะแนนผิด 

ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ สามารถขีดฆาและลงนามกํากับบริเวณท่ีขีดฆาและทําเคร่ืองหมายกากบาท () หรือเคร่ืองหมาย 

ถูก () ลงคะแนนใหมถือวาบัตรลงคะแนนน้ันถูกตอง ในกรณีแตละวาระการประชุม ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใดไมสง 

บัตรลงคะแนน ใหถือวาในวาระการประชุมน้ันผูถือหุนลงคะแนนเห็นดวยโดยปริยาย (นําเสนอตัวอยางการลงคะแนนบัตรดี

และบัตรเสียทางจอภาพ)

 สําหรับเง่ือนไขในการอนุมัติมติในวาระตาง ๆ มีดังน้ี

 1. วาระท่ี 1, 3 และ 9 เปนวาระแจงเพ่ือทราบ

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

   และมีสิทธิออกเสียง

 3. วาระท่ี 7 จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของ

   ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 เพื่อเปนการแสดงออกถึงความโปรงใสและธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯ ไดขอเชิญอาสาสมัครจากผูเขาประชุม 1 ทาน 

เปนสักขีพยานในการนับคะแนน ซ่ึงคุณสิริศิลป เจียสุวรรณ ผูถือหุนมาดวยตนเองแจงความประสงคเปนอาสาสมัครในการ

เปนสักขีพยานการนับคะแนนเสียงในคร้ังน้ี 

 สําหรับการเรียนเชิญและแจงขอมูลเก่ียวกับการประชุมฯ ใหแกผูถือหุนทราบ บริษัทฯ ดําเนินการ 3 ชองทาง ดังน้ี

 1. จัดสงหนังสือเชิญประชุมฯ ทางไปรษณีย

 2. ประกาศทางหนังสือพิมพ

 3. ประกาศทางเว็บไซตของบริษัทฯ 

 ภายหลังเสร็จส้ินการช้ีแจง คุณบัณฑิตฯ ไดเร่ิมดําเนินการเขาสูวาระการประชุมตามลําดับ

7.

9.

8.

มติท่ีประชุมกรณีเลือกต้ังกรรมการ

กรณีผูถือหุนมีสวนไดสวนเสียเปนพิเศษ

ในเร่ืองท่ีพิจารณา

มติท่ีประชุมกรณีจายคาตอบแทน

กรรมการ

การลงคะแนนในวาระเลือกต้ังกรรมการ ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ

ซ่ึงมาประชุมจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดเลือกบุคคลเดียว หรือ

หลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู

ใหแกบุคคลใดมากนอยเพียงใดไมได

ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะใดท่ีมีสวนไดสวนเสียเปนพิเศษในเร่ืองใด

ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะผูนั ้น ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ในเร่ืองน้ัน

เปนไปตามมติท่ีประชุมผูถือหุน ซ่ึงประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอย

กวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ

ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบ

  - ไมมีเร่ืองแจงใหท่ีประชุมทราบ -

 คุณบัณฑิตฯ แจงใหที่ประชุมทราบวาในวาระที่ 1 เปนวาระแจงเพื่อทราบจึงไมตองมีการลงคะแนนเพื่ออนุมัติดวย 

คะแนนเสียง

วาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ซ่ึงประชุมเมือ่วันท่ี 21 พฤศจิกายน

  พ.ศ. 2562

 ประธานฯ แจงตอที่ประชุมขอใหพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ประชุมเมื่อวันที่         

21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ตามสําเนารายงานการประชุมซ่ึงไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ในคร้ังน้ี 

จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติ

 ภายหลังจากประธานฯ ช้ีแจงตอท่ีประชุม ไมมีผูใดมีคําถามเพ่ิมเติม จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติ

 คุณบัณฑิตฯ แจงเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 2 จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและ 

ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 มติท่ีประชุม: ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562  ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 

21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ดวยคะแนนเสียงดังน้ี

วาระท่ี 3 พิจารณารับทราบรายงานประจําป 2563 (Annual Report) ของบริษัทฯ

 ประธานฯ แจงตอท่ีประชุมพิจารณารายงานประจําป 2563 (Annual Report) ของบริษัทฯ ท่ีแนบทายหนังสือเชิญประชุม 

(ส่ิงท่ีสงมาดวย (2)) ในรูปแบบ QR Code ซ่ึงไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ในคร้ังน้ี ซ่ึงคณะกรรมการ

บริษัทฯ พิจารณาแลว เห็นวาถูกตอง จึงขอใหท่ีประชุมฯ พิจารณา

 คุณสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุนมาดวยตนเอง กลาววาจากรายงานประจําป 2563 ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท 

หนา 84 หัวขอผลการดําเนินงานรวม (ลานบาท) บรรทัดสุดทาย อัตรากําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (บาท) จะเห็นไดวาในป 2561 

มีกําไร 1.98 บาทตอหุน ป 2562 มีกําไร 1.76 บาทตอหุน และป 2563 มีกําไร 1.42 บาทตอหุน ซ่ึงเปนตัวเลขท่ีลดลงจึงเห็นวา

ในปถัดไปควรท่ีทําใหอัตรากําไรตอหุนเพ่ิมข้ึน

 ภายหลังจากน้ันไมมีผูใดมีคําถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติ

 คุณบัณฑิตฯ แจงใหที่ประชุมทราบวาในวาระที่ 3 เปนวาระพิจารณารับทราบจึงไมตองมีการลงคะแนนเพื่ออนุมัติดวย 

คะแนนเสียง

 มติท่ีประชุม: ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติรับทราบรายงานประจําป 2563 ของบริษัทฯ 

คะแนน รอยละ

เห็นดวย 110,210,653 เสียง 100.0000

ไมเห็นดวย 0 เสียง 0.0000

งดออกเสียง 0 เสียง 0.0000

บัตรเสีย 5 เสียง 0.0000

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)
THAINAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
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วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมัติรายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงินประจําป ส้ินสุด ณ วันที ่31 กรกฎาคม         

  พ.ศ. 2563 ของบริษัทฯ ซ่ึงไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

 ประธานฯ มอบหมายใหคุณไกรศักด์ิ ขัดคํา ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ แจงท่ีประชุมขอใหพิจารณาและอนุมัติ

รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงินประจําป ส้ินสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ของบริษัทฯ ซ่ึงไดรับการตรวจสอบ 

โดยผูสอบบัญชี บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

 คุณไกรศักด์ิฯ แจงวาในสวนของผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชี 2563 ส้ินสุด 31 กรกฎาคม 2563 

นี้ไดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมไดแสดงเปรียบเทียบ 

ผลประกอบการต้ังแตป 2561 - 2563 

 ภายหลังจากน้ันไมมีผูใดมีคําถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติ

 คุณบัณฑิตฯ แจงเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 4 จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและ

ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 มติท่ีประชุม: ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติรายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงินประจําปส้ินสุดวันท่ี  31 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2563 ของบริษัทฯ ซ่ึงไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ดวยคะแนนเสียงดังน้ี

คะแนน รอยละ

เห็นดวย 109,723,353 เสียง 99.5396

ไมเห็นดวย 504,200 เสียง 0.4574

งดออกเสียง 3,300 เสียง 0.0030

บัตรเสีย 5 เสียง 0.0000

วาระท่ี 5  พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผลประจําป 2563 แกผูถือหุนของบริษัทฯ

 ประธานฯ แจงท่ีประชุมวา ความเห็นคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวา ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯ 

มีผลกําไรสุทธิประจําป 2563 เปนจํานวนเงิน 256,334,756 บาท (สองรอยหาสิบหกลานสามแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดรอย 

หาสิบหกบาทถวน) และเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการต้ังแต วันท่ี 1 

สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ในอัตราหุนละ 0.45 บาท (ส่ีสิบหาสตางค) คิดเปนเงินท้ังส้ินจํานวน 

81,000,000 บาท (แปดสิบเอ็ดลานบาทถวน) โดยการจายเงินปนผลดังกลาว จะจายใหแกผูถือหุนท่ีมีช่ือปรากฏ ณ วันกําหนด

รายช่ือผูมีสิทธิไดรับเงินปนผล ในวันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และเสนอจายเงินปนผลวันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563

 นําเสนอขอมูลการจายเงินปนผลต้ังแตป 2559-2563 ตอท่ีประชุม โดยแสดงทางจอภาพประกอบ

ยอดรวมของ
เงินปนผล (ลานบาท)

กําไรสุทธิ 
(ลานบาท)

รายได 
(ลานบาท)ป

วันท่ี
จายเงินปนผล

เงินปนผล/หุน
(บาท)

2563 2,037.47 256.33 0.45 81 16 ธ.ค. 63

 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
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คะแนน รอยละ

เห็นดวย 110,234,953 เสียง 100.0000

ไมเห็นดวย 0 เสียง 0.0000

งดออกเสียง 0 เสียง 0.0000

บัตรเสีย 5 เสียง 0.0000

 พ.ต.กอบโชค นุตะมาน ผูถือหุนมาดวยตนเอง สอบถามตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 

ไดแจงเงินปนผล 0.55 บาท ในหนาท่ี 4 และ หนาท่ี 5 เปน 0.45 บาท

 คุณไกรศักด์ิฯ ช้ีแจงหากดูในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน หนาท่ี 4 วาระท่ี 5 ในสวนของจํานวนเงินปนผลท่ีกําหนด

จาย 0.55 บาทน้ันเปนของป 2562 ซ่ึงของป 2563 จะเปนไปตามท่ีพิธีกรนําเสนอโดยคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณา แลว 

เห็นวาเสนอใหพิจารณาจายเงินปนผลในอัตราหุน 0.45 บาท เปนมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนําเสนอให

ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติในวันน้ี

 คุณสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุนมาดวยตนเอง กลาวเพ่ิมเติมตามท่ีคุณไกรศักด์ิฯ ช้ีแจง ในสวนของอัตราปนผล 0.55 บาทน้ัน

เปนปนผลท่ีจายจากผลประกอบการของป 2562 ต้ังแต 1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562 ซ่ึงไดจายปนผลในธันวาคม 

2562 สวนการจายเงินปนผลในป 2563 น้ีเสนอพิจารณา 0.45 บาท จากผลประกอบการต้ังแต 1 สิงหาคม 2562 - 31 

กรกฎาคม 2563 โดยจะจายปนผลในป 2563 

 คุณไกรศักดิ์ฯ แจงวาเปนไปตามที่คุณสถาพรฯ ชี้แจงเพิ่มเติม และขอแจงวาบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด 

(มหาชน) รอบระยะเวลาบัญชีจะแตกตางจากบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ๆ ซ่ึงรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทอ่ืนสวนใหญกําหนด

เร่ิมตนในวันท่ี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม ของทุก ๆ ป แตของบริษัทฯ จะแตกตางจากท่ีอ่ืนเน่ืองจากเร่ิมรอบบัญชีในวันท่ี

1 สิงหาคม - 31 กรกฎาคม ดังน้ันในสวนท่ีผูถือหุนสอบถามปนผลท่ีแสดงในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน การจายเงินปนผล 

0.55 บาท เปนผลประกอบการของป 2562 สวนผลประกอบการของป 2563 เปนสวนท่ีผูถือหุนกําลังพิจารณาอยูในวาระน้ี

 ภายหลังจากน้ันไมมีผูใดมีคําถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติ

 คุณบัณฑิตฯ แจงเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 5 จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและ 

ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 มติท่ีประชุม: ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลประกอบการ ต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ในอัตราหุนละ 0.45 บาท (ส่ีสิบหาสตางค) คิดเปนเงินท้ังส้ินจํานวน 81,000,000 บาท 

(แปดสิบเอ็ดลานบาทถวน) โดยการจายเงินปนผล จะจายใหแกผูถือหุนที่มีชื่อปรากฏ ณ วันกําหนดรายชื่อผูมีสิทธิไดรับ 

เงินปนผล ในวันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และเสนอจายเงินปนผลวันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ดวยคะแนนเสียงดังน้ี

วาระท่ี 6 พิจารณาแตงต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระและแกไขอํานาจกรรมการ 

  (ถามี)

 ประธานฯ แจงท่ีประชุมวา ตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดฯ และตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 18

กําหนดใหกรรมการบริษัทออกจากตําแหนงในอัตรา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัทท้ังหมด โดยกรรมการท่ีครบกําหนด 

ออกตามวาระน้ัน อาจไดรับการเลือกใหกลับเขามาดํารงตําแหนงใหมได ปจจุบัน มีรายช่ือกรรมการท่ีครบกําหนดออกตาม 

วาระจํานวน 4 ทาน จากจํานวนกรรมการท้ังหมด 14 ทาน ดังน้ี

 1. นายฐิติ สิหนาทกถากุล กรรมการ

 2. นพ.อาคม เชียรศิลป กรรมการ

 3. รศ. ดร.ปญญา อิสระวรวาณิช กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 4. รศ. นพ.เชิดศักด์ิ ธีระบุตร กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)
THAINAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

