
 

 

ที ่ศวว.  012/2563 

        วันที่ 20 มีนาคม 2563 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562  
2.  รายงานประจ าปี 2562 รูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)   
3.  ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
4.  นิยามของกรรมการอิสระ  
5.  ข้อมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
6.  ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน  
7.  หลักฐานแสดงสิทธ์ิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
8.  ข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
9.  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 
10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) ได้มีมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญเมือง (อาคาร 1 
ชั้น 7) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย เลขที่ 74/5 หมู่ 4 ต าบลอ้อมน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปน้ี 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:     บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 
โดยได้มีการจัดท ารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด และบริษัทฯ ได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมหนังสือเชิญประชุม
ให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 1 

ความเห็นของคณะกรรมการ:     เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่าง
ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

การลงมติ:     ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 3  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:     รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ปรากฏ
อยู่ในรายงานประจ าปีที่ได้จัดส่งเป็นรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมน้ี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
หมายเลข 2 

ความเห็นของคณะกรรมการ:     เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

การลงมติ:     เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น 
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ระเบียบวาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปีสิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:     งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี  2562 ในหัวข้องบการเงินรวม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
หมายเลข 2 

 

โดยสรุปสาระส าคัญ ดังน้ี                   หน่วย : ล้านบาท 

รายการ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

สินทรัพย์รวม 2,209.28 1,988.70 1,814.94 
หน้ีสินรวม 912.79 817.07 751.70 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,296.49 1,171.63 1,063.24 
มูลค่าหุ้นที่เรียกช าระแล้ว 570.67 570.67 570.67 
รายได้จากการขายและบริการ 2,480.84 2,246.69 1,962.08 
ก าไรสุทธิ  200.42 177.12 125.68 
ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.35 0.31 0.22 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ:     เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท 
และบริษัทย่อย ประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

การลงมติ:     ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:     ผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 งบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทฯ มีก าไรสุทธิ 158,475,022.78 
บาท ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักส ารอง
ต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายก าหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะข้ึนอยู่
กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อก าหนดในสัญญาต่างๆที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจ ากัดทางกฎหมาย ความจ าเป็น
และความเหมาะสมอื่นๆในอนาคตด้วย ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกน าเสนอเพ่ือขออนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ 
โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป  

การจัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมายต้องจัดสรรร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ จนกว่าจะถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งใน
ปี 2562 บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) งบเฉพาะกิจการมีก าไรสุทธิ 158,475,022.78 บาท ดังน้ัน ต้องต้ังส ารองตาม
กฎหมายร้อยละ 5 หรือคิดเป็นจ านวนเงินที่ต้องจัดสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 7,923,751.13 บาท 

ความเห็นของคณะกรรมการ:     เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ 
จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค์) รวมเป็นเงินปันผลส าหรับ
งวดสิ้นปี 2562 จ านวน 79,893,160.62 บาท จากก าไรสุทธิเฉพาะกิจการ ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 และ
จัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย เป็นเงินจ านวน 7,923,751.13 บาท และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงิน
ปันผลตามท่ีปรากฎรายชื่อ ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 12 มีนาคม 2563  
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สรุปรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังน้ี 

งบการเงินเฉพาะกิจการ หน่วย ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

1.ก าไรสุทธิ ล้านบาท 158.48 105.33 105.11 
2.จ านวนหุ้น ล้านหุ้น 570.67 570.67 570.67 
3.เงินปันผล บาท/หุ้น 0.14 0.12 0.12 
4.รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น ล้านบาท 79.89 68.48 68.48 
5.อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ  % 50.41 65.01 65.15 

 

ทั้งน้ี การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และอัตราการจ่ายเงิน 
ปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ ก าหนดไว้และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท 

การลงมติ:     ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:    ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. ก าหนดให้
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และ
กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกต้ังใหม่ได้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 12 คน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งน้ีมีกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่ง ตามวาระ 4 คน คือ 

 

รายชื่อกรรมการบริษัท ต าแหน่ง 

1. ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ รองประธานกรรมการบริษัท /  
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร /  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2. นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล กรรมการบริษัท /  
กรรมการคณะท างานวางแผนการเงินและการลงทุน  

