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ท่ี THG 16/2564 

 วนัท่ี 16 มีนาคม 2564 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย : 1. หนงัสือเชิญประชมุท่ีมรีหสัคิวอาร ์(QR Code) (โปรดนาํมาแสดงในวนัประชมุเพือ่ใชล้งทะเบียน) 

 2. ประวตัิผูส้อบบญัชี (เอกสารประกอบวาระท่ี 5) 

 3. ประวตัิของบคุคลท่ีถกูเสนอชื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั (เอกสารประกอบวาระท่ี 6) 

 4. ขอ้มลูกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะ 

 5. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผูเ้ขา้รว่มประชมุ การมอบฉนัทะ และการออกคะแนนเสียง 

 6. ขอ้บงัคบับรษิัทในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

 7. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

 8. การใชร้หสัคิวอาร ์(QR Code) 

 9. หนงัสือมอบฉนัทะ 

  

      โดยหนังสือฉบับนี ้ขอแจง้ใหท่้านทราบว่าการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ของบริษัท ธนบุรี เฮลทแ์คร ์

กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) (“THG”) จัดให้มีขึน้ในวันท่ี 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ นันทอุทยานสโมสร (ตรงขา้ม

โรงพยาบาลธนบรีุ) เลขท่ี 64  ซอยอิสรภาพ 44 แขวงบา้นช่างหล่อ  เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ 10700 โดยมีระเบียบวาระ

การประชมุ ดงันี ้

วาระท่ี 1  ประธานแจง้ท่ีประชมุเพ่ือทราบ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติซือ้หุน้คืนเพ่ือบริหารทางการเงิน ตัง้แต่วันท่ี 21 เมษายน 2563 ถึงวันท่ี 20 

กนัยายน 2563 รวมจาํนวนหุน้ท่ีซือ้คืนทัง้หมด 5,281,400 หุน้ เป็นเงิน 105,026,490 บาท 

 

วาระท่ี 2  พิจารณารบัทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล รายงานผลการดาํเนินงานของ THG ในรอบปี 2563 ปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี 2563  

(รายงานประจาํปีไม่ไดแ้จกเป็นรูปเล่ม สามารถดาวนโ์หลดไดโ้ดยการสแกน QR Code ขอ้มูลบริษัท/หลักทรพัย ์ตามท่ี

ปรากฎดา้นล่าง)  

 



หนงัสือเชิญประชมุผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2564                    หนา้ 2 | 40 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า  สมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบผลการดาํเนินงาน 

คาํอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ รวมถึงปัจจยัต่าง ๆ  ท่ีกระทบต่อ THG ทัง้ดา้นบวกและดา้นลบอย่างมีนยัสาํคญั 

การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของ THG ในรอบปี 2563 และพฒันาการเก่ียวกบันโยบายเก่ียวกบัการต่อตา้นการทจุรติคอรปัชนั 

การลงมต ิ วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบจึงไม่ตอ้งลงมติ 

 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจาํปี 2563 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล งบการเงินสาํหรบัรอบระยะเวลาบัญชีประจาํปี 2563 สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ตามท่ี

ปรากฏอยู่ในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจาํปี ไดผ่้านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดย

ผูส้อบบญัชีแลว้ โดยมีสาระสาํคญั ดงันี ้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทนุ (หน่วย : บาท)   

THG งบการเงินรวม (ลา้นบาท) งบการเงนิเฉพาะกจิการ (ลา้นบาท) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 

สินทรพัย ์ 20,284.99 20,280.21 19,038.99 19,612.94 

หนีสิ้น 11,503.50 11,949.06 9,018.34 9,534.82 

รายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล 6,750.09 6,279.13 5,161.07 4,701.55 

รายไดร้วม 8,232.16 7,314.80 5,605.90 5,129.22 

กาํไรสาํหรบัปี 459.77 22.81 692.29 460.06 

กาํไรสาํหรบัปีสาํหรบับรษิัทใหญ่ 462.39 62.43 692.29 460.06 

กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.55 0.07 0.82 0.54 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า งบการเงินดงักล่าวไดผ่้านการพิจารณาของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้ โดยผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นต่องบการเงินของ THG ว่ามีความ

ถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรบัรองทั่วไป ท่ีประชมุผูถื้อหุน้จึงสมควรอนมุตัิงบการเงินดงักล่าว  

การลงมต ิ   วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกาํไรสทุธิเป็นทนุสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2563 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล   

1) การจดัสรรเงินทนุสาํรอง 

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ("พ.ร.บ. 

บริษัทมหาชนจาํกัด") กาํหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่า
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รอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธิประจาํปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองนีจ้ะมจีาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ย

ละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยทนุสาํรองดงักล่าวเป็นสาํรองท่ีไม่สามารถจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้

THG ไดจ้ดัสรรทุนสาํรองจาํนวน 112.5 ลา้นบาท เท่ากับรอ้ยละ 13 ของทุนจดทะเบียนของ THG ตามท่ีกฎหมาย

และขอ้บงัคบัของ THG กาํหนดไวค้รบถว้นแลว้ จึงไม่ตอ้งจดัสรรเพ่ิมในปีนี ้

2) การจ่ายเงินปันผล 

สาํหรบัการจ่ายเงินปันผลนัน้ THG มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราประมาณรอ้ยละ 40 ของกาํไร

สุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ THG หลังหักภาษีเงินได ้แต่ไม่รวมกาํไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไม่

เกิดขึน้จรงิ และภายหลงัจากหกัเงินสาํรองตามกฎหมายและเงินสาํรองอ่ืน ๆ แลว้  

ทัง้นี ้THG มีกาํไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ประมาณ 460.06 ลา้นบาท จึงเห็นสมควรเสนอจ่ายเงนิปันผล

สาํหรบัผลประกอบการ ปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 55.02 ของกาํไรสทุธิ และคิดเป็นเงินปันผลจ่าย

ทัง้สิน้จาํนวน 253.14 ลา้นบาท ทัง้นี ้อัตราการจ่ายเงนิปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของ THG  

โดยกาํหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวันท่ี 15 มีนาคม 2564 และจ่ายเงินปันผลภายในวันท่ี 21 

พฤษภาคม 2564 ทัง้นีก้ารใหสิ้ทธิดงักล่าว ยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากตอ้งรบัอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ก่อน  

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 2561 2562 2563 

กาํไรสทุธิตามงบการเงินรวม (ลา้นบาท) 366.68 459.77 22.81 

กาํไรสทุธิท่ีเป็นส่วนของบรษิัทใหญ่ตามงบการเงินรวม (ลา้นบาท) 347.60 462.39 62.43 

กาํไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) 1) 758.73 692.29 460.06 

กาํไรสทุธิท่ีเป็นส่วนของบรษิัทใหญ่ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ลา้นบาท) 1) 758.73 692.29 460.06 

จาํนวนหุน้ (ลา้นหุน้) 849.08 849.08 849.08 

จาํนวนหุน้ (หกัจาํนวนหุน้ซือ้คืน ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์64) (ลา้นหุน้) 849.08 849.08 843.80 

กาํไรสทุธิต่อหุน้ คาํนวณจากงบการเงินรวม (หุน้) 0.41 0.55 0.07 

กาํไรสทุธิต่อหุน้ คาํนวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (หุน้) 1) 0.89 0.82 0.54 

อตัราเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท) 0.35 0.40 0.30 

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ลา้นบาท) 297.18 339.63 253.14 

สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล คาํนวณจากงบการเงินรวม (รอ้ยละ) 85.50 73.45 405.50 

สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล คาํนวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (รอ้ยละ) 1)  39.17 49.06 55.02 

หมายเหตุ: 1) ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัทมีมตเิปลีย่นแปลงนโยบายการจ่ายเงนิปันผลจาก “อตัราไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไร

สทุธิตามงบการเงนิรวม” เป็น “อตัราไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธิตามงบการเงนิเฉพาะกิจการ” เมือ่วนัที ่14 สงิหาคม 2563 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุ ดงันี ้ 

1. THG มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 849.08 ลา้นบาท และไดจ้ดัสรรกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายไวแ้ลว้เป็นจาํนวน 

112.5 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 13 ครบตามข้อบังคับของTHG กาํหนด จึงไม่ตอ้งจัดสรรกาํไรไว้เป็นทุนสาํรอง

เพ่ิมเติมตามกฎหมายในงวดนีอี้ก 
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2. อนมุตัิจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลประกอบการปี 2563  ในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 55.02 ของกาํไรสทุธิ

จากงบการเงินเฉพาะกิจการ และคิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิน้จาํนวน 253.14 ลา้นบาท ทั้งนี ้การจ่ายเงินปันผล

ดงักล่าวใหจ้่ายแก่ผูถื้อหุน้เฉพาะผูม้ีสิทธิไดร้บัเงินปันผลตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ตามท่ีปรากฏรายชื่อ ณ วนักาํหนด

รายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวันท่ี 15 มีนาคม 2564 โดยมีกําหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันท่ี 21 

พฤษภาคม 2564  

การลงมต ิ    วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 5  พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล   เพ่ือให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบัญชีของ THG 

ประจาํปี 2564 ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. 

