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ที ่ศวว  026/2560 

        วันที่ 17 มีนาคม 2560 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559  เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559  
2. รายงานประจ าปี 2559 รูปแบบแผ่นซีดี  
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
4. นิยามของกรรมการอิสระ  
5. ข้อมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอช่ือให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
6. ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน  
7. หลักฐานแสดงสิทธ์ิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
8. ข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 
10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม 
11.แบบฟอร์มลงทะเบียน  (ต้องน ำมำในวันประชุม) 

บริษัท  ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์  จ ากัด (มหาชน) ได้มีมติคณะกรรมการคร้ังที่ 2/2560 เมื่อวันศุกร์ ท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2560 ขอ
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ในวันเสำร์ที่ 29 เมษำยน 2560 เวลำ 09.00 น.  ณ ห้องประชุมขวัญเมือง (อาคาร 1 ช้ัน 
7) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนช่ันแนล อ้อมน้อย เลขที่ 74/5 หมู่ 4 ต าบลอ้อมน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือ
พิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปน้ี 

ระเบียบวำระที่ 1     เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 

ระเบียบวำระที่ 2     พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:     บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 
2559 โดยได้มีการจัดท ารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด และบริษัทฯ ได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 1 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร:     เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่าง
ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

กำรลงมติ:     ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวำระที่ 3  รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ส ำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:     รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่
ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปีที่ได้จัดส่งเป็น แผ่นซีดี ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมน้ี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 2 
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ควำมเห็นของคณะกรรมกำร:     เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับ
ปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  

กำรลงมติ:     เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น 

ระเบียบวำระที่ 4  พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประจ ำปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:     งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี  2559 ในหัวข้องบการเงินรวม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
หมายเลข 2 

โดยสรุปสำระส ำคัญ ดังน้ี       หน่วย : ล้านบาท 

รำยกำร ปี 2559 ปี 2558 

สินทรัพย์รวม 1,752.97 1,445.56 

หน้ีสินรวม 746.77 535.68 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,006.20 909.88 

มูลค่าหุ้นที่เรียกช าระแล้ว 570.67 570.67 

รายได้จากการขายและบริการ 1,718.60 1,344.34 

ก าไรสุทธิ  153.46 101.64 

ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.27 0.18 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร:     เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ
บริษัท ส าหรับปี 2559 

กำรลงมติ:     ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติจัดสรรก ำไรและจ่ำยเงินปันผล พร้อมจัดสรรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:     ผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 งบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทฯ มีก าไรสุทธิ 92,354,807.45 
บาท ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักส ารอง
ต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายก าหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะข้ึนอยู่
กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เง่ือนไขและข้อก าหนดในสัญญาต่างๆที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจ ากัดทางกฎหมาย ความจ าเป็น
และความเหมาะสมอื่นๆในอนาคตด้วย ท้ังน้ี มติของคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกน าเสนอเพ่ือขออนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ 
โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป  

การจัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมายต้องจัดสรร 5% ของก าไรสุทธิ จนกว่าจะถึง 10% ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2559 
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) งบเฉพาะกิจการมีก าไรสุทธิ 92,354,807.45 บาท ดังน้ัน ต้องต้ังส ารองตามกฎหมาย 5% 
คิดเป็นจ านวนเงินที่ต้องจัดสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 4,617,740.37 บาท 
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ควำมเห็นของคณะกรรมกำร:     เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ
การจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2560 โดยให้ จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท (สิบเอ็ด
สตางค์) รวมเป็นเงินปันผลส าหรับงวดสิ้นปี 2559 จ านวน 62,773,197.63 บาท จากก าไรสุทธิเฉพาะกิจการ และก าหนดจ่ายเงินปัน
ผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 และจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย เป็นเงินจ านวน 4,617,740.37 บาท 

ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามท่ีปรากฎรายช่ือ ณ วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2560 

สรุปรำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผล ดังน้ี 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร หน่วย ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

1.ก าไรสุทธิ ล้านบาท 92.35 84.34 86.58 58.83 

2.จ านวนหุ้น ล้านหุ้น 570.67 570.67 570.67 535.00 

3.เงินปันผล บาท/หุ้น 0.11 0.10 0.09 0.06 

4.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น ล้านบาท 62.77 57.07 53.70 32.10 

5.อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (payout ratio) % 67.97% 67.66% 62.02% 54.56% 

  หมายเหตุ : อัตราการจ่ายปันผล ปี 2557 มีการจ่ายปันผลระหว่างกาล 

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวสอดคล้องกับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลที่บริษัทฯ ก ำหนดไว้และไม่ส่งผลกระทบต่อ
สภำพคล่องของบริษัท 

กำรลงมติ:     ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:    ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. 
ก าหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3)  ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกต้ังใหม่ได้ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 12 คน ซึ่งในการ
ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นคร้ังน้ีมีกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่ง ตามวาระ 4 คน คือ 

รำยชื่อกรรมกำรบริษัท ต ำแหน่ง 

1.ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ รองประธานกรรมการบริษัท (ผู้มีอ านาจลงนาม) / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

