
หนังสือเชญิประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2565 

บริษัท วินเนอรย์ี ่เมดคิอล จ ากัด (มหาชน) 
วันศุกรท์ี ่22 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. 

ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสเ์ท่าน้ัน  
(E-AGM) 

เพ่ือความรวดเรว็ในการเขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) บริษัทขอความรว่มมือจากท่านผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทกุรายให้

ศกึษารายละเอียด ขัน้ตอน และวิธีการลงทะเบียนเพ่ือเขา้รว่มประชุมในรูปแบบ E-AGM พรอ้มทัง้การจดัเตรยีมเอกสารต่าง ๆ ตามหลกัเกณฑท์ี่บรษัิทไดก้ าหนดไวเ้พ่ือ

ยืนยนัตวัตนและรบัสิทธิการเขา้รว่มประชมุ ตลอดจนวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชมุ หรอืการมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทเขา้ประชมุและ

ออกเสียงลงคะแนนแทน 
ทัง้นี ้ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม หรอืกรณีพบปัญหาการใชง้านระบบ E-AGM ไดท้ี่ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ หมายเลขโทรศพัท ์02-725-0888 

ต่อ 440 ระหว่างวนัศกุรท์ี่ 8 เมษายน 2565 – วนัศกุรท์ี่ 22 เมษายน 2565 เวลา 8.00 - 17.00 น. (ยกเวน้วนัหยดุราชการ) หรอืจนกว่าการประชมุเสรจ็สิน้ 

ผู้ถอืหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถสแกน QR CODE เพือ่ลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ e-Registration 

 



 

หนา้ที่ 1 ของจ านวน 12 หนา้ 

 

สารบัญ 

เอกสารประกอบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 

  

เอกสารแนบ 1 ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ประชมุเมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2564 

(ประกอบการพจิารณาส าหรบัวาระที ่2) 
เอกสารแนบ 2 แบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 (รายงานประจ าปี) ในรูปแบบ QR Code 

(ประกอบการพจิารณาส าหรบัวาระที ่3 และ 4) 
เอกสารแนบ 3  ขอ้มลูเบือ้งตน้ของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ และไดร้บัการเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารง

ต าแหน่ง 
(ประกอบการพจิารณาส าหรบัวาระที ่7) 

เอกสารแนบ 4 ขอ้มลูคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 

(ประกอบการพจิารณาส าหรบัวาระที ่8) 
เอกสารแนบ 5 รายนาม และประวตัิของผูส้อบบญัชี และรายละเอียดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2565 

(ประกอบการพจิารณาส าหรบัวาระที ่9) 
เอกสารแนบ 6 ขอ้บงัคบัของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
เอกสารแนบ 7 รายละเอียดเก่ียวกบัเอกสารและหลกัฐานความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมสีิทธิเขา้

รว่มประชมุเพ่ือลงทะเบียน ออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง และการแจง้ผลการนบั

คะแนน ส าหรบัการประชมุผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

เอกสารแนบ 8 ขัน้ตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ e-Registration และการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผ่าน 
สื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

เอกสารแนบ 9 รายนาม และประวตัิกรรมการอิสระเพ่ือประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ และนิยาม

กรรมการอิสระของบริษัท 
เอกสารแนบ 10 หนงัสือมอบฉนัทะ 

 

บริษัทได้เผยแพร่รายการเอกสารที่เก่ียวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565 
บนหน้าเว็บไซตข์องบริษัท www.winmed.com 

 

 

QR CODE ส าหรบัดาวนโ์หลด แบบ 56-1 One Report (รายงานประจ าปี) 

และเอกสารประกอบการประชมุ 



 

หนา้ที่ 2 ของจ านวน 12 หนา้ 

 

เพือ่ความรวดเร็วในการลงทะเบยีนเพือ่เข้าร่วมประชุม กรุณาลงทะเบยีนเพือ่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ (e-Registration)  
เป็นการล่วงหน้าก่อนถงึวันประชุมตั้งแต่วันศุกรท์ี ่8 เมษายน 2565 เป็นต้นไป 

 

            ทะเบียนเลขที่ 0107563000240 
 

วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ บริษัท วินเนอรย่ี์ เมดิคอล จ ากดั (มหาชน) 

 

ดว้ยคณะกรรมการ บริษัท วินเนอรย่ี์ เมดิคอล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดม้ีมติใหเ้รียกประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในวันศุกรท์ี ่22 เมษายน 2565 เวลา 9.00 นาฬิกา ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่าน้ัน ตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนดเก่ียวกับการประชุม
ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที ่1  เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 

การลงมติ เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไมม่ีการออกเสียงลงมติ 

วาระที ่2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 ซึ่งจัดขึน้เมื่อวันที ่23 
เมษายน 2564 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ได้จัดขึน้ เมื่อวันท่ี 23 

เมษายน 2564 โดยไดม้ีการจดัท ารายงานการประชุม และไดจ้ดัส่งใหก้ระทรวงพาณิชยภ์ายใน

ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดแลว้  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญ   

ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 เม่ือ

วนัท่ี 23 เมษายน 2564 ซึง่คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่ไดม้ีการบนัทึกรายงานไวอ้ย่างถูกตอ้งให้

ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารแนบ 1 

การลงมติ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

 

 



 

หนา้ที่ 3 ของจ านวน 12 หนา้ 

วาระที ่3  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2564 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล บริษัทไดส้รุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงท่ี

ส  าคญัซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2564 ซึ่งปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 (รายงาน

ประจ าปี) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญ   

ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 สิน้สุด

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งบริษัทไดส้รุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงท่ี

ส  าคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2564 ทัง้นี ้รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

การลงมติ เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไมม่ีการออกเสียงลงมติ 

วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจ าปี 2564 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชแีล้ว และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชรัีบอนุญาต 

 วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 

ซึ่งก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจัดท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปีสิน้สุด ณ รอบปีบัญชีของ

บริษัท ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ และเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้อนมุตัิ 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบ

การเงินประจ าปีของบริษัท สิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบและลง

นามจาก  นายอธิพงศ์ อธิพงษ์สกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  3500 ผู้สอบบัญชีของ 
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั แลว้ เห็นควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทเสนอท่ีประชุมสามญั 

ผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัท ส  าหรบัปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญ   

ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจ าปี 2564 สิน้สุดวนัท่ี 31 

ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้ และรบัทราบรายงานผูส้อบบัญชีรบั

อนุญาต โดยงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2564 สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ไดผ้่านการ

ตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบแลว้ โดยแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2564 ท่ีผ่านมา 

สรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้

 

 

 



 

หนา้ที่ 4 ของจ านวน 12 หนา้ 

ข้อมูลงบการเงนิเปรียบเทยีบ (บางส่วน) ของบริษัท 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

2564 2563 2564 2563 
สินทรพัยร์วม 755.46 492.10 747.69 479.96 

หนีส้ินรวม 183.46 303.31 170.41 288.03 

รายไดร้วม 538.69 530.53 520.93 511.51 

ก าไร(ขาดทนุ) สทุธิ  

(สว่นท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษัทใหญ่) 
65.20 51.89 67.35 49.45 

ก าไร(ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 0.18 0.32 0.19 0.30 

โดยมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจ าปี  2564 

(รายงานประจ าปี) ซึ่งไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นีร้ายละเอยีดปรากฏ

ตามเอกสารแนบ 2 

การลงมติ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2564 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ใน ปี  2564 บ ริ ษั ท มี ก า ไรสุ ท ธิ จ าก การด า เนิ น งานจ าน วน 

67,356,171.14 บาท ซึ่งตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 

และขอ้บังคับของบริษัท ข้อ 45 นั้น บริษัทตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุน

ส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 

จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ซึง่ในปี 2564 บริษัทยงั

มีทุนส ารองไม่ครบตามจ านวนท่ีกฎหมายก าหนด ดังนั้น บริษัทจ าเป็นตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิ

ประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี จ านวนเท่ากับ 

3,367,808.56 บาท ซึ่งบริษัทจะมีเงินทุนส ารองตามกฎหมายรวมเป็นจ านวน 10,226,120.10 

บาท หรือคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 5.11 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญ   

ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ย

กว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลังหักขาดทุนสะสม (งบเฉพาะกิจการ) จ านวนเท่ากับ 

3,367,808.56 บาท ส่งผลใหบ้ริษัทมีเงินทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 10,226,120.10 บาท 

ซึง่คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 5.11 ของทนุจดทะเบียน 



 

หนา้ที่ 5 ของจ านวน 12 หนา้ 

การลงมติ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2564 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของ

ก าไรสุทธิท่ีเหลือจากการหักเงินส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทก าหนดไว ้โดย

พิจารณาจากก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โดยขึน้อยู่กบัแผนการด าเนินงาน 

ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ใน

อนาคต และต้องไม่กระทบต่อการด าเนินงานโดยปกติของบริษัทและบริษัทย่ อย อย่างมี

นยัส  าคญั ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผูถื้อหุน้เห็นสมควร 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูพิ้จารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงผลประโยชนต์่อผู้

ถือหุน้เป็นหลกั และจะตอ้งน าเสนอขออนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผล

ระหวา่งกาล 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูพิ้จารณาและมีอ  านาจอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรพอสมควรท่ีจะท าเช่นนั้นได ้แลว้ใหร้ายงานต่อท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวถดัไป 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษัทมีก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 

67,356,171.14 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผล

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 

และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 44  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญ   

ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล ประจ าปี 2564 จากผลการด าเนินงาน 

ประจ าปี 2564 (งบเฉพาะกิจการ) เป็นเงินสด ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี 31 ธันวาคม 2564 

โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ก าไรสุทธิงบการเงนิเฉพาะกจิการ 67,356,171.14 บาท 
จัดสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 3,367,808.56 บาท 
ก าไรสุทธิหลังหกัส ารองตามกฎหมาย 63,988,362.58 บาท 
มูลค่าการจ่ายปันผลในอัตราหุน้ละ 
(ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ตามนโยบายการจา่ยเงินปันผลของบรษัิท) 

0.065 บาท 

จ านวนหุน้ 400,000,000 หุน้ 
รวมมูลค่าจ่ายเงนิปันผลเทา่กับ 26,000,000.00 บาท 



 

หนา้ที่ 6 ของจ านวน 12 หนา้ 

  ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่ายในอตัรารอ้ยละ 10 

ซึง่ผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนไดใ้นอตัรา 20/80 (สิทธิใน

การรบัเงินปันผลดงักลา่วขา้งตน้ยงัมีความไมแ่น่นอน จนกวา่จะไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญั

ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565) อย่างไรก็ตาม อตัราการจ่ายปันผลดงักล่าวขา้งตน้เป็นไปตามนโยบาย

การจ่ายปันผลของบริษัท 

  บริษัทไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัเงินปันผล (Record Date) ในวนัที่ 18 มีนาคม 

2565 และก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2565 

การลงมติ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตาม

วาระ 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ

บริษัทข้อ 17 ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี อตัราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึ่งกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งในปี

แรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป 

ใหก้รรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปี 2565 ถือเป็นปีท่ีสองภายหลงัท่ีบริษัทไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ดงันั้น 

บริษัทจึงใช้วิธีการจับฉลากว่ากรรมการท่านใดต้องเป็นผู้ออกจากต าแหน่งในครั้งนี ้ ซึ่ง มี

กรรมการที่ตอ้งออกตามวาระจ านวน 3 คน ดงันี ้

1. นายนนัทิยะ ดารกานนท ์ - กรรมการ 
- ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
- ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
- กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

2. นายธนกร วิทยะสิรนินัท ์ - กรรมการ 
3. นางสาวยอดจฑุา กญุชร ณ อยธุยา - กรรมการ 

- กรรมการบรหิาร 
- กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

หมายเหต ุ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565 เป็นปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ดังนั้นให้ใช้วิธีจับสลากว่า

กรรมการผูใ้ดจะเป็นผูอ้อก ซึง่เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 17 



 

หนา้ที่ 7 ของจ านวน 12 หนา้ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียซึ่ง

เป็นกรรมการท่ีถงึคราวท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ ไดพิ้จารณาและมีมติเห็นชอบใหเ้สนอ

ตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตาม

วาระ ประจ าปี 2565 กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการใหมอ่ีกวาระหนึ่ง ตามรายช่ือตอ่ไปนี ้

1. นายนนัทิยะ ดารกานนท ์ - กรรมการ 
- ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
- ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
- กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

2. นายธนกร วิทยะสิรนินัท ์ - กรรมการ 
3. นางสาวยอดจฑุา กญุชร ณ อยธุยา - กรรมการ 

- กรรมการบรหิาร 
- กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

โดยทัง้ 3 ท่าน เป็นผูท่ี้มีคุณสมบัติครบถว้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 

พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง กลบัเขา้เป็นกรรมการและเขา้

ด ารงต าแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็นผูม้ีท่ีคณุสมบตัิ 

ทกัษะ ความรู ้ความสามารถ และประสบการณท่ี์เหมาะสมและเป็นประโยชนก์บับริษัท รวมถึง

เขา้ใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี นับว่ามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมตามเกณฑข์องคณะกรรมการ 

คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนุมัติให้กลับเข้าด ารงต าแหน่ง

คณะกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 

ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกบัอายุ สดัส่วนการถือหุน้ในบริษัท วฒิุการศกึษา ประสบการณ์

การท างานและประวตัิการเขา้ประชมุคณะกรรมการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 

การลงมติ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ตามขอ้บังคบัของบริษัท ขอ้ 22 ซึ่งก าหนดใหก้รรมการบริษัทมีสิทธิ

ไดร้ับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ

ผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติ อย่างไรก็ดี 

ค่าตอบแทนกรรมการควรสอดคลอ้งกบัผลประกอบการของบริษัท หนา้ท่ีความรบัผิดชอบและ 

ผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน  และควรมีการทบทวนทุกปี รายละเอียดของ

คา่ตอบแทนกรรมการ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 



 

หนา้ที่ 8 ของจ านวน 12 หนา้ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจ าปี  2565 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี  2565 ทั้งนี ้

คา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 ไดร้บัการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา

และก าหนดคา่ตอบแทนแลว้ โดยมีรายละเอียดคา่ตอบแทน ดงันี ้

ค่าเบีย้ประชุมของกรรมการ ประจ าปี 2565 

ต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/คร้ัง/คน) 

คณะกรรมการบริษัท  
- ประธาน 30,000 

- กรรมการ 15,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ  
- ประธาน 20,000 

- กรรมการ 15,000 

คณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ๆ   

- ประธาน 15,000 

- กรรมการ 10,000 

หมายเหต ุ

1. คณะกรรมการชดุย่อยอ่ืน ๆ  หมายถึง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบรหิาร

ความเสี่ยง 

2. บริษัทก าหนดค่าตอบแทน โดยการเปรียบเทียบบริษัทท่ีอยู่ในธุรกิจประเภทเดียวกัน และจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย โดยคา่ตอบแทนดงักลา่วไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

3. กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร พนกังานบริษัท บริษัทผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือตวัแทนผูถื้อหุน้ใหญ่ ไม่มีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนในฐานะ

กรรมการ หรือกรรมการชดุย่อย 

  โดยคา่ตอบแทนกรรมการดงักลา่วขา้งตน้มหีลกัเกณฑแ์ละอตัราคา่ตอบแทนเชน่เดียวกบัในปี 

2564 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อยา่งใด ทัง้นี ้ในปี 2564 ไดม้ีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวน

เงินทั้งสิน้ 700,000 บาท รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 (รายงาน

ประจ าปี) หวัขอ้ คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 
  อนึ่ง ค่าตอบแทนดังกล่าวขา้งตน้ใหม้ีผลใช้บังคับตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป 

จนกวา่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะมีมติเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอื่น 

การลงมติ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวน

เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ 
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วาระที ่9 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชแีละก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ีประจ าปี 2565 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.  2535 

มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 36 ซึ่งก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้

ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี

คนเดิมอีกก็ได ้

  นอกจากนี ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนไดก้ าหนดใหบ้ริษัทจดทะเบียน

ตอ้งจัดใหม้ีการหมุนเวียนผูส้อบบัญชี โดยผูส้อบบัญชีท่ีปฏิบัติหนา้ท่ีสอบทานหรือตรวจสอบ 

และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทมาแลว้ 7 รอบปีบญัชีไมว่า่จะติดตอ่กนัหรือไม ่บริษัท

จะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายนัน้เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทไดเ้ม่ือพน้ระยะเวลาอย่างนอ้ย 5 รอบปี

บญัชีติดตอ่กนั 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท  
เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี 2565 

เน่ืองจากมีศักยภาพ มีมาตรฐานการท างานท่ีดีตามวิชาชีพในการสอบบัญชี มีความรูค้วาม

เขา้ใจในธุรกิจ และปฏิบัติหนา้ท่ีไดเ้ป็นอย่างดีตลอดมา อีกทัง้มีอตัราค่าสอบบัญชีท่ีเหมาะสม 

