
หนังสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565 

วนัเสาร ์ท่ี 30 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. 

ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว (ป่ินเกล้า) ห้องป่ินเกล้า ชัน้ 3 

เลขท่ี 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบาํรงุ เขตบางพลดั กรงุเทพฯ 10700 
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เลขที ่สนป. 012/2565                                           

วนัที ่12 เมษายน 2565 

เรื่อง ขอเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้  ประจาํปี 2565 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ บรษิทั โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จาํกดั (มหาชน) 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1.  สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2564 เมื่อวนัศุกร ์ที ่16 เมษายน 2564 

  2.  รายงานประจาํปี 2564 รปูแบบรหสัควิอาร ์(QR Code) 

  3.  สารสนเทศเกีย่วกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์

  4.  รายงานความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระเกีย่วกบัรายการไดม้าซึง่สนิทรพัย ์

  5.  ขอ้มลูประวตั ิและประสบการณ์การทาํงานของผูส้อบบญัช ี

  6.  ขอ้มลูของผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

  7.  นิยามของกรรมการอสิระ 

  8.  ขอ้มลูเกีย่วกบักรรมการอสิระทีบ่รษิทัฯ เสนอชื่อใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ 

  9.  ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ เกีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้และการออกเสยีงลงคะแนน 

  10.  หลกัฐานแสดงสทิธิก์ารเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ 

  11. ข ัน้ตอนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

  12. หนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ก.  แบบ ข.  และแบบ ค. 

  13. มาตรการและแนวทางปฏบิตัสิาํหรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2565                

      ในภาวะแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 

  14. แผนทีแ่สดงสถานทีป่ระชุม 
 

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคลั แคร์ แอนด์ แล็บ จํากัด (มหาชน) ได้มีมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2565                           

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565  ในวนัเสาร์ ท่ี 30 เมษายน 2565                                 

เวลา 08.30 น.  ณ โรงแรม เอส.ด.ีอเวนิว (ป่ินเกล้า) ห้องป่ินเกล้า ชัน้ 3 เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบํารุง เขตบางพลดั 

กรุงเทพฯ 10700 เพื่อพจิารณาวาระการประชุม ดงัตอ่ไปน้ี 

วาระท่ี 1       :   เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี 2       :   พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2564 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  :  บรษิทัฯ ไดจ้ดัส่งรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2564 เมื่อวนัที ่16 เมษายน 2564 โดยได้

มกีารจดัทํารายงานการประชุมภายใน 14 วนั นับแต่วนัประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและ

กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายกําหนด และบรษิทัฯ ไดจ้ดัส่งสําเนารายงานการประชุมดงักล่าวพรอ้มหนังสอืเชญิ

ประชุมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้  ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย หมายเลข 1 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการพจิารณาแล้วเหน็ว่ารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2564 ไดม้กีาร

บนัทกึรายงานไวอ้ย่างถูกตอ้งตรงตามมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สมควรทีจ่ะรบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

การลงมติ  :  ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 3 :   พิจารณารบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี 2564 และพิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปีส้ินสุด  

    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  :  รายงานผลการดําเนินงานในรอบปี 2564 และงบการเงนิประจําปีสิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ซึ่งผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดผ้่านการตรวจสอบและรบัรองจาก

ผูส้อบบญัชแีลว้ รายละเอยีดปรากฏในรายงานประจาํปี 2564 ในหวัขอ้งบการเงนิรวม ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย หมายเลข 2 

 โดยสรปุสาระสาํคญั ดงัน้ี                    หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

สินทรพัยร์วม 
 

1,180.10 491.20 535.16 

หน้ีสินรวม 
 

335.70 56.22 83.56 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 
 

844.40 434.98 451.59 

มูลค่าหุ้นท่ีเรียกชาํระแล้ว 
 

107.50 107.50 107.50 

รายได้จากการขายและบริการ 
 

942.64 238.21 333.93 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ  
 

422.70 (16.61) 10.5 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท / หุ้น) 
 

1.97 (0.08) 0.07 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  :  เหน็ว่าผูถ้อืหุน้สมควรอนุมตังิบการเงนิประจาํปีสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

การลงมติ  :  ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 4 :   พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินกาํไรสุทธิ ประจาํปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  :  ผลการดําเนินงานประจําปี 2564 งบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 233.60 ล้านบาท                  

ซึง่บรษิทัฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 40 ของกําไรสุทธขิองงบการเงนิเฉพาะบรษิทัภายหลงั

