
บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

เปดรับลงทะเบียนเวลา 8.00 น.
เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอรมลงทะเบียนซ่ึงพิมพบารโคดมาในวันประชุม

เลขท่ี 432 ถนนงามวงศวาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

งดแจกของท่ีระลึก งดบริการอาหารวางและเครื่องดื่ม

หนังสือเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุน
ครั้งท่ี 1/2564

เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมใหญ ช้ัน 6
โรงพยาบาลนนทเวช

แนวทางปฏิบัติ เพื่อปองกันการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
บริษัทฯ ขอความรวมมือทานผูถือหุนที่มีอาการปวยคลายเปนหวัด หรือเพิ่งเดินทางไปและกลับจากประเทศท่ีมีความเส่ียงตอการ

แพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ไดกรุณามอบฉันทะใหบุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ
เขารวมประชุมและออกเสียงแทน

บริษัทฯ จำเปนตองดำเนินการมาตรการคัดกรอง หากตรวจพบวาทานเปนผูมีความเส่ียง
บริษัทฯ จะขอความรวมมือใหทานมอบฉันทะใหบุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เขารวมประชุมและออกเสียงแทน

แนวปฏิบัติขางตนเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะดานการสาธารณสุข และเพื่อปองกันการแพรระบาด ซ่ึงเปนอันตรายตอสุขภาพ
ของผูถือหุนรายอื่นและบุคคลอื่นๆในสถานท่ีประชุม

22วันพฤหัสบดีท่ี

เมษายน 2564



เรียน ทานผูถือหุน บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) 

สิ่งที่สงมาดวย :- 1) สำเนารายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2563
  2) รายงานประจำป 2563 (สแกนคิวอารโคด)
  3) ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอช่ือใหเลือกต้ังเปนกรรมการในคร้ังนี้
  4) ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะ
  5) ขอบังคับบริษัทเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 
  6) วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การแสดงหลักฐานแสดงตนเขารวมประชุม 
         และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 
  7) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา
  8) แผนท่ีของสถานท่ีจัดประชุม (ตามเอกสารแนบ)
                                                 
 โดยมติคณะกรรมการของบริษัทฯครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564  ใหกำหนดนัดประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2564
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมใหญ ชั้น 6 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) เลขที่ 432
ถนนงามวงศวาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีระเบียบวาระประชุมดังตอไปน้ี :-

วาระที่ 1  รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำป 2563 
 วัตถุประสงคและเหตุผล  : เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2563 และขอมูลที่สำคัญปรากฏอยูในรายงาน
 ประจำป 2563 (ตามสิ่งท่ีสงมาดวยลำดับที่ 2) 
 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบป 2563  ใหที่ประชุมใหญสามัญ
 ผูถือหุนครั้งที่ 1/2564 รับทราบ 

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯประจำป 2563
 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 (ตามเอกสารที่สงมาดวย 2)
 วัตถุประสงคและเหตุผล : เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายที่กำหนด บริษัทฯตองจัดทำงบการเงินประจำป สิ้นสุด ณ รอบปบัญชี
 ของบริษัท และจัดใหมีการตรวจสอบงบการเงินจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตกอนเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ
 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  และ
 งบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำป 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูตรวจสอบบัญชี
 รับอนุญาต และผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว ตามที่แสดงไวในรายงานประจำป 2563  โดยสรุปสาระสำคัญ
 เปรียบเทียบกับปที่ผานมาดังนี้
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บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)
NONTHAVEJ HOSPITAL PUBLIC COMPANY  LIMITED

 รายการ ป2563 ป2562 ป2561
สินทรัพยรวม 2,511 2,550 2,308
หนี้สินรวม  308 325 288
สวนของผูถือหุนรวม 2,203 2,225 2,020
รายไดจากการรักษาพยาบาล 1,876 2,256 2,198
รายไดรวม  1,899 2,290 2,213
กำไรสำหรับป 231 421 387
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน(บาท/หุน) 1.44 2.63 2.42

(หนวย:ลานบาท)

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2564

22 มี.ค. 2564ท่ี บช.105/2564
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วาระที่ 4  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระ  
 วัตถุประสงคและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 14 ในการประชุมสามัญ
 ประจำปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตำแหนงเปนอัตราสวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการท้ังหมด  โดยกรรมการที่ออกตาม
 วาระนั้นอาจถูกเลือกกลับเขามาดำรงตำแหนงใหมอีกก็ได
  หลักเกณฑและวิธีการสรรหาคัดเลือกกรรมการ
  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  ไดดำเนินการสรรหาโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมท่ีจะเปนประโยชนสูงสุด
 แกการดำเนินงานของบริษัทฯ แนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเปนกรรมการท่ีไดรับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการบริษัท
 กำหนดคุณสมบัติของผูที่เหมาะสมเปนกรรมการบริษัท  จากผูทรงคุณวุฒิและผูมีความรูความเชี่ยวชาญในหลากหลายอาชีพ
 มีภาวะผูนำ มีวิสัยทัศนกวางไกล เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปรงใส  รวมทั้งมีความสามารถแสดงความ
 คิดเห็นอยางเปนอิสระ และใหคำนึงถึงความหลากหลายของกรรมการ  และองคประกอบของความรูความชำนาญเฉพาะดาน
 ที่จำเปนและเปนประโยชนตอการเปนกรรมการบริษัท   
  ในปนี้มีกรรมการท่ีครบกำหนดออกตามวาระ ดังนี้
 1. ดร.กมเลศน      สันติเวชชกุล    กรรมการ / ประธานกรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง 
 2. นางพรอมพรรณ  ศิริพัฒน        กรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
 3. นพ.ไพบูลย      สมานโสตถิวงศ  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
  ในการสรรหากรรมการบริษัทฯไดประกาศเชิญใหผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือรับการคัดเลือก
 เปนกรรมการของบริษัทรวมทั้งการเสนอระเบียบวาระตางๆ ในชวงระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯแตไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรายช่ือกรรมการ
 หรือระเบียบวาระเขามายังบริษัทฯ 
  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย จึงเห็นควรเสนอใหเลือกตั้ง  ดร.กมเลศน สันติเวชชกุล
 และนางพรอมพรรณ ศิริพัฒน กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเขามาเปนกรรมการ และดำรงตำแหนงเดิมตออีกวาระหน่ึง
 และแตงตั้ง รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหนันท กรรมการใหมแทนกรรมการท่ีหมดวาระ
             ทั้งน้ีการแตงตั้งกรรมการท่ีครบกำหนดออกตามวาระและกรรมการใหม จะนำเสนอตอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่  1/2564
 เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
  (รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของท้ัง 3 คน ตามสิ่งที่สงมาดวย 3) 

รายละเอียดการจายเงินปันผล ป 2563 ป 2562 ป 2561
1. กำไรสำหรับป (ลานบาท) 230.82 420.60 386.84
2. จำนวนหุน (ลานหุน) 160 160 160
3. เงินปนผลประจำป (บาท/หุน) 0.87 1.58 1.46
4. เงินปนผลจายทั้งสิ้น (ลานบาท) 139.20 252.80 233.60
5. สัดสวนการจายเงินปนผลเทียบกับกำไรสำหรับป (%) 60.31% 60.11% 60.39%

