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ท่ี คบศว.3 058/2555 
       วันที่  14  มีนาคม  พ.ศ.  2555 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555  

เรียน ทานผูถือหุน 

สิ่งที่สงมาดวย 
1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่  1/2554  เมื่อวันท่ี  12 เมษายน พ.ศ. 2554 
2. รายงานประจําป พ.ศ. 2554 รูปแบบแผนซีดี 
3. เอกสารประกอบวาระการประชุม 

3.1 ขอมูลของผูท่ีไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ (วาระท่ี 5)     
3.2 รายชื่อผูสอบบัญชี และอัตราคาสอบบัญชี (วาระท่ี 6) 
3.3 คาตอบแทนกรรมการประจําป 2555 (วาระที่ 7) 
3.4 ขอมูลของกรรมการเขาใหม (วาระท่ี 8) 
3.5 ตารางสรุปการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับบริษัทฯ (วาระที่ 10)     

4. ขอบังคับของบริษัทฯ เก่ียวของกับการประชุมผูถือหุนและการออกเสียงลงคะแนน 
5. ขอมูลกรรมการอิสระผูรับมอบฉันทะในกรณีท่ีผูถือหุนประสงคจะเลือกกรรมการอิสระเปนผูรับมอบ

ฉันทะ 
6. หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก และแบบ ข 
7. แบบลงทะเบียนเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 (ครั้งที่ 1/2555)  
8. แผนที่แสดงสถานท่ีประชุม 

 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน  จํากัด (มหาชน) ไดมีมติคณะกรรมการ ครั้งท่ี  2/2555  เมื่อวันท่ี   24   กุมภาพันธ   พ.ศ.  2555 
ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 (คร้ังที่ 1/2555) ในวันศุกร ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.  2555 เวลา  09.30  น.  ณ หองประชุม
ตึก 1 ชั้น 7 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนชั่นแนล  ออมนอย เลขที่ 74/5 หมู 4  ตําบลออมนอย อําเภอกระทุมแบน  จังหวัด
สมุทรสาคร    เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้  
 
ระเบียบวาระท่ี 1     พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554  
ขอเท็จจริงและเหตุผล :  เพื่อใหผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 คร้ังท่ี 1/2554 เมื่อวันท่ี 
12 เมษายน พ.ศ. 2554 โดยมีสําเนารายงานการประชุม ตามสิ่งท่ีสงมาดวย หมายเลข 1 
ความเห็นของคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 ไดมีการ
บันทึกรายงานไวอยางถูกตองตรงตามมติของที่ประชุมผูถือหุนสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
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ระเบียบวาระท่ี 2  รับทราบผลการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2554  
ขอเท็จจริงและเหตุผล :  รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2554 ตามท่ีปรากฏอยูในรายงานประจําป ท่ีไดจัดสงเปน 
แผนซีดี ใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมนี้ ตามสิ่งท่ีสงมาดวย หมายเลข 2 
ความเห็นของคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการพิจารณารายงานประจําปแลวเพื่อแจงใหผูถือหุนไดรับทราบผลการดําเนินงาน
ประจําป 2554 ของบริษัทฯ  

ระเบียบวาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติ งบดุล และงบกําไรขาดทุน ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ประจําป 2554  
ขอเท็จจริงและเหตุผล : งบดุล และ งบกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ได
ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีแลว รายละเอียดปรากฏใน
รายงานประจําป พ.ศ. 2554 ในหัวของบการเงินรวม ตามสิ่งท่ีสงมาดวย หมายเลข 2 
ความเห็นของคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ผูถือหุนสมควรอนุมัติงบดุล และ งบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ 
สําหรับป 2554 

ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรและจายเงินปนผล พรอมจัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย    
ขอเท็จจริงและเหตุผล :  ผลการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2554 บริษัทมีกําไรสุทธิ 40.17 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ  มีนโยบายจายเงิน
ปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดและหักสํารองตางๆ ทุกประเภทตามท่ี
กฎหมายกําหนด  โดยพิจารณาจากงบการเงินรวม  อยางไรก็ตามการจายเงินปนผลดังกลาวจะข้ึนอยูกับกระแสเงินสด  แผนการ
ลงทุน เงื่อนไขและขอกําหนดในสัญญาตางๆที่บริษัทฯ ผูกพันอยู รวมท้ังขอจํากัดทางกฎหมาย ความจําเปนและความเหมาะสม
อ่ืนๆ ในอนาคตดวย              
ความเห็นของคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาผูถือหุนสมควรอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2554 ในอัตราหุน
ละ 0.06 บาท(ศูนยจุดศูนยหกบาท) รวมเปนเงินท้ังสิ้น 24 ลานบาท ใหแกผูถือหุนที่มีชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ 
วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555 และกําหนดใหจายเงินปนผลในวันท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2555 และจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายเปน
เงินจํานวน 8,145,073.56 บาท (แปดลานหนึ่งแสนสี่หมื่นหาพันเจ็ดสิบสามบาทหาสิบหกสตางค) 