3. นายทินวรรธน์ มหธราดล กรรมการบริษัท /  
กรรมการคณะท างานวางแผนการเงินและการลงทุน 

4. ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์* กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 
 

หมายเหตุ: *ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทมาแล้วไม่เกิน 9 ปี 
 

ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพ่ือรับการ
พิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต้ังแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2562 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่ งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงได้พิจารณาถึงความ
เหมาะสมและคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการ 
พิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล โดยกรรมการสรรหาที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ออกเสียงเลือกตนเอง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ      
สรรหาบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย และ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ของคณะกรรมการแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการทั้ง 4 ท่านข้างต้น กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง  

ความเห็นของคณะกรรมการ:    คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง โดยได้
พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการเป็นรายบุคคลและผ่านกระบวนการกลั่นกรองและ
พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ
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ของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งต้ัง 1.ผศ.พญ.สายสุณี วน
ดุรงค์วรรณ 2.นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล 3.นายทินวรรธน์ มหธราดล และ 4.ศ.(วุฒิคุณ)ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  

 ทั้งน้ี ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้ บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดการขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ และได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
และเป็นไปตามเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง โดยได้แนบประวัติของบุคคลที่ได้รับให้เสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ และนิยามกรรมการ
อิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน รายละเอียดปรากฎ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 3 

การลงมติ:     ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:    เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งก าหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท    
ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม บ าเหน็จ เงินรางวัล เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นก าหนด และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจ าปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เริ่มต้ังแต่           
1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น  

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยผ่านการพิจารณา
ข้ันแรกจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ และ
บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทน กรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม  

โดยหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการจะพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษัท 
อ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ การเติบโตและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ สภาพคล่องทางธุรกิจ และผลการปฏิบัติหน้าท่ีของ
กรรมการแต่ละคน รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จ านวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมาและ
เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน 

ส าหรับปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเสนอให้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ ในรูปแบบของเบี้ย
ประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ส่วนที่เหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุมประจ าปี 
2563 ขออ านาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ แต่รวมแล้วไม่เกิน 7 ,000,000 บาท โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

ค่าเบี้ยประชุม ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

วงเงิน 7,000,000 7,000,000 7,000,000 
1. คณะกรรมการบริษัท 
          ประธานกรรมการ      
          รองประธานกรรมการ  
          กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
          กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  
          เลขานุการคณะกรรมการ 
รายเดือน (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร) 

 
15,000 บาท/ครั้ง 
12,000 บาท/ครั้ง 
  9,000 บาท/ครั้ง 
  7,000 บาท/ครั้ง 
  3,000 บาท/ครั้ง 
10,000   บาท/เดือน 

 
15,000 บาท/ครั้ง 
12,000 บาท/ครั้ง 
  9,000 บาท/ครั้ง 
  7,000 บาท/ครั้ง 
  3,000 บาท/ครั้ง 
10,000   บาท/เดือน 

 
12,000 บาท/ครั้ง 
10,000 บาท/ครั้ง 
  9,000 บาท/ครั้ง 
  7,000 บาท/ครั้ง 
  3,000 บาท/ครั้ง 
10,000   บาท/เดือน 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
          ประธาน 
          กรรมการ 

 
12,000 บาท/ครั้ง 
  9,000 บาท/ครั้ง 

 
12,000 บาท/ครั้ง 
  9,000 บาท/ครั้ง 

 
12,000 บาท/ครั้ง 
  9,000 บาท/ครั้ง 
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ทั้งน้ีการพิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและไม่เกิน
จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ:    คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ ใน
รูปแบบของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ส่วนที่เหลือหลังหักค่าเบี้ย
ประชุมประจ าปี 2563 ขออ านาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ แต่รวมแล้วไม่เกิน 7 ,000,000 
บาท รายละเอียดตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว  

 

การลงมติ:     ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :     เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 2535 ซึ่ง
ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีมีความรู้ ความสามารถ มีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความเข้าใจใน
ธุรกิจของบริษัทฯ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อก าหนดของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือเสนอต่อที่ประชุม  
ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังน้ี 

 

1. นางสาววิสสุตา   จริยธนากร  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853    
     จ านวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา : -ไม่มี- หรือ 
 

