
หนา  1   ของจํานวน   9  หนา 
 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 
ของ  

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
 
วัน เวลา และสถานที่ 
 
 ประชุมเม่ือวันศุกรที่  25 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมขวัญเมือง อาคาร 1 ช้ัน 7 โรงพยาบาล
วิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล ออมนอย เลขที่ 74/5 หมูที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตําบลออมนอย อําเภอกระทุมแบน จังหวัด
สมุทรสาคร  
 เลขานุการบริษัทแจงตอที่ประชุมวามีผูถือหุนมาเขารวมประชุม ดวยตนเองและโดยมอบฉันทะ  จํานวน 39 ทาน ถือ
หุนรวมกันทั้งส้ิน 274,891,482 หุน คิดเปนรอยละ 51.38 ของจํานวนหุนที่ชําระแลวทั้งส้ิน 535 ลานหุน ถือวาผูถือหุนเขารวม
ประชุมครบเปนองคประชุมตามขอบังคับบริษัทฯ ประธานฯ จึงเปดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557  
 ประธานฯ กลาวเปดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 และไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัทกลาวแนะนํา 
คณะกรรมการบริษัทฯ และช้ีแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  
 คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) ที่เขาประชุม ดังนี ้

1. รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงควรรณ ประธานกรรมการ 
2. ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงควรรณ รองประธานกรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร 
3. นพ.พงษศักด์ิ  วัฒนา  กรรมการ  
4. นพ.มงคล  วณิชภักดีเดชา กรรมการ 
5. นายวิระ  มาวิจักขณ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นายสุรินทร  เปรมอมรกิจ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ    
7. นายวิสุทธิ ์  มนตริวัต  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ   
8. นพ.ปราชญ  บุณยวงศวิโรจน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ   

มีกรรมการ 1 ทานลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจเดินทางไปตางประเทศ ไดแก 
9. นางสาววิลาวรรณ วนดุรงควรรณ กรรมการ 

 รวมกรรมการจํานวน 9 ทาน  
 โดยมีผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุม ประกอบดวย 

1. ดร.รัชฎา   ฟองธนกิจ  เลขานุการบริษัทและผูอํานวยการสํานักพัฒนาธุรกิจ 
2. นายศักดา   ต้ังจิตวัฒนากร ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน 
และผูสอบบัญชี จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  คือ นายเติมพงษ  โอปนพันธุ   

 กอนดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เพื่อใหการตรวจนับคะแนนเปนไปอยางโปรงใส ไดเชิญตัวแทนจาก            
ผูถือหุน จํานวน 3 ทาน  สมัครเปนสักขีพยานในการนับคะแนนไดแก 1. คุณอํานาจ โภชนภรณ (ผูถือหุน)  2. คุณปยมาศ 
นิมมานนท (ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน) และ 3. คุณสุทัสสา ไกรวงศ (ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน)  
 ในการออกเสียงลงคะแนน ใหนับ 1 หุน เปน 1 เสียง และหากผูถือหุนทานใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองใดซ่ึงที่
ประชุมจะไดลงมติ ผูถือหุนทานนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากกรณีการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ัง
กรรมการ  