ระเบียบวาระท่ี 5 พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่องออกตามวาระ                                                                
ขอเท็จจริงและเหตุผล :  เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 17. กําหนดใหการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง ให
กรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3)  หรือ 4 ทาน เนื่องจากการประชุมครั้งนี้เปนปท่ีสองภายหลังจดทะเบียน
บริษัทฯ จึงมีคณะกรรมการจํานวน 7  ทาน ที่ตองพิจารณาใหออกตามวาระซึ่งขอบังคับกําหนดใหทําการจับสลาก แตเนื่องจากมี
กรรมการบริษัทฯ แสดงความประสงคสมัครใจออกจากตําแหนงจํานวน 4 ทานครบจํานวนหนึ่งในสามตามขอบังคับดังกลาว  
ดังนี้    1. รศ.ดร.นพ.วิชัย  วนดุรงควรรณ    2. นพ.พงษศักด์ิ  วัฒนา    3. ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล     4. นายวิระ  มาวิจักขณ 

ท้ังนี้  คณะกรรมการสรรหาฯ ไดพิจารณาถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ. 2535 
และประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด ประกอบกับประสบการณ ความเชี่ยวชาญ จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการจํานวน 4 ทาน กลับ
เขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกหนึ่งวาระ แตเนื่องจาก ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  มีภาระกิจของมหาวิทยาลัยจํานวนมาก  จึงไมสะดวก
ท่ีจะเปนกรรมการบริษัทตอไปในป พ.ศ. 2555  และไดแสดงความจํานงคไมรับคัดเลือกกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของ 
บริษัทฯ  
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คณะกรรมการสรรหาฯ จึงเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ไดเห็นชอบตามเจตนา

ของ ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล และเห็นวากรรมการอีก 3 ทาน ไดแก  1. รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงควรรณ    2. นพ.พงษศักด์ิ  วัฒนา  
3. นายวิระ  มาวิจักขณ  ที่ครบกําหนดวาระ สมควรกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีกหนึ่งวาระ โดยมีรายละเอียด ประวัติ 
ผลงาน และขอมูลของผูท่ีจะไดรับการเสนอชื่อ ตามสิ่งท่ีสงมาดวย หมายเลข 3.1 
ความเห็นของคณะกรรมการ  :    คณะกรรมการไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนฯ 
แลวเห็นวาท่ีประชุมผูถือหุนสมควรท่ีจะแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระจํานวน 3 ทาน ตามที่คณะกรรมการสรรหา
ฯ เสนอ คือ    1.รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงควรรณ      2.นพ.พงษศักด์ิ วัฒนา      3.นายวิระ มาวิจักขณ  

ระเบียบวาระท่ี 6  พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี  ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ประจําป พ.ศ.2555
ขอเท็จจริงและเหตุผล :  เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่ง
กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัททุกป คณะกรรมการบริษัทฯ  ไดพิจารณา
ขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบแลว เห็นสมควรเสนอแตงต้ัง บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชี 
ประจําป 2555 เนื่องจากเปนบริษัทที่มีความนาเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ และขออนุมัติคาตอบแทน
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย ประจําป 2555 เปนจํานวนเงิน 2,270,000 บาท (สองลานสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน) 
รายละเอียดชื่อผูสอบบัญชีผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย และคาสอบบัญชี 
ปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย หมายเลข 3.2 
ความเห็นของคณะกรรมการ  : คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ผูถือหุนสมควรแตงต้ังให 
 1. นายเติมพงษ   โอปนพันธุ  เลขท่ีผูสอบบัญชีรับอนุญาต  4501 
 2. นางสาวศิราภรณ  เอื้ออนันตกุล เลขท่ีผูสอบบัญชีรับอนุญาต 3844 
 3. นายกฤษดา  เลิศวนา  เลขท่ีผูสอบบัญชีรับอนุญาต  4958     
ในนามบริษัทบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย ประจําป พ.ศ. 2555 โดยให
คนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย และในกรณีท่ีผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงานได ให บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น
ของบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด แทนได และสมควรอนุมัติคาตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย ประจําป 
พ.ศ. 2555 เปนจํานวนเงินรวม 2,270,000 บาท (สองลานสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน) ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 
 
