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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่  1/2554 
ของ 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
 ............................................................ 

วัน เวลาและสถานท่ี 
 
 ประชุมเมื่อวันท่ี 12 เมษายน พ.ศ.2554 เวลา 9.30 น. ณ หองประชุมโรงพยาบาลศรีวิชัย ออมนอย (อาคาร 1 ชั้น 7) เลขท่ี 
74/5 หมู 4 ถนนเพชรเกษม ตําบลออมนอย อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

  ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ไดมาเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2554 ของบริษัท ศรีวิชัยเวช
วิวัฒน จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)   และแจงใหท่ีประชุมทราบวา  มีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตนเองและมอบฉันทะ จํานวน 
35 ราย ถือหุนรวมกันท้ังสิ้น 292,714,570  หุน  คิดเปนรอยละ  83.63 ของจํานวนหุน ท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดจํานวน  
350,000,000 หุน ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปดประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 

กอนเขาสูวาระการประชุม ประธานฯ กลาวแนะนําคณะกรรมการของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) ดังนี้ 
1.   รศ.ดร.นพ.วิชัย  วนดุรงควรรณ   ประธานกรรมการบริษัท 
2.  พญ.สายสุณี   วนดุรงควรรณ   รองประธานกรรมการ 
3. นพ.พงษศักดิ์   วัฒนา    กรรมการ 
4.   นายบุญมี   ศรีธระชิยานนท   กรรมการ 
5.   นพ.สุรพล   โลหสิริวัฒน   กรรมการ 
6.   นพ.มงคล   วณิชภักดีเดชา   กรรมการ 
7.   นายวิระ   มาวิจักขณ   กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
8.   นายสุรินทร   เปรมอมรกิจ   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
9.  นพ.ปราชญ   บุณยวงศวิโรจน   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

และแนะนํา   นางณัฐกมล  วิทยาประสิทธิ์  ซึ่งดํารงตําแหนง   เลขานุการบริษัท 

กรรมการท่ีลาประชุมมีจํานวน 2 ทาน ไดแก 
1.   ดร.บังอร   เบ็ญจาธิกุล   กรรมการ 
2. นายวิสุทธ์ิ  มนตริวัต    กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

และแนะนําผูบริหารของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) ไดแก  
1. พญ.สายสุณี   วนดุรงควรรณ  ประธานเจาหนาท่ีบริหาร (CEO) 
2. นายบุญมี   ศรีธระชิยานนท  รองประธานเจาหนาที่บริหาร (รองCEO) 
3. นพ.พงษศักดิ์   วัฒนา   รองประธานเจาหนาที่บริหาร (รองCEO) 
4. นพ.สุรพล   โลหสิริวัฒน  รองประธานเจาหนาที่บริหาร (รองCEO) 
5. นพ.ปยะ   เนตรวิเชียร  รองประธานเจาหนาที่บริหาร (รองCEO) 
6. นายศักดา   ต้ังจิตวัฒนากร  ประธานเจาหนาท่ีบริหารการเงิน (CFO) 

 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1 
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ท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

นายมนตรี   ศรไพศาล  
ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษัท สํานักกฎหมายสากล ธีรคุปต จํากัด 

นายนําพล  ทองอุทัยศรี 
ผูตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในอิสระ บริษัท ชญตร จํากัด 
 นายฐิติวัชร สุพรรณพงศ 
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ 
 นางพรสรัญ รุงเจริญกิจกุล 

กอนเขาสูวาระการประชุม ประธานฯ ขอใหคุณณัฐกมล วิทยาประสิทธ์ิ เลขานุการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับขอกําหนดท่ี
เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงดังนี้ 

1. ขอกําหนดองคประชุมตามกฎหมายและตามขอบังคับของบริษัท 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 103 กําหนดไววา ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบ
ฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด และตองมีหุนนับ
รวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดทั้งหมด จึงจะครบเปนองคประชุมและขอบังคับของบริษัทฯ ก็ได
กําหนดเกี่ยวกับองคประชุมผูถือหุนไวตามกฎหมาย คือ ขอบังคับขอท่ี 36 กําหนดไววา การประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและ
ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถาม)ี มาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด และตองมี
หุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด จึงจะครบเปนองคประชุม 