หนา  2   ของจํานวน   9  หนา 
 

 ในการใชสิทธิลงคะแนนเสียงขอใหใชบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให โดยในแตละวาระขอใหทานผู ถือหุนทํา
เคร่ืองหมายลงในชองเห็นดวย หรือไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง บนบัตรคะแนนของแตละวาระ เม่ือลงคะแนนเรียบรอยแลวให
จัดสงใหเจาหนาที่เพื่อรวบรวมคะแนน  
 การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียง ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง และจะนําคะแนน
เสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียงดังกลาว หักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนน
เสียงที่เห็นดวยในวาระนั้นๆ 
 เลขานุการบริษัทไดรายงานใหที่ประชุมทราบวาบริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเร่ืองที่เห็นวาสมควรบรรจุเปน
วาระการประชุมผูถือหุนและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขารับการสรรหาเปนกรรมการ โดยไดเผยแพรรายละเอียด หลักเกณฑ และ
วิธีการวาดวยการเสนอวาระการประชุมและการเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังกรรมการบริษัทฯ ทางเว็บไซตของ
บริษัทฯ แลวต้ังแตวันที่18 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2556 ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระหรือ
เสนอช่ือบุคคลเขารับการสรรหาเปนกรรมการ  
 เม่ือไมมีผูถือหุนมีขอซักถามในวิธีการออกเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจงผลการนับคะแนน ประธานจึงเสนอ
ใหที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังตอไปนี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 
 ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ซ่ึงบันทึกรายงานการ
ประชุมผูถือหุนดังกลาวไดนําสงใหทานผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว ตามที่ปรากฏอยูในหนังสือเชิญประชุมหนา 5 ถึง 
หนา 11  
 ประธานฯ สอบถามวามีผูถือหุนทานใดจะขอแกไขรายงานดังกลาวหรือไม 
 ไมมีผูถือหุนขอแกไข 
 ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 5 
เมษายน 2556 
 ที่ประชุมฯ  มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 5 เมษายน 2556 วา
ถูกตองดวยคะแนนเสียง ดังนี ้

เห็นดวย 275,190,202 เสียง คิดเปน  รอยละ 99.9535* 
ไมเห็นดวย 128,000 เสียง คิดเปน  รอยละ 0.0464* 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปน  รอยละ 0.0000* 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปน  รอยละ 0.0000* 

 *ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2556  
 ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2556 ตามที่ปรากฏอยูในรายงาน
ประจําป ที่ไดจัดสงเปนแผนซีดี ใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม และให ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ ผูอํานวยการสํานักพัฒนา
ธุรกิจ กลุมโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล รายงานผลการดําเนินงานประจําปของบริษัท ในรอบป 2556 
 ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น 
 คุณวิสัชชนา  รัตนาจารย (ผูถือหุน) สอบถามเร่ืองอาคารที่กําลังกอสราง วาทางบริษัทฯ ไดมีการประมาณการ
รายไดทีจ่ะเพิ่มขึ้น หรือไดคาดคะเนจุดคุมทุนไวอยางไร 



หนา  3   ของจํานวน   9  หนา 
 

 ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน ช้ีแจงวา ทางบริษัทฯ ไดระบุเปาหมายการเพิ่มสัดสวนของคนไขทั่วไปไวใน
หนังสือช้ีชวน กลาวคือ จากเดิม 50 % เปน 65 % ซ่ึงขณะนีสั้ดสวนของคนไขทั่วไปไดเพิ่มเปน 72 % แลว และในดานของการ
ลงทุนอาคารใหมตองใชงบประมาณลงทุนประมาณ 160 ลานบาท ทางบริษัทฯ ไดคํานวณผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) 
ไวแลว โดยการคืนทุนจะตองใชระยะเวลาในการคืนทุนอยูที่ 4-5 ป หลังจากปที่ 5 แลวจะเปนผลกําไรที่คาดวาจะไดรับ  
 คุณวารุณี ทิพยพญาชัย (ผูถือหุน) สอบถามปริมาณคนไขผูปวยใน (IPD) ที่มาใชบริการในแตละวัน 
 ผูอํานวยการสํานักพัฒนาธุรกิจ ช้ีแจงวา ปริมาณคนไขผูปวยใน(IPD) ที่มาใชบริการในแตละวันมีจํานวน
ประมาณรอยละ 10 ของจํานวนคนไขนอก ซ่ึงจํานวนคนไขทั่วไปที่มาใชบริการในแตละวันของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ ออมนอย 
มีประมาณ 400 คน สวนคนไขทั่วไปที่มาใชบริการของกลุมโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ มีประมาณ 900 คนตอวัน 
 คุณวิสัชชนา  รัตนาจารย (ผูถือหุน) สอบถามถึงอตัราการเพิ่มขึ้นของจํานวนผูปวยในแตละป 
 ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน ช้ีแจงวา ทางบริษัทฯ มีอัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวนผูปวยซ่ึงเติบโตขึ้นทุกป คิด
เปนรอยละ 10 ตอป  
 ประธานฯ ขอใหที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2556 
 ที่ประชุมฯ มีมติดวยเสียงขางมากอนุมัติรับรองผลการดําเนินงานประจําป 2556 ของบริษัทฯ ดังนี้ 

