
   

หนา  1   ของจํานวน   8  หนา 

 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 

ของ  

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 

 

วัน เวลา และสถานที ่

 

 ประชุมเม่ือวันศุกรที่  5  เมษายน  2556 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมขวัญเมือง อาคาร 1 ชั้น 7 โรงพยาบาลวิชัย

เวช อินเตอรเนชั่นแนล ออมนอย เลขที่ 74/5 หมูที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตําบลออมนอย อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

 รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงควรรณ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทําหนาท่ีประธานในที่ประชุม  

 เม่ือมีผูถือหุนมาเขารวมประชุม ดวยตนเองและโดยมอบฉันทะ  จํานวน 53 ทาน ถือหุนรวมกันท้ังส้ิน 358,074,449 

หุน คิดเปนรอยละ 66.93 ของจํานวนหุนที่ชําระแลวทั้งส้ิน 535 ลานหุน ถือวาผูถือหุนเขารวมประชุมครบเปนองคประชุมตาม

ขอบังคับบริษัทแลว จึงขอเปดการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป  2556  

 ประธานกลาวแนะนํา คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) ดังตอไปน้ี 

1. รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงควรรณ ประธานกรรมการ 

2. ผศ.พญ.สายสุณ ี วนดุรงควรรณ รองประธานกรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร 

3. นพ.มงคล  วณิชภักดีเดชา กรรมการ 

4. นางสาววิลาวรรณ วนดุรงควรรณ กรรมการ 

5. นายวิระ  มาวิจักขณ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

6. นายสุรินทร  เปรมอมรกิจ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

 มีกรรมการ 3 ทานลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจเรงดวน ไดแก 

7. นายพงษศักด์ิ  วัฒนา  กรรมการ     

8. นายวิสุทธ์ิ  มนตริวัต  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ   

9. นพ.ปราชญ  บุณยวงศวิโรจน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ   

 รวมกรรมการจํานวน 9 ทาน  

 โดยมีผูเขารวมประชุม ประกอบดวย 

1. ดร.รัชฎา   ฟองธนกิจ  เลขานุการบริษัท 

2. นายศักดา   ต้ังจิตวัฒนากร ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน 

3. นายเติมพงษ โอปนพันธุ  ผูสอบบัญชี จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด   

 กอนดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เพ่ือใหการตรวจนับคะแนนเปนไปอยางโปรงใส ประธานเชิญตัวแทนจาก            

ผูถือหุน จํานวน 3 ทาน เพ่ือเปนพยานในการนับคะแนนไดแก นายพงษเทพ   บุญทวีกุลสวัสด์ิ ผูรับมอบฉันทะของ นายสอาด 

เข่ือนเกา นายสมชาย วิจิตรแสงรัตน และนายเต็มใจ สุวรรณทัต 

 ประธานฯ ไดมอบหมายให เลขานุการบริษัท ชี้แจงถึง วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจง

ผลการนับคะแนนในแตละวาระดังน้ี  

 ในการออกเสียงลงคะแนน ใหนับ 1 หุน เปน 1 เสียง และหากผูถือหุนทานใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองใดซึ่งท่ี

ประชุมจะไดลงมติ ผูถือหุนทานนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน นอกจากกรณีการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง

กรรมการ  



   

หนา  2   ของจํานวน   8  หนา 

 

 ในการลงมติที่ประชุมสําหรับแตละวาระ ประธานที่ประชุมจะถามวามีผูถือหุนที่ประสงคลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย

หรืองดออกเสียงหรือไมในแตละวาระ  ในกรณีที่ทานผูถือหุนประสงคจะลงคะแนนเสียงไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ใหยกมือ

แสดงตัวและทําเคร่ืองหมายพรอมท้ังลงนามในบัตรลงคะแนนท่ีไดมอบใหทานผูถือหุนเม่ือลงทะเบียน หลังจากนั้นจะมี

เจาหนาท่ีไปรับบัตรลงคะแนนเพ่ือนําไปนับคะแนนตอไป 

 ในการนับคะแนนจะนับคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงตามหนังสือมอบฉันทะและ

บัตรลงคะแนน แลวนําไปหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดท่ีเขารวมประชุม สวนท่ีเหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงท่ีลงคะแนน

เห็นดวยในวาระนั้นๆ และจะแจงผลการนับคะแนนเสียงในแตละวาระ 

 เลขานุการบริษัทไดรายงานใหที่ประชุมทราบวาบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเร่ืองท่ีเห็นวาสมควรบรรจุเปน

วาระการประชุมผูถือหุนและเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการสรรหาเปนกรรมการ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเปน

วาระหรือเสนอชื่อบุคคลเขารับการสรรหาเปนกรรมการ  

 เม่ือไมมีผูถือหุนมีขอซักถามในวิธีการออกเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจงผลการนับคะแนน ประธานจึงเสนอ

ใหที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 

 

ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555  

 ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 ซึ่งบันทึกรายงานการ

ประชุมผูถือหุนดังกลาวไดนําสงใหทานผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว ตามที่ปรากฏอยูในหนังสือเชิญประชุมหนา 4 ถึง 

หนา 14  

 ประธานฯ สอบถามวามีผูถือหุนทานใดจะขอแกไขรายงานดังกลาวหรือไม 

 ไมมีผูถือหุนขอแกไข 

 ประธานฯ จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 

30 มีนาคม 2555 

 (ระหวางพิจารณามีผูถือหุนมาเพ่ิมอีก 8 ราย รวมเปน 61 ราย นับจํานวนหุนได รวม 358,563,832 หุน) 

 ที่ประชุมฯ  มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2555 วาถูกตองดวย

คะแนนเสียง ดังน้ี 

  เห็นดวย  358,561,832 เสียง  คิดเปนรอยละ    99.9994*  

  ไมเห็นดวย                   0 เสียง  คิดเปนรอยละ        0.0000* 

  งดออกเสียง            2,000 เสียง  คิดเปนรอยละ        0.0005* 

  รวมจํานวนเสียง 358,563,832 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.0000*  

 * ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2555  

 ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2555 ตามท่ีปรากฏอยูในรายงาน

ประจําป ที่ไดจัดสงเปน แผนซีดี ใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม และให ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ ผูอํานวยการสํานัก

พัฒนาธุรกิจ กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล รายงานผลการดําเนินงานประจําปของบริษัท ในรอบป 2555 

 ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น 

 ไมมีผูถือหุนซักถามเพ่ิมเติม 

 ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2555 

 ที่ประชุมรับทราบ  



   

หนา  3   ของจํานวน   8  หนา 

 

ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติ งบดุล และงบกําไรขาดทุน ของบริษัทฯ และบริษัทยอยประจําป 2555  

 ประธานฯ เสนอที่ประชุมพิจารณา งบดุล และ งบกําไรขาดทุน (งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ) สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2555 ซึ่งไดผานการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก

ผูสอบบัญชีของ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด และไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว 

รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป 2555 หนา 40 ถึงหนา 43 ในหัวของบการเงินรวม ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือ

เชิญประชุม 

 ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น 

 ผูถือหุน สอบถามเกี่ยวกับการควบคุมตนทุนใหสัมพันธกับรายรับ 

 ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน ชี้แจงวา ตนทุนบริการท่ีสูงข้ึน เน่ืองจากบริษัทยอยเปล่ียนกลยุทธเพ่ิมกลุม

ลูกคาคนไขท่ัวไป จึงมีตนทุนบริการสูงเม่ือเปรียบเทียบกับรายได 

 ผูถือหุน สอบถามลูกหน้ีการคา-กิจการที่เกี่ยวของลดลงจากป 2554 

 ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน ชี้แจงวา เปนนโยบายของบริษัทหลังเขาตลาดหลักทรัพยใหชําระระหวางกัน

เพ่ือใหเห็นภาพชัดเจน 

 ผูถือหุน สอบถามประเด็นการต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

 ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน ชี้แจงวา คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสวนหนึ่งเปนลูกหน้ีบริษัทประกันภัยซึ่งอยู