13



 1. นายฐิติ สิหนาทกถากุล กรรมการ

 2. นพ.อาคม เชียรศิลป กรรมการ

 3. รศ. ดร.ปญญา อิสระวรวาณิช กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 4. รศ. นพ.เชิดศักด์ิ ธีระบุตร กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา กรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระทุกทานเปนผูทรงคุณวุฒิ ที่มีประวัติการ 

ทํางานโปรงใสมีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณการทํางานที่หลากหลายวิชาชีพ จึงเสนอแตงตั้ง

กรรมการท่ีออกจากตําแหนงตามวาระใหกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึงมีจํานวน 4 ทาน ดังน้ี

 1. นายฐิติ สิหนาทกถากุล กรรมการ

 2. นพ.อาคม เชียรศิลป กรรมการ

 3. รศ. ดร.ปญญา อิสระวรวาณิช กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 4. รศ. นพ.เชิดศักด์ิ ธีระบุตร กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

 ภายหลังจากประธานฯ ช้ีแจงตอท่ีประชุมไมมีผูใดมีคําถามเพ่ิมเติม จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติ

 คุณบัณฑิตฯ แจงเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระที่ 6 จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและ 

ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 มติท่ีประชุม: ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติการลงคะแนนแตงต้ังกรรมการ ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี

คะแนน

คะแนน

คะแนน

คะแนน

รอยละ

รอยละ

รอยละ

รอยละ

เห็นดวย 109,645,853 เสียง 99.4656

ไมเห็นดวย 513,300 เสียง 0.4656

งดออกเสียง 75,800 เสียง 0.0688

บัตรเสีย 5 เสียง 0.0000

เห็นดวย 109,649,153 เสียง 99.4686

ไมเห็นดวย 513,300 เสียง 0.4656

งดออกเสียง 72,500 เสียง 0.0658

บัตรเสีย 5 เสียง 0.0000

เห็นดวย 109,645,753 เสียง 99.4655

ไมเห็นดวย 513,400 เสียง 0.4657

งดออกเสียง 75,800 เสียง 0.0688

บัตรเสีย 5 เสียง 0.0000

เห็นดวย 109,645,053 เสียง 99.4649

ไมเห็นดวย 589,900 เสียง 0.5351

งดออกเสียง 0 เสียง 0.0000

บัตรเสีย 5 เสียง 0.0000
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วาระท่ี 7 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท และคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

 คุณบัณฑิตฯ นําเสนอทางจอภาพแสดงคาตอบแทนกรรมการบริษัท และคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบในปที่ผานมา 

พรอมช้ีแจงความเห็นคณะกรรมการบริษัทพิจารณาคาตอบแทนกับความเหมาะสมตาง ๆ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญ

ผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท และคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ สําหรับป 2564 ในอัตราดังนี้ 

(อัตราเดียวกับป 2563)

คาเบ้ียประชุมกรรมการบริษัท

 • ประธานกรรมการ   เปนจํานวนเงิน  18,000 บาท ตอการประชุม 1 คร้ัง

 • กรรมการ    เปนจํานวนเงิน  14,000 บาท ตอการประชุม 1 คร้ัง 

คาเบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบ

 • ประธานกรรมการตรวจสอบ  เปนจํานวนเงิน  18,000 บาท ตอการประชุม 1 คร้ัง

 • กรรมการตรวจสอบ   เปนจํานวนเงิน  14,000 บาท ตอการประชุม 1 คร้ัง

 สวนสวัสดิการคารักษาพยาบาลสําหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และครอบครัว เปนจํานวนเงินไมเกินปละ 

800,000 บาทตอทาน (อัตราเดียวกับป 2563)

 ภายหลังจากน้ันไมมีผูใดมีคําถามเพ่ิมเติมประธานฯ จึงขอใหท่ีประชุมฯ พิจารณาลงมติ

 คุณบัณฑิตฯ แจงเง่ือนไขการลงคะแนนในวาระท่ี 7 จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ 

จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

สําหรับป 2563 ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอดวยคะแนนเสียงดังน้ี

คะแนน รอยละ

เห็นดวย 72,921,353 เสียง 99.6545

ไมเห็นดวย 0 เสียง 0.0000

งดออกเสียง 252,800 เสียง 0.3455

บัตรเสีย 5 เสียง 0.0000

 ซ่ึงมีคะแนนเสียงเห็นดวยเกินสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียง

วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ต้ังแต

   วันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

 คุณบัณฑิตฯ แจงตอท่ีประชุมวา ความเห็นกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรแตงต้ังผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  ดังน้ี

 • นางสรินดา  หิรัญประเสริฐวุฒิ      เลขทะเบียน 4799 หรือ    

 • นางสาวศิริวรรณ นิตยดํารง   เลขทะเบียน 5906 หรือ       

 • นายสําราญ แตงฉ่ํา    เลขทะเบียน 8021

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)
THAINAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
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 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2564 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 

กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยกําหนดคาตอบแทน เปนจํานวนเงิน 1,170,000 บาท ซึ่งเปนคาสอบทานฯ ไตรมาสท่ี 1-3 

ไตรมาสละ 125,000 บาท, คาตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป 795,000 บาท และคาใชจายในการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบตามท่ีจายจริงไมเกิน 30,000 บาท ซ่ึงเปนอัตราเดิมของป 2563

 ภายหลังจากน้ันไมมีผูใดมีคําถามเพ่ิมเติมประธานฯ จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติ

 คุณบัณฑิตฯ แจงเงื่อนไขการลงคะแนนในวาระท่ี 8 จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและ 

ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 มติท่ีประชุม: ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหแตงต้ัง

 • นางสรินดา  หิรัญประเสริฐวุฒิ      เลขทะเบียน 4799 หรือ    

 • นางสาวศิริวรรณ นิตยดํารง   เลขทะเบียน 5906 หรือ       

 • นายสําราญ แตงฉ่ํา    เลขทะเบียน 8021

 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2564 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 

กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โดยกําหนดคาตอบแทนเปนจํานวนเงิน 1,170,000 บาท และคาใชจายในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ตามท่ีจายจริงไมเกิน 30,000 บาท ดวยคะแนนเสียงดังน้ี

วาระท่ี 9   รายงานความคืบหนาโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร 2

 ประธานฯ มอบหมายใหคุณประภัทร สุทธาเวศ เปนผูรายงานความคืบหนาโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร 2

 คุณประภัทรฯ แจงในฐานะประธานคณะทํางานเก่ียวกับโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร 2 ขอรายงานความคืบหนา 

โครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร 2 ดังตอไปน้ี

 ตามท่ีไดรายงานใหท่ีประชุมผูถือหุนคร้ังท่ีแลววาไดมีการปรับโครงการกอสราง ดังกลาวเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ 

ปจจุบันและแนวโนมในอนาคต ท้ังน้ีเพื่อประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุนเปนสําคัญน้ัน ไดมีขอสรุปท่ีจะดําเนินการตาม 

ลําดับความสําคัญกอนหลัง ดังน้ี

 1. ใหมีการกอสรางอาคารท่ีจอดรถ โดยจะกอสรางอาคารสูง 9 ช้ัน จอดรถไดรวม 300 คัน ในพ้ืนท่ีใชสอยประมาณ 

9,980 ตารางเมตร คาใชจายในการกอสรางประมาณ 98.4 ลานบาท ขณะน้ีเร่ิมการกอสรางแลวคาดวาจะเปดใชงานได

  ประมาณปลายป 2564

 2. ใหมีการกอสรางอาคารศูนยรังสีรักษา โดยโครงการอยูในระหวางการนําเสนอแบบเพื่อพิจารณา และคาดวาจะได

  ขอสรุปในเร็ว ๆ น้ี

 3. สําหรับการกอสรางอาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร 2 ไดมีความเห็นวาบริษัทฯ ควรพิจารณาสถานการณตาง ๆ 

อีกสักระยะหน่ึง กอนท่ีจะดําเนินใด ๆ ในข้ันถัดไป

 ท้ังน้ี ไดขอนําเสนอภาพอาคารตาง ๆ ของโครงการ ท้ังภาพเคล่ือนไหวและภาพน่ิงของกลุมอาคารตาง ๆ ในโครงการ

โรงพยาบาลไทยนครินทร 2

คะแนน รอยละ

เห็นดวย 110,169,653 เสียง 99.9312

ไมเห็นดวย 0 เสียง 0.0000

งดออกเสียง 75,800 เสียง 0.0688

บัตรเสีย 5 เสียง 0.0000

16

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564
Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2O21



 คุณสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุนมาดวยตนเอง กลาววาในการลงทุนจะทําใหทรัพยสินเพิ่มขึ้น เมื่อทรัพยสินเพิ่มขึ้นอาจ

ทําใหมีปญหาเร่ืองอัตราสวนผลตอบแทนจากสินทรัพย (Return on Asset) และเม่ือลงทุนในทรัพยสินเพ่ิมทําใหตนทุนคา 

เสื่อมราคาเพิ่มขึ้น ในขณะท่ีรายไดไมเพิ่มขึ้นจึงทําใหอัตรากําไรลดลงซึ่งมีผลตอเงินปนผลของผูถือหุน จึงขอใหพิจารณาให

สอดคลองกับเงินท่ีลงทุน

 คุณประภัทรฯ ช้ีแจงวาเชนเดียวกับท่ีคุณสถาพรฯ ไดใหขอสังเกตเก่ียวกับโครงการน้ีไว บริษัทฯ ไดใชระยะเวลาในการ

พิจารณาโครงการพอสมควรเน่ืองจากคํานึงถึงเร่ืองน้ีเปนอยางมาก

 คุณแววตา หลูอารียสุวรรณ ผูถือหุนมาดวยตนเอง สอบถามในสวนของอาคารใหมจะมีการทําเร่ืองผูสูงอายุหรือไม เน่ือง

จากปจจุบันเปนสังคมของผูสูงอายุ

 ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ชัยพรฯ ช้ีแจงวาบริษัทฯ คํานึงถึงเร่ืองน้ีและไดมีการปรับปรุงเพ่ือรองรับโรงพยาบาลไทยนครินทร 2

ซึ่งปจจุบันในสวนของผูสูงอายุไดมีเวชศาสตรฟนฟู จักษุ กระดูกและขอท่ีเปนศูนยท่ีมีความทันสมัยมากขึ้นและการดูแล

ผูสูงอายุ รวมท้ังหัวใจและสมอง ผาตัดทางดานไต ปลูกถายไต และกิจกรรมท่ีรองรับผูสูงอายุ รวมถึง Women Center ท่ีมี

ผูหญิงสูงอายุดวยเพ่ือท่ีจะรองรับโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร 2 จึงจะเห็นไดวาในขณะน้ีบริษัทฯ ไดมีการขยายตัวในทาง

การดูแลผูสูงอายุ แตยังขยายตัวไดไมเต็มท่ี โดยคาดวาจะสามารถขยายตัวไดเต็มท่ีเม่ือโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร 2 

แลวเสร็จ

 คุณบัณฑิตฯ แจงใหท่ีประชุมทราบวาในวาระท่ี 9 เปนวาระแจงเพื่อทราบจึงไมตองมีการลงคะแนนเพื่ออนุมัติดวย 

คะแนนเสียง

 มติท่ีประชุม: ท่ีประชุมรับทราบตามท่ีประธานฯ แจงตอท่ีประชุม

วาระท่ี 10  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี)

 คุณสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผูถือหุนมาดวยตนเอง แจงขอใหผูบริหารกลาวถึงชวงสถานการณการแพรระบาดโควิด 19 

(COVID-19) จนถึงปจจุบันของบริษัทฯ ในเร่ืองของลูกคาท่ีเขามาใชบริการหรือผลกระทบอ่ืน ๆ และผลลัพธของการทํางาน

ของฝายปฏิบัติการ และฝายบริหารมีความกังวลตอสถานการณท่ีเกิดข้ึนหรือไม รวมถึงปจจัยท่ีเขามามีส่ิงใดท่ีจะทําใหผูถือหุน

ม่ันใจหรือตองมีมาตรการปองกันท่ีมากกวาน้ี

 ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ.ชัยพรฯ ช้ีแจงวาบริษัทฯ ไดรับผลกระทบต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2563 จํานวนผูปวยลดลง 

แตเน่ืองจากบริษัทฯ อยูในระบบประกันและคูสัญญามากกวารอยละ 50 จึงทําใหคนไขลดลงไมมาก ซ่ึงในชวงเดือนเมษายน 

2563 ผูปวยในจะลดลงประมาณรอยละ 50 และผูปวยนอกลดลงประมาณรอยละ 40 ตอมาในชวงเดือนพฤษภาคม 2563 

จํานวนผูปวยเพ่ิมข้ึน โดยในปจจุบันผูปวยลดลงจากเดิมประมาณรอยละ 10 เทาน้ัน แตเปนท่ีแนนอนวาทุกบริษัทในอุตสาหกรรม

เดียวกันตางก็ไดรับผลกระทบเชนเดียวกันท้ังหมด 

 คุณเทอดศักด์ิ หวังเศต ผูถือหุนมาดวยตนเอง สอบถามในอนาคตจะมีเร่ืองเก่ียวกับ OPD disruption เชน การท่ีผูใชบริการ