เห็นดวย 282,615,802 เสียง คิดเปน  รอยละ 99.9511* 
ไมเห็นดวย 128,000 เสียง คิดเปน  รอยละ 0.0452* 
งดออกเสียง 10,000 เสียง คิดเปน  รอยละ 0.0035* 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปน  รอยละ 0.0000* 

 *ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ และบริษัทยอย
ประจําป 2556 
 ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณา งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัท
ยอยประจําป พ.ศ. 2556  ซ่ึงไดผานการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูสอบบัญชีของ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด และ
ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯแลว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป 
2556 หนา 60 ถึงหนา 67 ในหัวของบการเงินรวม ซ่ึงไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม 
 ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น 
 คุณวิสัชชนา  รัตนาจารย (ผูถือหุน) สอบถามเร่ืองรายการบัญชีเงินกูยืมระยะยาวในงบแสดงฐานะการเงิน วา
รายการดังกลาวไดรวมจํานวนเงินที่กูยืมมาเพื่อสรางอาคารใหมไวดวยหรือไม 
 ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน ช้ีแจงวา อาคารที่สรางใหมนั้นยังใชงบประมาณของเดิมที่มีอยู และทางบริษัทฯ 
มีแผนในอนาคตที่จะกูยืมเงินเพิ่มเติมอีกประมาณ 50 ลานบาท สําหรับเปนคาใชจายในการซ้ือเคร่ืองมือแพทย 
 คุณวิสัชชนา  รัตนาจารย (ผูถือหุน) สอบถามเร่ืองงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการวาเม่ือเปรียบเทียบกับงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จแลว แสดงใหเห็นวามีบริษัทยอยขาดทุน อยากทราบวาบริษัทยอยแหงใดที่ยังคงมีผลขาดทุนจากการ
ดําเนินงานอยู 
 ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน ช้ีแจงวา เนื่องจากบริษัทยอย 1 แหง ไดมีการเปล่ียนแปลงนโยบายโดยการ
ยกเลิกผูปวยระบบประกันสังคม จึงทําใหมีผลขาดทุน แตในปปจจุบันมีผลขาดทุนลดลงและคาดวาจะสามารถทํากําไรไดในป 
2558 



หนา  4   ของจํานวน   9  หนา 
 

 คุณวิสัชชนา  รัตนาจารย (ผูถือหุน) เสนอตอทางบริษัทฯ วา งบการเงินเฉพาะกิจการในสวนของกําไรขั้นตน 
(Gross Profit) นั้น ควรแสดงผลประกอบการของบริษัทยอยดวย 
 ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน ยินดีรับขอเสนอแนะดังกลาวไปพิจารณานําไปใชในการจัดทํางบการเงินตอไป 
 ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และ
บริษัทยอยประจําป พ.ศ. 2556  
 ที่ประชุมฯ  มีมติดวยเสียงขางมาก อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัท
ยอยประจําป พ.ศ. 2556  ซ่ึงผูสอบบัญชีไดรับรองแลวดวยคะแนนเสียง ดังนี ้

เห็นดวย 283,112,842 เสียง คิดเปน  รอยละ 99.9964* 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปน  รอยละ 0.0000* 
งดออกเสียง 10,000 เสียง คิดเปน  รอยละ 0.0035* 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปน  รอยละ 0.0000* 

 *ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรและจายเงินปนผล พรอมจัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย  

ประธานฯ กลาวใหที่ประชุมทราบวา บริษัทฯ  มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 
ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดและหักสํารองตางๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกําหนด  โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ตามที่ย่ืนไวกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยบริษัทฯ มีกําไรเฉพาะกิจการ จํานวน 58,828,737.66 บาท จึงขอ
เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2556 ดังนี ้

