หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2558
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ�ำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 โรงพยาบาลไทยนครินทร์
เลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

สารบัญ
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2558								
ส�ำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557		
ข้อมูลกรรมการที่ครบก�ำหนดออกจากต�ำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่
อีกวาระหนึ่ง และเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน 							
ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น						
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน 		
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อมูลกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุม		
แผนที่ของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ�ำกัด (มหาชน)
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข และแบบ ค ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า				
ตัวอย่างการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน
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ที่ ทนร.บ.028 / 2558
						วันที่ 19 ตุลาคม 2558
เรื่อง

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2558

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ�ำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส�ำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
2. รายงานประจ�ำปี 2558 (Annual Report) ของบริษัทฯ ในรูปแบบ CD-ROM จ�ำนวน 1 แผ่น
3. ข้อมูลกรรมการที่ครบก�ำหนดออกจากต�ำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่
อีกวาระหนึ่ง และเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน
4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
5. เอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ข้อมูลกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะ
7. แผนที่ ของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ�ำกัด (มหาชน)
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข และแบบ ค ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
ด้ วยคณะกรรมการ บริษัท โรงพยาบาลไทยนคริ นทร์ จ� ำกั ด (มหาชน) มี มติ ใ ห้ ก�ำหนดประชุ มใหญ่ ส ามัญผู้ถือ หุ้น
ประจ�ำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345
ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นว่า  รายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้องและสมควรเสนอต่อ
ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ� ำ ปี 2557 ซึ่ ง ประชุ ม
เมื่อวันที่  20 พฤศจิกายน 2557 ตามส�ำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น สิ่งที่ส่งมาด้วย (1)

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบรายงานประจ�ำปี 2558 (Annual Report) ของบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานประจ�ำปี 2558 (Annual Report)
ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2)

พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจ�ำปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับ
การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
		ความเห็ น คณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น สมควรเสนองบการเงิ น ประจ� ำ ปี สิ้ น สุ ด ณ วั น ที่
31 กรกฎาคม 2558 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดท�ำขึ้นและได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี   
บริ ษั ท ส� ำ นั ก งาน อี ว าย จ� ำ กั ด ตามที่ ก ฎหมายก� ำ หนดแล้ ว โดยมี ร ายละเอี ย ดปรากฏตามงบการเงิ น ในรายงาน
ประจ�ำปี 2558 สิ่งที่ส่งมาด้วย (2) ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัต   
ิ

วาระที่ 4
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�ำไร และการจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2558 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า  ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 บริษัทฯ มีผลก�ำไรสุทธิ
ประจ�ำปี 2558 เป็นเงินจ�ำนวน 206,943,250 บาท (สองร้อยหกล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
และเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจา่ ยเงินปันผลส�ำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.62 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจ�ำนวน 111,600,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้าน
หกแสนบาทถ้วน) โดยก�ำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลใน วันที่ 2 ธันวาคม 2558 และ
เสนอจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ จึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้
1. นายจตุพร
สิหนาทกถากุล
2. ศ.นพ.เดชา
ตันไพจิตร
3. พล.ต.อ.สวัสดิ์
อมรวิวัฒน์
4. นายประภัทร
สุทธาเวศ
5. นายนรเทพ
สิหนาทกถากุล
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า  เสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
แต่งตัง้ กรรมการทีอ่ อกตามวาระกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง่ เนือ่ งจากเป็นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ
แต่ทั้งนี้ นายสุชาติ สิหนาทกถากุล ไม่ประสงค์ขอรับต�ำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการพิจารณา เห็นสมควรให้เสนอ
ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายนรเทพ สิหนาทกถากุล เป็นกรรมการแทน นายสุชาติ สิหนาทกถากุล

พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ    
วาระที่ 7
		ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า  ไม่มีการปรับอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ
กรรมการตรวจสอบ ส�ำหรับปี 2559 ในอัตราดังนี้ (อัตราเดียวกับปี  2558)
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
18,000 บาทต่อการประชุม 1 ครั้ง
-  ประธานกรรมการ
-  กรรมการ
14,000 บาทต่อการประชุม 1 ครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
-  ประธานกรรมการ
18,000     บาทต่อการประชุม 1 ครั้ง   
-  กรรมการตรวจสอบ
14,000     บาทต่อการประชุม 1 ครั้ง
ส่วนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลส�ำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และครอบครัว เป็นจ�ำนวนเงิน
ไม่เกินปีละ 800,000 บาทต่อท่าน
วาระที่ 8
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าตอบแทนส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558
		ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559
ความเห็ น คณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า สมควรแต่ ง ตั้ ง ผู ้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตแห่ ง
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ได้แก่
1) นางสาวกมลทิพย์   เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ
2) นายวิชาติ
     โลเกศกระวี      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ
3) นางสาวศิริวรรณ     สุรเทพินทร์      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604
เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ประจ�ำปี  2559 ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตงั้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2559
โดยก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นจ�ำนวนเงิน 1,020,000 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน)
วาระที่ 9
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พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 และ
ให้ 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 3 พฤศจิกายน 2558
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา  และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้มี
การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา  12.00 น. และหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ หรือประสงค์
จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ใคร่ขอท่านโปรดกรอกรายละเอียดและลงนาม
ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบทีใ่ ช้เฉพาะกรณีผถู้ อื หุน้ เป็นผูล้ งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ที่แนบมา ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (8) โดยท่านสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
หรือ แบบ ข หรือแบบ ค ได้จาก www.thainakarin.co.th นอกจากนี้ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบคือ นายไกรศักดิ์ ขัดค�ำ
ดังมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการตรวจสอบปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (6) เป็นผู้เข้าร่วมประชุมนี้ได้
.

    

    

      ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ�ำกัด (มหาชน)

								
					

หมายเหตุ

      

(นายจตุพร สิหนาทกถากุล)
        ประธานกรรมการ

บริษัทฯ ใคร่ขอความกรุณาท่านโปรดแจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุมก่อนวันประชุมอย่างน้อย 2 วัน เพื่อเตรียมความพร้อม
และท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส�ำนักผู้อ�ำนวยการบริหาร เบอร์โทร. 0 2361 2727 ต่อ 3304-3306
ติดต่อ คุณมารยาท จิตพินิจยล หรือ e-mail: mdoffice@thainakarin.co.th
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2557
ของ
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ�ำกัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท ชั้น 4 อาคาร โรงพยาบาล
ไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี   
้
รายชื่อกรรมการผู้เข้าประชุม
1. คุณจตุพร
2. นพ.เจริญ
3. คุณประภัทร
4. นพ.อาคม
5. ผศ.นพ.ประภาส
6. ศ.นพ.เดชา
7. คุณสุเมธ
8. คุณฐิติ
9. คุณปิติภัทร
10. คุณไกรศักดิ์
11. พล.ต.อ.สวัสดิ์
12. ผศ.ดร.ปัญญา

สิหนาทกถากุล
มีนสุข
สุทธาเวศ
เชียรศิลป์
ธีระกุล
ตันไพจิตร
เจนเจษฎา
สิหนาทกถากุล
สิหนาทกถากุล
ขัดค�ำ
อมรวิวัฒน์
อิสระวรวาณิช

ประธานกรรมการ
กรรมการและประธานฝ่ายแพทย์
กรรมการและรักษาการผู้อ�ำนวยการบริหาร
กรรมการและผู้อ�ำนวยการศูนย์มะเร็งโฮลิสติค
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการบริหาร
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ    
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม
1. คุณสุชาติ
2. รศ.นพ.เชิดศักดิ์
3. นพ.ปรีดี

สิหนาทกถากุล
ธีระบุตร
เหตระกูล

กรรมการ  
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

   

รายชื่อผู้บริหารผู้เข้าประชุม
1. ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ชัยพร   ภัทราคม               
2. คุณน�้ำเพ็ชร
สรัคคานนท์
3. คุณรวิพรรณ
ตันติอัจฉริยกุล
4. คุณภาสพงษ์
ฉิมพูลสุข

ผู้อ�ำนวยการแพทย์ และผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ   
รองผู้อ�ำนวยการแพทย์ งานพยาบาล
ที่ปรึกษา
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

รายชื่อผู้สอบบัญชีผู้เข้าร่วมประชุม
คุณสาธิดา

ตัวแทน บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
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รัตนานุรักษ์

เริ่มการประชุม เวลา 14.20 น.
คุณจตุพร สิหนาทกถากุล ท�ำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และกล่าวเปิดการประชุมโดยแจ้งมีผู้เข้าร่วมประชุมครบเป็น
องค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบและวาระ
คุณภูมิ จันทรตรี ซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการบริหาร และเลขานุการกรรมการบริษทั ฯ ชีแ้ จงหลักเกณฑ์ขอ้ กฎหมาย  
ข้อบังคับของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ตามที่ระบุอยู่ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 20 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. องค์ประชุมผู้ถือหุ้น			

2. วิธีการด�ำเนินการประชุมตามวาระ
3. การประชุมเรื่องอื่นนอกเหนือจาก
		 ที่ก�ำหนดในหนังสือนัดประชุม		
4. การนับคะแนนเสียง
5. วิธีการลงคะแนน			

6. มติที่ประชุม				

7. มติที่ประชุมกรณีเลือกตั้งกรรมการ
8. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
		

9. กรณีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสีย
เป็นพิเศษในเรื่องพิจารณา