เขาไปตรวจเลือดหรือ เอกซเรย จากภายนอกแลวคอยมาพบแพทยท่ีโรงพยาบาล หรือกรณีท่ีมีการปรึกษาแพทยทางออนไลน

เปนตน จึงขอสอบถามวา 1). ผูบริหารมีมุมมองเก่ียวกับเร่ืองน้ีอยางไร 2). จะเตรียมรับมือกับเร่ืองน้ีอยางไร 

 ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ.ชัยพรฯ ช้ีแจงวา การเขามาของระบบปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence = AI) ตาง ๆ 

บริษัทฯ ไมมีผลกระทบอะไรมากนัก แตส่ิงท่ีไดรับผลกระทบคือเร่ืองการไปรักษาผูปวยท่ีบาน เชนในชวงสถานการณโควิด 19

(COVID-19) ผูปวยจะตองเจรจากับบริษัทประกัน เน่ืองจากตามท่ีบริษัทประกันกําหนดไววาหากเปนการไปรักษาผูปวยท่ีบาน

บริษัทประกันจะไมจายเงินให แตตอนน้ีไดมีการยกเลิกแลว 

 คุณเทอดศักดิ์ หวังเศต ผูถือหุนมาดวยตนเอง สอบถามผูบริหารมีมุมมองอยางไรเก่ียวกับสภาพแขงขันในปจจุบันและ

ในพ้ืนท่ีน้ีก็มีการเปดโรงพยาบาลเพ่ิมข้ึนแตในขณะเดียวกันก็มีพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพเพ่ิมข้ึนเชนเดียวกัน

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)
THAINAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
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 ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ.ชัยพรฯ ช้ีแจงวาโรงพยาบาลตาง ๆ  ท่ีเปดใหมสวนใหญเปนโรงพยาบาลเฉพาะทาง จึงมีผลกระทบ

กับบริษัทฯ บาง แตไมมาก เน่ืองจากตามท่ีไดกลาวไววาผูใชบริการสวนใหญของบริษัทฯ เปนผูปวยคูสัญญาและบริษัทประกัน

ซ่ึงในสวนของบริษัทประกัน หากโรงพยาบาลท่ีเปดใหม ยงัไมไดรับการรับรองจากมาตรฐาน บริษัทประกันอาจจะไมดําเนินการ

ใหเขารวมเปนคูสัญญา ดังน้ันคูสัญญาจะยังคงใชบริการท่ีบริษัทฯ แตในอนาคตก็ตองระวังเน่ืองจากหากโรงพยาบาลตาง ๆ

ไดรับการรับรองมาตรฐานแลว ก็จะสามารถแขงขันกับบริษัทฯ ได ดังน้ัน บริษัทฯ จึงตองใหการบริการท่ีดี มีคุณภาพ และรักษา

ราคาเหมาะสม ซ่ึงปจจุบันยังคงทําไดดีอยูอยางตอเน่ือง  

 คุณเทอดศักด์ิ หวังเศต ผูถือหุนมาดวยตนเอง สอบถามเร่ืองของมุมมองโควิด 19 (COVID-19) โดยใหมองภาพระยะยาว

ของบริษัทฯ ชวงระยะเวลาต้ังแตปจจุบัน - 2565 และท่ีสําคัญเมื่อมีวัคซีนแลวจะเปนโอกาสหรือความเส่ียงกับบริษัทฯ 

อยางไรบาง 

 ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ.ชัยพรฯ ช้ีแจงวาเร่ืองน้ีมีอยูในแผนการของบริษัทฯ และคาดวาผลกระทบของโควิด 19 (COVID-19)

จะยังอยูตอไปในระยะยาว และเร่ืองของการดูแลรักษาพยาบาลอาจจะตองใชเวลา ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบไปจนถึงชวงเดือน

สิงหาคม 2564 ดังน้ันสิ่งท่ีตองดําเนินการคือ การรักษาคุณภาพของโรงพยาบาล โดยใหความสําคัญเนนคุณภาพดานการ 

รักษา คุณภาพการบริการ และคารักษาพยาบาลอยูในราคาท่ีเหมาะสม ผูใชบริการก็จะยังคงใชบริการกับบริษัทฯ ตอไป แต

ส่ิงท่ีเพ่ิมเติมคือการทําโครงการใหม ๆ ซ่ึงเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญอีกสวนหน่ึง 

 คุณคนึง มรรคธีรานุวัฒน ผูถือหุนมาดวยตนเอง กลาววาเน่ืองจากเปนผูสูงอายุการเดินทางข้ึนลงของโรงพยาบาลไมสะดวก

จึงขอใหทางบริษัทฯ ชวยทําใหการเดินสะดวกมากข้ึนสําหรับผูสูงอายุ

 ประธานฯ กลาววา องคกรจะปรับปรุงใหดีข้ึนไดตองอาศัยขอเสนอแนะจากผูใชบริการ ดังน้ันขอเสนอแนะจากการประชุม

ในวันน้ีจะขอรับฟง

 ศ. นพ.พิทยภูมิฯ กลาววาเพ่ือสรางความม่ันใจใหกับผูถือหุน โดยเฉพาะคุณสถาพรฯ ซ่ึงไดใหความเห็นเก่ียวกับโครงการ 

โรงพยาบาลไทยนครินทร 2 บริษัทฯ ไดคํานึงถึงคําแนะนําเน่ืองจากการลงทุนประมาณ 4,000 ลานบาท บริษัทฯ ไดคํานึงถึง 

รายไดท่ีตองเพ่ิมข้ึนประมาณ 800 - 1,000 ลานบาท และตามท่ีสอบถามเร่ืองโครงการผูสูงอายุ ซ่ึงเปนส่ิงท่ีอยูในโครงการ 

โรงพยาบาลไทยนครินทร 2 โดยในขณะน้ีไดเร่ิมตนโครงการผูสูงอายุบางสวนแลว สวนตามท่ีคุณคนึงฯ กลาวเร่ืองการเดินทาง

ไมสะดวกน้ัน เน่ืองจากสถานการณโควิด 19 (COVID-19) น้ัน ทําใหบริษัทฯ จํากัดเสนทางการเขาออก ซ่ึงบริษัทฯ จะรับ

พิจารณาในเร่ืองการทําทางเขาออกสําหรับผูสูงอายุ

 คุณสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุนมาดวยตนเอง กลาววาเคยไดเสนอเก่ียวกับเร่ืองผูบริหารท่ีเดินทางไปตางประเทศเพ่ือสัมมนา 

ซ่ึงในสวนของคาใชจายในเร่ืองอาหารและท่ีพักมักเปนคาใชจายตองหามทางภาษีแทบทุกประเทศ แตคาใชจายในเร่ืองสุขภาพ 

ความเส่ียงตอชีวิตคาใชจายสําหรับโรงพยาบาลจะไมมีขอจํากัด และไมเปนคาใชจายตองหามทางภาษี ดังน้ัน หากบริษัทฯ จะ

สามารถใหการบริการใหกับผูเดินทางสัมมนา โดยท่ีบางคร้ังสามารถพักในโรงพยาบาลแทนโรงแรมไดบางก็จะเปนการสราง 

รายไดอีกชองทางหน่ึง

 คุณศุรวีร สัตยาอภิธาน ผูถือหุนมาดวยตนเอง สอบถามวามุมมองของผูบริหารน้ันมีความคิดท่ีจะดําเนินการแบบการ

เติบโตจากภายนอก (Inorganic Growth) เนื่องจากเห็นวาบางโรงพยาบาลมีทุนอื่นเขามารับชวงตอ และสามารถใช

โรงพยาบาลไดทันที หากมีทุนใหญเขามารับชวงตอโรงพยาบาลอื่นในแถบน้ีและทําใหสามารถอยูระดับเดียวกับบริษัทฯ ได 

จะสามารถปองกันตัวเองไดอยางไร
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 ศ. นพ.พิทยภูมิฯ ช้ีแจงวาโรงพยาบาลไทยนครินทรเปนรูปแบบ Family Hospital ซ่ึงเปนมาอยางยาวนาน 20 กวาป

และเพ่ือความม่ันใจของผูถือหุน บริษัทฯ มีความม่ันใจวาจะสรางความม่ันคง (Sustainable) และการเติบโตโดยไมมีความ

ประมาท และไมมีความสุมเส่ียง ดังน้ัน โครงการกอสรางท่ีไดลงทุนน้ันบริษัทฯ ไดผานการวิเคราะห และแบงเงินเพียง บางสวน

เพ่ือทําในเร่ืองของ ศูนยมะเร็ง (Cancer Center) ซ่ึงมีความจําเปนสําหรับผูรับบริการและจะสามารถสรางรายไดและบริษัทฯ

ไดเตรียมความพรอมในเร่ืองผูสูงอายุ โดยทําไปทีละข้ันตอน 

 ในชวงตนปหนา บริษัทฯ จะมีการลงทุน Molecular Laboratory (อณูชีววิทยา) โดยทําในเร่ืองของ Polymerase Chain 

Reaction (PCR) คือ การตรวจดูดีเอ็นเอ (DNA) ยีน (Gene) ดวยการทํา PCR ในอนาคตบริษัทฯ จะสามารถตรวจโควิด 19 

(COVID-19) ได ตรวจวินิจฉัยโรคไขเลือดออกสําหรับเด็กไดอยางรวดเร็ว รวมถึงโรคไขหวัดใหญและโรคอื่น ๆ โดยเฉพาะ 

เรื่องของการตรวจโรคมะเร็งและโรคสําหรับสตรีอยางมะเร็งปากมดลูก (HPV DNA) ดังน้ันการพัฒนาดานการรักษาเปน 

ส่ิงท่ีบริษัทฯ ยึดถือ และใหมองเปน Family Hospital รวมถึงมีมาตรฐานในการรักษาพยาบาลแบบโรงเรียนแพทย หมายถึง 

การท่ีบริษัทฯ มีคุณภาพในการรักษาท่ีมีความเปนมาตรฐานสากล (International Standard) เพราะมีความสําคัญสําหรับ

ผูมารับบริการท่ีไดรับการรักษาท่ีดี และสิ่งท่ีบริษัทฯ ยึดถือเปนสําคัญ คือ การแพทยพอเพียง (Sufficiency Medicine) 

เปนการลงทุนท่ีไมประมาท 

 ภายหลังจากน้ันไมมีผูใดมีคําถามเพ่ิมเติม

 ประธานฯ กลาวปดประชุมเวลา 15.47 น.

นางดารณี ทับแกน เลขานุการบริษัท 

นางสาวบุศรา วิกยานนท ผูบันทึกรายงานการประชุม 

(นายเจริญ มีนสุข)

ประธานท่ีประชุม

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)
THAINAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
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ส่ิงท่ีสงมาดวย 2

รายงานประจําป 2564 (Annual Report) ของบริษัทฯ (ในรูปแบบ QR Code)
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ส่ิงท่ีสงมาดวย 3

ขอมูลของกรรมการบริษัทท่ีครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ
ทีไ่ดรับการเสนอช่ือใหกลับเขาเปนกรรมการบริษัทใหมอีกวาระหน่ึง 

และบุคคลท่ีไดรับการเสนอใหแตงต้ังเปนกรรมการเขาใหม

นายประภัทร สุทธาเวศ

กรรมการ และเลขานุการบริษัท

อายุ 77 ป

วันท่ีไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการคร้ังแรก 11 ตุลาคม พ.ศ. 2547

จํานวนปท่ีเปนกรรมการบริษัท 17 ป

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรีรัฐศาสตร (บริหารรัฐกิจ) คณะรัฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• ปริญญาโทรัฐศาสตร (การปกครอง) คณะรัฐศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรทางดานการจัดการและพัฒนาการทองเท่ียว
 มหาวิทยาลัยไฮฟา (University of Haifa) ประเทศอิสราเอล

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

ประสบการณทํางาน
• 2547 - ปจจุบัน
 กรรมการ 
 บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)
• มี.ค. 2564 - ปจจุบัน
 เลขานุการบริษัท 
 บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)
• 2559 - ปจจุบัน
 ท่ีปรึกษาอาวุโส ฝายบริหาร 
 บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)
• 2559 - ปจจุบัน
 กรรมการวิทยาลัยพณิชยการบางนา
• 2561 (มิ.ย. - ก.ย.)
 ปฏิบัติหนาท่ีแทนเลขานุการบริษัท 
 บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)
• 2554 - 2559
 รักษาการผูอํานวยการบริหาร 
 บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)
• 2553 - 2560
 อาจารยพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• 2550 - 2556
 อาจารยพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• 2548 - 2554
 ผูอํานวยการหลักสูตรนานาชาติ
 การบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม มหาวิทยาลัยรังสิต (โครงการความรวมมือ
 ทางวิชาการระหวาง CHN University, Netherlands กับมหาวิทยาลัยรังสิต)