2.   ขอกําหนดเก่ียวกับวิธีการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผูถือหุนตามขอบังคับของบริษัทกําหนดไวดังนี้ ขอบังคับขอ 37 
กําหนดไววา ในการประชุมผูถือหุน ใหถือวาหุนหนึ่งมีหนึ่งเสียง ขอบังคับขอเดียวกันยังกําหนด วา ในกรณีปกติ การออกเสียงลง
มติใดๆ ในท่ีประชุมผูถือหุนจะตองไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกหนึ่ง (1) เสียงเปนเสียงชี้ขาด ในกรณีที่กฎหมาย
กําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะตองเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดไว  

สวนในกรณีการเลือกต้ังกรรมการนั้น ขอบังคับขอ 16  กําหนดไววา ในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการ ใหเลือก
กรรมการโดยนับคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยใหนับวาผูถือหุน
ทุกคนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง โดยผูถือหุนจะใชคะแนนเสียงท่ีตนมีอยูท้ังหมดเพ่ือเลือกต้ังบุคคลเดียวหรือ
หลายคนเปนกรรมการก็ได  โดยจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดก็ได ในกรณีท่ีเลือกบุคคลหลายคนเปนกรรมการ  
บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับจะไดรับการเลือกตั้งใหเปนกรรมการเทากับจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึง
เลือกต้ัง ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งใน
คร้ังนั้น ใหเลือกโดยวิธีจับสลาก เพ่ือใหไดจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี 

3. ข้ันตอนของการลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมผูถือหุน 
หากผูถือหุนทานใดประสงคจะสอบถามคําถามในวาระท่ีเกี่ยวของ โปรดรอใหประธานฯ หรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก

ประธานฯใหชี้แจงรายละเอียดไดกลาวรายละเอียดใหครบถวนกอนแลวจึงยกมือข้ึนเพื่อถามคําถามโดยรอใหประธานฯ เชิญมาท่ี
ไมโครโฟน เมื่อผูถือหุนไดมาที่ไมโครโฟนแลวโปรดแจงชื่อผูถือหุน กอนถามคําถาม หากคําถามท่ีจะสอบถามไมเก่ียวของกับ
วาระนั้น โปรดสอบถามในวาระ 12 วาระพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ  

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ในการประชุมผูถือหุนในคร้ังนี้ จะใหที่ประชุมผูถือหุนลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปดเผย คือ 
การนับคะแนนเสียงในแตละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนท่ีลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง และจะนํา
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คะแนนเสียงไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงดังกลาว      หักออกจากจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุม สวนท่ีเหลือจะ
ถือวาเปนคะแนนเสียงท่ีเห็นดวยในวาระนั้นๆ 

ถาไมมีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหถือวาทานผูถือหุนเห็นชอบหรือเห็นดวยตามมติท่ีนําเสนอ หากมี
ผูถือหุนทานใดคัดคาน ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหใชบัตรลงคะแนนท่ีบริษัทฯจัดให สําหรับการออกเสียงลงคะแนน ใหถือ
หนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง ท้ังนี้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯจะนําคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง หักออกจาก
จํานวนคะแนนเสียงทั้งหมด สวนผูถือหุนที่ทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขารวมประชุมและเปนแบบออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงคของทานผูถือหุนนั้น บริษัทฯไดนําคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ตามความประสงคของทานผูถือ
หุน บันทึกรวมไวในเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือการลงมติตามวาระไวแลว 

4. วาระการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทคร้ังท่ี 1/2554 
สําหรับวาระการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯครั้งที่ 1/2554 ในวันนี้ มีจํานวน 12 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือ

บอกกลาวเรียกประชุมที่ไดสงใหทานผูถือหุนเพ่ือใหผูถือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลลวงหนากอนการประชุมแลว  
บริษัทฯไดประกาศปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเมื่อวันท่ี 9 มีนาคม พ.ศ.2554  โดยกําหนดวันปดสมุดทะเบียนผูถือ

หุนต้ังแตวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2554 เวลา 9.00 น. จนกวาการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปจะแลวเสร็จ เพ่ือกําหนดรายชื่อผูมี
สิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 1/2554  พรอมท้ังผูมีสิทธิรับเงินปนผลและผูมีสิทธิจองซื้อหุนเพ่ิมทุนของ 
บริษัทฯ 
ตอจากนั้น ประธานฯไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 
  
ระเบียบวาระท่ี 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2554 

ประธานฯขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี  22 
กุมภาพันธ พ.ศ.2554 โดยสําเนารายงานการประชุมดังกลาว ไดจัดสงไปยังผูถือหุนลวงหนาพรอมกับคําบอกกลาวเรียกประชุมใน
คร้ังนี้แลว  หลังจากนั้นไดมีการเสนอและรับรองโดยชอบแลว ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติเปนเอกฉันท 