ที่ประชุมจะเริ่มท�ำการประชุมได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ
เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า  25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวน
ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดและต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนหุน้
ที่ได้จ�ำหน่ายแล้วทั้งหมด
การประชุมต้องเป็นไปตามล�ำดับระเบียบวาระทีก่ ำ� หนดในหนังสือนัดประชุม
เว้นแต่ทปี่ ระชุมมีมติ 2 ใน 3 ของจ�ำนวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมให้เปลีย่ นล�ำดับ
ระเบียบวาระการประชุม
กรณีประชุมตามระเบียบวาระในหนังสือนัดประชุมแล้วเสร็จผูถ้ อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่า
1 ใน 3 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด มีสิทธิขอให้ที่ประชุม
พิจารณาเรื่องอื่นได้
ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจ�ำนวนหุ้นที่ถือ
การลงคะแนนจะกระท�ำโดยเปิดเผยด้วยบัตรลงคะแนน แต่หากต้องการ
ลงคะแนนลับต้องมีผถู้ อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 5 คนร้องขอ และทีป่ ระชุมเห็นชอบ
ด้วยเสียงข้างมาก ส่วนวิธีการลงคะแนนลับให้ประธานเป็นผู้ก�ำหนดซึ่งใน
ครั้งนี้ได้ก�ำหนดวิธีการลงคะแนนลับคือใช้บัตรลงคะแนนโดยไม่ระบุชื่อ
นอกจากนีก้ ารลงคะแนน ผูถ้ อื หุน้ ไม่สามารถแบ่งแยกคะแนน ยกเว้น วาระ
การเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียงทั้งหมดเลือกบุคคลเดียว
หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่มีอยู่ให้แก่
บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้   
มติ ที่ ป ระชุ ม จะถื อ คะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ เ ข้ า มาประชุ ม
โดยนับเสียงตามจ�ำนวนหุน้ ทีถ่ อื และกรณีเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียง
เพิ่มอีกหนึ่งเสียง ทั้งนี้เมื่อท�ำการประชุมในแต่ละวาระเสร็จสิ้นผู้ถือหุ้นก็
สามารถท�ำการซักถามได้โดยขอให้แจ้งชื่อ-สกุลก่อนการซักถาม ทั้งนี้
จะท�ำการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนภายหลังจากไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม
ในแต่ละวาระแล้ว โดยจะแจ้งผลการลงมติของแต่ละวาระเมื่อประชุม
ครบทุกวาระเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
การลงคะแนนในวาระแต่งตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่
ทั้งหมดเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งแยก
คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะเป็นไปตามมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่า
2 ใน 3 ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
ผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นเว้นแต่เป็นการออกเสียง
เลือกตั้งกรรมการ
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คุณภูมิฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าส�ำหรับปีนี้บริษัทฯ มีการน�ำระบบการลงคะแนน การลงทะเบียนและรูปแบบบัตรการลงคะแนน
ซึง่ เป็นโปรแกรมของตลาดหลักทรัพย์มาใช้ในการจัดประชุมและบัตรลงคะแนนทีถ่ กู ต้องผูป้ ระชุมจะต้องท�ำเครือ่ งหมายในช่องทีต่ นเองประสงค์
จะลงคะแนนช่องใดช่องหนึง่ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง พร้อมกับเซ็นชือ่ ในบัตรลงคะแนน ในกรณีทที่ า่ นผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนผิดผูถ้ อื หุน้
สามารถขีดฆ่าและเซ็นชื่อก�ำกับบริเวณที่ขีดฆ่าและท�ำการกาเครื่องหมายลงคะแนนใหม่ก็ถือว่าบัตรลงคะแนนนั้นถูกต้อง และกรณีในแต่ละ
วาระการประชุมผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ส่งบัตรลงคะแนน ให้ถือว่าในวาระการประชุมนั้น ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเห็นด้วยโดยปริยาย      
ภายหลังจากเสร็จสิ้นการชี้แจง คุณภูมิฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 116 ราย และ
มีการมอบฉันทะจ�ำนวน 76 ราย รวมเป็นจ�ำนวน 192 ราย นับจ�ำนวนหุ้นได้ 103,250,433 หุ้น จากจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
180,000,000 หุ้น คิดเป็น 57.36% ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และสามารถเริ่มการประชุมได้
วาระที่ 1		

เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ฯ  แจ้งเรื่องต่อที่ประชุม ดังนี  ้
1. แจ้งความคืบหน้าคดีที่ดินด้านข้าง และด้านหลังโรงพยาบาล
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า  คดีที่ดินที่บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ�ำกัด (มหาชน) ซื้อไว้กับ บริษัท บริหารสินทรัพย์
สุขมุ วิท จ�ำกัด (บสส.) และปัจจุบนั ยังไม่สามารถท�ำการโอนกรรมสิทธิไ์ ด้ เนือ่ งจากมีบริษทั รายหนึง่ ฟ้อง บริษทั บริหารสินทรัพย์ สุขมุ วิท จ�ำกัด(บสส.)
ด้วยเหตุผลว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ซื้อ เนื่องจากได้มีการวางเงินประกันซองประมูลไว้ ซึ่งเห็นว่า  เป็นเงินมัดจ�ำ จึงได้มีการยื่นอุทธรณ์ และศาลมีค�ำสั่ง
ให้อายัดในระหว่างอุทธรณ์
ทั้งนี้ ศาลชั้นต้นมีค�ำพิพากษาว่า เงินประกันซองประมูลนั้นมิใช่เงินมัดจ�ำ ถือเป็นเงินวางประกันซองประมูลเท่านั้น ฉะนั้นจึง
ไม่ถือว่าเป็นการซื้อขาย และในขณะเดียวกัน ทางบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้ไปยื่นฟ้อง บริษัท บริหารสินทรัพย์
สุขุมวิท จ�ำกัด (บสส.) เพื่อให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ�ำกัด (มหาชน) ท�ำทุกกระบวนการอย่างถูกต้อง เป็นผู้ซื้อ
โดยชอบ และศาลมีค�ำพิพากษาถือเป็นที่สุดแล้วว่า ทางบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้ซื้อที่ถูกต้องตามกฎหมาย และ
เมื่อประมาณ 3 - 4 เดือนที่ผ่านมา บริษัทรายหนึ่งที่ฟ้อง บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จ�ำกัด (บสส.) ไม่ยินยอมจึงไปอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์
ได้มีค�ำพิพากษายืนตามค�ำพิพากษาศาลชั้นต้น
ปัจจุบันบริษัทรายหนึ่งที่ฟ้อง บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จ�ำกัด (บสส.) ได้ไปยื่นฎีกา ซึ่งเรื่องทั้งหมดอยู่ที่ศาลฎีกา และ
ทางบริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จ�ำกัด (บสส.) ได้มีการแก้ฎีกาส่งไปที่ศาลฎีกาเมื่อต้นเดือน พฤศจิกายน 2556 ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอ
ค�ำพิพากษาของศาลฎีกา รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี หน้า 97 ข้อ 25
ภายหลังจากประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุม มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
คุณวิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามกรณีคดีที่ดินด้านข้าง และด้านหลังโรงพยาบาล หากมีเหตุให้บริษัทฯ
แพ้คดี ขอทราบข้อมูล 2 ประเด็น คือ ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ เท่าใด และบริษัทฯ มีแผนรองรับหรือไม่
ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติม
-- ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นบริษัทฯ หากผลการตัดสินแพ้คดีดังกล่าว คงจะต้องน�ำหารือกับที่ปรึกษากฎหมายต่อไป
-- บริ ษั ท ฯ มี สั ญ ญาเช่ า ที่ ดิ น อยู ่ กั บ สภากาชาดไทย ขณะนี้ ไ ด้ มี ก ารติ ด ต่ อ ในการต่ อ สั ญ ญาเช่ า ที่ ดิ น ในหลั ก การ
สภากาชาดไทยยินดีให้ต่อสัญญาเช่าอีก 30 ปี ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขการเช่า  ดังนั้นทางโรงพยาบาลฯ  
สามารถด�ำเนินกิจการบนพืน้ ทีป่ จั จุบนั ต่อไปได้ และจะมีการหารือวางแผนแนวทางอืน่ ต่อไปเพือ่ การขยายตัวทางธุรกิจ
ในอนาคต
คุณสมพงษ์ เรืองทรัพย์วิไล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามขนาดพื้นที่ดินที่บริษัทฯ จะซื้อ และขอทราบสถิติการใช้บริการ
ของผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน  
ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติม
-- ขนาดพื้นที่ดิน 14 ไร่เศษ โดยมีพื้นที่ส่วนหนึ่งจ�ำนวน 2 ไร่ ที่ต้องใช้ร่วมกันกับหมู่บ้านด้านหลังซึ่งไม่สามารถปลูก
สิ่งก่อสร้างได้แต่สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้  
-- จ�ำนวนผู้ป่วย OPD ช่วงวันจันทร์ – วันศุกร์ เฉลี่ยประมาณ 1,000 – 1,200 คน/วัน และเฉลี่ยประมาณ 1,500 คน/วัน
ส�ำหรับช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ จ�ำนวนผู้ป่วย IPD เฉลี่ยประมาณ 110 เตียง/วัน ซึ่งโรงพยาบาลมีเตียงรองรับผู้ป่วย IPD
จ�ำนวน 150 เตียง   
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คุณวิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามจากข้อมูลเปิดเผยแจ้งโรงพยาบาลมีเตียงให้บริการจ�ำนวน 190 เตียง
ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม
ประธานฯ  ชแี้ จงเพิม่ เติมการนับเตียงของโรงพยาบาลฯ ทีร่ ะบุ 190 เตียงนัน้   จะนับรวมถึงเตียงผ่าตัด เตียงตรวจ รวมเข้าไปด้วย
ซึ่ง 150 เตียง ที่แจ้งเป็นเตียงที่ให้ผู้ป่วยพักรักษาตัวโดยไม่รวมเตียงผ่าตัด หรือเตียงตรวจ
ภายหลังจากประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดมีค�ำถามเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบความคืบหน้าคดีที่ดินด้านข้างและด้านหลังโรงพยาบาลฯ ด้วยเสียงข้างมากจ�ำนวน  
103,198,033 เสียง ไม่เห็นด้วย จ�ำนวน 0 เสียง งดออกเสียงจ�ำนวน 19,900 เสียง บัตรเสียจ�ำนวน 199,100 เสียง
วาระที่ 2		