เม่ือเปรียบเทียบกบัขอบเขตการใหบ้ริการ และปริมาณงานเมื่อเทียบกับอตัราค่าสอบบญัชีของ

ส านักงานสอบบัญชีรายอื่น ซึ่งการแต่งตั้งครัง้นีเ้ป็นการแต่งตั้งรอบปีบัญชีท่ี 5 (รอบปีบัญชี 

2565) โดยค่าสอบบญัชีท่ีเสนอส าหรบัปี 2565 (งบการเงินประจ าปีและงบการเงินรายไตรมาส) 

เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,120,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (non-audit fee) ท่ีบริษัทจะจ่าย

ตามจริง โดยเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

  ทัง้นี ้บริษัทท่ีเป็นส านักสอบบัญชีและผูส้อบบัญชีตามท่ีเสนอ ไม่มีความสมัพันธห์รือ

สว่นไดเ้สียใด ๆ กบับริษัท ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งของบคุคลดงักลา่ว 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณ ะก รรม ก ารบ ริ ษั ท เห็ น ช อบ ต าม ข้อ เส น อ ขอ ง

คณะกรรมการตรวจสอบใหเ้สนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 เพ่ือพิจารณาอนุมตัิ

แต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด 

โดยมีรายละเอียดดงันี ้

พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั ประจ าปี 2565 ซึง่มีรายช่ือดงันี ้
1. นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 3500 และ/หรอื 
2. นายวิชยั รุจิตานนท ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4054 และ/หรอื 
3. นายเสถียร วงศส์นนัท ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 3495 และ/หรอื 
4. นางสาวกลุธิดา ภาสรุกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 5946 และ/หรอื 
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5. นายยทุธพงษ ์เชือ้เมืองพาน ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 9445 และ/หรอื 

6. นางสาวอจัฉรา สขุในใบบญุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4642 

  โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีดงัมีรายนามขา้งตน้คนใดคนหนึ่งเป็นผูท้  าการตรวจสอบหรือ

สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชี

ตามรายนามขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีได ้ใหบ้ริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด จัดหาผูส้อบ

บญัชีรบัอนญุาตอ่ืนของบริษัท เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั เป็นผูป้ฏิบตัิหนา้ท่ีแทน 

และก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินเท่ากบั 1,720,000 บาท และ

ค่าสอบบัญชีส าหรบับริษัทย่อย เป็นจ านวนเงินเท่ากบั 400,000 บาท รวมทัง้สิน้เป็นจ านวนเงิน

เท่ากบั 2,120,000 บาท ซึง่ไมร่วมคา่บริการอื่น (non-audit fee) ท่ีบริษัทจะจ่ายตามจริง 

ทัง้นี ้รายนาม และประวตัิของผูส้อบบัญชีแต่ละท่าน และรายละเอียดค่าสอบบัญชี 

ประจ าปี 2565 ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 

การลงมติ วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่10 เร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 

 
ทัง้นี ้บริษัทไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีช่ืออยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 18 มีนาคม 2565 (Record 

Date) เป็นผูม้ีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 และมีสิทธิไดร้บัเงินปันผลประจ าปี 2564 จึงขอ

เรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัศุกรท่ี์ 22 เมษายน 2565 เวลา 9.00 

นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านัน้ (บริษัทไม่มีการจัดหอ้งส าหรบัการประชุมหรือ

เพ่ือรบัชมการถ่ายทอดการประชมุส าหรบัผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ณ สถานท่ีควบคมุระบบการประชมุของบริษัท

แต่อย่างใด) ทั้งนี ้ บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านระบบ e-Registration เพ่ือให้ ผู ้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ

ลงทะเบียนและแนบเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ล่วงหนา้ก่อนถึงวันประชุมตัง้แต่วนัศุกรท่ี์ 8 เมษายน 2565 เวลา 

8.00 นาฬิกา เป็นตน้ไป จนกว่าการประชุมจะแลว้เสรจ็ เพ่ือใหบ้ริษัทไดต้รวจสอบตวัตนของ   ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ

ฉนัทะและรบัสิทธิเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

ผู้ถอืหุน้หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าใช้งาน e-Registration เพือ่ลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุม 
คลิกท่ีน่ีเพ่ือเขา้สูร่ะบบ e-Registration 

หรือสแกน QR Code 

 

https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=BAMEArlJslDfjrCXsxYz6rCtPPjSpkbimT%2fJFxy2%2bFLzgwx0s4LAhA%3d%3d
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 เมื่อบริษัทได้ท าการตรวจสอบตัวตนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะพรอ้มเอกสารประกอบเพ่ือการ

ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม E-AGM และอนุมัติค  ารอ้งขอของท่านเรียบรอ้ยแลว้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่ี

ลงทะเบียนจะไดร้บัอีเมล (e-mail) แจง้ขอ้มูล Username และ Password พรอ้มทั้งลิงก ์(link) ส าหรบัเพ่ือใชเ้ป็น

ช่องทางในการเขา้รว่มประชุมในวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 (22 เมษายน 2565) โดยบริษัทจะเปิดให้

สามารถเขา้สูร่ะบบ (login) เพ่ือเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ตัง้แต่เวลา 8.00 นาฬิกา เป็นตน้ไป 

ในกรณีท่ีท่านไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองได ้โปรดแตง่ตัง้บคุคลอื่นเขา้รว่มประชมุและออกเสียง

ลงคะแนนในการประชุมครัง้นี ้โดยการเลือกใชแ้บบหนงัสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทไดแ้นบหนังสือ

มอบฉนัทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ซึง่ แบบ ค. ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให ้

Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) ปรากฏตามเอกสารแนบ 10 หรือท่านผูถื้อหุน้สามารถดาวน์
โหลด (download) หนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วขา้งตน้ ไดจ้ากทางเวบ็ไซตข์องบริษัทท่ี www.winmed.com โดยให้

เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามท่ีระบุไวเ้ท่านั้น นอกจากนั้น เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น  
ท่านผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งเขา้รว่มประชมุ และออกเสียงลงคะแนน

ในนามผูถื้อหุน้ได ้โดยขอ้มลูกรรมการอิสระและคณุสมบตัิ ปรากฏตามเอกสารแนบ 9 ซึ่งแนบมากบัหนงัสือเชิญ
ประชมุในครัง้นี ้

เพ่ือใหท้่านผูถื้อหุน้สามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมไดอ้ย่างสมบูรณ์ บริษัทใคร่ขอความร่วมมือจาก

ท่านไดโ้ปรดลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมผ่านระบบ e-Registration พรอ้มแนบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และจัดส่ง

หนงัสือมอบฉันทะท่ีไดก้รอกรายละเอียดพรอ้มลงนามครบถว้นแลว้พรอ้มเอกสารประกอบตามท่ีบริษัทก าหนดไว้

มายงับริษัทลว่งหนา้ทางไปรษณียเ์พ่ือใหบ้ริษัทไดร้บัเอกสารดงักล่าวภายในวนัจนัทรท่ี์ 18 เมษายน 2565 โดยส่ง

มาท่ี ฝ่ายกฎหมายและก ากับดูแล บริษัท วินเนอรย่ี์ เมดิคอล จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 634/4 ซอยรามค าแหง 39  

(เทพลีลา 1) ถนนประชาอทิุศ แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 ทัง้นี ้บริษัทไดอ้  านวย

ความสะดวกในการจดัเตรียมอากรแสตมป์ส าหรบัปิดในหนงัสือมอบฉนัทะใหแ้ก่ท่านผูถื้อหุน้แลว้ 

อนึ่ง ท่านผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะสามารถศกึษารายละเอียดเก่ียวกบัเอกสารและหลกัฐานความเป็น 

ผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมเพ่ือลงทะเบียน ออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง 

และการแจ้งผลการนับคะแนน ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ (E-AGM) และขั้นตอนการ

ลงทะเบียนผ่านระบบ e-Registration และการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ซึ่งปรากฎ

ตามเอกสารแนบ 7 และ 8 ตามล าดบั 

 

 





 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 

ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2564  

ประชุมเมือ่วันที ่23 เมษายน 2564 

  



























 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 

แบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 (รายงานประจ าปี) 

ในรูปแบบ QR Code 

  



       เอกสารแนบ 2 

หนา้ 1 จาก 1 

QR CODE 

ส ำหรับแบบ 56-1 One Report ประจ ำปี 2564 
 

 

 
 

 

 ท่านสามารถสแกน QR CODE ขา้งตน้ เพื่อดูขอ้มูลเก่ียวกับรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2564 

(ประกอบวาระท่ี 3) และงบการเงินของบรษัิท ประจ าปี 2564 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 (ประกอบวาระท่ี 4)  

 นอกจากนัน้ ท่านยังสามารถดาวนโ์หลดแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 (รายงานประจ าปี) และเอกสาร

ประกอบการประชุม บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.winmed.com หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลผู้ถือหุ้น >  

การประชุมผูถื้อหุน้ > ปี 2565 หรือผ่านการสแกน QR CODE บนหนงัสือเชิญประชุมที่ทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย โดยบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะนายทะเบียนหลกัทรพัยไ์ดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทาง

ไปรษณียแ์ลว้ 

 

ผู้ถอืหุ้นสำมำรถดำวนโ์หลดข้อมูลผ่ำน QR Code ตำมขั้นตอนต่อไปนี้ 

1. เปิดแอปพลิเคชันที่สามารถสแกน QR Code ได ้เช่น QR Code reader, Line เป็นตน้ หรือเปิดฟังกช์ันมาตรฐานที่ใช้

ส  าหรบัการสแกน QR Code ซึง่มีอยูบ่นอปุกรณท์ีท่า่นใชง้าน ไดแ้ก่ โทรศพัทม์ือถือ หรอือปุกรณส์ือ่สารพกพาอื่น ๆ  

2. หนัหนา้กลอ้งของอปุกรณส์อ่งไปท่ี QR Code ที่ตอ้งการอา่นขอ้มลู จนอปุกรณท์ี่ใชส้ามารถจบัภาพ QR Code และอา่น

คา่ได ้

3. กดปุ่ มอื่นใดหากจ าเป็นเพื่อเรยีกดขูอ้มลูประกอบการประชมุ 

http://www.winmed.com/


 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 

ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระ  

และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 

  



 เอกสารแนบ 3 

หนา้ 1 ของ 9 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชือ่กลับเข้าด ารงต าแหน่ง 

 

ชื่อ-นามสกุล  : นายนันทิยะ ดารกานนท ์

อาย ุ   : 54 ปี 

สัญชาติ   : ไทย 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท   : กรรมการ 

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

      ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

      ประธานคณะกรรมการบรหิาร 

      ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง  : กรรมการ (กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร) 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 28 สงิหาคม 2563  

(นับจากวันที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด โดยมติที่ประชุม

วิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563) 

ระยะเวลาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท : 1 ปี 7 เดือน 26 วนั (นบัจนถึงวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565) 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท  : 4,334,700 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 1.083) 

โดยมีคูส่มรส คือ ทพญ. จิณหธาน ์ปัญญาศร  

ถือหุน้จ านวน 38,954,860 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 9.738 

ความสัมพันธท์างครอบครัว  : คูส่มรสของ ทพญ. จิณหธาน ์ปัญญาศร 

ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร   ซึง่ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการบรษัิท 

ประวัติการศึกษา: 

-Master’s Degree of Business Administration,  Sasin Graduate Institute of Business Administration, 

Chulalongkorn University 

-Bachelor’s Degree of Science, Major Applied 

Physics, Faculty of the College of Letters and 

Science 

University of California, Davis, USA 

 

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 

- Director Accreditation Program (DCP) Class 212/2015 

- Director Accreditation Program (DAP) Class 2/2003 



 เอกสารแนบ 3 

หนา้ 2 ของ 9 

 

ประวัติการอบรมอื่นๆ:  

-Young Presidents’ Organization Executive Program 

at Stanford (YPO) 

Stanford University, Graduate School of Business 

-TLCA Executive Development Program (EDP): EDP 6 

with special award for “The Best Networking” 

สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย 

-หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง “การบริหารงานภาครฐั

และกฎหมายมหาชน” รุน่ท่ี 9 (ปรม. 9) 

สถาบนัพระปกเกลา้ 

-หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง “การบริหารเศรษฐกิจ

สาธารณะส าหรบันกับรหิารระดบัสงู” รุน่ท่ี 9 (ปศส. 9) 

สถาบนัพระปกเกลา้ 

-หลกัสตูร “กลยทุธก์ารบรหิารธุรกิจอสงัหารมิทรพัย”์  

รุน่ท่ี 40 (RE-CU) 

สมาคมผูบ้รหิารธุรกิจอสงัหารมิทรพัย,์  

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

-หลกัสตูร “ภมูิพลงัแผน่ดิน” ส าหรบัผูบ้รหิารระดงัสงู รุน่ท่ี 3 จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

-หลักสูตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตรเ์พื่อสังคม” 

(นมธ.) รุน่ท่ี 6 

มลูนิธิสถาบนัวิทยาการธรรมศาสตรเ์พื่อสงัคม 

 

ประวัติการท างานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาจนถงึปัจจุบัน: 

ปี 2561 - ปัจจุบัน -กรรมการบรษัิท, กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน, ประธานคณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่ง, ประธานคณะกรรมการบรหิาร, ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร,  

บมจ. วินเนอรย์ี่ เมดคิอล 

ต าแหนง่ในบรษัิทจดทะเบียนอื่น 

ปี 2541 - ปัจจุบัน -กรรมการ, บมจ. ยเูนี่ยนพลาสติก 

ปี 2539 - ปัจจุบัน -กรรมการ, บมจ. สหยเูนี่ยน 

ปี 2536 - ปัจจุบัน -กรรมการ, บมจ. ยเูนี่ยนไพโอเนียร ์

ต าแหนง่ในกิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน 

ปี 2561 - ปัจจุบัน -กรรมการบรษัิท, บจ. อะนิวเดย ์

 -กรรมการบรษัิท, บจ. วินเนอรย์ี่ เทรดดิง้ 

 -กรรมการบรษัิท, บจ. วินเนอรย์ี่ ดิจิตอล 

ปี 2556 - ปัจจุบัน -กรรมการบรษัิท, บจ. แพนไซเอ็นซ ์1999 

 -กรรมการบรษัิท, บจ. ไอที อินเทรนด ์

 -กรรมการบรษัิท, บจ. เซฟ เฮฟเวน่ 

ปี 2552 - ปัจจุบัน -กรรมการบรษัิท, บจ. วี 2 โลจิสติกส ์



 เอกสารแนบ 3 

หนา้ 3 ของ 9 

 

ปี 2548 - ปัจจุบัน -กรรมการบรษัิท, บจ. วินเนอรย์ี่ คอรป์อเรชั่น 

ปี 2546 - ปัจจุบัน -กรรมการบรษัิท, บจ. วินเนอรย์ี่ (ไทยแลนด)์ 

ปี 2537 - ปัจจุบัน -กรรมการบรษัิท, บจ. วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ 

ประสบการณก์ารท างานท่ีผา่นมา 

ปี 2561 - 2565 -กรรมการบรษัิท, บจ. เอ็กซเ์ซอรเ์ลน้ท ์เน็ตเวิรค์ โซลชูั่น 

ปี 2557 - 2565 -กรรมการบรษัิท, บจ. เทรชเชอร ์สตาร ์

ปี 2551 - 2565 -กรรมการบรษัิท, บจ. สตาร ์เอ็นเนอรย์ี่ 

ปี 2543 - 2565 -กรรมการบรษัิท, บจ. ไบโอพลู 

 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น: 

กิจการอื่นที่เป็นบรษัิทจดทะเบียน   : 3 แหง่ (รายละเอียดตามประวตัิการท างาน) 

กิจการอื่นที่ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน   : 10 แหง่ (รายละเอียดตามประวตัิการท างาน) 

กิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้   : -ไมม่ี- 

ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา: ไมม่ี 

คุณสมบัติต้องห้าม: 

1. ไมม่ีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยส์นิซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 

2. ไมม่ีประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทในรอบปีที่ผา่นมา 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564: 

จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุคณะกรรมการบรษัิท : 5/5 ครัง้ 

จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี : 1/1 ครัง้ 

จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุคณะกรรมการสรรหา : 1/1 ครัง้ 

และก าหนดคา่ตอบแทน 

จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง : 3/3 ครัง้ 

จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุคณะกรรมการบรหิาร : 4/4 ครัง้ 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชือ่กลับเข้าด ารงต าแหน่ง 

 

ชื่อ-นามสกุล  : นายธนกร วิทยะสิรินันท ์

อาย ุ   : 54 ปี 

สัญชาติ   : ไทย 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการ 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง  : กรรมการ (กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร) 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 28 สงิหาคม 2563  

(นับจากวันที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด โดยมติที่ประชุม

วิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563) 

ระยะเวลาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท : 1 ปี 7 เดือน 26 วนั (นบัจนถึงวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565)

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท  : 300,000 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 0.075) 