จากหกัภาษแีละเงนิทุนสาํรองตามกฎหมายและทุนสาํรองอื่น (ถา้ม)ี อย่างไรกต็ามการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะขึน้อยูก่บักระแสเงนิ

สด แผนการลงทุน เงื่อนไขและขอ้กําหนดในสญัญาต่างๆ ทีบ่รษิทัฯ ผูกพนัอยู่ รวมทัง้ขอ้กําหนดทางกฎหมาย ความจําเป็นและ

ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตดว้ย ทัง้น้ีมตขิองคณะกรรมการบรษิทัทีอ่นุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลจะตอ้งถูกนําเสนอเพื่อขออนุมตัจิาก

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เวน้แต่การจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลซึง่คณะกรรมการบรษิทัมอํีานาจอนุมตัใิหจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได ้โดย

จะรายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวถดัไป 

 การจดัสรรเงนิทุนสาํรองตามกฎหมายตอ้งจดัสรรรอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธ ิจนกว่าจะถงึรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน  

ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตัิการจดัสรรเงนิกําไรสุทธปิระจําปี 2564 เพื่อเป็นทุนสํารองตาม

กฎหมาย จํานวนเงนิ 2,750,000.00 บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และการจ่ายเงนิปันผลในอตัราหุ้นละ 0.90 บาท  

(เก้าสบิสตางค์) จํานวน 215,000,000 หุ้น รวมเป็นเงนิปันผลสําหรบังวดสิ้นปี 2564 จากกําไรสุทธขิองงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

จํานวนไม่เกนิ 193,500,000.00 บาท (หน่ึงรอ้ยเก้าสบิสามล้านหา้แสนบาทถ้วน) (ยงัไม่ไดห้กัหุน้ทีบ่รษิทัซื้อคนืซึ่งไม่มสีทิธไิดร้บั

เงนิปันผลตามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง) โดยกําหนดใหว้นัที ่21 มนีาคม 2565 เป็นวนักําหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการรบัเงนิปัน

ผล (Record Date) และกําหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่27 พฤษภาคม 2565  

 ทัง้น้ี การให้สิทธิดังกล่าวยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากต้องรออนุมติัจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และอตัราการจ่าย 

เงินปันผลดงักล่าวสอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีบริษทัฯ กาํหนดไว้และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง ของบริษทั 

การลงมติ  :  ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 5 :   พิจารณาอนุมติัเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงคก์ารใช้เงินเพ่ิมทุนจากการเสนอขายหุ้นสามญัให้กบัประชาชน   

    เป็นครัง้แรก (IPO)  

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  :  บรษิทั โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั แคร์ แอนด์ แลบ็ จํากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ไดเ้สนอขายหุน้สามญั

เพิม่ทุนต่อประชาชน (IPO) ตัง้แต่วนัที ่18-20 ธนัวาคม 2562 จํานวน 55 ล้านหุน้ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 6 บาท ไดร้บัเงนิจาก

การเพิม่ทุนทัง้สิ้นประมาณ 303.10 ล้านบาท (ภายหลงัจากหกัค่าธรรมเนียมการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจดัจําหน่าย และ 

ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งในการเสนอขายหุน้แล้ว) และไดม้กีารใชเ้งนิเพิม่ทุนไปแล้วจนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 เป็นจํานวน 

205.61 ล้านบาท คงเหลอืเงนิเพิม่ทุน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 เท่ากบั 97.49 ล้านบาท ซึ่งไดร้ายงานใหต้ลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทยเมื่อวนัที ่21 มกราคม 2565 ดงัน้ี 

 

 

วตัถปุระสงค์การใช้เงิน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ประมาณการ

จาํนวนเงิน 

 

จาํนวนเงินใช้ไป

จนถึงวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

คงเหลือ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

1.  เงนิลงทุนสาํหรบัปรบัปรุงและขยายสาขาประมาณ   

10-25 ลา้นบาทต่อสาขา ไม่เกนิ 4 สาขา 
30.00  22.22 7.78 

2.  จดัซื้อเครื่องมอืและอุปกรณ์ของบรษิทัและบรษิทัย่อย 100.00  10.29 89.71 

3. ชาํระคนืเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 100.00  100.00 - 

4.   เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการดําเนินธุรกจิ 73.10  73.10 - 

รวม 303.10  205.61 97.49 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เพื่อให้เกิดความคล่องตวัในการทําธุรกิจในอนาคตและปรบัเปลี่ยนให้เขา้กบัสภาวการณ์ใน