ระหวางฟองรองรอเฉล่ียทรัพย และมีจํานวนเงินไมมาก 

 ไมมีผูถือหุนซักถามเพ่ิมเติม 

 ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และ งบกําไรขาดทุน (งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ) ของบริษัทฯ ประจําป 2555  

 (ระหวางพิจารณามีผูถือหุนมาเพ่ิมอีก 2 ราย รวมเปน 63 ราย นับจํานวนหุนได รวม 358,587,532 หุน)  

 ที่ประชุมฯ  มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติ งบดุล และงบกําไรขาดทุน (งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) 

ของบริษัทฯ ประจําป 2555 ซึ่งผูสอบบัญชีไดรับรองแลวดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

  เห็นดวย  358,587,532 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.0000*  

  ไมเห็นดวย                   0 เสียง  คิดเปนรอยละ     0.0000* 

  งดออกเสียง                   0 เสียง  คิดเปนรอยละ     0.0000* 

  รวมจํานวนเสียง 358,587,532 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.0000* 

 * ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรและจายเงินปนผล พรอมจัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย  

ประธานฯ กลาวใหที่ประชุมทราบวาบริษัทฯ  มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 

ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดและหักสํารองตางๆ ทุกประเภทตามท่ีกฎหมายกําหนด  โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะ

กิจการ ตามท่ียื่นไวกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยบริษัทฯ มีกําไรเฉพาะกิจการ จํานวน 28,538,223 บาท จึงขอ

เสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2555 ดังน้ี 

1) จายเงินปนผลประจําป 2555 ในอัตราหุนละ 0.03 บาท(ศูนยจุดศูนยสามบาท) รวมเปนเงินท้ังส้ิน 16,050,000 

บาท (สิบหกลานหาหม่ืนบาทถวน) ใหแกผูถือหุนที่มีชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันท่ี 8 มีนาคม  2556 และ

กําหนดใหจายเงินปนผลในวันท่ี 2 พฤษภาคม 2556  

2) จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมายเปนเงินจํานวน 1,426,911.14 บาท (หน่ึงลานส่ีแสนสองหม่ืนหกพันเการอยสิบ

เอ็ดบาทสิบส่ีสตางค) 



   

หนา  4   ของจํานวน   8  หนา 

 

 ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น 

 ไมมีผูถือหุนซักถามเพ่ิมเติม 

ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผลพรอมจัดสรรเปนทุนสํารองตาม

กฎหมาย 

ที่ประชุมฯ  มีมติเปนเอกฉันท อนุมัติใหมีการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 

2555 พรอมจัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ ดังน้ี 

  เห็นดวย  358,587,532 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.0000*  

  ไมเห็นดวย                   0 เสียง  คิดเปนรอยละ     0.0000* 

  งดออกเสียง                   0 เสียง คิดเปนรอยละ     0.0000* 

รวมจํานวนเสียง    358,587,532 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.0000*  

 * ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ                                                                

ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ ตามขอบังคับของบริษัทฯ 

ขอ 17. กําหนดใหการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) ซึ่งการ

ประชุมคร้ังน้ีมีกรรมการ ครบกําหนดตองออกจากตําแหนงตามวาระ 3 ทาน ไดแก  1. นายสุรินทร เปรมอมรกิจ                     

2. นายวิสุทธ์ิ   มนตริวัต    3. นายแพทยปราชญ  บุณยวงศวิโรจน  

บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ

ตามหลักเกณฑท่ีไดเปดเผยไวในเว็บไซตของบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม ถึง 15 ธันวาคม 2555 แตไมมีผูใดเสนอรายชื่อเขา

มายังบริษัทฯ   

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนฯ มีมติใหเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเลือกต้ัง 1. นายสุรินทร  เปรมอมรกิจ    

2. นายวิสุทธ์ิ  มนตริวัต    3. นายแพทยปราชญ บุณยวงศวิโรจน  กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก 