ความสัมพันธท์างครอบครัว  : -ไมม่ี- 

ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร  

ประวัติการศึกษา: 

- บรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ, คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัพายพั 

- Bachelor of Science, Industrial Technology California State University, Los Angeles, USA 

 

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 

- Director Accreditation Program (DCP) Class 212/2015 

 

ประวัติการอบรมอื่นๆ: 

-หลกัสตูร “ภมูิพลงัแผน่ดิน” ส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู  

รุน่ท่ี 5 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

-Winning Sale Strategies “Driving Sales Boosting” YPO Thailand 

-Corporate Innovation Summit 2019 (CIS 2019) บรษัิท ไรส ์แอคเซล จ ากดั 

-Advanced Retail Business Management Program Panyapiwat Institute of Management 

-หลกัสตูร “การจดัท าตวัชีว้ดั KPIs ทีไ่ดผ้ล และใชไ้ดจ้รงิ” Motivational Training Institute Division of Motiva 
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-หลกัสตูร “เจา้หนา้ทีค่วามปลอดภยัในการท างาน  

ระดบับรหิาร” 

สมาคมสง่เสรมิความปลอดภยัและอนามยัในการท างาน 

(ประเทศไทย) ในพระบรมราชปูถมัภ ์

-Course “Introduction to Retail Service Station 

Business” 

สถาบนัปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย 

-หลกัสตูร “เจา้หนา้ทีค่วามปลอดภยัในการท างาน 

ระดบัหวัหนา้งาน” 

สมาคมสง่เสรมิความปลอดภยัและอนามยัในการท างาน 

(ประเทศไทย) ในพระบรมราชปูถมัภ ์

-หลกัสตูร “ผูป้ฏิบตัิงานสถานท่ีใชก๊้าซธรรมชาติ” บรษัิท เนเชอรลั เอ็นเนอรย์ี เทค จ ากดั 

 

ประวัติการท างานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาจนถงึปัจจุบัน: 

ปี 2562 - ปัจจุบัน -กรรมการบรษัิท, บมจ. วินเนอรย์ี่ เมดิคอล 

ต าแหนง่ในบรษัิทจดทะเบียนอื่น 

                                                                            -ไมม่ี- 

ต าแหนง่ในกิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน 

ปี 2565 – ปัจจุบัน -กรรมการบรษัิท, บจ. เทรชเชอร ์สตาร ์

ปี 2563 – ปัจจุบัน -กรรมการบรษัิท, ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กลุม่พลงังานและขนสง่,  

บจ. วินเนอรย์ี่ (ไทยแลนด)์ 

 -กรรมการบรษัิท, บจ. ไอนนัดา 

 -กรรมการบรษัิท บจ. อะนิวเดย ์

ปี 2561 - ปัจจุบัน -กรรมการบรษัิท, บจ. ธารทิพย ์2000 

 -กรรมการบรษัิท, บจ. แพนไซเอ็นซ ์1999 

 -กรรมการบรษัิท, บจ. ไบโอพลู 

 -กรรมการบรษัิท, บจ. ไอที อินเทรนด ์

 -กรรมการบรษัิท, บจ. เอ็กซเ์ซอรเ์ลน้ท ์เน็ตเวิรค์ โซลชูั่น 

ปี 2560 - ปัจจุบัน -กรรมการบรษัิท, บจ. วี 2 โลจิสติกส ์

ปี 2559 - ปัจจุบัน -กรรมการบรษัิท, บจ. รเีทล สตาร ์

ปี 2556 - ปัจจุบัน -กรรมการบรษัิท, บจ. วินเนอรย์ี่ โฮลดิง้ 

 -กรรมการบรษัิท, บจ. เซฟ เฮฟเวน่ 

ปี 2552 - ปัจจุบัน -กรรมการบรษัิท, บจ. วินเนอรย์ี่ คอรป์อเรชั่น 

 -กรรมการบรษัิท, บจ. สตาร ์เอ็นเนอรย์ี่ 
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ประสบการณท์ างานท่ีผา่นมา 

ปี 2561 – 2562 -ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร วิศวกรรมขนสง่และการตลาด,  

บจ. วินเนอรย์ี่ (ไทยแลนด)์ 

ปี 2560 – 2561 -ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารดา้นการตลาด, บจ. วินเนอรย์ี่ คอรป์อเรชั่น 

ปี 2559 – 2560 -รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร สายงานสถานีบรกิาร, บจ. วินเนอรย์ี่ คอรป์อเรชั่น 

 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น: 

กิจการอื่นที่เป็นบรษัิทจดทะเบียน   : -ไมม่ี- 

กิจการอื่นที่ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน   : 15 แหง่ (รายละเอียดตามประวตัิการท างาน) 

กิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้   : -ไมม่ี- 

ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา: -ไมม่ี- 

คุณสมบัติต้องห้าม: 

1. ไมม่ีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยส์นิซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 

2. ไมม่ีประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทในรอบปีที่ผา่นมา 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564: 

จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุคณะกรรมการบรษัิท : 5/5 ครัง้  

จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี : 1/1 ครัง้ 
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ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการทีค่รบก าหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชือ่กลับเข้าด ารงต าแหน่ง 

 

ชื่อ-นามสกุล  : นางสาวยอดจุฑา กุญชร ณ อยุธยา 

อาย ุ   : 53 ปี 

สัญชาติ   : ไทย 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท : กรรมการ 

  กรรมการบรหิาร 

  กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารดา้นปฏิบตัิการ 

  เลขานกุารบรษัิท 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง  : กรรมการ (กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร) 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 28 สงิหาคม 2563  

(นับจากวันที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด โดยมติที่ประชุม

วิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563) 

ระยะเวลาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท : 1 ปี 7 เดือน 26 วนั (นบัจนถึงวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565) 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท  : 680,400 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 0.170) 

ความสัมพันธท์างครอบครัว  : -ไมม่ี- 

ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร  

ประวัติการศึกษา: 

- Master of Business (International Trade) Victoria University, Melbourne, Australia 

- นิติศาสตรบ์ณัฑิต, คณะนิตศิาสตร ์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 

- Director Leadership Certification Program (DLCP) Class 3/2021 

- Directors Accreditation Program (DCP) Class 278/2019 

- Financial Statement for Director (FSD) Class 40/2019 

- Company Secretary Program (CSP) Class 70/2016 

- Corporate Governance for Executives (CGE) Class 3/2015 

- Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) Class 7/2013 
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ประวัติการอบรมอื่นๆ: 

- ประกาศนยีบตัรวชิาชีพกฎหมายชัน้สงู รุน่ท่ี 20,  

กฎหมายเก่ียวกบัการลงทนุ กฎหมายเก่ียวกบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์

สภาทนายความ ในพระบรมราชปูถมัภ ์

- ทนายความผูท้  าค ารบัรองลายมือช่ือและเอกสาร  

รุน่ท่ี 18 

สภาทนายความ ในพระบรมราชปูถมัภ ์

- ทนายความผูไ้ดร้บัอนญุาต, ใบอนญุาต เลขท่ี 426/2538 สภาทนายความ ในพระบรมราชปูถมัภ ์

- ประกาศนยีบตัร, กฎหมาย และระเบียบปฏิบตัิส  าหรบั

เลขานกุารบรษัิทตามกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละ 

ตลาดหลกัทรพัยใ์หม ่

ศนูยว์จิยักฎหมายและการพฒันา, คณะนิติศาสตร,์ 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 

ประวัติการท างานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาจนถงึปัจจุบัน: 

ปี 2562 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบริหาร และเลขานุการ

บรษัิท, บมจ. วินเนอรย์ี่ เมดิคอล 

 - ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารดา้นปฏิบตัิการ, บมจ. วินเนอรย์ี่ เมดิคอล 

ต าแหนง่ในบรษัิทจดทะเบียนอื่น 

                                                                            -ไมม่ี- 

ต าแหนง่ในกิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน 

                                                                            -ไมม่ี- 

ประสบการณท์ างานท่ีผา่นมา 

ปี ก.พ. – พ.ค. 2562 - ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารดา้นปฏิบตัิการ, บจ. วินเนอรย์ี่ คอรป์อเรชั่น 

ปี 2558 - 2562 - รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ฝ่ายกฎหมายและเลขานกุารบรษัิท,  

บจ. วินเนอรย์ี่ คอรป์อเรชั่น 

ปี 2556 – 2558 - ผูจ้ดัการฝ่ายก ากบัดแูล (Compliance Office), บมจ. ไทยคม 

 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น: 

กิจการอื่นที่เป็นบรษัิทจดทะเบียน   : -ไมม่ี- 

กิจการอื่นที่ไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน   : -ไมม่ี- 

กิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้   : -ไมม่ี- 

ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิท 
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ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา: -ไมม่ี- 

คุณสมบัติต้องห้าม: 

1. ไมม่ีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยส์นิซึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 

2. ไมม่ีประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทในรอบปีที่ผา่นมา 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563: 

จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุคณะกรรมการบรษัิท : 5/5 ครัง้ 

จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี : 1/1 ครัง้ 

จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง : 1/1 ครัง้  

(ที่ประชุมคณะกรมการบริษัทครัง้ที่ 4/2564 เม่ือวันที่ 16 สิงหาคม 

2564 มีมติแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรหิารความเสี่ยง) 

จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุคณะกรรมการบรหิาร : 4/4 ครัง้ 
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ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
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ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่  1/2565 ได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับ 

ผลประกอบการของบรษัิท ขอบเขตหนา้ที่ความรบัผิดชอบ และผลการปฏิบตัิงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึง่ค่าตอบแทน

ดังกล่าวคณะกรรมการเห็นว่าอยู่ในอัตราที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ของบริษัทประจ าปี 2565 ในรูปแบบของเบีย้ประชุม โดยคงมี

นโยบายและอตัราการจ่ายคา่ตอบแทนในรูปแบบของเบีย้ประชมุกรรมการ เช่นเดียวกบัท่ีจ่ายในปี 2564 

ตารางสรุปค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบเบีย้ประชุมปี 2565 

ต าแหน่ง 
เบีย้ประชุม 

(บาทต่อคร้ัง) 

คณะกรรมการบรษัิท 

ประธาน 30,000 / คน 

กรรมการ 15,000 / คน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธาน 20,000 / คน 

กรรมการ 15,000 / คน 

คณะกรรมการชดุยอ่ยอื่น ๆ  

ประธาน 15,000 / คน 

กรรมการ 10,000 / คน 

 รายละเอียดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมตรวจสอบ และ

คณะกรรมการชดุยอ่ยอื่น ๆ  ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 (รายงานประจ าปี) ของบรษัิท ซึง่ไดจ้ดัสง่ให้

ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

ส าหรับปี 2564 ค่าตอบแทนรวมที่ เป็นตัวเงินในรูปแบบของเบี ้ยประชุม  ส าหรับคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่น ๆ รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 700,000 บาท โดยมีรายละเอียดแยก

เป็นรายบคุคล ดงันี ้

 หน่วย: บาท 

รายชื่อกรรมการ 

ค่าเบีย้ประชุม 

กรรมการ 

บริษัท 

กรรมการ 

ตรวจสอบ 

กรรมการ 

สรรหาและ 

ก าหนด

ค่าตอบแทน 

กรรมการ 

บริหารความ

เสี่ยง 

กรรมการ 

บริหาร 

รวม 

1. ผศ.ดร.นพ. เทอดศกัดิ์ โรจนส์รุกิตติ (1) 150,000.00 
    

150,000.00 

2. นายพิศทุธ์ิ อารมีิตร (2) 75,000.00 90,000.00 15,000.00 
  

180,000.00 
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รายชื่อกรรมการ 

ค่าเบีย้ประชุม 

กรรมการ 

บริษัท 

กรรมการ 

ตรวจสอบ 

กรรมการ 

สรรหาและ 

ก าหนด

ค่าตอบแทน 

กรรมการ 

บริหารความ

เสี่ยง 

กรรมการ 

บริหาร 

รวม 

3. นางขวญัธิดา วฒันวรกิจกลุ (3) 75,000.00 120,000.00 10,000.00 
  

205,000.00 

4. พญ. เรณ ูอบุล 75,000.00 90,000.00  
  

165,000.00 

5. นายอมัรณิ ภทัรนาวิก    
  

 

6. นายนนัทิยะ ดารกานนท ์(4)    
  

 

7. นายธนกร วิทยะสิรนินัท ์   - 
  

 

8. นายมนสั สภุาพ   - 
  

 

9. นายบญุเถลิง ค าปวนบตุร   - 
  

 

10. นางสาวยอดจฑุา กญุชร ณ อยธุยา   - 
  

 

รวมเป็นจ านวนเงนิ 375,000.00 300,000.00 25,000.00   700,000.00 

หมายเหตุ 
(1) ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการบรษัิท 
(2) ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
(3) ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
(4) ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการบรหิาร 

 

ทัง้นี ้กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร พนักงานบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือตัวแทนผูถื้อหุน้รายใหญ่ ไม่มีสิทธิไดร้บั

คา่ตอบแทนในฐานะกรรมการหรอืกรรมการชดุยอ่ย 
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รายนาม และประวัตขิองผู้สอบบญัชี  

และรายละเอยีดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2565 
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รายละเอยีดส าหรับการเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชแีละก าหนดค่าสอบบัญชปีระจ าปี 2565  

ข้อมูล ประวัติ และประสบการณก์ารท างานของผู้สอบบัญช ี

(บริษัท เอเอน็เอส ออดทิ จ ากัด) 

ชื่อ-สกุล นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กลุ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 3500 

ต าแหน่ง  Senior Audit Partner 

คุณสมบัต ิ  สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชีแหง่ประเทศไทย (สภาวชิาชีพบญัชี) 

 อาจารยผ์ูส้อน วิทยากรและวิทยากรรบัเชิญ 

 ปรญิญาโทบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 

และปรญิญาตรบีรหิารธุรกิจ (การบญัชี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

 กรรมการมาตรฐานการสอบบญัชีของสภาวิชาชีพบญัชี (FAP)  

ระหวา่งปี 2550 ถงึ 2553 

 

ประสบการณ ์  2535 ถึง 30 ธนัวาคม 2543: ท างานรว่มกบับรษัิท เคพีเอม็จี ประเทศไทย ใหบ้รกิาร

ตรวจสอบบญัชีและใหค้  าปรกึษาแก่บรษัิทขา้มชาติตา่ง ๆ 

 2525 ถึง 2534: ท างานรว่มกบั บรษัิท เอสจีวี ณ ถลาง จ ากดั (อาเธอรแ์อนเดอรเ์ซน) 

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการดา้นการสอบบัญชี กบั บริษัท/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ 

ผู้ถอืหุ้นใหญ่/ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องขอ้งกับบุคคลดงักล่าว อนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ไดอ้ยา่งอิสระ 

-ไม่มี- 

 



 เอกสารแนบ 5 

 

 

ข้อมูล ประวัติ และประสบการณก์ารท างานของผู้สอบบัญช ี

(บริษัท เอเอน็เอส ออดทิ จ ากัด) 

ชื่อ-สกุล  นายวชิยั รุจิตานนท ์ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 4054 

ต าแหน่ง  Senior Audit Partner 

คุณสมบัติ   สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชีแหง่ประเทศไทย (สภาวชิาชีพบญัชี) 

 ปรญิญาโทบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 

 ปรญิญาตรบีรหิารธุรกิจ (การบญัชี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 ปรญิญาตรนีิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

ประสบการณ ์  หุน้สว่นอาวโุสฝ่ายตรวจสอบบญัชีของบรษัิท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั ตัง้แตปี่ 2544 

 ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินและการบญัชี ผูอ้  านวยการฝ่ายวางแผนองคก์รของบรษัิท 

ดาตา้ ไอที และ คอมพิวเทค กรุป๊ 

 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน ของบรษัิท กงัวาน เท็กซไ์ทล ์จ ากดั 

 ผูต้รวจสอบบญัชีอาวโุส ของบรษัิท เอสจีวี ณ ถลาง จ ากดั 

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการดา้นการสอบบัญชี กบั บริษัท/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ 

ผู้ถอืหุ้นใหญ่/ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องขอ้งกับบุคคลดงักล่าว อนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ไดอ้ยา่งอิสระ 

-ไม่มี- 

 



 เอกสารแนบ 5 

 

 

ข้อมูล ประวัติ และประสบการณก์ารท างานของผู้สอบบัญช ี

(บริษัท เอเอน็เอส ออดทิ จ ากัด) 

ชื่อ-สกุล  นายเสถียร วงศส์นนัท ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 3495 

ต าแหน่ง  Senior Audit Partner 

คุณสมบัต ิ  สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชีแหง่ประเทศไทย (สภาวชิาชีพบญัชี) 

 ปรญิญาโทบรหิารธุรกิจ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

 ปรญิญาตรบีรหิารธุรกิจ (การบญัชี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 วิทยากรและวิทยากรรบัเชิญ 

 ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

ประสบการณ ์  หุน้สว่นอาวโุสฝ่ายตรวจสอบบญัชีของบรษัิท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั ตัง้แตปี่ 2544 

 รองผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน ของบรษัิท ครสิเตยีนีและนลัเสน็ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ของบรษัิท อีรคิสนั ไทย เน็ทเวิรค์ จ ากดั 

 ผูต้รวจสอบบญัชีอาวโุส ของบรษัิท เอสจีวี ณ ถลาง จ ากดั 

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการดา้นการสอบบัญชี กบั บริษัท/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ 

ผู้ถอืหุ้นใหญ่/ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องขอ้งกับบุคคลดงักล่าว อนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ไดอ้ยา่งอิสระ 

-ไม่มี- 

 



 เอกสารแนบ 5 

 

 

ข้อมูล ประวัติ และประสบการณก์ารท างานของผู้สอบบัญช ี

(บริษัท เอเอน็เอส ออดทิ จ ากัด) 

ชื่อ-สกุล  นางสาวกลุธิดา ภาสรุกลุ 

ผู้สอบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่ 5946 

ต าแหน่ง   Audit Partner 

คุณสมบัติ   สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชีแหง่ประเทศไทย (สภาวชิาชีพบญัชี) 

 ปรญิญาตรนีิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 

 ปรญิญาตรบีรหิารธุรกิจ (การบญัชี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

ประสบการณ ์
 ผูช้่วยผูจ้ดัการที่ บรษัิท KPMG ประเทศไทย ในปี 2538 - 2545 

 บรษัิท เนสทเ์ล ่(ไทย) จ ากดั ในต าแหนง่ Tax Compliance ในปี 2545-2547 

 เปิดส านกังานบญัชีของตนเองในปี 2547-2551 

 ไดร้ว่มงานกบับรษัิท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั ในฐานะหุน้สว่นตัง้แตปี่ 2551 

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการดา้นการสอบบัญชี กบั บริษัท/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ 

ผู้ถอืหุ้นใหญ่/ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องขอ้งกับบุคคลดงักล่าว อนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ไดอ้ยา่งอิสระ 

-ไม่มี- 

 



 เอกสารแนบ 5 

 

 

ข้อมูล ประวัติ และประสบการณก์ารท างานของผู้สอบบัญช ี

(บริษัท เอเอน็เอส ออดทิ จ ากัด) 

ชื่อ-สกุล  นายยทุธพงษ์ เชือ้เมืองพาน 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 9445  

ต าแหน่ง  Audit Partner 

คุณสมบัติ   สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชีแหง่ประเทศไทย (สภาวชิาชีพบญัชี) 

 ปรญิญาโทบรหิารธุรกิจ (การบญัชี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 

 ปรญิญาตรบีรหิารธุรกิจ (การบญัชี) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 ปรญิญาตรสีาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 คณะอนกุรรมการมาตรฐานการสอบบญัชีสภาวิชาชีพบญัชีแหง่ประเทศไทย (สภา

วิชาชีพบญัชี) 

 ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

ประสบการณ ์  ดา้นการตรวจสอบบญัชีเป็นเวลา 16 ปีที่บรษัิท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั โดยใหบ้รกิาร

ดา้นการตรวจสอบบญัชีใหก้บัลกูคา้ในพืน้ท่ีตา่ง ๆ รวมถงึหนว่ยงานท่ีเป็นประโยชน์

ตอ่สาธารณะ 

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการดา้นการสอบบัญชี กบั บริษัท/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ 

ผู้ถอืหุ้นใหญ่/ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องขอ้งกับบุคคลดงักล่าว อนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ไดอ้ยา่งอิสระ 

-ไม่มี- 

 



 เอกสารแนบ 5 

 

 

ข้อมูล ประวัติ และประสบการณก์ารท างานของผู้สอบบัญช ี

(บริษัท เอเอน็เอส ออดทิ จ ากัด) 

ชื่อ-สกุล  นางสาวอจัฉรา สขุในใบบญุ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 4642 

ต าแหน่ง  Audit Partner 

คุณสมบัติ   สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชีแหง่ประเทศไทย (สภาวชิาชีพบญัชี) 

 ปรญิญาโทการบญัชีและการเงิน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี (UST) 

 ปรญิญาตรบีรหิารธุรกิจ (การบญัชี) มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 วิทยากรและวิทยากรรบัเชิญ 

 ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

ประสบการณ ์  หุน้สว่นดา้นการตรวจสอบที่บรษัิท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั ตัง้แตปี่ 2561 

 ประการณด์า้นการท าบญัชีและการจดัท าเงินเดือนมากกวา่ 7 ปี ท่ีบรษัิท ทีเอ็มเอฟ 

(ประเทศไทย) จ ากดั 

 ประสบการณด์า้นการตรวจสอบบญัชีที่ KPMG Sydney ประเทศออสเตรเลยีเป็น

เวลา 2 ปี 

 ประสบการณก์ารตรวจสอบบญัชีมากกวา่ 15 ปี ท่ีบรษัิท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี 

จ ากดั 

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการดา้นการสอบบัญชี กบั บริษัท/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม/ผู้บริหาร/ 

ผู้ถอืหุ้นใหญ่/ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อยา่งอิสระ 

-ไม่มี- 

 



 เอกสารแนบ 5 

 

 

รายนามผู้สอบบัญช ี
ผู้สอบบัญช ี

รับอนุญาตเลขที ่

จ านวนปี 

ที่ลงลายมือชื่อรับรอง 

งบการเงนิของบริษัท 

1.นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กลุ 3500 4 ปี (2561-2564) 

2.นายวิชยั รุจิตานนท ์ 4054 - 

3.นายเสถียร วงศส์นนัท ์ 3495 - 

4.นางสาวกลุธิดา ภาสรุกลุ 5946 - 

5.นายยทุธพงษ์ เชือ้เมืองพาน 9445 - 

6.นางสาวอจัฉรา สขุในใบบญุ 4642 - 

 

โดยจะก าหนดใหท้า่นใดทา่นหนึง่เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษัิททัง้นี ้ผูส้อบ

บญัชีที่ไดร้บัการเสนอช่ือดงักลา่วขา้งตน้ ไมม่ีความสมัพนัธแ์ละหรอืมีสว่นไดเ้สยีกบับรษัิท บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูบ้รหิาร 

ผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือผูท้ี่มีความเก่ียวขอ้งขอ้งกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสด ง

ความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิท 

 ทั้งนี  ้ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 ส  าหรบับริษัทและบริษัทย่อย เท่ากับ 2,120,000 บาท โดยมี

รายละเอียด ดงันี ้ 

 (หน่วย: บาท) 

ค่าสอบบัญช ี ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 
เพิ่มขึน้ / (ลดลง) 

จ านวน ร้อยละ 

บรษัิท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ากดั (มหาชน)  1,720,000 1,450,000 270,000 19% 

บรษัิท อะนิวเดย ์จ ากดั 400,000 500,000 (100,000) -20% 

รวม 2,120,000 1,950,000 170,000 9% 

    หมายเหต:ุ คา่สอบบญัชี รวมงบการเงินรวม ตรวจสอบรายไตรมาส และงบปี 2565 ทัง้นี ้คา่สอบบญัชีขา้งตน้ไม่รวมคา่บรกิารอ่ืน (non - audit fee) 

 



 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 6 

ข้อบงัคับของบริษัทเฉพาะทีเ่กีย่วกับการประชุมผู้ถือหุน้ 

  



       เอกสารแนบ 6 

หนา้ 1 จาก 5 

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะทีเ่กี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

คุณสมบัตขิองกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ขอ้ 15. ใหบ้ริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อด าเนินกิจการของบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ยหา้ (5) คน โดย

กรรมการไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

กรรมการบรษัิทจะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิทหรอืไมก็่ได ้

ขอ้ 16. ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลอืกตัง้กรรมการบรษัิทตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่ (1) หุน้ตอ่หนึง่ (1) เสยีง  

(2) ในการเลือกตัง้กรรมการ อาจใชว้ิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือ

คราวละหลายคนรวมกนัเป็นคณะครัง้เดียวเต็มตามจ านวนกรรมการทัง้หมดที่จะตอ้งเลอืกตัง้ในคราว

นัน้ก็ได ้ทัง้นี ้ตามแต่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะเห็นสมควร แตใ่นการลงมติแตล่ะครัง้ ผูถื้อหุน้แตล่ะคนจะตอ้ง

ออกเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนรวมกนัเป็นคณะเป็นกรรมการก็ได ้

แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่บคุคลใดหรอืคณะใดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้

(3) บคุคลที่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ

ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนน

เสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรอืจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานที่ประชุมเป็นผูอ้อก

เสยีงชีข้าด 

ขอ้ 17. ในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวน

กรรมการในขณะนัน้ ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบั

สว่นหนึง่ในสาม (1/3) 

กรรมการซึง่พน้จากต าแหนง่ อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหนง่อีกได ้

กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจ้บัสลากกัน สว่นปี

หลงั ๆ ตอ่ไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหนง่ 

ขอ้ 20. ที่ประชมุผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสยีงไม่

นอ้ยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า  

กึ่งหนึง่ (1/2) ของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ขอ้ 22. กรรมการบรษัิทมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือ

ผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า
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สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น

จ านวนแนน่อนหรอืวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ หรอืใหม้ีผลตลอดไปจนกวา่ที่ประชุม

ผูถื้อหุน้จะมีมติเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอื่นก็ได ้ 

ขอ้ความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้มาจากพนกังานหรอืลกูจา้งของ

บรษัิทในอนัท่ีจะไดร้บัคา่ตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษัิท 

 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุ

ของรอบปีบญัชีของบรษัิท 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รยีกวา่การประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม 

ผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผูถื้อหุน้หนึ่ง (1) คน หรือหลายคน ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่รอ้ยละสิบ (10) ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายได้

ทัง้หมดจะเขา้ช่ือกันท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่

ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้

คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ภายในสีส่บิหา้ (45) วนั นบัแตว่นัที่ไดร้บัหนงัสอืนัน้จากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการไมจ่ดัใหม้ีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ช่ือ

กนัหรอืผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชมุเองก็ไดภ้ายในสีส่บิหา้ (45) วนันบั

แต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ที่คณะกรรมการเรยีก

ประชุม โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชุมและอ านวยความสะดวก

ตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่ เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้ นตามวรรคสี่ครัง้ใด จ านวน 

ผูถื้อหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 33 ผูถื้อหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกัน

รบัผิดชอบชดใชค้า่ใชจ้่ายที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษัิท 

ขอ้ 32. ในการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชมุโดยระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระ

การประชมุ และเรือ่งที่จะเสนอต่อที่ประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนวา่เป็นเรือ่งที่จะ

เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่ าว 

และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี ้ใหล้งโฆษณาค าบอก

กลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพก์่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาติดตอ่กนัไมน่อ้ยกวา่สาม (3) วนั 

ทัง้นี ้สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งส  านักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่

คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้
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ขอ้ 33. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) 

คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และต้องมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) 

ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแลว้ถึงหนึง่ (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึง่มาเขา้

รว่มประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนัดเพราะ  

ผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหก้ารประชุมเป็นอนัระงับไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้

รอ้งขอ ใหน้ัดประชุมใหม่ และในกรณีนีใ้หส้่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวัน

ประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 34. ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรอืไม่สามารถ

ปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชมุ ถา้ไมม่ีรองประธานกรรมการ หรอืมีแตไ่มอ่ยูใ่น

ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหท้ี่ประชุมเลือกผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุคนใดคนหนึง่มาเป็นประธานในที่

ประชมุดงักลา่ว 

 

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถอืหุ้น และสิทธิของผู้ถอืหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อว่าหุน้หนึ่ง  (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผูถื้อหุน้คนใดมีสว่นได้

เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้คนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้

กรรมการ และมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มีคะแนน

เสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 

(ข) การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทเอกชน หรอืบรษัิทมหาชนอื่นมาเป็นของบรษัิท 

(ค) การท า แกไ้ข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่

ส  าคญั การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกิจของบรษัิท หรอืการควบรวมกิจการกบั

บคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการแบง่ผลก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิ หรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท 

(จ) การเพิ่มหรอืลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท 

(ฉ) การเลกิบรษัิท  

(ช) การออกหุน้กูข้องบรษัิท 

(ซ) การควบรวมกิจการบรษัิทกบับรษัิทอื่น 
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(ฌ) การด าเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบญัญัติไวว้า่ตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี ่

(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

ขอ้ 36. กิจการท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพงึเรยีกประชมุมีดงันี  ้

(1) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถงึกิจการของบรษัิทในรอบปีที่ผา่นมา 

(2) พิจารณาอนมุตังิบดลุหรอืงบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีก าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีที่ผา่นมา 

(3) พิจารณาอนมุตัิจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 

(4) พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหนง่ตามวาระ 

(5) พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

(6) พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี 

(7) กิจการอื่น ๆ 

 

การสอบบัญช ี

ขอ้ 39. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการท างบดลุหรอืงบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปี

บญัชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิและคณะกรรมการ

ตอ้งจัดใหม้ีผูส้อบบัญชีตรวจสอบงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนนัน้ใหเ้สร็จก่อนที่จะ

น าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 40. คณะกรรมการตอ้งจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีไ้ปใหผู้ถื้อหุน้ พรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 

(1) ส าเนางบดลุหรอืงบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีก าไรขาดทนุท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พรอ้มทัง้

รายงานการตรวจสอบบญัชีของผูส้อบบญัชี และ 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ พรอ้มเอกสารประกอบตา่ง ๆ เพื่อประกอบรายงาน 

ขอ้ 43. ผูส้อบบญัชีมีหนา้ที่เขา้รว่มประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัททกุครัง้ที่มีการพิจารณางบดุลหรืองบแสดง

ฐานะการเงิน บญัชีก าไรขาดทุน และปัญหาเก่ียวกับบญัชีของบริษัทเพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุน้ 

และใหบ้รษัิทจดัสง่รายงานและเอกสารทัง้หมดของบรษัิทที่ผูถื้อหุน้จะพึงไดร้บัในการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้นัน้แก่

ผูส้อบบญัชีดว้ย 

 

การจ่ายเงนิปันผล 

ขอ้ 44. หา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมิให้

จ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลนัน้ใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กัน เวน้แต่ในกรณีบริษัทออกหุน้บุริมสิทธิและก าหนดใหหุ้น้

บรุิมสิทธิไดร้บัเงินปันผลแตกต่างจากหุน้สามญั ใหจ้ดัสรรเงินปันผลตามที่ก าหนดไว ้โดยการจ่ายเงินปันผลตอ้ง

ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 



       เอกสารแนบ 6 

หนา้ 5 จาก 5 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควร

พอท่ีจะท าเช่นนัน้ และเมื่อไดจ้่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแลว้ ใหร้ายงานการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วใหท้ี่ประชมุผู้

ถือหุน้ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราวตอ่ไป 

การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท าภายในหนึง่ (1) เดือน นบัแตว่นัท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้ หรอืที่ประชมุคณะกรรมการลงมติ 

แลว้แต่กรณี ทั้งนี ้ใหแ้จ้งเป็นหนังสือไปยังผูถื้อหุ้นและใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน

หนงัสอืพิมพเ์ป็นเวลาติดตอ่กนัไมน่อ้ยกวา่สาม (3) วนัดว้ย 

ขอ้ 44. บรษัิทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสทุธิประจ าปี 

หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละสบิ (10) ของทนุจด

ทะเบียน 

 



 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 7 

รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานความเป็นผู้ถือหุ้นหรือ

ผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียน  

การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผล

การนับคะแนน ส าหรับการประชุมผู้ถอืหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

(E-AGM) 

  



      เอกสารแนบ 7 

หนา้ 1 ของ 6 

รายละเอยีดเกีย่วกับเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถอืหุน้หรือผู้แทนของผู้ถอืหุน้ทีม่ีสิทธิเข้า

ร่วมประชุมเพือ่ลงทะเบยีน และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุน้ 

 

การลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุน้ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่ประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)ในวนัที่ 22 เมษายน 2565 

เวลา 9.00 นาฬิกา ตอ้งท าการลงทะเบียนผ่านระบบ e-Registration ล่วงหนา้เพื่อเขา้รว่มประชุม เพื่อใหบ้ริษัทไดต้รวจสอบ

ตวัตนของผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะและรบัสิทธิเขา้รว่มประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) โดยใหท้่านด าเนินการให้

ครบถ้วน รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 7 และ 8  ทั้งนี ้บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รบัลงทะเบียน กรณีที่เอกสารหรือ

หลกัฐานไมค่รบถว้น ไมถ่กูตอ้ง หรอืไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว ้

 

เอกสาร และหลักฐานแสดงทีต่้องใช้ในการแสดงสิทธิก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น 

ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

บุคคลธรรมดา 

1. กรณีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารที่สว่นราชการออกใหท้ี่

ยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณี

เป็นชาวตา่งชาติ) ในกรณีที่มีการเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 

2. กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

- หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมือ

ช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 

- ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกใหข้องผูม้อบฉนัทะ และผูม้อบฉนัทะไดล้งช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง ในกรณีที่

มีการเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 

- ส าเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง ใน

กรณีที่มีการเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 

นิติบุคคล 

1. กรณีผูแ้ทนของนิติบุคคล (กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม) เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ดว้ย

ตนเอง 
- ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ที่มีอายไุมเ่กิน 6 เดือน ซึง่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดย

ผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม) ครบถว้น 

- ส าเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ 

หรอืใบขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาติ) ซึ่งแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบคุคลนัน้ พรอ้มรบัรอง

ส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล ในกรณีที่มีการเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 

 



      เอกสารแนบ 7 

หนา้ 2 ของ 6 

2. กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

- หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือ

ช่ือของผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม) ซึ่งเป็นผูม้อบฉนัทะ พรอ้มทัง้ประทบัตราบริษัท (ถา้มี) 

และลงลายมือช่ือผูร้บัมอบฉนัทะ 

- ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ที่มีอายไุมเ่กิน 6 เดือน ซึง่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดย

ผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งลงนามใน

หนงัสอืมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

- ส าเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ 

หรอืใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม) 

ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงช่ือรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล ให้ยื่นหลกัฐาน

ประกอบดว้ย 

- ส าเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ 

หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผูร้บัมอบฉันทะ และผูร้บัมอบฉันทะไดล้งช่ือ

รบัรองส าเนาถกูตอ้ง ทัง้นี ้ผูร้บัมอบฉนัทะโปรดแสดงเอกสารท่ีสว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ ณ จุด

ลงทะเบียน ในกรณีที่มีการเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 

3. กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

3.1 ใหเ้ตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ขอ้ 1 หรือ 2 โดยผูถื้อหุน้สามารถเลือกใช้

หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรอื แบบ ข. หรอืแบบ ค. แบบใดแบบหนึง่ 

3.2 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทนุต่างประเทศมอบให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน ตอ้ง

สง่หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พิ่มเติม 

- หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ที่เป็นผูล้งทุนต่างประเทศให ้Custodian เป็นผูด้  าเนินการลงนามใน

หนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

- หนงัสอืยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ Custodian 

ทัง้นี ้เอกสารท่ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาไทยแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้หรอืผูแ้ทน

นิติบคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 

 

หนังสือมอบฉันทะ 

บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไว  ้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้รว่มประชุมไดด้ว้ยตนเอง  สามารถมอบฉนัทะใหบ้คุคล

อื่นเขา้ประชมุแทน หรอืมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทรายใดรายหนึง่เป็นผูอ้อกเสยีงลงคะแนนแทน ซึง่บรษัิท

ไดแ้นบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี  ้โดยในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงเห็น

ดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ ซึง่หนงัสือมอบฉนัทะแต่ละแบบ ผูถื้อหุน้สามารถใช้

ตามแตก่รณี ดงันี ้
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• แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทั่วไป ซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซอ้น 

• แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการตา่ง ๆ ที่ตอ้งการมอบฉนัทะไวช้ดัเจนและตายตวั 

• แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 

Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

 

ทัง้นี ้ในกรณีตอ้งการหนงัสอืมอบฉนัทะเพิ่มเติม ผูถื้อหุน้สามารถ Download แบบหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่วได้

ที ่www.winmed.com หวัขอ้ นกัลงทนุสมัพนัธ ์> ขอ้มลูผูถื้อหุน้ > การประชมุผูถื้อหุน้  

 

วิธีการมอบฉันทะ 

ผูถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ของบริษัทไดด้ว้ยตนเองสามารถ

มอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการ ดงันี ้

1. เลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเทา่นัน้ ดงันี ้

1.1 ผูถื้อหุน้ทั่วไปจะเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เทา่นัน้ 

1.2 ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศ

ไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ จะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ไดจ้ากทัง้ 3 แบบ (แบบ ก. 

หรอื แบบ ข. หรอื แบบ ค.) 

2. มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้  หรือเลือกมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของ

บรษัิทคนใดคนหนึ่ง โดยกาเครือ่งหมายและระบช่ืุอพรอ้มรายละเอียดของบคุคลที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะ 

หรือกาเครื่องหมายหนา้ช่ือกรรมการอิสระตามขอ้มูลกรรมการอิสระที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี ้ 

โดยเลอืกเพียงบคุคลเดียวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุดงักลา่ว 

3. ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขีดฆ่าลงวนัที่ ณ วนัที่ท  าหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่ว เพื่อใหถ้กูตอ้ง

และมีผลผกูพนัตามกฎหมาย ทัง้นี ้บริษัทไดอ้ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉันทะ

ที่มาลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 

4. การมอบฉนัทะเพื่อเขา้รว่มประชมุแทนตนเอง 

- กรณีมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) แทนตนเอง 

ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะด าเนินการตามขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ในหวัขอ้นี ้และท าการลงทะเบียนเพื่อ

เขา้รว่มประชมุผา่นระบบ e-Registration ลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุเพื่อใหบ้ริษัทท าการตรวจสอบตวัตนของ

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะพรอ้มเอกสารประกอบการลงทะเบียน เมื่อเจา้หนา้ที่ไดอ้นุมตัิค  ารอ้งขอของ

ทา่นเรยีบรอ้ยแลว้ ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะแลว้แต่กรณี จะไดร้บัอีเมล (e-mail) แจง้ขอ้มลู Username 

และ Password พรอ้มลงิก ์(link) ส าหรบัเพื่อใชล้งทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 

ทั้งนี้ ให้ท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงมายงับริษัท 
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- กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) แทนตนเอง 

ให้ผู้ถือหุ้นด าเนินการตามข้อ 1 และข้อ 2 ในหัวข้อนี ้ และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสาร

ประกอบฉบับจริงมายังบริษัท โดยไม่ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ e-Registration อีก (เจา้หนา้ที่

ของบรษัิทจะเป็นผูด้  าเนินการในขัน้ตอนตอ่ไปตามหนงัสอืมอบฉนัทะของทา่น) 

5. จัดส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงที่ได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารประกอบทั้งหมดซ่ึงได้ลง

นามรับรองส าเนาถูกต้องตามที่บริษัทก าหนดไว้ มายังบริษัทล่วงหนา้ทางไปรษณียเ์พื่อใหบ้ริษัทไดร้บั

เอกสารดงักลา่วภายในวนัจนัทรท์ี่ 18 เมษายน 2565 เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ของบรษัิทมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ

เอกสารให้ทันก่อนเริ่มประชุม โดยส่งมาที่ ฝ่ายกฎหมายและก ากับดูแล บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ากัด 

(มหาชน) เลขที่ 634/4 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร 10310  

6. หากผูถื้อหุน้ประสงคท์ี่จะยกเลกิการมอบฉนัทะไม่ว่ากรณีใด ใหผู้ถื้อหุน้แจง้ความประสงคเ์ป็นหนงัสอืต่อบรษัิท

ก่อนการเริม่ประชมุผูถื้อหุน้ 

อยา่งไรก็ตาม ผูถื้อหุน้ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้โดยมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบง่แยกการ

ลงคะแนนเสียงได ้และผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ที่ตนถืออยู่ โดยไมส่ามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางสว่น

ซึ่งนอ้ยกว่าจ านวนที่ตนถืออยู่ได ้เวน้แต่เป็นผูถื้อหุน้ที่ปรากฏช่ือตามสมดุทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้

Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ตามหนงัสอืมอบฉนัทแบบ ค.  

 

การลงทะเบยีน e- Registration เพือ่เข้ารับสิทธิการประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่ประสงคจ์ะเขา้รว่มประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ (E-AGM) โปรดลงทะเบียนผ่าน

ระบบ e-Registration ลว่งหนา้ก่อนการประชุมไดต้ัง้แต่วนัศกุรท์ี่ 8 เมษายน 2565 เป็นตน้ไป จนกว่าการประชุมจะแลว้

เสรจ็ เพื่อใหบ้รษัิทไดต้รวจสอบตวัตนของทา่นและรบัสทิธิเขา้รว่มประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) โดยเมื่อบรษัิทได้

ท าการตรวจสอบตวัตนของผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะพรอ้มเอกสารประกอบเพื่อการลงทะเบียนเขา้รว่มประชุม E-AGM 

และอนุมตัิค  ารอ้งขอของท่านเรียบรอ้ยแลว้ ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่ลงทะเบียนจะไดร้บัอีเมล (e-mail) แจง้ขอ้มูล 

Username และ Password พรอ้มทัง้ลิงก ์(link) ส าหรบัเพื่อใชเ้ป็นช่องทางในการเขา้รว่มประชมุในวนัประชมุสามญัผู้ถือ

หุน้ ประจ าปี 2565 (22 เมษายน 2565) โดยบรษัิทจะเปิดใหส้ามารถเขา้สูร่ะบบ (login) เพื่อเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้

ตัง้แตเ่วลา 8.00 นาฬิกา เป็นตน้ไป 

ผู้ถอืหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าใช้งาน e-Registration เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

คลกิที่น่ีเพื่อเขา้สูร่ะบบ e-Registration 

หรือสแกน QR Code 

 

https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=BAMEArlJslDfjrCXsxYz6rCtPPjSpkbimT%2fJFxy2%2bFLzgwx0s4LAhA%3d%3d
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ทัง้นี ้รายละเอียดขัน้ตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ e-Registration และการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสื่อ

อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ปรากฎตามสิ่งทีส่ง่มาดว้ยล าดบัที ่8  

 

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน 

1. บริษัทจัดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) โดยใช้

วิธีการลงคะแนนเสยีงผา่นระบบ e-Voting ของ DAP e-Shareholder Meeting โดยใหน้บั 1 เสยีงตอ่ 1 หุน้ 

2. ประธานที่ประชุมขอให้ผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ  โดยจะขอให้ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ

ลงคะแนนเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะผ่านระบบ และจะเปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงผ่าน

ระบบ e-Voting ของ DAP e-Shareholder Meeting วาระละ 1 นาที 

3. ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหนึ่ง คือ เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออก

เสยีง ไมส่ามารถแบง่การออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น 

หมายเหต:ุ หากเลอืก “ยกเลกิการลงคะแนนเสยีงลา่สดุ” หรอืไมก่ดตวัเลอืกใด ๆ ระบบจะรวมคะแนนเสยีงไปยงัผล

คะแนน “เห็นดว้ย” 

 การออกเสยีงลงคะแนนสามารถเปลีย่นแปลงไดจ้นกวา่วาระนัน้จะปิดการสง่ผลการลงคะแนน 

4. ในกรณีมอบฉนัทะ 

- ในกรณีที่ผูม้อบฉนัทะระบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในหนงัสอืมอบฉนัทะแลว้ บรษัิทจะบนัทึก

การออกเสยีงลงคะแนนดงักลา่ว โดยผูร้บัมอบฉนัทะไมจ่ าเป็นตอ้งลงคะแนนเสยีงขณะประชมุอีก 

- หากผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะหรือ

ระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ ระบุในหนงัสือ

มอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด  ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิ

พิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามที่เห็นสมควร 

5. ส าหรบัวาระการเลือกตัง้กรรมการตามขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 16 ก าหนดใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการ

ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบั 1 หุน้ตอ่หนึง่ 1  

(2) ในการเลอืกตัง้กรรมการ อาจใชว้ิธีออกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคลคราวละคน หรอืคราวละ

หลายคนรวมกนัเป็นคณะครัง้เดียวเต็มตามจ านวนกรรมการทัง้หมดที่จะตอ้งเลือกตัง้ในคราวนัน้ก็ได ้ทัง้นี ้

ตามแต่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งออกเสียงที่มีอยู่

ทัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลเดียวหรอืหลายคนรวมกนัเป็นคณะเป็นกรรมการก็ได ้แตจ่ะแบ่งคะแนนเสยีง

ใหแ้ก่บคุคลใดหรอืคณะใดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้



      เอกสารแนบ 7 

หนา้ 6 ของ 6 

(3) บคุคลที่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการท่ีจะพงึ

มีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกิน

จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

 

การนับคะแนนเสียง และแจ้งการนับคะแนน 

1. ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียง 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง และใหถื้อเอาเสียงขา้งมากเป็นมติ เวน้แต่กฎหมายก าหนดเป็น

อยา่งอื่น ถา้คะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานฯ มีเสียงชีข้าดอีกเสยีงหนึง่ต่างหาก  

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ และประธานท่ีประชุมอาจเชิญใหผู้ถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะของผูถื้อ

หุน้ท่ีมีสว่นไดเ้สยีเป็นพิเศษนัน้ออกนอกที่ประชมุชั่วคราวก็ได ้

2. ในกรณีที่มีกฎหมายหรือขอ้บังคับบริษัทก าหนดไวแ้ตกต่างไปจากขา้งตน้ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่

กฎหมายหรอืขอ้บงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานท่ีประชมุจะแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบก่อนการลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

3. บริษัทจะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท้ี่ประชุมทราบทกุวาระก่อนเสร็จสิน้วาระนัน้ ๆ ทัง้นี ้จ านวนผูถื้อหุน้ในแต่ละ

วาระอาจไมเ่ท่ากนัได ้เนื่องจากอาจมีผูถื้อหุน้บางท่านเขา้มาประชุมเพิ่มเติมในระหว่างการประชุม ทัง้นี ้บริษัทไดจ้ดัใหม้ี 

Inspector ซึ่งเป็นที่ปรกึษากฎหมายภายนอกเพื่อท าหนา้ที่ดแูลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้ 

เพื่อใหก้ารประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งโปรง่ใส ถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิท 

4. บริษัทจัดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) โดยใช้

วิธีการลงคะแนนเสยีงผา่นระบบ e-Voting ของ DAP e-Shareholder Meeting ซึง่ไมม่ีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีง 

 



 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 8 

ขั้นตอนการลงทะเบยีนผ่านระบบ e-Registration  

และการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุน้ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

  



      เอกสารแนบ 8 

ขัน้ตอนการลงทะเบยีนผ่านระบบ e-Registration  

และการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุน้ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี  2565 ใน รูปแบบการประชุมผ่ านสื่ ออิ เล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เป็นการจัดประชุมผ่านระบบ  

DAP e-Shareholder Meeting ซึ่งใหบ้ริการโดย บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอรม์ จ ากัด (DAP) โดยผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะสามารถศึกษา

ขอ้ตกลงและเงื่อนไขการเขา้ประชุม รวมถึงวิธีการใชง้านระบบไดท้ี่ http://www.set.or.th/e-shareholder-meeting หรือสามารถอ่านคู่มือการใชง้าน

ระบบการประชมุผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์DAP e-Shareholder Meeting ไดต้ามเอกสารแนบทา้ย 8 หนา้ถดัไป 

2. ประสิทธิภาพการท างานของระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) และระบบการจดัประชมุผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting 

ขึน้อยู่กับระบบอินเทอรเ์น็ตที่รองรบัของผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะ  รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ ตลอดจนความเร็วของ

อินเทอรเ์น็ตท่ีใช ้ซึ่งควรมีความเรว็อินเทอรเ์น็ตไม่นอ้ยกว่า 0.5 Mbps เพ่ือใหก้ารรว่มประชมุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาการประชมุ 

คลิกที่น่ีเพ่ือเขา้สูร่ะบบ e-Registration 

http://www.set.or.th/e-shareholder-meeting
https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=BAMEArlJslDfjrCXsxYz6rCtPPjSpkbimT%2fJFxy2%2bFLzgwx0s4LAhA%3d%3d


คู่มือการใชง้าน
ระบบการประชมุผูถ้อืหุน้ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนกิส์

บริการโดย บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จ ากัด (DAP) 
กลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เวอร์ชั่น 2.0 (2565)

DAP e-Shareholder Meeting



สารบัญ

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(DAP e-Shareholder Meeting)

1

2

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 3
การใช้งานฟังก์ชั่นค าถาม (e-Question) และ
ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง (e-Voting)4

การต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password)5

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)



เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)1

เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีกล้องถ่ายรูป เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม 

PC Computer Notebook

Google Chrome (แนะน า) Safari Internet Explorer

เอกสารที่ต้องใช้ส าหรับการลงทะเบียน

สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่าน Web Browser 

หนังสือเดินทางบัตรประจ าตัวประชาชน

บุคคลธรรมดา

หนังสือเดินทาง

นิติบุคคล

หนังสือรับรองนิติบุคคล บัตรประจ าตัวประชาชน

หรือ

Tablet Mobile

3

หรือ



ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมส าหรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารยืนยันตัวตน ไปยังบริษัทจดทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ตามที่ระบุในหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น 

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะได้ 
กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration)

กรณีมอบฉันทะ

* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการน าส่งเอกสาร ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

1
เข้าประชุมด้วยตนเอง

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ก)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ข)

บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างชาติ นิติบุคคล

ลงทะเบียนโดยส่งเอกสารไปยังบริษัท*2

4

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)1

เจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล และลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแจ้งผลการ
ลงทะเบียน พร้อม username ในการเข้าประชุมให้ผู้ถือหุน้ต่อไป

* กรณีมอบฉันทะให้ผู้อ่ืน (ข) สามารถลงทะเบียนได้โดยส่งเอกสารไปยังบริษัท (ช่องทางที่ 2)



ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนได้จากลิงคก์ารลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
1. กดเลือก “ลงทะเบียนใหม”่

2. ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเง่ือนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting
โดยท าเครื่องหมาย และกดปุ่ม “ตกลง”

5

2



ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2
ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างประเทศ / 
บุคคลที่ไม่มีบัตร ประประชาชน

นิติบุคคล

ขั้นตอนที่ 3
กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

▪ ชื่อ-นามสกุล 
▪ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร 
▪ วัน เดือน ปี เกิด (กรุณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
▪ อีเมล (ส าหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
▪ รหัสผ่าน (Password)
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ขั้นตอนที่ 4
กรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

ระบบจะท าการจัดส่งรหัสผ่านแบบครัง้เดียว (OTP)
ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น 
(กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะน าส่ง
รหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป”

การต้ังรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปน้ี 
1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ 
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม 
โดยท าเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

6

2

เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา ถือบัตรประจ าตัวประชาชน2.1



เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา ถือบัตรประจ าตัวประชาชน

ขั้นตอนที่ 5
ถ่ายภาพตนเอง

ขั้นตอนที่ 6
ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้นท าการถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 3 ขั้นตอน ดังนี้
รูปท่ี 1  :  รูปปัจจุบัน
รูปท่ี 2  :  รูปบัตรประจ าตัวประชาชน
รูปท่ี 3  :  รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจ าตัวประชาชน

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย ์หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) 
ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ 7

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)2

2.1



เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน หรือ นิติบุคคล 

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2
ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

บุคคลธรรมดาไทย นิติบุคคล

ขั้นตอนที่ 3
กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลต่างชาติ /บุคคลที่ไม่มีบัตร
ประชาชน
▪ ชื่อ-นามสกุล 
▪ เลขที่หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว 

/ บัตรข้าราชการ
▪ อีเมล (ส าหรับเป็น username ใน

การเข้าสู่ระบบการประชุม)
▪ รหัสผ่าน (Password)
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ขั้นตอนที่ 5

นิติบุคคล
▪ ชื่อนิติบุคคล (ชื่อองค์กร) 
▪ เลขจดทะเบียนนิติบุคคล
▪ ข้อมูลผู้แทนนิติบุคคล : เลขที่บัตร

ประจ าตัวประชาชน / หมายเลขหลัง
บัตร และวันเดือนปี เกิด

▪ อีเมล (ส าหรับเป็น username ใน
การเข้าสู่ระบบการประชุม)

▪ รหัสผ่าน (Password)
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ผู้ถือหุ้นท าการถ่ายภาพตนเอง 1 รูป
พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสอื
เชิญประชุม

ถ่ายภาพตนเอง / 
แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารตามที่ระบุใน
หนังสือเชิญประชุม 

ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย ์หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) 
ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ 8

2.2

การต้ังรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้ 
1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ 
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม 
โดยท าเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

ขั้นตอนที่ 4
กรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

บุคคลต่างประเทศ / 
บุคคลที่ไม่มีบัตรประประชาชน

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)2

ระบบจะท าการจัดส่งรหัสผ่านแบบครัง้เดียว (OTP) ไปยัง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือและอเีมลที่ระบุไวต้อนต้น 
(กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะน าส่งรหัส 
OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป”



มอบฉันทะ – แบบ ก  (ผู้รับมอบทั่วไป)

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2
ระบุประเภทการมอบฉันทะ

มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป) มอบฉันทะแบบ ข (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 3
กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะ

▪ ชื่อ-นามสกุล 
▪ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร 
▪ วัน เดือน ปี เกิด (กรุณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
▪ อีเมล
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ขั้นตอนที่ 4
กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้รับมอบฉันทะ

▪ ชื่อ-นามสกุล / อายุ
▪ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน / ที่อยู่  
▪ อีเมล
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย ์หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

ระบบจะส่งอีเมลพรอ้มรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ 
เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องท าการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชมุอีกครั้ง 9

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม 
โดยท าเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

▪ กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ก ผ่านระบบ ได้ที่

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ก พร้อมเอกสารประกอบ
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

2.3

และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)2



มอบฉันทะ – แบบ ข (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 1
เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2
ระบุประเภทการมอบฉันทะ

มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป) มอบฉันทะแบบ ข (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 3 ▪ ชื่อ-นามสกุล 
▪ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร 
▪ วัน เดือน ปี (พ.ศ.) เกิด
▪ อีเมล 
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม 
โดยท าเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 
▪ กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

ขั้นตอนที่ 4
ระบุชื่อกรรมการอสิระ

โปรดระบุรายชื่อของกรรมการอิสระเพียง 1 ท่าน ที่ต้องการมอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 5
ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้น (มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียง
ล่วงหน้าให้ครบถ้วนทุกวาระ 
โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่ 
• เห็นด้วย
• ไม่เห็นด้วย
• งดออกเสียง

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย ์หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”  

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ข พร้อมเอกสารประกอบ
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

10

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนใหก้ดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป” 

ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉันทะไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันการลงทะเบียนมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว 
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับรหัสผ่าน เพราะถือว่ามีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและลงคะแนนล่วงหน้าในระบบเรียบร้อยแล้ว

2.4

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะ

และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ข. ผ่านระบบ ได้ที่

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)2



กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่ 
อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้
และรหัสผ่าน (Password)

ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting
เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ตาม
วันและเวลาประชมุที่บริษัทก าหนด

https://portal.eservice.set.or.thขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

1. ค้นหารายการประชมุ โดยสามารถค้นหาจาก ชื่อบริษัท / ประเภทการประชุม เป็นต้น
2. กดเลือกรายการประชุมที่ต้องการเขา้ร่วมประชุม โดยกดที่ชื่อรายการประชมุ

1

2

ขั้นตอนที่ 4

ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้จากแถบเมนู
1. ข้อมูลการประชุม
2. วาระการประชุม
3. รายการค าถาม (เฉพาะค าถามที่ตนเองถาม)
4. สรุปผลการลงคะแนนเสียง (หลังจากประกาศ
ผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบเรียบร้อยแล้ว)

▪ เข้าร่วมการประชุมโดยการกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”                         
▪ ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเง่ือนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder 

Meeting โดยท าเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “เข้าร่วมประชมุ”
▪ ยืนยันรายชื่อและจ านวนเสยีงท่ีประชมุ 
▪ กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) 

11

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 3

สามารถกดลิงก์เข้าร่วมประชุมได้จากอีเมลที่ได้รับจากระบบ

https://portal.eservice.set.or.th/


12

2

1

4

5 6

3

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม 3

1. หน้าจอรับชมการประชุม : ระบบจะรวมหน้าจอของโปรแกรมการประชุม Webex เข้าไว้ด้วยกัน 
กรณี ไม่สามารถเปิดหน้าจอรับชมการประชมุผ่านระบบใหก้ดปุ่ม 'เปิด Webex' ที่ด้านบนขวา เพื่อใช้งานผ่าน 
Application Cisco Webex Meeting

2. สัญลักษณ์ดาว และแถบสีเหลือง จะแสดงว่าขณะนี้การประชุมก าลงัอยู่ในวาระใด
3. ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง จะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทก าหนดเท่านั้น 
4. ฟังก์ชั่นส่งค าถาม หรือ เข้าคิวถามค าถาม สามารถเข้าควิได้ในวาระปัจจุบัน หรือ เข้าคิวหรือส่งค าถามล่วงหน้าได้
5. รายการค าถามของผู้ถือหุ้น (ตนเอง) ที่ได้เข้าคิวหรือส่งค าถามส าหรับการประชุมครั้งนี้
6. สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งจะดูได้หลังจากที่บริษัทสรุปผลคะแนนในวาระนั้นๆ แล้วเท่านั้น 

ค าอธิบาย



1. กดปุ่ม “ส่งค าถาม” 
2. เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามค าถาม 
3. เลือกพิมพ์ค าถามล่วงหน้า (Optional) 
4. กดปุ่ม “ส่งค าถาม”

ฟังก์ชั่นค าถาม (e-Question)

ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง (e-Voting)

เมื่อถึงคิวการถามค าถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรยีกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) บนหน้าจอ
การประชุมเพื่อถามค าถามด้วยตัวท่านเองอีกครัง้ 

เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ 
“เหน็ดว้ย” “ไมเ่หน็ดว้ย” และ “งดออกเสยีง”

1. กดปุ่ม “ลงคะแนน” 
2. ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่ก าหนด 

ทั้งในส่วนของจ านวนเสียงตนเอง และมอบฉันทะ (ถ้ามี) 
3. กดปุ่ม “ส่งคะแนน”

13

การใช้งานฟังก์ชั่นค าถาม (e-Question) และฟังก์ช่ันลงคะแนนเสียง (e-Voting)4

ระหวา่งการประชมุ ผู้ถือหุน้สามารถสง่ค าถามไดล้ว่งหนา้

ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทก าหนดเท่านั้น 



ฟังก์ชั่นลงคะแนนเสียง (e-Voting)

ตัวอยา่งการแสดงผลการลงคะแนนเสยีง

14

หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลคะแนนเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว 
ผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน 

การใช้งานฟังก์ชั่นค าถาม (e-Question) และฟังก์ช่ันลงคะแนนเสียง (e-Voting)4



กรณีที่ผู้ถือหุ้นลืมรหัสผ่าน
สามารถขอต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ (reset password) 
โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”

วิธีต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ท าได้ 2 วิธี ดังนี้

1. ต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล

กรอกอีเมลที่ท าการลงทะเบียน ตรวจสอบอีเมลและท าการต้ังค่ารหัสใหม่ ต้ังรหัสผ่านใหม่

2. ต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยเบอร์โทรศพัท์มือถือ

ขอต้ังค่ารหัสผ่านด้วยโทรศพัท์มือถือ กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอรหัส OTP และกรอกรหัส OTP ต้ังรหัสผ่านใหม่

15

1

2

การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่  5



Download คู่มือการใช้งาน

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบ ได้ที่ 

https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting

หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้

https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting
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รายนาม และประวัตกิรรมการอสิระเพือ่ประกอบการมอบฉันทะ

ของผู้ถอืหุน้ และนิยามกรรมการอสิระของบริษัท 
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นิยามกรรมการอสิระ 

บริษัท วินเนอรย์ี ่เมดิคอล จ ากัด (มหาชน) 

กรรมการอิสระตอ้งมีคณุสมบตัิครบถว้นตามที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตอ้งสามารถดูแล

ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรายไดเ้ท่าเทียมกนั และไมใ่หเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์อีกทัง้ยงัตอ้งสามารถเขา้ร่ วม

ประชมุคณะกรรมการบรษัิทโดยใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระได ้

 กรรมการอิสระตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการ

อิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือ      

ผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บริษัทย่อย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ถือหุน้รายใหญ่ 

หรือของผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

ก่อนวนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่ว ไมร่วมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ

เคยเป็นขา้ราชการ หรอืที่ปรกึษาของสว่นราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา 

มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่  

ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรอืบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท 

หรอืบรษัิทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ  

ผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 

รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จาก

การมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ

กิจการ การเช่า หรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความ

ช่วยเหลือทาการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้้ยืม ค า้ประกัน การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึง

พฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้รษัิทหรอืคูส่ญัญามีภาระหนา้ที่ตอ้งช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แต่

รอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของผูข้ออนญุาต หรอืตัง้แต ่20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แตจ่ านวนใดจะต ่า
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กว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกนัตาม

ประกาศคระกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แต่ใน

การพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวนัที่มีความสมัพนัธ์ทาง

ธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  

ผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบ

บญัชี ซึง่มีผูส้อบบญัชีของบรษัิท บริษัทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุ

ของบริษัทสงักัดอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที่ไดร้บัการ

แตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรกึษากฎหมาย หรอืที่ปรกึษา

ทางการเงิน ซึ่งได้รบัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่น

ของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อน

วนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูถื้อหุน้

ซึง่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

หรอืไมเ่ป็นหุน้สว่นท่ีมีนยัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษา

ที่ร ับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น  

ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

9. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิท 

ภายหลงัไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 1 – ขอ้ 9 แลว้ กรรมการอิสระ

อาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ัดสินใจในการด าเนินกิจการของผูข้ออนุญาต บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บรษัิทรว่ม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูข้ออนญุาต 

โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้
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รายละเอียดกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุน้) 

 

ชื่อ-นามสกุล  : นางขวัญธิดา วัฒนวรกิจกุล 

อาย ุ   : 55 ปี 

สัญชาติ   : ไทย 

ที่อยู ่   : 634/4 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลลีา 1)  

ถนนประชาอทุิศ แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท   : กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท  : 350,000 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 0.087) 

ความสัมพันธท์างครอบครัว  : -ไมม่ี- 

ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร  

ประวัติการศึกษา: 

- Master of Arts in Human & Environment Studies,  

Political Economy Major Political Science and 

Economics, 

Kyoto University, JAPAN 

- บญัชีบณัฑิต, คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่น ๆ : 

- Advanced Audit Committee (AACP) Class 38/2020 

- Director Diploma Examination Year 2017 

- Director Certification Program (DCP) Class 169/2013 

- Company Secretary Program (CSP) Class 44/2012 
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ประวัติการท างานในชว่ง 5 ปี ที่ผ่านมาจนถงึปัจจุบนั: 

ปี 2562 - ปัจจุบัน -กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน, บมจ. วินเนอรย์ี่ เมดิคอล 

ต าแหนง่ในบรษัิทจดทะเบียนอื่น 

                                                                            -ไมม่ี- 

ต าแหนง่ในกิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน 

ปี 2564 - ปัจจุบัน -ที่ปรึกษา, โครงการพัฒนาธุรกิจชีววิทยาศาสตรเ์พื่อเขา้สู่ตลาดทุนอย่างยั่งยืน, 

ศนูยค์วามเป็นเลศิทางดา้นชีววิทยาศาสตร ์(องคก์ารมหาชน) TCELS Thailand 

ปี 2561 - ปัจจุบัน -คณะท างานก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการหนึ่งต าบลหนึ่ง

ผลติภณัฑ,์ กระทรวงอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม 

ปี 2560 - ปัจจุบัน -กรรมการ, คณะกรรมการจรยิธรรมการวิจยัในมนษุย,์  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุี 

ปี 2551 – ปัจจุบัน -อาจารยพ์ิเศษ, หลกัสตูรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต, คณะบรหิารธุรกิจ, มหาวิทยาลยั

รามค าแหง 

ปี 2550 – ปัจจุบัน -กรรมการบรษัิท, บจ. เอ็มพาวเวอร ์พลสั 

ประสบการณท์ างานท่ีผา่นมา 

ปี 2552 - 2562 -อนกุรรมการสง่เสริมบม่เพาะวิสาหกิจในสถานอดุมศกึษาส านกังานคณะกรรมการ

อดุมศกึษา, ส านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษา (สกย.) 

ปี 2559 - 2562 -ที่ปรกึษาทางการเงิน, บจ. อินทีเรยีวิชั่น 

 

การมีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษ  : - ไมม่ี - 

ในวาระการประชุมที่ 1 - 10 
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รายละเอียดกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุน้) 

 
ชื่อ-นามสกุล  : นางเรณู อุบล 

อาย ุ   : 68 ปี 

สัญชาติ   : ไทย 

ที่อยู ่   : 634/4 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลลีา 1)  

ถนนประชาอทุิศ แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท   : กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัท  : 360,000 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 0.090) 

ความสัมพันธท์างครอบครัว  : -ไมม่ี- 

ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร  

ประวัติการศึกษา: 

-แพทยศาสตรบ์ณัฑิต, คณะแพทยศาสตร ์ Kyoto University, JAPAN 

 

ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรืออื่น ๆ : 

- Advanced Audit Committee (AACP) Class 38/2020 

- Director Accreditation Program (DAP) Class 165/2019 

- อนมุตัิบตัร สาขาเวชศาสตรค์รอบครวั, แพยทสภา 

 

ประวัติการท างานในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมาจนถงึปัจจุบัน: 

ปี 2562 - ปัจจุบัน -กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, บมจ. วินเนอรย์ี่ เมดิคอล 

ต าแหนง่ในบรษัิทจดทะเบียนอื่น 

ปี 2557 – ปัจจุบัน -PCU DIRECTOR, แผนกคนไขญ่ี้ปุ่ น, บมจ. กรุงเทพดสุติเวชการ 

ต าแหนง่ในกิจการท่ีไมใ่ช่บรษัิทจดทะเบียน 

ปี 2563 - ปัจจุบัน -กรรมการบรษัิท, บจ. เอเซีย เมดิคลั เฮิรบ์ อินเตอรเ์นชั่นแนล 

ปี 2561 – ปัจจุบัน -ผูอ้  านวยการ, โรงพยาบาลศิรนิ 
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ปี 2560 - ปัจจุบัน -กรรมการบรษัิท, บจ. วี แคร ์ย ูโฮม 

 -กรรมการบรษัิท, บจ. วี ด ูแคร ์

 -กรรมการบรษัิท, บจ. ไอ ด ูเซิรฟ์ 

 -กรรมการบรษัิท, บจ. บิวตี ้แอนเจิล้ 

ปี 2558 – ปัจจุบัน -กรรมการบรษัิท, บจ. แคร ์ฟอร ์สติล 

ปี 2552 – ปัจจุบัน -ผูจ้ดัการ, แอล แคร ์เนอสซิ่งโฮม 

ปี 2550 – ปัจจุบัน -กรรมการบรษัิท, บจ. โปร เฮลท ์เมด 

ประสบการณท์ างานท่ีผา่นมา 

ปี 2563 – 2564  -กรรมการบรษัิท, บจ. ซีเอ็นซี.เมดิคอล-อินเตอรเ์นชั่นแนล 

ปี 2559 – 2564 -ประธาน CREDENTIAL, องคก์รการแพทย ์MEDICAL STAFF ORGAMTA, 

โรงพยาบาลกรุงเทพ 

 
การมีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษ  : - ไมม่ี - 

ในวาระการประชุมที่ 1 - 10 
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เอกสารแนบ 10 / Enclosure 10 
 (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 
Proxy (Form A.)  