ขอมูลเปรียบเทียบเงินปนผลจายในปท่ีผานมาดงน้ี

วาระที่ 3   พิจารณาจัดสรรกำไร และพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล 
                วัตถุประสงคและเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตรารอยละ 60 ของกำไรสุทธิของปนั้นๆ  ตามพรบ.บริษัท
 มหาชน พ.ศ.2535 มาตรา115 ขอบังคับของบริษัทฯ  ขอที่ 37 หามมิใหแบงเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร
 ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหแบงเงินปนผล โดยการจายเงินปนผลใหแบงตามจำนวนหุน  หุนละเทาๆ กัน
           ในป 2563 ผลการดำเนินงานของบริษัท มีกำไรสำหรับปจำนวน 230.82 ลานบาท บริษัทพิจารณาแลว  เห็นวาบริษัทฯ
 สมควรจัดสรรกำไรจากบัญชีกำไรสะสมเพ่ือจายเงินปนผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ไดมีมติ
 อนุมัติจายเงินปนผล ในอัตราหุนละ 0.87 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 139.20 ลานบาท  ในวันศุกร 21 พฤษภาคม 2564 โดย
 จายเงินปนผลตามรายชื่อผูถือหุนที่กำหนดสิทธิการรับเงินปนผลในวันจันทรที่ 22 มีนาคม 2564  ซึ่งเปนการเสนอจายเงินปนผล
 จากกำไรสะสมท่ีเสียภาษีเงินได อัตรารอยละ 20 ในอัตราหุนละ 0.87 บาท ทั้งนี้ผูถือหุนประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอ
 เครดิตภาษีเงินปนผล ในอัตรา 20/80 ของเงินปนผล

 ความเห็นคณะกรรมการ :  : เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหจัดสรรกำไร  เพื่อจายเงินปนผลในอัตราหุนละ
 0.87 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 139.20 ลานบาท ในวันศุกรที่ 21 พฤษภาคม 2564 โดยจายเงินปนผลตามรายชื่อผูถือหุนที่
 กำหนดสิทธิการรับเงินปนผล ในวันจันทรที่ 22 มีนาคม 2564  ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปนผลดังกลาวยังมีความไมแนนอน
 เนื่องจากตองรอการอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนกอน
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 ความเห็นคณะกรรมการ :  : เห็นสมควรเสนอขออนุมัติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2564 เลือกต้ังกรรมการที่ครบ
 กำหนดออกตามวาระ ดร.กมเลศน สันติเวชชกุล และนางพรอมพรรณ ศิริพัฒน  กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับ
 เขามาเปนกรรมการและดำรงตำแหนงเดิมตออีกวาระหนึ่ง และแตงตั้ง รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหนันท  กรรมการใหมแทนกรรมการ
 ที่หมดวาระ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณากลั่นกรองอยางเหมาะสมแลว  และคณะกรรมการ
 บริษัทซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย พิจารณาคุณสมบัติเปนรายบุคคล  ตามแนวทางการพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการ
 จึงมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเสนอ

 ขอมูลผูสอบบัญชี
 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน ระยะเวลาการเปนผูสอบบัญชี 
 1. นายชัยกรณ อุนปติพงษา 3196 ป 2549-ป 2551และป2556-ป2563
 2. นายอภิรักษ อติอนุวรรตน 5202 ป 2552-ป 2555
 3. นายปรีชา สวน      6718 ป 2560-ป2562
 ทั้ง 3 ทานเปนผูสอบบัญชีในบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอสท จำกัด ซึ่งไมมีความสัมพันธและ/ หรือมีสวน
 ไดเสียกับบริษัท/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรอืผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว 

วาระที่ 5   พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดเงินคาตอบแทน ประจำป 2564
 วัตถุประสงคและเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดวา” ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญ
 ประจำปแตงตั้งผูสอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป  ในการแตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชี
 คนเดิมอีกก็ได”  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอสท จำกัด  เปน
 ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำป 2564 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานท่ีดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมท้ังปฏิบัติ
 หนาที่ไดเปนอยางดี  จึงมีมติเห็นชอบเสนอใหแตงตั้งนายชัยกรณ อุนปติพงษา  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196
 หรือ นายอภิรักษ อติอนุวรรตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 หรือนายปรีชา สวน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
 เลขที่ 6718 แหงบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอสท จำกัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  โดยกำหนดคาตอบแทน
 เปนเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) และนำเสนอตอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำปครั้งที่ 1/2564  เพื่อ
 พิจารณาอนุมัติตอไป

 

 ป คาสอบบัญชี (บาท) คาสอบทาน
   (รวม 3ไตรมาส) (บาท) รวมท้ังสิ้น (บาท) เพี่มข้ึน (ลดลง) (%)

 2562 530,000  465,000  995,000  55,000   5.85 
 2563 570,000  480,000  1,050,000  55,000   5.53 
 2564 520,000 480,000 1,000,000 (50,000) 4.76

 ความเห็นคณะกรรมการ :   เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีในบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด
 แอสโซซิเอสท จำกัด เปนผูสอบบัญชีสำหรับป 2564 และกำหนดคาตอบแทนประจำป 2564 ืเปนเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท
 (หนึ่งลานบาทถวน)ตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีไดพิจารณากลั่นกรองอยางเหมาะสมแลว

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดเงินคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำป 2564
 วัตถุประสงคและเหตุผล : พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดวา “  การจายคาตอบแทนกรรมการ
 ใหเปนไปตามมติของท่ีประชุมผูถือหุน ซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผูถือหุน
 ซึ่งมาประชุม” ในการพิจารณากำหนดเงินคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการยอยอ่ืนๆ  บริษัทกำหนดใหคณะ
 กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูกำหนดหลักเกณฑและนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้จะพิจารณาโดย
 คำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท,ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและภาระหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 บริษัทในแตละคณะกรรมการชุดยอยโดยกำหนดหลักเกณฑดังนี้

ขอมูลคาสอบบัญชี
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 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  ประจำป 2564
 เปนเงิน 2,309,000 บาท และคาเบี้ยประชุมประจำป 15,000 บาทตอคนตอครั้ง  คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำป
 2564 เปนเงิน 600,000 บาท และคาตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
 และบริหารความเส่ียงเปนคาเบี้ยประชุม 15,000 บาทตอคนตอครั้งตามขอเสนอท่ีคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน
 ไดพิจารณากลั่นกรองอยางเหมาะสม 

ขอมูลเงินคาตอบแทนกรรมการบริษัท

รายการ ป 2564 ป 2563 เพิ่มข้ึน (ลดลง)
คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท   
- คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (บาท) 2,309,000 4,206,000 (1,897,000)
- คาเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง) 15,000 15,000 -0-
- สิทธิประโยชนอื่น -ไมมี- -ไมมี- -ไมมี-
คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ   
- ประธานกรรมการตรวจสอบ(บาท) 360,000 360,000 -0-
- กรรมการตรวจสอบ(บาท/คน) 120,000 120,000 -0-
- สิทธิประโยชนอื่น -ไมมี- -ไมมี- -ไมมี-
คาตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน   
- คาเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง) 15,000 15,000 -0-
คาตอบแทนคณะกรรมการบรรษัทภิบาล   
- คาเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง) 15,000 15,000 -0-

 นักลงทุนสัมพันธและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
 โทรศัพท 0-2596-7888 ตอ 2515
 โทรสาร 0-2596-7925

ขอแสดงความนับถือ

( ดร.กมเลศน  สันติเวชชกุล )
ประธานกรรมการ

วาระที่ 7   เรื่องอื่นๆ (ถามี)
 อน่ึง บริษัทฯ ไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่1/2564  พรอมเอกสารประกอบการประชุมไวบนเว็บไซด
ของบริษัทฯ www.nonthavej.co.th หรือผูถือหุนสามารถดูขอมูลโดยสแกนคิวอารโคดที่แนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้  และหาก
ผูถือหุนทานใดมีคำถามท่ีตองการใหบริษัทฯชี้แจงในประเด็นของวาระท่ีเสนอในคร้ังนี้  สามารถจัดสงคำถามลวงหนาไดที่ ir@nonthavej.co.th
หรือ โทรสารหมายเลข 0-2596-7925
 
 จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนทุกทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว โดยบริษัทฯ  จะเปดใหผูถือหุนลงทะเบียน
ตั้งแตเวลา 8.00 น. ผูถือหุนที่ประสงคจะเขารวมประชุมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง  หรือมอบฉันทะใหบุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะ
เขาประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม  โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณปจจุบันที่ผูถือหุนอาจกังวลเกี่ยวกับการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ผูถือหุนสามารถเลือกมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายชื่อและขอมูลของ
กรรมการผูรับมอบฉันทะตามเอกสารท่ีสงมาพรอมนี้ (สิ่งที่สงมาดวย4)  
 และเพื่อใหการลงทะเบียนเขาประชุมผูถือหุนเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  จึงขอใหทานผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ
นำหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่สงมาดวย 6 และ 7 มาแสดง เพื่อสิทธิในการเขารวมประชุม  ในกรณีที่ผูถือหุนเลือกมอบฉันทะใหแก
กรรมการอิสระของบริษัทฯ โปรดสงหลักฐานตามรายละเอียดในส่ิงที่สงมาดวย 6 และ 7 โดยใสซองตอบรับสงกลับมายังบริษัทฯ  เพื่อจัก
ไดดำเนินการตามความประสงคของทานตอไป
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ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อใหเลือกตั้ง
เปนกรรมการในครั้งนี้

1. ดร.กมเลศน  สันติเวชชกุล

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 (เอกสารแนบ 3)

อายุ
ที่อยู
ประเภทของกรรมการที่จะแตงตั้ง

จำนวนปที่เปนกรรมการ/
วันเขาดำรงตำแหนงกรรมการ
การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณทำงาน

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น
- ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ตำแหนงในบริษัทอ่ืนที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

ตำแหนงในกิจการอื่นที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
- ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ตำแหนงในบริษัทอ่ืนที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

การถือหุนในบริษัทฯ
สัดสวนการถือหุน (%)
ขอพิพาททางกฎหมาย
การมีสวนไดสวนเสีย
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
การเขารวมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

70 ป
12 / 1 สุขุมวิท 58 เขตพระโขนง  จังหวัดกรุงเทพฯ  10250
กรรมการที่เปนผูบริหาร(กรรมการ) / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล  
ตำแหนงในบริษัท : ประธานเจาหนาที่บริหาร และเปนกรรมการผูมีอำนาจ
ลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท
27 ป
วันที่ 29 กันยายน 2536
ปริญญาเอก-สาขาบริหารธุรกิจ Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
“Director Certification Program” (DCP) 
2558 - ปจจุบัน : ที่ปรึกษาศูนยคอมพิวเตอร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2555 - 2558 : ผูอำนวยการศูนยคอมพิวเตอร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2551 - 2555 : รองศาสตราจารย ภาควิชาการธนาคารและการเงิน   

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2547 - 2551 : รองอธิการบดี และ CIO จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2531 - 2550 : ผูชวยศาสตราจารย ภาควิชาการธนาคารและการเงิน   

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2538 - 2547 : ผูอำนวยการสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2529 - 2547 : ผูอำนวยการศูนยคอมพิวเตอร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2537 - ปจจุบัน : บริษัท ซีเฟรซอินดัสตรี จำกัด(มหาชน)
ตำแหนง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
สัดสวนการถือหุนในบริษัท ฯ :  0.22%
2559 - ปจจุบัน : บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด(มหาชน)
ตำแหนง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบกรรมการบริหารความเสี่ยง / 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
สัดสวนการถือหุนในบริษัท ฯ :  -ไมมี-  
2547 - ปจจุบัน : บริษัท ซี แอนด ซี อินเตอรเนชั่นแนล เวนเจอร จำกัด ตำแหนง : กรรมการ 
2549 - ปจจุบัน : บริษัท ผลิตภัณฑนวัตกรรมจามจุรี จำกัด ตำแหนง : กรรมการ

- ไมมี -
- ไมมี -
275,000 หุน
0.17
- ไมมี -
- ไมมีสวนไดสวนเสียในทุกวาระ
- ไมมี -
9/9
3/3
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ขอมูลของผูท่ีไดรับการเสนอชื่อใหเลือกตั้ง
เปนกรรมการในคร้ังน้ี

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 4 (เอกสารแนบ 3)

อายุ
ที่อยู

ประเภทของกรรมการ

จำนวนปที่เปนกรรมการ/
วันเขาดำรงตำแหนงกรรมการ
การศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณทำงาน

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น
  -  ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน
  -  ตำแหนงในบริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
ตำแหนงในกิจการอ่ืนที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
  -  ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน
  -  ตำแหนงในบริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
การถือหุนในบริษัทฯ
สัดสวนการถือหุน (%)
ขอพิพาททางกฎหมาย
การมีสวนไดสวนเสีย
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
การเขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

93 ป
บานเลขท่ี 1390 โรงเรียนสตรีพรอมพรรณวิทยา ถ.ประชาสงเคราะห เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10800
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร (กรรมการ) / ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน และเปนกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนด
ในหนังสือรับรองบริษัท
27 ป 
เขาดำรงตำแหนง วันที่ 29 กันยายน 2536
- กศบ.วิทยาลัยการศึกษาประสานมิตร
- ประกาศนียบัตรทางการบัญชี จาก
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง
หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (DCP)
หลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนาเลขานุการบริษัท
หลักสูตรนักลงทุนสัมพันธ
2520-ปจจุบัน : เจาของโรงเรียนพรอมพรรณวิทยา  
2549-ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด มหาชน)

- ไมม ี-
- ไมมี -

- ไมมี -
- ไมมี -
90,000  หุน
0.06
- ไมมี -
- ไมมีสวนไดสวนเสียในทุกวาระ
- ไมมี -
9/9
3/3

2. นางพรอมพรรณ  ศิริพัฒน
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 (เอกสารแนบ 3)