• 2548 - 2554
 ประธานคณะทํางาน RSU Horizon Travel มหาวิทยาลัยรังสิต
• 2548 - 2554
 ท่ีปรึกษาอาวุโส 
 บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)
• 2542 - 2548
 กรรมการผูอํานวยการบริหาร 
 บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)
• 2542 - 2547
 กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด
• 2535 - 2548
 อาจารยพิเศษ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม
• 2535 - 2548
 ผูจัดการ และท่ีปรึกษาฝายทรัพยากรบุคคล 
 บริษัท สยามสินทรัพยพัฒนา จํากัด

การดํารงตําแหนงใด ๆ ในกิจการอืน่ในปจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน
• ไมมี
กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียนอ่ืน
• 2559 - ปจจุบัน 
 กรรมการวิทยาลัยพณิชยการบางนา

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

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
• ไมมี

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
• 5/5 คร้ัง

หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวา นายประภัทร สุทธาเวศ เปนผูมี
คุณสมบัติการเปนกรรมการครบถวนตามท่ีกฎหมายกําหนด ตลอดจนเปน
ผูทรงคุณวุฒิท่ีประวัติการทํางานโปรงใส มีความรู ความสามารถ ความเช่ียวชาญ
และประสบการณทํางานท่ีหลากหลายวิชาชีพ จึงเห็นควรเสนอใหท่ีประชุม
สามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังเปนกรรมการของบริษัทฯ

และบุคคลท่ีไดรับการเสนอใหแตงต้ังเปนกรรมการเขาใหมและบุคคลท่ีไดรับการเสนอใหแตงต้ังเปนกรรมการเขาใหม

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)
THAINAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
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คุณวุฒิทางการศึกษา
• พาณิชยศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) 2019 จาก
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณทํางาน
• 2558 - ปจจุบัน
 กรรมการ 
 บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)
• 2541 - ปจจุบัน
 ผูอํานวยการฝายนิติกรรม 
 บริษัท สยามสินทรัพยพัฒนา จํากัด
• 2542 - 2544
 ผูพิพากษาสมทบ 
 ศาลแรงงานกลาง
• 2536 - 2541
 ผูชวยผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน 
 บริษัท สยามสินทรัพยพัฒนา จํากัด

การดํารงตําแหนงใด ๆ ในกิจการอ่ืนในปจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน
• ไมมี
กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียนอ่ืน
• 2541 - ปจจุบัน 
 ผูอํานวยการฝายนิติกรรม 
 บริษัท สยามสินทรัพยพัฒนา จํากัด

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

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
• ลูกพ่ีลูกนองของ นายฐิติ สิหนาทกถากุล นายปติภัทร สิหนาทกถากุล 

และนายทศพร สิหนาทกถากุล

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
• 3/5 คร้ัง

หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวา นายนรเทพ สิหนาทกถากุล
เปนผูมีคุณสมบัติการเปนกรรมการครบถวนตามท่ีกฎหมายกําหนด 
ตลอดจนเปนผูทรงคุณวุฒิท่ีประวัติ การทํางานโปรงใส มีความรู 
ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณทํางานท่ีหลากหลาย
วิชาชีพ จึงเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
แตงต้ังเปนกรรมการของบริษัทฯ

นายนรเทพ สิหนาทกถากุล
กรรมการ 

อายุ 61 ป

วันท่ีไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการคร้ังแรก 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

จํานวนปท่ีเปนกรรมการบริษัท 6 ป
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คุณวุฒิทางการศึกษา
• Tonbridge School ประเทศอังกฤษ
• ปริญญาตรี การจัดการ The London School of Economics
 and Political Science ประเทศอังกฤษ
• ปริญญาโท จิตวิทยาสังคมและองคกร The London School of
 Economics and Political Science ประเทศอังกฤษ

การอบรม
• ไมมี

ประสบการณทํางาน
• 2563 - ปจจุบัน
 กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)
• 2550 - ปจจุบัน
 ผูอํานวยการบริหาร โรงแรมแลนดมารค กรุงเทพฯ 
• 2550 - ปจจุบัน
 ผูอํานวยการบริหาร โรงแรมแลงคาสเตอร กรุงเทพฯ
• 2550 - ปจจุบัน
 ผูอํานวยการบริหาร โรงแรมแลนดมารค ลอนดอน 
 ประเทศอังกฤษ
• 2550 - ปจจุบัน
 ผูอํานวยการบริหาร โรงแรมรอยัล แลงคาสเตอร ลอนดอน 
 ประเทศอังกฤษ
• 2550 - ปจจุบัน
 ผูอํานวยการบริหาร โรงแรมเค เวสต ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
• 2550 - ปจจุบัน
 ผูอํานวยการบริหาร เบซิลสตรีท อพารทเมนท ลอนดอน 
 ประเทศอังกฤษ
• 2549 - 2550
 นักวิเคราะห บริษัท ดีลอยท เมเนจเมนท คอนซัลแตนท เซอรวิส 

จํากัด ประเทศอังกฤษ
• 2548 - 2549
 อาสาสมัคร มูลนิธิสงเสริมการพัฒนาบุคคล ศูนยเมอรซ่ี

การดํารงตําแหนงใด ๆ ในกิจการอ่ืนในปจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน
• ไมมี
กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียนอ่ืน
• 2550 - ปจจุบัน
 ผูอํานวยการบริหาร โรงแรมแลนดมารค กรุงเทพฯ 
• 2550 - ปจจุบัน
 ผูอํานวยการบริหาร โรงแรมแลงคาสเตอร กรุงเทพฯ
• 2550 - ปจจุบัน
 ผูอํานวยการบริหาร โรงแรมแลนดมารค ลอนดอน 
 ประเทศอังกฤษ
• 2550 - ปจจุบัน
 ผูอํานวยการบริหาร โรงแรมรอยัล แลงคาสเตอร ลอนดอน 
 ประเทศอังกฤษ
• 2550 - ปจจุบัน
  ผูอํานวยการบริหาร โรงแรมเค เวสต ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
• 2550 - ปจจุบัน
 ผูอํานวยการบริหาร เบซิลสตรีท อพารทเมนท ลอนดอน 
 ประเทศอังกฤษ

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ
• การถือหุนในบริษัทฯ: 1,000,000 หุน (คูสมรส: ไมมี)
• สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ รอยละ: 0.56 (คูสมรส: ไมมี)

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
• นองชายของ นายฐิติ สิหนาทกถากุล และนายปติภัทร 
 สิหนาทกถากุล
• ลูกพ่ีลูกนองของ นายนรเทพ สิหนาทกถากุล

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
• 4/5 คร้ัง

หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวา นายทศพร สิหนาทกถากุล 
เปนผูมีคุณสมบัติการเปนกรรมการครบถวนตามท่ีกฎหมายกําหนด
ตลอดจนเปนผูทรงคุณวุฒิท่ีประวัติการทํางานโปรงใส มีความรู 
ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณทํางานท่ีหลากหลาย
วิชาชีพ จึงเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
แตงต้ังเปนกรรมการของบริษัทฯ

นายทศพร สิหนาทกถากุล
กรรมการ 

อายุ 38 ป

วันท่ีไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการคร้ังแรก 13 มีนาคม พ.ศ. 2563

จํานวนปท่ีเปนกรรมการบริษัท 1 ป

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)
THAINAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
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คุณวุฒิทางการศึกษา
• บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) 2018 จาก
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณทํางาน
• 2560 - ปจจุบัน  
 กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)
• พ.ค. 2564 - ปจจุบัน  
 กรรมการ บริษัท สยามสปอรต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
• 2556 - 2560  
 ท่ีปรึกษาดานบัญชีและภาษีอากร 
 บริษัท ไอ.จี.เอส. จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงใด ๆ ในกิจการอ่ืนในปจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน
• ไมมี
กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียนอ่ืน
• พ.ค. 2564 - ปจจุบัน 
 กรรมการ บริษัท สยามสปอรต ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

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

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
• ไมมี

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
• 5/5 คร้ัง

การเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
• 6/6 คร้ัง

หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวา นายชัยฤกษ  วิริยะรัตนพร 
เปนผูมีคุณสมบัติการเปนกรรมการครบถวน ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
ตลอดจนเปนผูทรงคุณวุฒิท่ีประวัติ การทํางานโปรงใส มีความรู 
ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณทํางานท่ีหลากหลาย
วิชาชีพ จึงเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ 
แตงต้ังเปนกรรมการของบริษัทฯ

นายชัยฤกษ วิริยะรัตนพร
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

อายุ 70 ป

วันท่ีไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการคร้ังแรก 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จํานวนปท่ีเปนกรรมการบริษัท 4 ป
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คุณวุฒิทางการศึกษา
• แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
• วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร
 วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 
• อนุสาขาอายุรศาสตรโรคไต 

วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา

การอบรม
• ไมมี

ประสบการณทํางาน
• 2550 - ปจจุบัน
 อายุรแพทยสาขาโรคไต กลุมงานอายุรกรรม และเลขานุการ
 องคกรแพทย โรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทยทหารบก 

จังหวัดลพบุรี
• 2547 - 2549
 แพทยประจําบานตอยอด อนุสาขาอายุรศาสตรโรคไต 
  วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
• 2543 - 2546
 แพทยประจําบานสาขาอายุรศาสตร 

วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา

การดํารงตําแหนงใด ๆ ในกิจการอ่ืนในปจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน
• ไมมี
กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียนอ่ืน
• 2550 - ปจจุบัน 
 อายุรแพทยสาขาโรคไต กลุมงานอายุรกรรมและเลขานุการ
 องคกรแพทย โรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทยทหารบก 

จังหวัดลพบุรี

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

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
• ไมมี

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
• ไมมีการเขารวมประชุม เน่ืองจากเพ่ิงไดรับการเสนอช่ือใหท่ีประชุม
 สามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังเปนกรรมการของบริษัทฯ 
 เปนคร้ังแรก

หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวา พ.อ. นพ.แดน ตันไพจิตร 
เปนผูมีคุณสมบัติการเปนกรรมการครบถวนตามท่ี กฎหมายกําหนด 
ตลอดจนเปนผูทรงคุณวุฒิท่ีประวัติการทํางานโปรงใส มีความรู 
ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณทํางานท่ีหลากหลาย
วิชาชีพ จึงเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ 
แตงต้ังเปนกรรมการของบริษัทฯ

พ.อ. นพ.แดน ตันไพจิตร
อายุ 46 ป

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)
THAINAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
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ขอบังคับของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน) 
อันเก่ียวกับการประชุมผูถือหุน

หมวดท่ี 6
การประชุมผูถือหุน

 ขอ 32. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือนนับแตวันส้ินสุดของ

รอบปบัญชีของบริษัท

 ขอ 33. การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากการประชุมสามัญประจําปใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ

 ขอ 34. การเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนอาจกระทําไดโดย

   (ก) คณะกรรมการซ่ึงจะเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเม่ือใดก็ได หรือ

   (ข) ผูถือหุนซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 

25 ทาน ซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด เขาช่ือกันทําหนังสือ

    พรอมเหตุผลท่ีชัดเจนขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อใดก็ได และคณะกรรมการจะตอง

ดําเนินการจัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุนภายใน 1 เดือนนับแตวันท่ีไดรับหนังสือจากผูถือหุน

 ขอ 35. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการดําเนินการดังตอไปน้ี

   (ก) จัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม เร่ืองท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมพรอม

    ดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา 

และความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกลาว และ

   (ข) จัดสงหนังสือนัดประชุมขางตนไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม และ

   (ค) โฆษณาหนังสือนัดประชุมขางตนในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วันกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน

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

ไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนผูถือหุนท้ังหมดและตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลว

ท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม ท้ังน้ีหุนท่ีบริษัทเปนเจาของเองน้ันไมนับเปนองคประชุมในการประชุมผูถือหุน

 เม่ือลวงเวลานัดของการประชุมผูถือหุนคร้ังใดไปแลวถึง 1 ช่ัวโมง และจํานวนผูถือหุนซ่ึงเขามารวมประชุมยังไมครบเปน

องคประชุมตามท่ีกําหนดไวในวรรคแรกของขอน้ี

   (ก) ถาเปนการประชุมผูถือหุนซ่ึงไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปนอันระงับไป

   (ข) ถาเปนการประชุมผูถือหุนซึ่งมิไดเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหคณะกรรมการนัดประชุมใหมโดยสง

    หนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุน ไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม แตไมตองโฆษณาหนังสือนัดประชุมใน

    หนังสือพิมพ ในการประชุมคร้ังหลังน้ีไมบังคับวาจะตองครบองคประชุมตามท่ีกําหนดไวในวรรคแรกของขอน้ี

 ขอ 37. ประธานในท่ีประชุมผูถือหุนมีหนาท่ีควบคุมการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทวาดวยการประชุมผูถือหุน

และจะตองดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุม เวนแตท่ีประชุมผูถือหุน

จะมีมติใหเปล่ียนลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจาก

ผูถือหุน (ถามี) ซ่ึงมาประชุม
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 เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแลว ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอย

กวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด จะขอใหท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากท่ีกําหนดไวในหนังสือนัด 

ประชุมอีกก็ได

 ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตามลําดับระเบียบวาระไมเสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องท่ีผูถือหุนเสนอไมเสร็จ 

