ที่ ทนร.บ. 043 / 2556
		
																		
เรื่อง

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2556

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ�ำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย		 1.
			 2.
			 3.
				
			 4.
			 5.
				
			 6.
			 7.
			 8.

วันที่ 21 ตุลาคม 2556

ส�ำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555
รายงานประจ�ำปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัทฯ
ข้อมูลกรรมการที่ครบก�ำหนดออกจากต�ำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ ใหม่
อีกครัง้ หนึง่ และเสนอแต่งตัง้ กรรมการใหม่ 1 ท่าน
ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
เอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะ
แผนที่ของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ�ำกัด (มหาชน)
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข และ แบบ ค ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

			 ด้วยคณะกรรมการ บริษทั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ�ำกัด (มหาชน) มีมติให้กำ� หนดประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2556
ในวั น พุ ธ ที่ 20 พฤศจิ ก ายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม ใหญ่ ชั้ น 4 โรงพยาบาลไทยนคริ น ทร์ เลขที่ 345
ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1			 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2			
			
			
			

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องและสมควรเสนอต่อ
ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20
พฤศจิกายน 2555 ตามส�ำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น สิ่งที่ส่งมาด้วย (1)

วาระที่ 3			 พิจารณารับทราบรายงานประจ�ำปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัทฯ
			 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานประจ�ำปี 2556 ของคณะกรรมการบริษทั ฯ
			 ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2)
วาระที่ 4			
			
			
			
			
			

พิจารณา และอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจ�ำปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับ
การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท ส�ำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนองบการเงินประจ�ำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2556 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดท�ำขึ้นและได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี บริษัท
ส�ำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด ตามที่กฎหมายก�ำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงิน
ในรายงานประจ�ำปี 2556 สิ่งที่ส่งมาด้วย (2) ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
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วาระที่ 5 				
				
				
				
				
				
				

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�ำไร และการจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2556 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 บริษัทฯ มีผลก�ำไรสุทธิ
ประจ�ำปี 2556 เป็นเงินจ�ำนวน 172,342,640 บาท ( หนึง่ ร้อยเจ็ดสิบสองล้านสามแสนสีห่ มืน่ สองพันหกร้อยสีส่ บิ บาทถ้วน )
และเสนอให้ทปี่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั จิ า่ ยเงินปันผลส�ำหรับผลประกอบการตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2555
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ในอัตราหุน้ ละ 0.60 บาท คิดเป็นเงินทัง้ สิน้ จ�ำนวน 108,000,000 บาท ( หนึง่ ร้อยแปดล้านบาทถ้วน )
โดยก�ำหนดปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลใน วันที่ 3 ธันวาคม 2556 และเสนอจ่าย
เงินปันผล ในวันที่ 18 ธันวาคม 2556

วาระที่ 6
		 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ จึงเสนอให้เเต่งตั้งกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้
						 1 นายแพทย์เจริญ
มีนสุข
					 2 นายแพทย์ปรีดี		
เหตระกูล
				 3 นายสุเมธ 		
เจนเจษฎา
					 4 นายไกรศักดิ์
ขัดค�ำ
					 5 นายปิติภัทร		
สิหนาทกถากุล
				 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
				 แต่ ง ตั้ ง กรรมการที่ อ อกตามวาระกลั บ เข้ า ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ต่ อ ไปอี ก วาระหนึ่ ง เนื่ อ งจากเป็ น ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี ค วามรู ้
				 ความสามารถ แต่ทงั้ นี้ นายเลิศศักดิ์ อัตศาสตร์ไม่ประสงค์ขอรับต�ำแหน่งอีกวาระหนึง่ คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
				 ให้ เ สนอที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง นายปิ ติ ภั ท ร สิ ห นาทกถากุ ล เป็ น กรรมการแทน
				 นายเลิศศักดิ์ อัตศาสตร์
วาระที่ 7				 พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
				 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ พิจารณากลัน่ กรองค่าตอบแทนกับความเหมาะสมต่างๆ และพิจารณาถึงภาวะ
				 เศรษฐกิจ การเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนของ
				 คณะกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบรายรับประจ�ำปี 2557 ในอัตราดังนี้
					 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
					 - ประธานกรรมการ 18,000 บาทต่อการประชุม 1 ครั้ง
					 - กรรมการ				 14,000 บาทต่อการประชุม 1 ครั้ง
					 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
					 - ประธานกรรมการ 18,000 บาทต่อการประชุม 1 ครั้ง
					 - กรรมการ				 14,000 บาทต่อการประชุม 1 ครั้ง
				 สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลส�ำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและครอบครัว เป็นจ�ำนวนเงินไม่เกิน
				 ปีละ 800,000 บาท ต่อท่าน
วาระที่ 8 			
				
				
				
				
				
				
				
วาระที่ 9
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พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าตอบแทนส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556
ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2557
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรแต่งตั้ง นายวิชาติ โลเกศกวี เลขทะเบียน 4451
และ/หรื อ นางสาวกมลทิ พ ย์ เลิ ศ วิ ท ย์ ว รเทพ เลขทะเบี ย น 4377 และ/หรื อ นางสาวศิ ริ ว รรณ สุ ร เทพิ น ทร์
เลขทะเบี ย น 4604 จาก บริ ษั ท ส� ำ นั ก งาน เอิ น ส์ ท แอนด์ ยั ง จ� ำ กั ด เป็ น ผู ้ ส อบบั ญ ชี ป ระจ� ำ ปี 2557
ของบริษัทฯ โดยก�ำหนดค่าตอบแทนส�ำหรับผู้สอบบัญชีประจ�ำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เป็นจ�ำนวนเงิน
960,000 บาท ( เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน ) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท
( สามหมื่นบาทถ้วน )

			 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
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				 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
และให้ ร วบรวมรายชื่ อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบั ญ ญั ติ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ.2551 โดยวิ ธี ป ิ ด สมุ ด ทะเบี ย นพั ก การโอนหุ ้ น
ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556
				 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้มี
การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 13.00 น. และหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ หรือประสงค์จะ
แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ใคร่ขอท่านโปรดกรอกรายละเอียดและลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ที่แนบมา ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (8) โดยท่านสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ
แบบ ข หรือแบบ ค ได้จาก www.thainakarin.co.th นอกจากนี้ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบคือ นายแพทย์ปรีดี เหตระกูล
ดังมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการตรวจสอบปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (6) เป็นผู้เข้าร่วมประชุมนี้ได้
.
					
		
								
ขอแสดงความนับถือ		
															
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ�ำกัด (มหาชน)

						
		
								
					

							
							

(นายจตุพร สิหนาทกถากุล)
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ 				 บริษัทฯ ใคร่ขอความกรุณาท่านโปรดแจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุมก่อนวันประชุมอย่างน้อย 2 วัน เพื่อเตรียม
				 ความพร้ อ มและท่ า นสามารถสอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ส� ำ นั ก ผู ้ อ� ำ นวยการบริ ห าร เบอร์ โ ทร 0 2361 2727
				 ต่อ 3304-3306 ติดต่อ คุณมารยาท จิตพินิจยล หรือ e-mail: mdoffice@thainakarin.co.th
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2555
ของ
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ�ำกัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษทั ชัน้ 4 โรงพยาบาลไทยนครินทร์
เลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ก่อนเริ่มท�ำการประชุม ผู้ด�ำเนินรายการได้แนะน�ำกรรมการ
ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้
รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
1.		 คุณจตุพร					
2. นพ.เจริญ					
3.		 ผศ.นพ.ประภาส			
4. คุณประภัทร				
5. นพ.อาคม					
6. ศ.นพ.เดชา					
7. คุณสุเมธ					
8. คุณฐิติ						
9. พล.ต.อ.สวัสดิ์				
10. นพ.ปรีดี					
11. ผศ.ดร.ปัญญา				
รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม
1. คุณสุชาติ					
2. คุณเลิศศักดิ์				
3. คุณไกรศักดิ์				
4. นพ.เชิดศักดิ์				
		
รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม		
1. ศ.เกียรติคุณ นพ.ชัยพร
2. คุณอ�ำไพ
3. คุณน�้ำเพ็ชร
			
รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม
			 คุณอภิรักษ์ 				
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สิหนาทกถากุล		
มีนสุข			
ธีระกุล			
สุทธาเวศ			
เชียรศิลป์
		
ตันไพจิตร			
เจนเจษฎา			
สิหนาทกถากุล		
อมรวิวัฒน์			
เหตระกูล			
อิสระวรวานิช		

ประธานกรรมการ
กรรมการและประธานฝ่ายแพทย์
กรรมการและผู้อ�ำนวยการแพทย์
กรรมการและรักษาการผู้อ�ำนวยการบริหาร
กรรมการและผู้อ�ำนวยการศูนย์มะเร็งโฮลิสติค
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

สิหนาทกถากุล		
อัตศาสตร์			
ขัดค�ำ			
ธีระบุตร			

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ภัทราคม
พยัคคง			
สรัคคานนท์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ
ผู้อ�ำนวยการวางแผนโครงการไทยนครินทร์ 2
รองผู้อ�ำนวยการแพทย์ งานพยาบาล

อติอนุวรรตน์		

ผู้สอบบัญชีส�ำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์

			
			 ภายหลังจากการแนะน�ำกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีแล้วเสร็จ ผู้ด�ำเนินรายการได้เชิญคุณก้องภัค ลออเอก ซึ่งด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็นเลขานุการกรรมการบริษทั ฯ เลขานุการกรรมการตรวจสอบและผูจ้ ดั การฝ่ายนิตกิ าร ชีแ้ จงอธิบายหลักเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ
ของบริษัทที่เกี่ยวข้องและส�ำคัญกับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นต่อที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้
			
			 1. องค์ประชุมผู้ถือหุ้น				
คุณก้องภัค แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมจะเริ่มท�ำการประชุมได้ก็
													