กรรมการท้ัง 3 ทาน เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีขอตองหามตามกฎหมาย นอกจากน้ี ยังมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู 

ความสามารถ และไดปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตยสุจริต โดยมีรายละเอียด ประวัติ 

ผลงาน และขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อ ตามหนังสือเชิญประชุม หนา 15 ถึงหนา 17 จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

เสียงเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเปนรายบุคคล 

 ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น 

 ผูถือหุน ใหความเห็นวากรรมการบริษัทท่ีตองไดรับการเลือกต้ังกลับมาดํารงตําแหนงกรรมการควรเขารวมประชุม

ดวย 

(ระหวางพิจารณามีผูถือหุนมาเพ่ิมอีก 1 ราย รวมเปน 64 ราย นับจํานวนหุนได รวม 358,587,632 หุน)  

ประธานฯ กลาวขอบคุณและเสนอใหที่ประชุม พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตําแหนงตาม

วาระดังนี้  
 

1. นายสุรินทร เปรมอมรกิจ  

 ที่ประชุมฯ  มีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทให นายสุรินทร เปรมอมรกิจ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีก

วาระหนึ่ง ดังน้ี 

   เห็นดวย  358,587,632 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.0000*  

   ไมเห็นดวย                   0 เสียง  คิดเปนรอยละ     0.0000* 



   

หนา  5   ของจํานวน   8  หนา 

 

   งดออกเสียง                   0 เสียง  คิดเปนรอยละ     0.0000* 

รวมจํานวนเสียง 358,587,632 เสียง  คิดเปนรอยละ       100.0000*  

   * ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

2. นายวิสุทธ์ิ มนตริวัต  

  ที่ประชุมฯ  มีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีเขาประชุม  ให นายวิสุทธ์ิ มนตริวัต กลับเขาดํารง

ตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่ง ดังน้ี 

   เห็นดวย  358,585,632 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.0000*  

   ไมเห็นดวย            2,000 เสียง  คิดเปนรอยละ     0.0005* 

   งดออกเสียง                   0 เสียง  คิดเปนรอยละ     0.0000* 

รวมจํานวนเสียง 358,587,632 เสียง  คิดเปนรอยละ         99.9994* 

   * ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

3. นายแพทยปราชญ บุณยวงศวิโรจน  

ที่ประชุมฯ  มีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทให นายแพทยปราชญ บุณยวงศวิโรจน กลับเขาดํารงตําแหนง

กรรมการตออีกวาระหนึ่ง ดังน้ี 

   เห็นดวย  358,587,632 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.0000*  

   ไมเห็นดวย                   0 เสียง  คิดเปนรอยละ     0.0000* 

   งดออกเสียง                   0 เสียง  คิดเปนรอยละ     0.0000* 

รวมจํานวนเสียง 358,587,632 เสียง  คิดเปนรอยละ       100.0000* 

   * ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ดังน้ัน  คณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวน 9 ทาน ประกอบดวย 

 1. รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงควรรณ  2. ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงควรรณ  

3. นายแพทยพงษศักด์ิ วัฒนา   4. นายแพทยมงคล  วณิชภักดีเดชา   

5. นางสาววิลาวรรณ  วนดุรงควรรณ  6. นายวิระ  มาวิจักขณ  

7. นายสุรินทร   เปรมอมรกิจ  8. นายวิสุทธ์ิ  มนตริวัต   

9. นายแพทยปราชญ บุณยวงศวิโรจน  

  

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ประจําป       

2556 

ประธานฯ เรียนเชิญ นายวิระ  มาวิจักขณ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูรายงานใหผูถือหุนทราบ  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานใหที่ประชุมทราบวา คณะกรรมการตรวจสอบไดมีมติเอกฉันท 

เห็นสมควรเสนอแตงต้ัง บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชี ประจําป 2556 เน่ืองจากเปนบริษัทท่ีมี

ความนาเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ และขออนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท

ยอย ประจําป 2556 เปนจํานวนเงิน 2,370,000 บาท (สองลานสามแสนเจ็ดหม่ืนบาทถวน) โดยมีรายละเอียด ชื่อผูสอบบัญชี

ผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมถึงคาสอบบัญชี ปรากฏอยูในหนังสือ

เชิญประชุม หนา 18 ดังน้ี 

 1. นายเติมพงษ   โอปนพันธุ  เลขที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  4501 



   

หนา  6   ของจํานวน   8  หนา 

 

 2. นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล เลขที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 3844 

 3. นายกฤษดา  เลิศวนา  เลขที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  4958     

ในนามบริษัทบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย ประจําป 

2556 โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย และในกรณีท่ี

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด จัดหา                   

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด แทนได  

 ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น 

 ผูถือหุน ขอใหพิจารณาบริษัทตรวจสอบบัญชีที่เปนของคนไทย ราคาจะถูกลง 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงวา การท่ีบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) ตัดสินใจเลือกบริษัท 

สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชี รับอนุญาต เน่ืองจากเห็นวาเปนบริษัทท่ีได รับการรับรองจาก                      

ตลาดหลักทรัพยและ ก.ล.ต. และเปนที่ยอมรับของนักลงทุนทั่วไป    

ผูถือหุน  กลาววามาตรฐานของตลาดหลักทรัพยฯ หามมีการตัดราคาแขงขัน เพราะจะทําใหการตรวจสอบไมได

มาตรฐาน ดังนั้นไมควรมุงเนนในราคาตํ่าสุดเพราะอาจทําใหคุณภาพของบริษัทผูสอบบัญชีลดลง 

 ไมมีผูถือหุนซักถามเพ่ิมเติม 

 (ระหวางการพิจารณามีผูถือหุนมาเพ่ิมอีก 2 ราย รวมเปน 66 ราย นับจํานวนหุนได รวม 358,627,632 หุน) 

 ประธานฯ จึงเสนอใหท่ีประชุม พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี ของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

ประจําป 2556  

ที่ประชุมฯ  มีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขาประชุมอนุมัติแตงต้ังให 

 1. นายเติมพงษ   โอปนพันธุ  เลขที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  4501 

 2. นางสาวศิราภรณ  เอื้ออนันตกุล เลขที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 3844 

 3. นายกฤษดา  เลิศวนา  เลขที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  4958  

ในนามบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย ประจําป 2556 โดยให

คนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย และในกรณีที่ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงานได ให บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาต

อื่นของบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด แทนได และสมควรอนุมัติคาตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

ประจําป 2556 เปนจํานวนเงินรวม 2,370,000 บาท (สองลานสามแสนเจ็ดหม่ืนบาทถวน) ดังน้ี 

   เห็นดวย  358,398,632 เสียง  คิดเปนรอยละ   99.9361*  

   ไมเห็นดวย            9,000 เสียง  คิดเปนรอยละ     0.0025* 

   งดออกเสียง        220,000 เสียง  คิดเปนรอยละ     0.0613* 

รวมจํานวนเสียง 358,627,632 เสียง  คิดเปนรอยละ       100.0000* 

   * ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  

ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2556 

ประธานฯ กลาววาเพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับบริษัท ขอ 22 ซึ่งกําหนดใหกรรมการไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูป

ของเบ้ียประชุม บําเหน็จ รางวัล เบ้ียเล้ียง และ สวัสดิการ หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นตามท่ีท่ีประชุมผูถือหุน

กําหนด และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ไดมีการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ  
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และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ  ประจําป 2556 ในรูปแบบของเบ้ียประชุมและคาตอบแทนอื่นๆ เปนจํานวนเงินไมเกิน 

5,000,000 บาท เทากับป 2555 โดยเร่ิมต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหนา 19 

การลงมติในระเบียบวาระนี้ ตองใชเสียง 2 ใน 3 ตามมาตรา 90 วรรคสอง ตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด 

พ.ศ. 2535     

 ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น 

 ผูถือหุน เสนอใหพิจารณาคาตอบแทนกรรมการเปนเบ้ียประชุมและคาบําเหน็จตามผลงานในโอกาสตอไป 