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556

ประธานฯ ขอให้ทปี่ ระชุมพิจารณารายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี  2556 ประชุมเมือ่ วันที่ 20 พฤศจิกายน   2556
ตามส�ำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
มติที่ประชุม   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2556 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ด้วยเสียงข้างมากจ�ำนวน 103,231,633 เสียง ไม่เห็นด้วยจ�ำนวน 0 เสียง งดออกเสียงจ�ำนวน 23,300 เสียง
บัตรเสียจ�ำนวน 162,100 เสียง
วาระที่ 3

พิจารณารับทราบรายงานประจ�ำปี 2557 ของบริษัทฯ

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมขอให้พิจารณารายงานประจ�ำปี 2557 ของบริษัทฯ ที่แนบท้ายหนังสือเชิญประชุมสิ่งที่ส่งมาด้วย 2    
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา 
คุณภูมิ แจ้งในปีนบี้ ริษทั ฯ  มกี ารจัดท�ำรายงานประจ�ำปี   2557 (Annual Report)  ในรูปแบบซีดี จัดส่งไปกับหนังสือเชิญประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้จะมีการแจกรายงานประจ�ำปีเป็นรูปเล่มประกอบการพิจารณา
คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แจ้งจากข้อมูลที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี 2557 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
ของบริษัท หน้า 17 – 18 ในส่วนการเติบโตของสินทรัพย์รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น รายได้รวมและก�ำไรสุทธิ มีข้อสังเกตว่าศักยภาพในการท�ำรายได้
ต่อขนาดพื้นที่ น่าจะเต็มที่แล้ว และตามที่ได้มีการเสนอให้บริษัทศึกษาการพัฒนาศักยภาพก้าวสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)    
กอรปกับโรงพยาบาลก้าวสู่ปีที่ 22 เสนอเพิ่มเติมศักยภาพในเรื่องต่างๆ ให้เห็นถึงการเจริญเติบโตที่มากกว่านี้ รวมทั้งผลตอบแทนของบุคลากร
ที่ต้องมีการเจริญเติบโตด้วย เสนอแนวคิดในการเพิ่มศักยภาพในการเพิ่ม Outlet ในแหล่งที่พักอาศัยต่างๆ แหล่งชุมชน ฯลฯ และใช้แนวทาง
ส่งต่อ โดยน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้ค�ำปรึกษา โดยหากผู้ป่วยมีอาการที่หนักก็สามารถส่งต่อมายังโรงพยาบาลได้  
ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นในความห่วงใย ปัจจุบันโรงพยาบาลใช้พื้นที่เต็มศักยภาพ แนวทางการขยายทั่วไป
จะเป็นในลักษณะซื้อโรงพยาบาล หรือการหาซื้อที่ดินและก่อสร้าง ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายในการด�ำเนินงาน อีกทั้งบุคลากรด้านแพทย์ พยาบาล
และฝ่ายสนับสนุน ก็ยังเป็นที่ขาดแคลนในตลาด ซึ่งคงต้องมีการศึกษาและวางแผนต่อไปในอนาคต ส่วนการเปิด Outlet ตามแหล่งต่างๆ
เดิมโรงพยาบาลฯ เคยเปิดคลินิกในซอยนานา  ซึ่งถือเป็นท�ำเลที่ดีแต่ด้วยท�ำเลดังกล่าวมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ซึ่งพิจารณาดูแล้วไม่คุ้มกับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจึงต้องหยุดการด�ำเนินการ โดยโรงพยาบาลอื่นส่วนใหญ่จะเปิดในลักษณะโพลีคลินิกที่สามารถรับผู้ป่วยในได้โดยเฉพาะ
กลุ่มที่รับผู้ป่วยประกันสังคม ส�ำหรับโรงพยาบาลเราเพิ่มศักยภาพด้วยวิธีเพิ่มเครือข่ายโรงพยาบาลพันธมิตร รวมทั้งการขยายพื้นที่โดยซื้อที่ดิน
บริเวณด้านหลังโรงพยาบาลเพื่อขยายพื้นที่และอาคารให้บริการ ส�ำหรับการเปิด Outlet หากพิจารณาพื้นที่เหมาะสมก็สามารถด�ำเนินการได้
คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แจ้งในฐานะผู้ถือหุ้นขอแสดงความห่วงใยและขอขอบคุณบริษัทฯ ในเรื่องที่
ผู้ถือหุ้นได้เคยแนะน�ำก็ได้รับการด�ำเนินการจัดการแล้ว แต่จากข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท หน้า  18 ข้อ 3.4 อัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์ และข้อ 3.2 อัตราก�ำลังก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ�ำหน่าย (EBITDA Margin) จากข้อมูลเปรียบเทียบ
ขอฝากฝ่ายจัดการดูแลในรายละเอียดต่างๆ ด้วย  
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ประธานฯ แจ้งขอขอบคุณในความห่วงใยจากผู้ถือหุ้น ฝ่ายจัดการ จะน�ำไปพิจารณาบริหารจัดการต่อไป และสืบเนื่องจาก
มีผถู้ อื หุน้ แนะน�ำให้โรงพยาบาลฯ พัฒนาศักยภาพก้าวสูต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จากข้อมูลในปัจจุบนั เท่าทีท่ ราบมาตลาด MAI
มีบริษัทต่างๆ ให้ความสนใจมากขึ้น และเป็นที่สนใจของชาวต่างชาติ เนื่องจากแนวโน้มจาก P/E Ratio ที่มีอัตราสูงกว่าตลาด SET
ซึ่งโรงพยาบาลเราอยู่ตรงจุดนี้ ณ เวลานี้ถือว่าเหมาะสม    
ภายหลังจากประธาน ฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดมีค�ำถามเพิ่มเติม   จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบรายงานประจ�ำปี 2557 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยเสียงข้างมาก
จ�ำนวน 102,522,833 เสียง ไม่เห็นด้วยจ�ำนวน 0 เสียง งดออกเสียงจ�ำนวน 0 เสียง บัตรเสียจ�ำนวน 898,700 เสียง
วาระที่ 4
		

พิจารณา และอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจ�ำปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ของบริษัทฯ
ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด

คุ ณ ภู มิ ฯ ขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา  และอนุ มั ติ ร ายงานของผู ้ ส อบบั ญ ชี แ ละงบการเงิ น ประจ� ำ ปี สิ้ น สุ ด ณ
วันที่   31 กรกฎาคม 2557 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ในรายงานประจ�ำปี 2556 ( Annual Report ) ตั้งแต่หน้าที่ 69 ถึง 101
คุณวิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แจ้งจากงบแสดงฐานะการเงิน ในส่วนเงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากประจ�ำกับสถาบัน
การเงิน ณ 31 กรกฎาคม 2557 มีจ�ำนวนเงิน 200 กว่าล้านบาท ซึ่งน�ำเงินฝากประจ�ำกับสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ถึง 2.95
ควรบริหารจัดการเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ต่อไป  
ประธานฯ แจ้งเห็นด้วยกับความห่วงใยทีผ่ ถู้ อื หุน้ แจ้งมา เนือ่ งด้วยบริษทั ฯ มีการวางแผนเตรียมการส�ำรองเงินส�ำหรับคดีทดี่ นิ
ที่อยู่ระหว่างรอค�ำพิพากษาหากจะต้องมีการโอนเงิน รวมทั้งแผนงานด้านการก่อสร้างอาคาร
ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีค�ำถาม   คุณภูมิฯ  จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ อ นุ มั ติ ร ายงานของผู ้ ส อบบั ญ ชี แ ละงบการเงิ น ประจ� ำ ปี สิ้ น สุ ด
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ด้วยเสียงข้างมากจ�ำนวน 103,351,633 เสียง
ไม่อนุมัติจ�ำนวน 0 เสียง งดออกเสียงจ�ำนวน 19,900 เสียง บัตรเสียจ�ำนวน 50,000 เสียง
วาระที่ 5		
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�ำไร และการจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2557 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
		
ประธานฯ ขอมอบหมายให้คุณภูมิฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม
คุณภูมิฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า  ความเห็นคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า  ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 บริษัทฯ
มีผลก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2557 เป็นเงินจ�ำนวน 179,105,894 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านหนึ่งแสนห้าพันแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) เสนอ
ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
ในอัตราหุน้ ละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) คิดเป็นเงินทัง้ สิน้ จ�ำนวน 108,000,000 บาท (หนึง่ ร้อยแปดล้านบาทถ้วน ) โดยก�ำหนดปิดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 และเสนอจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 ธันวาคม 2557
คุณภูมิ น�ำเสนอข้อมูลการจ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปี 2552 – 2557 ต่อที่ประชุม
ปี
2557
2556
2555
2554
2553
2552
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ก�ำไรสุทธิ (ล้านบาท)
179.1
172.3
147.5
172.5
137.2
176.5

เงินปันผล/หุ้น (บาท)
0.60
0.60
0.50
0.48
0.40
0.43

วันที่จ่ายเงินปันผล
16 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 56
14 ธ.ค. 55
16 ธ.ค. 54
21 ธ.ค. 53
24 ธ.ค. 52