----------------------------- 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ เขียนท่ี ........................................................................... 
Shareholders register no. Written at 
 

วนัท่ี ............ เดือน ............................... พ.ศ. …………..  
 Date           Month      Year 
 

(1)   ขา้พเจา้ ........................................................................................................................................อาย ุ................ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี.............................                                                                                                                        
            I/We        age         years, residing at 
 

ถนน…………………………………………. ต  าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต .........................................................................  
Road                                Tambol/Khwaeng       Amphur/Khet                   
 
จงัหวดั ……………………………………….. รหสัไปรษณีย ์………………………………………….……………………………….………………….…………… 
Province                  Postal Code      
 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท วนิเนอรย์ี่ เมดคิอล จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”)  

being a shareholder of Winnergy Medical Public Company Limited (“Company”) 
 

            โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม                      หุน้      และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                    เสียง  ดงันี ้ 
            holding the total amount of   shares and have the right to vote equal to                  votes as follows: 

□  หุน้สามญั     หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั    เสียง  
      ordinary share     shares  and have the right to vote equal to   votes 
□  หุน้บรุมิสทิธิ    หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั   เสียง 
      preferred share    shares  and have the right to vote equal to    votes 

 
(3)  ขอมอบฉนัทะให ้(1) ....................................................................................................... อาย ุ................ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี .......................................                                                                                                           

Hereby appoint                age         years, residing at 
 
ถนน…………………………………………. ต  าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ..........................................................................    
Road                                Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet                   
 
จงัหวดั ……………………………………….. รหสัไปรษณีย ์…………………………………………. หรือ 
Province                  Postal Code         or 

   (2) ....................................................................................................... อาย ุ................ ปี อยู่บา้นเลขท่ี .......................................   
                                                                                                                       age         years, residing at 
 
ถนน…………………………………………. ต  าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ..........................................................................    
Road                                Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet                   
 
จงัหวดั ……………………………………….. รหสัไปรษณีย ์…………………………………………. หรือ 
Province                  Postal Code         or 

  (3) ....................................................................................................... อาย ุ................ ปี อยู่บา้นเลขท่ี .......................................   
                                                    age        years, residing at 

 
ถนน…………………………………………. ต  าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ..........................................................................    
Road                                Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet                   
 
จงัหวดั ……………………………………….. รหสัไปรษณีย ์………………………………………….  
Province                  Postal Code          
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 ในวันศุกรท์ี ่ 
22 เมษำยน 2565 เวลำ 9.00 นำฬิกำ ในรูปแบบกำรประชุมผ่ำนสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เท่ำน้ัน หรือ ท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
as only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 on 
Friday, 22 April 2022 at 9.00 o’clock via Electronic Meeting (E-AGM) only or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
 

 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

 
        ลงนาม/Signed …………………………………….. ผูม้อบฉนัทะ/Grantor      
                                                     ( ................................................... )  

        ลงนาม/Signed ………………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                    (...................................................... ) 

                       ลงนาม/Signed ………………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy      
                 (...................................................... ) 

                        ลงนาม/Signed ………………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy      
                 (...................................................... ) 
หมำยเหตุ/Remarks 

ผูถ้ือหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.  
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(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Proxy (Form B.)  

 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้                                         เขียนที่      
Shareholders’ Registration No. Written at 
 

                                วนัที่     เดือน    พ.ศ.   
      
                            Date   Month   Year 

 

(1)   ขา้พเจา้  
            I/We                                                                                                                                                       สญัชาติ      
            อยูบ่า้นเลขที ่               nationality  
            Address                  
 
 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท วินเนอรย่ี์ เมดิคอล จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) 

being a shareholder of Winnergy Medical Public Company Limited (“Company”) 
 
โดยถือหุน้จ  านวนทัง้สิน้รวม         หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                         เสียง  ดงันี ้
holding the total amount of         shares  with the voting rights or                                           votes as follows: 
 หุน้สามญั          หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                        เสียง  

      ordinary share           shares    with the voting rights or                                                           votes 
� หุน้บรุมิสิทธิ         หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                   เสียง 
      preferred share                             shares   with the voting rights or                                         votes 

 
 
(3)  ขอมอบฉันทะให ้(ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทได ้โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบรษัิทปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ย) 
 Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s Independent Director of which details as shown in Attachment) 
 

     (1) ...................................................................................................  อาย ุ................ ปี อยูบ่า้นเลขที่ .............................                                                                                                                                                    
          Name                           age        years, residing at 

ถนน……………………………………. ต  าบล/แขวง ............................................................ อ  าเภอ/เขต .......................................................... 
Road     Tambol/Khwaeng                   Amphur/Khet                   
 
จงัหวดั ……………………………………….รหสัไปรษณีย ์…………………………………………. หรอื 
Province              Postal Code                               or 
 

 (2) ...................................................................................................  อาย ุ................ ปี อยูบ่า้นเลขที่ .............................                                                                                                                       
               Name           age        years, residing at 

ถนน……………………………………. ต  าบล/แขวง ............................................................ อ  าเภอ/เขต .......................................................... 
Road     Tambol/Khwaeng                   Amphur/Khet                   
 
จงัหวดั ……………………………………….รหสัไปรษณีย ์…………………………………………. หรอื 
Province              Postal Code                               or 
 

 (3) ...................................................................................................  อาย ุ................ ปี อยูบ่า้นเลขที่ .............................                                                                                                                       
               Name           age        years, residing at 

ถนน……………………………………. ต  าบล/แขวง ............................................................ อ  าเภอ/เขต .......................................................... 
Road     Tambol/Khwaeng                   Amphur/Khet                   
 
จงัหวดั ……………………………………….รหสัไปรษณีย ์…………………………………………. หรอื 
Province              Postal Code                               or 
 

 (4) ...................................................................................................  อาย ุ................ ปี อยูบ่า้นเลขที่ .............................                                                                                                                       
               Name           age        years, residing at 

ถนน……………………………………. ต  าบล/แขวง ............................................................ อ  าเภอ/เขต .......................................................... 
Road     Tambol/Khwaeng                   Amphur/Khet                   
 
จงัหวดั ……………………………………….รหสัไปรษณีย ์…………………………………………. หรอื 
Province              Postal Code                               or 
 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2565 ในวันศุกรท์ี ่ 
22 เมษำยน 2565 เวลำ 9.00 นำฬิกำ ในรูปแบบกำรประชุมผ่ำนสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เท่ำน้ัน หรือ ท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
as only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 on 
Friday, 22 April 2022 at 9.00 o’clock via Electronic Meeting (E-AGM) only or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

 
 

นำงขวัญธิดำ วัฒนวรกิจกุล 55 634/4 

วงัทองหลาง วงัทองหลาง 

 
กรุงเทพมหานคร 10310 

วงัทองหลาง วงัทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 

นำงเรณู อุบล 68 634/4 

ประชาอทุิศ 

- - 

- - 

- - - 

Mrs. Kwantida Wattanaworakijkul 55 634/4 

Wang Thong Lang Wang Thong Lang 

 
Bangkok 

 

10310 

Mrs. Renu Ubol 68 634/4 

Pracha Uthit 

 

Wang Thong Lang 

 

Wang Thong Lang 

Bangkok 

 

10310 

- - - 

- - 

- 

 

- 

ประชาอทุิศ 

Pracha Uthit 

- 

 
- 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows: 

 
วำระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทรำบ 
Agenda No. 1 Matters to be informed. 

 
  -วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไมมี่การออกเสียงลงมติ- Voting is not required for this agenda. 
 

วำระที ่2 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 23 เมษำยน 
2564 

Agenda No. 2
  

To consider and adopted the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 
2021, held on 23rd April 2021. 

  □  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 □  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
                    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 

  □  เห็นดว้ย       □  ไมเ่ห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 
                                                 Approve                            Disapprove                          Abstain    
   

วำระที ่3 รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ประจ ำปี 2564 

Agenda No. 3  To acknowledge the Board of Directors’ report on the Company’s operating results for the year 2021. 

  □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
                    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 

  □ เห็นดว้ย       □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
                                                Approve                            Disapprove                          Abstain   

 
วำระที ่4 พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินของบริษัท ประจ ำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ซึ่งผ่ำนกำร

ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว และรับทรำบรำยงำนผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
Agenda No. 4 To consider and approve the Financial Statements of  the Company for the year 2021, ended 31st 

December 2021, which have been audited by the certified auditor, and acknowledge the certified 
public accountant’s report. 

  □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
                   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 

  □ เห็นดว้ย       □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
                       Approve                           Disapprove                          Abstain   

   
วำระที ่5 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2564 เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย 

Agenda No. 5  To consider and approve the allocation of the net profit for the year 2021 as legal reserve. 

  □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
                    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 

  □ เห็นดว้ย       □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
                                                Approve                            Disapprove                         Abstain   



 

 

 เอกสารแนบ 10 / Enclosure 10 

หนา้ 3 จาก 7 

 
 
 

วำระที ่6 พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงนิปันผล ประจ ำปี 2564 

Agenda No. 6 To consider and approve the dividend payment for the year 2021. 

  □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
                    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  □ เห็นดว้ย       □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
                      Approve                            Disapprove                          Abstain  
 
 

วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัติเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรทีค่รบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

Agenda No. 7 To consider and approve the election of Directors to replace those retiring by rotation. 

ในกรณีทีผู่้ถือหุ้นเลือกให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของตนตามข้อ (ข) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ

ลงคะแนนได้ทัง้ข้อ (1), (2) หรือ (3)  

In case of the Shareholders grant or proxy to vote at their desire in Clause (b); the Shareholder have the right to vote 

all of clauses (1), (2), and (3) 

  □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

                    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  (1) □ เหน็ด้วยกับวิธีกำรเลือกตัง้กรรมกำรทัง้ชุด 
   Approve the appointment of all directors  
     

□  เห็นดว้ย      □  ไมเ่ห็นดว้ย  □  งดออกเสีย 
                                       Approve                         Disapprove                          Abstain  
 

  (2) □ กรณีมีมติให้ใช้วิธีกำรเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุด เห็นด้วยกับกำรเลือกตั้งกรรมกำรทั้ง 3 คน ตำมที่
คณะกรรมกำรบริษัทได้เสนอ 

   In case, the Meeting resolves to appoint of all directors, and vote for the appointment of all 3 directors as  
proposed by the Board of Directors.  

     
□  เห็นดว้ย      □  ไมเ่ห็นดว้ย  □  งดออกเสีย 

                                       Approve                         Disapprove                          Abstain  
 

  (3) □ กรณีไม่มีกำรเลือกตัง้กรรมกำรทัง้ชุดตำม (1) ขอเลือกแต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล ดังนี้ 
     In case, there is not agreed to approve the appointment of all directors as specify in (1), shall be voted for  
     appointment of certain directors as follows: 
 

1.   นายนนัทิยะ ดารกานนท ์
       Mr. Nanthiya Darakananda 
       □ เห็นดว้ย      □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
            Approve                  Disapprove                          Abstain  

 2.    นายธนกร วิทยะสิรนินัท ์

       Mr. Tanakorn Vidhayasirinun 
        □ เห็นดว้ย      □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
             Approve                 Disapprove                           Abstain 

3.   นางสาวยอดจฑุา กญุชร ณ อยธุยา 
       Ms. Yodjuta Kunjara na Ayudhya 
       □ เห็นดว้ย      □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
            Approve                  Disapprove                          Abstain  
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การนับคะแนนเสียงในวาระนี ้ถา้มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ใชว้ิธีการเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ บริษัทจะน าคะแนนในขอ้ (2) มา
นบัเป็นมติ ในกรณีที่ไมไ่ดใ้ชว้ิธีการเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ บรษัิทจะน าคะแนนในขอ้ (3) มานบัเป็นมติ 
 
For counting the votes in this agenda; if the resolution of the Shareholders’ Meeting is approved to appoint of 
all directors, the Company shall be counted the votes by clause (2) as resolution of the meeting. If the 
Shareholders’ Meeting is not approved to appoint of all directors, the Company shall be counted the voted 
by clause (3) as resolution instead. 
 

วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2565 

Agenda No. 8 To consider and approve the remuneration of the Company’s Directors for the year 2022 

  □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

                    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  □ เห็นดว้ย       □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
           Approve                          Disapprove                          Abstain 

 
วำระที่ 9 พิจำรณำอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2565 

Agenda No. 9 To consider and approve the appointment of the Company’s external auditors and fix the audit 
fee for the year 2022 

  □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

                    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  □ เห็นดว้ย       □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
           Approve                          Disapprove                          Abstain 
 

วำระที่ 10 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำม)ี 
Agenda No.10 Other matters, (if any) 

  □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
                      (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  □ เห็นดว้ย       □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
           Approve                           Disapprove                           Abstain 
 
 
 
(5)   การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ้ใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่

ถกูตอ้ง และไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
  Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not 
my/our voting as a shareholder.  
 

(6)  ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบไุวไ้มช่ดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting 
considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of 
any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
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กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้

ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
  Any business carried on by the proxy holder in the said meeting except the proxy holder does not vote as I/we specify in 
the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.  

 
 

 
ลงนาม/Signed ………………………………………….. ผูม้อบฉันทะ/Grantor 

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

 

 

ลงนาม/Signed …………………………………………. ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
                               ( .......................................................... ) 

 
 

ลงนาม/Signed …………………………………………. ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
                               ( .......................................................... ) 

 
ลงนาม/Signed …………………………………………. ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

                               ( .......................................................... ) 
 
 
หมำยเหตุ/Remarks 

1.  ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้
ผูร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number 
of shares to many proxies for splitting votes.  

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรอืเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 In agenda regarding the election of directors the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual 

nominee. 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ตามแบบ 
In case there are agenda other than the agenda specified above the additional statement can be specified by the Shareholder in the 
Supplemental Proxy Form B as enclosed.  

4. กรุณาแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูม้อบฉันทะ และผูร้บัมอบฉันทะ หรือส  าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งไดร้บัรอง
ส าเนาถกูตอ้งมาพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉันทะฉบบันีด้ว้ย 

Please attached a copy of identification card of Proxy and Proxy Grantor or copy of juristic person’s affidavit which are already 
certified true copy. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Supplemental Proxy Form B. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกัด (มหำชน) 
The proxy is granted by a shareholder of Winnergy Medical Public Company Limited. 
 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ในวันศุกรท์ี่  22 เมษายน 2565 เวลา 9.00 นาฬิกา ในรูปแบบการประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 
(E-AGM) เทา่นัน้ หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

For the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 on Friday, 22 April 2022 at 9.00 o’clock via Electronic Meeting 
(E-AGM) only or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

     
 

  
วำระที.่................. …………………………………………………………………………………………………………………... 
Agenda Item....... …………………………………………………………………………………………………………………... 

  □  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 □  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
                    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  □  เห็นดว้ย       □  ไมเ่ห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 
                                                Approve                            Disapprove                         Abstain   
  

วำระที.่................. …………………………………………………………………………………………………………………... 
Agenda Item ....... …………………………………………………………………………………………………………………... 

  □  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 □  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
                    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  □  เห็นดว้ย       □  ไมเ่ห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 
           Approve                            Disapprove                         Abstain 
 

วำระที.่................. …………………………………………………………………………………………………………………... 
Agenda Item ....... …………………………………………………………………………………………………………………... 

  □  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 □  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
                    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  □  เห็นดว้ย       □  ไมเ่ห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 
           Approve                            Disapprove                         Abstain 
 

วำระที.่................. …………………………………………………………………………………………………………………... 
Agenda Item ....... …………………………………………………………………………………………………………………... 