ปัจจุบนั เพื่อการบรหิารการเงนิใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด จงึมคีวามจาํเป็นตอ้งชะลอการจดัซื้อเครื่องมอืและอุปกรณ์ เน่ืองจากขณะน้ี

ทางบรษิทัมทีรพัย์สนิเพยีงพอกบัการใชง้าน หากมบีางช่วงเวลาทีม่กีารใชท้รพัย์สนิเพิม่ขึน้ ทางบรษิทัพจิารณาเช่าเครื่องมอืจาก

ภายนอกทดแทน จงึเหน็สมควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิเพิม่ทุนจากการเสนอขายหุน้สามญัใหก้บัประชาชนเป็น

ครัง้แรก (IPO) อย่างไม่เป็นนัยสําคญัตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ที ่สจ. 63/2561 

เรื่อง การเปลีย่นแปลงวตัถุประสงค์การใชเ้งนิตามแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละร่างหนังสอืชีช้วน ซึ่งจะไม่

กระทบต่อการประกอบธุรกจิของบรษิทั ดงัน้ี 

เดิม วตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิขอ้ 2 จดัซื้อเครื่องมอืและอุปกรณ์ของบรษิทัและบรษิทัย่อย จาํนวน 89.71 ลา้นบาท  

เป็น วตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิขอ้ 4 เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินธุรกจิ จาํนวน 89.71 ลา้นบาท 
 

 

วตัถปุระสงค์การใช้เงิน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ประมาณการจาํนวนเงิน 

(ล้านบาท) 

คงเหลือ ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 

ระยะเวลาท่ีใช้

เงินโดยประมาณ 

เดิม 
 

ใหม่ 

1.  เงินลงทุนสําหรบัปรับปรุงและขยายสาขาประมาณ 

10-25 ลา้นบาทต่อสาขา ไม่เกนิ 4 สาขา 
30.00  30.00  7.78 2565 - 2566 

2.  จดัซื้อเครื่องมอืและอุปกรณ์ของบรษิทัและบรษิทัย่อย 100.00  10.29 - - 

3.  ชาํระคนืเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 100.00  100.00 - - 

4.  เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในการดําเนินธุรกจิ 73.10  162.81  89.71 2565 - 2566 

รวม 303.10  303.10  97.49  

 

การลงมติ  :  ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 6 :   พิจารณาอนุมติัการลงทุนในโครงการ โรงพยาบาล ไอเอม็เอช แบร่ิง (IMH BEARING Hospital)  

    จาํนวน ไม่ตํา่กว่า 600 เตียง 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  :  การลงทุนในโครงการโรงพยาบาล ไอเอม็เอช แบริง่ (IMH BEARING Hospital) จํานวนไม่ตํ่ากว่า 600 

เตยีง ภายใต้บรษิทั โรงพยาบาล ไอเอม็เอช แบริง่ จาํกดั (“บรษิทัใหม่”) ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยทางอ้อมทีจ่ะจดัตัง้ขึน้ใหม่ โดยมบีรษิทั 

สุขสวสัดิก์ารแพทย์ จํากัด (“PCH”) (IMH ถือหุ้น PCH ร้อยละ 99.99) ถือหุ้นร้อยละ 80.00 ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว 

(“บริษัทใหม่”) เพื่อดําเนินกิจการเกี่ยวกับโรงพยาบาล โดยการเช่าที่ดินระยะยาว 30 ปี ก่อสร้างอาคารและดําเนินกิจการ

โรงพยาบาลไอเอม็เอช แบริง่ คดิเป็นมลูค่าเงนิลงทุนไม่เกนิ 5,500 ลา้นบาท (ซึง่ต่อไปน้ีจะเรยีกว่า “รายการ”) 

รายการดงักล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรพัย์สิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551          

เรื่อง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการที่มนัียสําคญัทีเ่ขา้ข่ายเป็นการได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ่งทรพัย์สนิ ลงวนัที่ 31 สงิหาคม 2551 

(และที่ได้มีการแก้ไขเพิม่เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ

ปฏิบตัิการของบรษิทัจดทะเบยีนในการได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ไดม้กีาร

แกไ้ขเพิม่เตมิ) (“ประกาศรายการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่สนิทรพัย”์)  

การตกลงเขา้ทาํรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยใ์นครัง้น้ี มขีนาดรายการรวมสงูสุดคาํนวณตามเกณฑม์ลูค่ารวมของสิง่ตอบแทน 