ตามวรรคสอง และจําเปนตองเล่ือนการพิจารณา ใหท่ีประชุมกําหนดสถานท่ี วัน และเวลาท่ีจะประชุมคร้ังตอไป โดยกําหนด 

ใหคณะกรรมการสงหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ดวัน 

กอนวันประชุม และโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วันกอนวันประชุมไมนอยกวาสามวัน

 ขอ 38. มติของท่ีประชุมผูถือหุนน้ัน ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี

   (ก) ในกรณีปกติ ใหถือเอาคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซ่ึงมาประชุม

    และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยใหนับหุนหนึ่งเปนเสียงหนึ่ง ในกรณีท่ีมีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธาน

    ในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด

   (ข) ในกรณีดังตอไปน้ี ใหถือเอาคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนและผูรับมอบ

    ฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยใหนับหุนหน่ึงเปนเสียงหน่ึง

    (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอ่ืน

    (2) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท

    (3) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชา เชาซ้ือหรือเชาซ้ือแบบลิสซ่ิงซ่ึงกิจการของบริษัทท้ังหมด

      หรือบางสวนท่ีสําคัญ

    (4) การมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเขาจัดการธุรกิจของบริษัท

    (5) การรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน

    (6) การแกไข เปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัท

    (7) การเพ่ิมทุนหรือการลดทุน

    (8) การออกหุนกูตามความในมาตรา 145 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535

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

    (10) การเลิกบริษัทตามความในมาตรา 154 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535

    (11) การออกหุนเพื่อชําระหน้ีและโครงการแปลงหน้ีเปนทุนตามมาตรา 54/1 ของพระราชบัญญัติบริษัท 

มหาชนจํากัด (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2544

 ท้ังน้ี หุนท่ีบริษัทเปนเจาของหุนเองน้ัน บริษัทจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไมนับเปนคะแนนเสียงของมติ

ท่ีประชุมผูถือหุน

 ขอ 39. การลงคะแนนลับในท่ีประชุมผูถือหุนอาจกระทําไดเม่ือมีผูถือหุนไมนอยกวา 5 ทานรองขอ และท่ีประชุมผูถือหุน

เห็นชอบดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ลงคะแนนโดยใหนับหุนหนึ่งเปนเสียงหนึ่ง

 ขอ 40. กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังน้ี

   (ก) พิจารณารับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการท่ีเสนอตอท่ีประชุมเก่ียวกับการดําเนินกิจการในรอบป

ท่ีผานมา

   (ข) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน

   (ค) พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทานท่ีออกตามวาระ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ

   (ง) พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัท

   (จ) พิจารณากิจการอ่ืน ๆ

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)
THAINAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
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เอกสารและหลักฐานตองแสดงใหแกบริษัทฯ
ในการลงทะเบียนประชุม การออกเสียงลงคะแนน

 บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน) ใครขอแจงใหทานผูถือหุนทราบถึง เอกสาร หลักฐาน ท่ีตองนํามาแสดง 

สําหรับการลงทะเบียนเขาประชุม ตลอดจนหลักเกณฑ วิธีการมอบฉันทะ ซ่ึงจะตองนํามาประกอบการลงทะเบียนเพ่ือไดสิทธิ

การเขาประชุม และสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน ดังตอไปน้ี

เอกสารทีผู่เขาประชุมจะตองแสดงสําหรับการลงทะเบียนคําขอใชงานระบบการประชุม

1. กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา

1.1  กรณีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง

   ใชเอกสาร ดังน้ี

   1.1.1 บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับข่ี 

หรือหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว (แลวแตกรณี) ซ่ึงมีอายุเอกสารเหลือมากกวา 1 เดือน

   1.1.2 กรณีมีการเปล่ียนชื่อ-สกุลซึ่งไมตรงกับขอมูล ณ กําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขาประชุม ใหยื่นสําเนา

    เอกสารการเปล่ียนช่ือ-สกุลพรอมรับรองสําเนาถูกตองประกอบดวย

 1.2  กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขาประชุมแทน

   ใชเอกสาร ดังน้ี

   1.2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงได

    กรอกขอความถูกตองครบถวนพรอมลงลายมือช่ือของ “ผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ” และติดอากรแสตมป 

20 บาท ครบถวนแลว

   1.2.2 สําเนาภาพถายเอกสารท่ีสวนราชการออกใหผูถือหุน (ผูมอบฉันทะ) ตามขอ 1.1.1 และ 1.1.2 (ถามี) พรอม 

ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมอบฉันทะ

   1.2.3 สําเนาภาพถายเอกสารท่ีสวนราชการออกใหผูรับมอบฉันทะ ตามขอ 1.1.1 และในกรณีผูรับมอบฉันทะ 

มีการเปล่ียนช่ือ-สกุลซ่ึงไมตรงกับหนังสือมอบฉันทะ ใหย่ืนสําเนาเอกสารการเปล่ียนช่ือ-สกุล พรอมลงลายมือ 

ช่ือรับรองสําเนาถูกตองโดยผูรับมอบฉันทะ

2. กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล

 2.1  กรณีกรรมการผูมีอํานาจเขาประชุมดวยตนเอง

   ใชเอกสาร ดังน้ี

   2.1.1 บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับข่ี 

หรือหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว (แลวแตกรณี) ซ่ึงมีอายุเอกสารเหลือมากกวา 1 เดือน

   2.1.2 สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ซ่ึงออกใหไมเกิน 2 เดือน 

พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคล และประทับตรา (ถามี)

   2.1.3 กรณีกรรมการผูมีอํานาจซึ่งเขาประชุม มีการเปล่ียนชื่อ-สกุล ซึ่งไมตรงกับขอมูลในหนังสือรับรองนิติบุคคล 

ใหยื่นสําเนาเอกสารการเปล่ียนช่ือ-สกุลพรอมรับรองสําเนาถูกตองประกอบดวย
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 2.2  กรณีนิติบุคคลมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขาประชุมแทน

   ใชเอกสาร ดังน้ี

   2.2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงได

    กรอกขอความถูกตองครบถวนพรอมลงลายมือชื่อของ “กรรมการผูมีอํานาจตามท่ีกําหนดในหนังสือรับรอง 

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

   2.2.2 สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ซ่ึงออกใหไมเกิน 2 เดือน 

พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคล และประทับตรา (ถามี)

   2.2.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับข่ี 

หรือหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว (แลวแตกรณี) ซ่ึงมีอายุเอกสารเหลือมากกวา 1 เดือน

    ของกรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคลและเปนผูลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะ พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

   2.2.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับข่ี 

หรือหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว (แลวแตกรณี) ซ่ึงมีอายุเอกสารเหลือมากกวา 1 เดือน 

ของผูรับมอบฉันทะ พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

   2.2.5 กรณีกรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคลและเปนผูลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะ มีการเปล่ียนช่ือ-สกุล ซ่ึง 

ไมตรงกับขอมูลในหนังสือรับรองนิติบุคคล ใหย่ืนสําเนาเอกสารการเปล่ียนช่ือ-สกุลพรอมรับรองสําเนาถูกตอง

    ประกอบดวย

   2.2.6 กรณีผูรับมอบฉันทะ มีการเปล่ียนชื่อ-สกุลซึ่งไมตรงกับหนังสือมอบฉันทะ ใหยื่นสําเนาเอกสารการเปล่ียน 

ช่ือ-สกุล พรอมรับรองสําเนาถูกตองประกอบดวย

3. กรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน

 ใชเอกสาร ดังน้ี

 3.1  เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)

   3.1.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม (แบบ ค.) ซ่ึงไดกรอกขอความถูกตองครบถวน

    พรอมลงลายมือชื่อของ “ผูมีอํานาจกระทําการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ตามท่ีไดจดทะเบียนไว และ

    ผูรับมอบฉันทะ” และติดอากรแสตมป 20 บาทครบถวนแลว

   3.1.2 หนังสือยืนยนัวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) ซ่ึงลงนาม

    โดยผูมีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ตามท่ีไดจดทะเบียนไว

   3.1.3 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซ่ึงออกใหไมเกิน 2 เดือน พรอม

    รับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ตามท่ีไดจดทะเบียนไว 

หรือผูแทนคัสโตเดียน (Custodian) ซ่ึงมีอํานาจกระทําการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ซ่ึงเปนผูมอบฉันทะ

   3.1.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับข่ี 

หรือหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว (แลวแตกรณี) ซ่ึงมีอายุมากกวา 1 เดือน ของผูมีอํานาจ

    ลงนามกระทําการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ตามท่ีไดจดทะเบียนไว หรือผูแทนคัสโตเดียน (Custodian) 

ซึ่งมีอํานาจกระทําการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ พรอมลงลายมือชื่อรับรองสําเนา 

ถูกตอง

  3.1.5 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับข่ี 

หรือหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว (แลวแตกรณี) ซ่ึงมีอายุเอกสารเหลือมากกวา 1 เดือน 

ของผูรับมอบฉันทะ พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)
THAINAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
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 3.2  เอกสารหลักฐานจากผูถือหุน

   3.2.1 กรณีผูถือหุนท่ีเปนผูลงทุนตางประเทศประเภทบุคคลธรรมดาใชเอกสารเชนเดียวกับกรณีขอ 1.2.2

   3.2.2 กรณีผูถือหุนท่ีเปนผูลงทุนตางประเทศประเภทนิติบุคคลใชเอกสารเชนเดียวกับกรณีขอ 2.2.2 ขอ 2.2.3 

    ขอ 2.2.5 (ถามี)

   3.2.3 หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนท่ีเปนผูลงทุนตางประเทศ มอบอํานาจให Custodian เปนผูดําเนินการลงนาม

    ในหนังสือมอบฉันทะแทนผูถือหุน

 ท้ังน้ี กรณีเอกสารเปนภาษาตางประเทศ ผูถือหุนจะตองจัดทําคําแปล และผูถือหุนหรือกรรมการผูมีอํานาจหรือผูแทน

นิติบุคคลรับรองความถูกตองของคําแปล

4. กรณีผูถือหุนท่ีมิไดมีสัญชาติไทย หรือเปนนิติบุคคลท่ีมิไดจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย

 ใชเอกสาร ดังน้ี

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

 4.2 สําเนาเอกสารท่ีออกโดยสวนราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลจดทะเบียนจัดต้ังข้ึนหรือเอกสารท่ีนิติบุคคลเปนผูจัดทํา

  ท่ีแสดงรายละเอียดเก่ียวกับชื่อนิติบุคคล ท่ีต้ังสํานักงานใหญ และผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไข 

หรือขอจํากัดอํานาจในการลงนาม ซ่ึงเปนเอกสารท่ีมีการรับรองโดยโนตาร่ีพับลิค อายุไมเกิน 1 ป

 ท้ังน้ี กรณีเอกสารเปนภาษาตางประเทศ ผูถือหุนจะตองจัดทําคําแปล และผูถือหุนหรือกรรมการผูมีอํานาจหรือผูแทน

นิติบุคคลรับรองความถูกตองของคําแปล

5. กรณีผูถือหุนถึงแกกรรม

 ผูจัดการมรดกจะเขาประชุมดวยตนเอง หรือมอบฉันทะใหผูอ่ืนประชุมแทนได

 ใชเอกสาร ดังน้ี

 5.1 ใหนําความในขอ 1. มาใชโดยอนุโลม (แลวแตกรณี)

 5.2 นําคําส่ังศาลท่ีแตงต้ังใหเปนผูจัดการมรดก ท่ีมีเจาหนาท่ีศาลรับรองความถูกตองอายุไมเกิน 6 เดือนกอนวันประชุม

ซ่ึงลงลายมือช่ือรับรองโดยผูมีอํานาจมาแสดงเพ่ิมเติม

6. กรณีผูถือหุนเปนผูเยาว

 ใหบิดา หรือมารดา หรือผูปกครองตามกฎหมายเขารวมประชุมดวยตนเอง หรือมอบฉันทะใหผูอ่ืนประชุมแทนได 

 ใชเอกสาร ดังน้ี

 6.1 ใหนําความในขอ 1. มาใชโดยอนุโลม (แลวแตกรณี)

 6.2 นําคําส่ังศาลท่ีแตงต้ังใหเปนผูปกครอง ท่ีมีเจาหนาท่ีศาลรับรองความถูกตองอายุไมเกิน 6 เดือน กอนวันประชุมซ่ึง 

ลงลายมือช่ือรับรองโดยผูมีอํานาจมาแสดงเพ่ิมเติม (ถามี)

 6.3 นําสําเนาทะเบียนบานของผูถือหุนท่ีเปนผูเยาวมาแสดงเพ่ิมเติม

7. กรณีผูถือหุนเปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ

 ใหผูอนุบาลหรือผูพิทักษเขารวมประชุมดวยตนเอง หรือมอบฉันทะใหผูอ่ืนประชุมแทนได

 ใชเอกสาร ดังน้ี

 7.1 ใหนําความในขอ 1. มาใชโดยอนุโลม (แลวแตกรณี)

