
บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

เปดรับลงทะเบียนเวลา 8.00 น.
เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอรมลงทะเบียนซ่ึงพิมพบารโคดมาในวันประชุม

เลขท่ี 432 ถนนงามวงศวาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

งดแจกของท่ีระลึก งดบริการอาหารวางและเครื่องดื่ม

หนังสือเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุน
ครั้งท่ี 1/2565

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

เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมใหญ ช้ัน 6
โรงพยาบาลนนทเวช

22วันวันศุกรท่ี

เมษายน 2565



เรียน ทานผูถือหุน บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ :- 1) สำเนารายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564
  2) ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอช่ือใหเลือกต้ังเปนกรรมการในคร้ังนี้
  3) ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะ
  4) ขอบังคับบริษัทเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 
  5) วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การแสดงหลักฐานแสดงตนเขารวมประชุม 
         และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 
  6) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา
  7) แผนท่ีของสถานท่ีจัดประชุม
                                                 
 โดยมติคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565  ใหกำหนดนัดประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่
1/2565 ในวันศุกรที่ 22 เมษายน  2565 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมใหญ ชั้น 6 บริษัท  โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 432 ถนนงามวงศวาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีระเบียบวาระประชุมดังตอไปน้ี :-

วาระที่ 1  รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำป 2564 
 วัตถุประสงคและเหตุผล  : เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2564  และขอมูลที่สำคัญปรากฏอยูใน
 แบบแสดงรายการขอมูล 56-1 One Report ประจำป 2564 (ทางเว็บไซดของบริษัทฯ www.nonthavej.co.th)
 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบป 2564  ใหที่ประชุมใหญสามัญ
 ผูถือหุนครั้งที่ 1/2565 รับทราบ 

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯประจำป 2564
 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 (ตามเอกสารที่สงมาดวย 2)
 วัตถุประสงคและเหตุผล : เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายที่กำหนด บริษัทฯตองจัดทำงบการเงินประจำป สิ้นสุด ณ รอบปบัญชี
 ของบริษัท และจัดใหมีการตรวจสอบงบการเงินจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตกอนเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ
 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  และ
 งบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำป 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูตรวจสอบบัญชีรับ
 อนุญาตและผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว ตามท่ีแสดงไวในรายงานประจำป 2564  โดยสรุปสาระสำคัญ
 เปรียบเทียบกับปที่ผานมาดังนี้
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 รายการ ป 2564 ป 2563 ป 2562
สินทรัพยรวม 2,529 2,511 2,550
หนี้สินรวม  305 308 325
สวนของผูถือหุนรวม 2,223 2,203 2,225
รายไดจากการรักษาพยาบาล 1,786 1,876 2,256
รายไดรวม  1,806 1,899 2,290
กำไรสำหรับป 159 231 421
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน(บาท/หุน) 1.00 1.44 2.63

(หนวย:ลานบาท)

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2565

หนังสือเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2565
บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

วันที่ 24 มีนาคม 2565
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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 แนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเปนกรรมการที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 
 กำหนดคุณสมบัติของผูที่เหมาะสมเปนกรรมการบริษัทจากผูทรงคุณวุฒิ และผูมีความรูความเช่ียวชาญในหลากหลายอาชีพ มี
 ภาวะผูนำ มีวิสัยทัศนกวางไกล เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปรงใส  รวมทั้งมีความสามารถแสดงความ
 คิดเห็นอยางเปนอิสระ และใหคำนึงถึงความหลากหลายของกรรมการ  และองคประกอบของความรูความชำนาญเฉพาะดาน
 ที่จำเปน และเปนประโยชนตอการเปนกรรมการบริษัท
  ในปนี้มีกรรมการท่ีครบกำหนดออกตามวาระ ดังนี้
 1. ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย    กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
   และบริหารความเส่ียง 
 2. นพ.สราวุฒิ สนธิแกว    กรรมการ/กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง
 3. นพ.ปยะศิลป จันทรภู      กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
  ในการสรรหากรรมการบริษัทฯไดประกาศเชิญใหผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือก
 เปนกรรมการของบริษัทรวมทั้งการเสนอระเบียบวาระตางๆในชวงระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2564  จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ  แตไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรายช่ือ
 กรรมการหรือระเบียบวาระเขามายังบริษัทฯ 
  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย จึงเห็นควรเสนอใหเลือกตั้ง  ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย
 นพ.สราวุฒิ สนธิแกว และนพ.ปยะศิลป จันทรภู กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเขามาเปนกรรมการ และดำรง
 ตำแหนงเดิมตออีกวาระหน่ึง 
             ทั้งนี้การแตงตั้งกรรมการท่ีครบกำหนดออกตามวาระและกรรมการใหม จะนำเสนอตอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่
 1/2565 เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป
 (รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของท้ัง 3 คน ตามเอกสารแนบ 2) 

รายละเอียดการจายเงินปันผล ป 2564 ป 2563 ป 2562
1. กำไรสำหรับป (ลานบาท) 159.37 230.82 420.60
2. จำนวนหุน (ลานหุน) 160 160 160
3. เงินปนผลประจำป (บาท/หุน) 0.60 0.87 1.58
4. เงินปนผลจายทั้งสิ้น (ลานบาท) 96.00 139.20 252.80
5. สัดสวนการจายเงินปนผลเทียบกับกำไรสำหรับป (%) 60.24% 60.31% 60.11%

ขอมูลเปรียบเทียบเงินปนผลจายในปท่ีผานมาดงน้ี

วาระที่ 3   พิจารณาจัดสรรกำไร และพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล 
                วัตถุประสงคและเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตรารอยละ 60 ของกำไรสุทธิของปนั้นๆ  ตามพรบ.บริษัท
 มหาชน พ.ศ.2535 มาตรา115 ขอบังคับของบริษัทฯ  ขอที่ 37 หามมิใหแบงเงินปนผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกำไร
 ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหแบงเงินปนผล โดยการจายเงินปนผลใหแบงตามจำนวนหุนหุนละเทาๆ  กัน
           ในป 2564 ผลการดำเนินงานของบริษัท มีกำไรสำหรับปจำนวน 159.37 ลานบาท บริษัทพิจารณาแลว  เห็นวาบริษัทฯ
 สมควรจัดสรรกำไรจากบัญชีกำไรสะสมเพ่ือจายเงินปนผล ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565  ไดมีมติ
 อนุมัติจายเงินปนผล ในอัตราหุนละ 0.60 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 96 ลานบาท ในวันศุกร 20 พฤษภาคม 2565  โดยจาย
 เงินปนผลตามรายช่ือผูถือหุนที่กำหนดสิทธิการรับเงินปนผลในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565  ซึ่งเปนการเสนอจายเงินปนผล
 จากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินไดอัตรารอยละ 20 ในอัตราหุนละ 0.60 บาท  ทั้งนี้ผูถือหุนประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอ
 เครดิตภาษีเงินปนผล ในอัตรา20/80 ของเงินปนผล

 ความเห็นคณะกรรมการ :  : เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหจัดสรรกำไร  เพื่อจายเงินปนผลในอัตราหุนละ
 0.60 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 96 ลานบาท ในวันศุกรที่ 20 พฤษภาคม 2565  โดยจายเงินปนผลตามรายชื่อผูถือหุนที่กำหนด
 สิทธิการรับเงินปนผล ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2564  ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปนผลดังกลาวยังมีความไมแนนอนเน่ืองจาก
 ตองรอการอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนกอน
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 ความเห็นคณะกรรมการ :  : เห็นสมควรเสนอขออนุมัติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2565 เลือกต้ังกรรมการที่ครบ
 กำหนดออกตามวาระ ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย นพ.สราวุฒิ สนธิแกว และนพ.ปยะศิลป จันทรภู  กรรมการที่ครบกำหนดออก
 ตามวาระกลับเขามาเปนกรรมการและดำรงตำแหนงเดิมตออีกวาระหนึ่ง  ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
 ไดพิจารณากล่ันกรองอยางเหมาะสมแลว และคณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย  พิจารณาคุณสมบัติเปน
 รายบุคคล ตามแนวทางการพิจารณาสรรหาคัดเลือกกรรมการ จึงมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา
 ตอบแทนเสนอ