ระเบียบวาระท่ี 7      พิจารณาคาตอบแทนกรรมการ ประจําป พ.ศ. 2555 
ขอเท็จจริงและเหตุผล :  เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ 22 ซึ่งกําหนดใหกรรมการไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของ
เบี้ยประชุม บําเหน็จ เงินรางวัล เบ้ียเลี้ยงและสวัสดิการหรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นตามท่ีที่ประชุมผูถือหุนกําหนด 
และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูง ไดมีการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและ
ผูบริหารระดับสูง และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ  ประจําป 2555 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นชอบกับ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนฯ และเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติคาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดยอย ต้ังแตป 2555 เปนตนไป จนกวาท่ีประชุมผูถือหุนจะมีมติเปล่ียนแปลงเปนอยางอ่ืน  รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งท่ีสงมาดวย หมายเลข 3.3 
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ความเห็นของคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ผูถือหุนสมควรอนุมัติคาตอบแทนกรรมการตางๆ ในรูปแบบ
ของเบ้ียประชุมและคาตอบแทนอ่ืนๆ  เปนจํานวนเงินรวมไมเกิน 5,000,000 บาท (หาลานบาทถวน) รายละเอียดตามขอเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดเห็นชอบแลว  
 
ระเบียบวาระท่ี 8      พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจํานวนกรรมการ และการแตงต้ังกรรมการ เขาใหม   
 ขอเท็จจริงและเหตุผล :  เพ่ือใหการบริหารกิจการของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน คณะกรรมการบริษัทจึงไดเสนอใหเพิ่ม
จําน วนกรรมการ ของบริษัทฯ โ ดยเสน อใหแตงตั้ งกร รมการใหม 1 ทาน ไดแ ก  นางสาววิลาวร รณ วนดุรงควรร ณ                              
ท้ังนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนกรรมการฯ ไดมีมติท่ีประชุม คร้ังท่ี 2/2555  เมื่อวันศุกรที่ 24  เดือน 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 เร่ือง พิจารณาแตงต้ังกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) เพิ่มเติม ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบให
แตงต้ัง นางสาววิลาวรรณ  วนดุรงควรรณ  เปนกรรมการบริษัทฯ และเนื่องจากเปนบุคคลท่ีมีความเก่ียวโยงกับผูบริหาร ดังนั้น จึง
ไดเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใหความเห็น โดยมติของท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันท่ี 
23 กุมภาพันธ 2555 และตามหนังสือท่ี คตส.003/2555 ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 ท่ีประชุมมีมติวา   นาง สาว วิลา วรร ณ 
วนดุรงควรรณ  มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาสรางความเจริญเติบโตใหบริษัทไดอยางดีเนื่องจากมีความรูความสามารถสูง ท้ังดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการเงิน รวมท้ังมีประสบการณการเปนกรรมการในโรงพยาบาลของรัฐ (สภากาชาดไทย) เปนท่ียอมรับ
ท้ังภาครัฐและเอกชน ในสวนของความเกี่ยวโยงกันกับผูบริหารนั้น เนื่องจากผูถูกเสนอชื่อไมไดเขามาเปนกรรมการในสัดสวน
ของกรรมการอิสระจึงไมขัดแยงกับหลักเกณฑของบริษัทมหาชนหรือของ ก.ล.ต. แตอยางใด รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย 
หมายเลข 3.1  
ความเห็นของคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ผูถือหุนควรอนุมัติการเพ่ิมจํานวนกรรมการเขาใหมจํานวน   
1 ทาน  คือ  นางสาววิลาวรรณ  วนดุรงควรรณ  เปนกรรมการบริษัทฯ  เนื่องดวยเปนผูมีความรูความสามารถตาม ขอมูลท่ี
คณะกรรมการสรรหาฯ ไดนําเสนอ  
 