ต่อเมือ่ มีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25 คน หรือ
													
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้
													
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนหุ้นที่ได้จ�ำหน่ายแล้วทั้งหมด
			 2. วิธีการด�ำเนินการประชุมตามวาระ
การประชุมต้องเป็นไปตามล�ำดับระเบียบวาระทีก่ ำ� หนดในหนังสือนัดประชุม
													
เว้นแต่ที่ประชุมมีมติ 2 ใน 3 ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมให้เปลี่ยน
													
ล�ำดับระเบียบวาระการประชุม
			 3. การประชุมเรื่องอื่นนอกเหนือจาก
กรณีประชุมตามระเบียบวาระในหนังสือนัดประชุมแล้วเสร็จผู้ถือหุ้นไม่
				 ก�ำหนดในหนังสือนัดประชุม		
น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้แล้วทัง้ หมดมีสทิ ธิขอให้ทปี่ ระชุม
													
พิจารณาเรื่องอื่นได้
			 4. การนับคะแนนเสียง				
ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจ�ำนวนหุ้นที่ถือ
			 5. วิธีการลงคะแนน 			
คุณก้องภัค ชีแ้ จงว่า การลงคะแนนจะกระท�ำโดยเปิดเผยด้วยบัตรลงคะแนน
													
แต่หากต้องการลงคะแนนลับต้องมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ
													
และทีป่ ระชุมเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก ส่วนวิธกี ารลงคะแนนลับให้ประธาน
													
เป็นผูก้ ำ� หนดซึง่ ในครัง้ นีไ้ ด้ ก�ำหนดวิธกี ารลงคะแนนลับคือใช้บตั รลงคะแนน
													
โดยไม่ระบุชื่อ นอกจากนี้การลงคะแนนผู้ถือหุ้นสามารถแบ่งแยกเสียง
													
ลงคะแนนได้ ยกเว้นวาระการเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียง
													
ทั้งหมดเลือกบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งแยก
													
คะแนนเสียงที่มีอยู่ให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
			 6. มติที่ประชุม 					
คุณก้องภัค ชี้แจงว่า มติที่ประชุมจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
													
ที่เข้ามาประชุมโดยนับเสียงตามจ�ำนวนหุ้นที่ถือ และกรณีเสียงเท่ากันให้
													
ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง ทั้งนี้ เมื่อท�ำการประชุมในแต่ละวาระ
													
เสร็จสิ้นผู้ถือหุ้นสามารถท�ำการซักถามได้โดยขอให้แจ้งชื่อ-สกุลก่อน
													
การซักถาม ทั้งนี้ จะท�ำการลงคะแนน ในบัตรลงคะแนนภายหลังจากไม่มี
													
ผู้ถือหุ้นซักถามในแต่ละวาระแล้ว โดยจะแจ้งผลการลงมติของแต่ละวาระ
													
เมื่อประชุมครบทุกวาระเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
		
7. มติที่ประชุมกรณีเลือกตั้งกรรมการ
คุณก้องภัค ชี้แจงว่าการลงคะแนนในวาระแต่งตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นจะ
													
ใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ
													
ก็ได้ แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใด
													
ไม่ได้
		 8. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ		
คุณก้องภัค ชี้แจงว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะเป็นไปตามมติ
													
ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
													
ที่มาประชุม
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			 พร้อมกันนี้ คุณก้องภัค ชี้แจงเพิ่มเติมว่าส�ำหรับปีนี้บริษัทฯ ได้มีการน�ำระบบการลงคะแนน การลงทะเบียน และรูปแบบบัตร
การลงคะแนนซึง่ เป็นโปรแกรมของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาใช้ในการจัดประชุม และบัตรลงคะแนนทีถ่ กู ต้อง ผูป้ ระชุมจะต้องท�ำเครือ่ งหมายในช่อง
ที่ตนเองประสงค์จะลงคะแนนช่องใดช่องหนึ่งคือ เห็นด้วยหรือ ไม่เห็นด้วยหรือ งดออกเสียง พร้อมกับลงนามในบัตรลงคะแนน ในกรณีที่ท่าน
ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนผิดผูถ้ อื หุน้ สามารถขีดฆ่าและลงนามก�ำกับบริเวณทีข่ ดี ฆ่าท�ำการกาเครือ่ งหมายลงคะแนนใหม่กถ็ อื ว่าบัตรลงคะแนนนัน้ ถูกต้อง
ส�ำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการซึ่งก�ำหนดให้ผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการจ�ำนวน 5 ท่าน ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเลือกกรรมการ
กี่ท่านก็ได้แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 5 ท่าน
ภายหลังจากเสร็จสิ้นการอธิบายไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมคุณก้องภัค แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง 83 ราย และมีการมอบฉันทะจ�ำนวน 58 ราย รวมเป็นจ�ำนวน 141 ราย จากผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดจ�ำนวน 1,589 ราย
นับจ�ำนวนหุ้นได้ 93,817,016 หุ้น จากจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 180,000,000 หุ้น คิดเป็น 52.1206 % ถือว่าครบเป็นองค์ประชุม
ตามข้อกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และสามารถเริ่มการประชุมได้

เริ่มการประชุม เวลา 14.20 น.

			 คุณจตุพร สิหนาทกถากุล ท�ำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมและกล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี้												
			
วาระที่ 1
เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
		 ประธานฯ ขออนุญาตต่อที่ประชุมมอบหมายให้คุณก้องภัค ลออเอก ซึ่งเป็นเลขานุการบริษัท และเป็นผู้จัดการฝ่ายนิติการ
แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี้
		 1. แจ้งความคืบหน้าคดีที่ดินด้านข้าง และด้านหลังโรงพยาบาล
			 คุณก้องภัค แจ้งต่อที่ประชุมว่า คดีที่โรงพยาบาลฯ ฟ้องบริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จ�ำกัด (บสส.) และ บริษัท
เพาเวอร์แอสเสท จ�ำกัด เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2550 และศาลพิพากษาเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2551 “ ให้จ�ำเลยที่ 1 (บสส.) ด�ำเนินการ
จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ท่ีดิน (38 โฉนด) ให้กับโรงพยาบาลฯ พร้อมกับยอมรับช�ำระราคาส่วนที่เหลือจ�ำนวน 185,400,000 บาท
จากโรงพยาบาลฯ หากไม่ด�ำเนินการให้ถือเอาค�ำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจ�ำเลยที่ 1 ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าว
แก่โจทก์ และให้จ�ำเลยที่ 1 จัดการโอนกรรมสิทธิ์ต่างๆ ของโจทก์ในคดีแพ่งของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ หมายเลขด�ำที่ 4620/2547 หมายเลขแดง
ที่ 4577/2548 เพื่อให้โจทก์เข้าเป็นโจทก์และสวมสิทธิในคดีดังกล่าว และจัดการให้มีการมอบอ�ำนาจให้โจทก์ และ/หรือตัวแทนของโจทก์เป็นผู้
ด�ำเนินการบังคับคดีตามค�ำพิพากษาในคดีแพ่งของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ หมายเลขด�ำที่ 4620/2547 หมายเลขแดงที่ 4577/2548 และยกฟ้อง
โจทก์ส�ำหรับจ�ำเลยที่ 2 และปัจจุบันยังไม่สามารถท�ำการโอนกรรมสิทธิ์ได้เนื่องจากศาลอุทธรณ์ในคดี 2601/2550 ที่บริษัท เพาเวอร์แอสเสท
จ�ำกัด ฟ้องบริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จ�ำกัด ซึ่งได้มีการยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2552 มีค�ำสั่งให้อายัดที่ดินในระหว่างอุทธรณ์
			 ทางโรงพยาบาลฯ ได้ไปยื่นค�ำร้องขอให้ศาลยกเลิกค�ำสั่งการอายัดที่ดินเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553 ต่อศาลอุทธรณ์
คดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ และศาลมีค�ำสั่งนัดฟังค�ำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในวันที่ 26 ธันวาคม 2555
			 ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ส�ำหรับคดีที่โรงพยาบาลฯ ได้ยื่นฟ้องบริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จ�ำกัด
(บสส.) เพื่อให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินถือเป็นที่สุดแล้วว่า บสส. ต้องไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน (38 โฉนด) ให้กับโรงพยาบาลฯ พร้อมรับ
ราคาที่ดินส่วนที่เหลือจ�ำนวน 185,400,000 บาท จากโรงพยาบาลฯ ส่วนกรณีที่ไม่สามารถท�ำการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินได้นั้นก็เป็นไปตามที่
คุณก้องภัค ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมข้างต้น
			 2. กรณีคดีที่บริษัทฯ ถูกฟ้องเป็นจ�ำเลยร่วมกับโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งกับแพทย์ผู้ท�ำการรักษา

				

พยาบาล และเป็นข่าวเมื่อประมาณเดือนสิงหาคม 2553

			 คุณก้องภัค แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ตามทีท่ างญาติผปู้ ว่ ยได้ยนื่ ฟ้องโรงพยาบาลแห่งหนึง่ กับโรงพยาบาลไทยนครินทร์และแพทย์
ผูท้ ำ� การรักษาของทัง้ สองโรงพยาบาลให้รว่ มกันรับผิดชอบชดใช้คา่ เสียหายเป็นเงินประมาณ 31.2 ล้านบาท เมือ่ ประมาณเดือนสิงหาคม 2553
(ต่อมามีการแก้ไขค�ำฟ้องลดเหลือ 15 ล้านบาท) โดยอ้างว่าแพทย์ผู้ท�ำการรักษาร่วมกันท�ำละเมิดอันเนื่องมาจากการรักษาพยาบาลโดยให้
โรงพยาบาลในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสถานพยาบาล และเป็นนายจ้างต้องร่วมรับผิดกับแพทย์ผู้ท�ำการรักษาพยาบาลด้วย ซึ่งทางโรงพยาบาล
ไทยนครินทร์ และแพทย์ผทู้ ำ� การรักษาพยาบาลเห็นว่าผูป้ ว่ ยรายนีม้ ไิ ด้เสียชีวติ จากไข้หวัด 2009 ตามฟ้อง จึงได้ทำ� การยืน่ ค�ำให้การต่อสูค้ ดี คดีนี้
โจทก์ทงั้ สองและจ�ำเลยทัง้ ห้าไม่สามารถตกลงไกล่เกลีย่ กันได้จงึ มีการสืบพยาน และศาลมีคำ� สัง่ นัดฟังค�ำพิพากษาเมือ่ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554
โดยพิพากษายกฟ้องโจทก์และโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ คดีจึงอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์
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			 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบความคืบหน้าคดีที่ดินด้านข้างและด้านหลังโรงพยาบาลฯ และคดีที่โรงพยาบาลฯ
ถูกฟ้องร้องด้วยเสียงข้างมากจ�ำนวน 92,689,508 เสียง ไม่รบั ทราบจ�ำนวน 0 เสียง งดออกเสียงจ�ำนวน 6,200 เสียง บัตรเสียจ�ำนวน 202,201 เสียง