 ขอมูลผูสอบบัญชี
 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน ระยะเวลาการเปนผูสอบบัญชี 
 1. นายชัยกรณ อุนปติพงษา 3196 ป 2549-ป 2551และป2556-ป2559
    และป2563-ป2564
 2. นายอภิรักษ อติอนุวรรตน 5202 ป 2552-ป 2555
 3. นางสาวกรแกว  ดาบแกว 6718 -
 4. นางสาวรัชนีกร วิจักขณศิลป 5801 -
  
  ทั้ง 4 ทานเปนผูสอบบัญชีในบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอสท จำกัด ซึ่งไมมีความสัมพันธและ/หรือมีสวน
 ไดเสียกับบรษิัท/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว 

วาระที่ 5   พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดเงินคาตอบแทน ประจำป 2565
 วัตถุประสงคและเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดวา ”ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญ
 ประจำปแตงตั้งผูสอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป  ในการแตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชี
 คนเดิมอีกก็ได” คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอสท จำกัด  เปนผูสอบ
 บัญชีของบริษัทฯ ประจำป 2564 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานท่ีดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี  รวมทั้งปฏิบัติหนาที่ได
 เปนอยางดี จึงมีมติเห็นชอบเสนอใหแตงตั้งนายชัยกรณ อุนปติพงษา  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3196 หรือ นายอภิรักษ
 อติอนุวรรตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5202 หรือนางสาวกรแกว ดาบแกว  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี
 8463 หรือ นางสาวรัชนีกร วิจักขณศิลป ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5801 ของบริษัท  สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด
 แอสโซซิเอสท จำกัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  โดยกำหนดคาตอบแทนเปนเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท  (หนึ่งลานบาทถวน)
 และนำเสนอตอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำปครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป

 

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

 2563 570,000  480,000  1,050,000  55,000   5.53 
 2564 520,000 480,000 1,000,000 (50,000) (4.76)
 2565 520,000 480,000 1,000,000  - 0.00

 ความเห็นคณะกรรมการ :   เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีในบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด
 แอสโซซิเอสท จำกัด เปนผูสอบบัญชีสำหรับป 2565 และกำหนดคาตอบแทนประจำป 2565 เปนเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท
 (หนึ่งลานบาทถวน)ตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีไดพิจารณากลั่นกรองอยางเหมาะสมแลว 

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดเงินคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำป 2565
 วัตถุประสงคและเหตุผล : พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดวา  “การจายคาตอบแทนกรรมการ
 ใหเปนไปตามมติของท่ีประชุมผูถือหุน ซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผูถือหุน
 ซึ่งมาประชุม” ในการพิจารณากำหนดเงินคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการยอยอ่ืนๆ  บริษัทกำหนดใหคณะ
 กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนผูกำหนดหลักเกณฑและนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท  ทั้งนี้จะพิจารณาโดย
 คำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท, ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและภาระหนาที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ
 บริษัทในแตละคณะกรรมการชุดยอยดังนี้

ขอมูลคาสอบบัญชี
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 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  ประจำป 2565
 เปนเงิน 1,594,000 บาท และคาเบี้ยประชุมประจำป 15,000 บาทตอคนตอครั้ง , คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำป
 2565 เปนเงิน 600,000 บาท และคาตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
 และบริหารความเส่ียงเปนคาเบี้ยประชุม 15,000 บาทตอคนตอครั้ง ตามขอเสนอท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
 ไดพิจารณากลั่นกรองอยางเหมาะสม

ขอมูลเงินคาตอบแทนกรรมการบริษัท

รายการ ป 2565 ป 2564 เพิ่มข้ึน (ลดลง)
คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท   
- คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (บาท) 1,594,000 2,309,000 (715,000)
- 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 )
กรรมการ

วาระที่ 7   เรื่องอื่นๆ (ถามี)
 อน่ึง บริษัทฯ ไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่1/2565  พรอมเอกสารประกอบการประชุมไวบนเว็บไซด
ของบริษัทฯ www.nonthavej.co.th  และหากผูถือหุนทานใดมีคำถามท่ีตองการใหบริษัทฯชี้แจงในประเด็นของวาระท่ีเสนอในคร้ังนี้ สามารถ
จัดสงคำถามลวงหนาไดที่ ir@nonthavej.co.th หรือ kingkamol.w@nonthavej.co.th โทรสารหมายเลข 0-2596-7925
 
 จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนทุกทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว โดยบริษัทฯ  จะเปดใหผูถือหุนลงทะเบียน
ตั้งแตเวลา 8.00 น. ผูถือหุนที่ประสงคจะเขารวมประชุมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง  หรือมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนซึ่งบรรลุนิติภาวะ
เขาประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม  โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณปจจุบันท่ีผูถือหุนอาจกังวลเกี่ยวกับการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ผูถือหุนสามารถเลือกมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายชื่อและ
ขอมูลของกรรมการผูรับมอบฉันทะตามเอกสารที่สงมาพรอมน้ี (เอกสารแนบ 3)
 และเพื่อใหการลงทะเบียนเขาประชุมผูถือหุนเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  จึงขอใหทานผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะนำ
หลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่สงมาดวย 5 และ 6 มาแสดง เพื่อสิทธิในการเขารวมประชุม  ในกรณีที่ผูถือหุนเลือกมอบฉันทะใหแก
กรรมการอิสระของบริษัทฯ โปรดสงหลักฐานตามรายละเอียดในส่ิงที่สงมาดวย 5 และ 6 โดยใสซองตอบรับสงกลับมายังบริษัทฯ  เพื่อจักได
ดำเนินการตามความประสงคของทานตอไป
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ประชุม  ณ  หองประชุมใหญ  ชั้น 6  โรงพยาบาลนนทเวช  เลขท่ี  432   ถนนงามวงศวาน   ตำบลบางเขน  
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

 ประธานกลาวเปดประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. มอบหมายใหเลขานุการบริษัท ดำเนินการ
 นางสาวสุรีย ศังกรพานิช เลขานุการบริษัท นักลงทุนสัมพันธและผูอำนวยการสายบัญชี การเงิน (CFO)  กลาวตอนรับผูถือหุน
ทั้งที่อยูในหองประชุมและทานที่รวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พรอมกับแถลงตอที่ประชุมวามีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง 8 ราย  และ
มอบฉันทะ จำนวน 17 ราย รวมทั้งส้ินจำนวน 25 ราย จำนวนหุนทั้งสิ้น 92,728,900 หุน จากจำนวนหุนทั้งหมด 160,000,000 หุน  คิดเปน
รอยละ 57.96% เกินกวาหนึ่งในสามของจำนวนหุนที่ออกจำหนายไดทั้งหมดของบริษัทถือวาครบองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ  โดย
ภายนอกหองประชุมยังคงรับลงทะเบียนอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ดวยสถานการณการระบาดของ CORONA VIRUS (COVID-19)  บริษัทไดจัด
ประชุมผานส่ืออิเล็กสทรอนิกส (E-AGM) สำหรับผูถือหุนที่พำนักในตางประเทศ ซึ่งผูถือหุนที่เขารวมประชุมผานส่ืออิเล็กสทรอนิกส  (E-AGM)
ไดแสดงตัวตนเขาประชุมดวยตนเอง และลงคะแนนเสียงในแตละวาระผานส่ืออิเล็กทรอนิกสตลอดการประชุม  จากน้ันกลาวแนะนำคณะ
กรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการยอย ผูบริหาร ผูสอบบัญชี และท่ีปรึกษากฏหมาย ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน  และการ
นับคะแนน

รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2564

ของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)
เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2564