ระเบียบวาระท่ี 9    พิจารณาแกไขหนังสือรับรองของบริษัทฯ เรื่องชื่อและจํานวนกรรมการซ่ึงมีอํานาจลงลายมือ ชื่อแทนบริษัทฯ 
ขอเท็จจริงและเหตุผล :   เพื่อความเหมาะสมในการบริหารงานและการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และเพ่ือมิใหผูบริหารที่มี
ความสัมพันธเก่ียวโยงในกลุมเดียวกัน มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทไดเบ็ดเสร็จในกลุมเดียว ไดแก รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงควรรณ 
ประธานกรรมการ มีความเก่ียวของเปนสามีภรรยากับ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงควรรณ รองประธานกรรมการ ดังนั้น เพ่ือใหการ
ดําเนินงานของบริษัทสามารถตรวจสอบและถวงดุลยอํานาจการจัดการเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ และเพื่อใหเปนไป
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงเสนอใหแกไขชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ จากเดิม            
“นายวิชัย วนดุรงควรรณ ลงลายมือชื่อรวมกับนางสายสุณี วนดุรงควรรณ และประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ นายวิชัย               
วนดุรงควรรณ หรือ นางสายสุณี วนดุรงควรรณ ลงลายมือชื่อรวมกับ นายพงษศักด์ิ วัฒนา หรือ นายมงคล วณิชภักดีเดชา หรือ 
นายสุรพล โลหสิริวัฒน รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท หรือ นายมงคล วณิชภักดีเดชา ลงลายมือชื่อรวมกับ 
นายพงษศักด์ิ วัฒนา หรือ นายสุรพล โลหสิริวัฒน รวมเปนสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท/” แกไขเปน 

“ 1. นายวิชัย วนดุรงควรรณ ลงลายมือชื่อรวมกับนายพงษศักด์ิ วัฒนา หรือ นายสุรพล โลหสิริวัฒน รวมเปนสองคน และ
ประทับตราสําคัญของบริษัท  หรือ 

 2. นางสายสุณี วนดุรงควรรณ ลงลายมือชื่อรวมกับนายพงษศักด์ิ วัฒนา หรือ นายสุรพล โลหสิริวัฒน รวมเปนสองคน 
และประทับตราสําคัญของบริษัท  หรือ 
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 3. นายมงคล วณิชภักดีเดชา ลงลายมือชื่อรวมกับนายพงษศักด์ิ วัฒนา หรือ นายสุรพล โลหสิริวัฒน รวมเปนสองคน 

และประทับตราสําคัญของบริษัท  หรือ 
 4. นายมงคล วณิชภักดีเดชา ลงลายมือชื่อรวมกับ นายวิชัย วนดุรงควรรณ หรือ นางสายสุณี วนดุรงควรรณ รวมเปนสอง

คน และประทับตราสําคัญของบริษัท” 
ความเห็นของคณะกรรมการ  :   คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ผูถือหุนสมควรอนุมัติใหแกไขหนังสือรับรองของบริษัทฯ ใน
เรื่องชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  

ระเบียบวาระท่ี 10  พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของ บริษัทฯ         
ขอเท็จจริงและเหตุผล : ตามท่ีบริษัทฯไดรับหนังสืออนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหมตอประชาชนและบริษัทฯ ไดแตงตั้งให 
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย  (ประเทศไทย) จํากัด เปนนายทะเบียนหุนของบริษัทเพ่ือใหสอดคลองและเปนไปตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับบริษัท ขอ 37- 2) (ฉ) และ ขอ 
53 เรื่องแกไขขอบังคับของบริษัท ท่ีประชุมผูถือหุนตองมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา สามในสี่ ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู
ถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัทฯ ทั้งฉบับ โดย
บริษัทฯไดสรุปสาระสําคัญของการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับท้ังฉบับตามท่ีระบุไวในสิ่งท่ีสงมาดวย หมายเลข 3.4 ท้ังนี้ รายละเอียด
ของขอบังคับในสวนท่ีมิไดกลาวถึงใหคงไวตามเดิม           
ความเห็นของคณะกรรมการ  :   คณะกรรมการเห็นสมควรใหผูถือหุนอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัทฯ ทั้งฉบับ
ดังกลาว 