วาระที่ 2		 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554
ประธานฯ ขอให้ทปี่ ระชุมพิจารณารายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2554 ประชุมเมือ่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554
ตามส�ำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ รายงานการประชุมดังกล่าวมีข้อผิดพลาด
จากการพิมพ์ ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ได้ท�ำการส่งเอกสารส�ำหรับข้อความที่แก้ไขไปยังผู้ถือหุ้นแล้ว และในรายงานการประชุมที่พิจารณาจะมี
การแก้ไขข้อความที่ส�ำคัญคือ
1. หน้าที่ 9 (มติที่ประชุม) จากเดิม “ไม่อนุมัติจ�ำนวน 01 เสียง” ขอแก้ไขเป็น “ไม่อนุมัติจ�ำนวน 1 เสียง” และ “บัตรเสีย
จ�ำนวน 6,1 เสียง” ขอแก้ไขเป็น “บัตรเสียจ�ำนวน 6,101 เสียง”
		
2. หน้าที่ 11 (บรรทัดแรก และมติที่ประชุม) ที่ระบุว่า “ส�ำหรับปี 2554” ขอแก้ไขเป็น “ส�ำหรับปี 2555”
			 ทั้งนี้ นอกจากที่ขอแก้ไข และเอกสารที่ขอท�ำการแก้ไขตามที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
			 มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 ด้วยเสียงข้างมากจ�ำนวน 92,871,107 เสียง ไม่รับรองจ�ำนวน 0 เสียง งดออกเสียงจ�ำนวน 6,000 เสียง บัตรเสีย
จ�ำนวน 18,502 เสียง

วาระที่ 3		 พิจารณารับทราบรายงานประจ�ำปี 2555 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

			 ประธานฯ แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ขอให้ พิ จ ารณารายงานประจ� ำ ปี 2555 ของคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ที่ แ นบท้ า ยหนั ง สื อ
เชิญประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย (2) ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
			 คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ขออนุญาตต่อที่ประชุมกล่าวให้ขวัญก�ำลังใจแก่คณะผู้บริหาร คณะแพทย์ และบุคลากร
พร้อมกล่าวชื่นชมผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น
			 มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบรายงานประจ�ำปี 2555 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยเสียงข้างมาก
จ�ำนวน 92,897,598 เสียง ไม่รับทราบจ�ำนวน 0 เสียง งดออกเสียงจ�ำนวน 200 เสียง บัตรเสียจ�ำนวน 0 เสียง

วาระที่ 4

พิจารณา และอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจ�ำปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับ
การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ส�ำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
			 ประธานฯ ขอมอบหมายให้คุณอ�ำไพ แจ้งผลประกอบการประจ�ำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีส�ำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คุณอ�ำไพ ชี้แจงรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงิน
และงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมโดยสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
			 งบแสดงฐานะการเงิน:
			 สินทรัพย์
			 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 จ�ำนวน 930.31 ล้านบาท เปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2554 จ�ำนวน 836.50 ล้านบาท มียอดเพิม่ ขึน้ 93.81 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 11.22 เกิดจากมีเงินสดหมุนเวียนในมือเหลืออยู่
และมีการน�ำฝากลงทุนในสถาบันการเงิน
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			 หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น
		
บริ ษั ท ฯ มี ห นี้ สิ น รวม ณ วั น ที่ 31 กรกฎาคม 2555 รวม 218.74 ล้ า นบาท เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ หนี้ สิ น รวม
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 จ�ำนวน 161.11 ล้านบาท ยอดเพิ่มขึ้น 57.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.77 เกิดจากมีการตั้งส�ำรองหนี้สิน
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เจ้าหนี้การค้าและภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
		
บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 จ�ำนวน 711.57 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 จ�ำนวน 675.39 ล้านบาท มียอดเพิ่มขึ้น 36.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.36 อันเนื่องมาจากมีก�ำไรสุทธิ
ระหว่างปีและมีการจ่ายเงินปันผล
		
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ:
		
รายได้
		
บริษัทฯ มีรายได้สุทธิส�ำหรับช่วงเดือนสิงหาคม 2554 – กรกฎาคม 2555 จ�ำนวน 1,352.30 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
รายได้สุทธิช่วงเดียวกันของงวดก่อน 1,242.81 ล้านบาท พบว่ามีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 109.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.81 เกิดจากรายได้
จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น 98.73 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.03 อันเนื่องมาจากจ�ำนวนคนไข้เพิ่มขึ้น
		
ค่าใช้จ่าย
		
ค่าใช้จ่ายส�ำหรับช่วงเดือนสิงหาคม 2554 – กรกฎาคม 2555 มีค่าใช้จ่ายรวม 1,141.02 ล้านบาท เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย
ช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มียอดรวม 1,027.33 ล้านบาท พบว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 113.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.07 เป็นผลเนื่องจาก
บริษัทฯ มีต้นทุนเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลที่สูงขึ้น
		
ก�ำไรสุทธิ
		
บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิช่วงเดือนสิงหาคม 2554 – กรกฎาคม 2555 จ�ำนวน 147.51 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับก�ำไรสุทธิ
ช่วงเดียวกันของงวดก่อนที่มียอดรวม 172.58 ล้านบาท พบว่ามีก�ำไรสุทธิรวมลดลง 25.07 ล้านบาทหรือร้อยละ 14.53 เกิดจากต้นทุนเกี่ยวกับ
บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลที่สูงขึ้น และเกิดจากการปรับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเดิม 20% เพิ่มเป็น 30 % ในรอบบัญชีนี้
		
ภายหลังจากคุณอ�ำไพ ชี้แจงต่อที่ประชุม ไม่มีผู้ใดมีค�ำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
		
มติทปี่ ระชุม ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้วมีมติอนุมตั งิ บการเงินประจ�ำปีของบริษทั ฯ สิน้ สุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 และ
รายงานของผูส้ อบบัญชีซงึ่ ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี ส�ำนักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ด้วยเสียงข้างมากจ�ำนวน 92,872,009 เสียง
ไม่อนุมัติจ�ำนวน 0 เสียง งดออกเสียงจ�ำนวน 24,700 เสียง บัตรเสียจ�ำนวน 100 เสียง
วาระที่ 5
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแก้ไขเพิ่มเติมอ�ำนาจกรรมการของบริษัทฯ ส�ำหรับ
กรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้ ได้แก่
		

1.
2.
3.
4.
5.

ศ.นพ.เดชา
นายสุชาติ
นายประภัทร
นายจตุพร
พล.ต.อ.สวัสดิ์

ตันไพจิตร
สิหนาทกถากุล
สุทธาเวศ
สิหนาทกถากุล
อมรวิวัฒน์

		
ประธานฯ ขออนุญาตต่อที่ประชุมมอบหมายให้คุณก้องภัค ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม
		
คุ ณ ก้ อ งภั ค ขึ้ น จอภาพแสดงคุ ณ สมบั ติ ประวั ติ และประสบการณ์ ก ารท� ำ งานของผู ้ ที่ ถู ก เสนอชื่ อ ให้ แ ต่ ง ตั้ ง เป็ น
กรรมการ ซึ่งมีข้อมูลปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (3) ของหนังสือนัดประชุม พร้อมกับชี้แจงเพิ่มเติมว่า ส�ำหรับปี 2555 คณะกรรมการ
พิ จ ารณาเห็ น ว่ า กรรมการที่ ค รบก� ำ หนดออกตามวาระเป็ น ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี ค วามรู ้ ความสามารถ มี ป ระสบการณ์ และในช่ ว งระยะ
เวลาที่ผ่านมาก็ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี จึงเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับ
เข้าด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และส�ำหรับปีนี้บริษัท ฯ ได้มีการเปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นท�ำการเสนอชื่อตนเองหรือบุคคลอื่นใดเพื่อแต่งตั้ง
เป็นกรรมการทางเว็บไซต์ ซึ่งในปีนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อตนเองหรือบุคคลอื่นใดเป็นกรรมการแต่อย่างใด
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			 ภายหลังจากคุณก้องภัค ชี้แจงต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
			 มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการดังนี้
				 1. ศ.นพ.เดชา		 ตันไพจิตร			 เห็นด้วย 92,870,611 เสียง ไม่เห็นด้วย		 0 เสียง
														 งดออกเสียง 		
0 เสียง บัตรเสีย 396 เสียง
				 2. นายสุชาติ		 สิหนาทกถากุล		 เห็นด้วย 92,868,007 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
														 งดออกเสียง 		
0 เสียง บัตรเสีย 		 0 เสียง
				 3. นายประภัทร สุทธาเวศ			 เห็นด้วย 92,868,007 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
														 งดออกเสียง 		
0 เสียง บัตรเสีย 		
0 เสียง
				 4. นายจตุพร 		 สิหนาทกถากุล		 เห็นด้วย 92,830,607 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
														 งดออกเสียง 		
0 เสียง บัตรเสีย 5,400 เสียง
				 5. พล.ต.อ.สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์			 เห็นด้วย 92,861,907 เสียง ไม่เห็นด้วย 1,100 เสียง
														 งดออกเสียง 5,000 เสียง บัตรเสีย
0 เสียง
วาระที่ 6
พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
		