 ไมมีผูถือหุนซักถามเพ่ิมเติม 

 (ระหวางพิจารณามีผูถือหุนมาเพ่ิมอีก 1 ราย รวมเปน 67 ราย นับจํานวนหุนได รวม 358,635,632 หุน) 

 ประธานฯ จึงเสนอใหท่ีประชุม พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2556  

 ที่ประชุมฯ  มีมติดวยคะแนนเสียงมากกวาจํานวนสองในสาม(2/3)ของผูถือหุนท่ีเขาประชุม (ตามมาตรา 90 วรรค 2 

พรบ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535) อนุมัติคาตอบแทนกรรมการตางๆ ในรูปแบบของเบ้ียประชุมและคาตอบแทนอื่นๆ เปน

จํานวนเงินรวมไมเกิน 5,000,000 บาท (หาลานบาทถวน) รายละเอียดตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ดังน้ี 

   เห็นดวย  358,304,632 เสียง  คิดเปนรอยละ   99.9077*  

   ไมเห็นดวย        200,000 เสียง  คิดเปนรอยละ     0.0557* 

   งดออกเสียง        131,000 เสียง  คิดเปนรอยละ     0.0365* 

รวมจํานวนเสียง 358,635,632 เสียง  คิดเปนรอยละ       100.0000* 

   * ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

ระเบียบวาระที่ 8   เร่ืองอื่น ๆ  

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหทานผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเร่ืองตางๆ  

ผูถือหุน  กลาวรูสึกดีใจที่ไดเห็นวากิจการบริษัทดี มีผูมาใชบริการมาก และขอใหผูบริหารชี้แจงแนวทางการดําเนิน

กิจการในภาวะการแขงขันทางธุรกิจท่ีคอนขางมาก  

ประธานฯ กลาวขอบคุณทานผูถือหุนที่เสียสละเวลามารวมประชุมในวันน้ี และกลาวอธิบายวาบริษัทฯ ไดเปด

ใหบริการมาประมาณ 30 ป  ซึ่งที่ผานมาบริษัทก็ประสบปญหาทางธุรกิจในชวงของ IMF แตก็สามารถผานพนวิกฤตน้ันมาได 

จนใน ป 2555 บริษัทจึงไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ รายไดของบริษัทประกอบดวยประกันสังคม แรงงานตางดาว                 

บัตรทอง และคนไขทั่วไป และผูปวยทั่วไปมีแนวโนมสูงข้ึน     

ในป 2558 จะมีการเปดประชาคมอาเซี่ยน   จึงไดเล็งเห็นโอกาสจึงมีการเปล่ียนแปลงกลยุทธในการรับผูปวยที่

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล หนองแขม ทําใหรายไดผูปวยท่ัวไปเพ่ิมข้ึน แตยังไมเพียงพอตอการเปล่ียนแปลง แต

คาดวาในป 2556 จะมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน   

ผูถือหุน กลาววาไดมา Visit company ที่โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล หนองแขม และท่ีออมนอย มีความ

ประทับใจในตัวของทานประธานฯ ที่ใสใจพนักงานและผูมารับบริการ และตนเองมีความเชื่อม่ันวา VIH จะเติบโตได  

ผูถือหุน เสนอใหจัดทําบัตรสวนลด ใหกับนักลงทุน เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจใหนักลงทุนอีกทางหนึ่ง 

ผูถือหุน เสนอวา บริษัทอาจปนผลเปนหุน 

เม่ือผูถือหุนไมมีคําถามและขอคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุนและกลาวปดประชุม 
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ปดประชุมเวลา 11.40 น. 

 

 

 

ลงชื่อ..................................................................ประธานท่ีประชุม 

( รศ.ดร.นพ.วิชัย  วนดุรงควรรณ ) 

 

 

 

ลงชื่อ...................................................... เลขานุการคณะกรรมการบริษัท  

(ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ)         ผูบันทึกรายงานการประชุม  


