
 

 

ที่ สก. 7/2562 

       4  มีนาคม  2562 

เร่ือง เชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที ่43 ประจ าปี 2562  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
สิง่ที่สง่มาด้วย 1.    ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 42 ประจ าปี 2561 

2. ข้อมลูของผู้ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหนง่กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่
ตามระเบียบของบริษัท 

3. ข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 
4. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนนในการ

ประชมุ 
5. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ 
6. หนงัสอืมอบฉนัทะ พร้อมค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน  
7. รายงานประจ าปี 2561 ในรูปแบบซีด ี
8. แบบฟอร์มลงทะเบียนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 43 ประจ าปี 2562 

 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สมิติเวช จ ากัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น  
ครัง้ที่ 43 ประจ าปี 2562 ในวนัพธุที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบญัชา ล ่าซ า อาคาร 2 ชัน้ 6 โรงพยาบาล
สมิติเวช สขุมุวิท เลขที่ 133  สขุมุวิท 49 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบ
วาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1:  พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 42 ประจ าปี 2561 
 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 42 ประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 4 เมษายน 2561 โดยมีส าเนารายงาน
การประชมุดงักลา่วปรากฎในสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบั 1. 

วาระที่ 2:  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานในรอบปี 2561 
 ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อผู้ ถือหุ้ นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 

ปี 2561 

วาระที่ 3:  พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2561 
 ความเห็นคณะกรรมการ :  คณะกรรมการได้พิจารณาความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและมีมติเห็นชอบกบัความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2561 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2561 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว  โดยมีรายละเอียดงบการเงินปรากฏ
ในรายงานประจ าปี 2561  ตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 7.  ซึง่สามารถสรุปรายงานงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบก าไรขาดทนุของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ดงันี ้

งบการเงิน 
หนว่ย : ล้านบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 งบการเงนิรวม เฉพาะกิจการ 

งบแสดงฐานะการเงิน   
สนิทรัพย์รวม 11,880 9,920 
หนีส้นิรวม 3,057 3,294 
สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 8,823 6,626 
งบก าไรขาดทนุ   
รายได้รวม 12,019 9,719 
คา่ใช้จ่ายรวม 9,654 7,676 
ก าไรสทุธิส าหรับปี 1,963 1,663  

วาระที่ 4:  พิจารณาอนมุตัจิดัสรรก าไรประจ าปี 2561 
 ความเห็นคณะกรรมการ : สมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไร

ประจ าปี 2561 ดงันี ้
1. ให้จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561  ในอัตราหุ้ นละ 15.- บาท แก่ผู้ ถือหุ้ น  ถือหุ้ นรวม 

100,000,000 หุ้น เป็นจ านวนเงินรวม 1,500,000,000.- บาท  ประกอบด้วย 
(1) เงินปันผลระหว่างกาล  ในอตัราหุ้นละ 6.- บาท  เป็นจ านวนเงินรวม 600,000,000.- 

บาท  ทีไ่ด้จ่ายให้ผู้ ถือหุ้นแล้วเมื่อวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561  
(2) เงินปันผลสว่นเพิ่มอีก ในอตัราหุ้นละ 9.- บาท เป็นจ านวนเงินรวม 900,000,000.- 

บาท  โดยจดัสรรจากก าไรของผลประกอบการปี 2561  และก าหนดจ่ายในวนัที่ 9 
พฤษภาคม 2562 

ทัง้นี ้ การจ่ายเงินปันผลประจ าปีรวมทัง้สิน้ 1,500,000,000.- บาท  คิดเป็นร้อยละ 90.18 
ของก าไรสุทธิเฉพาะกิจการ  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่
ก าหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิเฉพาะกิจการ  อย่างไร
ก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าว  ขึน้อยู่กับผลการอนุมตัิจากที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 

2. ให้งดจดัสรรเงินทนุส ารอง  เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินทุนส ารองจ านวน 100,000,000.-บาท 
อนัครบตามจ านวนขัน้ต ่าตามที่กฎหมายก าหนดให้มีอตัราเทา่กบั 10% ของทนุจดทะเบียน
ในบริษัทฯ หรือคิดเป็นจ านวนเทา่กบั 100,000,000.- บาท   

 



วาระที่ 5:  พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระในปี 2562 
 ความเห็นคณะกรรมการ :  ด้วยข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการต้องออกตามวาระ

เป็นอตัรา 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ  ซึ่งปัจจุบนัคณะกรรมการบริษัทฯ มีจ านวน 8 
ทา่น  ดงันัน้ ในปี 2562 มีกรรมการท่ีครบก าหนดต้องออกตามวาระรวม 3 ทา่น ได้แก่  

  รายนาม ต าแหน่ง วันเร่ิมงาน 
 1. นายแพทย์ชยัรัตน์  ปัณฑรุอมัพร กรรมการผู้จดัการและ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
25 พ.ย. 2556 

 2. นายประดิษฐ์  ทีฆกลุ กรรมการ 29 เม.ย. 2553 
 3. นายแพทย์กฤตวิทย์  เลศิอตุสาหกลู กรรมการ 25 ธ.ค. 2558 
 ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน  ซึ่งได้ท าหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งที่ว่างลง 
คณะกรรมการฯ จึงมีมติเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน ดงันี ้

1. ให้เสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาแต่งตัง้ นายแพทย์ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร  และ 
นายประดิษฐ์ ทีฆกุล  กรรมการที่ครบวาระ 2 ท่าน ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีก
วาระหนึง่ 