หลังจากไดมีการเสนอและรับรองโดยชอบแลว ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติเปนเอกฉันทดังนี้ 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ  พ.ศ.2554 ตามท่ี
ประธานฯ เสนอ 
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้ 
 ผูถือหุน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 
(1) รับรองรายงานการประชุม 292,714,570 100.00 
(2) ไมเห็นดวย 0 0 
(3) งดออกเสียง 0 0 
(4) บัตรเสีย 0 0 
 รวมจํานวนเสียง 292,714,570 100.00 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป พ.ศ.2553 

ประธานฯ แจงตอท่ีประชุมวาคณะกรรมการ ไดรายงานกิจการของบริษัทฯในรอบปพ.ศ. 2553 ตามรายละเอียดใน
รายงานประจําป พ.ศ. 2553 ซึ่งไดจัดสงไปยังผูถือหุนพรอมคําบอกกลาวเรียกประชุมในครั้งนี้แลว และไดมอบหมายให ดร.รัชฎา  
ฟองธนกิจ รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปพ.ศ. 2553ของบริษัทฯ 

หลังจากไดมีการเสนอและรับรองโดยชอบแลว ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติเปนเอกฉันทดังนี้ 
มติที่ประชุม   รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป พ.ศ.2553  
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โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้ 
 ผูถือหุน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 
(1) รับทราบผลการดําเนินงาน 292,714,570 100.00 
(2) ไมเห็นดวย 0 0 
(3) งดออกเสียง 0 0 
(4) บัตรเสีย 0 0 
 รวมจํานวนเสียง 292,714,570 100.00 

 
ระเบียบวาระท่ี 3   พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ.2553 พรอมท้ังรายงานของผูสอบบัญชีของ

บริษัทฯ 
ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ  สําหรับปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2553 ซึ่งได

ผานการตรวจสอบและรับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯแลว โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจําป พ.ศ.
2553 ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมคําบอกกลาวเรียกประชุมในคร้ังนี้ และขอใหประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน(CFO) นําเสนอ
ตอที่ประชุมผูถือหุนเก่ียวกับผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯประจําป พ.ศ.2553 

ประธานเจาหนาท่ีบริหารการเงิน  รายงานฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ  บริษัทฯสําหรับปสิ้นสุด ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม พ.ศ.2553 ตามท่ีปรากฏในรายงานประจําป พ.ศ.2553 ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

ในป พ.ศ.2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดจากการใหบริการทั้งสิ้น 958.48 ลานบาท      มีกําไรสุทธิท้ังสิ้น 60.28 
ลานบาท มีสินทรัพยรวมท้ังสิ้น 1,010.30 ลานบาท มีหนี้สินรวมท้ังสิ้น 488.27 ลานบาท และมีสวนของผูถือหุนท้ังสิ้น 522.03 
ลานบาท โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญโดยสังเขป ดังนี ้
งบดุลรวม 
ดานสินทรัพย 

- ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมท้ังสิ้น 1,010.30 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ สิ้นป
2552 ทั้งสิ้น 31.58 ลานบาท  

ดานหนี้สินและสวนของผูถือหุน 
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สินรวมท้ังสิ้น 488.27 ลานบาท ลดลงจาก ณ สิ้นป 2552 

ท้ังสิ้น 60.01 ลานบาท  
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2553 สวนของผูถือหุนตามงบการเงินรวมของบริษัทฯมีจํานวนท้ังสิ้น 522.04 ลานบาท 

เพิ่มข้ึนจาก ณ สิ้นป2552 ทั้งสิ้น 91.60 ลานบาท 
งบกําไรขาดทุน 

- ในป พ.ศ.2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดจากการใหบริการรวมทั้งสิ้น 958.48 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปพ.ศ. 
2552 ทั้งสิ้น 51.19 ลานบาท เนื่องจากการใหบริการรักษาพยาบาลท่ีเพ่ิมขึ้น 

- ในป พ.ศ.2553 บริษัทฯและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิท้ังสิ้น 60.28 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป พ.ศ.2552 ท้ังสิ้น 5 ลานบาท 
 จากรายละเอียดของฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอยท่ีไดรายงานขางตนแลว  ประธานฯ 
ไดนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  สําหรับปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ.2553 