บริษัทมหาชนจาํกัด") และขอ้บังคับของบริษัทขอ้ 56 และ 57 กาํหนดว่า ผูส้อบบัญชีใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจาํปี

แต่งตัง้ ผูส้อบบญัชีซึ่งออกไปนัน้จะเลือกกลบัเขา้ตาํแหน่งอีกก็ได ้ผูส้อบบญัชีควรไดค้่าตอบแทนเท่าใด ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้

กาํหนด 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบัญชีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี 

เสนอบรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั (“PWC”) ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีของ THG และบรษิัทย่อยเดิมตัง้แต่ปี

บญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ถึงปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 รวมเป็นระยะเวลา 7 ปีรวมทัง้ไดม้ีการเปล่ียน

ผู้สอบบัญชีท่ีลงนามครบตามท่ีกาํหนดแลว้ เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานเกิดความต่อเน่ือง อีกทั้งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีท่ีมี

ประสบการณ ์ความรู ้ความเชี่ยวชาญ ความเขา้ใจธุรกิจ และผลการตรวจสอบปีท่ีผ่านมาเป็นมาตรฐานเชื่อถือได ้รวมทัง้มี

ความสามารถในการจัดทาํงบการเงินของ THG ได้ทันตามกําหนดเวลา รวมถึงค่าสอบบัญชี ท่ี PWC มีการปรับลด

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีใหก้ับกลุ่ม THG  ซึ่งเห็นว่าค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีปี 2564 ของ PWC มีความเหมาะสม พรอ้มได้

ใหค้วามเห็นต่อคณะกรรมการบรษิัท เพ่ือพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจาํปี 2564 

โดยขออนมุตัิท่ีประชมุผูถื้อหุน้ดงันี ้

1) โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนหน่ึงคนใดของ PWC ดงัมีรายชื่อดงัต่อไปนีม้ีอาํนาจสอบทาน ตรวจสอบ แสดงความเห็น

ต่องบการเงิน และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งของ THG และบริษัทย่อยสาํหรบัปี 2564 

รายละเอียดประวตัิของผูส้อบบญัชีปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2  

 

ชื่อ-สกลุ 

ผูส้อบบญัช ี

รบัอนญุาตเลขท่ี 

ปีท่ีลงนามในฐานะผูส้อบ

บญัชี THG 

จาํนวนปี 

นายกฤษณ ์ชชัวาลวงศ ์ 5016 2563 1 

นางอนทุยั ภมูิสรุกลุ 3873 - - 

นายวเิชยีร  กิ่งมนตรี 3977 - - 
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ทัง้นีผู้ส้อบบญัชีตามรายชื่อขา้งตน้ไม่มีความสมัพนัธ ์และ/หรือ ส่วนไดเ้สียระหว่างผูส้อบบญัชีกับบริษัท/ บริษัท

ย่อย/ ผูบ้รหิาร/ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าว ตลอดจนไม่มีรายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนก์บั THG แต่อย่างใด 

2) หากผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัอนญุาตดงักล่าว ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ให ้PWC จดัหาผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัอนญุาต

อ่ืนของบรษิัทมาปฏิบตัิหนา้ท่ีแทนได ้โดยมอบอาํนาจใหก้รรมการบรษิัทเป็นผูพิ้จารณาใหค้วามเห็นชอบ  

3) เสนอคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี PWC สาํหรบัค่าสอบบญัชีของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะ สาํหรบัรอบ

ปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และค่าสอบทานงบไตรมาสใหผู้ส้อบบญัชีของ THG จาํนวน 3,750,000 บาท รวมถึง

รบัทราบค่าสอบบญัชี PWC สาํหรบับรษิัทย่อย จาํนวนรวม 4,600,000 บาท และ รบัทราบคา่สอบบญัชีของสาํนกังานสอบ

บญัชีอ่ืน ๆ สาํหรบับรษิัทย่อย ในวงเงินประมาณการรวม 330,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการบรษิทั จะดแูลใหส้ามารถจดัทาํ

งบการเงินไดท้นัตามกาํหนดระยะเวลา สรุปไดด้งันี ้ 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ี 2562 2563 

ท่ีขออนมุตั ิ

2563 

หลงัปรบัลด 

บรษิัทย่อย 

2564 

ก.ค่าสอบบญัชี (Audit Fee) (บาท) 

   1. THG 

   2. บรษิัทย่อย 

 

4,200,000 

8,500,000 

 

3,900,000 

6,530,000 

 

3,900,000 

6,030,000 

 

3,750,000 

4,930,000 

ข.ค่าบรกิารอ่ืน (Non-Audit Fee ) ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

รวมคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี (บาท) 12,700,000 10,430,000 9,930,000 8,680,000 

ทัง้นี ้ค่าสอบบญัชีปี 2564 อาจเปล่ียนแปลงตามจาํนวนบรษิัทยอ่ย และ/หรือปรมิาณงานท่ีเกดิขึน้จรงิระหวา่งปี 

4) มอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบรษิัทสอบทานงบการเงินของ THG เพ่ิมเติมตามความจาํเป็นเหมาะสม 

5) รบัทราบคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีบรษิัทย่อยท่ีลดลง ในปี 2563 จากท่ีคณะกรรมการบรษิัทไดอ้นมุตัิไว ้โดยปรบั

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีลดลง จาํนวน 500,000 บาท เหลือจาํนวน 6,030,000 บาท จากเดิม 6,530,000 บาท 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการไดพิ้จารณาคณุสมบตัิ และค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีซึ่งมีความสมเหตุสมผลและได้

ผ่านการพิจารณาจากกรรมการตรวจสอบอย่างรอบคอบแลว้ เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุ ดงันี ้

1. อนุมตัิแต่งตัง้ บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คูเปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด เป็นผูส้อบบญัชีของ THG และบริษัทย่อย สาํหรบั

รอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนหน่ึงคนใดดงัมีรายชื่อดงัต่อไปนีม้ีอาํนาจสอบทาน 

ตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน และลงนามในรายงานการสอบบญัช ีและการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง   

1) นายกฤษณ ์ชชัวาลวงศ ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 5016 หรือ 

2) นางอนทุยั ภมูิสรุกลุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 3873 หรือ 

3) นายวิเชียร กิ่งมนตรี  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 3977 
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และมอบอาํนาจใหก้รรมการเป็นผูพิ้จารณาใหค้วามเห็นชอบ หากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คูเปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั 

จะตอ้งจดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอ่ืนแทนผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตขา้งตน้ท่ีไม่สามารถปฏิบตัิงานได ้

2. อนมุตัิคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี สาํหรบัค่าสอบบญัชีของงบการเงนิรวม และงบการเงินเฉพาะของ THG สาํหรบัรอบปี

บญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 วงเงินไม่เกิน 3,750,000 บาท 

3.  มอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบรษิัท เป็นผูม้ีอาํนาจอนมุตัิคา่สอบทานงบการเงินของ THG ในปี 2564 เพ่ิมเติมตาม

ความจาํเป็นเหมาะสม 

4. รบัทราบค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี สาํหรบัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของงบการเงินบรษิัทยอ่ยประจาํปี 2564 วงเงินไม่เกนิ 

4,930,000 บาท และค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบรษิัทย่อยในปี 2563 ท่ีลดลง จาํนวนเงิน 500,000 บาท 

การลงมต ิ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล มาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และขอ้ 18 แห่งขอ้บังคบัของ THG กาํหนดว่า ในการ

ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอย่างนอ้ยจาํนวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถา้จาํนวน

กรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไมไ่ดก้็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสดุกบัส่วน 1 ใน 3  

THG มีกรรมการรวมทั้งสิน้ 13 ท่าน ในปีนี ้มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 5 ท่าน โดยมี

รายนามดงัต่อไปนี ้

ชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 
1. นพ. ธนาธิป  ศภุประดิษฐ์ รองประธานกรรมการ 

2. นายเฉลิมกลุ อภิบณุโยภาส กรรมการ ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกิจการและจรยิธรรมธุรกิจ และ

กรรมการบรหิารความเส่ียง 

3. นายวีระชยั  ศรีขจร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน กรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการบรหิารความเส่ียง 

4. นพ. เอือ้ชาติ กาญจนพิทกัษ ์ กรรมการ 

5. นางกรรณิการ ์งามโสภี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารความเส่ียง 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกับดแูลกจิการท่ีดี THG ไดแ้จง้ข่าวในเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคล

ท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสม เพ่ือคดัเลือกเป็นกรรมการบรษิัทล่วงหนา้สาํหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ตัง้แต่วนัท่ี 1 

ตลุาคม 2563 ถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2564 ซึ่งปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอชื่อบคุคลเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

ความเห็นคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนได ้ไดม้ีการพิจารณากลั่นกรองดว้ยความ

รอบคอบ ระมดัระวงั เพ่ือใหม้ั่นใจว่าบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อในครัง้นี ้มีคุณสมบตัิท่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ

บริษัทฯ โดยคาํนึงถึงประโยชนส์ูงสุดของ THG รวมถึงคุณสมบตัิ ประสบการณ ์และความเชี่ยวชาญของกรรมการท่ีครบ

กาํหนดตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ ทั้งไดพิ้จารณาแลว้ว่าบุคคลท่ีจะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้

ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง จึงเห็นชอบใหเ้สนอรายชื่อกรรมการรายเดิม 5 ท่านกลบั
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เขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบรษิัทและกรรมการชดุยอ่ยต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยมีประวตัิพอสงัเขปดงัปรากฏในส่ิงท่ีส่งมา

ดว้ย 3 ไดแ้ก ่

ชื่อกรรมการ ตาํแหน่ง 
1. นพ. ธนาธิป  ศภุประดิษฐ์ รองประธานกรรมการ 

2. นายเฉลิมกลุ อภิบณุโยภาส กรรมการ ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกิจการและจรยิธรรมธุรกิจ และ

กรรมการบรหิารความเส่ียง 

3. นายวีระชยั  ศรีขจร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการบรหิารความเส่ียง 

4. นพ. เอือ้ชาติ กาญจนพิทกัษ ์ กรรมการ 

5. นางกรรณิการ ์งามโสภี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารความเส่ียง 

 

การลงมต ิ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิเป็นรายบคุคล โดยกรรมการท่ีไดร้บัการเสนอแต่งตัง้ใหก้ลบัเขา้เป็นกรรมการไดอ้อกจาก

หอ้งประชุมระหว่างการประชุมในวาระนี ้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน ตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีกาํหนดในขอ้บงัคบัของ THG ขอ้ 15 ดงัปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 

 