 7.2 นําคําส่ังศาลท่ีแตงต้ังใหเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษ ท่ีมีเจาหนาท่ีศาลรับรองความถูกตองอายุไมเกิน 6 เดือน กอนวัน

ประชุมซ่ึงลงลายมือช่ือรับรองโดยผูมีอํานาจมาแสดงเพ่ิมเติม

 สําหรับข้ันตอนการลงทะเบียนและวิธีการเขารวมประชุม โปรดศึกษาจากเอกสารรายละเอียด และวิธีการ ในการ

ประชุมสามัญผูถือหุนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ตามส่ิงท่ีสงมาดวย (8)
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การมอบฉันทะ

 กรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขาประชุมไดดวยตนเอง ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะให “ผูอื่นหรือกรรมการตรวจสอบ”  

เขาประชุมแทนได โดยบริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยไดกําหนดไว

อยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปน้ี

 • แบบ ก. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะท่ัวไปซ่ึงเปนแบบท่ีงายไมซับซอน

 • แบบ ข. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีกําหนดรายการตาง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว

 • แบบ ค. เปนแบบท่ีใชเฉพาะกรณีผูถือหุนท่ีเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) 

     ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 

หมายเหตุ  • ทานสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไดจาก Website ของบริษัทท่ี  

     www.thainakarin.co.th

    • ผูถือหุนทุกรายจะตองใชหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเทาน้ัน

หลักเกณฑการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนในการประชุมผูถือหุน

 • ผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนท่ีถือ

 • การลงคะแนนลับจะกระทําไดก็ตอเมื่อมีผูถือหุนไมนอยกวา 5 คนรองขอ และท่ีประชุมเห็นชอบดวยคะแนนเสียง 

ขางมาก สวนวิธีการลงคะแนนลับจะใชการลงคะแนนโดยไมระบุช่ือ

 • มติท่ีประชุมใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีเขามาประชุมโดยจะนับเสียงตามจํานวนหุนท่ีถือ กรณีเสียงเทากัน

  ใหประธานออกเสียงเพ่ิมอีกหน่ึงเสียง

 • สําหรับระเบียบวาระพิจารณาแตงต้ังกรรมการ ผูถือหุนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคน

  เปนกรรมการก็ได แตจะแบงแยกคะแนนเสียงท่ีตนมีอยูใหแกบุคคลใดมากนอยเพียงใดไมได

 • กรณีผูถือหุนมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองท่ีพิจารณา ผูถือหุนไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน เวนแตเปนการ

  ออกเสียงเลือกต้ังกรรมการ

 • มติการจายคาตอบแทนกรรมการใหเปนไปตามมติท่ีประชุมผูถือหุนไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงผูถือหุนท้ังหมด

  ท่ีมาประชุม

 อยางไรก็ตาม ในวันประชุมจะมีการแจงรายละเอียด หลักเกณฑ ระเบียบการลงคะแนนและการประชุม 

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)
THAINAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
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ขอมูลกรรมการตรวจสอบ
เพ่ือใหผูถือหุนท่ีประสงคจะเลือกกรรมการตรวจสอบเปนผูรับมอบฉันทะในการเขาประชุม

นายไกรศักด์ิ ขัดคํา
กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

อายุ 58 ป

วันท่ีไดรับการแตงต้ัง
เปนกรรมการคร้ังแรก

การเขารวมประชุม

การอบรม

การมีสวนไดสวนเสีย
ในวาระการประชุม

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางกรรมการและผูบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณทํางาน

การดํารงตําแหนงใด ๆ 
ในกิจการอ่ืนในปจจุบัน

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ

11 ตุลาคม พ.ศ. 2547

• ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 คร้ัง
• ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 คร้ัง

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

มีสวนไดสวนเสียในวาระท่ี 7 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทและ
กรรมการตรวจสอบ เน่ืองจากมีสิทธิไดรับคาตอบแทน

ไมมี

• นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมกฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
• ประกาศนียบัตรทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

• 2548 - ปจจุบัน

• 2537 - ปจจุบัน

• 2547 - 2548

• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน
• กิจการท่ีไมใชบริษัท
 จดทะเบียนอ่ืน

• การถือหุนในบริษัทฯ
• สัดสวนการถือหุน
 ในบริษัทฯ รอยละ

กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)
ทนายความ และกรรมการบริหาร 
บริษัท สํานักกฎหมายสหการ จํากัด
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)

ไมมี
• 2537 - ปจจุบัน ทนายความ และกรรมการบริหาร 
  บริษัท สํานักกฎหมายสหการ จํากัด

ไมมี (คูสมรส: ไมมี)
ไมมี (คูสมรส: ไมมี)

17 ปจํานวนปท่ีเปนกรรมการบริษัท

เพ่ือใหผูถือหุนท่ีประสงคจะเลือกกรรมการตรวจสอบเปนผูรับมอบฉันทะในการเขาประชุมเพ่ือใหผูถือหุนท่ีประสงคจะเลือกกรรมการตรวจสอบเปนผูรับมอบฉันทะในการเขาประชุม
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รศ. ดร.ปญญา อิสระวรวาณิช
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 49 ป

วันท่ีไดรับการแตงต้ัง
เปนกรรมการคร้ังแรก

การเขารวมประชุม

การอบรม

การมีสวนไดสวนเสีย
ในวาระการประชุม

ความสัมพันธทางครอบครัว
ระหวางกรรมการและผูบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณทํางาน

การดํารงตําแหนงใด ๆ 
ในกิจการอ่ืนในปจจุบัน

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ

27 กันยายน พ.ศ. 2549

• ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 คร้ัง
• ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 คร้ัง

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

มีสวนไดสวนเสียในวาระท่ี 7 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทและ
กรรมการตรวจสอบ เน่ืองจากมีสิทธิไดรับคาตอบแทน

ไมมี

• บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การสอบบัญชี) คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• บัญชีมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• บัญชีดุษฎีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• 2549 - ปจจุบัน

• 2563 - ปจจุบัน

• 2540 - ปจจุบัน
• 2547 - 2563

• 2558 - 2559

• 2556 - 2558

• 2543 - 2547

• 2538 - 2543

• บริษัทจดทะเบียนอ่ืน
• กิจการท่ีไมใชบริษัท
 จดทะเบียนอ่ืน

• การถือหุนในบริษัทฯ
• สัดสวนการถือหุน
 ในบริษัทฯ รอยละ

กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)
อาจารย รองศาสตราจารยประจําภาควิชาการบัญชี 
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชี
อาจารย ผูชวยศาสตราจารยประจําภาควิชาการบัญชี 
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
รองคณบดี ฝายการนักศึกษา คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผูชวยคณบดี ฝายการเงินและวางแผน 
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
หัวหนาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ผูชวยผูสอบบัญชีอาวุโส บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยงั จํากัด

ไมมี
• 2563 - ปจจุบัน อาจารย รองศาสตราจารยประจํา
  ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร
  และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• 2540 - ปจจุบัน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย 
  สภาวิชาชีพบัญชี

ไมมี (คูสมรส: ไมมี)
ไมมี (คูสมรส: ไมมี)

15 ปจํานวนปท่ีเปนกรรมการบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)
THAINAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา

เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่____________________________________
วันที่__________ เดือน______________พ.ศ. 2564

(1) ขาพเจา ___________________________________________________________________________ สัญชาติ ___________
 อยูบานเลขท่ี _________ ถนน _________________________________ ตําบล/แขวง ________________________________
 อําเภอ/เขต __________________________ จังหวัด ____________________________ รหัสไปรษณีย ___________________
(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 โดยถือหุนจํานวนท้ังส้ินรวม ______________ หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ____________  เสียง ดังน้ี
 หุนสามัญ ___________________________ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ _______________ เสียง
 หุนบุริมสิทธิ _________________________ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ _______________ เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให (กรุณาเลือกขอใดขอหน่ึง)
 กรุณาทําเคร่ืองหมาย  หรือ  ในชอง  หนาขอ 1. และระบุรายละเอียดของผูรับมอบฉันทะ หรือ
   ในชอง  หนาขอ 2. หรือขอ 3. เพ่ือมอบฉันทะใหกรรมการตรวจสอบ
 1. ช่ือ ___________________________________________________________ อายุ _______ ป อยูบานเลขท่ี ___________ 
  ถนน___________________________ ตําบล/แขวง____________________________ อําเภอ/เขต____________________
  จังหวัด_________________________ รหัสไปรษณีย_________________________ หรือ
  ช่ือ ___________________________________________________________ อายุ _______ ป อยูบานเลขท่ี ___________ 
  ถนน___________________________ ตําบล/แขวง____________________________ อําเภอ/เขต____________________
  จังหวัด_________________________ รหัสไปรษณีย_________________________
 2. ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
  นายไกรศักด์ิ ขัดคํา    อายุ 58 ป  หรือ
 3. กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ   
  รศ. ดร.ปญญา อิสระวรวาณิช  อายุ 49 ป

 ท้ังน้ี รายละเอียดประวัติกรรมการตรวจสอบปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 6. ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564
 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2564 ในวันพฤหัสบดีท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยจัดประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) ณ หองประชุม A ช้ัน 4 อาคารโรงพยาบาล
ไทยนครินทร เลขท่ี 345 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน 
เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย
 กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมน้ัน ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

ลงช่ือ ________________________________ ผูมอบฉันทะ

 (_______________________________)

ลงช่ือ ________________________________ ผูรับมอบฉันทะ

 (_______________________________)

ลงช่ือ ________________________________ ผูรับมอบฉันทะ

 (_______________________________)

ลงช่ือ ________________________________ ผูรับมอบฉันทะ

 (_______________________________)

หมายเหตุ: ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก
 จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได

โปรดติด

อากรแสตมป

20 บาท
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เขียนท่ี____________________________________
วันท่ี__________ เดือน______________พ.ศ. 2564

(1) ขาพเจา ___________________________________________________________________________ สัญชาติ ___________
 อยูบานเลขท่ี _________ ถนน _________________________________ ตําบล/แขวง ________________________________
 อําเภอ/เขต __________________________ จังหวัด ____________________________ รหัสไปรษณีย ___________________

(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 โดยถือหุนจํานวนท้ังส้ินรวม ______________ หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ____________  เสียง ดังน้ี
 หุนสามัญ ___________________________ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ _______________ เสียง
 หุนบุริมสิทธิ _________________________ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ _______________ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให (กรุณาเลือกขอใดขอหน่ึง)
 กรุณาทําเคร่ืองหมาย  หรือ  ในชอง  หนาขอ 1. และระบุรายละเอียดของผูรับมอบฉันทะ หรือ
   ในชอง  หนาขอ 2. หรือขอ 3. เพ่ือมอบฉันทะใหกรรมการตรวจสอบ
 1. ช่ือ ___________________________________________________________ อายุ _______ ป อยูบานเลขท่ี ___________ 
  ถนน___________________________ ตําบล/แขวง____________________________ อําเภอ/เขต____________________
  จังหวัด_________________________ รหัสไปรษณีย_________________________ หรือ
  ช่ือ ___________________________________________________________ อายุ _______ ป อยูบานเลขท่ี ___________ 
  ถนน___________________________ ตําบล/แขวง____________________________ อําเภอ/เขต____________________
  จังหวัด_________________________ รหัสไปรษณีย_________________________
 2. ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
  นายไกรศักด์ิ ขัดคํา    อายุ 58 ป  หรือ
 3. กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ   
  รศ. ดร.ปญญา อิสระวรวาณิช  อายุ 49 ป

 ท้ังน้ี รายละเอียดประวัติกรรมการตรวจสอบปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 6. ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564
 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2564 ในวันพฤหัสบดีท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยจัดประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) ณ หองประชุม A ช้ัน 4 อาคารโรงพยาบาล
ไทยนครินทร เลขท่ี 345 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน 
เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี
 วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบ

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี
     เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

 วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี
     เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา

เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550
โปรดติด

อากรแสตมป

20 บาท
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 วาระท่ี 3 พิจารณารับทราบรายงานประจําป 2564 (Annual Report) ของบริษัทฯ
    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี
     เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

 วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมัติรายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงินประจําป ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ของบริษัทฯ 
   ซ่ึงไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี
     เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

 วาระท่ี 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไร และการจายเงินปนผลประจําป 2564 แกผูถือหุนของบริษัทฯ
    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี
     เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

 วาระท่ี 6 พิจารณาแตงต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ จึงเสนอใหแตงต้ังกรรมการ 5 ทาน ดังน้ี
    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี
           การแตงต้ังกรรมการท้ังชุด
      เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
           การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล
     ช่ือกรรมการ คุณประภัทร สุทธาเวศ (กรรมการ)
      เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
     ช่ือกรรมการ คุณนรเทพ สิหนาทกถากุล (กรรมการ)
      เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
     ช่ือกรรมการ คุณทศพร สิหนาทกถากุล (กรรมการ)
      เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
     ช่ือกรรมการ คุณชัยฤกษ วิริยะรัตนพร (กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ)
      เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
     ช่ือกรรมการ พ.อ. นพ.แดน ตันไพจิตร (เสนอแตงต้ังแทน ศ. เกียรติคุณ นพ.เดชา ตันไพจิตร)
      เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