 หลังจากไดมีการเสนอและรับรองโดยชอบแลว ท่ีประชุมไดพิจารณาและมีมติเปนเอกฉันทดังนี้ 
มติที่ประชุม   มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  พ.ศ.2553 พรอมท้ังรายงานของผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ตามที่ประธานเสนอ 
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โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้ 
 ผูถือหุน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 
(1) เห็นดวย 292,714,570 100.00 
(2) ไมเห็นดวย 0 0 
(3) งดออกเสียง 0 0 
(4) บัตรเสีย 0 0 
 รวมจํานวนเสียง 

 
292,714,570 100.00 

ระเบียบวาระท่ี 4   พิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผล สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2553 และการ
จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย 

ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2553 
และการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย และขอใหประธานเจาหนาท่ีบริหารการเงินนําเสนอตอท่ีประชุม ประธานเจาหนาท่ีบริหาร
การเงิน เสนอตอท่ีประชุมอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานประจําป พ.ศ.2553 และการจายเงินปนผล ดังนี้ 

-   จัดสรรกําไรเปนเงินสํารองตามกฎหมายจํานวนทั้งสิ้น 1,955,713.32 บาท 
- จายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.06 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 21,000,000 บาท   ใหแกผูถือหุนท่ีมีชื่อปรากฏอยูใน

สมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ.2554 และจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 
2554   

 การจายเงินปนผลในอัตราดังกลาวเปนอัตราท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวและเห็นวาเหมาะสม โดยบริษัทฯ ยังมี
เงินทุนเพียงพอที่จะรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ ไดอยางตอเนื่อง 

หลังจากไดมีการเสนอและรับรองโดยชอบแลว ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติเปนเอกฉันทดังนี้ 
มติที่ประชุม   มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรกําไรเปนเงินสํารองตามกฎหมายจํานวนท้ังสิ้น 1,955,713.32 บาท และจายเงิน
ปนผลสําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2553 ในอัตราหุนละ 0.06 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 21,000,000 บาท   ใหแก
ผูถือหุนท่ีมีชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2554 และจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันที่ 9 
พฤษภาคม พ.ศ. 2554  ตามท่ีเสนอ 
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้ 

 ผูถือหุน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 
(1) เห็นดวย 292,714,570 100.00 
(2) ไมเห็นดวย 0 0 
(3) งดออกเสียง 0 0 
(4) บัตรเสีย 0 0 
 รวมจํานวนเสียง 292,714,570 100.00 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   พิจารณาแตงต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 

ประธานฯแจงตอท่ีประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัท กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวน 
กรรมการท้ังหมดจะตองออกจากตําแหนงตามวาระเมื่อมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกคราวสําหรับกรรมการท่ีตองออก
ตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนในครั้งนี้ มีดังนี้ 

1. พญ.สายสุณี วนดุรงควรรณ   รองประธานกรรมการ 
2. นายบุญมี ศรีธระชิยานนท   กรรมการ 
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3. นพ.สุรพล โลหสิริวัฒน   กรรมการ  
4. นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา   กรรมการ 

ประธานฯไดแจงตอท่ีประชุมวาเพ่ือใหการเลือกตั้งกรรมการเปนไปอยางบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเปนไปตามแนวทางการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดี จึงขอเชิญกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระออกจากหองประชุมกอนการเลือกตั้ง 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา กรรมการท้ัง 4 ทาน มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ อีกทั้งมีทักษะ 
ความรูความสามารถ และประสบการณตรงตามท่ีบริษัทฯ กําหนด และท่ีผานมา กรรมการท้ัง 4 ทาน ยังไดปฏิบัติหนาท่ีดวยความ
รับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตยสุจริต เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทฯ มาโดยตลอด 
ตลอดจนไดสรางผลงานอันเปนคุณประโยชนตอบริษัท ในฐานะกรรมการเปนอยางดี  ดังนั้น จึงขอเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุน
พิจารณาแตงตั้งกรรมการทั้ง 4 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯตอไปอีกวาระหนึ่ง  สําหรับประวัติโดยยอ ขอมูล
และผลงานของกรรมการทั้ง 4 ทานมีปรากฏในเอกสารแนบทายคําบอกกลาวเรียกประชุมท่ีไดจัดสงไปยังผูถือหุนลวงหนาแลว 
ประธานฯจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงต้ังกรรมการท้ัง 4 ทานท่ีครบกําหนดออกตามวาระ กลับเขามาดํารงตําแหนงอีกครั้งหนึ่ง 
 หลังจากไดมีการเสนอและรับรองโดยชอบแลว ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติเปนเอกฉันทดังนี้ 
มติที่ประชุม   มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแตงตั้งพญ.สายสุณี วนดุรงควรรณ, นายบุญมี ศรีธระชิยานนท นพ.สุรพล โลหสิริวัฒน และ
นพ.มงคล วณิชภักดีเดชา กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯอีกวาระหนึ่งตามท่ีประธานฯ เสนอ 
โดยมีผลการนับคะแนน ดังนี้ 