 กรรมการบริษัทท่ีเขารวมประชุม   7  ทาน ประกอบดวย
 1. ดร.กมเลศน   สันติเวชชกุล ประธานกรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง 
    ตำแหนงในบริษัท : ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และรองผูอำนวยการ
    โรงพยาบาลสายงานบริหาร (กรรมการผูมีอำนาจลงนามแทนบริษัท)
 2. ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
 3. นพ.สราวุฒิ   สนธิแกว          กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง
    กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
    ตำแหนงในบริษัท : ผูอำนวยการโรงพยาบาล  (กรรมการผูมีอำนาจลงนามแทนบริษัท)
 4. นางพรอมพรรณ   ศิริพัฒน           ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  (กรรมการผูมีอำนาจลงนามแทนบริษัท)
 5. นพ.ปยะศิลป   จันทรภู กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน          
    ตำแหนงในบริษัท :  รองผูอำนวยการโรงพยาบาลสายการแพทยและบริการการแพทย
    (กรรมการผูมีอำนาจลงนามแทนบริษัท)
 6. นางอุทัย ตันละมัย ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง กรรมการสรรหาและ
    พิจารณาคาตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ
 7. นพ.ไพบูลย   สมานโสตถิวงศ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

 กรรมการที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 7 ทานจากท้ังหมด 7 ทานคิดเปน 100 % ของกรรมการบริษัทท้ังหมด
 ผูสอบบัญชีและตัวแทนของผูสอบบัญชี
 1.  คุณรัชนีกร วิจักขณศิลป ตัวแทนของผูสอบบัญชีบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนดแอสโซซิเอสท จำกัด
 2.  คุณวิรัตน สีสุข          ตัวแทนของผูสอบบัญชีบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนดแอสโซซิเอสท จำกัด

 ฝายกฎหมาย
 1. คุณธัญชิตา จริงจิตร ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักงานกฎหมายฟารอีสท (ประเทศไทย) จำกัด 
 2. คุณวิชิตา จริงจิตร ที่ปรึกษากฏหมาย บริษัท สำนักงานกฎหมายฟารอีสท (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารแนบ 1
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 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ
 1. บริษัทฯ ไดจัดใหมีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผูถือหุนใชในการลงคะแนนเสียง  สวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมผานส่ืออิเล็ก
  ทรอนิกส (E-AGM) ใหพิมพขอความ เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-AGM)
 2. การออกเสียงลงคะแนนใหนับหุนหน่ึงเปนเสียงหนึ่ง และใหถือเอาเสียงขางมากเปนมติ  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธาน
  มีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งตางหากจากในฐานะเปนผูถือหุน
 3. ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในขอประชุมขอใด หามมิใหออกเสียงในขอน้ัน  และประธานอาจจะเชิญใหออกนอกท่ี
  ประชุมชั่วคราวก็ได แตการออกเสียงเลือกต้ังหรือถอดถอนกรรมการใหออกเสียงลงคะแนนไดโดยไมมีขอหาม
 4. ผูถือหุนที่เขาประชุมดวยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ไดรับแจกขณะลงทะเบียน  กรณีผูรับ
  มอบฉันทะ ใหออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน  ในบัตรลงคะแนนเสียงตามความประสงคของผูถือหุนที่ระบุไวในหนังสือ
  มอบฉันทะ และสงมอบแกเจาหนาที่เพื่อนำไปบันทึกรวมกับคะแนนเสียงที่ผูถือหุน  มอบฉันทะลวงหนาใหแกกรรมการที่
  บริษัทฯ เสนอช่ือ
 5. ในวาระแตงต้ังกรรมการ บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถใชสิทธิออกเสียงเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล

 การนับคะแนนเสียง 
 • บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย  หรืองดออกเสียงในแตละวาระหักออกจากคะแนน
  เสียงทั้งหมดท่ีเขารวมประชุม และถือวาคะแนนเสียงสวนท่ีเหลือเปนคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นดวยตามท่ีเสนอในวาระน้ันๆ
 • หากผูถือหุน ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอใหลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ  จัดใหแลว
  ยกมือข้ึนเพ่ือใหเจาหนาที่รับไปนับคะแนน 
 • ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ  โดยผลคะแนนเสียงที่นับไดจะเปนคะแนนเสียงที่รวม
  คะแนนเสียงตามความประสงคของผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะแลว  โดยในแตละวาระจะใชจำนวน
  หุนของผูเขาประชุมลาสุด
 • บริษัทฯจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผูเขารวมประชุมท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทุกทานเม่ือเสร็จสิ้นการประชุม

 การเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเปนกรรมการบริษัทฯ 
 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ  ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเพ่ิมวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อ
เขาดำรงตำแหนงกรรมการ บนเว็บไซตของบริษัทผานจดหมายขาวของตลาดหลักทรัพย  ปรากฏวาไมมีทานใดเสนอวาระและบุคคลเพื่อ
เขาดำรงตำแหนงกรรมการ

 การจัดทำและเผยแพรรายงานประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2564  
 บริษัทฯ จะจัดทำและเผยแพรรายงานประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2564  ผานทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
กระทรวงพาณิชย และเว็บไซดของบริษัท ภายใน 14 วัน นับแตวันประชุมใหญสามัญผูถือหุน 
 หากทานมีขอแกไขหรือขอทักทวงประการใดขอความกรุณาแจงใหบริษัทฯทราบภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564  ไดที่ E-mail
: ir@nonthavej.co.th หรือ suree.s@nonthavej.co.th  โทรศัพท : 0-2596-7888 ตอ 2515 และ 2516 โทรสาร (Fax) : 0-2596-7925
ทั้งน้ีหากไมมีขอแกไขหรือขอทักทวงใดๆ บริษัทฯ จะถือวาทานรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน
 
 เนื่องจากสถานการณระบาดของโรค COVID-19 ทางบริษัทฯ  ไดกำหนดขอปฏิบัติการซักถามในหองประชุมและคำแนะนำ
สำหรับผูเขารวมประชุม โดยใหใชเวลาประชุมสั้น กระชับ ไมนานเกินไป ดังน้ี
 1. ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่มีขอซักถามในที่ประชุมจะใหเขียนคำถามลงในกระดาษแลวสงใหเจาหนาที่รวบรวมไว  โดย
บริษัทจะตอบคำถามในหองประชุมเฉพาะเร่ืองท่ีเกี่ยวกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเทาน้ัน
 2. บริษัทฯจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบท้ังหมดที่สงมาลวงหนา และที่สอบถามในหองประชุมโดยรวมไวเปนสวนหนึ่งของ
รายงานการประชุมผูถือหุนซึ่งจะเผยแพรผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยและ website  ของบริษัทภายใน 14 วันนับแตการ
ประชุมเสร็จสิ้น
 3. เพ่ือสุขอนามัยของสวนรวม บริษัทฯจะไมจัดไมโครโฟนสำหรับการซักถามของผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ  และตลอดเวลา
เขารวมประชุม ขอความกรุณาใหผูถือหุนทุกทานสวมใสหนากากอนามัย
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 จากน้ัน ดร.กมเลศน สันติเวชชกุล ประธานกรรมการ ไดดำเนินการประชุมตามวาระ ดังตอไปน้ี