ประธานฯ ขออนุญาตต่อที่ประชุมมอบหมายให้คุณก้องภัค ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม
		
คุณก้องภัค ขึ้นจอภาพแสดงค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา พร้อมกับแจ้งรายละเอียด
ต่อที่ประชุมว่าอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบของปีที่ผ่านมา (2555)
			 1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการและ		
เป็นเงินจ�ำนวน 14,000 บาท / ครั้งการประชุม
		 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
			 2. ค่าตอบแทนของกรรมการ		
เป็นเงินจ�ำนวน 10,000 บาท / ครั้งการประชุม
		
		 และกรรมการตรวจสอบ
		
ทั้งนี้ ในวันที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพียงอย่างเดียว กรรมการที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราเท่ากับคณะกรรมการบริษัทเพียงอย่างเดียว แต่หากในวันดังกล่าวมีการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบในคราวเดียวกัน กรรมการที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าเบี้ย
ประชุมในอัตราของประธานกรรมการตรวจสอบเพียงอย่างเดียว ส่วนสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรรมการและครอบครัวเป็นจ�ำนวนเงิน
ไม่เกิน 600,000 บาทต่อปี
		
ส� ำ หรั บ ปี 2556 คณะกรรมการพิ จ ารณาเห็ น ว่ า ไม่ มี ก ารปรั บ อั ต ราค่ า ตอบแทนโดยให้ ถื อ เอาอั ต ราค่ า ตอบแทน
กรรมการและกรรมการตรวจสอบของปี 2555 บังคับใช้ต่อไป
		
ภายหลังจากคุณก้องภัค ชี้แจงต่อที่ประชุม ไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติไม่มีการปรับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ส�ำหรับ
ปี 2556 ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ เสนอด้วยเสียงข้างมากจ�ำนวน 66,586,213 เสียง ไม่อนุมตั จิ ำ� นวน 0 เสียง งดออกเสียงจ�ำนวน 29,500 เสียง
บัตรเสียจ�ำนวน 0 เสียง
วาระที่ 7		
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�ำไร และการจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2555 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
		
ประธานฯ ขอมอบหมายให้คุณก้องภัค แจ้งต่อที่ประชุม
		
คุ ณ ก้ อ งภั ค แสดงตารางเปรี ย บเที ย บการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลและชี้ แ จงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ ว
เห็นว่า ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 บริษัทฯ มีผลก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2555 เป็นเงินจ�ำนวน 147,508,151 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดล้าน
ห้าแสนแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) และเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลประกอบการ
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554 ถึง 31 กรกฎาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจ�ำนวน 90,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน)
โดยก�ำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 และเสนอจ่ายเงินปันผล
ในวันที่ 14 ธันวาคม 2555
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มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ จ ่ า ยเงิ น ปั น ผลส� ำ หรั บ ผลประกอบการ ตั้ ง แต่ วั น ที่
1 สิงหาคม 2554 ถึง 31 กรกฎาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจ�ำนวน 90,000,000 บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน)
โดยก� ำ หนดปิ ด สมุ ด ทะเบี ย นพั ก การโอนหุ ้ น เพื่ อ สิ ท ธิ ใ นการรั บ เงิ น ปั น ผล ในวั น ที่ 30 พฤศจิ ก ายน 2555 และเสนอจ่ า ยเงิ น ปั น ผล
ในวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ด้วยเสียงข้างมากจ�ำนวน 92,810,821 เสียง ไม่อนุมัติจ�ำนวน 0 เสียง งดออกเสียงจ�ำนวน 0 เสียง บัตรเสียจ�ำนวน
60,090 เสียง
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าตอบแทนส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556
ประธานฯ ขออนุญาตต่อที่ประชุมมอบหมายให้คุณก้องภัค ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม
		
คุ ณ ก้ อ งภั ค แจ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ทางคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ พิ จ ารณาจากความรู ้
ความสามารถและประสบการณ์ ประกอบกับไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงราคาค่าบริการจึงเห็นสมควรแต่งตัง้ นายวิรชั อภิเมธีธำ� รง เลขทะเบียน 1378
และ/หรือนายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา เลขทะเบียน 3196 และ/หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ เลขทะเบียน 5202 แห่งส�ำนักงาน ดร.วิรัช
แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผูส้ อบบัญชีประจ�ำปี 2556 ของบริษทั ฯ โดยก�ำหนดค่าตอบแทนส�ำหรับผูส้ อบบัญชีประจ�ำปีสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556
เป็นจ�ำนวนเงิน 800,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบที่จ่ายจริงไม่เกิน 10,000 บาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
วาระที่ 8		
		

		
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งนายวิรัช อภิเมธีธ�ำรง เลขทะเบียน 1378 และ/หรือนายชัยกรณ์
อุ่นปิติพงษา เลขทะเบียน 3196 และ/หรือนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ เลขทะเบียน 5202 แห่งส�ำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็น
ผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2556 ของบริษัทฯ โดยก�ำหนดค่าตอบแทนส�ำหรับผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เป็น
จ�ำนวนเงิน 800,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าส่งเอกสาร ค่าโทรสาร และค่าท�ำส�ำเนา
เอกสารตามจริงเป็นจ�ำนวนเงินไม่เกิน 10,000 บาท ซึง่ เป็นไปตามอัตราเดิมด้วยเสียงข้างมากจ�ำนวน 92,849,811 เสียง ไม่อนุมตั จิ ำ� นวน 0 เสียง
งดออกเสียงจ�ำนวน 24,500 เสียง บัตรเสียจ�ำนวน 500 เสียง
วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณา
ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 16.00 น.
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(นายจตุพร สิหนาทกถากุล)
ประธานที่ประชุม

											

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลของกรรมการที่ครบก�ำหนดออกจากต�ำแหน่งตามวาระ
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกครั้งหนึ่งและเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่อีก 1 ท่าน
1. นายแพทย์เจริญ มีนสุข
ประเภทกรรมการ
			 : กรรมการ
อายุ			 					 : 71 ปี
ประวัติการศึกษา
			 : M.D. 1967
											 Diplomate American Board of Internal Medicine & Subspecialty
											 Board of Gastroenterology 1968 – 1973
											 New York State Board 1974
											 DTM & H (Liverpool) 1974
											 FACG 1975
											 FACP 1986
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548
ประสบการณ์การท�ำงาน
: 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานฝ่ายแพทย์ บมจ.โรงพยาบาลไทยนครินทร์
											 2535 - 2553
กรรมการ และกรรมการผู้อ�ำนวยการแพทย์ บมจ.โรงพยาบาลไทยนครินทร์
											 2519 - ปัจจุบัน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และแพทย์ที่ปรึกษาทางอายุรกรรมและอายุรกรรม		
																 โรคระบบทางเดินอาหาร บมจ.โรงพยาบาลไทยนครินทร์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 1.38%
จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ : 4/4

2. นายแพทย์ปรีดี เหตระกูล
ประเภทกรรมการ
		 : กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 		
					 : 70 ปี
ประวัติการศึกษา
			 : แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
				 							 American Board of Surgery (ศัลยศาสตร์ทั่วไป)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548
ประสบการณ์การท�ำงาน		 : 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.โรงพยาบาลไทยนครินทร์
				 							 2521 - ปัจจุบัน กรรมการ และศัลยแพทย์ทั่วไป บริษัท เมโยโพลีคลินิก จ�ำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.83%
จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ : 4/4
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ข้อมูลของกรรมการที่ครบก�ำหนดออกจากต�ำแหน่งตามวาระ
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกครั้งหนึ่งและเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่อีก 1 ท่าน
3. นายสุเมธ เจนเจษฎา
ประเภทกรรมการ			
: กรรมการ
อายุ			 					 : 79 ปี
ประวัติการศึกษา		 			 : บัญชีบัณฑิต และพาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547
ประสบการณ์การท�ำงาน		 : ต.ค. 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.โรงพยาบาลไทยนครินทร์
											 2547 - ต.ค. 2548		 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์
											 2538 - ปัจจุบนั 			 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั สยามสปอร์ต ชินดิเคต
																	 จ�ำกัด (มหาชน)
											 2537 - ปัจจุบัน		 ผู ้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต บริ ษั ท ส� ำ นั ก งานเลิ ศ นิ มิ ต รการบั ญ ชี และ
																	 กฎหมาย จ�ำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ : 3/4
4. นายไกรศักดิ์ ขัดค�ำ
ประเภทกรรมการ				 : กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ			 					 : 50 ปี
ประวัติการศึกษา					 : นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
											 เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
											 ประกาศนียบัตรทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547
ประสบการณ์การท�ำงาน
: ต.ค. 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.โรงพยาบาลไทยนครินทร์
											 2547 - ต.ค. 2548		 กรรมการตรวจสอบ บมจ.โรงพยาบาลไทยนครินทร์
											 2537 - ปัจจุบัน		 ทนายความ และกรรมการบริหาร บริษัท ส�ำนักกฎหมายสหการ จ�ำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ : 4/4
5. นายปิติภัทร สิหนาทกถากุล (กรรมการแต่งตั้งใหม่)
ประเภทกรรมการ 				 : กรรมการ
อายุ 			 					 : 37 ปี
ประวัติการศึกษา
			 : การจัดการมหาบัณฑิต (การพัฒนาองค์การเเละการจัดการ)
											 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
											 บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประสบการณ์การท�ำงาน		 : ส.ค. 2536 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการบริหาร
																	 บมจ.โรงพยาบาลไทยนครินทร์
											 2548 - ก.ค. 2549		 รักษาการ ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการบริหาร บมจ.โรงพยาบาลไทยนครินทร์
											 2547 - 2548			 ที่ปรึกษาศูนย์สารสนเทศ เเละที่ปรึกษาสื่อประชาสัมพันธ์
																	 บมจ.โรงพยาบาลไทยนครินทร์
											 2545 - 2547			 ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ ส�ำนักกรรมการผูจ้ ดั การบริษทั สยามสินทรัพย์พฒ
ั นา จ�ำกัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.55%
จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ : -
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ข้อบังคับ
ของ
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ�ำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

