
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 

 

 