วาระท่ี 7  พิจารณาอนมุตัิการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยดว้ยความ

เหมาะสม ตามหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนตามความเห็นของท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพ่ือตอบ

แทนการทํางานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จึงเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยประจาํปี 2564 ในอตัราเท่ากบัปี 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

 

ตาํแหน่ง 

2563 - 2564 

ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อ

ปี) 
เบีย้ประชมุ (บาทต่อครัง้) 

ประธานกรรมการบรษิัท  180,000 12,000 

กรรมการบรษิัท 150,000 12,000 

คณะกรรมการชดุย่อย ไดแ้ก ่

1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

2) คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

3) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

4) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรม

ธุรกิจ 

- 12,000 

หมายเหต:ุ 1) คณะกรรมการบริหารไม่จดัเป็นคณะกรรมการชุดย่อย และไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชุม 

 2) ผูบ้ริหารทีเ่ป็นกรรมการชุดย่อยจะไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชมุ  
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2) ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน 

2.1 ค่ารกัษาพยาบาลในโรงพยาบาลธนบุรี ในอตัราเดียวกบัปี 2563 ซึ่งใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบัสวสัดิการผูบ้รหิาร

โรงพยาบาลธนบรีุ ดงันี ้

ตาํแหน่ง คา่รกัษาพยาบาล ปี 2563 - 2564 

ประธานกรรมการบรษิัท และกรรมการบรษิัท 100,000 บาทต่อปี ส่วนเกินลด 50% 

บิดา-มารดา ส่วนลด 50% ไม่จาํกดัวงเงิน 

ภรรยาและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ ส่วนลด 50% รวมแลว้ไม่เกิน 100,000 

2.2 ค่าประกนัสขุภาพ (โรค COVID-19) ประจาํปี 2564 

2.3 ค่าประกนัภยัความรบัผิดของกรรมการและเจา้หนา้ท่ีของบรษิัท 

ความเห็นคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยประจาํปี 2564 เท่ากบัปี 2563 ทัง้นี ้คณะกรรมการบรหิารไม่จดัเป็นคณะกรรมการ

ชดุย่อย จึงไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชมุ และผูบ้รหิารท่ีเป็นกรรมการชดุย่อยจะไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชมุ 

สาํหรบัพิจารณาค่าตอบแทนท่ีมิใช่ตวัเงิน ไดแ้ก่ 1) ค่ารกัษาพยาบาลในโรงพยาบาลธนบุรี ในอตัราเดียวกบัปี 2563 ซึ่งใช้

หลักเกณฑเ์ดียวกับสวัสดิการผูบ้ริหารโรงพยาบาลธนบุรี 2) ค่าประกันสุขภาพ (โรค COVID-19) และ 3) ค่าประกันภัย

ความรบัผิดของกรรมการและเจา้หนา้ท่ีของบรษิัท 

การลงมต ิ  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระ 8  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเขา้ร่วมประชุมในวันท่ี 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ นันทอุทยานสโมสร (ตรงขา้ม

โรงพยาบาลธนบุรี) เลขท่ี 64  ซอยอิสรภาพ 44 แขวงบา้นช่างหล่อ  เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ 10700 THG จะเปิดให้

ลงทะเบียนเพ่ือเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ตัง้แต่เวลา 12.00 น.  

THG มีความตระหนกัและห่วงใยต่อสขุภาพและความปลอดภยัของผูถื้อหุน้และผูเ้ขา้รว่มประชมุ รวมถึงผูท่ี้มีส่วน

ร่วมในการจัดประชุมทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอใหท่้านผูถื้อหุน้และผูเ้ขา้ร่วมประชุม ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและ

แนวทางปฏิบัติตนสาํหรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 กรณีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งได้

แนบมาพรอ้มนีอ้ย่างเครง่ครดั  

ขอแสดงความนบัถือ 

บรษิัท ธนบรีุ เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
 

………………………………... 

( นายแพทยบ์ญุ วนาสิน ) 

ประธานกรรมการ 
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มาตรการและแนวทางปฏิบตัตินสาํหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2564 

กรณีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

 THG ขอแจง้ใหท้ราบถึงแนวมาตรการและปฏิบตัิตนในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ดงันี ้

1. เน่ืองจากการจัดประชุม AGM จะเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นปัจจัยเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 THG ขอแนะนาํใหท่้านผูถื้อหุน้ทุกท่านพิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอิสระ แทนการเขา้ร่วม

ประชมุ AGM ดว้ยตนเอง เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดโอกาสเส่ียงต่อการแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 และเพ่ือสขุอนามยัของ

ผู้ถือหุ้น โดยใช้หนังสือมอบฉันทะท่ีไดจ้ัดส่งให้กับผู้ถือหุน้ในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 ซึ่งสามารถพิจารณาประวัติโดยสังเขปของ

ก ร ร ม ก าร อิ สระ ได้ใน ส่ิ ง ท่ี ส่ ง มาด้วย  4 ห รื อ ด า วน์ โห ลด ทา ง เว็บ ไซต์บ ริษัท ฯ  http://www.thg.co.th/th/investor-

relations/shareholders-meeting และสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพรอ้มเอกสารหลักฐาน มายังสาํนักเลขานุการบริษัท 

THG ชัน้ 5 โรงพยาบาลธนบุรี บาํรุงเมือง 611 ถนนบาํรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 

10100 

2. THG เปิดช่องทางใหผู้ถื้อหุน้เสนอคาํถามล่วงหนา้ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุ โดยเผยแพรข่ัน้ตอนบน

เว็บไซดข์องบรษิทัฯ https://www.thg.co.th/th/investor-relations/shareholders-meeting ภายในวนัท่ี 19 เมษายน 2564 

โดยบรษิัทจะพิจารณาเลือกคาํถามท่ีสอดคลอ้งกบัวาระเพ่ือตอบในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ และบนัทึกในรายงานการประชมุ 

3. กรณีท่ีผูถื้อหุน้ประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง THG ขอแจง้มาตรการและแนวทางการดาํเนินการในการจดั

ประชมุ เพ่ือป้องกนัและลดโอกาสเส่ียงต่อการแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 ดงันี ้

3.1. THG จะจดัตัง้จดุคดักรองเบือ้งตน้บรเิวณดา้นหนา้หอ้งประชมุ หากพบว่าท่านมีอาการไข ้ไอ เจ็บคอ หอบ

เหน่ือย ขอใหท่้านมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอิสระ แทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง การต่อแถว ณ จุด

คดักรอง จดุตรวจเอกสาร จดุลงทะเบียน จะเวน้ระยะห่าง 1-2 เมตรตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

3.2. ขอความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมประชุม โปรดเตรียมหนา้กากอนามัยมาดว้ยตนเอง และสวมใส่หนา้กากอนามัย

ตลอดระยะเวลาท่ีเขา้รว่มการประชมุ เพ่ือลดความเส่ียงต่อการแพรแ่ละติดตอ่ของเชือ้โรค ทัง้นี ้หากท่านใดไม่

สวมใส่หนา้กากอนามยั ขอสงวนสิทธิ์ในการเขา้รว่มประชมุ 

3.3. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งกรอกแบบสอบถาม เพ่ือการคดักรองจากโรค COVID-19 ในกรณีท่ีท่านปกปิดขอ้มลู

ดา้นสขุภาพหรือประวตัิการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบญัญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

3.4. ผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกเชิญให้นั่งโดยมีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ท่ีเหมาะสม โดยเว้น

ระยะห่างระหว่างเกา้อี ้1-2 เมตร โดยจาํนวนท่ีนั่งและจาํนวนผูเ้ขา้รว่มประชุมจะถกูกาํหนดตามมาตรการ

ป้องกันโรคตามท่ีทางราชการกาํหนด เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ผูเ้ขา้ร่วมประชุม

จะตอ้งนั่งตามหมายเลขดงักล่าว เพ่ือประโยชนใ์นการติดตามกรณีเกิดเหตกุารณใ์ด ๆ ขึน้ และเมื่อท่ีนั่งท่ี

จัดใหเ้ต็มแลว้ 100 ท่ีนั่ง ท่านผูถื้อหุน้จะไม่สามารถเขา้พืน้ท่ีการประชุมเพ่ิมเติมได ้ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม

ดว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัทฯ แทนการเขา้รว่มประชมุ 
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3.5. เพ่ือลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาด THG จึงไม่จดัเตรียมไมโครโฟนสาํหรบัการสอบถามผูเ้ขา้รว่มประชมุท่ี

ประสงคจ์ะสอบถามในท่ีประชุม ขอใหส่้งคาํถามใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ เพ่ือจัดส่งคาํถามใหแ้ก่ประธาน

กรรมการต่อไป 

3.6. THG งดบรกิารอาหาร ชา กาแฟ และงดรบัประทานอาหารในบรเิวณจดัการประชมุโดยเด็ดขาด เพ่ือลดความ

เส่ียงของการแพรก่ระจายของโรค 

3.7. หากสถานการณม์ีการเปล่ียนแปลง หรือมีขอ้กาํหนดจากหน่วยงานราชการเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจดัประชมุผู้

ถือหุน้ บริษัทฯ จะแจง้ใหท่้านทราบผ่านระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือผ่านทางเว็บไซต์

ของบรษิัท www.thg.co.th  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและขอความรว่มมือในการปฏิบตัิตามมาตรากรดงักล่าวอย่างเครง่ครดั 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 บรษิัท ธนบรีุ เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
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ประวัติผู้สอบบัญชี 
 

บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั 

 

1. นายกฤษณ ์ชัชวาลวงศ ์

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขท่ี 5016 

ประวตัิการศกึษา - บรหิารธุรกิจบณัทิต สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาคอมพิวเตอรแ์ละวิศวกรรมการจดัการ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ประสบการณท์าํงานท่ีสาํคญั - หุน้ส่วนสายงานตรวจสอบบญัชี บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั 