 วาระที่ 1  รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำป  2563
 ประธานฯ ไดรายงานใหผูถือหุนทราบถึงผลการดำเนินงาน งบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสด
ของบริษัทฯ ประจำป 2563 โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้
 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 ในป 2563 บริษัทฯ มีรายไดของโรงพยาบาลจากการรักษาพยาบาล จำนวนเงิน 1,876 ลานบาท รายไดรวม  จำนวนเงิน 1,898
ลานบาท คาใชจายรวมจำนวนเงิน 1,622 ลานบาท กำไรสำหรับป 2563 จำนวนเงิน 231 ลานบาท กำไรตอหุน 1.44 บาทตอหุน
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 ในป 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพยหมุนเวียนรวม 1,187 ลานบาท สินทรัพยไมหมุนเวียนรวม 1,324 ลานบาท  รวมสินทรัพยทั้งสิ้น
2,511 ลานบาท หนี้สินและสวนของผูถือหุน มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 309 ลานบาท สวนของผูถือหุนรวม 2,203 ลานบาท รวมหน้ีและสวนของ
ผูถือหุนทั้งส้ิน 2,511 ลานบาท 
 งบกระแสเงินสด 
 ในป 2563 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,290 ลานบาท  เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน 151 ลานบาท
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 253 ลานบาท ณ วันสิ้นงวด บัญชีเงินสดและรายการทียบเทาเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 885 ลานบาท  โดย
มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 50 ลานบาท เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
935 ลานบาท 
 อัตราสวนทางการเงินท่ีสำคัญ
  ในป 2563 บริษัทฯ มีอัตราสวนทุนหมุนเวียน เทากับ 4.79 เทา อัตรากำไรจากการดำเนินงาน เทากับ 14.74 %  อัตรากำไรสุทธิ
เทากับ 12.30 % อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย ROA เทากับ 21.17 % อัตราผลตอบแทนของสวนของผูถือหุน  เทากับ 10.43 % อัตราการ
เติบโตของสินทรัพยรวมลดลง เทากับ 1.51 % อัตราการเติบโตของสวนของผูถือหุนลดลง เทากับ 1.01%  อัตราการเติบโตของรายไดคารักษา
พยาบาลลดลง เทากับ 16.84% อัตราการเติบโตของรายไดรวมลดลง เทากับ 17.18% และอัตราการเติบโตของกำไรสุทธิลดลง เทากับ 45.12 %
 ประธานฯ ไดรายงานกิจกรรมและการดำเนินงานท่ีสำคัญในป 2563 ดังนี้
 - รายงานผลประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน Corporate Governance Report (CGR) ป 2558-2563
  อยูในระดับ ดีมาก (Very Good) 
 - กิจกรรมรณรงค “Big Cleaning week จิตอาสาสู COVID-19”
 - กิจกรรมรณรงค “วันลางมือโลก ( Global Handwashing Day )”
 - โครงการ “ปฏิบัติการชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน” โรงพยาบาลมุงมั่น สนับสนุนและสงเสริมการเรียนรู สูการปฏิบัติกิจกรรมดาน
  สาธารณสุข เพื่อสรางสรรคสิ่งดีๆสูสังคม
 - โครงการคุณแมคุณภาพเปนการบรรยายเพื่อใหความรูแกคุณแมตั้งครรภและเตรียมความพรอมในการดูแลลูกนอยในครรภ
  อยางมีคุณภาพ
 - โครงการ “แคใหก็สุขใจ” บริจาคโลหิต จำนวน 47,700 มิลิลิตร ใหกับศูนยบริจาคโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย
 - โครงการ ซอมแผนปองกันเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยในโรงพยาบาล สถานประกอบการและชุมชน ใกลเคียงรวมกับหนวยงาน
  สาธารณภัย เทศบาลนนทบุรี

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำป 2563
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 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด ของบริษัทฯ  
 ประจำป 2563 ส้ินสุดวันท่ี  31  ธันวาคม 2563 
 ประธานฯ ไดเสนอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด  ของบริษัทฯ
ประจำป 2563 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และผานการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว  
 ประธานฯ ขอใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนและสรุปเปนมติ ดังนี้
 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ
ประจำป 2563 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ดวยคะแนนเสียงดังนี้  

 วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไรและพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล
 ประธานฯ ไดรายงานวาบริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตรารอยละ 60 ของกำไรสุทธิของปนั้นๆ ในป 2563  ผลการ
ดำเนินงานของบริษัท มีกำไรสำหรับปจำนวน 230.82 ลานบาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวาบริษัทฯ  สมควรจัดสรรกำไรจาก
บัญชีกำไรสะสมเพื่อจายเงินปนผลสำหรับผลประกอบการในอัตราหุนละ 0.87 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 139.20 ลานบาท โดยเปนการเสนอ
จายเงินปนผลจากกำไรสะสมท่ีเสียภาษีเงินไดอัตรารอยละ 20 ในอัตราหุนละ 0.87 บาท

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2564  และ
เพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล (Record Date)ในวันจันทรที่ 22 มีนาคม 2564  และกำหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน  ในวันศุกรที่ 21
พฤษภาคม 2564 ทั้งน้ีการจายเงินปนผลเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท
 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทใหจัดสรรเงินกำไรของบริษัทฯและอนุมัติจายเงินปนผลแกผูถือหุน  ในอัตราหุนละ
0.87 บาท เปนเงินปนผลทั้งสิ้นจำนวน 139.20 ลานบาท จายเงินปนผลจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินไดอัตรารอยละ 20  ในอัตราหุนละ
0.87 บาท โดยจะดำเนินการจายเงินปนผลในวันศุกรที่  21 พฤษภาคม 2564 
 ดวยคะแนนเสียงดังน้ี     

 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย
จำนวน (เสียง) 92,759,900 0 0 0
รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00

 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย
จำนวน (เสียง) 92,759,900 0 0 0
รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00

ขอมูลเปรียบเทียบเงินปนผลจายในปท่ีผานมาดังนี้

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2563 ป 2562
1. กำไรสำหรับป (ลานบาท) 230.82 420.60
2. จำนวนหุน (ลานหุน) 160.00 160.00 
3. เงินปนผลประจำป (บาท/หุน) 0.87 1.58 
4. เงินปนผลจายท้ังส้ิน (ลานบาท) 139.20 252.80 
5. สัดสวนการจายเงินปนผลเทียบกับกำไรสำหรับป (%) 60.31% 60.11%
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 วาระที่ 4   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกำหนดออกจากตำแหนงตามวาระ 
 กรรมการท่ีครบกำหนดออกตามวาระในปนี้ประกอบดวย
 ดร.กมเลศน สันติเวชชกุล  ประธานกรรมการ 
 นางพรอมพรรณ ศิริพัฒน  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
 รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหนันท  กรรมการอิสระ 

 คณะกรรมการเสนอกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเขามาเปนกรรมการตออีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ทาน  คือ
ดร.กมเลศน สันติเวชชกุล  และนางพรอมพรรณ ศิริพัฒน  นอกจากน้ีไดเสนอ รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหนันท กรรมการอิสระ  แทน นพ.ไพบูลย
สมานโสตถิวงศ ที่หมดวาระ 
 ในวาระน้ีบริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนเลือกกรรมการเปนรายบุคคล  ประธานฯ ขอใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนน  และสรุป
เปนมติ ดังน้ี

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณามีมติใหเลือกกรรมการท้ัง 2 ทาน ที่ครบกำหนดออกจากตำแหนงตามวาระ  คือ ดร.กมเลศน
สันติเวชชกุล และนางพรอมพรรณ ศิริพัฒน กลับเขามาเปนกรรมการตออีกวาระหนึ่ง และ แตงตั้ง รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหนันท  เปนกรรมการอิสระ
แทน นพ.ไพบูลย สมานโสตถิวงศ  ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังน้ี   

 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย
จำนวน (เสียง) 92,759,900 0 0 0
รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00

 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย
จำนวน (เสียง) 92,759,900 0 0 0
รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00

 4.1 มีมติเปนเอกฉันทแตงต้ัง ดร.กมเลศน สันติเวชชกุล กลับเขามาเปนกรรมการตออีกวาระหน่ึง ดวยคะแนนเสียงดังน้ี  

 4.2 มีมติเปนเอกฉันท แตงต้ัง นางพรอมพรรณ ศิริพัฒน กลับเขามาเปนกรรมการตออีกวาระหน่ึง ดวยคะแนนเสียงดังน้ี  

 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย
จำนวน (เสียง) 92,759,900 0 0 0
รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00

 4.3 มีมติเปนเอกฉันทแตงต้ัง รศ.ม.ล.สาวิกา อุณหนันท กรรมการอิสระ แทนนพ.ไพบูลย สมานโสตถิวงศที่หมดวาระ
 ดวยคะแนนเสียงดังน้ี  
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 วาระที่ 5   พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดเงินคาตอบแทน ประจำป 2564
 ประธานฯ กลาวตอที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดเงินคาตอบแทน ประจำป 2564  ตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดวา “ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจำปแตงต้ังผูสอบบัญชี และกำหนด จำนวนเงินคา
สอบบัญชีของบริษัททุกป ในการแตงต้ังผูสอบบัญชีจะแตงต้ังผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได”  
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงานดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอสท จำกัด  เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
ประจำป 2564 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหนาที่ไดเปนอยางดีตลอดมา  คณะ
กรรมการบริษัทจึงขอเสนอใหแตงต้ัง ดังน้ี