เท่ากบัรอ้ยละ 466.06 และเมื่อพจิารณารวมกบัขนาดรายการไดม้าซึ่งสนิทรพัยข์องบรษิทัทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 6 เดอืนก่อนวนัทีม่ี

การตกลงเขา้ทํารายการในครัง้น้ี มูลค่า 23.36 ล้านบาท จะทําใหม้ขีนาดรายการเท่ากบัรอ้ยละ 468.04  ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของ

สิง่ตอบแทน ซึ่งเขา้ข่ายเป็นรายการประเภทที ่4 ตามประกาศรายการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึ่งสนิทรพัย์ โดยมมีูลค่าของรายการ

เท่ากบัหรอืสงูกว่ารอ้ยละ 100 อย่างไรกต็าม เน่ืองจากรายการไดม้าซึง่สนิทรพัยด์งักล่าวเขา้หลกัเกณฑย์กเวน้ตามประกาศรายการ

ไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์ขอ้ 24 ทุกขอ้ จงึไม่เขา้ขา่ยการเขา้จดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยโ์ดยออ้มเน่ืองจาก 

1. ธุรกจิทีไ่ดม้ามลีกัษณะของธรุกจิทีค่ลา้ยคลงึหรอืเสรมิกนัและกนักบัธุรกจิของบรษิทั  

2. บรษิทัจดทะเบยีนไม่มนีโยบายจะเปลีย่นแปลงทีส่าํคญัในธุรกจิหลกัของบรษิทั                      

3. กลุ่มบรษิทัอนัเป็นผลจากการไดม้าซึง่สนิทรพัยม์คีุณสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะจดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัย ์                          

4. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมนัียสําคญัในคณะกรรมการของบริษัทและในอํานาจการควบคุมหรอืผู้ถือหุ้นที่มอํีานาจควบคุม            

ของบรษิทั 

ดงันัน้ บรษิทัจงึมหีน้าทีต่อ้งจดัทํารายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  (“ตลาดหลกัทรพัย”์) 

และต้องดําเนินการจดัประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อขอมตจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมด

ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี อกีทัง้บรษิทัต้องแต่งตัง้ทีป่รกึษา

ทางการเงนิอสิระ เพื่อแสดงความเหน็เกีย่วกบัความเป็นธรรมของราคาและความสมเหตุสมผลของรายการเสนอต่อผูถ้อืหุน้ 

ทัง้น้ี รายละเอียดของรายการตามที่กําหนดในประกาศรายการได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์ ตามสิง่ที่ส่งมาด้วย 

หมายเลข 3 และโปรดพจิารณาความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงนิอิสระเกี่ยวกบัรายการได้มาซึ่งสนิทรพัย์ ตามสิง่ที่ส่งมาดว้ย 

หมายเลข 4 

ความเห็นของคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอํานาจให้

คณะกรรมการบรษิทั หรอื คณะกรรมการบรหิาร หรอื ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอื ผู้รบัมอบอํานาจจากคณะกรรมการบรษิทั 

หรอื ผูร้บัมอบอํานาจจากคณะกรรมการบรหิาร หรอื ผูร้บัมอบอํานาจจากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูม้อํีานาจในการดาํเนินการ

ใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืจาํเป็นในการลงทุนในโครงการโรงพยาบาล ไอเอม็เอช แบริง่ (IMH BEARING Hospital) ซึง่รวมถงึการเจรจา 

เขา้ทาํ ลงนาม แกไ้ขเพิม่เตมิ ขอ้ตกลง สญัญา และเอกสารอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนในโครงการโรงพยาบาล ไอเอม็เอช แบริง่ 

(IMH BEARING Hospital) การกําหนดและเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข การจดัสรรและเปลี่ยนแปลงงบประมาณลงทุนแต่ละ

ประเภทตามความเหมาะสม แต่ตอ้งไม่เกนิวงเงนิรวมทัง้สิน้ 5,500 ลา้นบาท ระยะเวลาและรายละเอยีดอื่น ๆ ทีจ่าํเป็นและเกีย่วขอ้ง

กบัการลงทุนในโครงการโรงพยาบาล ไอเอม็เอช แบริง่ (IMH BEARING Hospital) รวมทัง้การตดิต่อ จดัทาํคาํขอ หรอืเอกสารใดๆ 

และการยื่นคาํขอ และ/หรอืเอกสารดงักล่าวต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และดาํเนินการอื่นใดทีต่ามทีจ่าํเป็นและสมควรภายใตก้ฎหมาย

ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใหก้ารดาํเนินการดงักล่าวสาํเรจ็ลุล่วง 
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การลงมติ  :  ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม และมสีทิธอิอกเสยีง 

ลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยี 

 ทัง้น้ี จากรายชื่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ณ วนัที ่21 มนีาคม 2565 ซึง่เป็นวนักําหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุม  

(Record Date) มผีูถ้อืหุน้ทีม่ส่ีวนไดเ้สยีทีไ่ม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระน้ี คอื นายพรนรศิ ชวนไชยสทิธิ ์ซึง่ถอืหุน้ในบรษิทั 

เป็นจาํนวน 180,000 หุน้ 

 

วาระท่ี 7  :   พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2565 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  :  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58. และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 2535                   

ซึง่กําหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกําหนดค่าตอบแทนทุกปี  

 โดยในปี 2565 น้ี ผูส้อบบญัชแีละค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชทีีจ่ะเสนอใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตันัิน้ เป็นผูส้อบ

บัญชีรายใหม่ที่ได้รับการเสนอแต่งตัง้เป็นปีแรก และได้ผ่านการพิจารณาและคัดเลือกโดยคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบรษิทั ซึ่งพจิารณาจากผลปฏบิตังิาน ประสบการณ์ ความพรอ้มของบุคลากร การมมีาตรฐานการปฏบิตังิานทีเ่ป็นที่

ยอมรบั ความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีตลอดจนอตัราค่าสอบบญัช ีโดยเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี

จากบรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจํากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ประจําปี 2565 ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย หมายเลข 5 เน่ืองจากมคีวาม

เป็นอสิระ เหมาะสม และไดป้ฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบตลอดจนมปีระสบการณ์และมคีวามเขา้ใจในธุรกจิของกลุ่มบรษิัทฯ 

เป็นอย่างด ีนอกจากน้ียงัไดพ้จิารณาค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีประจาํปี 2565 รายละเอยีดดงัน้ี 

รายละเอียดค่าสอบบญัชีท่ีเสนอใน 2565 เทียบกบัปี 2564 ดงัน้ี                                                                    หน่วย : บาท 

บริษทั ปี  2565 ปี  2564 ลดลง อตัราลดลง (%) 

บริษทั โรงพยาบาลอินเตอรเ์มดิคลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จาํกดั (มหาชน)                                 

1. ค่าสอบบญัช ี 1,430,000 1,750,000 320,000 18.28 

2. ค่าบรกิารอื่น ตามจรงิ 27,900 - - 

 

รายละเอียดของผู้สอบบญัชี 

เดิม เปล่ียนเป็น 

สาํนักงาน เอ.เอม็.ท.ี แอสโซซเิอท บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจาํกดั 

1.นายชยัยุทธ               องัศุวทิยา 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3885 และ/หรอื 

1.นางสาวโสรยา  ตนิตะสุวรรณ์ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่8658 และ/หรอื 

2.นางณฐัสรคัร ์             สโรชนันทจ์นี 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4563 และ/หรอื 

2.นางสาวสุลลติ  อาดสว่าง 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7517 และ/หรอื 

3.นางสาวดรณี              สมกําเนิด 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5007 และ/หรอื 

3.นายพรีะเดช  พงษ์เสถยีรศกัดิ ์

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4752 

4.นางสาวจารุณี             น่วมแม ่

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5596 และ/หรอื 
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เดิม เปล่ียนเป็น 

5.นายศริเมศร ์              อคัรโชตกุิลนันท ์

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่11821 และ/หรอื 

 

6.นางสาวเยาวลกัษณ์      สมประเสริฐิ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่11902 

 

  

 ทัง้น้ีผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เป็นผูส้อบบญัชเีดยีวกนั ซึง่มคีวามเป็นอสิระ ไม่มคีวามสมัพนัธ ์หรอืส่วนได้

เสยีกบับรษิทัฯ ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคล ดงักล่าวแต่อย่างใด โดยบรษิทัฯ ไม่มกีารจ่ายค่าตอบแทน

ของงานบรกิารอื่นใหแ้ก่สาํนักงานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้อบบญัชแีละสาํนักงานสอบบญัชี

ทีผู่ส้อบบญัชสีงักดั 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เหน็สมควร

เสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาแต่งตัง้ นางสาวโสรยา  ตนิตะสุวรรณ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่8658 และ/หรอื นางสาว

สุลลติ  อาดสว่าง ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7517 และ/หรอื นายพรีะเดช  พงษ์เสถยีรศกัดิ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4752 