- ผูอ้าํนวยการแผนกตรวจสอบบญัชี บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั 

- ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบบญัชี บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั 

 

2. นางอนุทัย ภูมิสุรกุล 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขท่ี 3873 

ประวตัิการศกึษา - บรหิารธุรกิจบณัทิต สาขาบญัช ี(เกียรตินิยม) มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางการสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- บญัชีมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประสบการณท์าํงานท่ีสาํคญั - หุน้ส่วนบรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั 

- กรรมการบรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ จาํกดั ฝ่ายตรวจสอบและฝึกอบรม 

- ผูจ้ดัการอาวโุส บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั 

- ผูจ้ดัการฝ่ายฝึกอบรม บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ จาํกดั 

 

3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขท่ี 3977 

ประวตัิการศกึษา - บญัชบีณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประสบการณท์าํงานท่ีสาํคญั - หุน้ส่วนบรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั 

 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 



 

ประวัติของบุคคลทีถู่กเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

สาํหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564 
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 3 

ชื่อ – นามสกุล  นพ. ธนาธิป  ศุภประดิษฐ ์

 

อายุ    55 ปี 

วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ระยะเวลาทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง 

 มิถนุายน 2558 

 5 ปี 10 เดือน (นบัถึงวนัประชมุผูถื้อหุน้) 

 กรรมการ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

- ปรญิญาโท: บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปรญิญาตรี:  คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- อ่ืน ๆ : ศลัยกรรมทั่วไป, แพทยสภา 

ประวัติการฝึกอบรม  

จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 125  ปี พ.ศ. 2559 

- หลกัสตูร  How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุน่ท่ี 11 ปี พ.ศ. 2559 

ตาํแหน่งงานในบริษทั ณ ปัจจบุัน 

- ก.พ. 2564 - ปัจจบุนั  ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

- พ.ย. 2563 - ปัจจบุนั  Chief Hospital Group 1 

- 2558 - ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 

- พ.ค. 2561 - ก.พ. 2564  รกัษาการประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร  

ประสบการณก์ารทาํงาน (ยอ้นหลงัอย่างนอ้ย 5 ปี) 

• การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน : จาํนวน 1 กิจการ ไดแ้ก ่

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/กิจการ 

เม.ย. 2562 - ปัจจบุนั กรรมการ  บมจ. โรงพยาบาลราชธานี 

• การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จาํนวน 12 กจิการ ไดแ้ก ่

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/กิจการ 

ก.ย. 2562 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ธนบรีุ พรอ็พเพอรต์ี ้แมเนจเมน้ท ์

เม.ย. 2561- ปัจจบุนั กรรมการ บจก. อบุลรกัษ์  

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ธนราษฎรท์ุ่งสง  



 

ประวัติของบุคคลทีถู่กเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
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ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/กิจการ 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ ARYU International Health Care Co., Ltd   

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ราชธานี เรียลตี ้ 

พ.ย. 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. โรงพยาบาลธนบรีุ บาํรุงเมอืง 

ก.ค. 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. สิรเิวช จนัทบรีุ   

ก.ค. 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลราษฎรย์ินดี  

ม.ค. 2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ธนบรีุพฒันาท่ีดิน   

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ศนูยห์วัใจ โรงพยาบาลธนบรีุ  

2559 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. โรงพยาบาลอตุรดิตถธ์นบรีุ  

2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ธนบรีุ เวลบีอิง้ 

• การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ทีอ่าจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพ

เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่ม ี

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท ทัง้ทางตรงและทางออ้ม  : (มี < 0.01%) 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่ม ี

ข้อพพิาททางกฎหมาย     : ไม่ม ี

หลักเกณฑแ์ละวิธกีารสรรหา  : สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนตามขัน้ตอนและวธีิการท่ีกาํหนด 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563 

- การประชมุคณะกรรมการบรษิัท           :  เขา้รว่มประชมุจาํนวน 7/7 ครัง้ 

- การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง  :  เขา้รว่มประชมุจาํนวน 0/1 ครัง้ 1) 

- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563  : เขา้รว่มประชมุจาํนวน 1/1 ครัง้ 

 

หมายเหต:ุ 1) นพ.ธนาธิป ศภุประดษิฐ ์แจง้ความประสงคข์อลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสีย่ง วนัที ่27 

กุมภาพนัธ์ 2563 เนือ่งจากตดิภาระมาก 
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ชื่อ – นามสกุล  นายเฉลิมกุล อภบิุณโยภาส 

 

อายุ    66 ปี 

วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ระยะเวลาทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง 

 พฤษภาคม 2536 

 27 ปี 11 เดือน (นบัถงึวนัประชมุผูถื้อหุน้) 

 กรรมการ 

 

วุฒิทางการศึกษา 

- ปรญิญาโท: บรหิารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

- ปรญิญาตรี:  บรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธุรกจิบณัฑิตย ์

 Science Computer, University of Baltimore 

- อ่ืน ๆ: Mini MBA in Health, จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประวัติการฝึกอบรม  

จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 125  ปี พ.ศ. 2559 

- หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุน่ท่ี 7 ปี พ.ศ. 2560 

- หลกัสตูร Corporate Governance for Executives (CGE) รุน่ท่ี 11 ปี พ.ศ. 2561 

ตาํแหน่งงานในบริษทั ณ ปัจจบุัน 

- พ.ย. 2563 - ปัจจบุนั  Chief Hospital Group 2 

- มี.ค. 2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกจิการและจรยิธรรมธุรกิจ 

- 2558 – ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารความเส่ียง 

- 2536 – ปัจจบุนั ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลธนบรีุ 2 

- 2536 – ปัจจบุนั กรรมการ  

ประสบการณก์ารทาํงาน (ยอ้นหลงัอย่างนอ้ย 5 ปี) 

• การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่ม ี

• การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จาํนวน 7 กิจการ ไดแ้ก ่

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/กิจการ 

ก.ค. 2563 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. สิรเิวช จนัทบรีุ 

ม.ค. 2562 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. โรงพยาบาลธนบรีุ บาํรุงเมอืง 
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ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/กิจการ 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ธนราษฎรท์ุ่งสง 

ก.ค. 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. อบุลรกัษ ์

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลราษฎรย์ินด ี

2545 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. โรงพยาบาลธนกาญจน ์

2536 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. โมดลูล่า ซอฟทแ์วร ์เอ็กซเ์ปอรต์ีส 

• การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ทีอ่าจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพ

เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่ม ี

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท ทัง้ทางตรงและทางออ้ม  : ม ี(0.06%) 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่ม ี

ข้อพพิาททางกฎหมาย     : ไม่ม ี

หลักเกณฑแ์ละวิธกีารสรรหา  : สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน

ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีกาํหนด 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563 

- การประชมุคณะกรรมการบรษิัท            :  เขา้รว่มประชมุจาํนวน  7/7 ครัง้ 

- การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง   :  เขา้รว่มประชมุจาํนวน  7/7 ครัง้ 

- การประชมุคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการและจรยิธรรมธุรกิจ :  เขา้รว่มประชมุจาํนวน  2/2 ครัง้ 

- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563   : เขา้รว่มประชมุจาํนวน  1/1 ครัง้ 
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ชื่อ – นามสกุล  นายวีระชัย  ศรีขจร  

อายุ    68 ปี 

วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ระยะเวลาทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 

 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง 

 ธันวาคม 2558 

 5 ปี 4 เดือน (นบัถงึวนัประชมุผูถื้อหุน้) 

 8 ปี 4 เดือน (รวมระยะเวลาท่ีจะดาํรง

ตาํแหน่งจนครบวาระนี)้ 1) 

 กรรมการอิสระ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

- ปรญิญาโท: บรหิารธุรกิจ, South Eastern University Washington D.C. 

- ปรญิญาตรี:  วิศวกรรมศาสตร,์ วิศวกรรมเคร่ืองกล มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ประวัติการฝึกอบรม  

จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 9  ปี พ.ศ. 2547 

- หลกัสตูร  Director Certification Program (DCP)  รุน่ท่ี 102 ปี พ.ศ. 2551 

- หลกัสตูร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุน่ท่ี 4 ปี พ.ศ. 2561 

- หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ท่ี 30 ปี พ.ศ. 2561 

ตาํแหน่งงานในบริษทั ณ ปัจจบุัน 

- เม.ย. 2563 - ปัจจบุนั กรรมการบรหิารความเส่ียง 

- 2558 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

ประสบการณก์ารทาํงาน (ยอ้นหลงัอย่างนอ้ย 5 ปี) 

• การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน : จาํนวน 1 กิจการ ไดแ้ก ่

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/กิจการ 

2534 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. พฒันก์ล 

 

• การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จาํนวน 1 กิจการ ไดแ้ก ่

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/กิจการ 

ม.ค. 2563 – ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ทนัตสยาม 

http://www.thai-iod.com/th/director-training-detail.asp?id=111
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• การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ทีอ่าจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพ

เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่ม ี

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท ทัง้ทางตรงและทางออ้ม  : มี (0.02%)  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่ม ี

ข้อพพิาททางกฎหมาย  : ไม่ม ี

หลักเกณฑแ์ละวิธกีารสรรหา  : สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนตามขัน้ตอนและวธีิการท่ีกาํหนด 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563 

- การประชมุคณะกรรมการบรษิัท           :  เขา้รว่มประชมุจาํนวน  7/7 ครัง้ 

- การประชมุคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน :  เขา้รว่มประชมุจาํนวน  3/3 ครัง้ 

- การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ   :  เขา้รว่มประชมุจาํนวน  8/8 ครัง้ 

- การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง  :  เขา้รว่มประชมุจาํนวน  5/5 ครัง้ 2) 

- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563  : เขา้รว่มประชมุจาํนวน  1/1 ครัง้ 

 

หมายเหตุ: 1) นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท กําหนดใหก้รรมการอิสระมีวาระดาํรงตาํแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ

ติดต่อกนั หรือรวมกนัแลว้ไม่เกิน 9 ปี โดยปัจจุบนั นายวีระชยั ศรีขจร ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นเวลา 2 วาระ

ต่อเนือ่ง จาํนวน 5 ปี 4 เดอืน (นบัถึงวนัประชมุผูถ้ือหุน้) 

2) นายวรีะชยั ศรีขจร ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารความเสีย่ง จากทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัท เมือ่วนัที ่

3 เมษายน 2563 
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ชื่อ – นามสกุล  นพ. เอือ้ชาติ กาญจนพทิักษ ์  

อายุ    77 ปี 

วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ระยะเวลาทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง 

 ตลุาคม 2562 

 1 ปี 6 เดือน (นบัถงึวนัประชมุผูถื้อหุน้) 

 กรรมการ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

- ปรญิญาเอก: Doctor of Medicine จาก University of Essen, Germany   

- ปรญิญาตรี:  แพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

- อ่ืน ๆ : วฒุิบตัร โสต ศอ นาสิกแพทย ์  ประเทศเยอรมนันี 

วฒุิบตัร  โสต ศอ นาสิกแพทย ์ โรงพยาบาลรามาธิบด ี

แพทยป์ระจาํบา้นโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลรามาธิบด ี

แพทยฝึ์กหดั โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้  

ประวัติการฝึกอบรม (ไม่มี) 

ตาํแหน่งงานในบริษทั ณ ปัจจบุัน 

- ต.ค. 2562 - ปัจจบุนั กรรมการ 

ประสบการณก์ารทาํงาน (ยอ้นหลงัอย่างนอ้ย 5 ปี) 

• การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน : จาํนวน 3 กิจการ ไดแ้ก ่

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/กิจการ 

2560 – ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการบรหิาร บมจ. โรงพยาบาลรามคาํแหง 

2550 – ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บมจ. เชียงใหม่ธุรกจิการแพทย ์

2547 – ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการบรหิาร บมจ. โรงพยาบาลวิภาวด ี

• การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จาํนวน 12 กจิการ ไดแ้ก ่

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/กิจการ 

2562 – ปัจจบุนั ผูช้าํนาญการพิเศษ คณะกรรมาธิการการสาธารณสขุ วฒุิสภา 

2561 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. บรีุรมัยร์วมแพทย ์

2561 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. โรงพยาบาลเมืองเลย ราม 

2550 – ปัจจบุนั กรรมการ และผูจ้ดัการ มลูนิธิสถาบนัโรคไต ภมูิราชนครนิทร ์

2549 – ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บจก. โรงพยาบาลเสรีรกัษ ์
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ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/กิจการ 

2548 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บจก. ปิยะศิร ิ

2548 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลเจา้พระยา 

2546 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบรหิาร บจก. โรงพยาบาลวิภาราม 

2544 – ปัจจบุนั ท่ีปรกึษากิตตมิศกัดิ์ประจาํ คณะกรรมาธิการสาธารณสขุ วฒุิสภา 

2543 – ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการมลูนิธิฯ คนท่ี 1   มลูนิธิวชิรเวชวิทยาลยัเฉลิมพระเกียรต ิ

2540 – ปัจจบุนั กรรมการบรหิาร บจก. สินแพทย ์

2524 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บจก. เอฟ แอนด ์เอส’79 

• การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ทีอ่าจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพ

เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่ม ี

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท ทัง้ทางตรงและทางออ้ม  : ม ี(2.15%) 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : บิดาของ ดร. ฤกขจี กาญจนพิทกัษ ์(กรรมการ) 

ข้อพพิาททางกฎหมาย     : ไม่ม ี

หลักเกณฑแ์ละวิธกีารสรรหา  : สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน

ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีกาํหนด 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563 

- การประชมุคณะกรรมการบรษิัท            :  เขา้รว่มประชมุจาํนวน  7/7    ครัง้ 

- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563   :  เขา้รว่มประชมุจาํนวน  1/1    ครัง้ 
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ชื่อ – นามสกุล  นางกรรณิการ ์งามโสภ ี  

อายุ    65 ปี 

วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ระยะเวลาทีด่าํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 

 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง 

 เมษายน 2559 

 5 ปี (นบัถึงวนัประชมุผูถื้อหุน้) 

 8 ปี (รวมระยะเวลาท่ีจะดาํรงตาํแหน่ง 

จนครบวาระนี)้ 1) 

 กรรมการอิสระ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

- ปรญิญาโท: บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 การจดัการมหาบณัฑติ สถาบนับณัฑิตบรหิารธุรกจิศศินทร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปรญิญาตรี: บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 นิติศาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวัติการฝึกอบรม  

จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP)  รุน่ท่ี 21 ปี พ.ศ. 2545 

- หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุน่ท่ี 13 ปี พ.ศ. 2561 

ตาํแหน่งงานในบริษทั ณ ปัจจบุัน 

- ก.พ. 2561 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารความเส่ียง 

- พ.ค. 2559 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ 

ประสบการณก์ารทาํงาน (ยอ้นหลงัอย่างนอ้ย 5 ปี) 

• การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน : จาํนวน 3 กิจการ ไดแ้ก ่

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/กิจการ 

ก.ย. 2562 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. สยามแม็คโคร 

ธ.ค. 2559 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สแกน อินเตอร ์

ก.ย. 2558 - ปัจจบุนั กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธาน

กรรมการบรหิารความเส่ียง 
บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล 

• การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จาํนวน 9 กิจการ ไดแ้ก ่



 

ประวัติของบุคคลทีถู่กเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

สาํหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564 
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ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/กิจการ 

ปัจจบุนั กรรมการการเงินและการจดัการ

ทรพัยสิ์น 

ราชวิทยาลยัจฬุาภรณ ์

ก.ย. 2562 – ปัจจบุนั  กรรมการ สาํนกังานพฒันารฐับาลดจิิทลั 

ส.ค. 2561 - ปัจจบุนั คณะอนกุรรมการการเงนิและ

งบประมาณ 

กองทนุเพ่ือความเสมอภาคทางการศกึษา 

พ.ค. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ ARYU International Health Care Co., Ltd 

พ.ย. 2560 - ปัจจบุนั กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ 

คณะกรรมการนโยบายสถาบนัการเงิน 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ก.ย. 2560 – ปัจจบุนั  อนกุรรมการตรวจสอบและประเมินผล

ภาคราชการ  

กลุ่มกระทรวงดา้นบรหิาร ฯ 

มิ.ย. 2560 – ปัจจบุนั  กรรมการ บจก. ธนบรีุ เวลบีอิง้ 

พ.ค. 2560 – ปัจจบุนั  คณะกรรมการบรหิารจดัการทรพัยสิ์น วชิราวธุวิทยาลยั 

มี.ค. 2559 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ กองทนุประกนัสงัคม 

• การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ทีอ่าจทาํให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพ

เป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : ไม่ม ี 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท ทัง้ทางตรงและทางออ้ม  : ไม่ม ี

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่ม ี

ข้อพพิาททางกฎหมาย     : ไม่ม ี

หลักเกณฑแ์ละวิธกีารสรรหา  : สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน

ตามขัน้ตอนและวิธีการท่ีกาํหนด 

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563 

- การประชมุคณะกรรมการบรษิัท           :  เขา้รว่มประชมุจาํนวน 7/7 ครัง้ 

- การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ   :  เขา้รว่มประชมุจาํนวน 8/8 ครัง้ 

- การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง  :  เขา้รว่มประชมุจาํนวน 7/7 ครัง้  

- การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563  :  เขา้รว่มประชมุจาํนวน 1/1 ครัง้ 

หมายเหตุ: 1) นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท กําหนดใหก้รรมการอิสระมีวาระดาํรงตาํแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระ

ตดิต่อกนั หรือรวมกนัแลว้ไม่เกิน 9 ปี โดยปัจจุบนั นางกรรณิการ์ งามโสภี ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอสิระ เป็นเวลา 2 วาระ

ต่อเนือ่ง จาํนวน 5 ปี (นบัถึงวนัประชมุผูถ้ือหุน้) 



 
 

ข้อมูลกรรมการอิสระทีเ่ป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 
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ชื่อ – นามสกุล  ดร. วิกรม คุ้มไพโรจน ์

 

อายุ    75 ปี 

ทีอ่ยู่  611 ถนนบาํรุงเมือง แขวงคลองมหานาค  

เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100            

ตาํแหน่ง  กรรมการอิสระ 

ส่วนได้เสียพิเศษทีแ่ตกต่างจากกรรมการคนอืน่ ๆ ในทุกวาระการประชุม  

 ไม่ม ี

คุณวุฒิทางการศึกษา 

- ปรญิญาเอก  :  ประวตัิศาสตร ์ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ Michigan State University 

- ปรญิญาโท       : ประวตัิศาสตร ์ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ Michigan State University 

- ปรญิญาตรี       : อกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

- อ่ืน ๆ                : ดษุฏีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ มานษุยวทิยา Schiller International University 

ประสบการณก์ารทาํงาน (ยอ้นหลงัอย่างนอ้ย 5 ปี) 

• กิจการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนอืน่ :   

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/กิจการ 

2558 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง บมจ. หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็มเอฟซ ี

2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  บมจ. หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ เอ็มเอฟซ ี

2557 – ปัจจบุนั กรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีด ี บมจ. โออิชิ กรุ๊ป 

2553 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ. คนัทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท ์

2550 - ปัจจบุนั 

 

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

บมจ. โออิชิ กรุ๊ป 

2556 – 2559 กรรมการ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล  บมจ. บางจากปิโตรเลียม 

• กิจการอืน่ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :  

ช่วงระยะเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/กิจการ 

2564 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฟอลคอนประกนัภยั 

2553 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจก. สปอรต์ แอนด ์รีครีเอชั่น แมนเนจเมน้ท ์