 วาระที่ 6   พิจารณาจายคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ  ประจำป 2564
 ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาจายคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำป 2564 ดังน้ี
 คาตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำป 2564 เปนเงิน 2,309,000 บาท และคาเบ้ียประชุม 15,000 บาทตอคนตอครั้ง , คาตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบ ประจำป 2564 เปนเงิน 600,000 บาท  คาตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  และคณะ
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง เปนคาเบี้ยประชุม 15,000 บาทตอคนตอครั้ง  ทั้งนี้การจายคาตอบแทนเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่กำหนดประธานฯ ขอใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนน  และสรุปเปนมติ ดังน้ี
 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหจายเงินคาตอบแทนแกกรรมการในการบริหารงานของบริษัทฯ  ประจำป 2564
เปนเงินรวม 2,309,000 บาท และคาเบี้ยประชุม 15,000 บาท ตอคนตอครั้ง, คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำป 2564  เปนเงิน
600,000 บาท คาตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง  เปน
คาเบ้ียประชุม 15,000 บาทตอคนตอครั้ง ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ     

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน     ระยะเวลาการเปนผูสอบบัญชี 
 1.นายชัยกรณ อุนปติพงษา 3196 ป 2549-ป 2551 ,ป 2556 -ป 2559 และป2563
  หรือ
 2.นายอภิรักษ อติอนุวรรตน 5202 ป 2552 -ป 2555       
        หรือ
 3. นายปรีชา สวน                    6718 ป 2560 -ป 2562

 ประธานฯ ขอใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนน แตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดเงินคาตอบแทน ประจำป 2564 และสรุปเปนมติ  ดังนี้
 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแตงต้ัง นายชัยกรณ อุนปติพงษา  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196
หรือ นายอภิรักษ อติอนุวรรตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 หรือ นายปรีชา สวน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
6718 แหงบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอสท จำกัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำป 2564 โดยกำหนดคาตอบแทนเปน
เงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท (หนึ่งลานหาหมื่นบาทถวน) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 

  ทั้ง 3 ทานเปนผูสอบบัญชีในบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอสท จำกัด ซึ่งไมมีความสัมพันธและ / หรือมีสวน
ไดเสียกับบริษัท/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว 

คาธรรมเนียมวิชาชีพสอบบัญชี

รายการ ป 2564 ป 2563 เพิ่มข้ึน (ลดลง)
คาสอบบัญชี (บาท) 520,000 570,000 (50,000)
คาสอบทาน(รวม 3 ไตรมาส) (บาท) 480,000 480,000 -
รวม (บาท) 1,000,000 1,050,000 (50,000)
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 วาระที่ 7  เรื่องอ่ืนๆ 
 ไมมี -

 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคำถามลวงหนาและเขียนซักถามในหองประชุม  ทั้งน้ีไมมีผูถือหุนทานใดสงคำถามลวง
หนามีเฉพาะท่ีเขารวมประชุม โดยสรุป ดังน้ี 
 คุณสายสุณี วนดุรงควรรร (ผูถือหุน) : บริษัทฯ มีแนวทางการรับคนไขจากโรคระบาด COVID-19 อยางไรบาง 
 ดร.กมเลศน สันติเวชชกุล (ประธานกรรมการ) : บริษัทฯ ไมมีบริการรับคนไขจากโรคระบาด COVID-19 เนื่องจากไมใชเปน
โรงพยาบาลเฉพาะทางท่ีรับคนไขโรคติดตอ และมีทรัพยากรไมเพียงพอ ซึ่งรพ.มีหอง Negative Pressures 2 หอง แตกรณีถามีคนไขฉุกเฉิน
เขามาเราจะใหบริการและดูแลอยางเต็มที่ บริษัทฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการการปองกันใหกับแพทย พยาบาล  และบุคลากร
ทุกคน เพ่ือเปนการปองกันดูแลตนเองและครอบครัวใหปลอดภัยจากการติดเช้ือโรค COVID-19 

 เมื่อผูถือหุนไดซักถามจนเปนที่พอใจแลว  ประธานฯ ไดขอบคุณผูถือหุนที่ไดสละเวลามารวมประชุมและใหขอเสนอแนะท่ีเปน
ประโยชนตอการบริหารของโรงพยาบาลในวันน้ี และขอปดประชุม

 ปดประชุม : เวลา 10.40 น.

 อน่ึง สรุปจำนวนผูถือหุนที่เขาประชุมดวยตนเอง จำนวน 8 ราย และมอบฉันทะ จำนวน 19 ราย  ในการประชุมครั้งน้ีรวม
จำนวนท้ังส้ิน 27 ราย นับจำนวนหุนรวมกันไดทั้งส้ิน 92,759,900 หุน คิดเปนรอยละ 57.97  ของจำนวนหุนท่ีจำหนายไดแลวทั้งหมด โดย
บริษัทฯ ไดตรวจสอบคะแนนเสียงเปนที่เรียบรอยแลว

 เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย
จำนวน (เสียง) 92,759,900 0 0 0
รอยละ 100.00 0.00 0.00 0.00

ดวยคะแนนเสียงดังนี้    

 ( ดร.กมเลศน สันติเวชชกุล )          ( นายแพทยสราวุฒิ สนธิแกว )
 ประธานกรรมการ  กรรมการ

( นางสาวสุรีย  ศังกรพานิช )
       เลขานุการบริษัท
     ผูบันทึกการประชุม

นางสาวสุรีย  ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศััััััังงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกรรรรพานิ

ส ิ ส
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ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอช่ือใหเลือกตั้ง
เปนกรรมการในครั้งน้ี

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4

ง

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญาเอก Ph.D. (MIS Major) University of Illinois at 
 Urbana Champaign
• ปริญญาโท MS B.A. (MIS major) University of Illinois 
 at Urbana Champaign ประกาศนียบัตรข้ันสูงทางการสอบบัญชี
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชีตนทุน
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตร
- อบรมหลักสูตร DAP, DCP, FSD ของ IOD

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
• 2556-2560 อาจารยประจำ ภาควิชาการบัญชี 
 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• 2561-2563 ศาสตราจารยที่มีอายุเกิน 60 ป บริบูรณซึ่งมีศักยภาพ
 ในการวิจัยปฏิบัติงานเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
• 2538-2563 ศาสตราจารยภาควิชาการบัญชี 
 คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อายุ  70 ป การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น
• ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน
 2559-ปจจุบัน : บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
 ตำแหนง :  กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
  และบรรษัทภิบาลและกรรมการตรวจสอบ   
 ประเภทธุรกิจ : ใหคำปรึกษา พฒันา และวางระบบคอมพิวเตอร
  และเครือขายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
   สัดสวนการถือหุนในบริษัท ฯ  :  ไมมี 
• ตำแหนงในบริษัทอ่ืนท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน     
 2559-ปจจุบัน : บริษัท ไทยแชลแลค (1980) จำกัด
 ตำแหนง : กรรมการ 
 ประเภทธุรกิจ : ผลิตครั่งเม็ด
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท ฯ : ไมมี 

ตำแหนงในกิจการอื่นท่ีอาจทำใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน
• ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไมมี
• ตำแหนงในบริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน ไมมี

สัดสวนการถือหุนในบริษัท
• การถือหุนในบริษัทฯ จำนวน ไมมี
• สัดสวนการถือหุนในบริษัทรอยละ  ไมมี

ขอพิพาททางกฎหมาย ไมมี

การมีสวนไดสวนเสีย ไมมีสวนไดสวนเสียในทุกวาระ

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ
และผูบริหาร       ไมมี

1 ศ.ดร.อุทัย  ตันละมัย

ตำแหนง
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง /กรรมการตรวจสอบ

วันเขาดำรงตำแหนง : 
6 สิงหาคม 2563 (ระยะเวลา 1 ป 5 เดือน)

เอกสารแนบ 2
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ตำแหนง
กรรมการท่ีเปนผูบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาล

ตำแหนงในบริษัท
ผูอำนวยการโรงพยาบาล และเปนกรรมการผูมีอำนาจ
ลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท

วันเขาดำรงตำแหนงกรรมการ
29 กันยายน 2536 (ระยะเวลา 28 ป)

คุณวุฒิทางการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 - Director Certification Program(DCP) กับสมาคมสงเสริมสถาบัน
 กรรมการบริษัทไทย(IOD)
 - Anti-Corruption : The Practical Guide 31/2016 กับสมาคม
 สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
2560 - ปจจุบัน : ผูอำนวยการโรงพยาบาลนนทเวช 
2555 - ปจจุบัน : กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร
 ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
2552 - 2555 : ผูอำนวยการ สำนักการแพทย กรุงเทพมหานคร
2531 - ปจจุบัน : กรรมการมูลนิธิเบญจมบพิตร

2 นายแพทยสราวุฒิ สนธิแกว

อายุ  70 ป การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น 
- ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น             ไมมี
- ตำแหนงในบริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
  กรรมการบริษัท พงษพันธพัฒนา จำกัด

ตำแหนงในกิจการอ่ืนท่ีอาจทำใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน 
-  ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมมี
-  ตำแหนงในบริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน ไมมี

สัดสวนการถือหุนในบริษัท
- การถือหุนในบริษัทฯ จำนวน 1,332,000 หุน 
- สัดสวนการถือหุนในบริษัทรอยละ 0.83 

ขอพิพาททางกฎหมาย ไมมี

การมีสวนไดสวนเสีย ไมมีสวนไดสวนเสียในทุกวาระ

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
       - ไมมี -

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4
เอกสารแนบ 2



-14-

ตำแหนง
กรรมการท่ีเปนผูบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน

ตำแหนงในบริษัท
รองผูอำนวยการโรงพยาบาลสายงานแพทยและบริการ
การแพทย / เปนกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
ตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัทและไดรับมอบอำนาจ
ใหดำเนินการลงนามในใบอนุญาตใหดำเนินการสถาน
พยาบาลแทนบริษัทฯ

วันเขาดำรงตำแหนงกรรมการ
30 เมษายน 2562 (ระยะเวลา 1 ป 8 เดือน)

คุณวุฒิทางการศึกษา
การศึกษา - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร 
 มหาวิทยาลัยขอนแกน 
วุฒิบัตร - วุฒิบัตรผูมีความรูความชำนาญสาขาศัลยศาสตร
 - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
-  Director Certification Program(DCP277/2019)
 กับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
- ป2533 ถึง ปจจุบัน : โรงพยาบาลนนทเวช แพทยสาขาศัลยกรรมท่ัวไป
- ป2529 ถึง ป2533  : โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน

อายุ  57 ป

3 นายแพทยปยะศิลป  จันทรภู

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น
-  ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน             ไมมี
-  ตำแหนงในบริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน               ไมมี

ตำแหนงในกิจการอื่นท่ีอาจทำใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน 
-  ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไมมี
-  ตำแหนงในบริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน ไมมี

สัดสวนการถือหุนในบริษัท
- การถือหุนในบริษัทฯ จำนวน ไมมี
- สัดสวนการถือหุนในบริษทัรอยละ  ไมมี

ขอพิพาททางกฎหมาย ไมมี

การมีสวนไดสวนเสีย ไมมีสวนไดสวนเสียในทุกวาระ

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร
        ไมมี 

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 4
เอกสารแนบ 2
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1 ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล

ขอมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระ
เปนผูรับมอบฉันทะ

ตำแหนง   กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ท่ีอยู  เลขท่ี 69 ถ.นครสวรรค แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย
       กรุงเทพฯ 10100
วันเขาดำรงตำแหนงกรรมการ  13 พฤษภาคม 2552 (ระยะเวลา 12 ป)
คุณวุฒิทางการศึกษา
2508 : ปริญญาตรี บัญชี (บช.บ.) จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย
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 (IOD)
2561 : ASEAN Professional Accountant (ASEAN C.P.A.)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
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 สมาคมสงเสริม
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย

อายุ  79 ป

ประสบการณอื่นๆ :
- คณบดี คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)
- ผูอำนวยการ ศูนยบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)
- รองคณบดี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- หัวหนาภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ประธานหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ทางการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- กรรมการ การปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อสมท. จำกัด(มหาชน)
- กรรมการ และกรรมการการตรวจสอบ การทาเรือแหงประเทศไทย
- ผูพิพากษาสมทบศาลทรัพยสินทางปญญา และการคาระหวางประเทศกลาง
- กรรมการกองทุน และกรรมการตรวจสอบกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการ
 ศึกษา กระทรวงการคลัง
การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น 
-  ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
   บริษัท เอสซีจี เซรามิกส จำกัด (มหาชน)  
   ตำแหนง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
   สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ  : ไมมี    
-  ตำแหนงในบริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน     
 1. บริษัท นิลสุวรรณ จำกัด ตำแหนง : ประธานกรรมการ
 2. บริษัท นิลสุวรรณปรึกษาบริหาร จำกัด ตำแหนง : ประธานกรรมการ
ตำแหนงในกิจการอื่นท่ีอาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
-  ตำแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  ไมมี
-  ตำแหนงในบริษัทอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน ไมมี
สัดสวนการถือหุนในบริษัท
- การถือหุนในบริษัทฯ จำนวน ไมมี
- สัดสวนการถือหุนในบริษัทรอยละ  ไมมี
ขอพิพาททางกฎหมาย ไมมี
การมีสวนไดสวนเสีย ไมมีสวนไดสวนเสียในทุกวาระ
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  ไมมี

2551 : Chartered Director Class (CDC) 3/2008 สมาคมสงเสริม
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
2551 : Director Forum 2/2008
2551 : Audit Committee : Getting up to Speed
2551 : Current Some Seminaries 4/2008
2552 : Workshop 2/2009 Developing and Implementing A code
 of Ethics
2553 : Director Forum 3/2010 CSR Index กับการพัฒนา CG
 บริษัทไมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
2555 : Role of the Nomination and Governance Committee
 (RNA) 3/2012

2548 - 2561 : กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบและ
 ประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) สำนักนายกรัฐมนตรี  
2545 - 2561 : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท
 ไทยพลาสติก และเคมีภัณฑ จำกัด (มหาชน)
2556 - ปจจุบัน : อนุกรรมการตรวจสอบสภาวิชาชีพบัญชีฯ
2546 - ปจจุบัน : กรรมการ คณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชี
 ภาครัฐ กรมบัญชกีลางกระทรวงการคลัง
2546 - ปจจุบัน :ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตร
 ผูตรวจสอบภายในภาครัฐ กระทรวงการคลัง

หลักสูตรการอบรมและพัฒนาการศึกษาตอเนื่องประจำป 2564

หลักสูตรการอบรมและพัฒนาการศึกษาตอเนื่องประจำป 2564
ประเภทกิจกรรม หลักสูตร/รายละเอียดกิจกรรม
อานบทความทางวิชาการ บทความเกี่ยวกับการบัญชี, ภาษีอากร,
  การบริหารธุรกิจ, Digital, กฏหมาย
  และ Crypt currency

2543 - ปจจุบัน : กรรมการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน ภาครัฐ
 กระทรวงการคลัง
2540 - ปจจุบัน : กรรมการบริหารกองทุนสถาบัน พระปกเกลา
2537 - ปจจุบัน : กรรมการการเงินและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยเทคโน-
 โลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เอกสารแนบ 3
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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.  ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง  พนักงาน   ที่ปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจำ หรือผูที่มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ   หรือของผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา  2 ป   ทั้งนี้   ลักษณะตองหามดังกลาว  ไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ
เคยเปนขาราชการ  หรือที่ปรึกษา ของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ 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.  ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดำเนินงานของบริษัท
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ขอบังคับบริษัท เฉพาะท่ีเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน

 ขอ 28. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน เปนการประชุมสามัญประจำปภายในสี่เดือนนับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชี
ของบริษัท การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลาวแลว  ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจำนวนหุนไดไมนอยกวาหนึ่งในหาของจำนวนหุนที่จำหนายไดทั้งหมด
หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสิบของจำนวนหุนที่จำหนายไดทั้งหมด จะเขาชื่อกันทำหนังสือขอให
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได  แตตองระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือ
ดังกลาวดวย คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน
 ขอ 29.  ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทำเปนหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเรื่องท่ีจะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพื่อพิจารณา เพื่ออนุมัติ
แลวแตกรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม
โดยโฆษณาคำบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วันกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน
 ขอ 30.  ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจำนวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา หนึ่งในสาม ของจำนวนหุนที่จำหนายไดทั้งหมด  จึงจะเปนองค
ประชุม
  ในกรณีที่ปรากฏวา  การประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบ
องคประชุมตามที่กำหนดไว  หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุน
นั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ   ใหนัดประชุนใหมและใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวัน
ประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม
 ขอ 31. มติของที่ประชุมผูถือหุนน้ันใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี
 (1)  ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด
 (2) ในกรณีดังตอไปน้ี  ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
 ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนท่ีสำคัญใหแกบุคคลอ่ืน
 ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
 ค.  การทำ แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการใหเชากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสำคัญ การมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเขาจัด
การธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น   โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกำไรขาดทุนกัน
 ขอ 32. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปพึงกระทำมีดังนี้
 (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอที่ประชุมแสดงวา   ในรอบปที่ผานมา  กิจการของบริษัทไดจัดการไป
 (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
 (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
 (4) เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ
 (5) แตงตั้งผูสอบบัญชี
 (6) กจิการอื่น ๆ

หมวดท่ี  5 การประชุมผูถือหุน
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วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
( เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) สำหรับผูถือหุนท่ีพำนักในตางประเทศเทานั้น )

ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)
วันศุกร ท่ี 22 เมษายน 2565

 ดวยสถานการณการระบาดของ CORONA VIRUS (COVID19)  สงผลกระทบใหมีผูถือหุนบางสวนจำตองพำนักในตางประเทศ ดังนั้น
บริษัทฯ จึงไดอำนวยความสะดวกโดยการจัดประชุมผานสื่ออิเล็กสทรอนิกส (E-AGM)  สำหรับผูถือหุนที่พำนักในตางประเทศเทานั้น
โดยใหดำเนินการดังนี้
 1. ใหผูถือหุนที่ประสงคเขารวมประชุมโปรดกรอกขอมูลผูถือหุนและลงนามในแบบฟอรมลงทะเบียน **พรอมระบุ e-mail address
  ที่จะใชสำหรับลงทะเบียนเขาระบบการประชุมดานหลังชื่อ-สกุล  พรอมเบอรโทรศัพทมือถือสำหรับการติดตอทานผูถือหุนท่ีมี
  ความประสงคเขารวมประชุม 
 2. สงสำเนาหลักฐานแสดงตัวตนของผูถือหุนตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผานชองทาง e-mail : ir@nonthavej.co.th  หรือ
  kingkamol.w@nonthavej.co.th ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 เพ่ือตรวจสอบตัวตนและรับสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน
 3. สงหลักฐานฉบับจริง สำหรับผูถือหุนที่ประสงคเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะ  ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 มาที่
  เลขานุการบริษัท ฝายบัญชี การเงิน และนักลงทุนสัมพันธ 
  432 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)
  ถ.งามวงศวาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
 4. เมื่อบริษัทไดรับเอกสารยืนยันการเขารวมประชุมแลว  เจาหนาท่ีจะดำเนินการเพื่อไดรับและเขาถึงสิทธิในการรับชม-รับฟงการ
  ประชุม

เอกสารที่ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงตนกอนเขารวมประชุม
บุคคลธรรมดา
1.  กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง
 ใหแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหที่ยังไมหมดอายุ เชน  บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวขาราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือ
 เดินทาง และหากมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกุล ใหยื่นหลักฐานประกอบ
2. กรณีมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม
 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่สงมาพรอมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง  ครบถวนและลง
  ลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ
 2.2 สำเนาเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูถือหุน ตามขอ 1 และผูถือหุนไดลงชื่อรับรองสำเนาถูกตอง
 2.3 สำเนาเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ ตามขอ 1 และผูรับมอบฉันทะไดลงช่ือรับรองสำเนาถูกตอง
นิติบุคคล
1. กรณีผูแทนของผูถือหุน (กรรมการ) เขารวมประชุมดวยตนเอง
 1.1  แสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคลเชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ขอ 1
 1.2  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนอายุไมเกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกตอง  โดยผูแทนนิติบุคคล
  (กรรมการ) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่เปนผูถือหุน
2. กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม
 2.1  หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่สงมาพรอมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน  และลง
  ลายมือชื่อของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ
 2.2  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนอายุไมเกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกตอง โดยผูแทนนิติบุคคล  (กรรมการ)
  และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่เปนผูถือหุน
 2.3  สำเนาเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกตอง 
 2.4  สำเนาเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ขอ 1  และผูรับมอบฉันทะไดลงชื่อรับรอง
  สำเนาถูกตอง

เอกสารแนบ 5
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วิธีการมอบฉันทะ
 บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะที่จัดพิมพจำนวน 2 แบบ คือแบบ ก. และแบบ ข.ใหผูถือหุนแตละรายตามแบบที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการคากระทรวงพาณิชยไดกำหนดไว จำนวน 2 แบบ ดังนี้
แบบ ก. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน
แบบ ข. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
การลงทะเบียนเขารวมประชุม
 บริษัทฯ จะเปดระบบการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนกอนเริ่มการประชุมตั้งแต 8.00 น.เปนตนไป ในวันศุกรที่ 22 เมษายน 2565
เวลา 10.00 น. ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) สำหรับผูถือหุนที่พำนักในตางประเทศเทานั้น ณ หองประชุม ของบริษัทฯ  ตามสิ่งที่
สงมาดวยในหนังสือเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2565

การออกเสียงลงคะแนน
ข้ันตอนการออกเสียงลงคะแนน
 1. ประธานที่ประชุมขอใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ
 2. ผูถือหุนที่ประสงคจะออกเสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหพิมพคำดังกลาว สงกลับมาเพื่อประมวลผลคะแนน
การนับคะแนนเสียง
 1. ใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง และใหถือเอาเสียงขางมากเปนมติ เวนแตกฎหมายกำหนดเปนอยางอื่น ถาคะแนนเสียงเทากัน ให
  ประธานฯ มีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งตางหากจากฐานที่เปนผูถือหุน
 2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผูถือหุนในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียง  ไมเห็นดวย
  และงดออกเสียง แลวนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มอบฉันทะที่ไดบันทึกไวลวงหนา
 3. หากผูเขารวมประชุมประสงคจะออกจากหองประชุม โดยออกเสียงลงคะแนนไวลวงหนา โปรดติดตอเจาหนาที่  เวนแตประสงค
  จะใหถือวาออกเสียงลงคะแนนเห็นดวย
 4. การแจงผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง  โดยในแตละวาระจะใชจำนวนหุนของ
  ผูเขารวมประชุมลาสุด

3. กรณีผูถือหุนท่ีเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน
 3.1 ใหเตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเชนเดียวกับกรณีนิติบุคคล ขอ 1 หรือ 2
 3.2   ในกรณีที่ผูถือหุนท่ีเปนผูลงทุนตางประเทศมอบให Custodian เปนผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนตองสงหลักฐาน  ดังตอไปนี้
  เพิ่มเติม
  1) หนังสือมอบอำนาจจากผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศให Custodian  เปนผูดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ Custodian
 ทั้งนี้เอกสารท่ีมิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทำแปลภาษาอังกฤษแนบมาดวย และใหผูถือหุน  หรือผูแทนนิติบุคคลนั้นรับรอง
 ความถูกตองของคำแปล
 ** โดยบริษัทฯ จะไมทำการขอเอกสารเพ่ิมเติม หรือสรางภาระใหผูถือหุนเกินสมควรเชน  ไมมีการกำหนดใหตองใชบัตรประชาชนตัวจริง
 ของผูมอบอำนาจ กำหนดใหสิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสารหรือหนังสือเวียนของทางการท่ีเกี่ยวของ**
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ขอควรปฏิบัติ
สำหรับผูเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2565 

ภายใตสถานการณการแพรระบาดของ  COVID-19
บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

 เพื่อปองกันการแพรระบาดของ COVID-19 และเพื่อปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  บริษัทฯ ได
จัดจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิรางกายกอนเขารวมประชุม และจัดเตรียมแอลกฮอลเจลสำหรับลางมือในจุดตางๆ  บริเวณสถานที่
จัดการประชุม และไดจัดที่นั่งใหมีระยะหางไมเบียดเสียด