2. เนื่องจากนายแพทย์กฤตวิทย์  เลิศอุตสาหกูล ได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการของ
บริษัทฯ มีผลตัง้แต่วนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2562  จึงสง่ผลให้วาระที่เหลือของนายแพทย์
กฤตวิทย์ฯ มีระยะเวลาไม่ถึง 2 เดือน  ซึ่งคณะกรรมการไม่อาจเลือกบคุคลอื่นเข้าเป็น
กรรมการแทนต าแหนง่ของนายแพทย์กฤตวิทย์ฯ ได้ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อที่ 20 
และมาตรา 75 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน  ดงันัน้ คณะกรรมการจึงเห็นชอบ
กับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุม  
ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาแต่งตัง้แพทย์หญิงสุรางคณา  เตชะไพฑูรย์  ให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ แทนต าแหนง่ที่วา่งลงของนายแพทย์กฤตวิทย์ เลศิอตุสาหกลู ซึง่ลาออกก่อน
ครบวาระดงักลา่ว 

ทัง้นี ้ บริษัทฯ ได้น าสง่ประวตัิผู้ที่คณะกรรมการเสนอช่ือ 3 ทา่นดงักลา่วเพื่อผู้ ถือหุ้นประกอบการ
พิจารณาโดยปรากฏในสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2. 

วาระที่ 6:  พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 
 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการ 

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ซึง่ได้พิจารณากลัน่กรองคา่ตอบแทนกรรมการอยา่งละเอียดใน
ความเหมาะสมประการตา่งๆ เช่น หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ  ผลประกอบการบริษัทฯ 
แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจ  จ านวนกรรมการของบริษัทฯ ในปัจจุบัน  และอัตราค่าตอบแทน
กรรมการของกิจการในธุรกิจเดียวกัน เป็นต้น  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการปี 2562 ซึง่สอดคล้องกบัข้อบงัคบัของบริษัทฯ ดงันี ้



 (1) เงินบ าเหน็จ : ให้คณะกรรมการรับเงินบ าเหน็จ  เป็นจ านวนเงินรวม 15,000,000.- 
บาท  ซึง่คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2561  
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการน าไปจดัสรรแบง่กนัเอง 

 (2) คา่เบีย้ประชมุ : ให้คณะกรรมการได้รับคา่เบีย้ประชมุในอตัราเทา่กบัปีก่อน ดงันี ้
    คณะกรรมการ

บริษัท 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาฯ และชุดอ่ืนๆ 

   ประธาน 50,000 / ครัง้ 25,000 / ครัง้ 25,000 / ครัง้ 
   กรรมการ 25,000 / ครัง้ 20,000 / ครัง้ 20,000 / ครัง้ 

 

วาระที่ 7:  พิจารณาแตง่ตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 
 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และมีมติเห็นชอบกบัความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตัง้ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2562 
ประกอบด้วยรายนามดงันี ้

 
รายชื่อผู้สอบบัญชทีี่เสนอแต่งตัง้ในครัง้นี ้

ผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาต 

ปีที่เร่ิมลงนาม 
ในฐานะผู้สอบ
บัญชีของบริษัท 

 1. นายวิชาติ  โลเกศกระวี                    และ/หรือ เลขที่ 4451 2554-2558, 2561 
 2. นางสาวกมลทิพย์  เลศิวิทย์วรเทพ    และ/หรือ เลขที ่4377 2559-2561 
 3. นางสาวศิริวรรณ  สรุเทพินทร์           และ/หรือ เลขที ่4604 2559-2561 
 4. นางสรินดา  หิรัญประเสริฐวฒุิ เลขที ่4799  
 ในการนี ้ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีเป็นเงินรวม 1,582,000.- บาท  ซึ่งเพิ่มขึน้ 10% จาก 

ปีก่อน  โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 

(หน่วย : บาท) 
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

 คา่สอบทานงบ 3 ไตรมาส 627,000.- 627,000.- 627,000.- 
 คา่ตรวจสอบบญัชีประจ าปี 955,000.- 823,000.- 823,000.- 
 รวมคา่ตอบแทนทัง้สิน้ 1,5820,000.- 1,450,000.- 1,450,000.- 
 อนึง่  ผู้สอบบญัชีที่เสนอแต่งตัง้  และบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั  ซึ่งเป็นส านกังานต้นสงักดั

ของผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยทัง้หมด  ไมเ่ป็นผู้ที่มีความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสียกบั
บริษัทฯ /บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่อย่างใด  
และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ  รวมทัง้การแสดงความเห็นตามวิชาชีพตอ่งบการเงิน
ของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

วาระที่ 8: เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 



 

อนึ่ง คณะกรรมการมีมติให้ก าหนดวันในการก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน และมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัศกุร์ที่ 8 มีนาคม 2562  ทัง้นี ้ สิทธิในการรับเงินปันผลในวาระการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ยงัมีความไมแ่นน่อน เนื่องจากต้องรอการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โปรดเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 43 ประจ าปี 2562 ตามวนั 
เวลา และสถานท่ีดงักลา่ว  หากทา่นผู้ ถือหุ้นประสงค์แตง่ตัง้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน  โปรดสง่หนงัสือ
มอบฉนัทะและน ามายื่นตอ่ประธานกรรมการ หรือบคุคลที่ประธานกรรมการมอบหมายก่อนการประชมุ 

 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

  

 

      (นายแพทย์ชยัรัตน์  ปัณฑรุอมัพร) 
                                                                                   กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

ส านกักรรมการผู้จดัการ 
โทร. 02-022-2677 

 

  

 

 