 ในนาม บรษิัท สอบบญัชธีรรมนิต ิจํากดั เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ ประจําปี 2565 โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้ําการ

ตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวขา้งต้นไม่สามารถปฏบิตังิาน

ได้ใหบ้รษิทั สอบบญัชธีรรมนิติ จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตอื่นของบรษิัท สอบบญัชธีรรมนิต ิจํากดั แทนได้ และสมควร

อนุมตัค่ิาตรวจสอบบญัชขีองบรษิัทฯ ประจําปี 2565 เป็นจํานวน 1,430,000.00 บาท (หน่ึงล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามที่

คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึง่ไม่รวมค่าบรกิารอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมรีายละเอยีดทีเ่สนอขา้งตน้ 

การลงมติ  :  ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 8  :   พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  :  ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 18. กําหนดใหก้าร

ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการทัง้หมด และ

กรรมการซึ่งพน้จากตําแหน่งแล้วอาจไดร้บัการเลอืกตัง้ใหม่ได ้ปัจจุบนับรษิทัฯ มกีรรมการทัง้หมด 6 คน ซึ่งในการประชุมสามญั           

ผูถ้อืหุน้ครัง้น้ีมกีรรมการทีค่รบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ 2 คน คอื 

 

รายช่ือกรรมการบริษทั ตาํแหน่ง 

1. รศ. ดร. ธนวรรธน์            พลวิชยั* กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

 ประธานกรรมการบรษิทั /  
  

2. ดร. สิทธิวตัน์              กาํกดัวงษ์ 
กรรมการ (ผูม้อีํานาจลงนาม) / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / 

ประธานกรรมการบรหิาร 

หมายเหตุ  :  *รศ. ดร. ธนวรรธน์   พลวชิยั เป็นกรรมการอสิระ ซึง่ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิทัมาแลว้ไม่เกนิ 9 ปี 

 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลทีเ่หน็ว่ามคุีณสมบตัเิหมาะสมและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม เพื่อรบัการ

พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 –                    

15 กุมภาพนัธ์ 2565 แต่ไม่มผีูใ้ดเสนอรายชื่อเขา้มายงับรษิัทฯ คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มส่ีวนได้เสยี จงึได้

พจิารณาถงึความเหมาะสมและคุณสมบตัิตามที่กฎหมายบรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
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ประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด 

คณะกรรมการสรรหาฯ ไดด้ําเนินการพจิารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการสรรหาทีม่ส่ีวนไดเ้สยีไม่ไดอ้อกเสยีง

เลอืกตนเอง ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหาบุคคลเพื่อรบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั โดยได้พจิารณาถึงความ

เหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของ

กรรมการที่ต้องการสรรหาให้มคีวามหลากหลาย และสอดคล้องกบักลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบรษิัทฯ โดยใช้การวเิคราะห์

ทกัษะ ประสบการณ์ ความรู ้และความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นของคณะกรรมการแล้ว จงึเหน็สมควรเสนอกรรมการ 2 ท่านขา้งต้น 

กลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง  

ความเห็นของคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการบรษิัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มส่ีวนได้เสยีได้หารอืกนัอย่างกว้างขวาง โดยได้

พจิารณาคุณสมบตัิของบุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลและผ่านกระบวนการกลัน่กรองและ

พจิารณาอย่างละเอยีดรอบคอบ ดว้ยความระมดัระวงั ทัง้ทางดา้นทกัษะวชิาชพี ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นทีเ่ป็นประโยชน์ต่อธรุกจิ

ของบรษิทัฯ รวมถงึผลการปฏบิตังิานในฐานะกรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อยในช่วงทีผ่่านมา ตลอดจนการมคุีณสมบตัแิละไม่

มลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 ของพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้กําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตัง้                           

1. รศ. ดร. ธนวรรธน์  พลวชิยั  และ 2. ดร. สทิธวิตัน์  กํากดัวงษ์ กลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหน่ึง 

ทัง้น้ี ผู้ได้รบัการเสนอชื่อไม่มกีารดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บรหิารในกิจการอื่นที่อาจทําให้เกิดการขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบรษิทัฯ และไดพ้จิารณาแล้วว่าบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการอสิระ จะสามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็น

อสิระและเป็นไปตามเกณฑ์ทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยไดแ้นบประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัใหเ้สนอชื่อใหเ้ขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการ และนิยาม