คุณภูมิฯ จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แจ้งเพิ่มเติมว่า เมื่อดูจากตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลมีอัตราการจ่าย
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตามความคาดหวังของผู้ถือหุ้นในปี 2557 คาดว่าจะได้รับอยู่ที่ประมาณ 0.75-0.80 บาท เพิ่มขึ้นตามราคาหุ้น ทั้งนี้
ขอเสนอการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายในส่วนของผู้ถือหุ้น และสัดส่วนหนี้สินต่อทุน เพราะในส่วนของผู้ถือหุ้น
จะเท่าเดิมเพียงแต่เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนที่ช�ำระแล้วกับก�ำไรสะสม การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นนี้จึงถือเป็นอีกทางเลือกส�ำหรับผู้ถือหุ้น   
อีกทัง้ ขอเสนอให้บริษทั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ�ำกัด (มหาชน) น�ำเสนอข่าวในระบบของตลาดหลักทรัพย์เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูลทีน่ า่ สนใจดึงดูด
นักลงทุนให้มีมากขึ้นเพื่อรองรับกรณีการเพิ่มทุนส�ำหรับโครงการไทยนครินทร์ 2 จึงขอให้คณะกรรมการบริษัทรับไปพิจารณาตามที่น�ำเสนอ
ประธานฯ แจ้งขอขอบคุณส�ำหรับค�ำแนะน�ำ ทางโรงพยาบาลทราบดีว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลส�ำหรับปี 2557 ยังคงที่ใน
อัตราเดิมเท่ากับปีกอ่ นและไม่เป็นไปตามผูถ้ อื หุน้ คาดหวัง แต่ขอยืนยันราคาหุน้ ของไทยนครินทร์ทสี่ งู ขึน้ นัน้ เป็นไปตามธรรมชาติ ซึง่ ในความเห็น
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าการจ่ายเงินปันผลที่ 0.60 บาท มีความเหมาะสมแล้ว และจากการเสนอของคุณสถาพรที่ให้จ่ายเงิน
ปันผลเป็นหุ้น คณะกรรมการขอน�ำกลับไปพิจารณาเมื่อถึงเวลาที่สมควรในการจ่ายปันผลในลักษณะดังกล่าว
ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีค�ำถาม  คุณภูมิฯ  จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจ�ำนวน 108,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านบาทถ้วน)
โดยก�ำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 ธันวาคม 2557
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจ�ำนวน 103,407,233 เสียง ไม่เห็นด้วยจ�ำนวน 0 เสียง งดออกเสียงจ�ำนวน 19,900 เสียง บัตรเสียจ�ำนวน 0 เสียง  
วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ส�ำหรับกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้คือ
1. รศ.นพ.เชิดศักดิ์
ธีระบุตร
2. ผศ.ดร.ปัญญา
อิสระวรวาณิช
3. นพ.อาคม
เชียรศิลป์
4. นายฐิติ
สิหนาทกถากุล
5. ผศ.นพ.ประภาส
ธีระกุล
ประธานฯ ขอมอบหมายให้คุณภูมิฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณภูมฯิ น�ำเสนอทางจอภาพแสดงคุณสมบัติ พร้อมประวัติ และประสบการณ์การท�ำงานของผูท้ ไี่ ด้รบั การเสนอชือ่ ให้แต่งตัง้
เป็นกรรมการซึ่งมีข้อมูลปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม พร้อมชี้แจงความเห็นคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเห็นว่า 
เสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ จึงเห็นควรให้ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
คุณภูมิฯ จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
คุณสมยศ ศักดิ์ศรีคุณากร ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าในจ�ำนวนคณะกรรมการที่ออกตามวาระ
มีท่านใดที่เป็นกรรมการอิสระบ้าง
ประธานฯ แจ้งกรรมการที่ออกตามวาระและด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระคือ
1. รศ.นพ.เชิดศักดิ์
ธีระบุตร
2. ผศ.ดร.ปัญญา
อิสระวรวาณิช    
ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีค�ำถาม คุณภูมิฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
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มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการดังนี้
1. รศ.นพ.เชิดศักดิ์
ธีระบุตร
เห็นด้วย 103,288,033 เสียง ไม่เห็นด้วย 56,200 เสียง งดออกเสียง 19,900 เสียง บัตรเสีย 63,000 เสียง
2. ผศ.ดร.ปัญญา
อิสระวรวาณิช
เห็นด้วย 103,288,033 เสียง ไม่เห็นด้วย 56,200 เสียง งดออกเสียง 19,900 เสียง บัตรเสีย 63,000 เสียง
3. นพ.อาคม
เชียรศิลป์
เห็นด้วย 103,269,433 เสียง ไม่เห็นด้วย 74,800 เสียง งดออกเสียง 19,900 เสียง บัตรเสีย 63,000 เสียง     
4. นายฐิติ
สิหนาทกถากุล
เห็นด้วย 103,288,033 เสียง ไม่เห็นด้วย 56,200 เสียง งดออกเสียง 19,900 เสียง บัตรเสีย 63,000 เสียง     
5. ผศ.นพ.ประภาส
ธีระกุล
เห็นด้วย 103,288,033 เสียง ไม่เห็นด้วย 56,200 เสียง งดออกเสียง 19,900 เสียง บัตรเสีย 63,000 เสียง     
วาระที่ 7		

พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ขอมอบหมายให้คุณภูมิฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม
คุณภูมฯิ น�ำเสนอทางจอภาพแสดงค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบในปีทผี่ ่านมา พร้อมชีแ้ จงความเห็น
คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลั่นกรองค่าตอบแทนกับความเหมาะสมต่างๆ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาก�ำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ส�ำหรับปี 2558 ในอัตราดังนี้ (อัตราเดียวกับปี 2557)  
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท
-- ประธานกรรมการ              
เป็นเงินจ�ำนวน 18,000 บาทต่อการประชุม 1 ครั้ง
-- กรรมการ
เป็นเงินจ�ำนวน 14,000 บาทต่อการประชุม 1 ครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ
-- ประธานกรรมการ
เป็นเงินจ�ำนวน 18,000 บาทต่อการประชุม 1 ครั้ง
-- กรรมการ
เป็นเงินจ�ำนวน 14,000 บาทต่อการประชุม 1 ครั้ง
ส่วนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลส�ำหรับกรรมการบริษัท  และกรรมการตรวจสอบ  และครอบครัว  เป็นจ�ำนวนเงินไม่เกิน
ปีละ  800,000  บาทต่อท่าน
คุณภูมิฯ จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
คุณวิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถาม การประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
จัดประชุมบ่อยหรือไม่
ประธานฯ แจ้งบริษทั ฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครัง้ เมือ่ เปรียบเทียบ
กับบริษทั จดทะเบียนอืน่ ๆ ถือว่าน้อยมาก ขอให้ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านสบายใจว่าทางโรงพยาบาลรักษาผลประโยชน์ของ ผูถ้ อื หุน้ เป็นอย่างดี โรงพยาบาล
ไทยนครินทร์ด�ำเนินธุรกิจการรักษาพยาบาล ซึ่งถือว่ามีส่วนในการช่วยสังคม หากทางโรงพยาบาลคิดแต่จะสร้างผลก�ำไรเพื่อตอบสนอง
เพียงเพื่อท่านผู้ถือหุ้น จะท�ำให้ภาระนั้นตกอยู่กับผู้เข้ามารับการรักษาพยาบาล ซึ่งท�ำให้คณะกรรมการทุกท่านตระหนักดีถึงความเสียสละ
ที่จะเข้ามาเพื่อช่วยกันบริหารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ให้มีคุณภาพที่ดีต่อไป
ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีค�ำถาม คุณภูมิฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ส�ำหรับปี 2558  
ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจ�ำนวน 103,362,228 เสียง ไม่เห็นด้วยจ�ำนวน 0 เสียง งดออกเสียงจ�ำนวน
19,900 เสียง บัตรเสียจ�ำนวน 45,005 เสียง  
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วาระที่ 8		
		

พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และก�ำหนดค่าตอบแทนส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตงั้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2557
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558

ประธานฯ มอบหมายให้คุณภูมิฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม
คุณภูมิฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า  ความเห็นคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
บริษัท  ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ได้แก่
-- นางสาวกมลทิพย์
เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ    
-- นายวิชาติ   
โลเกศกระวี     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ  
-- นางสาวศิริวรรณ  
สุรเทพินทร์     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604  
เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจ�ำปี 2558 ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตงั้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558
โดยก�ำหนดค่าตอบแทน เป็นจ�ำนวนเงิน 960,000 บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบที่จ่ายจริง
ไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) (อัตราเดียวกับปี 2557)
คุณภูมิฯ จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
คุณสถาพร ผังนิรนั ดร์ ผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเอง แจ้งขอให้ผสู้ อบบัญชีแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับงบการเงินเนือ่ งจากไทยนครินทร์
มีการว่าจ้างผูส้ อบบัญชีของบริษทั ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็นปีแรก และส�ำหรับปีงบประมาณ 2558 นี้ บริษทั ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด มีความพร้อม
เป็นอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นจ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงาน หรือจ�ำนวนเจ้าหน้าที่ในการท�ำงาน และจะเป็นไปได้หรือไม่ที่ค่าตอบแทนจะถูกลง
ซึ่งถือเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จา่ ยของโรงพยาบาล
คุณสาธิดา ตัวแทน จากบริษทั ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด แจ้งขอขอบคุณส�ำหรับค�ำแนะน�ำและจะน�ำไปพิจารณาความเหมาะสม
ในส่วนของการตรวจสอบบัญชีในปี 2557 เป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไข และไม่มีสาระส�ำคัญใดที่เกิดข้อสงสัย โดยรวม
จึงเน้นไปที่การจัดท�ำงบการเงินให้ถูกต้อง การสอบทางการควบคุมภายในทางผู้สอบบัญชีได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ในทุกไตรมาส
ภายหลังจากนั้นไม่มีผู้ใดมีค�ำถาม คุณภูมิฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง
-- นางสาวกมลทิพย์
เลิศวิทย์วรเทพ      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ    
-- นายวิชาติ
โลเกศกระวี     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ  
-- นางสาวศิริวรรณ
สุรเทพินทร์     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604  
เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจ�ำปี 2558 ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตงั้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558
โดยก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นจ�ำนวนเงิน 960,000 บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตรวจสอบที่จ่ายจริงไม่เกิน
30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) (อัตราเดียวกับปี   2557) ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจ�ำนวน 103,402,233 เสียง ไม่เห็นด้วยจ�ำนวน 0 เสียง
งดออกเสียงจ�ำนวน 19,900 เสียง บัตรเสียจ�ำนวน 5,000 เสียง  
วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณา  ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 16.30 น.