หมวดที่ 6
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นการประชุมสามัญประจ�ำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปีบญ
ั ชี
		
ของบริษัท
ข้อ 33. การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญประจ�ำปีให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
ข้อ 34. การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอาจกระท�ำได้โดย
		
(ก) คณะกรรมการซึ่งจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ หรือ
		
(ข) ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในห้า ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า
25 ท่าน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสิบ ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเข้าชื่อกันท�ำหนังสือพร้อมเหตุผลที่ชัดเจนขอให้
คณะกรรมการเรี ย กประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น เมื่ อ ใดก็ ไ ด้ และคณะกรรมการจะต้ อ งด� ำ เนิ น การจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการด�ำเนินการดังต่อไปนี้
		
(ก) จัดท�ำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วย
รายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา และความเห็นของคณะกรรมการ
ในเรื่องดังกล่าว และ
		
(ข) จัดส่งหนังสือนัดประชุมข้างต้นไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และ
		
(ค) โฆษณาหนังสือนัดประชุมข้างต้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ท่าน หรือไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสาม ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะเป็น
องค์ประชุม ทั้งนี้หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของเองนั้นไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
		
เมื่ อ ล่ ว งเวลานั ด ของการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ครั้ ง ใดไปแล้ ว ถึ ง 1 ชั่ ว โมงและจ� ำ นวนผู ้ ถื อ หุ ้ น ซึ่ ง เข้ า มาประชุ ม ยั ง ไม่ ค รบ
เป็นองค์ประชุมตามที่ก�ำหนดไว้ในวรรคแรกของข้อนี้
		
(ก) ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป
		
(ข) ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่โดยส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม แต่ไม่ต้องโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ในการประชุมหลังนี้ไม่บังคับ
ว่าจะต้องครบองค์ประชุมตามที่ก�ำหนดไว้ในวรรคแรกของข้อนี้
ข้อ 37. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น
และจะต้องด�ำเนินการประชุมให้เป็นไปตามล�ำดับระเบียบวาระทีก่ ำ� หนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะมีมติให้เปลีย่ นล�ำดับ
ระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่นอ้ ยกว่า หนึง่ ในสาม ของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้ทงั้ หมดจะขอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาเรือ่ งอืน่ นอกจากทีก่ ำ� หนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
		
ในกรณี ที่ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาเรื่ อ งตามล�ำ ดั บ ระเบี ย บวาระไม่ เ สร็ จ ตามวรรคหนึ่ ง หรื อ พิ จ ารณาเรื่ อ งที่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น เสนอ
ไม่เสร็จตามวรรคสอง และจ�ำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมก�ำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป โดยก�ำหนดให้
คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม
และโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
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ข้อ 38. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
		
(ก) ในกรณีปกติ ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง
เป็นเสียงชี้ขาด
		
(ข) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง
		
1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญให้แก่บุคคลอื่น
		
2. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
		
3. การท�ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า เช่าซื้อ หรือเช่าซื้อแบบลิสซิ่งซึ่งกิจการของบริษัททั้งหมดหรือ
		
บางส่วนที่ส�ำคัญ
		
4. การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
		
5. การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยวัตถุประสงค์จะแบ่งก�ำไรขาดทุนกัน
		
6. การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
		
7. การเพิ่มทุนหรือการลดทุน
		
8. การออกหุ้นกู้ตามความในมาตรา 145 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535
		
9. การควบบริษัทตามความในมาตรา 146 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 หรือ
10. การเลิกบริษัทตามความในมาตรา 154 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ.2535
11. การออกหุ้นเพื่อช�ำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามมาตรา 54/1 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด
		
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544
ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของหุ้นเองนั้นบริษัทจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไม่นับเป็นคะแนนเสียงของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 39. การลงคะแนนลับในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกระท�ำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 ท่าน ร้องขอ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็น
เสียงหนึ่ง
ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ�ำปีพึงกระท�ำมีดังนี้
		
(ก) พิจารณารับทราบรายงานประจ�ำปีของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการด�ำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา
		
(ข) พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีก�ำไรขาดทุน
		
(ค) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
		
(ง) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
		
(จ) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
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เอกสารแนบท้ายสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ข้อกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ที่

เรื่อง

หลักเกณฑ์ / ข้อก�ำหนด

หมายเหตุ

1

องค์ประชุมผู้ถือหุ้น

1) ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมต้องไม่น้อยกว่า 25 คน
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ จ�ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และ
2) ต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสาม ของ จ�ำนวนหุ้นที่ได้
จ�ำหน่ายแล้วทั้งหมด

- มาตรา 103
- ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 วรรคแรก

2

องค์ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ครบปฏิบัติอย่างไร

กรณีเวลาล่วงเลยไป 1 ชั่วโมง แล้วปรากฏว่ายังไม่ครบองค์ประชุมจะ
ต้องด�ำเนินการดังนี้คือ ต้องท�ำการนัดประชุมใหม่และต้องส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังผูถ้ อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และในการประชุม
ครั้งหลังไม่จ�ำเป็นต้องครบองค์ประชุม

- มาตรา 103 วรรคสอง
- ข้อบังคับ บริษัท ข้อ 36 วรรคสอง

3

วิธีการด�ำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

การประชุ ม ต้ อ งเป็ น ไปตามล� ำดั บ ระเบี ย บวาระที่ ก� ำ หนดในหนั ง สื อ
นัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมมีมติ สองในสาม ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมให้เปลี่ยนล�ำดับระเบียบวาระการประชุม

- มาตรา 105 วรรคแรก
- ข้อบังคับ บริษัทข้อ 37 วรรคแรก

4

การประชุมเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่ก�ำหนดในหนังสือ
นัดประชุม

กรณีประชุมตามระเบียบวาระในหนังสือนัดประชุมแล้วเสร็จผู้ถือหุ้น
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดมีสิทธิขอให้
ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นได้

- มาตรา 105 วรรคสอง
- ข้อบังคับ บริษัทข้อ 37วรรคแรก

5

กรณีประชุมไม่แล้วเสร็จและจ�ำเป็นต้องเลื่อนการ
ประชุม

ที่ประชุมจะต้องก�ำหนดสถานที่ วัน เวลาในการประชุมครั้งต่อไป และ
คณะกรรมการต้องส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม
และโฆษณาในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนประชุม

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 37 วรรคสุดท้าย

6

การนับคะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจ�ำนวนหุ้นที่ถือ

- มาตรา 102 และมาตรา 33 วรรคสี่
- ข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 (ก)

7

วิธีการลงคะแนน

ต้องกระท�ำโดยเปิดเผย แต่หากต้องการลงคะแนนลับต้องมีผู้ถือหุ้น
ไม่นอ้ ยกว่า 5 คนร้องขอ และทีป่ ระชุมเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก ส่วนวิธี
การลงคะแนนลับให้ประธานก�ำหนด (ใช้บัตรลงคะแนนโดยไม่ระบุชื่อ)

- มาตรา 102 และมาตรา 33 วรรคห้า
- ข้อบังคับบริษัท ข้อ 39

8

มติที่ประชุม

กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมโดย
นับเสียงตามจ�ำนวนหุ้นที่ถือ กรณีเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่ม
อีกหนึ่งเสียง

- มาตรา 107 (1)
- ข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 (ก)

9

มติที่ประชุมกรณีเลือกตั้งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคน
เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ให้แก่บุคคลใด
มากน้อยเพียงใดไม่ได้

- มาตรา 70
- ข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 (ข)

10

กรณีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องพิจารณา

ผูถ้ อื หุน้ ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ เว้นแต่เป็นการออกเสียง
เลือกตั้งกรรมการ

- มาตรา 102 และมาตรา 33 วรรคสอง

11

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

เป็นไปตามมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่า สองในสาม ของจ�ำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

- มาตรา 90 วรรคสอง
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าประชุม
แจ้งวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ�ำกัด (มหาชน) ใคร่ขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบถึง เอกสาร หลักฐาน ที่ต้องน�ำมาแสดงก่อน
เข้าประชุม ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการมอบฉันทะ ซึ่งจะต้องน�ำมาประกอบการลงทะเบียนเพื่อได้สิทธิการเข้าร่วมประชุม และสิทธิในการ
ออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้
1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเป็น “บุคคลธรรมดา” และเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
ในวันประชุมให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่ท�ำการลงทะเบียนดังนี้
1.1.1 บัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือบัตรประจ�ำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี)
1.1.2 กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ซึ่งไม่ตรงกับข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ให้ยื่นเอกสารการ
เปลี่ยนชื่อ – สกุลประกอบด้วย
1.2 กรณีผู้ถือหุ้น “มอบฉันทะให้ผู้อื่น” เข้าร่วมประชุมแทน
ในวันประชุมให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่ท�ำการลงทะเบียนดังนี้
1.2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน
		
พร้อมลงลายมือชื่อของ “ผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ” และติดอากรแสตมป์ 30 บาท ครบถ้วนแล้ว
1.2.2 ส�ำเนาบัตรในส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1.1 ของผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) และของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อ
		
รับรองส�ำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ กรณีท่านไม่มีอากรแสตมป์ ท่านสามารถรับอากรแสตมป์ได้ ณ จุดลงทะเบียน
1.3 กรณีผู้ถือหุ้นเป็น “นิติบุคคล” และกรรมการผู้มีอ�ำนาจจะเป็นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
ในวันประชุมให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่ท�ำการลงทะเบียนดังนี้
1.3.1 บัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือบัตรประจ�ำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางของกรรมการ (แล้วแต่กรณี)
1.3.2 ส�ำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ฉบับไม่เกิน 3 เดือน พร้อมกรรมการผู้มีอ�ำนาจ / ผู้มีอ�ำนาจตามที่ก�ำหนด
		