กรรมการอิสระของบรษิัท ซึ่งเป็นไปตามขอ้กําหนดของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน รายละเอียดปรากฏ ตามสิง่ที่ส่งมาด้วย 

หมายเลข 6 

การลงมติ  :  ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 9  :   พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจาํปี 2565 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  :  เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับรษิทัฯ ขอ้ 33. ซึ่งกําหนดใหก้รรมการไดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทั ในรปู

ของเงินรางวลั เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามข้อบงัคบัหรือที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ

พจิารณา และคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ไดม้กีารพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

ต่างๆ ประจาํปี 2565 ซึง่คณะกรรมการบรษิทั ไดพ้จิารณาแลว้เหน็ชอบกบัคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และเหน็

ควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัค่ิาตอบแทนสําหรบัคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เริม่ตัง้แต่ 1 มกราคม 2565 เป็นตน้

ไป จนกว่าทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะมมีตเิปลีย่นแปลงเป็นอย่างอื่น 

 ค่าตอบแทนกรรมการ บรษิัทฯ จดัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบรษิัทกําหนด โดยผ่านการ

พิจารณาขัน้แรกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามหลกัเกณฑ์การปฏิบตัิงานและความรบัผดิชอบของ

กรรมการ และบรษิทัฯ ไดกํ้าหนดนโยบายค่าตอบแทน กรรมการบรษิทัไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัที่

เหมาะสม 

 โดยหลกัเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการจะพจิารณาจากผลประเมนิการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ

บรษิทั อํานาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบ การเตบิโตและผลการดําเนินงานของบรษิทัฯ สภาพคล่องทางธุรกจิ และผลการปฏบิตัิ

หน้าทีข่องกรรมการแต่ละคน รวมถงึวงเงนิค่าตอบแทนทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ จาํนวนเงนิค่าตอบแทนทีจ่่ายในปี

ทีผ่่านมา และเปรยีบเทยีบกบัระดบัทีป่ฏบิตัอิยู่ในกลุ่มธุรกจิเดยีวกนั 
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 สําหรบัปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ได้พจิารณาและเสนอใหกํ้าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ต่างๆ ในรูปแบบของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจํานวนเงนิรวมไม่เกิน 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เท่ากบั                

ปีทีผ่่านมา โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

ค่าเบีย้ประชุม  ปี 2565  ปี 2564   ปี 2563  

วงเงิน 500,000 500,000 500,000 

1. คณะกรรมการบริษทั    

            ประธานกรรมการบริษทั  20,000  บาท / ครัง้   20,000  บาท / ครัง้   20,000  บาท / ครัง้  

            กรรมการบริษทัท่ีไม่เป็นพนักงาน  12,000 บาท / ครัง้   12,000 บาท / ครัง้   12,000 บาท / ครัง้  

            กรรมการบริษทัท่ีเป็นพนักงาน  ไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชุม   ไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชุม   ไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชุม  

2. คณะกรรมการตรวจสอบ       

            ประธานกรรมการตรวจสอบ  20,000  บาท / ครัง้   20,000  บาท / ครัง้   20,000  บาท / ครัง้  

            กรรมการตรวจสอบท่ีไม่เป็นพนักงาน  12,000 บาท / ครัง้   12,000 บาท / ครัง้   12,000 บาท / ครัง้  

            กรรมการตรวจสอบท่ีเป็นพนักงาน  ไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชุม   ไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชุม   ไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชุม  

3.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน    

            ประธานกรรมการสรรหาฯ  20,000  บาท / ครัง้   20,000  บาท / ครัง้   20,000  บาท / ครัง้ 

            กรรมการสรรหาฯ ท่ีไม่เป็นพนักงาน  12,000 บาท / ครัง้   12,000 บาท / ครัง้   12,000 บาท / ครัง้ 

            กรรมการสรรหาฯ ท่ีเป็นพนักงาน  ไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชุม   ไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชุม   ไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชุม  

 

 ทัง้น้ีการพจิารณาหลกัเกณฑ์ค่าตอบแทนดงักล่าวขา้งต้นต้องไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และไม่

เกนิจาํนวนเงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการบรษิัทพจิารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการต่างๆ            

ในรปูแบบของเบีย้ประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจาํนวนเงนิรวมไม่เกนิ 500,000.00 บาท (หา้แสนบาทถว้น) เท่ากบัปีทีผ่่านมา 

การลงมติ  :  ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม 
 

วาระท่ี 10 :   พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

 บริษัทฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยท่านสามารถสแกน                

QR Code เพื่อเรียกดูเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครัง้น้ี และทางบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ 