     

					
      

       
        (นายจตุพร สิหนาทกถากุล)
                         
ประธานที่ประชุม
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
ข้อมูลของกรรมการที่ครบก�ำหนดออกจากต�ำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง และเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน
1. คุณจตุพร สิหนาทกถากุล
		
ประเภทกรรมการ
อายุ
		
ประวัติการศึกษา

: ประธานกรรมการ
: 74 ปี
: - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาตร์และการบัญชี
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
- ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการท่องเที่ยว
  และการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
: 		
ประสบการณ์การท�ำงาน
: 2531 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บมจ.โรงพยาบาลไทยนครินทร์
2542 – ปัจจุบัน - นายกสมาคม สมาคมการค้าไทยอุตสาหกรรมเพื่อการท่องเที่ยว
- กรรมการผู ้ อ� ำ นวยการ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล โครงการวิ ท ยาลั ย
  การจัดการ
2536 – ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บริษทั แลนด์มาร์คโอเวอร์ซี ดีเวลล็อปเม้นท์ จ�ำกัด
- กรรมการ บริษัท สยามโอเวอร์ซี ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
               
2525 – ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จ�ำกัด
		 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
: 11.97%
จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4/4 ครั้ง

2. ศ.นพ.เดชา ตันไพจิตร
ประเภทกรรมการ
		
อายุ
		
ประวัติการศึกษา

: กรรมการ
: 72 ปี
: - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
  มหาวิทยาลัยมหิดล
- อายุรศาสตร์ American Board. F.A.C.P.(โรคติดเชื้อ)
		 การอบรมหลักสูตรกรรมการ
: Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548
		 ประสบการณ์การท�ำงาน
: 2536 – ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ.โรงพยาบาลไทยนครินทร์
2543 – 2547 - ศาสตราจารย์หัวหน้าหน่วย โรคติดเชื้อ และระบาดวิทยา 
   โรงพยาบาลรามาธิบดี
		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
: 0.21%
จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4/4 ครั้ง
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3. พล.ต.อ.สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์
		
ประเภทกรรมการ
		
อายุ
		
ประวัติการศึกษา

: กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
: 80 ปี
: - ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอินเดียน่า
- ปริญญาโทสังคมศาสตร์ (พัฒนาสังคม)
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ
- ประกาศนียบัตร วิทยาลัย เอฟ บี ไอ สหรัฐ
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ชุดที  ่ 26
		 การอบรมหลักสูตรกรรมการ
: Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547
		 ประสบการณ์การท�ำงาน
: พ.ย. 2550 – ปัจจุบัน - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.โรงพยาบาลไทยนครินทร์
2543 - 2549
- สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดเชียงใหม่
               
2540
- สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
      
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2 สมัย
		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
: 0.56%
จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4/4 ครั้ง

4.
		
		
		

คุณประภัทร สุทธาเวศ
ประเภทกรรมการ
อายุ
ประวัติการศึกษา

: กรรมการ
: 71 ปี
: - ปริญญาโทรัฐศาสตร์ (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรีรฐั ศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
- ประกาศนียบัตรทางด้านการจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยว
  มหาวิทยาลัยไฮฟา (HAIFA) ประเทศอิสราเอล
		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
: Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547
		
ประสบการณ์การท�ำงาน
: 2548 – ปัจจุบัน
- กรรมการ และรักษาการผู้อ�ำนวยการบริหาร
  บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์
2553 – ปัจจุบัน
- อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
2550 – 2556
- อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548 – 2554
- ผู้อ�ำนวยการโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรังสิต
2548 – 2554
- ประธานคณะท�ำงาน R.S.U. Horizon Travel Co.,Ltd.   
  มหาวิทยาลัยรังสิต
2542 – มิ.ย.2548
- กรรมการผู้อ�ำนวยการบริหาร บมจ.โรงพยาบาลไทยนครินทร์  
2535 – 2548
- ผู้จัดการ และที่ปรึกษาฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จ�ำกัด
		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
: จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4/4 ครั้ง
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5. คุณนรเทพ สิหนาทกถากุล (กรรมการแต่งตั้งใหม่)
		 ประเภทกรรมการ
: กรรมการ
อายุ
: 55 ปี
		 ประวัติการศึกษา
: พาณิชยศาสตรบัณฑิต  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
: ประสบการณ์การท�ำงาน
: 2541 – ปัจจุบัน
- ผู้อ�ำนวยการฝ่ายนิติกรรม   
  บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จ�ำกัด
2542 – 2544
- ผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง กระทรวงยุติธรรม
2536 – 2541
- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
  บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จ�ำกัด
		 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
: จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท :       -
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
ข้อบังคับ
ของ
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ�ำกัด (มหาชน)
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
(1) คณะกรรมการซึ่งจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ หรือ
(2) ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 5 ของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้แล้วทัง้ หมด หรือ ผูถ้ อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 25  ทา่ น
ซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 10 ของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้แล้วทัง้ หมดเข้าชือ่ กันท�ำหนังสือพร้อมเหตุผลทีช่ ดั เจนขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ และคณะกรรมการจะต้องด�ำเนินการจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการด�ำเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดท�ำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วย
รายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา และความเห็นของคณะกรรมการ
ในเรื่องดังกล่าว และ
(2) จัดส่งหนังสือนัดประชุมข้างต้นไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และ
(3) โฆษณาหนังสือนัดประชุมข้างต้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ท่าน หรือไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม  
ทั้งนี้หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของเองนั้นไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
เมื่อล่วงเวลานัดของการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง และจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาประชุมยังไม่ครบเป็น
องค์ประชุมตามที่ก�ำหนดไว้ในวรรคแรกของข้อนี้
ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป
ถ้าเป็นการประชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มิได้เรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่โดยส่งหนังสือนัดประชุม
ไปยังผูถ้ อื หุน้   ไม่นอ้ ยกว่า  7  วนั ก่อนวันประชุม  แต่ไม่ตอ้ งโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ในการประชุมหลังนีไ้ ม่บงั คับว่าจะต้องครบ
องค์ประชุมตามที่ก�ำหนดไว้ในวรรคแรกของข้อนี้
ข้อ 37. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น
และจะต้องด�ำเนินการประชุมให้เป็นไปตามล�ำดับระเบียบวาระทีก่ ำ� หนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะมีมติให้เปลีย่ นล�ำดับ
ระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�ำนวนผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุม
เมือ่ ทีป่ ระชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึง่ แล้ว ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) ซึง่ มีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า
หนึ่งในสามของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่ก�ำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามล�ำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จ
ตามวรรคสอง และจ�ำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมก�ำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป โดยก�ำหนดให้คณะกรรมการ
ส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาหนังสือ
นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
ข้อ 38. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง
เป็นเสียงชี้ขาด
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(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  3 ใน 4 ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง
(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญให้แก่บุคคลอื่น
(2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
(3) การท�ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า  เช่าซื้อหรือเช่าซื้อแบบลิสซิ่งซึ่งกิจการของบริษัททั้งหมดหรือ
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) การออกหุน้ เพือ่ ช�ำระหนีแ้ ละโครงการแปลงหนีเ้ ป็นทุนตามมาตรา 54/1 ของพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด  
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2544
ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของหุ้นเองนั้นบริษัทจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไม่นับเป็นคะแนนเสียงของมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น
ข้อ 39. การลงคะแนนลับในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกระท�ำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า  5  ท่าน  ร้องขอและที่ประชุม  ผู้ถือหุ้นเห็นชอบ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอื หุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็น
เสียงหนึ่ง
ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ�ำปีพึงกระท�ำมีดังนี้
(1) พิจารณารับทราบรายงานประจ�ำปีของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการด�ำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีก�ำไรขาดทุน
(3) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่านที่ออกตามวาระและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(4) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  และก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
(5) พิจารณากิจการอื่น ๆ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าประชุม
วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ�ำกัด (มหาชน) ใคร่ขอแจ้งให้ทา่ นผู้ถือหุ้นทราบถึง เอกสาร หลักฐาน ที่ต้องน�ำมาแสดง
ก่อนเข้าประชุม ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการมอบฉันทะ ซึ่งจะต้องน�ำมาประกอบการลงทะเบียนเพื่อได้สิทธิการเข้าร่วมประชุม และสิทธิใน
การออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้
1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเป็น “บุคคลธรรมดา” และเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
		
ในวันประชุมให้แสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ที่ท�ำการลงทะเบียนดังนี้
1.1.1 บัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือบัตรประจ�ำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี)   
1.1.2 กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุลซึ่งไม่ตรงกับข้อมูล 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�ำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้ถือหุ้น (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 ออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณฺิชย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน
3 เดือน พร้อมทั้งรับรองส�ำเนาถูกต้องโดยผู้มีอ�ำนาจลงนามของนิติบุคคล
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 ออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณฺิชย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน
3 เดือน พร้อมทั้งรับรองส�ำเนาถูกต้องโดยผู้มีอ�ำนาจลงนามของนิติบุคคล
1.4.3 ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือบัตรประจ�ำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะและ
ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมรับรองส�ำเนาถูกต้อง
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2. การมอบฉันทะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น
2.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)
        