คำแนะนำสำหรับผูเขารวมประชุม 
 1. ทานผูถือหุนควรงดเขารวมประชุม หากตนเองมีอาการปวยของโรคระบบทางเดินหายใจ  รวมถึงกรณีที่ทานมีไข ไอ เจ็บคอ
  มีน้ำมูก หอบเหน่ือย
 2. หากทานหรือครอบครัวหรือผูใกลชิดไดเดินทางไปยังพื้นที่ระบาดของโรคในชวง 14 วันกอนวันประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งน้ี
  ควรงดการเขารวมประชุม
 3. กอนเขารวมประชุม ควรจัดเตรียมหนากากอนามัยและแอลกอฮอลเจลสำหรับใชของตนเองใหเพียงพอ  และควรปฎิบัติตามหลัก
  สุขอนามัย เชน ลางมือบอยๆ ดวยน้ำและสบู หรือแอลกอฮอลเจล และสวมใสหนากากอนามัย
 4. หากพบวาทานปวยหรือเร่ิมปวย กรุณาติดตอเจาหนาท่ีประจำจุดตางๆ และกรุณางดเขารวมประชุมทันที
 5. หากทานมีอุณหภูมิของรางกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียล กรุณางดเขารวมประชุมทันที
 6. หลีกเลี่ยงการอยูใกลชิดกับผูมีอาการปวย โดยเฉพาะอยางย่ิงผูปวยที่มีอาการโรคในระบบทางเดินหายใจท่ีไมปองกันตนเอง

บริษัทขอความรวมมือผูถือหุนดังน้ี
 1. บริษัทฯ ขอสนับสนุนใหทานใชสิทธิของทาน โดยการมอบฉันทะใหกรรมการอิสระเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
  ทานสามารถดูรายละเอียดของกรรมการอิสระตามท่ีบริษัทไดจัดสงใหแลว พรอมหนังสือมอบฉันทะแบบ ข  โดยสามารถสงหนังสือ
  มอบฉันทะพรอมหลักฐาน ภายในวันจันทร ที่ 18 เมษายน 2565 สงมาที่ 
         เลขานุการบริษัท / ฝายบัญชี และ การเงิน / นักลงทุนสัมพันธ 
         บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)
         432 ถ.งามวงศวาน ต.บางเขน  อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000   
 2. สงคำถามลวงหนากอนการประชุมผูถือหุนใหแกบริษัท ตามแบบฟอรมคำถามลวงหนา  ใหบริษัทลวงหนาโดยไมตองมารวม
  ประชุม (ตามแบบฟอรมที่แนบมา) ไดทาง E-mail: ir@nonthavej.co.th หรือ kingkamol.w@nonthavej.co.th  หรือโทรสาร
  02-596-7925 ภายในวันจันทรที่ 18 เมษายน 2565
 3. ดวยพื้นที่อันจำกัดบริษัทจัดที่นั่งจำนวน 60 ที่นั่ง ไมอนุญาตใหผูติดตามเขารวมในบริเวณหองประชุมและที่นั่งสำรอง  เมื่อครบ
  จำนวนแลวบริษัทจำเปนตองขอใหทานมอบฉันทะใหกรรมการอิสระเขาประชุมแทน
 4. บริษัทงดแจกของที่ระลึก และงดบริการอาหารวาง เครื่องด่ืมชา กาแฟ  รวมทั้งไมอนุญาตใหรับประทานอาหารในบริเวณสถานที่
  ประชุมโดยเด็ดขาด
 5. บริษัทงดแจกรายงานประจำป 2564 งบการเงินประจำป 2564 ในแบบรูปเลมในวันประชุม  เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของรวมกับผูอื่น
  และเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัย ของผูเขารวมงานทุกทาน
ขอปฏิบัติการซักถามในหองประชุม เพื่อใชเวลาประชุมสั้น กระชับ และไมนาน (ไมเกิน 1.30 ชั่วโมง)
 1. ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่มีขอซักถามในท่ีประชุมจะใหเขียนคำถามลงในกระดาษแลวสงใหเจาหนาท่ีรวบรวมไวโดยบริษัท
  จะตอบคำถามในหองประชุมเฉพาะเร่ืองท่ีเกี่ยวกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเทาน้ัน
 2. บริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบท้ังหมดท่ีสงมาลวงหนา และที่สอบถามในหองประชุมโดยรวมไวเปนสวนหน่ึงของ
  รายงานการประชุมผูถือหุนซึ่งจะเผยแพรผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยและ website ของบริษัทภายใน 14 วนั
  นับแตการประชุมเสร็จสิ้น
 3. เพื่อสุขอนามัยของสวนรวม บริษัทจะไมจัดไมโครโฟนส าหรับการซักถามใหแกผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ
 4. ในระหวางรอผลการนับคะแนนซ่ึงตองรวบรวมจากหองประชุมหลักและจากระบบ E- AGM ซึ่งอาจใชเวลานาน  ประธานที่ประชุม
  จะดำเนินการประชุมในวาระอ่ืนตอไปกอน  อยางไรก็ตามจะมีการประกาศผลคะแนนทุกวาระใหผูถือหุนไดทราบกอนเสร็จสิ้น
  การประชุม



คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 1 / 2565 ในวันศุกรที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมใหญ ชั้น 6  บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 432 ถนนงามวงศวาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก
(แบบท่ัวไปซึ่งเปนแบบท่ีงายไมซับซอน)

ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2550



คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการ  ประชุมใหญสามัญผูถือหุน
ครั้งท่ี 1/2565 ในวันศุกรที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมใหญ ชั้น 6  บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 432 ถนนงามวงศวาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ดังนี้
 (1)   วาระที่ 1 เพื่อทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำป 2564
               เปนวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำป 2564 จึงไมมีการลงมติในวาระน้ี

        วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแส
        เงินสดของบริษัทฯ ประจำป 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังน้ี
   เห็นดวย……….เสียง ไมเห็นดวย……….เสียง   งดออกเสียง……….เสียง

   วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไร และพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล
   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังน้ี
      เห็นดวย……….เสียง ไมเห็นดวย……….เสียง  งดออกเสียง……….เสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข
(แบบท่ีกำหนดรายการตางๆท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว)

ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2550



  การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด
       เห็นดวย……….เสียง  ไมเห็นดวย……….เสียง   งดออกเสียง……….เสียง
  การแตงตั้งกรรมการรายบุคคล
         1. ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย ตำแหนง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง/
                        กรรมการตรวจสอบ
   เห็นดวย……….เสียง   ไมเห็นดวย……….เสียง   งดออกเสียง……….เสียง
  2. นพ.สราวุฒิ สนธิแกว ตำแหนง กรรมการ/กรรมการบรรษัทภิบาล และบริหารความเสี่ยง
   เห็นดวย……….เสียง  ไมเห็นดวย……….เสียง  งดออกเสียง……….เสียง
  3. นพ.ปยะศิลป จันทรภู  ตำแหนง  กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
   เห็นดวย……….เสียง  ไมเห็นดวย……….เสียง  งดออกเสียง……….เสียง

     วาระที่ 4 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ     
    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้

 วาระที่ 5 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดเงินคาตอบแทน ประจำป 2565
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
   เห็นดวย……….เสียง   ไมเห็นดวย……….เสียง    งดออกเสียง……….เสียง

 วาระที่ 6 พิจารณากำหนดเงินคาตอบแทนกรรมการบริษัท ฯ ประจำป 2565
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
   เห็นดวย……….เสียง ไมเห็นดวย……….เสียง   งดออกเสียง……….เสียง

 วาระที่ 7 เรื่อง อื่นๆ 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้
   เห็นดวย……….เสียง  ไมเห็นดวย……….เสียง  งดออกเสียง……….เสียง

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง
 และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน

(6)   ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน  หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
 หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตน  รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใดใหผูรับมอบ
 ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
  กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทำไปในการประชุม  เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบ
 ฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทำเองทุกประการ

หมายเหตุ
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจำนวนหุน
 ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจำตอแบบหนังสือมอบ
 ฉันทะแบบ ข.ตามแนบ 



ใบประจำตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

 ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/ 2565 ของ บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)  ในวันศุกรที่ 22 เมษายน
2565 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมใหญ ชั้น 6 บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) เลขที่ 432 ถนนงามวงศวาน ตำบลบางเขน
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย



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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