3. รศ.ม.ล.สาวิกา  อุณหนันท

อายุ
ประเภทของกรรมการ
ตำแหนงในบริษัท
วันเขาดำรงตำแหนงกรรมการ
จำนวนปที่เปนกรรมการ
การศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประสบการณทำงาน

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น
- ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ตำแหนงในบริษัทอ่ืนที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

ตำแหนงในกิจการอื่นที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
- ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ตำแหนงในบริษัทอ่ืนที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

สัดสวนการถือหุนในบริษัท
- การถือหุนในบริษัทฯ จำนวน
- สัดสวนการถือหุนในบริษัทรอยละ

ขอพิพาททางกฎหมาย
การมีสวนไดสวนเสีย
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร

60 ป
กรรมการอิสระ 
- ไมมี -
-
- 
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวเคมี) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
-
ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
2560-ปจจุบัน : หัวหนาภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

จุุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2558-ปจจุบัน : ประธานหลักสูตร MASTER OF SCIENCE IN BRANDING AND MARKETING 

2558-ปจจุบัน : รองประธานหลักสูตร MASTER OF SCIENCE IN IT IN BUSINESS

2558-ปจจุบัน : ที่ปรึกษา สมาคมการตลาดแหงประเทศไทย
2558-ปจจุบัน : กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะบริหารธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
2558-ปจจุบัน : กรรมการบริหารสำนักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2545-2548    : กรรมการสมาคม สมาคมการตลาดแหงประเทศไทย
2549-2553   : รองคณบดีฝายบริหาร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
2553-2557   : หัวหนาภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
2538-2540   : กรรมการสมาคม สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย

- ไมมี -
- ไมมี -

- ไมมี -
- ไมมี -

- ไมมี -
- ไมมี -
- ไมมี -
ไมมีสวนไดสวนเสียในทุกวาระ
- ไมมี -

ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อใหเลือกตั้ง
เปนกรรมการในครั้งนี้
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ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการเพ่ือใหผูถือหุน
ท่ีประสงคจะเลือกกรรมการเปนผูรับมอบฉันทะ

(เอกสารแนบ 4)

ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล

อายุ
ประเภทของกรรมการ
จำนวนปที่เปนกรรมการ/
วันเขาดำรงตำแหนงกรรมการ
การศึกษา
      

ประสบการณทำงาน

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน
  - ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น

  - ตำแหนงในบริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

ตำแหนงในกิจการอ่ืนที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
  -  ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
  -  ตำแหนงในบริษัทอ่ืนท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน
การถือหุนในบริษัทฯ
สัดสวนการถือหุน (%)
ขอพิพาททางกฎหมาย
การมีสวนไดสวนเสีย
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
การเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

79 ป
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
11 ป 
13 พฤษภาคม 2552 
2508 : ปริญญาตรี บัญชี  (บช.บ.)จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2512 : ปริญญาโท Master of Accounting Science (M.A.S.) University of Illinois at Urbana -Champaign, U.S.A.
2517 : ปริญญาเอก บัญชี (Ph.D.) University of Illinois at Urbana -Champaign, U.S.A.
2508 : ผูสอบบัญชีรับอนุญาต (C.P.A.)
2551 : Chartered  Director สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2561 : ASEAN Professional Accountant (ASEAN C.P.A)
การอบรม
2543 : Chairman 2000 Program 1/2000 สมาคมสงเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย
2546 : Directors Accreditation Program : DAP 6/2003 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2547 : Directors Certification Program : DCP 42/2004 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2548 : Audit Committee Program : ACP 6/2006 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การศึกษาตอเนื่อง ป 2563
ประเภทกิจกรรม                        หลักสูตร/รายละเอียดกิจกรรม

2548-2561 : กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) 
สำนักนายกรัฐมนตรี ประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุมจังหวัด
คณะที่ 4 สำนักนายกรัฐมนตรี
2545-2561 : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จำกัด (มหาชน)
2556-ปจจุบัน : อนุกรรมการตรวจสอบสภาวิชาชีพบัญชีฯ
2546-ปจจุบัน : กรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชี ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2546-ปจจุบัน : ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรผูตรวจสอบภายในภาครัฐ กระทรวงการคลัง
2543-ปจจุบัน : กรรมการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน ภาครัฐ กระทรวงการคลัง
2540-ปจจุบัน : กรรมการบริหารกองทุนสถาบันพระปกเกลา
2537-ปจจุบัน : กรรมการการเงินและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
ประสบการณอื่นๆ : 
- คณบดี คณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)
- ผูอำนวยการ ศูนยบริการวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)
- รองคณบดี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- หัวหนาภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ประธานหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตทางการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- กรรมการ การปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อสมท. จำกัด(มหาชน)
- กรรมการและกรรมการการตรวจสอบ การทาเรือแหงประเทศไทย
- ผูพิพากษาสมทบศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง 
- กรรมการกองทุนและกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษากระทรวงการคลัง

- บริษัท เอสซีจี เซรามิกส จำกัด (มหาชน) ตำแหนง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
สัดสวนการถือหุนในบริษัท ฯ  :  -ไมมี-
1. บริษัท นิลสุวรรณ จำกัด ตำแหนง : ประธานกรรมการ
2. บริษัท นิลสุวรรณปรึกษาบริหาร จำกัด ตำแหนง : ประธานกรรมการ

ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมี
ไมมีสวนไดสวนเสียในทุกวาระ
ไมมี
9/9
6/6

เปนวิทยากรบรรยายเร่ืองเกณฑใหมในการประเมินผลการดำเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ The New Assessment Model of State Enterprise Policy
Office (SEPO) “State Enterprise Assessment Model SE-AM” 

วิทยากร ผูบรรยาย ผูชวย
ผูบรรยายที่มีความรูและ
ประสบการณในเร่ืองนั้น
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ศ.ดร.อุทัย  ตันละมัย

อายุ
ประเภทของกรรมการ

จำนวนปที่เปนกรรมการ/
วันเขาดำรงตำแหนงกรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประสบการณทำงาน

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น
- ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ตำแหนงในบริษัทอ่ืนที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

ตำแหนงในกิจการอื่นที่อาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
- ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ตำแหนงในบริษัทอ่ืนที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

การถือหุนในบริษัทฯ
สัดสวนการถือหุน (%)
ขอพิพาททางกฎหมาย
การมีสวนไดสวนเสีย
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท
การเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
การเขารวมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
การเขารวมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

69 ป
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร
ความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
5 เดือน
6 สิงหาคม 2563
• ปริญญาเอก Ph.D. (MIS Major) University of Illinois at Urbana Champaign
• ปริญญาโท MS B.A. (MIS major) University of Illinois at Urbana Champaign
ประกาศนียบัตรขั้นสูงทางการสอบบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชีตนทุน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร DAP, DCP, FSD ของ IOD
• 2556-2560 อาจารยประจำ ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• 2561-2563 ศาสตราจารยที่มีอายุเกิน 60 ป บริบูรณซึ่งมีศักยภาพในการวิจัย
ปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย

• 2538-2563 ศาสตราจารยภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2559-ปจจุบัน : บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
ตำแหนง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
และกรรมการตรวจสอบ   
ประเภทธุรกิจ : ใหคำปรึกษา พัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอรและเครือขายงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สัดสวนการถือหุนในบริษัท ฯ : ไมมี
2559-ปจจุบัน : บริษัท ไทยแชลแลค (1980) จำกัด
ตำแหนง : กรรมการ 
ประเภทธุรกิจ : ผลิตครั่งเม็ด
สัดสวนการถือหุนในบริษัท ฯ  :  ไมมี    

- ไมมี -
- ไมมี -
- ไมมี -
- ไมมี -
- ไมมี -
- ไมมี -
- ไมมี -
5/5
3/3
2/2
1/1

ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการเพื่อใหผูถือหุน
ที่ประสงคจะเลือกกรรมการเปนผูรับมอบฉันทะ

(เอกสารแนบ 4)
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นิยามผูบริหารในความหมายของบริษัท
 คณะกรรมการที่เปนผูบริหาร (Executive director) หมายถึง กรรมการที่มีตำแหนงเปนผูบริหาร  ซึ่งมีเงินเดือนประจำใน
บริษัท ทำหนาที่บริหารจัดการบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 คณะกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร (Non-Executive director) หมายถึง  กรรมการที่เปนกรรมการเพียงอยางเดียวโดยไมได
เปนผูบริหาร 
 กรรมการอิสระ (Independent director) หมายถึง กรรมการที่ถือหุนไมเกินรอยละ 1.0  ไมไดเปนผูบริหารหรือพนักงานของ
บริษัท ตลอดจนไมใชผูที่เกี่ยวของของผูบริหารและผูถือหุนใหญ  
 
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
 กรรมการอิสระของบริษัท  มีคุณสมบัติเปนไปตามขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย  และตลาด
หลักทรัพย(กลต.) ดังนี้
 1.  ถือหุนไมเกินรอยละ 1.0 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ทั้งน้ี ให
นับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย
 2.  ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง  พนักงาน   ที่ปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจำ หรือผูที่มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ   หรือของผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา  2 ป   ทั้งนี้   ลักษณะตองหามดังกลาว  ไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ
เคยเปนขาราชการ  หรือที่ปรึกษา ของสวนราชการซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท
 3.  ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต  หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน  บิดามารดา
คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ  ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีไดรับการเสนอใหเปน
ผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย
 4.  ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท  บริษัทใหญ  บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ  หรือผูมีอำนาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวาง การใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้ง  ไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย
หรือผูมีอำนาจควบคุม ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ  บริษัทยอย  บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ  หรือผูมีอำนาจ
ควบคุมของบริษัท  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
 5.  ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท  บริษัทใหญ  บริษัทยอย  บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ  หรือผูมีอำนาจควบคุม
ของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของสำนักงานสอบบัญชี  ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท  บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว
ไมนอยกวา 2 ป
 6.  ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ   ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท  บริษัทใหญ  บริษัทยอย  บริษัทรวม  ผูถือหุนรายใหญ   หรือผูมีอำนาจควบคุม
ของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
 7.  ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการบริษัท  ผูถือหุนรายใหญ   หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยว
ของกับผูถือหุนรายใหญ
 8.  ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท  หรือบริษัทยอย   หรือไมเปน
หุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง  พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจำ  หรือถือหุน
เกินรอยละหนึ่งของจำนวนหุน ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มี
นัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย
 9.  ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
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 ขอ 28. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน  เปนการประชุมสามัญประจำปภายในสี่เดือนนับแตวันสิ้นสุดของรอบ
ปบัญชีของบริษัท
  การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญคณะกรรมการ จะเรียกประชุมผูถือหุน
เปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร  หรือผูถือหุนรวมกันนับจำนวนหุนไดไมนอยกวาหนึ่งในหาของจำนวนหุนที่จำหนาย
ไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน  ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสิบของจำนวนหุนที่จำหนายไดทั้งหมด จะเขาช่ือกันทำ
หนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได  แตตองระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจน
ในหนังสือดังกลาวดวย คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน

 ขอ  29. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทำเปนหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา  ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ  เพื่อพิจารณา
เพื่ออนุมัติ  แลวแตกรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกลาว   และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบโดยโฆษณาคำ
บอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วันกอนวันประชุมไมนอยกวา  3  วัน

 ขอ  30. ในการประชุมผูถือหุน  ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี)  มาประชุมไมนอยกวา  25  คน หรือ
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนผูถือหุนทั้งหมด  และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา  หนึ่งในสาม ของจำนวนหุนที่จำหนายไดทั้งหมด
จึงจะเปนองคประชุม
  ในกรณีที่ปรากฏวา  การประชุมผูถือหุนครั้งใด  เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งชั่วโมง   จำนวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวม
ประชุมไมครบองคประชุมตามที่กำหนดไว  หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ   การประชุมเปนอันระงับไป ถา
การประชุมผูถือหุนน้ันมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ   ใหนัดประชุนใหมและใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอย
กวา  7  วันกอนวันประชุม  ในการประชุมครั้งหลังนี้  ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม

 ขอ  31. มติของที่ประชุมผูถือหุนน้ันใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี
  (1)  ในกรณีปกติ  ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   ถามีคะแนนเสียงเทากัน
 ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
  (2)  ในกรณีดังตอไปน้ี  ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
 ออกเสียงลงคะแนน
 ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด  หรือบางสวนท่ีสำคัญใหแกบุคคลอ่ืน
 ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
 ค. การทำ  แกไข    หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษทัท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสำคัญ  การมอบหมายให
 บุคคลอ่ืนเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน  โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกำไรขาดทุนกัน
 ขอ  32.  กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปพึงกระทำมีดังนี้
 (1)   พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอที่ประชุมแสดงวา  ในรอบปที่ผานมา  กิจการของบริษัทไดจัดการไป
 (2)   พิจารณาและอนุมัติงบดุล
 (3)   พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
 (4)   เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ
 (5)  แตงตั้งผูสอบบัญชี
 (6)  กิจการอ่ืน ๆ
  

ขอบังคับของบริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)
 หมวดท่ี  5 การประชุมผูถือหุน



                                                                                                                                                             (สิ่งท ี่ส่งมาด้วย 6) 
วิธ ีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ  และการออกเสียงลงคะแนน             

เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์(E-AGM)  
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถ ือห ุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จาํกัด (มหาชน) 

วันพฤหสับด  ีที่ 22 เมษายน 2564 
 

 ด้วยสถานการณ์การระบาดของ CORONA VIRUS (COVID19)  สง่ผลกระทบให้มีผู้ ถือหุ้นบางสว่นจําต้องพํานกัใน
ตา่งประเทศ  ดงันัน้บริษัทฯ  จึงได้อํานวยความสะดวกโดยการจดัประชมุผา่นส่ืออิเลก็ส์ทรอนิกส์ (E-AGM)  สาํหรับผู้ถ ือห ุ้นท ี่
พาํนักในต่างประเทศเท่านัน้   โดยให้ดําเนินการดงันี ้