1) จายเงินปนผลประจําป 2556 ในอัตราหุนละ 0.06 บาท (ศูนยจุดศูนยหกบาท) รวมเปนเงินทั้งส้ิน 32,100,000 
บาท (สามสิบสองลานหนึ่งแสนบาทถวน) ใหแกผูถือหุนที่มีช่ือปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 28 มีนาคม 2557 
และกําหนดใหจายเงินปนผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557  

2) จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมายเปนเงินจํานวน 2,941,436.88 บาท (สองลานเกาแสนส่ีหม่ืนหนึ่งพันส่ีรอยสามสิบ
หกบาทแปดสิบแปดสตางค) 
 ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น 
 คุณวิสัชชนา  รัตนาจารย (ผูถือหุน)  สอบถามเร่ืองการเปล่ียนแปลงนโยบายการจายเงินปนผล เนื่องจากบริษัท
ยอยบางแหงยังมีผลการดําเนินงานขาดทุน จึงอยากทราบวาในอนาคตบริษัทฯ จะมีการพิจารณาเปล่ียนแปลงนโยบายการ
จายเงินปนผล จากเดิมที่พิจารณาจายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนพิจารณาจายปนผลจากงบการเงินรวมหรือไม 
 ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน ช้ีแจงวา บริษัทฯ จะยังคงใชนโยบายเดิมในการจายเงินปนผลโดยพิจารณาจาก
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผลพรอมจัดสรรเปนทุนสํารองตาม
กฎหมาย 

ที่ประชุมฯ  มีมติดวยเสียงขางมาก อนุมัติใหมีการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําป 2556 พรอมจัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ ดังนี ้

เห็นดวย 283,167,842 เสียง คิดเปน  รอยละ 99.9964* 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปน  รอยละ 0.0000* 
งดออกเสียง 10,000 เสียง คิดเปน  รอยละ 0.0035* 



หนา  5   ของจํานวน   9  หนา 
 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปน  รอยละ 0.0000* 
 *ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ                                                                

ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ ตามขอบังคับของบริษัทฯ 
ขอ 17 ที่กําหนดใหในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ซ่ึงใน
การประชุมคร้ังนี้มีกรรมการครบกําหนดตองออกจากตําแหนงตามวาระ 3 ทาน ไดแก 1. ผศ.พญ.สายสุณี  วนดุรงควรรณ           
2. นายแพทยมงคล  วณิชภักดีเดชา   และ 3. นางสาววิลาวรรณ วนดุรงควรรณ      

บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ
ตามหลักเกณฑที่ไดเปดเผยไวในเว็บไซตของบริษัทฯ แลว ระหวางวันที่ 18 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม 2556 แตไมมีผูใดเสนอ
รายช่ือเขามายังบริษัทฯ   

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนฯ มีมติใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนแตงต้ัง 1. ผศ.พญ.สายสุณี            
วนดุรงควรรณ   2. นายแพทยมงคล  วณิชภักดีเดชา    3. นางสาววิลาวรรณ วนดุรงควรรณ       กลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก กรรมการทั้ง 3 ทาน เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีขอตองหามตามกฎหมาย 
นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู ความสามารถ และไดปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และ
ซ่ือสัตยสุจริต โดยมีรายละเอียด ประวัติ ผลงาน และขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอช่ือ ตามหนังสือเชิญประชุม หนา 12 ถึงหนา 
15 จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระเปนรายบุคคล 
 ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น 
  ไมมีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติม 

ประธานฯ กลาวขอบคุณและเสนอใหที่ประชุม พิจารณาลงคะแนนเพื่อแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกจาก
ตําแหนงตามวาระดังนี้  
 

1. ผศ.พญ.สายสุณี  วนดุรงควรรณ    
 ที่ประชุมฯ  มีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขาประชุมแตงต้ังให  ผศ.พญ.สายสุณี  วนดุรงควรรณ 

กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่ง ดังนี ้
เห็นดวย 283,782,842 เสียง คิดเปน  รอยละ 99.9929* 
ไมเห็นดวย 10,000 เสียง คิดเปน  รอยละ 0.0035* 
งดออกเสียง 10,000 เสียง คิดเปน  รอยละ 0.0035* 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปน  รอยละ 0.0000* 

