
 

 
 

 
ที่ สก. 25/2563 
       25  มิถนุายน  2563 
 

เร่ือง เชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที ่44 ประจ าปี 2563  
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
สิง่ที่สง่มาด้วย 1.    ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 43 ประจ าปี 2562 

2. ข้อมลูของผู้ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหนง่กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่
ตามระเบียบของบริษัท 

3. ข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 
4. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนนในการ

ประชมุ 
5. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ 
6. หนงัสอืมอบฉนัทะ พร้อมค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน  
7. แนวทางปฏิบตัิส าหรับการประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 กรณีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) 
8. รายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบซีด ี
9. แบบฟอร์มลงทะเบียนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 44 ประจ าปี 2563 

 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สมิติเวช จ ากดั (มหาชน) ได้มีมติให้จดัการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 44 
ประจ าปี 2563 ในวนัจนัทร์ที่ 3 สงิหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชมุบญัชา ล า่ซ า อาคาร 2 ชัน้ 6 โรงพยาบาลสมิติเวช 
สขุมุวิท เลขที่ 133  สขุมุวิท 49 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชมุดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1:  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 43 ประจ าปี 2562 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล :  เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นร่วมกนัพิจารณาและรับรองรายงานการประชมุ 
 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 43 ประจ าปี 2562  เมื่อวนัท่ี 10 เมษายน 2562 

วาระที่ 2:  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  :   เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่  29 ที่ก าหนดให้

คณะกรรมการเสนอรายงานกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 
 ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 

วาระที่ 3:  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2562 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล :  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคับของบริษัทฯ ข้อที่ 39  ก าหนดให้บริษัทฯ 

จดัท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุงวดระยะเวลาสิน้สดุ เพียงวนัท่ี 31 ธนัวาคม และให้คณะกรรมการ 
 



 

 
น าเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในปีถดัไป  และข้อบงัคบัข้อที่ 29 ก าหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติ  และในการนีค้ณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติ  
งบการเงินประจ าปี 2562 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว  โดยสามารถสรุปรายงานฐานะการเงินรวมและงบก าไรขาดทนุของ
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ดงันี ้

งบการเงนิ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

หนว่ย : ล้านบาท 
งบการเงนิรวม เฉพาะกิจการ 

งบแสดงฐานะการเงิน   
สนิทรัพย์รวม 13,530 11,391 
หนีส้นิรวม 3,490 3,850 
สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 10,040 7,541 
งบก าไรขาดทนุ   
รายได้รวม 12,796 10,350 
คา่ใช้จ่ายรวม 10,240 8,174 
ก าไรสทุธิส าหรับปี 2,117 1,770 

 

 
 
 
 

ความเห็นคณะกรรมการ :  คณะกรรมการได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  และ
มีมติเห็นชอบกบัความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบ
การเงินประจ าปี 2562 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว   

วาระที่ 4:  รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่ก าหนดให้  

โดยทัว่ไป บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิ (เฉพาะกิจการ)  ยกเว้นกรณี
บริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจหรือบริษัทฯ มีความต้องการใช้เงินทนุ หรือกรณีบริษัทฯ มีก าไรน้อยจน
ไม่คุ้มค่าที่จะจ่ายเงินปันผล  และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อที่ 29 ก าหนดให้ที่ประชมุ 
ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้อนมุตัิการจดัสรรเงินก าไร 

ในการนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/2562 เมื่อวนัที่ 29 ตลุาคม 2562  ได้มีมติให้
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุ้นละ 7.- บาท  เป็นจ านวนเงินรวม 700,000,000.- บาท  โดยจ่าย
ให้ผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2562  และตอ่มาที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ วาระพิเศษครัง้ที่ 
1/2563  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563  ได้มีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2563  ที่
ก าหนดไว้เดิมเมื่อวนัที่ 3 เมษายน 2563 ออกไป  พร้อมกับมีมติอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ประจ าปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 10.- บาท  รวมเป็นเงิน 1,000,000,000.- บาท  เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 
2563  เรียบร้อยแล้ว  ทัง้นี ้เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุม
ดงักลา่ว 



 

 ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563  รับทราบการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการของบริษัทฯ  ในปี 2562  เป็นจ านวนเงินรวม 
1,700,000,000.- บาท   โดยได้ด าเนินการจดัสรรให้ผู้ ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วประกอบด้วยรายการ ดงันี ้ 
1. เงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 7.- บาท  จ านวน 100,000,000 หุ้น เป็นจ านวนเงินรวม 

700,000,000.- บาท  เมื่อวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 
2. เงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 10.- บาท จ านวน 100,000,000 หุ้น  เป็นจ านวนเงินรวม 

1,000,000,000.- บาท  เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2563 
เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินทุนส ารองจ านวน 100,000,000.- บาท  อันครบตามจ านวนขัน้ต ่าที่