1. ให้ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์เข้าร่วมประชมุโปรดกรอกข้อมลูผู้ ถือหุ้นและลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียน **พร้อมระบ ุ
 e-mail address ท่ีจะใช้สําหรับลงทะเบียนเข้าระบบการประชมุด้านหลงัช่ือ-สกลุ พร้อมเบอร์โทรศพัท์มือถือสําหรับ
การติดตอ่ทา่นผู้ ถือหุ้นท่ีมีความประสงค์เข้าร่วมประชมุ  

2. สง่สําเนาหลกัฐานแสดงตวัตนของผู้ ถือหุ้นตามท่ีระบใุนหนงัสือเชิญประชมุผา่นช่องทาง  e-mail   
ir@nonthavej.co.th หรือ  suree.s@nonthavej.co.th  ภายในวนัท่ี   16   เมษายน   2564 เพ่ือตรวจสอบตวัตนและ
รับสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 

3. สง่หลกัฐานฉบบัจริง  สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์เข้าร่วมประชมุด้วยตนเองหรือมอบฉนัทะ ภายในวนัท่ี   
16  เมษายน  2564  มาท่ี 

เลขานกุารบริษัท   
ฝ่ายบญัชี  การเงิน และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
432  บริษัท  โรงพยาบาลนนทเวช จํากดั (มหาชน) 
ถ.งามวงศ์วาน  ต.บางเขน  อ.เมืองนนทบรีุ  จ.นนทบรีุ  11000 

 4.   เม่ือบริษัทได้รับเอกสารยืนยนัการเข้าร่วมประชมุแล้ว เจ้าหน้าท่ีจะดําเนินการเพ่ือได้รับและเข้าถงึสทิธิในการ 
       รับชม-รับฟังการประชมุ 
 
เอกสารที่ผู้ เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงตนก่อนเข้าร่วมประชุม 
บุคคลธรรมดา 
1. กรณีผู้ถ ือห ุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

ให้แสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ท่ียงัไมห่มดอาย ุ เช่น บตัรประจําตวัประชาชน บตัรประจําตวัข้าราชการ ใบขบัข่ี หรือ
หนงัสือเดินทาง และหากมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ ให้ย่ืนหลกัฐานประกอบ 

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้ร ับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
2.1  หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีสง่มาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ (แบบใดแบบหนึง่) ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้อง ครบถ้วน  
       และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
2.2  สําเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้น ตามข้อ1 และผู้ ถือหุ้นได้ลงช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 
2.3  สําเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ ตามข้อ 1 และผู้ รับมอบฉนัทะได้ลงช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 

นิตบิุคคล 
1.    กรณีผู้แทนของผู้ถ ือห ุ้น  (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
      1.1  แสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคลเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 1 
        1.2 สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นอายไุมเ่กิน 3 เดือน ซึง่รับรองสําเนาถกูต้อง โดยผู้แทนนิติ 



                                                                                                                                                             (สิ่งท ี่ส่งมาด้วย 6) 
บคุคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เหน็ว่าผู้แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอํานาจกระทําการแทนนิติ 
บคุคลซึเ่ป็นผู้ ถือหุ้น 

2.    กรณีผู้ถ ือห ุ้นมอบฉันทะให้ผู้ร ับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
2.1 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีสง่มาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ (แบบใดแบบหนึง่) ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และ 

ลงลายมือช่ือของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 
2.2 สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผู้ ถือหุ้นอายไุมเ่กิน 3 เดือน ซึง่รับรองสําเนาถกูต้อง โดยผู้แทนนิติ 

บคุคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เหน็ว่าผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอํานาจกระทําการแทน 
นิติบคุคลซึเ่ป็นผู้ ถือหุ้น 

2.3 สําเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะและลงช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง  
2.4 สําเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 1 และผู้ รับมอบฉนัทะได้ลง 
 ช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง  

3. กรณีผู้ถ ือห ุ้นท ี่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน(Custodian)ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล
หุ้น 
3.1  ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ข้อ 1 หรือ 2 
3.2  ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนต้องสง่หลกัฐาน 

  ดงัตอ่ไปนีเ้พิ่มเติม 
1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศให้ Custodian เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบ

ฉนัทะแทน 
2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 

ทัง้นีเ้อกสารท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัทําแปลภาษาองักฤษแนบมาด้วย และให้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติ
บคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของคําแปล 

** โดยบริษัทฯ จะไมทํ่าการขอเอกสารเพิ่มเติม หรือสร้างภาระให้ผู้ ถือหุ้นเกินสมควรเช่น ไมมี่การกําหนดให้ต้องใช้บตัร
ประชาชนตวัจริงของผู้มอบอํานาจ กําหนดให้สิง่ท่ีนอกเหนือไปจากเอกสารหรือหนงัสือเวียนของทางการท่ีเก่ียวข้อง** 

 
วธิ ีการมอบฉันทะ 

บริษัทฯ ได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะท่ีจดัพิมพ์จํานวน 2 แบบ คือแบบ ก. และแบบ ข. ให้ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายตามแบบท่ีกรม
พฒันาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้กําหนดไว้ จํานวน 3 แบบ ดงันี ้
แบบ ก.  เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน 
แบบ ข.  เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกําหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 
 
ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์(E-AGM) ของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะได้ 

โดยดําเนินการดงันี ้
1. เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะข้างต้นแบบใดแบบหนึง่ เพียงแบบเดียวเทา่นัน้ ดงันี ้

1.1 ผู้ ถือหุ้นทัว่ไปจะเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เทา่นัน้ 
1.2 ผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฎช่ือตามสมดุทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้  Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับ

ฝากและดแูลหุ้น จะเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบใด แบบหนึง่จากทัง้ 2 แบบ (แบบก. และแบบ ข) 



                                                                                                                                                             (สิ่งท ี่ส่งมาด้วย 6) 
2. มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ให้

เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุดงักลา่ว 
3. ปิดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆา่ลงวนัท่ีท่ีทําหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว เพ่ือให้ถกูต้องและมีผลผกูพนั

ตามกฎหมาย 
4. สง่หนงัสือมอบฉนัทะ ซึง่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลกัฐานข้างต้น มายงัสํานกังานใหญ่ของ

บริษัทฯ ท่ี  ไปรษณีย์  :  เลขานกุารบริษัท 
                   ฝ่ายบญัชี  การเงินและนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

ภายในวนัเวลา 17.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ของวนัท่ี 16  เมษายน  2564 เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ได้มีเวลา
ตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลาเร่ิมประชมุ 

ทัง้นี ้ ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้น โดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแบง่แยกการ
ลงคะแนนเสียงได้ และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยไมส่ามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางสว่น
น้อยกวา่จํานวนท่ีตนถืออยูไ่ด้ เว้นแตเ่ป็น Custodian ท่ีผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ รับฝากและ
ดแูลหุ้นตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบข. 