(www.intermedthai.com) ตัง้แต่วนัที่ 12 เมษายน 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมโีอกาสพจิารณาวาระต่างๆ โดยในวนัประชุม บรษิัทฯ          

จะเปิดใหล้งทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ตัง้แต่ 07.00 น. เป็นต้นไป และเพื่อความสะดวกรวดเรว็ในการลงทะเบยีน  

ใคร่ขอใหผู้ถ้อืหุน้และ/หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ โปรดกรอกและนําแบบฟอร์มลงทะเบยีน พรอ้มทัง้เตรยีมบตัรประจาํตวัประชาชน หรอื

หนังสอืเดนิทาง หรอืบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรอืใบอนุญาตขบัรถ เพื่อนํามาแสดงตนแก่พนักงานลงทะเบยีนก่อนเขา้ร่วมประชุม 

ตามรายละเอยีดทีป่รากฏในหลกัฐานแสดงสทิธิก์ารเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย หมายเลข 10   
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 เพื่อความสะดวกรวดเรว็ในการตรวจสอบหลกัฐานเป็นการล่วงหน้า บรษิทัฯ ขอความร่วมมอืโปรดส่งหนังสอืมอบฉันทะ

มาถงึบรษิทัฯ ภายในวนั 20 เมษายน 2565 โดยส่งมาที ่

 

  เลขานุการบรษิทั 

  บรษิทั โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จาํกดั (มหาชน) 

  เลขที ่442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษเีจรญิ กรุงเทพฯ 10160 

นอกจากน้ีบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้บีรกิารอากรแสตมป์ สําหรบัหนังสอืมอบฉันทะใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉันทะทีม่าลงทะเบยีนโดยไม่

คดิค่าใชจ้่าย บรษิทัฯ จะดําเนินการลงทะเบยีนดว้ยระบบ Barcode ดงันัน้เพื่อความสะดวกในการลงทะเบยีน ท่านผู้ถือหุ้นและ

ผู้รบัมอบฉันทะท่ีจะเข้าร่วมประชุมโปรดนําแบบฟอรม์ลงทะเบียนไปในวนัประชุม และหากผูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถามเกีย่วกบั

การประชุมหรอืตอ้งการสอบถามขอ้มลูทีส่ําคญัของบรษิทัฯ ท่านสามารถส่งคาํถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุมมายงับรษิทัฯ หรอืผ่าน

อเีมล ์sirilux.r@intermedthai.com  

 อน่ึง เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 19 (COVID-19) บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อ

สถานการณ์ดังกล่าว และเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรค ผู้ถือหุ้นควรปฏิบัติตามคําแนะนําของสํานักงาน ก.ล.ต.               

โดยมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระตามรายชื่อที่ปรากฏ  ตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย หมายเลข 8 เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงแทนในการ

ประชุมในครัง้น้ีกรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข.  ให้ครบถ้วน ตามสิง่ที่ส่งมาด้วย หมายเลข 12  

ส่วนผูถ้อืหุน้ต่างชาตซิึง่แต่งตัง้ให ้คสัโตเดยีน (Custodian)ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ โปรดใชห้นังสอืมอบฉนัทะแบบ 

ค.  หรอืสามารถดาวน์โหลดหนังสอืมอบฉันทะดงักล่าวจากเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีม่อุีณหภูมร่ิางกาย

ตัง้แต่ 37.5 องศาเซลเซยีสขึน้ไป หรอืมอีาการเขา้ข่ายหรอือยู่ในกลุ่มเสีย่งโปรด งดเข้าร่วมประชุม เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน

ดา้นสาธารณสุขทีป่ระกาศใชใ้นปัจจุบนั 

 
บริษทังดแจกของท่ีระลึก 

บริษัทงดแจกของที่ระลึกในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกบัการรณรงค์ของหน่วยงานกํากบัของทางราชการ                  

และสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้มุ่งเน้นรบัทราบการดาํเนินงานของกจิการเป็นสาํคญั 

 

  

จงึเรยีนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมอืในการปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั 

 

          ขอแสดงความนับถอื 

 

 

                                    _________________________________ 

           (ดร. สทิธวิตัน์  กํากดัวงษ์) 

          ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

                                                       บรษิทั โรงพยาบาลอนิเตอรเ์มดคิลั แคร ์แอนด ์แลบ็ จาํกดั (มหาชน) 
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