 *ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

2. นายแพทยมงคล วณิชภักดีเดชา 
  ที่ประชุมฯ  มีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขาประชุมแตงต้ังให นายแพทยมงคล  วณิชภักดีเดชา 

กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่ง ดังนี ้
เห็นดวย 283,782,842 เสียง คิดเปน  รอยละ 99.9929* 
ไมเห็นดวย 10,000 เสียง คิดเปน  รอยละ 0.0035* 
งดออกเสียง 10,000 เสียง คิดเปน  รอยละ 0.0035* 



หนา  6   ของจํานวน   9  หนา 
 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปน  รอยละ 0.0000* 
 *ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

3. นางสาววิลาวรรณ วนดุรงควรรณ 
ที่ประชุมฯ  มีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขาประชุมแตงต้ังให นางสาววิลาวรรณ วนดุรงควรรณ 

กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่ง ดังนี ้
เห็นดวย 283,851,842 เสียง คิดเปน  รอยละ 99.9918* 
ไมเห็นดวย 10,000 เสียง คิดเปน  รอยละ 0.0035* 
งดออกเสียง 13,000 เสียง คิดเปน  รอยละ 0.0045* 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปน  รอยละ 0.0000* 

 *ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

 ดังนั้น  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. นายวิสุทธิ ์  มนตริวัต   
9. นายแพทยปราชญ บุณยวงศวิโรจน  
  

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ประจําป       
2556 

ประธานฯ เรียนเชิญ นายวิระ  มาวิจักขณ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูรายงานใหผูถือหุนทราบ  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานใหที่ประชุมทราบวา คณะกรรมการตรวจสอบไดมีมติเอกฉันท 

เห็นสมควรเสนอแตงต้ัง บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2557 ของบริษัทฯ เนื่องจากเปนบริษัทที่มี
ความนาเช่ือถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ และขออนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท
ยอย ประจําป 2557 เปนจํานวนเงิน 2,370,000 บาท (สองลานสามแสนเจ็ดหม่ืนบาทถวน) โดยมีรายละเอียด ช่ือผูสอบบัญชี
ผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมถึงคาสอบบัญชี ปรากฏอยูในหนังสือ
เชิญประชุม หนา 16 ดังนี ้
 1. นายเติมพงษ   โอปนพันธุ  เลขที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  4501 
 2. นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล เลขที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 3844 
 3. นายกฤษดา  เลิศวนา  เลขที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  4958     

ในนามบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย ประจําป 2557 โดยใหคนใดคน
หนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย และในกรณีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท 
สํานักงาน อีวาย จํากัด แทนได  
 ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น 
 คุณวารุณี ทิพยพญาชัย (ผูถือหุน) แนะนําเร่ืองการลดตนทุนของคาสอบบัญชี โดยเสนอใหใชวิธีการย่ืนซองประมูล  
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ประธานฯ ยินดีรับพิจารณา 
 ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุม พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี ของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
ประจําป 2557  

ที่ประชุมฯ  มีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่เขาประชุมอนุมัติแตงต้ังให 
 1. นายเติมพงษ   โอปนพันธุ  เลขที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  4501 
 2. นางสาวศิราภรณ  เอื้ออนันตกุล เลขที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 3844 
 3. นายกฤษดา  เลิศวนา  เลขที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  4958  

ในนามบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย ประจําป พ.ศ. 2557 โดยใหคนใด
คนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย และในกรณีที่ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงานได ให บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัดจัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท 
สํานักงาน อีวาย จํากัด แทนได และสมควรอนุมัติคาตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย ประจําป พ.ศ. 2557 เปน
จํานวนเงินรวม 2,370,000 บาท    (สองลานสามแสนเจ็ดหม่ืนบาทถวน) ดวยคะแนนเสียง ดังนี้  