 
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษัทฯ จะเปิดระบบการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชมุตัง้แต ่8.00 น.เป็นต้นไป ในวนัพฤหสัท่ี 22 เมษายน  
2564 เวลา 10.00 น. ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM)โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชมุ ของบริษัทฯ ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยในหนงัสือ
เชิญประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี1/2564 

 
การออกเสียงลงคะแนน  
ขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนน 

1. ประธานท่ีประชมุขอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ 
2. ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะออกเสียงไม่เหน็ด้วย   หรืองดออกเสียง ให้พิมพ์คําดงักลา่ว สง่กลบัมาเพ่ือประมวลผลคะแนน 

 การนับคะแนนเสียง 
1. ให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแตก่ฎหมายกําหนดเป็นอยา่งอ่ืน ถ้าคะแนนเสียง

เทา่กนั ให้ประธานฯ มีเสียงชีข้าดอีกเสียงหนึง่ต่างหากจากฐานท่ีเป็นผู้ ถือหุ้น 
2. การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ บริษัทฯ จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุเฉพาะท่ีออกเสียง ไมเ่หน็

ด้วย และงดออกเสียง แล้วนําไปหกัออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะท่ีได้บนัทกึไว้ลว่งหน้า 
3. หากผู้ เข้าร่วมประชมุประสงค์จะออกจากห้องประชมุ โดยออกเสียงลงคะแนนไว้ลว่งหน้า โปรดติดตอ่เจ้าหน้าท่ี เว้นแต่

ประสงค์จะให้ถือวา่ออกเสียงลงคะแนนเหน็ด้วย 
4. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบคุะแนนเสียง เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้จํานวนหุ้น
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แบบฟอร์มคาํถามล่วงหน้าสาํหรับการประชุมใหญ่สาํมัญผู้ถ ือห ุ้นครัง้ท ี่  1/2564 

ของบริษัท   โรงพยาบาลนนทเวช จาํกัด (มหาชน) 
ประชุมวันพฤหัสบดีท ี่  22  เมษายน   2563 เวลา   10.00 น . 

 
เรียน เลขานกุารบริษัท       

บริษัท  โรงพยาบาลนนทเวช  จํากดั   (มหาชน) (“NTV”) 
 
ข้าพเจ้า ....................................................................................................................................... 

กรุณาทําเคร่ืองหมาย ✓ ในช่อง (   ) 
(   ) ผู้ ถือหุ้น บริษัท  โรงพยาบาลนนทเวช  จํากดั   (มหาชน) 
(   ) ผู้ รับมอบฉนัทะจาก ......................................................................................... ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น  
       บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช  จํากดั   (มหาชน)  
มีคําถามเก่ียวกบัวาระตา่ง ๆ ในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี  1/2564  ดงันี ้
..................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 

หมายเหต:ุ  เม่ือกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดสง่กลบัมายงั บริษัท  ภายในวนัท่ี  16 เมษายน 2564  
     เวลา 17.00 น. 

-  ทางโทรสาร 02-596-7925 หรือ 
- ทาง E-mail :  ir@nonthavej.co.th  หรือ  suree.s@nonthavej.co.th 
- ทางไปรษณีย์  :  เลขานกุารบริษัท   บริษัท  โรงพยาบาลนนทเวช  จํากดั   (มหาชน)    
                           432  ถ.งามวงศ์วาน   ต.บางเขน  อ.เมืองนนทบรีุ  จ.นนทบรีุ  11000 
หากมีข้อสงสยัหรือข้อแนะนําโปรดติดตอ่: 
- นางสาวสรีุย์  ศงักรพานิช   โทรศพัท์ 02-596-7888  ตอ่ 2515  



แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก 
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2550 
 
เขียนที่……………………………………………………. 
วันที่…………....เดือน……………….……พ.ศ.…….…. 

 (1) ข้าพเจ้า………….…………………………………….……………….....สัญชาต…ิ…………..….….……….. 
อยู่บ้านเลขที…่……..หมู่…….….…ถนน………………………….ต าบล/ แขวง……………….…….……………….……… 
อ าเภอ/เขต…………….………….………....จังหวัด………………….…….. ….………รหัสไปรษณีย…์………….………. 
 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ  บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จ ากัด (มหาชน )   
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม………………………. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………….……เสียง ดังนี้ 
       หุ้นสามัญ…………………..………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั………………..….…เสียง 
       หุ้นบุริมสิทธ…ิ…………………… หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………………...เสียง 
 (3) ขอมอบฉันทะให้ 
        (1) .…………………….……………...……………อายุ……………ปี อยู่บ้านเลขที…่……………
ถนน…………………..…………ต าบล / แขวง…………………………..อ าเภอ / เขต ………………………………
จังหวัด…………..………….……..…รหัสไปรษณีย…์……………….…….หรือ 
              (2) .…………………….……………...……………อายุ……………ปี อยู่บ้านเลขที…่……………
ถนน…………………..…………ต าบล / แขวง…………………………..อ าเภอ / เขต ………………………………
จังหวัด…………..………….……..…รหัสไปรษณีย…์……………….…….หรือ 
              (3) .…………………….……………...……………อายุ……………ปี อยู่บ้านเลขที…่……………
ถนน…………………..…………ต าบล / แขวง…………………………..อ าเภอ / เขต ………………………………
จังหวัด…………..………….……..…รหัสไปรษณีย…์……………….…….หรือ 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 1 / 2564 ในวันพฤหัสบดี 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 6 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช 

จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 432 ถนนงามวงศ์วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อ่ืนด้วย 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 

ลงช่ือ…………………………………..ผู้มอบฉันทะ 
      (……………………………………) 
 
ลงช่ือ…………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ 
      (……………………………………) 
 
ลงช่ือ…………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ 
      (……………………………………) 
 
ลงช่ือ…………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ 
      (……………………………………) 
       

 หมายเหตุ 
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

โปรดติด 
อากรแสตมป์  

20 บาท 



แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. 
(แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตำยตัว) 

ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำเรื่อง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 
 
 
เขียนที่……………………………………………………. 
วันที่…………....เดือน……………….……พ.ศ.…….…. 

 (1) ข้าพเจ้า………….…………………………………….……………….....สัญชาต…ิ…………..….….……….. 
อยู่บ้านเลขที…่……..หมู่…….….…ถนน………………………….ต าบล/ แขวง……………….…….……………….……… 
อ าเภอ/เขต…………….………….………....จังหวัด………………….…….. ….………รหัสไปรษณีย…์………….………. 
 