 วาระท่ี 7 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทและคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี
     เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

 วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564
   ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี
     เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

 วาระท่ี 9 รายงานความคืบหนาโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร 2
    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
     เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

36

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564
Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2O21



 วาระท่ี 10 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี)
    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี
     เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตอง 
และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน

(6) ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
 หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบ
 ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร

 กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

ลงช่ือ ________________________________ ผูมอบฉันทะ

 (_______________________________)

ลงช่ือ ________________________________ ผูรับมอบฉันทะ

 (_______________________________)

ลงช่ือ ________________________________ ผูรับมอบฉันทะ

 (_______________________________)

ลงช่ือ ________________________________ ผูรับมอบฉันทะ

 (_______________________________)

หมายเหตุ: 1. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถ
  แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได
 2. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการท้ังชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล
 3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอ 

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

 การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุม 

สามัญผูถือหุนประจําป 2564 ในวันพฤหัสบดีท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยจัดประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) 

ณ หองประชุม A ช้ัน 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร เลขท่ี 345 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ 

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย

 วาระท่ี      เร่ือง                                                                                                             

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี

     เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

 วาระท่ี      เร่ือง                                                                                                             

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี

     เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

 วาระท่ี      เร่ือง                                                                                                             

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี

     เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

 วาระท่ี      เร่ือง                                                                                                             

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี

     เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

 วาระท่ี      เร่ือง                                                                                                             

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี

     เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

 วาระท่ี      เร่ือง                                                                                                             

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี

     เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
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 วาระท่ี      เร่ือง                                                                                                             

   ช่ือกรรมการ                                                                                                  

    เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

   ช่ือกรรมการ                                                                                                  

    เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

   ช่ือกรรมการ                                                                                                  

    เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

   ช่ือกรรมการ                                                                                                  

    เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

   ช่ือกรรมการ                                                                                                  

    เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

   ช่ือกรรมการ                                                                                                  

    เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

   ช่ือกรรมการ                                                                                                  

    เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

   ช่ือกรรมการ                                                                                                  

    เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

   ช่ือกรรมการ                                                                                                  

    เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

   ช่ือกรรมการ                                                                                                  

    เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

   ช่ือกรรมการ                                                                                                  

    เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

   ช่ือกรรมการ                                                                                                  

    เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

   ช่ือกรรมการ                                                                                                  

    เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

   ช่ือกรรมการ                                                                                                  

    เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

   ช่ือกรรมการ                                                                                                  

    เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

   ช่ือกรรมการ                                                                                                  

    เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

   ช่ือกรรมการ                                                                                                  

    เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)
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เขียนท่ี____________________________________
วันท่ี__________ เดือน______________พ.ศ. 2564

(1) ขาพเจา ___________________________________________________________________________ สัญชาติ ___________
 อยูบานเลขท่ี _________ ถนน _________________________________ ตําบล/แขวง ________________________________
 อําเภอ/เขต __________________________ จังหวัด ____________________________ รหัสไปรษณีย ___________________

 ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ________________________________________________ 
 ซ่ึงเปนผูถือหุนของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 โดยถือหุนจํานวนท้ังส้ินรวม ______________ หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ____________  เสียง ดังน้ี
 หุนสามัญ ___________________________ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ _______________ เสียง
 หุนบุริมสิทธิ _________________________ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ _______________ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให (กรุณาเลือกขอใดขอหน่ึง)
 กรุณาทําเคร่ืองหมาย  หรือ  ในชอง  หนาขอ 1. และระบุรายละเอียดของผูรับมอบฉันทะ หรือ
   ในชอง  หนาขอ 2. หรือขอ 3. เพ่ือมอบฉันทะใหกรรมการตรวจสอบ
 1. ช่ือ ___________________________________________________________ อายุ _______ ป อยูบานเลขท่ี ___________ 
  ถนน___________________________ ตําบล/แขวง____________________________ อําเภอ/เขต____________________
  จังหวัด_________________________ รหัสไปรษณีย_________________________ หรือ
  ช่ือ ___________________________________________________________ อายุ _______ ป อยูบานเลขท่ี ___________ 
  ถนน___________________________ ตําบล/แขวง____________________________ อําเภอ/เขต____________________
  จังหวัด_________________________ รหัสไปรษณีย_________________________
 2. ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
  นายไกรศักด์ิ ขัดคํา    อายุ 58 ป  หรือ
 3. กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ   
  รศ. ดร.ปญญา อิสระวรวาณิช  อายุ 49 ป

 ท้ังน้ี รายละเอียดประวัติกรรมการตรวจสอบปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 6. ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564
 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2564 ในวันพฤหัสบดีท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยจัดประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) ณ หองประชุม A ช้ัน 4 อาคารโรงพยาบาล
ไทยนครินทร เลขท่ี 345 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน 
เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดังน้ี
 มอบฉันทะตามจํานวนหุนท้ังหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได
 มอบฉันทะบางสวน คือ

   หุนสามัญ________________หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได____________________เสียง
   หุนบุริมสิทธิ______________หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได____________________เสียง
  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ังหมด__________________________เสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา

เร่ืองกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550
โปรดติด

อากรแสตมป

20 บาท
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(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี

 วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบ
    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี
     เห็นดวย _______ เสียง  ไมเห็นดวย ______ เสียง  งดออกเสียง _______ เสียง 

 วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี
     เห็นดวย _______ เสียง  ไมเห็นดวย ______ เสียง  งดออกเสียง _______ เสียง 

 วาระท่ี 3 พิจารณารับทราบรายงานประจําป 2564 (Annual Report) ของบริษัทฯ
    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี
     เห็นดวย _______ เสียง  ไมเห็นดวย ______ เสียง  งดออกเสียง _______ เสียง 

 วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมัติรายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงินประจําป ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
   ของบริษัทฯ ซ่ึงไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี
     เห็นดวย _______ เสียง  ไมเห็นดวย ______ เสียง  งดออกเสียง _______ เสียง 

 วาระท่ี 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไร และการจายเงินปนผลประจําป 2564 แกผูถือหุนของบริษัทฯ
    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี
     เห็นดวย _______ เสียง  ไมเห็นดวย ______ เสียง  งดออกเสียง _______ เสียง 

 วาระท่ี 6 พิจารณาแตงต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ จึงเสนอใหแตงต้ังกรรมการ 5 ทาน ดังน้ี
    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี
     การแตงต้ังกรรมการท้ังชุด
      เห็นดวย_______เสียง  ไมเห็นดวย______เสียง  งดออกเสียง_______เสียง
     การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล
     ช่ือกรรมการ คุณประภัทร สุทธาเวศ (กรรมการ)
      เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

     ช่ือกรรมการ คุณนรเทพ สิหนาทกถากุล (กรรมการ)
      เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

     ช่ือกรรมการ คุณทศพร สิหนาทกถากุล (กรรมการ)
      เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

     ช่ือกรรมการ คุณชัยฤกษ วิริยะรัตนพร (กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ)
      เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

     ช่ือกรรมการ พ.อ. นพ.แดน ตันไพจิตร (เสนอแตงต้ังแทน ศ. เกียรติคุณ นพ.เดชา ตันไพจิตร)
      เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

 วาระท่ี 7 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทและคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี
     เห็นดวย _______ เสียง  ไมเห็นดวย ______ เสียง  งดออกเสียง _______ เสียง 
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 วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564
   ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี
     เห็นดวย _______ เสียง  ไมเห็นดวย ______ เสียง  งดออกเสียง _______ เสียง 

 วาระท่ี 9 รายงานความคืบหนาโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร 2
    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี
     เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

 วาระท่ี 10 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี)
    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี
     เห็นดวย _______ เสียง  ไมเห็นดวย ______ เสียง  งดออกเสียง _______ เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตอง
และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน

(6) ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
 หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด
 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร

 กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

ลงช่ือ ________________________________ ผูมอบฉันทะ

 (_______________________________)

ลงช่ือ ________________________________ ผูรับมอบฉันทะ

 (_______________________________)

ลงช่ือ ________________________________ ผูรับมอบฉันทะ

 (_______________________________)

ลงช่ือ ________________________________ ผูรับมอบฉันทะ

 (_______________________________)

หมายเหตุ: 1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใชเฉพาะกรณีท่ีผูถือหุนท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทาน้ัน

 2. หลักฐานท่ีตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะคือ
  (1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  (2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
 3. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถ
  แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได
 4. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการท้ังชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล
 5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอ 

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

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

ผูถือหุนประจําป 2564 ในวันพฤหัสบดีท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา โดยจัดประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-AGM)  

ณ หองประชุม A ช้ัน 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร เลขท่ี 345 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ 

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย

 วาระท่ี      เร่ือง                                                                                                             

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี

     เห็นดวย _____ เสียง  ไมเห็นดวย _____ เสียง  งดออกเสียง _____ เสียง

 วาระท่ี      เร่ือง                                                                                                             

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี

     เห็นดวย _____ เสียง  ไมเห็นดวย _____ เสียง  งดออกเสียง _____ เสียง

 วาระท่ี      เร่ือง                                                                                                             

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี

     เห็นดวย _____ เสียง  ไมเห็นดวย _____ เสียง  งดออกเสียง _____ เสียง

 วาระท่ี      เร่ือง                                                                                                             

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี

     เห็นดวย _____ เสียง  ไมเห็นดวย _____ เสียง  งดออกเสียง _____ เสียง

 วาระท่ี      เร่ือง                                                                                                             

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี

     เห็นดวย _____ เสียง  ไมเห็นดวย _____ เสียง  งดออกเสียง _____ เสียง

 วาระท่ี      เร่ือง                                                                                                             

    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร

    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี

     เห็นดวย _____ เสียง  ไมเห็นดวย _____ เสียง  งดออกเสียง _____ เสียง

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)
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 วาระท่ี      เร่ือง                                                                                                             

   ช่ือกรรมการ                                                                                                  

    เห็นดวย _____ เสียง  ไมเห็นดวย _____ เสียง  งดออกเสียง _____ เสียง

   ช่ือกรรมการ                                                                                                  

    เห็นดวย _____ เสียง  ไมเห็นดวย _____ เสียง  งดออกเสียง _____ เสียง

   ช่ือกรรมการ                                                                                                  

    เห็นดวย _____ เสียง  ไมเห็นดวย _____ เสียง  งดออกเสียง _____ เสียง

   ช่ือกรรมการ                                                                                                  

    เห็นดวย _____ เสียง  ไมเห็นดวย _____ เสียง  งดออกเสียง _____ เสียง

   ช่ือกรรมการ                                                                                                  

    เห็นดวย _____ เสียง  ไมเห็นดวย _____ เสียง  งดออกเสียง _____ เสียง

   ช่ือกรรมการ                                                                                                  

    เห็นดวย _____ เสียง  ไมเห็นดวย _____ เสียง  งดออกเสียง _____ เสียง

   ช่ือกรรมการ                                                                                                  

    เห็นดวย _____ เสียง  ไมเห็นดวย _____ เสียง  งดออกเสียง _____ เสียง

   ช่ือกรรมการ                                                                                                  

    เห็นดวย _____ เสียง  ไมเห็นดวย _____ เสียง  งดออกเสียง _____ เสียง

   ช่ือกรรมการ                                                                                                  

    เห็นดวย _____ เสียง  ไมเห็นดวย _____ เสียง  งดออกเสียง _____ เสียง

   ช่ือกรรมการ                                                                                                  

    เห็นดวย _____ เสียง  ไมเห็นดวย _____ เสียง  งดออกเสียง _____ เสียง

   ช่ือกรรมการ                                                                                                  

    เห็นดวย _____ เสียง  ไมเห็นดวย _____ เสียง  งดออกเสียง _____ เสียง

   ช่ือกรรมการ                                                                                                  

    เห็นดวย _____ เสียง  ไมเห็นดวย _____ เสียง  งดออกเสียง _____ เสียง

   ช่ือกรรมการ                                                                                                  

    เห็นดวย _____ เสียง  ไมเห็นดวย _____ เสียง  งดออกเสียง _____ เสียง

   ช่ือกรรมการ                                                                                                  

    เห็นดวย _____ เสียง  ไมเห็นดวย _____ เสียง  งดออกเสียง _____ เสียง

   ช่ือกรรมการ                                                                                                  

    เห็นดวย _____ เสียง  ไมเห็นดวย _____ เสียง  งดออกเสียง _____ เสียง

   ช่ือกรรมการ                                                                                                  

    เห็นดวย _____ เสียง  ไมเห็นดวย _____ เสียง  งดออกเสียง _____ เสียง

   ช่ือกรรมการ                                                                                                  

    เห็นดวย _____ เสียง  ไมเห็นดวย _____ เสียง  งดออกเสียง _____ เสียง
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ส่ิงท่ีสงมาดวย 8