2.นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล   กรรมการบริษัท / คณะท างานวางแผนการเงินและการลงทุน 

3.นายทินวรรธน์ มหธราดล กรรมการบริษัท / คณะท างานวางแผนการเงินและการลงทุน 

4.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์* กรรมการอิสระ  / กรรมการตรวจสอบ 

*นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้วไม่เกิน 9 ปี 

ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพ่ือรับการ
พิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต้ังแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 
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ธันวาคม 2559 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายช่ือเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย  จึงได้พิจารณาถึง
ความเหมาะสมและคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด คณะกรรมการสรรหาฯ ได้
ด าเนินการ พิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการสรรหาที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงเลือกตนเอง ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ     สรรหาบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความ
หลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการทั้ง 4 ท่านข้างต้น กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ
หน่ึง  

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร:    คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย  ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง โดย
ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งทางด้าน
ทักษะวิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงมีมติเห็นชอบตามที่
คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งต้ัง 1.ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ 2.นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล 3.นาย
ทินวรรธน์ มหธราดล และ      4.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์  กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  

 ทั้งน้ี ผู้ได้รับการเสนอช่ือไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดการขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ และได้แนบประวัติของบุคคลที่ได้รับให้เสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของ
บริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน รายละเอียดปรากฎ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3 

กำรลงมติ:     ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:     เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งก าหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท    
ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม บ าเหน็จ เงินรางวัล เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น
ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนด และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจ าปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เร่ิมต้ังแต่           
1 มกราคม 2560  เป็นต้นไป จนกว่าท่ีประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น  

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่ค ณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยผ่านการ

พิจารณาข้ันแรกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ 

และบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทน กรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม  

โดยหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการจะพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษัท 
อ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ การเติบโตและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการแต่ละคน รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จ านวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่าน มา
และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน 
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หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

ส าหรับปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเสนอให้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ ในรูปแบบของเบี้ย

ประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ส่วนที่เหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุม

ประจ าปี 2560 รวมกันแล้วไม่เกินวงเงิน 7,000,000 บาท ขออ านาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทน

อื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ทั้งน้ีการพิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและไม่เกิน
จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร:    คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ ใน
รูปแบบของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) เท่ากับปี 2559 ส่วนที่
เหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุมประจ าปี 2560 รวมกันแล้วไม่เกินวงเงิน 7,000,000 บาท ขออ านาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้
พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ รายละเอียดตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ 
ได้เห็นชอบแล้ว  

กำรลงมติ:     ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 

ค่ำเบี้ยประชุม ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

วงเงิน 7,000,000 7,000,000 7,000,000 
1. คณะกรรมกำรบริษัท 
          ประธานกรรมการ      
          รองประธานกรรมการ  
          กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
          กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  
         เลขานุการคณะกรรมการ 
รำยเดือน (เฉพาะกรรมการ) 

 
12,000 บาท/คร้ัง 
10,000 บาท/คร้ัง 
  9,000 บาท/คร้ัง 
  7,000 บาท/คร้ัง 
  3,000 บาท/คร้ัง 

10,000   บาท/เดือน 

 
12,000 บาท/คร้ัง 
10,000 บาท/คร้ัง 
  9,000 บาท/คร้ัง 
  7,000 บาท/คร้ัง 
  3,000 บาท/คร้ัง 

10,000   บาท/เดือน 

 
12,000 บาท/คร้ัง 
10,000 บาท/คร้ัง 
  9,000 บาท/คร้ัง 
  7,000 บาท/คร้ัง 
  3,000 บาท/คร้ัง 

10,000   บาท/เดือน 

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
          ประธาน 
          กรรมการ 

 
12,000 บาท/คร้ัง 
  9,000 บาท/คร้ัง 

 
12,000 บาท/คร้ัง 
  9,000 บาท/คร้ัง 

 
12,000 บาท/คร้ัง 
  9,000 บาท/คร้ัง 

3. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  
          ประธาน 
          รองประธาน 
          กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
          กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

 
12,000 บาท/คร้ัง 
10,000 บาท/คร้ัง 
  9,000 บาท/คร้ัง 
  7,000 บาท/คร้ัง 

 
12,000 บาท/คร้ัง 
10,000 บาท/คร้ัง 
  9,000 บาท/คร้ัง 
  7,000 บาท/คร้ัง 

 
12,000 บาท/คร้ัง 
10,000 บาท/คร้ัง 
  9,000 บาท/คร้ัง 
  7,000 บาท/คร้ัง 

4. คณะท ำงำนวำงแผนและกำรลงทุน 
          ประธาน 
          กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
          กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

 
12,000 บาท/คร้ัง 
  9,000 บาท/คร้ัง 
  7,000 บาท/คร้ัง 

 
12,000 บาท/คร้ัง 
  9,000 บาท/คร้ัง 
  7,000 บาท/คร้ัง 

 
12,000 บาท/คร้ัง 
  9,000 บาท/คร้ัง 
  7,000 บาท/คร้ัง 

5. คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร  
         ประธาน 

 
12,000  บาท/คร้ัง 

 
- 

 
- 
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ระเบียบวำระที่ 8  พิจำรณำแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ ำปี 2560 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :     เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 2535           

ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในปี 2559 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้

แต่งต้ัง นายเติมพงษ์  โอปนพันธ์ุ และ/หรือ นายกฤษดา  เลิศวนา และ/หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ในนามบริษัท ส านักงาน      

อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย   

ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เร่ือง “หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการ รายงานการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์” ก าหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor 
Rotation) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว    
5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทฯ สามารถแต่งต้ังผู้สอบ บัญชีรายใหม่ที่สังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ 
หรือบริษัทฯ จะแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรายเดิม ที่ท าหน้าที่ครบ 5 รอบบัญชีติดต่อกัน ได้ต่อเมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีซึ่ง 
นายเติมพงษ์  โอปนพันธ์ุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501 ได้เป็นผู้ลงลายมือช่ือรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ต้ังแต่ปี 2555 
ถึงปี 2559 ครบ 5 รอบปีบัญชีตามเง่ือนไขในประกาศฉบับดังกล่าว 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีมีความรู้ 
ความสามารถ มีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2560 จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด โดยมีรายช่ือผู้สอบบัญชีดังน้ี 

1. นางสาววิสสุตา   จริยธนากร   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853   และ/หรือ 
 2. นายกฤษดา  เลิศวนา   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958   และ/หรือ 

3. นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313  

โดยทั้ง 3 ท่าน ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ 

ทั้งน้ีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ 
หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคล ดังกล่าวแต่อย่างใด โดยบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่ส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่ เก่ียวข้องกับ
ผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด 

โดยรายละเอียดค่าสอบบัญชีที่เสนอใน 2560 เทียบกับปี 2559 ดังน้ี 

ชื่อบริษัท 
ค่ำสอบบัญชี (บำท) 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

1. ค่ำสอบบัญชี (Audit fee)    

1. บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 1,405,000.00   1,365,000.00 1,300,000.00 

2. บริษัท สายวิชัยพัฒนา จ ากัด 545,000.00    505,000.00 480,000.00 

3. บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน์ จ ากัด 545,000.00    505,000.00 480,000.00 

4. บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ ากัด 545,000.00 360,000.00 - 

5. บริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จ ากัด 120,000.00    120,000.00 110,000.00 
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รวมค่ำธรรมเนียมในกำรสอบบัญช ี 3,160,000.00 2,855,000.00 2,370,000.00 

ค่าสอบทานค่าความนิยม (Goodwill) 100,000.00 - - 

2. ค่ำบริกำรอื่น (non-audit fee) ตามจริง 326,351 165,201 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร:     คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  แล้ว 
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือ
นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 
 ในนามบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2560 โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็น
ผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด แทนได้ 
และสมควรอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,160,000 บาท (สามล้าน
หน่ึงแสนหกหมื่นบาท) และค่าสอบทานค่าความนิยม อีกจ านวน 100,000 บาทถ้วน (หน่ึงแสนบาทถ้วน)  ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอ 

กำรลงมติ:     ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

ระเบียบวำระที่ 9   เรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี) 

 

 บริษัทฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดงักล่าว โดยทางบริษัทฯได้เผยแพร่หนังสือ
เชิญประชุมและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในคร้ังน้ีในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.vichaivej.com) ต้ังแต่วันที่ 27 
มีนาคม 2560 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพิจารณาวาระต่างๆ โดยในวันประชุม บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นต้ังแต่เวลา 7.30 น. และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะโปรดกรอกและ
น าแบบฟอร์มลงทะเบียน พร้อมทั้งเตรียมบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจ าตัวข้าราชการหรือใบขับข่ี 
เพ่ือมามาแสดงตนแก่พนักงานลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้
ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งต้ังบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนหรือมอบฉันทะให้กับกรรมการของ 
บริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมในคร้ังน้ีกรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข ให้ครบถ้วน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9  ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวจากเว็บไซต์ของ
บริษัท 

ทั้งน้ีเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือ  มอบ
ฉันทะมาถึงบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 โดยส่งมาที ่

 ส านักงานเลขานุการบริษัท  

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 เลขที่ 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ต าบลอ้อมน้อย  

อ าเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร 74130    
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นอกจากน้ีบริษัทฯ ได้จัดให้มีบริการอากรแสตมป์ ส าหรับหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่าย บริษัทฯ จะด าเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังน้ันเพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน ท่ำนผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะที่จะเข้ำร่วมประชุมโปรดน ำแบบฟอร์มลงทะเบียนไปในวันประชุม และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถามเกี่ยวกับการประชุม
หรือต้องการสอบถามข้อมูลที่ส าคัญของบริษัทฯ ท่านสามารถส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมมายังบริษัทฯ หรือหรือผ่านอีเมล์ 
shares@vichaivej.com 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

     (รศ.ดร.นพ.วิชัย   วนดุรงค์วรรณ) 

         ประธานกรรมการบริษัทฯ 

 