2.1.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน
พร้อมลงลายมือชือ่ ของ “ผูม้ อี ำ� นาจกระท�ำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ตามทีไ่ ด้จดทะเบียนไว้” และติดอากรแสตมป์  
30 บาทครบถ้วนแล้ว
2.1.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามโดย
ผู้มีอ�ำนาจกระท�ำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ได้จดทะเบียนไว้
    
2.1.3 ส�ำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คลของคัสโตเดียน(Custodian)  ซงึ่ ออกให้ไม่เกิน   3 เดือนพร้อมผูม้ อี ำ� นาจกระท�ำการ
แทนของ คัสโตเดียน (Custodian) ตามทีไ่ ด้จดทะเบียนไว้ หรือผูแ้ ทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึง่ มีอำ� นาจกระท�ำการแทน
คัสโตเดียน (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
ทั้งนี้ กรณีเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศผู้ถือหุ้นจะต้องจัดท�ำค�ำแปลพร้อมผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลรับรองค�ำแปล
ถูกต้องแนบด้วย
3. กรณีผถู้ อื หุน้ มิได้มสี ญ
ั ชาติไทยหรือเป็นนิตบิ คุ คลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศประสงค์จะเข้าร่วมประชุมเองโดยไม่ประสงค์
จะมอบฉันทะให้คัสโตเดียนเป็นผู้เข้าประชุมแทน
3.1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาใช้เอกสาร ตามข้อ 1.1
3.1.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลใช้เอกสาร ตามข้อ 1.3
ทัง้ นี้ กรณีเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศผูถ้ อื หุน้ จะต้องจัดท�ำค�ำแปลพร้อมผูถ้ อื หุน้ หรือผูม้ อี ำ� นาจลงนามของนิตบิ คุ คลรับรอง
ค�ำแปลถูกต้องแนบด้วย
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การมอบฉันทะ
กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ “ผู้อื่นหรือกรรมการตรวจสอบ”
เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยบริษทั ฯ ได้จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบทีก่ รมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำ� หนดไว้อย่างใดอย่างหนึง่
ดังต่อไปนี้
-- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
-- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ก�ำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
-- แบบ ค. เป็ น แบบที่ ใ ช้ เ ฉพาะกรณี ผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ เ ป็ น ผู ้ ล งทุ น ต่ า งประเทศและแต่ ง ตั้ ง ให้ คั ส โตเดี ย น (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  
หมายเหตุ

- ท่านสามารถ download  ได้จาก  Website  ของบริษัทที่  www.thainakarin.co.th
-   ผู้ถอื หุ้นทุกรายจะต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น

อนึ่ง   เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและส�ำรองที่นั่ง บริษัทฯ ใคร่ขอให้ท่านแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมประชุม
หรือส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองคืนมายังคุณมารยาท จิตพินิจยล ส�ำนักผู้อ�ำนวยการบริหาร ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
โทร. 02 361 2727 ต่อ 3304-3306 เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 2 วัน จักขอบคุณยิ่ง
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม
ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่
จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม
หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
-- ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�ำนวนหุ้นที่ถือ
-- ผูถ้ ือหุ้นจะลงคะแนนในบัตรลงคะแนนซึ่งกระท�ำโดยเปิดเผย โดยท่านต้องระบุชื่อ จ�ำนวนหุ้น การออกคะแนน พร้อมลง
ลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย           
-- การลงคะแนนลับจะกระท�ำได้กต็ อ่ เมือ่ มีผถู้ อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 5 คนร้องขอและทีป่ ระชุมเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ส่วนวิธีการลงคะแนนลับจะใช้บัตรลงคะแนนโดยไม่ระบุชื่อ
-- มติทปี่ ระชุมให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้ามาประชุมโดยจะนับเสียงตามจ�ำนวนหุน้ ทีถ่ อื กรณีเสียงเท่ากัน
ให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง
-- ส�ำหรับระเบียบวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคน
เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
-- กรณีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่พิจารณา ผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นการ
ออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
-- มติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า  2 ใน 3 ของจ�ำนวนเสียงผู้ถือหุ้น                       
ทั้งหมดที่มาประชุม
อย่างไรก็ตาม ในวันประชุมจะมีการแจ้งรายละเอียด หลักเกณฑ์ ระเบียบการการลงคะแนนและการประชุม
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุม

ชื่อ – นามสกุล				

:

นายไกรศักดิ์ ขัดค�ำ

อายุ						

:

52 ปี

ประเภทกรรมการ

:

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศึกษา				

:

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
- เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ประกาศนียบัตรทางกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม		

:

ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม

ประสบการณ์การท�ำงาน			

:

2548 - ปัจจุบัน
2547 - 2548
2537 - ปัจจุบัน
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- กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
  บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
  บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์
- ทนายความและกรรมการบริหาร  
  บริษัท ส�ำนักกฎหมายสหการ จ�ำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7
แผนท่ี่ของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
345 บางนาตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 0 2361 2727, 0 2361 2828
โทรสาร : 0 2361 2777, 0 2361 2788
Email : info@thainakarin.co.th
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (ผู้รับมอบฉันทะกระท�ำการทั่วไป)

ตามท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง ก�ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่......................................................
วันที่ ............... เดือน ................ พ.ศ.2558
1. ข้าพเจ้า....................................................................................................................สัญชาติ.....................................
อยูบ่ า้ นเลขที.่ ..........................ถนน.................................................................ตำ�บล/แขวง........................................................................
อำ�เภอ/เขต.....................................................จังหวัด.......................................................................รหัสไปรษณีย์...................................
2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)   
โดยถือหุ้นจำ�นวนทั้งสิ้นรวม..........................................หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.......................................................เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ........................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................................เสียง
3. ขอมอบฉันทะให้
1).........................................................................................................................อายุ.............................................................ปี
อยู่บ้านเลขที่.......................................ถนน...........................................................ตำ�บล/แขวง................................................................
อำ�เภอ/เขต.....................................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์........................................................หรือ
2).........................................................................................................................อายุ.............................................................ปี
อยู่บ้านเลขที่.......................................ถนน...........................................................ตำ�บล/แขวง................................................................
อำ�เภอ/เขต.....................................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์........................................................หรือ
3).........................................................................................................................อายุ.............................................................ปี
อยู่บ้านเลขที่.......................................ถนน...........................................................ตำ�บล/แขวง................................................................
อำ�เภอ/เขต.....................................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์........................................................หรือ
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า  ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�
ปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345
ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา  และสถานที่อื่นด้วย กิจการใด
ที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำ�ไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำ�เองทุกประการ
ลงชื่อ.....................................................................ผู้มอบฉันทะ
(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.....................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.....................................................................)
หมายเหตุ

ผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ ม อบฉั น ทะจะต้ อ งมอบฉั น ทะให้ ผู ้ รั บ มอบฉั น ทะเพี ย งรายเดี ย วเป็ น ผู ้ เ ข้ า ประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจ�ำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ และต้องแนบส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
พร้ อ มรั บ รองส� ำ เนาถู ก ต้ อ งของผู ้ ม อบฉั น ทะ และผู ้ รั บ มอบฉั น ทะมาพร้ อ มกั บ หนั ง สื อ มอบฉั น ทะด้ ว ย และท่ า นสามารถพิ จ ารณา
หลักเกณฑ์ การท�ำเอกสาร และวิธีการมอบฉันทะได้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ผู้รับมอบฉันทะกระทำ�การทั่วไป)

ตามท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำ�หนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที.่ ...................................................................
วันที.่ .............เดือน...................................พ.ศ.2558

		
1. ข้าพเจ้า....................................................................................................................สัญชาติ.....................................
อยูบ่ า้ นเลขที.่ ..........................ถนน.................................................................ตำ�บล/แขวง........................................................................
อำ�เภอ/เขต.....................................................จังหวัด.......................................................................รหัสไปรษณีย์...................................
2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)   
โดยถือหุ้นจำ�นวนทั้งสิ้นรวม..........................................หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.......................................................เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.........................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...........................................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ......................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...........................................เสียง
3. ขอมอบฉันทะให้
1).........................................................................................................................อายุ..........................................ปี
อยู่บ้านเลขที่.......................................ถนน...........................................................ตำ�บล/แขวง................................................................
อำ�เภอ/เขต.....................................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์........................................................หรือ
2).........................................................................................................................อายุ..........................................ปี
อยู่บ้านเลขที่.......................................ถนน...........................................................ตำ�บล/แขวง................................................................
อำ�เภอ/เขต.....................................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์........................................................หรือ
3).........................................................................................................................อายุ..........................................ปี
อยู่บ้านเลขที่.......................................ถนน...........................................................ตำ�บล/แขวง................................................................
อำ�เภอ/เขต.....................................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์........................................................หรือ
คนหนึ่ ง คนใดเพี ย งคนเดีย วเป็นผู้แทนของข้ า พเจ้ าเพื่อ เข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า  ในการประชุ มผู้ ถือ หุ้น สามัญ
ประจำ�ปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345  
ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
		
ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำ�หรับวาระนี้ คือ
    (ให้ ทำ�เครื่ อ งหมาย X ในช่ อ งโดยเลื อ กข้ อ (ก) หรื อ (ข) ข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง และกรณี ท่ า นเลื อ กข้ อ (ข) ขอให้ ทำ�เครื่ อ งหมาย
เลือกการลงคะแนนด้วย)
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
			
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี     
้
			
		
  งดออกเสียง.......................................หุ้น
		 					   รับทราบ.....................................หุ้น
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วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2557 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
			ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำ�หรับวาระนี้ คือ
(ให้ ทำ�เครื่ อ งหมาย X ในช่ อ งโดยเลื อ กข้ อ (ก) หรื อ (ข) ข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง และกรณี ท่ า นเลื อ กข้ อ (ข) ขอให้ ทำ�เครื่ อ งหมาย
เลือกการลงคะแนนด้วย)
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
					