กฎหมายก าหนดให้มีอตัราเทา่กบั 10% ของทนุจดทะเบียน หรือคิดเป็นจ านวนเทา่กบั 100,000,000.- 
บาท บริษัทฯ จึงไม่ต้องจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายอีก  ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  เป็น
จ านวนเงินรวม 1,700,000,000.- บาท ดังกล่าวข้างต้น คิดเป็นร้อยละ 96.06 ของก าไรสุทธิเฉพาะ
กิจการ ทีม่ีจ านวนเทา่กบั 1,769,682,538.- บาท ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไมเ่สนอการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 เพิ่มอีก 

วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี  2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :   เพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อที่ 17. ก าหนดให้กรรมการ
ต้องออกตามวาระเป็นอตัรา 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ  ซึง่ปัจจบุนัคณะกรรมการบริษัทฯ มี
จ านวน 8 ทา่น  ดงันัน้ ในปี 2563 มีกรรมการท่ีครบก าหนดต้องออกตามวาระรวม 3 ทา่น ได้แก่ 

รายนาม ต าแหน่ง วันเร่ิมงาน 
1.  ศ. (พิเศษ) ดร. สมชยั  ฤชพุนัธุ์ ประธานกรรมการ 26 เมษายน 2543 
2.  นายสมชาต  อินทรทตู ประธานกรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการอิสระ 
27 พฤษภาคม 2552 

3.  ดร. สภุคั  ศิวะรักษ์ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการอิสระ 

27 สงิหาคม 2561 

ในการนี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ค านึงถึงคณุสมบตัิด้านต่างๆ ของ
กรรมการ  เช่น  คณุวฒุิ  องค์ความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์สายอาชีพ  ความมีช่ือเสยีง  ความรู้
ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ  การมีส่วนได้เสียในกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  รวมถึง
องค์ประกอบของคณะกรรมการด้านความหลากหลายในองค์ความรู้และประสบการณ์ คณะกรรมการ 
สรรหาฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการให้พิจารณาการแต่งตัง้กรรมการที่ครบวาระ  
3 ทา่น ให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ตอ่ไปอีกวาระหนึง่   ทัง้นี ้ ในการสรรหากรรมการอิสระแทนต าแหนง่ที่
วา่งลงตามวาระ นัน้    นายสมชาต  อินทรทตู และ ดร.สภุคั  ศิวะรักษ์  เป็นผู้ได้รับการเสนอช่ือให้กลบั
เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึง่  ทัง้สองทา่นมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ
ตามนิยามของกรรมการอิสระของบริษัทฯ  และเป็นไปตามข้อก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระตาม
ประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน  ตลอดจนเป็นผู้ ที่ไม่เคยด ารงต าแหน่งเป็นผู้ บริหารหรือมี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญักบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

อนึ่ง   ถึงแม้นายสมชาตฯ เคยด ารงต าแหน่งเป็นเวลา 3 วาระแล้วก็ตาม โดยที่ผ่านมา 
นายสมชาตฯ  ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนและด ารงตนเป็นกรรมการอิสระได้อย่างดี  ดังนัน้  การที่ 



 

นายสมชาตฯ จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่อจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่อีกวาระหนึ่ง   
นอกจากนี ้ดร. สภุคัฯ ได้รับการเสนอช่ือให้เข้ารับการเลอืกตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระใน บมจ. 
กรุงเทพดุสิตเวชการ  ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่และประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเช่นเดียวกบับริษัทฯ  โดย
เช่ือมัน่วา่ หากเมื่อ ดร. สภุคัฯ ได้รับการแตง่ตัง้จากผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่แล้ว  ดร. สภุคัฯ จะด ารงตน
เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ และปฏิบตัิหน้าที่ตอ่ไปได้อยา่งดีเช่นกนั 

 ความเห็นคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษัทฯ  โดยไมร่วมกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีและกรรมการ
ที่ได้รับการเสนอแต่งตัง้ในครัง้นี ้ ได้พิจารณารายละเอียดวาระนีร่้วมกบัข้อเสนอของคณะกรรมการ  
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการท่ีครบ
วาระทัง้ 3 ทา่น  กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ตอ่ไปอีกวาระหนึง่  ได้แก่ 