  □  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 □  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
                    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  □  เห็นดว้ย       □  ไมเ่ห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 
           Approve                            Disapprove                         Abstain 
 

วำระที.่................. …………………………………………………………………………………………………………………... 
Agenda Item ....... …………………………………………………………………………………………………………………... 

  □  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 □  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
                    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  □  เห็นดว้ย       □  ไมเ่ห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 
           Approve                            Disapprove                         Abstain 
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วำระที.่................... เลือกตัง้กรรมกำร (ต่อ) 
Agenda Item ......... Appointment of directors (Continued) 

    
    ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
    Name of Director 
  □  เห็นดว้ย       □  ไมเ่ห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 

                                                Approve                           Disapprove                           Abstain 
   

    ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
    Name of Director 
  □  เห็นดว้ย       □  ไมเ่ห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 

                                                Approve                           Disapprove                           Abstain   
 

    ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
    Name of Director 
  □  เห็นดว้ย       □  ไมเ่ห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 

                                                Approve                           Disapprove                           Abstain   
 

    ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
    Name of Director 
  □  เห็นดว้ย       □  ไมเ่ห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 

                                                Approve                           Disapprove                           Abstain   
 

    ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
    Name of Director 
  □  เห็นดว้ย       □  ไมเ่ห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 

                                                Approve                           Disapprove                           Abstain   
 

    ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
    Name of Director 
  □  เห็นดว้ย       □  ไมเ่ห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 

                                                Approve                           Disapprove                           Abstain   
 

    ชือ่กรรมการ ................................................................................................................. 
    Name of Director 
  □  เห็นดว้ย       □  ไมเ่ห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 

                                                Approve                           Disapprove                           Abstain   
 

    ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
    Name of Director 
  □  เห็นดว้ย       □  ไมเ่ห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 

                                                Approve                           Disapprove                           Abstain   
 

    ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
    Name of Director 
  □  เห็นดว้ย       □  ไมเ่ห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 

                                                Approve                           Disapprove                           Abstain   
 
 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่หนงัสือมอบฉันทะถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 
 I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 
 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
 ( ............................................................ ) 

 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
 ( ............................................................ ) 

 
ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

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

 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
( ............................................................ ) 
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(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

(ส ำหรับผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนตำ่งประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุน้) 
Proxy Form C. 

(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only) 
----------------------------- 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ เขียนที่ ........................................................................... 
Shareholders register no. Written at 
 

วนัที่ ............ เดือน ............................... พ.ศ. …………..  
 Date           Month      Year 
 

(1)   ขา้พเจา้ .........................................................................................................................................................................................................  
            I/We         
 
ส านกังานตัง้อยูเ่ลขที่ ......................................... ถนน……………………..……………………. ต  าบล/แขวง .................................................................  
residing at           Road              Tambol/Khwaeng                     
 
อ าเภอ/เขต ............................................................. จงัหวดั ……………………………………….. รหสัไปรษณีย ์…………………………………...……. 
Amphur/Khet                                                          Province                   Postal Code 
      
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหก้บั ................................................................................................................................................. 
As being the custodian of 
ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”)  
being a shareholder of Winnergy Medical Public Company Limited (“Company”) 
            โดยถือหุน้จ  านวนทัง้สิน้รวม    หุน้      และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั   เสียง  ดงันี ้ 
            holding the total amount of   shares and have the right to vote equal to                  votes as follows: 

□  หุน้สามญั     หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั    เสียง  
      ordinary share     shares  and have the right to vote equal to   votes 
□  หุน้บรุมิสิทธิ    หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั   เสียง 
      preferred share    shares  and have the right to vote equal to    votes 

 
(2)  ขอมอบฉันทะให ้(1) .......................................................................................................  อาย ุ................ ปี อยูบ่า้นเลขที่ .............................                                                                                                                       

Hereby appoint                            age         years, residing at 
 
ถนน…………………………………………. ต  าบล/แขวง .............................................................. อ  าเภอ/เขต .............................................................  
Road     Tambol/Khwaeng                    Amphur/Khet                   
 
จงัหวดั ……………………………………….. รหสัไปรษณีย ์…………………………………………. หรอื 
Province       Postal Code     or 
   (2) .......................................................................................................  อาย ุ................ ปี อยูบ่า้นเลขที่ .............................                                                                                                                       

                                             age        years, residing at 
 
ถนน…………………………………………. ต  าบล/แขวง .............................................................. อ  าเภอ/เขต .............................................................  
Road     Tambol/Khwaeng                    Amphur/Khet                   
 
จงัหวดั ……………………………………….. รหสัไปรษณีย ์…………………………………………. หรอื 
Province       Postal Code     or 
  (3) .......................................................................................................  อาย ุ................ ปี อยูบ่า้นเลขที่ .............................                                                                                                                       

                                             age        years, residing at 
ถนน…………………………………………. ต  าบล/แขวง .............................................................. อ  าเภอ/เขต .............................................................  
Road     Tambol/Khwaeng                    Amphur/Khet                   
 
จงัหวดั ……………………………………….. รหสัไปรษณีย ์………………………………………….  
Province       Postal Code      
 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2565 ในวันศุกรท์ี่ 22 
เมษำยน 2565 เวลำ 9.00 นำฬิกำ ในรูปแบบกำรประชุมผ่ำนสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เท่ำน้ัน หรือ ท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
as only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 on 
Friday, 22 April 2022 at 9.00 o’clock via Electronic Meeting (E-AGM) only or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows: 

 □  มอบฉันทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
      Grant partial the total amount of shares holding and entitled to vote 
 □  มอบฉันทะบางสว่น คือ 
      Grant partial shares of 

   □  หุน้สามญั .................................... หุน้        มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ............................................ เสียง 
             ordinary share                           shares  and have the right to vote equal to                       votes 

   □  หุน้บรุมิสิทธิ ................................. หุน้         มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ............................................ เสียง 
                                      preferred share           shares   and have the right to vote equal to                         votes 
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   รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด ..................................................... เสียง 
   Total voting rights                                                                                   vote (s) 

 (4) ขา้พเจา้มอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows: 

วำระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทรำบ 
Agenda No. 1 Matters to be informed 

 
  -วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไมมี่การออกเสียงลงมติ- Voting is not required for this agenda. 
 

วำระที ่2 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 23 เมษำยน 
2564 

Agenda No. 2
  

To consider and adopted the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 
2021, held on 23rd April 2021 

  □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
                    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  □ เห็นดว้ย       □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
                                                Approve                            Disapprove                          Abstain  

วำระที ่3 รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ประจ ำปี 2564 

Agenda No. 3 To acknowledge the Board of Directors’ report on the Company’s operating results for the year 2021 

  □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
                    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  □ เห็นดว้ย       □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
                                                Approve                            Disapprove                          Abstain   

วำระที ่4 พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินของบริษัท ประจ ำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ซึ่งผ่ำนกำร
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว และรับทรำบรำยงำนผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

Agenda No. 4 To consider and approve the Financial Statements of  the Company for the year 2021, ended 31st 
December 2021, which have been audited by certified auditor, and acknowledge the certified public 
accountant’s report. 

  □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
                   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  □ เห็นดว้ย       □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
                      Approve                           Disapprove                          Abstain    

วำระที ่5 พิจำรณำอนุมัติจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2564 เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย 

Agenda No. 5 To consider and approve the allocation of the net profit for the year 2021 as legal reserve. 

  □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
                    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  □ เห็นดว้ย       □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
                                                Approve                            Disapprove                         Abstain 
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วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงนิปันผล ประจ ำปี 2564 

Agenda No. 6 To consider and approve the dividend payment for the year 2021. 

  □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
                    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  □ เห็นดว้ย       □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
           Approve                           Disapprove                           Abstain 
 
 

วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัติเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรทีค่รบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

Agenda No. 7 To consider and approve the election of Directors to replace those retiring by rotation. 

ในกรณีทีผู่้ถือหุ้นเลือกให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของตนตามข้อ (ข) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ

ลงคะแนนได้ทัง้ข้อ (1), (2) หรือ (3)  

In case of the Shareholders grant or proxy to vote at their desire in Clause (b); the Shareholder have the right to vote 

all of clauses (1), (2), and (3) 

  □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

                    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  (1) □ เหน็ด้วยกับวิธีกำรเลือกตัง้กรรมกำรทัง้ชุด 
   Approve the appointment of all directors  

    □ เห็นดว้ย           □ ไมเ่ห็นดว้ย      □ งดออกเสียง 

        Approve                             Disapprove                           Abstain  
 

  (2) □ กรณีมีมติให้ใช้วิธีกำรเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุด เห็นด้วยกับกำรเลือกตั้งกรรมกำรทั้ง 3 คน ตำมที่
คณะกรรมกำรบริษัทได้เสนอ 

   In case, the Meeting resolves to appoint of all directors, and vote for the appointment of all 3 directors as  
proposed by the Board of Directors.  

     
□ เห็นดว้ย            □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสีย 

                                       Approve                         Disapprove                          Abstain  
 

  (3) □ กรณีไม่มีกำรเลือกตัง้กรรมกำรทัง้ชุดตำม (1) ขอเลือกแต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล ดังนี้ 
     In case, there is not agreed to approve the appointment of all directors as specify in (1), shall be voted for  
     appointment of certain directors as follows: 

1.   นายนนัทิยะ ดารกานนท ์
       Mr. Nanthiya Darakananda 
       □ เห็นดว้ย           □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
             Approve                                Disapprove                           Abstain 

 2.    นายธนกร วิทยะสิรนินัท ์

       Mr. Tanakorn Vidhayasirinun 

         □ เห็นดว้ย     □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
                          Approve                                 Disapprove                           Abstain 

3.   นางสาวยอดจฑุา กญุชร ณ อยธุยา 
       Ms. Yodjuta Kunjara na Ayudhya 

         □ เห็นดว้ย     □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
                          Approve                                 Disapprove                           Abstain 
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การนับคะแนนเสียงในวาระนี ้ถา้มติที่ประชมุผูถื้อหุน้ใชว้ิธีการเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ บริษัทจะน าคะแนนในขอ้ (2) มา
นบัเป็นมติ ในกรณีที่ไมไ่ดใ้ชว้ิธีการเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ บรษัิทจะน าคะแนนในขอ้ (3) มานบัเป็นมติ 
 
For counting the votes in this agenda; if the resolution of the Shareholders’ Meeting is approved to appoint of 
all directors, the Company shall be counted the votes by clause (2) as resolution of the meeting. If the 
Shareholders’ Meeting is not approved to appoint of all directors, the Company shall be counted the voted by 
clause (3) as resolution instead. 

 

วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2565 

Agenda No. 8 To consider and approve the remuneration of the Company’s Directors for the year 2022 

  □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

                    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  □ เห็นดว้ย       □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
           Approve                           Disapprove                          Abstain 
 

วำระที่ 9 พิจำรณำอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2565 

Agenda No. 9 To consider and approve the appointment of the Company’s external auditors and fix the audit fee 
for the year 2022 

  □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
                    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  □ เห็นดว้ย       □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
           Approve                           Disapprove                           Abstain 
 

วำระที่ 10 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำม)ี 
Agenda No. 10 Other matters, (if any) 

  □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
                      (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  □ เห็นดว้ย       □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
           Approve                           Disapprove                           Abstain 
 
 
 
(5)   การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ้ใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูตอ้ง 

และไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
  Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our 
voting as a shareholder.  
 

(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่ มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting 
considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of 
any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
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กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉันทะใหถื้อ
เสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
  Any business carried on by the proxy holder in the said meeting except the proxy holder does not vote as I/we specify in the 
proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.  
 
 
 

ลงนาม/Signed ………………………………………….. ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
                                        ( ............................................................ ) 

 

ลงนาม/Signed …………………………………………. ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
                               ( .......................................................... ) 
 
 

ลงนาม/Signed …………………………………………. ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
                               ( .......................................................... ) 

 

ลงนาม/Signed …………………………………………. ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
                               ( .......................................................... ) 

 

หมายเหต/ุRemarks 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 
The Proxy Form C. only use for shareholders whose names appearing in the foreign investors registration and he/she appointed a 
custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only. 

2. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are: 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
Power of attorney from the shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder  

(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 
Letter of certification to certify that the Proxy Form have a permit to act as a custodian. 

3. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวน
หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the 
number of shares to many proxies for splitting votes.  

4.  วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 In agenda regarding the election of directors the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an 

individual nominee. 

5.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค. ตามแบบ 

 In case there are agenda other than the agenda specified above the additional statement can be specified by the Shareholder in 
the Supplemental Proxy Form C as enclosed. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

Supplemental Proxy Form C. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท วินเนอรย์ี่ เมดิคอล จ ำกัด (มหำชน) 
The proxy is granted by a shareholder of Winnergy Medical Public Company Limited. 

 ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัศกุรท์ี่ 22 เมษายน 2565 เวลา 9.00 นาฬิกา ในรูปแบบการประชมุสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
เทา่นัน้ หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

For the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 on Friday, 22 April 2022 at 9.00 o’clock via Electronic Meeting 
(E-AGM) only or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

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

      วำระที.่............ …………………………………………………………………………………………………………………... 
Agenda Item ..  …………………………………………………………………………………………………………………... 

 □  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 □  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
                   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  □  เห็นดว้ย .................... เสียง       □  ไมเ่ห็นดว้ย .................... เสียง □  งดออกเสียง .................... เสียง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        

 
      วำระที.่............ …………………………………………………………………………………………………………………... 

Agenda Item ..  …………………………………………………………………………………………………………………... 
 □  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 □  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

                   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  □  เห็นดว้ย .................... เสียง       □  ไมเ่ห็นดว้ย .................... เสียง □  งดออกเสียง .................... เสียง 

                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        
 

      วำระที.่............ …………………………………………………………………………………………………………………... 
Agenda Item ..  …………………………………………………………………………………………………………………... 

 □  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 □  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
                   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  □  เห็นดว้ย .................... เสียง       □  ไมเ่ห็นดว้ย .................... เสียง □  งดออกเสียง .................... เสียง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        

 
      วำระที.่............ …………………………………………………………………………………………………………………... 

Agenda Item ..  …………………………………………………………………………………………………………………... 
 □  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 □  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

                   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  □  เห็นดว้ย .................... เสียง       □  ไมเ่ห็นดว้ย .................... เสียง □  งดออกเสียง .................... เสียง 

                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        
 

      วำระที.่............ …………………………………………………………………………………………………………………... 
Agenda Item ..  …………………………………………………………………………………………………………………... 

 □  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 □  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
                   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  □  เห็นดว้ย .................... เสียง       □  ไมเ่ห็นดว้ย .................... เสียง □  งดออกเสียง .................... เสียง 
                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        

 
 
 
 
 



 เอกสารแนบ 10 / Enclosure 10  

หนา้ 7 จาก 7 

 
 
 

      วำระที.่............ เลือกตัง้กรรมกำร (ต่อ) 
Agenda Item ..  Appointment of directors (Continued) 

    
    ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
    Name of Director 
  □  เห็นดว้ย .................... เสียง       □  ไมเ่ห็นดว้ย .................... เสียง □  งดออกเสียง .................... เสียง 

                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        
   

    ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
    Name of Director 
  □  เห็นดว้ย .................... เสียง       □  ไมเ่ห็นดว้ย .................... เสียง □  งดออกเสียง .................... เสียง 

                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        
 

    ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
    Name of Director 
  □  เห็นดว้ย .................... เสียง       □  ไมเ่ห็นดว้ย .................... เสียง □  งดออกเสียง .................... เสียง 

                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        
 

    ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
    Name of Director 
  □  เห็นดว้ย .................... เสียง       □  ไมเ่ห็นดว้ย .................... เสียง □  งดออกเสียง .................... เสียง 

                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        
 

    ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
    Name of Director 
  □  เห็นดว้ย .................... เสียง       □  ไมเ่ห็นดว้ย .................... เสียง □  งดออกเสียง .................... เสียง 

                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        
 

    ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
    Name of Director 
  □  เห็นดว้ย .................... เสียง       □  ไมเ่ห็นดว้ย .................... เสียง □  งดออกเสียง .................... เสียง 

                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        
 

    ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
    Name of Director 
  □  เห็นดว้ย .................... เสียง       □  ไมเ่ห็นดว้ย .................... เสียง □  งดออกเสียง .................... เสียง 

                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        
 

    ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
    Name of Director 
  □  เห็นดว้ย .................... เสียง       □  ไมเ่ห็นดว้ย .................... เสียง □  งดออกเสียง .................... เสียง 

                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        
 

    ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
    Name of Director 
  □  เห็นดว้ย .................... เสียง       □  ไมเ่ห็นดว้ย .................... เสียง □  งดออกเสียง .................... เสียง 

                                                Approve                     vote(s)            Disapprove                    vote(s)           Abstain             vote(s)        
 

    ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
   
                 ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่หนงัสือมอบฉันทะถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 
 I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 
 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
 ( ............................................................ ) 

 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
 ( ............................................................ ) 

 
ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

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

 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
( ............................................................ ) 

 