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี     
้
					
		
  รับรอง........................หุ้น      ไม่รับรอง............................หุ้น         งดออกเสียง................................หุ้น
		
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานประจำ�ปี 2558 ของคณะกรรมการบริษัทฯ
			ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำ�หรับวาระนี้ คือ
(ให้ ทำ�เครื่ อ งหมาย X ในช่ อ งโดยเลื อ กข้ อ (ก) หรื อ (ข) ข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง และกรณี ท่ า นเลื อ กข้ อ (ข) ขอให้ ทำ�เครื่ อ งหมาย
เลือกการลงคะแนนด้วย)
     (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
			
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี     
้
			
		
รับทราบ........................หุ้น       ไม่รับทราบ..........................หุ้น      งดออกเสียง.............................หุ้น
		
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำ�ปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ของบริษัทฯ
			 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด
			ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำ�หรับวาระนี้ คือ
(ให้ ทำ�เครื่ อ งหมาย X ในช่ อ งโดยเลื อ กข้ อ (ก) หรื อ (ข) ข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง และกรณี ท่ า นเลื อ กข้ อ (ข) ขอให้ ทำ�เครื่ อ งหมาย
เลือกการลงคะแนนด้วย)
     (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
		
     (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี     
้
		
		
		
อนุมัติ........................หุ้น         ไม่อนุมัต.ิ ...........................หุ้น         งดออกเสียง................................หุ้น
						
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำ�ไร และการจ่ายเงินปันผลประจำ�ปี 2558 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
			ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำ�หรับวาระนี้ คือ
(ให้ทำ�เครื่องหมาย X ในช่อง โดยเลือกข้อ (ก) หรือ (ข) ข้อใดข้อหนึ่ง และกรณีท่านเลือกข้อ (ข) ขอให้ทำ�เครื่องหมาย
เลือกการลงคะแนนด้วย)
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
				
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
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อนุมัติ........................หุ้น

ไม่อนุมัต.ิ ...........................หุ้น          งดออกเสียง................................หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ จึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการ 5 ท่าน ดังนี้
    
1. นายจตุพร            สิหนาทกถากุล
2. ศ.นพ.เดชา   
ตันไพจิตร
3. พล.ต.อ.สวัสดิ์      อมรวิวัฒน์
4. นายประภัทร        สุทธาเวศ
5. นายนรเทพ          สิหนาทกถากุล
		
			 ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำ�หรับวาระนี้ คือ
    
(ให้ทำ�เครื่องหมาย X ในช่องโดยเลือกข้อ (ก) หรือ (ข) ข้อใดข้อหนึ่ง และกรณีท่านเลือกข้อ (ข) ขอให้ทำ�เครื่องหมาย
เลือกการลงคะแนนด้วย)
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
		
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
		
		
*  กรณีเห็นด้วยให้แต่งตัง้ กรรมการทีอ่ อกตามวาระกลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งทัง้ คณะอีกครัง้ หรืองดออกเสียงให้ทำ�เครือ่ งหมาย X ในข้อ 6.1 เท่านัน้
   เห็นด้วยให้แต่งตั้งกรรมการทั้งคณะ............................หุ้น
   งดออกเสียง................................หุ้น
6.1
* กรณีประสงค์จะแต่งตัง้ คณะกรรมการเฉพาะรายให้ทำ�เครือ่ งหมาย X ในข้อ 6.2 เฉพาะรายทีป่ ระสงค์จะแต่งตัง้ โดยเลือกได้ไม่เกิน 5 ท่านเท่านัน้
6.2
ประสงค์จะแต่งตั้งคณะกรรมการบางราย ดังนี้
1.  นายจตุพร            สิหนาทกถากุล
   เห็นด้วย
   ไม่เห็นด้วย
		
2.  ศ.นพ.เดชา
ตันไพจิตร
   เห็นด้วย
   ไม่เห็นด้วย
		
3.  พล.ต.อ.สวัสดิ์      อมรวิวัฒน์
   เห็นด้วย
   ไม่เห็นด้วย
		
4. นายประภัทร        สุทธาเวศ
   เห็นด้วย
   ไม่เห็นด้วย
		
5.  นายนรเทพ
สิหนาทกถากุล
   เห็นด้วย
   ไม่เห็นด้วย
		
6.  บุคคลตามที่ประชุมเสนอเพิ่มเติม คือ.............................................................................................
   เห็นด้วย
   ไม่เห็นด้วย
		
7.  บุคคลตามที่ประชุมเสนอเพิ่มเติม คือ.............................................................................................
   เห็นด้วย
   ไม่เห็นด้วย
		
วาระที่ 7 พิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
			ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำ�หรับวาระนี้ คือ
    (ให้ทำ�เครื่องหมาย X ในช่อง โดยเลือกข้อ (ก) หรือ (ข)  ข้อใดข้อหนึ่ง   และกรณีทา่ นเลือกข้อ (ข) ขอให้ทำ�เครื่องหมาย			
   
เลือกการลงคะแนนด้วย)
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
			
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี  
้
			
   		
ไม่อนุมัต.ิ ...........................หุ้น          งดออกเสียง................................หุ้น
						   อนุมัติ........................หุ้น

27

วาระที่ 8
			
		
  

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำ�หนดค่าตอบแทนสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2558
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559
ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำ�หรับวาระนี้ คือ
(ให้ทำ�เครื่องหมาย X ในช่อง โดยเลือกข้อ (ก) หรือ (ข)   ข้อใดข้อหนึ่ง และกรณีท่านเลือกข้อ (ข) ขอให้ทำ�เครื่องหมาย
เลือกการลงคะแนนด้วย)
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
				
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

							 อนุมัติ........................หุ้น

ไม่อนุมัต.ิ ...........................หุ้น          งดออกเสียง................................หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
			 ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำ�หรับวาระนี้ คือ
			(ให้ ทำ�เครื่ อ งหมาย X ในช่ อ งโดยเลื อ กข้ อ (ก) หรื อ (ข) ข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง และกรณี ท่ า นเลื อ กข้ อ (ข) ขอให้ ทำ�เครื่ อ งหมาย
เลือกการลงคะแนนด้วย)
		      (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		      (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
							

อนุมัติ........................หุ้น

  ไม่อนุมัติ............................หุ้น        งดออกเสียง................................หุ้น

5.   การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น
ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดหรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุม
มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทำ�ไปในการประชุม  เว้นแต่กรณีทผี่ รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข่ า้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำ�เองทุกประการ
ลงชื่อ.....................................................................ผู้มอบฉันทะ
(.....................................................................)
ลงชือ่ .....................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(.....................................................................)
ลงชือ่ .....................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(.....................................................................)
ลงชือ่ .....................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(.....................................................................)

    

หมายเหตุ
1. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
    จำ�นวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระการเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็นรายบุคคลก็ได้
3. ผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะต้องแนบสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนพร้อมรับรองสำ�เนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือ มอบฉันทะด้วย
    และท่านสามารถพิจารณาหลักเกณฑ์ การทำ�เอกสาร และวิธกี ารมอบฉันทะได้ในสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 5
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ตามท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำ�หนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่....................................................................
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ.2558
1. ข้าพเจ้า....................................................................................................................สัญชาติ.....................................
อยูบ่ า้ นเลขที.่ ..........................ถนน.................................................................ตำ�บล/แขวง........................................................................
อำ�เภอ/เขต.....................................................จังหวัด.......................................................................รหัสไปรษณีย์...................................
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ......................................................................................................
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำ�กัด  (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำ�นวนทั้งสิ้นรวม.............................................หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ....................................................เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ ......................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....................................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ ...................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....................................เสียง
2. ขอมอบฉันทะให้
1).........................................................................................................................อายุ..........................................ปี
อยู่บา้ นเลขที่.......................................ถนน...........................................................ตำ�บล/แขวง................................................................
อำ�เภอ/เขต.....................................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์........................................................หรือ
2).........................................................................................................................อายุ..........................................ปี
อยู่บา้ นเลขที่.......................................ถนน...........................................................ตำ�บล/แขวง................................................................
อำ�เภอ/เขต.....................................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์........................................................หรือ
3).........................................................................................................................อายุ..........................................ปี
อยู่บา้ นเลขที่.......................................ถนน...........................................................ตำ�บล/แขวง................................................................
อำ�เภอ/เขต.....................................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์........................................................หรือ
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือ่ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจำ�ปี 2558
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด  
กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
   มอบฉันทะตามจำ�นวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
   มอบฉันทะบางส่วน คือ
   หุ้นสามัญ...................................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้....................................................เสียง
   หุ้นบุริมสิทธิ................................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้....................................................เสียง
   รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด..................................................เสียง
4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องประธาน ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำ�หรับวาระนี้ คือ
(ให้ ทำ�เครื่ อ งหมาย X ในช่ อ งโดยเลื อ กข้ อ (ก) หรื อ (ข) ข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง และกรณี ท่ า นเลื อ กข้ อ (ข) ขอให้ ทำ�เครื่ อ งหมาย
เลือกการลงคะแนนด้วย)
     (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
     (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี     
้
  รับทราบ.....................................หุ้น
  งดออกเสียง.....................................หุ้น
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วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2557 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
			 ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำ�หรับวาระนี้ คือ
(ให้ ทำ�เครื่ อ งหมาย X ในช่ อ ง โดยเลื อ กข้ อ (ก) หรื อ (ข) ข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง และกรณี ท่ า นเลื อ กข้ อ (ข) ขอให้ ทำ�เครื่ อ งหมาย
  เลือกการลงคะแนนด้วย)
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี     
้
		   รับรอง............................หุ้น