เห็นดวย 283,402,859 เสียง คิดเปน  รอยละ 99.8337* 
ไมเห็นดวย 388,983 เสียง คิดเปน  รอยละ 0.1370* 
งดออกเสียง 83,000 เสียง คิดเปน  รอยละ 0.0292* 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปน  รอยละ 0.0000* 

 *ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
  

ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2557 
ประธานฯ เรียนเชิญ คุณวิระ มาวิจักขณ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนผูกลาว

รายงานใหผูถือหุนทราบ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กลาวรายงานวา เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับบริษัท ขอ 

22 ซ่ึงกําหนดใหกรรมการไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเบี้ยประชุม บําเหน็จ รางวัล เบี้ยเล้ียง และ สวัสดิการ หรือ
ผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผูถือหุนกําหนด และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการและผูบริหาร ไดมีการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ประจําป 2557 ในรูปแบบของ
เบี้ยประชุมและคาตอบแทนอื่นๆ โดยมีรายละเอียดของคาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดตางๆ เทียบกับป พ.ศ. 2556 ดังนี ้

 
คาเบ้ียประชุม ป 2556 ป 2557 

1. คณะกรรมการบริษัท 
          ประธานกรรมการบริษัท      
          รองประธานกรรมการบริษัท  
          กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร  
          กรรมการท่ีเปนผูบริหาร  
          เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

 
10,000 บาท/ครั้ง 
  7,500 บาท/ครั้ง 
  6,000 บาท/ครั้ง 
  5,000 บาท/ครั้ง 
  1,500 บาท/ครั้ง 

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

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
          ประธาน 
          รองประธาน 
          กรรมการ 

              
10,000 บาท/ครั้ง 
  7,500 บาท/ครั้ง 
  6,000 บาท/ครั้ง 

 
12,000 บาท/ครั้ง 
10,000 บาท/ครั้ง 
  9,000 บาท/ครั้ง 
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3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน กรรมการและผูบริหาร 

          ประธาน 
          กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 
          กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 

              
 

10,000 บาท/ครั้ง 
  6,000 บาท/ครั้ง 
  5,000 บาท/ครั้ง 

 
 

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

 
ทั้งนี้คาเบี้ยประชุมตางๆ ดังกลาว รวมทั้งคาตอบแทนอื่นๆ รวมแลวเปนจํานวนเงินไมเกิน 7,000,000 บาท โดยเร่ิม

ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2557 เปนตนไป  
ในสวนของคาตอบแทนอื่นๆ มอบหมายใหประธานกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณาตามความเหมาะสม ดังที่

ปรากฏตามรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหนา 17 
การลงมติในระเบียบวาระนี้ ตองใชเสียง 2 ใน 3 ตามมาตรา 90 วรรคสอง ตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด 

พ.ศ. 2535     
 ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น 
 คุณวารุณี ทิพยพญาชัย (ผูถือหุน) แนะนําวาคาตอบแทนคณะกรรมการ ควรจัดทําเปนตารางช้ีแจงรายละเอียดให
ชัดเจน และควรทําขอมูลสรุปคาเบี้ยประชุมของกรรมการแตละคนดวย 
 เลขานุการบริษัท ช้ีแจงวา คาตอบแทนคณะกรรมการมีรายละเอียดปรากฎในรายงานประจําป 2556 หนา 35 
 คุณวิสัชชนา  รัตนาจารย (ผูถือหุน) สอบถามเร่ืองการปรับเพิ่มคาตอบแทนคณะกรรมการ ซ่ึงใชหลักเกณฑใดใน
การพิจารณาปรับเพิ่มจาก 5 ลานบาท เปน 7 ลานบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้นถึง 40 % 
 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ช้ีแจงวา เนื่องจากกรรมการทุกทานไดมารวมการ
ประชุมบอยคร้ัง และการปรับเพิ่มคาตอบแทนมิไดมีการปรับเพิ่มมาเปนระยะเวลานาน รวมถึงคณะกรรมการไดมีการบริหาร
จัดการที่ดีโดยการตัดคาใชจายทีไ่มจําเปน ทําใหบริษัทมีกําไรมากขึ้น จึงเห็นสมควรปรับเพิ่มคาตอบแทนของคณะกรรมการ 
 ประธานฯ เสนอใหที่ประชุม พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2557  