 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ  บริษัท โรงพยำบำลนนทเวช จ ำกัด (มหำชน )   
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม………………………………. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั……………...…………….……เสียง  
ดังนี้ 
       หุ้นสามัญ…………………………..………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………….….…เสียง 
       หุ้นบุริมสิทธ…ิ………………………..……หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กับ……………… ……….....เสียง 
 
 (3) ขอมอบฉันทะให้ 

(1) .…………………….……………………………….…………...…………………………อายุ……….………ปี  
อยู่บ้านเลขที…่………………………ถนน……………………………...…………ต าบล / แขวง…………………………………….
อ าเภอ / เขต ……………………………………จังหวัด…………..…………….……..…รหัสไปรษณีย…์……………….….….หรือ 

(2) .…………………….…………………………………………………………...…………อายุ………….……ปี  
อยู่บ้านเลขที…่………………………ถนน………………………….…..…………ต าบล / แขวง…………………………………….
อ าเภอ / เขต ……………………………………จังหวัด…………..………….………..…รหัสไปรษณีย…์…………………..….หรือ 

(3) .…………………….……………...…………………………………………………………อายุ……………ป ี
 อยู่บ้านเลขที…่…………………….ถนน…………………………………………ต าบล / แขวง……………………..………….…..
อ าเภอ / เขต ………………………………..….จังหวัด…………..………………..….…รหัสไปรษณีย…์…………………………. 
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ  
ประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ในวันพฤหัสบดีท่ี 22 เมษำยน 2564  เวลำ 10.00 น.  ณ ห้องประชุมใหญ่  ช้ัน 6   
บริษัท โรงพยำบำลนนทเวช จ ำกัด (มหำชน)  เลขท่ี 432 ถนนงำมวงศ์วำน ต ำบลบำงเขน อ ำเภอเมืองนนทบุรี  
จังหวัดนนทบุรี  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้ 
(1)  วำระท่ี 1 เพื่อทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ประจ ำปี 2563 

              เป็นวาระรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้
 

       วำระท่ี 2 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแส 
        เงินสดของบริษัทฯ ประจ ำปี 2563 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 

      ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
           ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้าดังนี้ 
                      เห็นด้วย..........เสยีง  ไม่เห็นด้วย..........เสียง   งดออกเสียง..........เสียง 

โปรดติด 
อากรแสตมป์  

20 บาท 



 
       วำระท่ี 3 พิจำรณำจัดสรรก ำไร และพิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผล 
       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

            (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้าดังนี้ 
                      เห็นด้วย..........เสยีง  ไม่เห็นด้วย..........เสียง   งดออกเสียง..........เสียง 
 

       วำระท่ี 4 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีครบวำระ      
       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

            (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้าดังนี้ 
                        กำรแต่งตั้งกรรมกำรท้ังชุด 
        เห็นด้วย..........เสยีง  ไม่เห็นด้วย..........เสียง   งดออกเสียง..........เสียง 

   กำรแต่งตั้งกรรมกำรรำยบุคคล 
        1. ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล   ต ำแหน่ง ประธำนกรรมกำร/กรรมกำรบรรษัทภิบำลและ 
           บริหำรควำมเส่ียง  

เห็นด้วย..........เสยีง  ไม่เห็นด้วย..........เสียง   งดออกเสียง..........เสียง 
                              2. นำงพร้อมพรรณ ศิริพัฒน์   ต ำแหน่ง ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ 
             ค่ำตอบแทน 

เห็นด้วย..........เสยีง  ไม่เห็นด้วย..........เสียง   งดออกเสียง..........เสียง 
           3. รศ.ม.ล.สำวิกำ อุณหนันท์ ต ำแหน่ง  กรรมกำรอิสระ 

เห็นด้วย..........เสียง  ไม่เห็นด้วย..........เสียง   งดออกเสียง..........เสียง 
        

       วำระท่ี 5 พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดเงินค่ำตอบแทน ประจ ำปี 2564 
       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

            (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้าดังนี้ 
เห็นด้วย..........เสยีง  ไม่เห็นด้วย..........เสียง   งดออกเสียง..........เสียง 

 
       วำระท่ี 6 พิจำรณำก ำหนดเงินค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ฯ ประจ ำปี 2564 

       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
            (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้าดังนี้ 

เห็นด้วย..........เสยีง  ไม่เห็นด้วย..........เสียง   งดออกเสียง..........เสียง 
 
      วำระท่ี 7 เร่ือง อื่นๆ  

      ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
           ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้าดังนี้ 

เห็นด้วย..........เสยีง  ไม่เห็นด้วย..........เสียง   งดออกเสียง..........เสียง 
 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 
 
 



(6)   ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลีย่นแปลงหรือเพ่ิมเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนังสือ
มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 
 

ลงช่ือ…………………………………..ผู้มอบฉันทะ 
      (……………………………………) 
 
ลงช่ือ…………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ 
      (……………………………………) 
 
ลงช่ือ…………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ 
      (……………………………………) 
 
ลงช่ือ…………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ 
      (……………………………………) 

 
ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 

 
 

 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ตามแนบ  
 



 
ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข 

 
กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยำบำลนนทเวช จ ำกัด (มหำชน) 

 
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น  ครั้งท่ี  1  /  2564  ของ บริษัท โรงพยำบำลนนทเวช  จ ำกัด (มหำชน ) 

ในวันพฤหัสบดีท่ี  22  เมษำยน  2564  เวลำ 10.00 น.  ณ  ห้องประชุมใหญ่  ช้ัน  6   บริษัท โรงพยำบำลนนทเวช  จ ำกัด  
(มหำชน)   เลขท่ี 432 ถนนงำมวงศ์วำน ต ำบลบำงเขน อ ำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา 
และสถานที่อ่ืนด้วย 

 วาระที่ ……………….. เร่ือง…………………………………………………..       
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

      (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 
เห็นด้วย..........เสยีง  ไม่เห็นด้วย..........เสียง   งดออกเสียง..........เสียง 

 
 วาระที่ ……………….. เร่ือง…………………………………………………..       
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

      (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 
 เห็นด้วย..........เสยีง  ไม่เห็นด้วย..........เสียง   งดออกเสียง..........เสียง 

 
 วาระที่ ……………….. เร่ือง…………………………………………………..       
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

      (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 
 เห็นด้วย..........เสยีง  ไม่เห็นด้วย..........เสียง   งดออกเสียง..........เสียง 

 
 วาระที่ ……………….. เร่ือง…………………………………………………..       
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

      (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 
 เห็นด้วย..........เสยีง   ไม่เห็นด้วย..........เสียง   งดออกเสียง..........เสียง 
 

 วาระที่………………..เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)         
      ชื่อกรรมการ…………………………………………………………………………….. 
                เห็นด้วย..........เสยีง  ไม่เห็นด้วย..........เสียง   งดออกเสียง..........เสียง 
      ชื่อกรรมการ…………………………………………………………………………….. 

เห็นด้วย..........เสยีง  ไม่เห็นด้วย..........เสียง   งดออกเสียง..........เสียง 
      ชื่อกรรมการ…………………………………………………………………………….. 

เห็นด้วย..........เสยีง  ไม่เห็นด้วย..........เสียง   งดออกเสียง..........เสียง 
                                       ชื่อกรรมการ…………………………………………………………………………….. 

เห็นด้วย..........เสยีง  ไม่เห็นด้วย..........เสียง   งดออกเสียง..........เสียง 
       ชื่อกรรมการ…………………………………………………………………………….. 

เห็นด้วย..........เสียง  ไม่เห็นด้วย..........เสียง   งดออกเสียง..........เสียง 
       ชื่อกรรมการ…………………………………………………………………………….. 

เห็นด้วย..........เสยีง  ไม่เห็นด้วย..........เสียง   งดออกเสียง..........เสียง 



สอบถามเพิ่มเติมไดท่ี
โทร. 0-2596-7888

432 ถ.งามวงศวาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 ฉุกเฉิน 0-2951-8585
www.nonthavej.co.th E-mail : contactus@nonthavej.co.th
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