2553 - ปัจจบุนั ท่ีปรกึษากิตตมิศกัดิ ์ หอการคา้องักฤษ 

2555 - 2559 
กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

สรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์(สาํนกังาน ก.ล.ต.) 
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เงือ่นไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม  การมอบฉันทะและการออกเสียงคะแนน 
 

 เพ่ือใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เป็นไปดว้ยความชอบธรรม โปร่งใส ไม่ขัดต่อขอ้บังคบัของบริษัท และกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งและเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้  บรษิัทฯ จึงกาํหนดใหม้ีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทน

ของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีจะเขา้ประชุมยึดถือปฏิบตัิ  ทัง้นี ้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผนัการยื่นแสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วม

ประชมุแต่ละรายตามท่ีบรษิัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

 

(1) เอกสารและหลักฐานทีผู่้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

“เอกสารที่สว่นราชการออกให ้หมายถึง บตัรประจาํตวัประชาชน  บตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทาง ท่ียงัไม่หมดอาย”ุ 

ก. บุคคลธรรมดา 

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง : ใหแ้สดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให ้(ตวัจรงิ)  

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม : 

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหน่ึง) ซึ่งไดก้รอกขอ้ความและลง

ลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะโดยถกูตอ้งครบถว้น 

2.2  เอกสารท่ีส่วนราชการออกให ้(สาํเนา) ของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีไดล้งลายมือชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

2.3  แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให ้(ตวัจรงิ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ  
  

ข. นิติบุคคล สถาบัน 

1. กรณีผู้แทน (กรรมการ) ของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง : 

1.1 แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให ้(ตวัจรงิ) ของผูแ้ทน 

1.2 เอกสาร (สาํเนา) หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน) ของผูถื้อหุน้ซึ่งรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง

โดยผูแ้ทนนิติบคุคลและมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุมีอาํนาจกระทาํการแทน

นิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้  

 

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม : 

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอ้มหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหน่ึง) ซึ่งไดก้รอกขอ้ความและลง

ลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะโดยถกูตอ้งครบถว้น 

2.2 แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให ้(ตวัจรงิ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

2.3 เอกสาร (สาํเนา) หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน) ของผูถื้อหุน้ซึ่งรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง

โดยผูแ้ทนนิติบคุคลและมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอาํนาจกระทาํ

การแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้  
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ค. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

 ใหเ้ตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีขา้งตน้ โดยเอกสารท่ีมิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้ง

จดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ยและใหผู้แ้ทนนิติบคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของคาํแปล 

 

(2) วิธีการมอบฉันทะ 

 บริษัทฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉันทะ (ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8) ซึ่งผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง สามารถ

มอบฉนัทะได ้โดยดาํเนินการดงันี ้

1. มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรือเลือกมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ 

ท่านใดท่านหน่ึง โดยใหร้ะบุชื่อพรอ้มรายละเอียดของบุคคลท่ีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะหรือกาเคร่ืองหมายหนา้

ชื่อกรรมการอิสระตามท่ีบรษิัทฯ ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้

รว่มประชมุ 

2. ปิดอากรแสตมป์ จาํนวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวันทีท่ีท่าํหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อให้ถูกต้องและมี

ผลผูกพันตามกฎหมาย  ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดอ้าํนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉันทะท่ีมา

ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุโดยไม่คิดค่าใชจ้่าย 
 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้รายหน่ึงจะถือหุน้ของบรษิัทฯ จาํนวนเท่าใด ผูถื้อหุน้นัน้จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็น

ผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้โดยมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการ

ลงคะแนนเสียงได ้

 

(3) การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

3.1 การลงคะแนนเสียงและเงื่อนไขในการลงคะแนนเสียง 

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่ากับจาํนวนหุน้ท่ีตนถืออยู่ (หรือเท่ากับจาํนวนหุน้ท่ีไดร้บั

มอบฉนัทะ) โดยถือว่าหน่ึงหุน้เท่ากบัหน่ึงเสียง  

ก. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ บรษิัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียง ไม่เหน็ด้วย หรือ งด

ออกเสียง เท่านัน้ ยกเวน้การออกเสียงลงคะแนนในวาระการแต่งตัง้กรรมการซึ่งบริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียง

จากผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทุกรายท่ีเขา้ร่วมประชุมทัง้กรณีท่ีผูถื้อหุน้ลงคะแนน “เห็นดว้ย”   “ไม่เห็นดว้ย” หรือ 

“งดออกเสียง”  

ข. กรณีท่ีไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือ ไม่มีผู้งดออกเสียง (แลว้แต่กรณี) ใหถื้อว่าท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิตามท่ีมี

การเสนอต่อท่ีประชมุทกุประการ 

ค. กรณีท่ีผูถื้อหุน้มอบฉันทะใหผู้อ่ื้นมาประชุมแทนและผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนังสือมอบฉันทะแลว้เมื่อ

บริษัทฯ ไดร้บัหนงัสือมอบฉันทะนัน้  บริษัทฯ จะนาํคะแนนเสียงนัน้มารวมคะแนนสาํหรบัการนับคะแนนเสียงแต่ละ

วาระโดยถือว่าการออกเสียงลงคะแนนดงักล่าวเป็นคะแนนเสียงท่ีใชน้บัเป็นมติท่ีประชมุ 
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ง. หากคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

จ. มติของท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

• กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของท่ีประชมุ 

• กรณีอ่ืน ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษัท กาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุมจะเป็นไปตามท่ี

กฎหมายหรือขอ้บังคับนั้นกาํหนด โดยจะมีการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในท่ีประชุมรบัทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละ

วาระดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไดแ้จ้งการลงมติในแต่ละวาระไวใ้นหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุน้

ประจาํปี 2564 
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ข้อบังคับบริษัท ในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

หมวด 2 การออก และการโอนหุ้น 

ขอ้ 13 ในระหว่าง 21 วนัก่อนวนัประชมุใหญ่ผูถื้อหุน้ บรษิัทจะปิดสมดุทะเบียนและพกัการโอนหุน้นัน้เสียก็ได ้โดยประกาศให้

ผูถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ ณ สาํนกังานใหญ่และสาํนกังานสาขาของบรษิัททกุแห่งไม่นอ้ยกว่า 14 วนั 

หมวด 3 กรรมการ และอาํนาจกรรมการ 

ขอ้ 15 ใหผู้ท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้

1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม 1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3) บุคคลซึ่งไดค้ะแนนสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือ

จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในลาํดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจาํนวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

ขอ้ 16 บาํเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนใหส้ดุแลว้แต่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะกาํหนด 

ขอ้ 18 ในการประชมุสามญัประจาํปีทุกครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอย่างนอ้ยจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา 

ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจ้ับสลากว่าผูใ้ดจะออก 

ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการผูอ้อกจากตาํแหน่งไปนัน้

อาจจะเลือกเขา้รบัตาํแหน่งอีกก็ได ้

ขอ้ 22 ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย

กว่าสามในส่ีของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีถือ 

โดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 33 การประชมุใหญ่ของบรษิัทใหจ้ดัขึน้ ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ของบรษิัท หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ ณ ท่ีอ่ืน

ใดตามท่ีคณะกรรมการกาํหนด 
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ขอ้ 34 ใหม้ีการประชมุใหญ่ผูถื้อหุน้อย่างนอ้ยปีละหน่ึงครัง้ การประชมุเช่นว่านีใ้หเ้รียกว่า “ประชมุสามญั” การประชมุสามญั

ดงักล่าวใหก้ระทาํภายในส่ีเดือนภายหลงัการสิน้สดุรอบปีทางการบญัชีของบริษัท การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืน ๆ ให้

เรียกว่า “ประชมุวิสามญั” 

 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแตเ่ห็นสมควร หรือเมื่อผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไม่นอ้ยกว่ารอ้ย

ละสิบของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมด เขา้ชื่อกนัทาํหนงัสือในฉบบัเดียวกนัรอ้งขอใหค้ณะกรรมการประชมุวิสามญั

ก็ได ้โดยในหนงัสือรอ้งขอนัน้จะตอ้งระบวุ่าใหเ้รียกประชมุเพ่ือการใดไวใ้หช้ดัเจน คณะกรรมการตอ้งจดัประชมุภายใน

ส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 35 ในการบอกกล่าวเรียกประชมุผูถื้อหุน้นัน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํหนงัสือนดัประชมุระบ ุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ

การประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอ

เพ่ือทราบ เพ่ืออนุมตัิ หรือเพ่ือพิจารณา พรอ้มทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้

และนายทะเบียนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ 

 อน่ึงคาํบอกกล่าวเรียกประชมุผูถื้อหุน้นัน้ใหโ้ฆษณาในหนงัสือพิมพต์ิดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชมุ 

ขอ้ 36 การประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้ประชมุรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 25 คน หรือไม่

นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้รวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนท่ีจาํหน่ายได้

ทัง้หมด จึงจะครบองคป์ระชมุ 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหน่ึงชั่วโมง จาํนวนผู้ถือหุน้ซึ่งมาเขา้ร่วม

ประชมุไม่ครบองคป์ระชมุตามท่ีกาํหนดไว ้หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้นัน้ ผูถื้อหุน้รอ้งขอการประชมุเป็นอนัระงบัไป ถา้

การประชมุผูถื้อหุน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอใหน้ดัประชมุใหม่ และส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อ

หุน้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่จาํเป็นตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 37 ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได ้

 การมอบฉันทะจะตอ้งทาํเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผูม้อบฉันทะและทาํตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจาํกัด

กาํหนด และอย่างนอ้ยใหม้ีรายการดงัต่อไปนี ้ 

ก. จาํนวนหุน้ซึ่งผูม้อบฉนัทะนัน้มีอยู่ 

ข. ชื่อผูม้อบฉนัทะ 

ค. ครัง้ท่ีของการประชมุท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

โดยใหย้ื่นหนังสือมอบฉันทะดงักล่าวต่อประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกาํหนดไวก้่อนผูร้บัมอบ