ในหนังสือรับรองลงนามรับรองส�ำเนาถูกต้องและประทับตราส�ำคัญ (ถ้ามี)
1.4 กรณีผู้ถือเป็นนิติบุคคลและ “มอบฉันทะให้ผู้อื่น” เข้าร่วมประชุมแทน
ในวันประชุมให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่ท�ำการลงทะเบียนดังนี้
1.4.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน
		
พร้อมลงลายมือชื่อของ “กรรมการผู้มีอ�ำนาจ/ผู้มีอ�ำนาจตามที่ก�ำหนดในหนังสือรับรอง (ในฐานะผู้มอบฉันทะ) และ
		
ผู้รับมอบฉันทะ” และติดอากรแสตมป์ 30 บาท ครบถ้วนแล้ว
1.4.2 ส�ำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ฉบับไม่เกิน 3 เดือน พร้อมกรรมการผู้มีอ�ำนาจ /ผู้มีอ�ำนาจตามที่ก�ำหนด
		
ในหนังสือรับรองลงนามรับรองส�ำเนาถูกต้องและประทับตราส�ำคัญ (ถ้ามี)
1.4.3 ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือบัตรประจ�ำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางของกรรมการ/ผู้มีอ�ำนาจ
		
ลงนาม และของผู้รับมอบฉันทะพร้อมรับรองส�ำเนาถูกต้อง
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2. การมอบฉันทะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น
2.1		 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)
			 2.1.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน
					 พร้อมลงลายมือชื่อของ “ผู้มีอ�ำนาจกระท�ำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้” และติดอากรแสตมป์
					 30 บาท ครบถ้วนแล้ว
			 2.1.2 หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) ซึง่ ลงนามโดยผูม้ อี ำ� นาจ
					 กระท�ำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้
			 2.1.3 ส�ำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ฉบับไม่เกิน 3 เดือน พร้อมผู้มีอ�ำนาจ
					 กระท�ำการแทนของ คัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ หรือผู้แทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งมีอ�ำนาจ
					 กระท�ำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ลงนามรับรองส�ำเนาถูกต้อง
			 2.1.4 ส�ำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1.1 ของผู้มีอ�ำนาจลงนามกระท�ำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
					 พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส�ำเนาถูกต้อง
2.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้น
			 2.2.1 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาใช้เอกสารตามข้อ 1.1
			 2.2.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลใช้เอกสารตามข้อ 1.3
			 ทัง้ นี้ กรณีเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศผูถ้ อื หุน้ จะต้องจัดท�ำค�ำแปลพร้อมผูถ้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนนิตบิ คุ คลรับรองค�ำแปลถูกต้องแนบด้วย
3. กรณี ผู ้ ถื อ หุ ้ น มิ ไ ด้ มี สั ญ ชาติ ไ ทยหรื อ เป็ น นิ ติ บุ ค คลที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายต่ า งประเทศประสงค์ จ ะเข้ า ร่ ว มประชุ ม เอง
โดยไม่ประสงค์จะมอบฉันทะให้คัสโตเดียนเป็นผู้เข้าประชุมแทน
			 3.1		 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาใช้เอกสาร ตามข้อ 1.1
			 3.2		 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลใช้เอกสาร ตามข้อ 1.3
			 ทัง้ นี้ กรณีเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศผูถ้ อื หุน้ จะต้องจัดท�ำค�ำแปลพร้อมผูถ้ อื หุน้ หรือผูแ้ ทนนิตบิ คุ คลรับรองค�ำแปลถูกต้องแนบด้วย
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การมอบฉันทะ
กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ “ผู้อื่น หรือกรรมการตรวจสอบ” เข้าร่วม
ประชุมแทนได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ก�ำหนดไว้อย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
		 - แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ก�ำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
		 - แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)
					 ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
หมายเหตุ - ท่านสามารถ download ได้จาก Website ของบริษัทที่ www.thainakarin.co.th
		 - ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น
อนึ่ง เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและส�ำรองที่นั่ง บริษัทฯ ใคร่ขอให้ท่านแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมหรือ
ส่ ง หนั ง สื อ มอบฉั น ทะใส่ ซ องคื น มายั ง คุ ณ มารยาท จิ ต พิ นิ จ ยล ส� ำ นั ก ผู ้ อ� ำ นวยการบริ ห าร ตามที่ อ ยู ่ ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม
โทร 0 2361 2727 ต่อ 3304-3306 เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 2 วัน จักขอบคุณยิ่ง
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
		 บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม
ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่
จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม
หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
		
		
		
		
		
-

ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�ำนวนหุ้นที่ถือ
ผู้ถือหุ้นจะลงคะแนนในบัตรลงคะแนนซึ่งกระท�ำโดยเปิดเผย โดยท่านต้องระบุชื่อ จ�ำนวนหุ้น การออกคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อ		
ในบัตรลงคะแนนด้วย
การลงคะแนนลับจะกระท�ำได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ส่วน
วิธีการลงคะแนนลับจะใช้บัตรลงคะแนนโดยไม่ระบุชื่อ
มติที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมโดยจะนับเสียงตามจ�ำนวนหุ้นที่ถือ กรณีเสียงเท่ากันให้ประธาน		
ออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง
ส�ำหรับระเบียบวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ท้ังหมดเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได้ แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
กรณีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่พิจารณาผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียง
เลือกตั้งกรรมการ
มติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่า สองในสาม ของจ�ำนวนเสียงผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดทีม่ าประชุม

		 อย่างไรก็ตาม ในวันประชุมจะมีการแจ้งรายละเอียด หลักเกณฑ์ ระเบียบการการลงคะแนน และการประชุม
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุม

ชื่อ – นามสกุล				

:

นายแพทย์ปรีดี เหตะกูล

อายุ					

:

70 ปี

ประเภทกรรมการ			

:

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศึกษา			
:
						

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
American Board of Surgery (ศัลยกรรมศาสตร์)		

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ปี 2547 :
						

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
ปี 2548

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม :

ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม

ประสบการณ์การท�ำงาน 		
:
2536 - ปัจจุบัน
								
						
2521 - ปัจจุบัน
							
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท		
:
0.83%

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ�ำกัด
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ�ำกัด

หน้า 19

										

แผนท่ี่ที่ตั้งบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ�ำกัด (มหาชน)
345 บางนาตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 0 2361 2727, 0 2361 2828
โทรสาร : 0 2361 2727, 0 2361 2788
Email : info@thainakarin.co.th

หน้า
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

										

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (ผู้รับมอบฉันทะกระท�ำการทั่วไป)

ตามท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง ก�ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
							
		
เขียนที่......................................................
							
		
วันที่.............. เดือน .............พ.ศ.2556
		
		 1. ข้าพเจ้า....................................................................................................................สัญชาติ.....................................
อยูบ่ า้ นเลขที.่ ..........................ถนน.................................................................ต�ำบล/แขวง........................................................................
อ�ำเภอ/เขต.....................................................จังหวัด.......................................................................รหัสไปรษณีย์...................................
		 2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ�ำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจ�ำนวนทั้งสิ้นรวม..........................................หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.......................................................เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...........................................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.............................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...........................................เสียง
		 3. ขอมอบฉันทะให้
    	 1).........................................................................................................................อายุ.........................................................ปี
อยู่บ้านเลขที่.......................................ถนน...........................................................ต�ำบล/แขวง................................................................
อ�ำเภอ/เขต.....................................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................................หรือ
			 2).........................................................................................................................อายุ.........................................................ปี
อยู่บ้านเลขที่.......................................ถนน...........................................................ต�ำบล/แขวง................................................................
อ�ำเภอ/เขต.....................................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................................หรือ
			 3).........................................................................................................................อายุ.........................................................ปี
อยู่บ้านเลขที่.......................................ถนน...........................................................ต�ำบล/แขวง................................................................
อ�ำเภอ/เขต.....................................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................................หรือ
		
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจ�ำปี 2556 ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345
ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย กิจการใด
ที่ผู้รับมอบฉันทะกระท�ำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�ำเองทุกประการ
					
		
		
					
		
				
		
						
		

ลงชื่อ.....................................................................ผู้มอบฉันทะ
(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.....................................................................)

หมายเหตุ
			 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจ�ำนวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้ และต้องแนบส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
พร้อมรับรองส�ำเนาถูกต้องของผูม้ อบฉันทะ และผูร้ บั มอบฉันทะมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะด้วย และท่านสามารถพิจารณาหลัก
เกณฑ์ การท�ำเอกสาร และวิธีการมอบฉันทะได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ผู้รับมอบฉันทะกระท�ำการทั่วไป)

ตามท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง ก�ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
									
เขียนที่....................................................................
									