1. ศ. (พิเศษ) ดร. สมชยั  ฤชพุนัธุ์ ประธานกรรมการ 
2. นายสมชาต  อินทรทตู ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
3. ดร. สภุคั  ศิวะรักษ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการสรรหาฯ ว่า  ถึงแม้ 
นายสมชาต อินทรทตู ได้เคยด ารงต าแหนง่เป็นเวลา 3 วาระแล้วก็ตาม  จะด ารงตนเป็นกรรมการอิสระ
ได้อยา่งดี  รวมถึงกรณีที ่ดร. สภุคั ศิวะรักษ์ ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการเลอืกตัง้ในต าแหนง่กรรมการ
อิสระของ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ  ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่และประกอบธุรกิจเดียวกัน  และหากเมื่อ
ได้รับการแตง่ตัง้โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่แล้ว  คณะกรรมการบริษัทฯ เช่ือมัน่วา่ ดร. สภุคัฯ 
จะด ารงตนเป็นกรรมการอิสระและปฏิบตัิหน้าที่ในบริษัทฯ ได้อยา่งดีตอ่ไปเช่นกนั 

วาระที่ 6: พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อที่ 22. ก าหนดให้คณะกรรมการ 

ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นก าหนด  ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนได้พิจารณากลัน่กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมในประการต่างๆ  เช่น  ความ
รับผิดชอบของกรรมการ จ านวนกรรมการของบริษัทในปัจจบุนั ผลประกอบการบริษัท ผลประกอบการ
โดยรวมของบริษัทฯ  สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศ และต่างประเทศ  ความสอดคล้องกับ
กิจการในขนาดเดียวกัน  รวมถึงแนวโน้มการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต ส าหรับผล
ประกอบการและการเจริญเติบโตในสว่นของรายได้และก าไรของบริษัทฯ ที่ผา่นมา สรุปได้ดงันี ้

หนว่ย : ล้านบาท 
รายการ 2562 2561 2560 

การเติบโตของบริษัทฯ (ตามงบการเงินรวม) 
รายได้รวม 

 
12,796 

  
11,817 

  
11,037 

 

อตัราการเติบโต 8.29 % 7.07 % 8.09 % 
ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้น 2,001  1,862  1,611  

อตัราก าไรสทุธิตอ่รายได้รวม 15.64 % 15.76 % 14.60 % 
ผลประโยชน์ต่อผู้ถอืหุ้น (บาท/หุ้น) 

เงินปันผลจากผลการด าเนินงานของปี  
 

17.00* 
  

15.00 
  

12.50 
 

จ านวนกรรมการทัง้คณะ 8 8 9 
* เป็นอตัราทีเ่สนอใหที้ป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 รบัทราบ 



 

 
 
 
 

 
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณากลัน่กรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดในความ
เหมาะสมประการต่างๆ   จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
ปี 2563 ซึง่สอดคล้องกบัข้อบงัคบัของบริษัทฯ ดงันี ้

 1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 
 (1) เงินบ าเหน็จ : ให้คณะกรรมการรับเงินบ าเหน็จ  เป็นจ านวนเงินรวม 14,000,000.- 

บาท  ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.11 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2562  
และมอบหมายให้คณะกรรมการน าไปจัดสรรแบ่งกันเอง   โดย
คณะกรรมการได้ค านึงถึงผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคไวรัส COVID-19 ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและ
บริษัทฯ  คณะกรรมการจึงได้แสดงความจ านงขอรับบ าเหน็จลดลง
ในอัตราร้อยละ 30 จากจ านวนเดิมที่คณะกรรมการได้เคยลงมติ
และเสนอไว้ในนัดการประชุมประจ าปีผู้ ถือหุ้นที่เลื่อนออกไปเป็น
จ านวนเทา่กบั 20,000,000.- บาท 

 (2) คา่เบีย้ประชมุ : ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับคา่เบีย้ประชมุในอตัราดงันี ้
ต าแหน่ง เบีย้ประชุม 

ประธาน 52,500.- บาท / ครัง้ 
กรรมการ 35,000.- บาท / ครัง้  

 (3) สวสัดิการ
รักษาพยาบาล 

: ก าหนดวงเงินคา่รักษาพยาบาลของกรรมการ (เฉพาะกรรมการจาก
ภายนอกที่ไม่มีสถานะเป็นพนกังาน/ผู้บริหารตามสญัญาจ้างของ
บริษัทและหรือบริษัทในเครือข่าย) ในวงเงิน 3 ล้านบาท/คน/ปี  โดย
รับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และ/หรือ 
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ (นบัจากวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 ถึงวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีครัง้ตอ่ไป) 

 
 
 
 
 
 

2. คา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ย : ให้คณะกรรมการชดุยอ่ยได้รับเบีย้ประชมุ ดงันี ้
ต าแหน่ง คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
คณะกรรมการ 

สรรหาฯ และชุดอื่นๆ 
ประธาน 30,000.- บาท / ครัง้ 30,000.- บาท / ครัง้ 
กรรมการ 20,000.- บาท / ครัง้ 20,000.- บาท / ครัง้  

วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล :  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อที่ 29.  ก าหนดให้ที่ประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดเงินคา่จ้างสอบบญัชีทกุปี   
ในปีนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสรรหาผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยค านึงถึง  ความรู้ 

ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้สอบบญัชี  ความพร้อมในด้านจ านวนบคุลากร  ประสบการณ์
ของทีมงานและการปฏิบตัิงานที่ผ่านมา  ความสมเหตุสมผลของค่าสอบบญัชีที่เสนอเมื่อเทียบกับ



 

ปริมาณงานและอตัราค่าสอบบญัชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดบัเดียวกนั   และความเป็นอิสระ
ของผู้สอบบญัชีและส านกังานที่สงักดั  โดยต้องไม่เป็นผู้ที่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือ มีสว่นได้สว่นเสยี
กบับริษัท บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว โดยคณะกรรมการ 
ตรวจสอบได้คดัเลือกผู้สอบบญัชีและเสนอคณะกรรมการให้พิจารณาเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังานอีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 
2563  และเห็นวา่ บริษัท ส านกังานอีวาย จ ากดั  เสนอคา่สอบบญัชีในอตัราที่เหมาะสม 

 ความเห็นคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และมีมติเห็นชอบกบัความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
แตง่ตัง้ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2563 ประกอบด้วยรายนาม
ดงันี ้

รายชื่อผู้สอบบัญช ี
ที่เสนอแต่งตัง้ในครัง้นี ้

ผู้สอบบัญช ี
รับอนุญาต 

ปีที่เร่ิมลงนาม 
ในฐานะผู้สอบบัญชขีองบริษัท 

1. นายวิชาติ  โลเกศกระวี เลขที่ 4451 2554-2558, 
2561-2562 

และ/หรือ 

2. นางสาวกมลทิพย์  เลศิวิทย์วรเทพ เลขที ่4377 2559-2562 และ/หรือ 
3. นางสาวศิริวรรณ  สรุเทพินทร์            เลขที ่4604 2559-2562 และ/หรือ 
4. นางสรินดา  หิรัญประเสริฐวฒุิ เลขที ่4799 2561-2562 และ/หรือ 
5. นายส าราญ  แตงฉ ่า เลขที่ 8021   

ในการนี ้เสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 1,582,000.- บาท  ซึ่งเป็น
จ านวนเทา่กบัปีก่อน  โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

ค่าตอบแทนการสอบบัญช ี
ประจ าปี (หน่วย : บาท) 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

คา่สอบทานงบ 3 ไตรมาส 627,000.- 627,000.- 627,000.- 
คา่ตรวจสอบบญัชีประจ าปี 955,000.- 955,000.- 823,000.- 
รวมคา่ตอบแทนทัง้สิน้ 1,582,000.- 1,582,000.- 1,450,000.- 

อนึ่ง  ผู้สอบบญัชีที่เสนอแตง่ตัง้  และบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั  ซึ่งเป็นส านกังานต้นสงักดั
ของผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยทัง้หมดไมเ่ป็นผู้ที่มีความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสยีกบับริษัท/
บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด  และมีความ
อิสระเพียงพอในการตรวจสอบ  และแสดงความเห็นตามวิชาชีพต่องบการเงินของบริษัทและบริษัท
ยอ่ย 

วาระที่ 8: เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

 

 

 



 

 

อนึ่ง บริษัทฯ มีความตระหนกัในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) และห่วงใยในสขุภาพ
ของผู้ ถือหุ้นและผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  จึงได้จัดตัง้จุดคดักรองตามแนวปฏิบตัิของกรมควบคุมโรค  ซึ่งอาจท าให้เกิดความ
ล่าช้าในการลงทะเบียน  รวมถึงจ าเป็นต้องจดัสถานที่ประชุมให้มีระยะห่างในทกุจุด  ท าให้มีจ านวนที่นัง่ในห้องประชุมจ ากดั
เพียง 50 ทีน่ัง่  บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นต้องขอความร่วมมอืให้ทา่นผู้ ถือหุ้นพิจารณามอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ 
เข้าร่วมประชมุแทนการเข้าประชมุด้วยตนเอง  ส าหรับทา่นผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง  ขอความกรุณาศกึษา
และปฏิบตัิตามมาตรการแนวทางปฏิบตัิส าหรับการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ของบริษัทฯ อยา่งเคร่งครัด  และหาก
สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อก าหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเก่ียวกับการจัดประชุมผู้ ถือหุ้น  บริษัท
จะแจ้งให้ทา่นทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.samitivejhospitals.com) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โปรดเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 44 ประจ าปี 2563 ตามวนั เวลา 
และสถานท่ีดงักลา่ว   

 

 
ขอแสดงความนบัถือ 
  
 
 

      (นายแพทย์ชยัรัตน์  ปัณฑรุอมัพร) 
                                                                                   กรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

 
ส านกักรรมการผู้จดัการ 
โทร. 02-022-2677 
 
 

http://www.samitivejhospitals.com/