ฉนัทะเขา้ประชมุ 
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ขอ้ 38 ในกรณีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมไม่เสร็จหรือพิจารณาเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้

นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมดเสนอในท่ีประชมุไม่เสรจ็และจาํเป็นตอ้งเล่ือน

การพิจารณาใหท่ี้ประชมุกาํหนดสถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะประชมุครัง้ต่อไปและใหค้ณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุม

ระบสุถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ก่อนการประชมุ ทัง้นี ้ใหโ้ฆษณาคาํ

บอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า 3 วนั ก่อนประชมุดว้ย 

ขอ้ 39 ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุ หรือไม่อาจปฏิบตัิหนา้ท่ี

ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถ

ปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชมุ 

ขอ้ 40 ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทกุคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ 

 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองอนัใด ผูถื้อหุน้จะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้มิได ้นอกจากการออก

เสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

 การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนมุตัิกิจการใด ๆ ท่ีประชมุใหญ่จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงขา้งมาก

ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่ในกรณีดงัตอ่ไปนีจ้ะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่า

สามในส่ีของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บคุคลอ่ืน 

ข. การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บคุคลอ่ืน 

ค. การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญั การมอบหมายให้

บคุคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบรษิัท 

หมวด 6 เงนิปันผล และเงนิสาํรอง 

ขอ้ 47 เงินปันผลนัน้ใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั เวน้แต่จะไดก้าํหนดไวใ้หเ้ป็นอย่างอ่ืนสาํหรบัหุน้บรุมิสิทธิ 

ขอ้ 48 บริษัทตอ้งจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ย

ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุสาํรองนีจ้ะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน นอกจาก

ทุกสาํรองดงักล่าวแลว้ คณะกรรมการอาจเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหจ้ดัสรรเงินทุนสาํรองอ่ืนตามท่ีเห็นว่าจะ

เป็นประโยชนใ์นการดาํเนินการของบรษิัทดว้ยก็ได ้

หมวด 8 สมุด บัญชี และการสอบบัญชี 

ขอ้ 53 คณะกรรมการตอ้งจัดให้มีการทาํงบดุล และบัญชีกาํไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัประจาํปีเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ งบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุนี ้คณะกรรมการตอ้งจดั

ใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สรจ็ก่อนนาํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 
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ขอ้ 54 คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนีใ้หผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจาํปี  

1) สาํเนางบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้พรอ้มกบัรายงานตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี 

2) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงประกอบรายงานดงักล่าว 

ขอ้ 55 คณะกรรมการจะตอ้งจดัใหม้ีทะเบียนกรรมการบนัทึกรายงานประชมุคณะกรรมการ และการประชุมผูถื้อหุน้ และขอ้

มติทัง้หมดของท่ีประชมุลงไวเ้ป็นหลกัฐานโดยถกูตอ้ง และหลกัฐานนีใ้หเ้ก็บรกัษาไว ้ณ สาํนกังานใหญ่ของบรษิัท หรือ

มอบหมายใหบุ้คคลใดทาํหนา้ท่ีเก็บรกัษาไวใ้นทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ หรือจงัหวดัใกลเ้คียงก็ได ้แต่ตอ้งแจง้

ใหน้ายทะเบียนทราบก่อน 

ขอ้ 56 ผูส้อบบญัชีใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีแต่งตัง้ ผูส้อบบญัชีผูซ้ึ่งออกไปนัน้จะเลือกกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งอีก

ก็ได ้

ขอ้ 57 ผูส้อบบญัชีควรไดค้่าตอบแทนเท่าใด ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้กาํหนด 

หมวด 9 บทเพิ่มเติม 

ขอ้ 59 ผูส้อบบญัชีมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัททุกครัง้ท่ีมีการพิจารณางบดลุ บญัชี กาํไรขาดทนุ 

และปัญหาเก่ียวกับบญัชีของบริษัท เพ่ือชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุน้และใหบ้ริษัทจดัส่งรายงานและเอกสาร

ของบรษิัทท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดร้บัในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 
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ณ นนัทอทุยานสโมสร ชัน้ 2 (ตรงขา้มโรงพยาบาลธนบรีุ) 
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การใช้รหัสคิวอาร ์(QR Code) สาํหรับดาวนโ์หลดรายงานประจาํปี และหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนยร์ับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกัด ในฐานะนายทะเบียน

หลกัทรพัยไ์ดพ้ฒันาระบบเพ่ือใหบ้รษิัทจดทะเบียนส่งรายงานประจาํปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสผ่์านรหสัคิวอาร ์(QR Code) ใหผู้้

ถือหุน้สามารถเรียกดขูอ้มลูไดอ้ย่างสะดวก รวดเรว็ และลดการใชท้รพัยากร 

ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดขอ้มลูผ่าน QR Code (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) ตามขัน้ตอนต่อไปนี ้
 

สาํหรับระบบ IOS 

วิธีท่ี 1   

1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนมือถือ Scan ไปท่ีรูป QR Code บนเอกสาร 

 2. หนา้จอจะมีขอ้ความ (Notification) ขึน้มาดา้นบน ใหก้ดท่ีขอ้ความนัน้ เพ่ือดขูอ้มลูประกอบการประชมุ 

วิธีท่ี 2  

1. เปิดแอปพลิเคชั่น ไลน ์(LINE) 

2. เลือก เพ่ิมเพ่ือน (Add Friends)  →  เลือก QR Code         → Scan ไปท่ีรูป QR Code บนเอกสาร 

 
หมายเหตุ: กรณีท่ีไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชั่น 

(Application) อ่ืน ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook เป็นตน้ 

3. จะมีขอ้ความ (Notification) ขึน้มาบนหนา้จอ ใหก้ดท่ีขอ้ความนัน้เพ่ือดขูอ้มลูประกอบการประชมุ  
 

สาํหรับระบบ Android 

1. เปิดแอปพลิเคชั่น QR CODE READER หรือในกรณีท่ียังไม่มีโปรแกรมสามารถดาวโ์หลดไดท่ี้ Play Store โดยเปิด QR Code 

Reader จะเป็นหนา้จอถ่ายรูปตามปกติ ให ้หนักลอ้งไปท่ีรูป QR code บนเอกสาร จากนัน้ URL ของเอกสารจะปรากฎขึน้มาใหก้ด 

OK หรือ เปิด (Open) เพ่ือดขูอ้มลูประกอบการประชมุ 

 

2. กรณีเขา้ผ่านแอปพลิเคชั่น Line เลือก เพ่ิมเพ่ือน → เลือก QR Code → สแกน QR Cod เช่นเดียวกบัระบบ IOS 
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อากรแสตมป์ 

20  บาท 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
 (แบบที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน  

ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) 
............................................... 

 

เขียนท่ี................................................................ 

วนัท่ี............เดือน............................พ.ศ............. 
 

1. ขา้พเจา้.........................................................................................สญัชาติ............................................. 

อยู่บา้นเลขท่ี......................................ถนน..................................................ตาํบล/แขวง....................................................       

อาํเภอ/เขต.............................................. จงัหวดั..............................................รหสัไปรษณีย.์........................................... 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ ใหก้บั......................................................................................................     
 
ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ธนบรีุ เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)  

โดยถือหุน้สามญัจาํนวนทัง้สิน้รวม...............................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.................................เสียง ดงันี ้         
 

2. ขอมอบฉนัทะให ้ 
 (1) ....................................................................................................................อาย ุ.............................ปี  

อยู่บา้นเลขท่ี.............................ถนน.........................................................ตาํบล/แขวง................................................ 

อาํเภอ/เขต........................................... จงัหวดั ................................................... รหสัไปรษณีย.์............................. หรือ  

  (2) ....................................................................................................................อาย ุ.............................ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี.............................ถนน.........................................................ตาํบล/แขวง................................................ 

อาํเภอ/เขต........................................... จงัหวดั ................................................... รหสัไปรษณีย.์............................. หรือ 

  (3) ....................................................................................................................อาย ุ.............................ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี.............................ถนน.........................................................ตาํบล/แขวง................................................. 

อาํเภอ/เขต........................................... จงัหวดั ................................................... รหสัไปรษณีย.์............................. หรือ 

  (4) มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ          ดร. วิกรม คุม้ไพโรจน ์                                     อาย ุ     75         ปี  

อยู่บา้นเลขท่ี       611                     ถนน          บาํรุงเมือง                             ตาํบล / แขวง     คลองมหานาค                      .   