วันที.่ .............เดือน...................................พ.ศ.2556
		
		 1. ข้าพเจ้า....................................................................................................................สัญชาติ.....................................
อยูบ่ า้ นเลขที.่ ..........................ถนน.................................................................ต�ำบล/แขวง........................................................................
อ�ำเภอ/เขต.....................................................จังหวัด.......................................................................รหัสไปรษณีย์...................................
     	 2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ�ำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจ�ำนวนทั้งสิ้นรวม..........................................หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.......................................................เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...........................................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.............................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...........................................เสียง
			 3. ขอมอบฉันทะให้
     	 1).........................................................................................................................อายุ..........................................ปี
อยู่บ้านเลขที่.......................................ถนน...........................................................ต�ำบล/แขวง................................................................
อ�ำเภอ/เขต.....................................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................................หรือ
				 2).........................................................................................................................อายุ..........................................ปี
อยู่บ้านเลขที่.......................................ถนน...........................................................ต�ำบล/แขวง................................................................
อ�ำเภอ/เขต.....................................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................................หรือ
				 3).........................................................................................................................อายุ..........................................ปี
อยู่บ้านเลขที่.......................................ถนน...........................................................ต�ำบล/แขวง................................................................
อ�ำเภอ/เขต.....................................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................................หรือ
คนหนึ่งคนใด เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจ�ำปี 2556 ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345
ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท�ำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�ำเองทุกประการ
			 4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
			
		
		
			
		
		

หน้า

วาระที่ 1 		 เรื่องประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมส�ำหรับวาระนี้ คือ
(ให้ท�ำเครื่องหมาย X ในช่องโดยเลือกข้อ (ก) หรือ (ข) ข้อใดข้อหนึ่ง และกรณีท่านเลือกข้อ (ข) ขอให้ท�ำเครื่องหมายเลือก
การลงคะแนนด้วย)
(ก)		 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้     
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รับทราบ.....................................หุ้น		

งดออกเสียง.......................................หุ้น

		 วาระที่ 2
					
					
					
					
					
		
		

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2555 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555
ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมส�ำหรับวาระนี้ คือ
(ให้ท�ำเครื่องหมาย X ในช่องโดยเลือกข้อ (ก) หรือ (ข) ข้อใดข้อหนึ่ง และกรณีท่านเลือกข้อ (ข) ขอให้ท�ำเครื่องหมาย
เลือกการลงคะแนนด้วย)
		 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้     

		 วาระที่ 3
		
		
		
		
					
			
			
		
		

พิจารณารับทราบรายงานประจ�ำปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัทฯ
ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมส�ำหรับวาระนี้ คือ
(ให้ท�ำเครื่องหมาย X ในช่องโดยเลือกข้อ (ก) หรือ (ข) ข้อใดข้อหนึ่ง และกรณีท่านเลือกข้อ (ข) ขอให้ท�ำเครื่องหมาย
เลือกการลงคะแนนด้วย)
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้     

รับรอง.............................หุ้น

รับรอง.............................หุ้น

ไม่รับรอง..............................หุ้น

ไม่รับรอง..............................หุ้น

งดออกเสียง...................หุ้น

งดออกเสียง...................หุ้น

		 วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจ�ำปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ของบริษัทฯ
					 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท ส�ำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด
		
			 ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมส�ำหรับวาระนี้ คือ
		
			 (ให้ท�ำเครื่องหมาย X ในช่องโดยเลือกข้อ (ก) หรือ (ข) ข้อใดข้อหนึ่ง และกรณีท่านเลือกข้อ (ข) ขอให้ท�ำเครื่องหมาย			
					 เลือกการลงคะแนนด้วย)
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
		
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้     
		
		
		
อนุมัติ........................หุ้น		
ไม่อนุมัต.ิ...........................หุ้น
งดออกเสียง................................หุ้น
							
		 วาระที่ 5
		 			
		 			
		 			
				
				

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�ำไร และการจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2556 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมส�ำหรับวาระนี้ คือ
(ให้ท�ำเครื่องหมาย X ในช่อง โดยเลือกข้อ (ก) หรือ (ข) ข้อใดข้อหนึ่ง และกรณีท่านเลือกข้อ (ข) ขอให้ท�ำเครื่องหมาย
เลือกการลงคะแนนด้วย)
		 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

							

อนุมัติ........................หุ้น		

ไม่อนุมัต.ิ...........................หุ้น

งดออกเสียง................................หุ้น
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วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ จึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้
		
			 1) นายแพทย์เจริญ
มีนสุข
		
			 2) นายแพทย์ปรีดี
เหตระกูล
		
			 3) นายสุเมธ
เจนเจษฎา
		
			 4) นายไกรศักดิ์
ขัดค�ำ
		
			 5) นายปิติภัทร			 สิหนาทกถากุล
		
			 ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมส�ำหรับวาระนี้ คือ
		
			 (ให้ท�ำเครื่องหมาย X ในช่องโดยเลือกข้อ (ก) หรือ (ข) ข้อใดข้อหนึ่ง และกรณีท่านเลือกข้อ (ข) ขอให้ท�ำเครื่องหมาย
					 เลือกการลงคะแนนด้วย)
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
		
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
		
		
ประสงค์จะแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
1) นายแพทย์เจริญ มีนสุข
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
		
2) นายแพทย์ปรีดี เหตระกูล
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
		
3) นายสุเมธ
เจนเจษฎา
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
		
4) นายไกรศักดิ์
ขัดค�ำ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
		
5) นายปิติภัทร
สิหนาทกถากุล
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
		
6) บุคคลตามที่ประชุมเสนอเพิ่มเติม คือ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
		
7) บุคคลตามที่ประชุมเสนอเพิ่มเติม คือ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
		
วาระที่ 7 พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
		 		 ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมส�ำหรับวาระนี้ คือ
		 		 (ให้ท�ำเครื่องหมาย X ในช่อง โดยเลือกข้อ (ก) หรือ (ข) ข้อใดข้อหนึ่ง และกรณีท่านเลือกข้อ (ข) ขอให้ท�ำเครื่องหมาย			
				 เลือกการลงคะแนนด้วย)
		 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
			
		 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้     		
			
อนุมัติ........................หุ้น		
ไม่อนุมัต.ิ...........................หุ้น
งดออกเสียง................................หุ้น
						
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าตอบแทนส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
				 ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
		 		 ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมส�ำหรับวาระนี้ คือ
		 		 (ให้ท�ำเครื่องหมาย X ในช่อง โดยเลือกข้อ (ก) หรือ (ข) ข้อใดข้อหนึ่ง และกรณีท่านเลือกข้อ (ข) ขอให้ท�ำเครื่องหมาย			
				 เลือกการลงคะแนนด้วย)
		 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
			
				 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
อนุมัติ........................หุ้น		
ไม่อนุมัต.ิ...........................หุ้น
งดออกเสียง................................หุ้น
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วาระที่ 9
		
		
		

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมส�ำหรับวาระนี้ คือ
(ให้ท�ำเครื่องหมาย X ในช่องโดยเลือกข้อ (ก) หรือ (ข) ข้อใดข้อหนึ่ง และกรณีท่านเลือกข้อ (ข) ขอให้ท�ำเครื่องหมาย
เลือกการลงคะแนนด้วย)
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
		
อนุมัติ........................หุ้น
ไม่อนุมัต.ิ...........................หุ้น
งดออกเสียง..........................หุ้น
							

(1) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น
ไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
(2) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใด หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุม
มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระท�ำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผี่ รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข่ า้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�ำเองทุกประการ
					
					
					
					
หมายเหตุ

ลงชื่อ.....................................................................ผู้มอบฉันทะ
(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.....................................................................)

			 1. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
			 2. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลก็ได้
			 3. ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะต้องแนบส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนพร้อมรับรองส�ำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือ
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ตามท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง ก�ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
									
									
เขียนที่....................................................................
									
วันที.่ .............เดือน...................................พ.ศ.2556
		
1. ข้าพเจ้า....................................................................................................................สัญชาติ.....................................
อยูบ่ า้ นเลขที.่ ..........................ถนน.................................................................ต�ำบล/แขวง........................................................................
อ�ำเภอ/เขต.....................................................จังหวัด.......................................................................รหัสไปรษณีย์...................................
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ......................................................................................................
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ�ำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจ�ำนวนทั้งสิ้นรวม.............................................หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ....................................................เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ ......................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....................................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ ...................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....................................เสียง
2. ขอมอบฉันทะให้
			 1).........................................................................................................................อายุ..........................................ปี
อยู่บ้านเลขที่.......................................ถนน...........................................................ต�ำบล/แขวง................................................................
อ�ำเภอ/เขต.....................................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................................หรือ
			 2).........................................................................................................................อายุ..........................................ปี
อยู่บ้านเลขที่.......................................ถนน...........................................................ต�ำบล/แขวง................................................................
อ�ำเภอ/เขต.....................................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................................หรือ
			 3).........................................................................................................................อายุ..........................................ปี
อยู่บ้านเลขที่.......................................ถนน...........................................................ต�ำบล/แขวง................................................................
อ�ำเภอ/เขต.....................................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................................หรือ
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจ� ำ ปี 2556 ในวั น พุ ธ ที่ 20 พฤศจิ ก ายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม ใหญ่ ชั้ น 4 โรงพยาบาลไทยนคริ น ทร์
เลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
		 3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
มอบฉันทะตามจ�ำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่วน คือ
			
หุ้นสามัญ...................................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้....................................................เสียง
				 หุ้นบุริมสิทธิ................................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้....................................................เสียง
				 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด..................................................เสียง
4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องประธาน ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมส�ำหรับวาระนี้ คือ
(ให้ ท� ำ เครื่ อ งหมาย X ในช่ อ งโดยเลื อ กข้ อ (ก) หรื อ (ข) ข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง และกรณี ท ่ า นเลื อ กข้ อ (ข) ขอให้ ท� ำ เครื่ อ งหมาย
เลือกการลงคะแนนด้วย)
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้     
รับทราบ.....................................หุ้น
งดออกเสียงบ.....................................หุ้น
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วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2555 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555
ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมส�ำหรับวาระนี้ คือ
		
(ให้ท�ำเครื่องหมาย X ในช่อง โดยเลือกข้อ (ก) หรือ (ข) ข้อใดข้อหนึ่ง และกรณีท่านเลือกข้อ (ข) ขอให้ท�ำเครื่องหมาย
			
เลือกการลงคะแนนด้วย)
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้     
รับรอง............................หุ้น
ไม่รับรอง................................หุ้น
งดออกเสียง............................หุ้น
		
		 วาระที่ 3
					
					
					
		