ระเบียบวาระท่ี 11  รายงานการรวมลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท สายวิชัยพัฒนา จํากัด         
ขอเท็จจริงและเหตุผล  : เนื่องจากบริษัท สายวิชัยพัฒนา จํากัด มีโครงการที่จะตองใชเงินในการบริหารจัดการบริษัท สายวิชัย
พัฒนา จํากัด เพ่ือเพิ่มผลกําไรมากข้ึน ซึ่งหากบริษัทฯ ไปรวมลงทุนจะเปนการบริหารเงินลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งมีเงินบางสวนท่ี
ฝากธนาคาร ขณะที่ บริษัท สายวิชัยพัฒนา จํากัด ตองไปกูเงินจากสถาบันการเงินอ่ืน และตองชําระดอกเบ้ียในอัตราสูง   อีกท้ัง
เปนการรักษาสัดสวนการถือหุนในบริษัท สายวิชัยพัฒนา จํากัด ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 94.76 ของทุนจดทะเบียน    
การเพ่ิมการลงทุนคร้ังนี้ตองลงทุนเปนเงิน  47,380,000 บาท (สี่สิบเจ็ดลานสามแสนแปดหมื่นบาทถวน) ทําใหสัดสวนการถือหุน
ในบริษัท สายวิชัยพัฒนา จํากัด ของบริษัทฯ ไมเปล่ียนแปลง  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 3/2555 เมื่อวันที่ 9 
มีนาคม 2555 จึงมีมติใหผูแทนของบริษัทฯ ซึ่งเปนกรรมการในบริษัท สายวิชัยพัฒนา จํากัด ไปลงมติเพ่ือเพิ่มทุนบริษัท สายวิชัย
พัฒนา จํากัด จํานวน 50,000,000 บาท (หาสิบลานบาท) และอนุมัติให บริษัทฯ ซื้อหุนเพ่ิมทุนตามสัดสวนที่ถือหุนเดิม     
ความเห็นของคณะกรรมการ  :   คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ควรแจงใหท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ รับทราบการรวม
ลงทุนเพ่ิมเติมในบริษัท สายวิชัยพัฒนา จํากัด 

ระเบียบวาระท่ี 12  รายงานความคืบหนาการนําบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ขอเท็จจริงและเหตุผล :  ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุน บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน)  ครั้งท่ี 1/2554  เมื่อวันท่ี 12 
เมษายน พ.ศ.2554  ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่องพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพ่ือเสนอขายใหแกผูถือ
หุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน ( Right Offering : RO ) และเพ่ือเสนอขายใหประชาชนท่ัวไป ( Initial Public Offering: IPO )  
รวมถึงมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เปนผูมีอํานาจในการกําหนดรายละเอียด
การเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวขางตน  และเปนผูกําหนดรายละเอียดและเง่ือนไขตาง ๆ ท่ีจําเปน หรือเก่ียวเนื่องกับการ
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เสนอขายหุนดังกลาว  รวมถึงการแตงตั้งผูจัดจําหนายและผูรับประกันการจัดจําหนายหลักทรัพย การจัดทํา ลงนาม สงมอบซึ่งคํา
ขออนุญาต หนังสือชี้ชวน แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย สัญญา เอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.)  และตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) หนวยงานราชการ องคกรของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ ท่ีเก่ียวของ   

จากมติท่ีกลาวขางตน คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งให บริษัท หลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) เปนท่ีปรึกษาทางการเงิน และไดทํางานรวมกับคณะกรรมการบริษัทฯ  โดยสามารถย่ืนแบบแสดงรายการการเสนอขาย
หลักทรัพย  (แบบ 69-1) ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.)  และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (ตลท.)ในวันจันทรท่ี 3 ตุลาคม 2554   และเสนอฉบับแกไขปรับปรุงเพิ่มเติม ในวันพฤหัสบดีท่ี 29 ธันวาคม 2554
และบริษัทฯไดรับแจงตามหนังสือท่ี กลต.จท.229/2555 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2555 เรื่อง การขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม
ตอประชาชน แจงบริษัทฯใหสามารถออกเสนอขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยได ซึ่งในขณะนี้คณะกรรมการกําลังรอวัน   
เวลา  ที่เหมาะสม 
ความเห็นของคณะกรรมการ  :   ผูถือหุนควรรับทราบความคืบหนาในการนําบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย  

ระเบียบวาระท่ี 13    เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

  จงึขอเรียนเชิญผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน  ผูถือหุน
ทานใดประสงคจะแตงตั้งบุคคลอ่ืนเขารวมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมคร้ังนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือ
ชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามท่ีแนบมานี้ และโปรดนํามามอบใหกอนเขารวมประชุม 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(รศ.ดร.นพ.วิชัย   วนดุรงควรรณ) 
ประธานกรรมการบริษัท 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