 2. นายกฤษดา  เลิศวนา  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958    
      จ านวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา : 3 ปี  
      (ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2560-2562) หรือ 
 

3. นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 
     จ านวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา : -ไม่มี-   

ค่าเบี้ยประชุม ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

วงเงิน 7,000,000 7,000,000 7,000,000 
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
          ประธาน 
          รองประธาน 
          กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
          กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

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

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

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

4. คณะท างานวางแผนการเงินและการลงทุน 
          ประธาน 
          กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
          กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

 
12,000 บาท/ครั้ง 
  9,000 บาท/ครั้ง 
  7,000 บาท/ครั้ง 

 
12,000 บาท/ครั้ง 
  9,000 บาท/ครั้ง 
  7,000 บาท/ครั้ง 

 
12,000 บาท/ครั้ง 
  9,000 บาท/ครั้ง 
  7,000 บาท/ครั้ง 

5. คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ  
         ประธาน 
         กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

 
12,000    บาท/ครั้ง 
  9,000 บาท/ครั้ง 

 
12,000    บาท/ครั้ง 
  9,000 บาท/ครั้ง 

 
12,000    บาท/ครั้ง 

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
          ประธาน 
          กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
          กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

 
12,000 บาท/ครั้ง 
  9,000 บาท/ครั้ง 
  7,000 บาท/ครั้ง 

 
12,000 บาท/ครั้ง 
  9,000 บาท/ครั้ง 
  7,000 บาท/ครั้ง 
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ทั้งน้ี ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นผู้สอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสีย
กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าวแต่อย่างใด โดยบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงาน
บริการอื่นให้แก่ส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบ
บัญชีสังกัด 

 

โดยรายละเอียดค่าสอบบัญชีที่เสนอใน 2563 เทียบกับปี 2562 ดังน้ี              หน่วย : บาท 

บริษัท ปี 2563 ปี 2562 เพิ่มข้ึน อัตราเพิ่มข้ึน (%) 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

1. ค่าสอบบัญช ี 1,640,000 1,600,000 40,000 2.50 

2. ค่าบริการอื่น ตามจริง 167,883 - - 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ :     คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือ
นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313  

ในนามบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ท าการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ 
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่า
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 เป็นจ านวน 1,640,000 บาท (หน่ึงล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอ 

การลงมติ:     ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 9   เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

 บริษัทฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยท่านสามารถสแกน QR Code 
เพ่ือเรียกดูเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งน้ี และทางบริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.vichaivej.com) 
ต้ังแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพิจารณาวาระต่างๆ โดยในวันประชุม บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้ังแต่เวลา 7.00 น. และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ
โปรดกรอกและน าแบบฟอร์มลงทะเบียน พร้อมทั้งเตรียมบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ 
หรือใบอนุญาตขับรถ เพ่ือน ามาแสดงตนแก่พนักงานลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมการประชุม ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหลักฐานแสดง
สิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งต้ังบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนหรือมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมในครั้งน้ีกรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข ให้ครบถ้วน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือ มอบฉันทะ
มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2563 โดยส่งมาที ่

 ส านักงานเลขานุการ 
 บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
 เลขที่ 74/5 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ต าบลอ้อมน้อย  

อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130    



 

[7] 
 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีบริการอากรแสตมป์ ส าหรับหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
บริษัทฯ จะด าเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังน้ันเพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะ
เข้าร่วมประชุมโปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนไปในวันประชุม และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถามเกี่ยวกับการประชุมหรือต้องการ
สอบถาม ข้อมู ลที่ ส าคัญ ของบริษั ทฯ  ท่ านสามารถส่ งค าถามล่ วงห น้ าก่ อน วันประชุมมายังบริษั ท ฯ หรือผ่ านอี เมล์ 
shares@vichaivej.com 

อน่ึง เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสถานการณ์
ดังกล่าว และเพ่ือเป็นการป้องกันการระบาดของโรค บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง ทั้งน้ี บริษัทฯ จะจัดต้ังจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าอาคาร และด้านหน้าห้องประชุม กรณีที่พบผู้มีความเสี่ยง บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 
     
    
     (รศ.ดร.นพ.วิชัย   วนดุรงค์วรรณ) 
              ประธานกรรมการ 
  บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

mailto:shares@vichaivej.com