รายละเอียด และวิธีการ ในการประชุมสามัญผูถือหุนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส

 สืบเน่ืองจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส COVID-19 มีความไมแนนอนและยังคงตองเฝาระวังรวมถึง

เพ่ือปองกันการแพรระบาด บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงกําหนดใหจัดการประชุม 

สามัญผูถือหุน ประจําป 2564 โดยวิธีการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสเพียงชองทางเดียว ในวันพฤหัสบดีท่ี 18 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2564 ซ่ึงบริษัทฯ ไมมีการจัดใหผูถือหุนเขาประชุมหรือการลงทะเบียนใด ๆ  ณ ท่ีทําการของบริษัทฯ ท้ังส้ิน ท้ังน้ี บริษัทฯ 

ไดวาจางบริษัท อินเวนทเทค ซิสเทมส (ประเทศไทย) จํากัด เปนผูใหบริการในการจัดประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส

 ในการน้ี ผูถือหุนท่ีจะประสงคเขาประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสสามารถดําเนินการไดตามข้ันตอน ดังน้ี

ข้ันตอนย่ืนแบบคํารองเขาประชุมผานสือ่อิเล็กทรอนิกส

 1. ยืน่แบบคํารองเขาประชุมผาน Web browser ใหเขาไปท่ี https://app.inventech.co.th/TNH133340R/ หรือสแกน 

QR Code น้ี เพ่ือเขาสูระบบ

 2. เม่ือเขาสูระบบแลว ใหผูถือหุนกรอกขอมูลตามท่ีระบบแสดง เชน

  • เลขประจําตัวประชาชน / เลขท่ีหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ)

  • เลขทะเบียนผูถือหุน

  • ช่ือ - นามสกุล

  • จํานวนหุน

  • จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail)

  • เบอรโทรศัพท

  • แนบเอกสารเพ่ิมเติม 

   • กรณีท่ีประสงคจะเขาประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสดวยตนเอง โปรดแนบ บัตรประจําตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง

    (กรณีเปนชาวตางประเทศ) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (สามารถแนบภาพถายสําเนาได) 

   • กรณีท่ีมีการมอบฉันทะ โปรดแนบ หนังสือมอบฉันทะพรอมเอกสารประกอบตามท่ีกําหนด (สามารถแนบ

    ภาพถายสําเนาได)

 3. เม่ือกรอกขอมูลครบถวนแลวใหเลือกท่ี “ขาพเจาไดอานและตกลงปฏิบัติตามขอกําหนดการเขารวมประชุม ขอกําหนด 

การเขารวมประชุมผานระบบ Inventech Connect” โดยคลิกในชองส่ีเหล่ียมเพ่ือยอมรับเง่ือนไขการใชบริการ

  4. จากน้ันใหเลือก “สงแบบคํารอง” 

 5. หลังจากข้ันตอนท่ี 4. เจาหนาท่ีจะดําเนินการตรวจสอบขอมูลแบบคํารอง เม่ือคํารองไดรับการอนุมัติ ผูถือหุนจะไดรับ   

  E-mail แจงรายละเอียดขอมูลการประชุม 3 สวน ดังน้ี 

  1) ลิงกสําหรับการลงทะเบียนเขาประชุม 

  2) ขอมูล Username และ Password สําหรับการเขาใชงาน e-Voting 

  3) ลิงกสําหรับคูมือการใชงานระบบ Inventech Connect (Live Streaming) เพ่ือเขาประชุม ตามวันและเวลา

   ท่ีแจงในหนังสือเชิญประชุมกรณีคํารองไมถูกอนุมัติ ผูถือหุนไดรับ E-mail แจงถึงสาเหตุ และสามารถดําเนินการ

   ยื่นแบบคํารองเพ่ิมเติมได
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 6. สําหรับผูถือหุนท่ีมอบฉันทะ และไมประสงคจะเขาประชุม ในการมอบฉันทะน้ัน ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะให 

บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค หรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการของบริษัทฯ ทานใดทานหน่ึง เปนผูรับมอบ

ฉันทะของผูถือหุนก็ได โดยกรรมการทานดังกลาวจะลงมติในแตละวาระตามท่ีผูถือหุนกําหนด ไวในหนังสือมอบฉันทะ

 7. สําหรับผูถือหุนท่ีประสงคจะเขาประชุมดวยตนเอง หรือโดยผูรับมอบฉันทะท่ีไมใชกรรมการบริษัทฯ ผานส่ือ

  อิเล็กทรอนิกส ระบบลงทะเบียนยืน่แบบคํารองจะเปดดําเนินการต้ังแตวันท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 08:30 น.

  เปนตนไป และส้ินสุดการลงทะเบียนวันท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จนกวาจะปดการประชุม

 8. กรณีผูถือหุนท่ีประสงคจะมอบฉันทะใหกรรมการบริษัทฯ กรุณาจัดสงหนังสือมอบฉันทะพรอมเอกสารประกอบ มายงั

  บริษัทฯ ทางไปรษณีย ตามท่ีอยูขางลางน้ี โดยเอกสารจะตองมาถึงบริษัทฯ ภายในวันท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

เวลา 16:30 น.

  เรียน เลขานุการบริษัท (หนังสือมอบฉันทะ)

    บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)

    345 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

การเขาประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสผานระบบ Inventech Connect (Live Streaming)

 1. ระบบ Inventech Connect รองรับการทํางานบน Web browser ซ่ึงมีคูมือการใชงานระบบ ดังน้ี 

  1.1  การใชงานระบบประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส Inventech Connect (Live Streaming)

1.1.1 ข้ันตอนการใชงานระบบ Inventech Connect (Live Streaming) ดังน้ี

 1. ผูถือหุนทําการ คลิกลิงกสําหรับลงทะเบียนเขาประชุม และรับชมถายทอดสดผาน Live Streaming 

ท่ีไดรับจาก E-mail แจงการอนุมัติ แบบคํารองขอสําหรับการใชงาน Inventech Connect 

 2. ใหนํา Username และ Password ตามท่ีไดรับจาก E-mail มากรอกในชองท่ีปรากฏบนหนาจอ 

หลังจากน้ัน กดปุม Sign in เพ่ือเขาใชงาน Inventech Connect (Live Streaming)

 3. จากน้ันกดปุม “ลงทะเบียนเขารวมประชุม” (*ข้ันตอนน้ีจะถือวาผูถือหุนทําการลงทะเบียนเขาประชุม

  เรียบรอยแลวจะทําใหจํานวนหุนของผูถือหุนถูกนับเปนองคประชุม)

 4. หลังจากข้ันตอนท่ี 3 ผูถือหุนจะสามารถรับชมถายทอดสด และลงคะแนนเสียงได ดังน้ี

  4.1 เขาท่ีแท็บเมนู (มุมบนซายมือ) หรือ สัญลักษณ ดังภาพ          

  4.2 ไปท่ีเมนู “รับชมถายทอดสด / Live”

  4.3 ระบบจะแสดงเมนูเขาใชงานท้ังหมด 4 สวน คือ 1. การถายทอดสด / Live 2. การลงคะแนน /

    Vote 3. การสงคําถาม / Question 4. เอกสารการประชุม / File

 5. กรณีผูถือหุนตองการรับชมถายทอดสด (Live Streaming) สามารถกดท่ีปุม “การถายทอดสด / Live”

 6. กรณีผูถือหุนตองการลงคะแนนเสียง (e-Voting) สามารถกดท่ีปุม “การลงคะแนน / Vote” โดยทําการ

  เลือก วาระตามท่ีปรากฏใน Drop down ระบบจะแสดงสถานะการลงคะแนนเปน “รอการออกเสียง

  ลงคะแนน” ซ่ึงผูถือหุนสามารถกดปุมลงคะแนนเสียงได ดังน้ี 1. เห็นดวย 2. ไมเห็นดวย 3. งดออกเสียง

  ตามความประสงค หากผูถือหุนตองการยกเลิกการลงคะแนนเสียงลาสุด สามารถกดท่ีปุม “ยกเลิกการ

  ลงคะแนนเสียงลาสุด” (ซ่ึงผูถือหุนสามารถแกไขคะแนนเสียงไดจนกวาวาระน้ันจะปดรับลงคะแนน) 

สามารถศึกษาวิธีการใชงานระบบ Inventech Connect (Live Streaming) ไดท่ี https://qrgo.page.link/obr8g

หรือสแกน QR Code น้ี
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 7. กรณีผูถือหุนตองการสงคําถาม (Question) สามารถทําได 2 กรณี คือ 1. สงคําถามผานขอความ

  สามารถทําการพิมพขอความท่ีตองการ จากน้ันกดปุมสัญลักษณ ดังภาพ  เพ่ือสงคําถาม

  2. สงคําถามดวยเสียง สามารถกดท่ีปุม “บันทึกเสียง” จากน้ันกดปุม “หยุดบันทึกเสียง” เม่ือถาม

  คําถามเรียบรอยแลว และสามารถทําการกดปุม “สงคําถาม” เพ่ือสงคําถามดวยเสียง

 8. ผูถือหุนสามารถทําการตรวจสอบคะแนนเสียงรายวาระได เม่ือวาระน้ันปดการสงผลการลงคะแนน 

แลว โดยทําการเลือกวาระท่ีตองการตรวจสอบ จากน้ันระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงขอมูล

การลงคะแนนเสียง ในวาระท่ีทําการเลือก

 9. กรณีผูถือหุนตองการดาวนโหลดเอกสารการประชุม (File) สามารถกดท่ีปุม “เอกสารการประชุม /

  File” ซ่ึงระบบจะแสดงเอกสารการประชุมตามท่ีบริษัทฯ กําหนด

 *10. กรณีผูถือหุนมีการรับมอบฉันทะหลาย Account สามารถเลือกท่ี “ไอคอนผูใชงาน” และกดท่ีปุม 

“สลับบัญชี” เพ่ือเขาใชงาน Account อ่ืน ๆ ได โดยท่ีคะแนนเสียงและองคประชุมจะไมถูกนําออก

จากการประชุม

 *11. กรณีผู ถือหุ นตองการออกจากการประชุม สามารถเลือกท่ี “ไอคอนผูใชงาน” และกดท่ีปุ ม 

“ออกจากการประชุม”

 *ข้ันตอนน้ีหากผูถือหุนทําการออกจากการประชุมระหวางการประชุม ระบบจะนําคะแนนเสียงของผูถือหุน ออกจาก

การประชุมในวาระท่ียังไมถูกดําเนินการ

 12. ระบบประชุมจะเปดใหเขาระบบไดในวันท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 12:00 น. (กอนเปดประชุม 

2 ช่ัวโมง) โดยผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะใช Username และ Password ท่ีไดรับ และ สามารถทํา

ตามข้ันตอนการใชงานตามท่ีระบุในคูมือการใชงานระบบ Inventech Connect (Live Streaming)

        13. การทํางานของระบบประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส Inventech Connect (Live Streaming) ข้ึนอยูกับ

  ระบบอินเทอรเน็ตท่ีรองรับของผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ ดังตอไปน้ีในการใชงานระบบ

  •   ความเร็วของอินเทอรเน็ตท่ีแนะนํา ควรไมต่ํากวา 4 Mbps

  •   อินเทอรเน็ตเบราวเซอร Firefox หรือ Chrome (เบราวเซอรท่ีแนะนํา) หรือ Safari 

หมายเหตุ :

1. ผูถือหุนตองนํา Username และ Password ท่ีไดรับจาก E-mail มากรอกเพ่ือทําการลงทะเบียน ระบบจะทําการลงทะเบียน

 และนับเปนองคประชุมใหท่ีข้ันตอนน้ี (หากผูถือหุนไมทําการลงทะเบียนเพ่ือเขาประชุม ระบบจะไมนับเปนองคประชุม 

และไมสามารถลงคะแนนเสียงได รวมถึงจะไมสามารถรับชมการถายทอดการประชุมได) หากผูถือหุนทําการกดปุม 

“ออกจากการประชุม” ระหวางการประชุม ระบบจะทําการตัดคะแนนเสียง ออกจากองคประชุม)

2. ผูถือหุนตองเตรียม E-mail สําหรับยื่นแบบคํารองเพ่ือรับ 1. ลิงกสําหรับการลงทะเบียนเขาประชุม 2. Username 

และ Password สําหรับเขาประชุม

3. ขอมูลท่ีกรอกในระบบตองตรงกันกับขอมูล ณ วันกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขาประชุม (Record Date) จากบริษัท 

ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (TSD)

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมหรือพบปญหาในการใชงาน สามารถติดตอไดท่ี Inventech Call Center

โทร. 0 2021 9121 ใหบริการระหวางวันท่ี 11-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 08:30-17:00 น. หรือจนกวาจะปดการประชุม 

(เฉพาะวันทําการ ไมรวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ)

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)
THAINAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
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บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)

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

โทรศัพท 0 2340 7777, 0 2340 6488, 0 2340 6499, 0 2361 2727, 0 2361 2828 โทรสาร 0 2340 6431

อีเมล info@thainakarin.co.th

www.thainakarin.co.th