พิจารณารับทราบรายงานประจ�ำปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัทฯ
ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมส�ำหรับวาระนี้ คือ
(ให้ท�ำเครื่องหมาย X ในช่อง โดยเลือกข้อ (ก) หรือ (ข) ข้อใดข้อหนึ่ง และกรณีท่านเลือกข้อ (ข) ขอให้ท�ำเครื่องหมาย
เลือกการลงคะแนนด้วย)
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้     
รับรอง............................หุ้น
ไม่รับรอง................................หุ้น
งดออกเสียง............................หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณา และอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจ�ำปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ของบริษัทฯ
					 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท ส�ำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด
			 ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมส�ำหรับวาระนี้ คือ
		 			 (ให้ท�ำเครื่องหมาย X ในช่อง โดยเลือกข้อ (ก) หรือ (ข) ข้อใดข้อหนึ่ง และกรณีท่านเลือกข้อ (ข) ขอให้ท�ำเครื่องหมาย
					 เลือกการลงคะแนนด้วย)
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
			
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้     
		
อนุมัติ..............................หุ้น
ไม่อนุมัต.ิ..............................หุ้น
งดออกเสียง............................หุ้น
		
											
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�ำไร และการจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2556 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
		
ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมส�ำหรับวาระนี้ คือ
		
(ให้ท�ำเครื่องหมาย X ในช่อง โดยเลือกข้อ (ก) หรือ (ข) ข้อใดข้อหนึ่ง และกรณีท่านเลือกข้อ (ข) ขอให้ท�ำเครื่องหมาย
		
เลือกการลงคะแนนด้วย)
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
อนุมัติ..............................หุ้น
ไม่อนุมัต.ิ..............................หุ้น
งดออกเสียง............................หุ้น
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			 วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระจึงเสนอให้แต่งตัง้ กรรมการ 5 ท่านดังนี้
1. นายแพทย์เจริญ
มีนสุข
2. นายแพทย์ปรีดี 		 เหตระกูล
3. นายสุเมธ
เจนเจษฎา
4. นายไกรศักดิ์
ขัดค�ำ
5. นายปิติภัทร			 สิหนาทกถากุล
		
		
		

ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมส�ำหรับวาระนี้ คือ
(ให้ท�ำเครื่องหมาย X ในช่อง โดยเลือกข้อ (ก) หรือ (ข) ข้อใดข้อหนึ่ง และกรณีท่านเลือกข้อ (ข) ขอให้ท�ำเครื่องหมาย
เลือกการลงคะแนนด้วย)
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้     

ประสงค์จะแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
1) นายแพทย์เจริญ มีนสุข
เห็นด้วย			
		
2) นายแพทย์ปรีดี เหตระกูล
เห็นด้วย			
		
3) นายสุเมธ		
เจนเจษฎา
เห็นด้วย			
		
4) นายไกรศักดิ์
ขัดค�ำ
เห็นด้วย			
		
5) นายปิติภัทร
สิหนาทกถากุล
เห็นด้วย			
		
6) บุคคลตามที่ประชุมเสนอเพิ่มเติม คือ
เห็นด้วย			
		
7) บุคคลตามที่ประชุมเสนอเพิ่มเติม คือ
เห็นด้วย			
		
วาระที่ 7
		
		
		
		

ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมส�ำหรับวาระนี้ คือ
(ให้ท�ำเครื่องหมาย X ในช่อง โดยเลือกข้อ (ก) หรือ (ข) ข้อใดข้อหนึ่ง และกรณีท่านเลือกข้อ (ข) ขอให้ท�ำเครื่องหมาย
เลือกการลงคะแนนด้วย)
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
อนุมัติ..............................หุ้น
ไม่อนุมัต.ิ..............................หุน้
งดออกเสียง.....................หุน้
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วาระที่ 8
		
		
		
		



พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าตอบแทนส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมส�ำหรับวาระนี้ คือ
(ให้ท�ำเครื่องหมาย X ในช่อง โดยเลือกข้อ (ก) หรือ (ข) ข้อใดข้อหนึ่ง และกรณีท่านเลือกข้อ (ข) ขอให้ท�ำเครื่องหมาย
เลือกการลงคะแนนด้วย)
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
อนุมัติ..............................หุ้น
ไม่อนุมัต.ิ..............................หุ้น
งดออกเสียง.....................หุ้น
			

วาระที่ 9
		
		
		
		

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมส�ำหรับวาระนี้ คือ
(ให้ท�ำเครื่องหมาย X ในช่อง โดยเลือกข้อ (ก) หรือ (ข) ข้อใดข้อหนึ่ง และกรณีท่านเลือกข้อ (ข) ขอให้ท�ำเครื่องหมาย
เลือกการลงคะแนนด้วย)
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
อนุมัติ..............................หุ้น
ไม่อนุมัต.ิ..............................หุ้น
งดออกเสียง.....................หุ้น
			

(1) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียง
นั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
(2) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใด หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุม
มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระท�ำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผี่ รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข่ า้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�ำเองทุกประการ
					
					
					
					

ลงชื่อ.....................................................................ผู้มอบฉันทะ
(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.....................................................................)

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอ�ำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด�ำเนินการ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
นอกจากนี้ ท่านสามารถพิจารณาหลักเกณฑ์ การท�ำเอกสาร และวิธีการมอบฉันทะเพิ่มเติมได้ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย (5)
3. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จ�ำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
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ตัวอย่างการลงคะเเนน (ไม่รวมถึงวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการ)

				
				

หลักเกณฑ์การลงคะแนนในบัตรลงคะแนน

1) ท�ำเครื่องหมายกากบาทในช่อง
2) ใส่จ�ำนวนหุ้นให้ครบ และลงนาม

ที่ประสงค์จะลงคะแนน
ตัวอย่างบัตรดี

ระเบียบวาระที่ : 1 (Agenda 1)		
		
ล�ำดับที่ : 12*
ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก
ใส่จ�ำนวนหุ้น
มอบฉันทะให้ : นางสาว ข
จ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :		
6,000 หุ้น
ท�ำเครื่องหมายกากบาท
x
เห็นด้วย (Approve)				
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)				
งดออกเสียง (Abstain)				
ลงนาม
								

นางสาว ข
ลงชื่อ..........................

บัตรลงคะแนนเสียงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประชุมปี 2556
ของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ�ำกัด (มหาชน) ประชุมวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
สมมติ ลงคะแนน
ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว………………………………………………………………………………….
6,000
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ�ำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจ�ำนวนทั้งสิ้น รวม ......................หุ
้น
ระเบียบวาระที่ : 1 (Agenda 1)		
		
ล�ำดับที่ : 12*
ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก
มอบฉันทะให้ : นางสาว ข
จ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :		
6,000 หุ้น ไม่ท�ำเครื่องหมายกากบาท
เห็นด้วย (Approve)				
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)				
ลงนาม
งดออกเสียง (Abstain)				

ตัวอย่างบัตรเสีย

นางสาว ข
								
ลงชื่อ..........................
ระเบียบวาระที่ : 1 (Agenda 1)		
		
ล�ำดับที่ : 12*
ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก
มอบฉันทะให้ : นางสาว ข
ท�ำเครื่องหมายกากบาทมากกว่า 1 ช่อง
จ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :		
6,000 หุ้น
x
เห็นด้วย (Approve)				
x
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)				
ลงนาม
x
งดออกเสียง (Abstain)				
								

หน้า
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นางสาว ข
ลงชื่อ..........................

ตัวอย่างการลงคะเเนนเลือกตั้งกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล (บัตรดี)

บัตรลงคะแนนเสียงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประชุมปี 2556
ของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ�ำกัด (มหาชน) ประชุมวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
สมมติ ลงคะแนน
ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว…………..…………………………………………………………………………….
6,000
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ�ำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจ�ำนวนทั้งสิ้น รวม ......................หุ
้น
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการรวม 5 ท่านดังนี้
		
1) นพ.เจริญ มีนสุข
		
2) นพ.ปรีดี
เหตระกูล		
		
3) นายสุเมธ เจนเจษฎา
		
4) นายไกรศักดิ์ ขัดค�ำ
		
5) นายปิติภัทร สิหนาทกถากุล
นพ.เจริญ มีนสุข					
ล�ำดับที่ : 12*
ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก
มอบฉันทะให้ : นางสาว ข
จ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :		
6,000 หุ้น
x
เห็นด้วย (Approve)				
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)				
งดออกเสียง (Abstain)				
							

นางสาว ข
ลงชื่อ..........................

นพ.ปรีดี เหตระกูล						
ล�ำดับที่ : 12*
ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก
มอบฉันทะให้ : นางสาว ข
จ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :		
6,000 หุ้น
เห็นด้วย (Approve)				
x
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)				
งดออกเสียง (Abstain)				
							

ลงนาม

ลงนาม

นางสาว ข
ลงชื่อ..........................
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ตัวอย่างการลงคะเเนนเลือกตั้งกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล (บัตรเสีย)

บัตรลงคะแนนเสียงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประชุมปี 2556
ของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ�ำกัด (มหาชน) ประชุมวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
สมมติ ลงคะแนน
ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว…………..…………………………………………………………………………….
6,000
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ�ำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจ�ำนวนทั้งสิ้น รวม ......................หุ
้น
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการรวม 5 ท่านดังนี้
		
1) นพ.เจริญ มีนสุข
		
2) นพ.ปรีดี
เหตระกูล		
		
3) นายสุเมธ เจนเจษฎา
		
4) นายไกรศักดิ์ ขัดค�ำ
		
5) นายปิติภัทร สิหนาทกถากุล
นพ.เจริญ มีนสุข					
ล�ำดับที่ : 12*
ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก
มอบฉันทะให้ : นางสาว ข
จ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :		
6,000 หุ้น กากบาทมากกว่า 1 ช่อง
x
เห็นด้วย (Approve)				
x
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)				
งดออกเสียง (Abstain)				
							

นางสาว ข
ลงชื่อ..........................

นพ.ปรีดี เหตระกูล						
ล�ำดับที่ : 12*
ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก
มอบฉันทะให้ : นางสาว ข
จ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :		
6,000 หุ้น กากบาทมากกว่า 1 ช่อง
x
เห็นด้วย (Approve)				
x
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)				
งดออกเสียง (Abstain)				
							

หน้า
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นางสาว ข
ลงชื่อ..........................

