
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 

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)
THAINAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
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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)
THAINAKARIN HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
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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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หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564
Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2O21