อาํเภอ / เขต        ป้อมปราบศตัรูพ่าย                  จงัหวดั          กรุงเทพฯ                    รหสัไปรษณีย ์        10100                   

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวท่ีเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม 

สามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ในวันศุกรท่ี์ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ นันทอุทยานสโมสร (ตรงขา้มโรงพยาบาล

ธนบรีุ) เลขท่ี 64  ซอยอิสรภาพ 44 แขวงบา้นช่างหล่อ  เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ 10700 หรือท่ีพึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา และ

สถานท่ีอ่ืนดว้ย  

3. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุดงันี ้ 

 มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

 มอบฉนัทะบางส่วน คือหุน้สามญั...............................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้............................เสียง 
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4. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้

 วาระที ่1 ประธานแจ้งทีป่ระชุมเพื่อทราบ 

- วาระนีเ้ป็นการแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งมีการลงมติ - 

 วาระที ่2 พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 

- วาระนีเ้ป็นการแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งมีการลงมติ – 

 วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจาํปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้ 

 เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย               งดออกเสียง 

 วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2563 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้ 

 เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย               งดออกเสียง 

 วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้ 

 เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย               งดออกเสียง 

 วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกาํหนดต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้ 

 การเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้

(1) นพ. ธนาธิป  ศภุประดิษฐ ์

        เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย               งดออกเสียง 

(2) นายเฉลิมกลุ อภิบณุโยภาส 

 เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย               งดออกเสียง 

(3) นายวีระชยั  ศรีขจร 

        เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย               งดออกเสียง 

(4) นพ. เอือ้ชาติ กาญจนพิทกัษ ์

 เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย               งดออกเสียง  

(5) นางกรรณิการ ์งามโสภี 

 เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย               งดออกเสียง  
 
 
 



 

หนงัสือเชิญประชมุผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2564   หนา้ 34 | 40 

 
 

 วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้ 

 เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย               งดออกเสียง 

 วาระที ่8 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้ 

 เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย               งดออกเสียง 

5. การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการ

ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

6. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือใน

กรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการ

แกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจรงิประการใดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้

ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชมุนัน้ เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุ

ในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ  

ลงชื่อ.............................................. ผูม้อบฉนัทะ  ลงชื่อ.............................................. ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(.....................................................................)   (.....................................................................)                                                                                              
 

หมายเหตุ   

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีปรากฎชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้

คสัโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

(1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน 

3. ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. วาระเลือกตัง้กรรมการ สามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบ

ประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 
 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ ของ บริษัท ธนบุรี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ในวนัวนัศุกรท่ี์ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ นนัทอุทยานสโมสร 

(ตรงขา้มโรงพยาบาลธนบรีุ) เลขท่ี 64  ซอยอิสรภาพ 44 แขวงบา้นช่างหล่อ  เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ 10700 หรือจะพึงเล่ือน

ไปใน วนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย  

 

----------------------------------------- 

 

 
 วาระที ่................เรื่อง.................................................................................................................................. 

        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร  

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 เห็นดว้ย.........................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.......................เสียง   งดออกเสียง....................เสียง 

 วาระที ่................เรื่อง.................................................................................................................................. 

        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร  

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 เห็นดว้ย.........................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.......................เสียง   งดออกเสียง....................เสียง 

 วาระที ่................เรื่อง.................................................................................................................................. 

        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร  

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 เห็นดว้ย.........................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.......................เสียง   งดออกเสียง....................เสียง 

 วาระที ่................เรื่อง.................................................................................................................................. 

        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร  

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 เห็นดว้ย.........................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.......................เสียง   งดออกเสียง....................เสียง 

 วาระที ่................เรื่อง.................................................................................................................................. 

        (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร  

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 เห็นดว้ย.........................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.......................เสียง   งดออกเสียง....................เสียง 
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อากรแสตมป์ 

20  บาท 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

 (แบบทีก่าํหนดรายการตา่งๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่งละเอียดชัดเจนตายตัว) 
............................................... 

 
เขียนท่ี................................................................. 

        วนัท่ี.............เดือน............................พ.ศ.............. 
  

1. ขา้พเจา้..........................................................................................สญัชาติ.........................................................  

อยู่บา้นเลขท่ี........................................ถนน....................................................ตาํบล/แขวง.....................................................              

อาํเภอ/เขต................................................ จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย.์.............................................  

ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท ธนบรีุ เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

โดยถือหุน้สามญัจาํนวนทัง้สิน้รวม......................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.......................................เสียง 

2. ขอมอบฉนัทะให ้ 

(1) ...........................................................................................................อาย ุ.............................ปี  

อยู่บา้นเลขท่ี...................................ถนน..........................................................ตาํบล/แขวง................................................ 

อาํเภอ/เขต........................................... จงัหวดั ................................................... รหสัไปรษณีย.์............................. หรือ  

(2) …………………………………………………….…………………… อาย ุ................................ปี        

อยู่บา้นเลขท่ี...................................ถนน..........................................................ตาํบล/แขวง................................................ 

อาํเภอ/เขต........................................... จงัหวดั ................................................... รหสัไปรษณีย.์............................. หรือ  

(3) …………………………………………………….…………………… อาย ุ................................ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี...................................ถนน..........................................................ตาํบล/แขวง................................................ 

อาํเภอ/เขต........................................... จงัหวดั ................................................... รหสัไปรษณีย์.............................. หรือ  

   (4) มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ          ดร. วิกรม คุม้ไพโรจน ์                                     อาย ุ     75         ปี  

อยู่บา้นเลขท่ี       611                     ถนน          บาํรุงเมือง                             ตาํบล / แขวง     คลองมหานาค                      .   

อาํเภอ / เขต        ป้อมปราบศตัรูพ่าย                  จงัหวดั          กรุงเทพฯ                    รหสัไปรษณีย ์        10100   

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวท่ีเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญั  

ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ในวนัศกุรท่ี์ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ นนัทอทุยานสโมสร (ตรงขา้มโรงพยาบาลธนบรีุ) เลขท่ี 64  

ซอยอิสรภาพ 44 แขวงบา้นช่างหล่อ  เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ 10700 หรือจะพึงเล่ือนไปใน วนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

3. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุดงันี ้  

 วาระที ่1 ประธานแจ้งทีป่ระชุมเพื่อทราบ 

- วาระนีเ้ป็นการแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งมีการลงมติ - 

 วาระที ่2 พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 

- วาระนีเ้ป็นการแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งมีการลงมติ – 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 9 
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 วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจาํปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้ 

 เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย               งดออกเสียง 

 วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2563 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้ 

 เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย               งดออกเสียง 

 วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้ 

 เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย               งดออกเสียง 

 วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกาํหนดต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้ 

 เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย               งดออกเสียง 

 การเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้

(1) นพ. ธนาธิป  ศภุประดิษฐ ์

        เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย               งดออกเสียง 

(2) นายเฉลิมกลุ อภิบณุโยภาส 

 เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย               งดออกเสียง 

(3) นายวีระชยั  ศรีขจร 

        เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย               งดออกเสียง 

(4) นพ. เอือ้ชาติ กาญจนพิทกัษ ์

 เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย               งดออกเสียง  
 

(5) นางกรรณิการ ์งามโสภี 

 เห็นดว้ย                ไม่เห็นดว้ย               งดออกเสียง  
 

 วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 
    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้ 

 เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย               งดออกเสียง 
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 วาระที ่8 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้ 

 เห็นดว้ย      ไม่เห็นดว้ย               งดออกเสียง 

4. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในสาระใด ๆ ท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

5. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ี

ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือ

เพ่ิมเติมขอ้เท็จจรงิประการใดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชมุนัน้ เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน

หนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ  
 

ลงชื่อ.............................................. ผูม้อบฉนัทะ  ลงชื่อ.............................................. ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(.....................................................................)   (.....................................................................) 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ  

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ในกรณีท่ีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อ

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแบบ  
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ ของ บริษัท ธนบุรี เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)  

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ในวันวนัศุกรท่ี์ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ นันทอุทยานสโมสร 

(ตรงขา้มโรงพยาบาลธนบุรี) เลขท่ี 64  ซอยอิสรภาพ 44 แขวงบา้นช่างหล่อ  เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ 10700 หรือจะพึงเล่ือน

ไปใน วนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย  
------------------------------------- 

 

 
วาระที ่................เรื่อง....................................................................................................................................... 

      (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร  

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง   

วาระที ่................เรื่อง....................................................................................................................................... 

      (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร  

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 

วาระที ่................เรื่อง....................................................................................................................................... 

      (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร  

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 

วาระที ่................เรื่อง....................................................................................................................................... 

      (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร  

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 

วาระที ่................เรื่อง....................................................................................................................................... 

      (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร  

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย       งดออกเสียง 



สิ่งทีส่่งมาด้วย 9 
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อากรแสตมป์ 

20  บาท 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 
 

เขียนท่ี ..................................................................  

วนัท่ี............. เดือน........................พ.ศ. ................                                                         
 

(1)  ขา้พเจา้ .........................................................................................................................   สญัชาต ิ.........................................  

อยู่บา้นเลขท่ี ......................................  ถนน .............................................  ตาํบล / แขวง .......................................................  

อาํเภอ / เขต ........................................................  จงัหวดั ................................................  รหสัไปรษณีย ์..............................   
           

(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท ธนบรีุ เฮลทแ์คร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) โดยถือหุน้สามญัจาํนวนทัง้สิน้รวม........................................หุน้     

        ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................เสียง 
           

 (3)  ขอมอบฉนัทะให ้(มอบฉนัทะไดเ้พยีง 1 คน และสามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ย 4) 

1. ..............................................................................อาย ุ.......... ปี อยู่บา้นเลขท่ี .......... ถนน.........................................                  

ตาํบล / แขวง....................อาํเภอ / เขต........................... จงัหวดั ..................................... รหสัไปรษณีย ์................ หรือ 

              2. ..............................................................................อาย ุ.......... ปี อยู่บา้นเลขท่ี .......... ถนน.........................................                  

ตาํบล / แขวง....................อาํเภอ / เขต........................... จงัหวดั ..................................... รหสัไปรษณีย ์................ หรือ 

              3. ดร. วิกรม คุม้ไพโรจน ์ อาย ุ   75    ปี อยู่บา้นเลขท่ี     611     ถนน   บาํรุงเมือง       ตาํบล / แขวง    คลองมหานาค      . 

                  อาํเภอ / เขต       ป้อมปราบศตัรูพ่าย                  จงัหวดั          กรุงเทพฯ                    รหสัไปรษณีย ์        10100             .     

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2564 ในวันศุกรท่ี์ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ นันทอุทยานสโมสร (ตรงข้ามโรงพยาบาลธนบุรี) เลขท่ี 64  ซอย

อิสรภาพ 44 แขวงบา้นช่างหล่อ  เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ 10700 หรือจะพึงเล่ือนไปใน วนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชมุนัน้ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

ลงชื่อ.............................................. ผูม้อบฉนัทะ  ลงชื่อ.............................................. ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(.....................................................................)  (.....................................................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ

ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบ

ฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้