 ที่ประชุมฯ  มีมติดวยคะแนนเสียงมากกวาจํานวนสองในสาม (2/3) ของผูถือหุนที่เขาประชุม (ตามมาตรา 90 วรรค 
2 พรบ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535) อนุมัติคาตอบแทนกรรมการตางๆ ในรูปแบบของเบี้ยประชุมและคาตอบแทนอื่นๆ 
เปนจํานวนเงินรวมไมเกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดลานบาทถวน) รายละเอียดตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ดังนี ้

เห็นดวย 272,676,842 เสียง คิดเปน  รอยละ 99.9274* 
ไมเห็นดวย 115,000 เสียง คิดเปน  รอยละ 0.0421* 
งดออกเสียง 83,000 เสียง คิดเปน  รอยละ 0.0304* 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปน  รอยละ 0.0000* 

 *ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที่ 8   เรื่องอ่ืน ๆ  

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหทานผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเร่ืองตางๆ  
คุณวิสัชชนา  รัตนาจารย (ผูถือหุน) สอบถามเก่ียวกับเปาหมายของโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา ในการเปนแหลง 

ผลิตบุคลากรของบริษัทฯ 
ประธานฯ ช้ีแจงวา โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา มีเปาหมายในการสรางบุคลากรเพื่อเขามาดูแลเด็กและผูสูงอายุ ซ่ึง 
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ปจจุบันทางโรงเรียนไดผลิตบุคลากรมาแลวมากกวา 1,000 คน  
คุณไพรินทร วงษวันทนีย แนะนําเร่ืองการแบงรายไดของแพทยพิเศษ สามารถพิจารณาเปนเงินไดประเภท 40 (1)  

และ 40 (6) ซ่ึงเงินไดประเภทดังกลาวมักจะทําใหเปนปญหากับทางกรมสรรพากร จึงขอใหมีการตรวจสอบดูแลใหดี 
 ประธานฯ ช้ีแจงวา ทางโรงพยาบาลฯ เองไมมีปญหาเร่ืองการจายเงินระหวางแพทยกับโรงพยาบาลฯ  โดยที่
ผูบริหารของโรงพยาบาลฯ เปนแพทยดวย จึงไมมีปญหาซ่ึงกันและกัน ปญหาดังกลาวที่ผูถือหุนกังวลจึงไมเกิดขึ้น 
 คุณอรุณี ทฤษฎี (ผูถือหุน) สอบถามเร่ือง 1. โรงพยาบาลไดผานมาตรฐาน HA แลวหรือไม  2. มีแผนที่จะเขาสู
มาตรฐานสากลโลก เชน มาตรฐาน JCI หรือไม  3.  การพัฒนาระบบ IT 
 ประธานฯ ช้ีแจงวา ปจจุบันทางโรงพยาบาลฯ ไดรับการรับรองมาตรฐาน HA แลว  และในสวนของมาตรฐาน JCI 
เปนมาตรฐานทีป่ระเทศอื่นๆ ไมไดใหความสําคัญ 
 ผูอํานวยการสํานักพัฒนาธุรกิจ อธิบายเร่ืองการพัฒนาระบบ IT เพิ่มเติมวาปจจุบันทางโรงพยาบาลไดใชระบบ 
SSB และไดมีการพัฒนาเก่ียวกับระบบ IT ในการลงทุนดานสารสนเทศโดยเปล่ียนมาเปนระบบ Hospital Information 
System   
 

เม่ือผูถือหุนไมมีคําถามและขอคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุนและกลาวปดประชุม 
 
   
 
 
 
ปดประชุมเวลา 11.18 น. 
 
 
 
ลงช่ือ..................................................................ประธานที่ประชุม 

( รศ.ดร.นพ.วิชัย  วนดุรงควรรณ ) 
 
 
 

ลงช่ือ...................................................... เลขานุการคณะกรรมการบริษัท  
(ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ)         ผูบันทึกรายงานการประชุม  
 
 
 
 
 
 
 