  ไม่รับรอง................................หุ้น          งดออกเสียง............................หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานประจำ�ปี 2558 ของคณะกรรมการบริษัทฯ
			 ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำ�หรับวาระนี้ คือ
(ให้ ทำ�เครื่ อ งหมาย X ในช่ อ ง โดยเลื อ กข้ อ (ก) หรื อ (ข) ข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง และกรณี ท่ า นเลื อ กข้ อ (ข) ขอให้ ทำ�เครื่ อ งหมาย
เลือกการลงคะแนนด้วย)
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี     
้
		   รับรอง............................หุ้น

  ไม่รับรอง................................หุ้น          งดออกเสียง............................หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณา และอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินประจำ�ปี สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ของบริษัทฯ
			 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด
ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำ�หรับวาระนี้ คือ
    (ให้ ทำ�เครื่ อ งหมาย X ในช่ อ ง โดยเลื อ กข้ อ (ก) หรื อ (ข) ข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง และกรณี ท่ า นเลื อ กข้ อ (ข) ขอให้ ทำ�เครื่ อ งหมาย
เลือกการลงคะแนนด้วย)
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
			
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้     
		
  ไม่อนุมัต.ิ ..............................หุ้น            งดออกเสียง............................หุ้น
		   อนุมัติ..............................หุ้น
											
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำ�ไร และการจ่ายเงินปันผลประจำ�ปี 2558 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
			 ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำ�หรับวาระนี้ คือ
   (ให้ทำ�เครื่องหมาย X ในช่อง โดยเลือกข้อ (ก) หรือ (ข) ข้อใดข้อหนึ่ง และกรณีท่านเลือกข้อ (ข) ขอให้ทำ�เครื่องหมาย
  เลือกการลงคะแนนด้วย)
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
		   อนุมัติ..............................หุ้น
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  ไม่อนุมัต.ิ ..............................หุ้น            งดออกเสียง............................หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระจึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการ 5 ท่านดังนี้
1. นายจตุพร           สิหนาทกถากุล
2. ศ.นพ.เดชา       ตันไพจิตร
3. พล.ต.อ.สวัสดิ์     อมรวิวัฒน์
4. นายประภัทร       สุทธาเวศ
5. นายนรเทพ         สิหนาทกถากุล
ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำ�หรับวาระนี้ คือ
   (ให้ ทำ�เครื่ อ งหมาย X ในช่อง โดยเลือกข้อ (ก) หรื อ (ข) ข้ อใดข้ อหนึ่ ง และกรณี ท่ า นเลื อกข้ อ (ข) ขอให้ ทำ�เครื่อ งหมาย
   เลือกการลงคะแนนด้วย)
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี     
้
   ประสงค์จะแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
        1.  นายจตุพร
สิหนาทกถากุล
   ไม่เห็นด้วย
		    เห็นด้วย
        2.  ศ.นพ.เดชา
ตันไพจิตร
   ไม่เห็นด้วย
		    เห็นด้วย
        3.  พล.ต.อ.สวัสดิ์
อมรวิวัฒน์
   ไม่เห็นด้วย
		    เห็นด้วย
        4. นายประภัทร
สุทธาเวศ
   ไม่เห็นด้วย
		    เห็นด้วย
        5.  นายนรเทพ
สิหนาทกถากุล
   ไม่เห็นด้วย
		    เห็นด้วย
        6.  บุคคลตามที่ประชุมเสนอเพิ่มเติม คือ
   ไม่เห็นด้วย
		    เห็นด้วย
        7.  บุคคลตามที่ประชุมเสนอเพิ่มเติม คือ
   ไม่เห็นด้วย
		    เห็นด้วย
วาระที่ 7 พิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำ�หรับวาระนี้ คือ
   (ให้ทำ�เครื่องหมาย X ในช่อง โดยเลือกข้อ (ก) หรือ (ข) ข้อใดข้อหนึ่ง และกรณีท่านเลือกข้อ (ข) ขอให้ทำ�เครื่องหมาย
   เลือกการลงคะแนนด้วย)
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  อนุมัติ..............................หุ้น        ไม่อนุมัต.ิ .................................หุ้น          งดออกเสียง.................................หุ้น
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำ�หนดค่าตอบแทนสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558
			 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559
ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำ�หรับวาระนี้ คือ
   (ให้ ทำ�เครื่ อ งหมาย X ในช่ อ ง โดยเลื อ กข้ อ (ก) หรื อ (ข) ข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง และกรณี ท่ า นเลื อ กข้ อ (ข) ขอให้ ทำ�เครื่ อ งหมาย
  เลือกการลงคะแนนด้วย)
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้


		   อนุมัติ..............................หุ้น       ไม่อนุมัต.ิ ..............................หุ้น        งดออกเสียง...................................หุ้น
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ขอออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสำ�หรับวาระนี้ คือ
(ให้ ทำ�เครื่ อ งหมาย X ในช่ อ ง โดยเลื อ กข้ อ (ก) หรื อ (ข) ข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง และกรณี ท่ า นเลื อ กข้ อ (ข) ขอให้ ทำ�เครื่ อ งหมาย
  เลือกการลงคะแนนด้วย)
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
		   อนุมัติ..............................หุ้น

ไม่อนุมัต.ิ ..............................หุ้น        งดออกเสียง...................................หุ้น

5.  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น
ไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
6.   ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใด หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุม
มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทำ�ไปในการประชุม  เว้นแต่กรณีทผี่ รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข่ า้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำ�เองทุกประการ
ลงชื่อ.....................................................................ผู้มอบฉันทะ
    (.....................................................................)
ลงชือ่ .....................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
        (.....................................................................)
ลงชือ่ .....................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
        (.....................................................................)
ลงชือ่ .....................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
        (.....................................................................)

    
    

    
หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน   
     (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2.  หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
     (1) หนังสือมอบอำ�นาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำ�เนินการ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  
     (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
    นอกจากนี้ ท่านสามารถพิจารณาหลักเกณฑ์ การทำ�เอกสาร และวิธีการมอบฉันทะเพิ่มเติมได้ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย (5)
3.  ผถู้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
    จำ�นวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
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ตัวอย่างการลงคะเเนน ในบัตรลงคะแนน (ไม่รวมถึงวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการ)
				
1) ทำ�เครื่องหมายกากบาทในช่อง
ที่ประสงค์จะลงคะแนน
				
2) ใส่จำ�นวนหุ้นให้ครบ และลงนาม
												 ตัวอย่างบัตรดี
ระเบียบวาระที่ : 1
(Agenda 1)
ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก
มอบฉันทะให้ : นางสาว ข
จำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :		
เห็นด้วย (Approve)
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)
งดออกเสียง (Abstain)

      

ลำ�ดับที่ : 12*
ใส่จ�ำนวนหุ้น

6,000 หุ้น

x

ท�ำเครื่องหมายกากบาท

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

													
												 ตัวอย่างบัตรเสีย
ระเบียบวาระที่ : 1
(Agenda 1)
       ลำ�ดับที่ : 12*
ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก
มอบฉันทะให้ : นางสาว ข
ไม่ทำ� เครือ่ งหมายกากบาท
จำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :		
6,000 หุ้น
เห็นด้วย (Approve)
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)
งดออกเสียง (Abstain)
ลงนาม
นางสาว ข
ลงชื่อ..........................
ระเบียบวาระที่ : 1
(Agenda 1)
ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก
มอบฉันทะให้ : นางสาว ข
จำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :		
เห็นด้วย (Approve)
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)
งดออกเสียง (Abstain)

      

ลำ�ดับที่ : 12*

6,000 หุ้น

x
x
x

ท�ำเครื่องหมายกากบาทมากกว่า 1 ช่อง

ลงนาม
นางสาว ข
ลงชื่อ..........................
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ตัวอย่างการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ (บัตรดี)
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการรวม 5 ท่านดังนี้
		1) นายจตุพร
สิหนาทกถากุล
		
2) ศ.นพ.เดชา
ตันไพจิตร
		
3) พล.ต.อ.สวัสดิ์
อมรวิวัฒน์
		
4) นายประภัทร
สุทธาเวศ
		
5) นายนรเทพ		
สิหนาทกถากุล
							
ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก
ลำ�ดับที่ : 12*
มอบฉันทะให้ : นางสาว ข
จำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :
        6,000 หุ้น
x
เห็นด้วย (Approve)
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)
งดออกเสียง (Abstain)
ลงนาม
นางสาว ข
ลงชื่อ..........................
							
ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก
ลำ�ดับที่ : 12*
มอบฉันทะให้ : นางสาว ข
จำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :
        6,000 หุ้น
เห็นด้วย (Approve)
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)
x
งดออกเสียง (Abstain)
นางสาว ข
ลงชื่อ..........................
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ลงนาม

ตัวอย่างการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ (บัตรเสีย)
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จึงเสนอให้แต่งตั้งกรรมการรวม 5 ท่านดังนี้
		1) นายจตุพร
สิหนาทกถากุล
		
2) ศ.นพ.เดชา
ตันไพจิตร
		
3) พล.ต.อ.สวัสดิ์
อมรวิวัฒน์
		
4) นายประภัทร
สุทธาเวศ
		
5) นายนรเทพ		
สิหนาทกถากุล
ชื่อผู้ถือหุ้น : นาย ก
มอบฉันทะให้ : นางสาว ข
จำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง :
เห็นด้วย (Approve)
ไม่เห็นด้วย (Disapprove)
งดออกเสียง (Abstain)

ลำ�ดับที่ : 12*
       

6,000 หุ้น

x
x

ท�ำเครื่องหมายกากบาทมากกว่า 1 ช่อง

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