(1) อนุมัติแตงตั้ง พญ.สายสุณี วนดุรงควรรณ เปนกรรมการ 
 ผูถือหุน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

(1) เห็นดวย 292,714,570 100.00 
(2) ไมเห็นดวย 0 0 
(3) งดออกเสียง 0 0 
(4) บัตรเสีย 0 0 
 รวมจํานวนเสียง 292,714,570 100.00 

 

(2) อนุมัติแตงตั้ง นายบุญมี ศรีธระชิยานนท เปนกรรมการ 
 ผูถือหุน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

(1) เห็นดวย 292,714,570 100.00 
(2) ไมเห็นดวย 0 0 
(3) งดออกเสียง 0 0 
(4) บัตรเสีย 0 0 
 รวมจํานวนเสียง 292,714,570 100.00 
 

(3)  อนุมัติแตงต้ัง นพ.สุรพล โลหสิริวัฒนเปนกรรมการ 
 ผูถือหุน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

(1) เห็นดวย 292,714,570 100.00 
(2) ไมเห็นดวย 0 0 
(3) งดออกเสียง 0 0 
(4) บัตรเสีย 0 0 
 รวมจํานวนเสียง 292,714,570 100.00 
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(4)  อนุมัติแตงต้ัง นพ.มงคล วณิชภักดีเดชาเปนกรรมการ 
 ผูถือหุน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

(1) เห็นดวย 292,714,570 100.00 
(2) ไมเห็นดวย 0 0 
(3) งดออกเสียง 0 0 
(4) บัตรเสีย 0 0 
 รวมจํานวนเสียง 292,714,570 100.00 
 
ระเบียบวาระท่ี 6   พิจารณาและอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 

ประธานฯ ขอใหนายวิระ  มาวิจักขณ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  นําเสนอรายละเอียดการแตงตั้งและกําหนด
คาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป พ.ศ.2554  ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอตอท่ีประชุมวา คณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวและเห็นวาจากการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2554 เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ พ.ศ.2554 ซึ่งเปนการประชุมเพื่อ
แปลงสภาพบริษัทเปนบริษัทมหาชนจํากัด และไดมีการขออนุมัติที่ประชุมเพื่อแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนไปแลว
นั้น เพ่ือใหการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพจึงขอใหท่ีประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการแตงต้ัง
ผูสอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป พ.ศ.2554  โดย
กําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังตอไปนี้เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของ  บริษัทฯ ดังรายนาม
ตอไปนี้ 

1. นางวิไลรัตน  โรจนนครินทร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3104 
2. นางสุวิมล       กฤตยาเกียรณ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2982 
3. นางพรสรัญ    รุงเจริญกิจกุล      ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3255 
สําหรับคาสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ไดเสนอคาสอบบัญชีรวมเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 

1,180,000.00 บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถวน)  โดยมีรายละเอียดของคาสอบบัญชี ดังนี้ 
คาสอบทานงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ไตรมาสท่ี 1-3 ไตรมาสละ 90,000 บาท 
คาสอบทานงบการเงินรวม ไตรมาสท่ี 1-3 ไตรมาสละ 90,000 บาท 
คาสอบบัญชีประจํางวดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2554 450,000 บาท 
คาตรวจสอบงบการเงินรวม ประจํางวดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2554 90,000 บาท 
คาใชจายในการสอบทานกระดาษทําการของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.(ถาม)ี 
ซึ่งจะเรียกเก็บตามระยะเวลาประมาณ 

100,000 บาท 

  
นอกจากนี้ เพ่ือใหนโยบายการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีของบริษัทยอยเปนมาตรฐานเดียวกันกับของบริษัทฯ จึง

เสนอใหผูสอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยของบริษัทฯ ท้ัง 3 
บริษัทไดแก บริษัท สายวิชัยพัฒนา จํากัด,  บริษัท ศรีสาครเวชวิวัฒน จํากัด และบริษัท โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา จํากัด 
 หลังจากไดมีการเสนอและรับรองโดยชอบแลว ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติเปนเอกฉันทดังนี้ 
มติที่ประชุม   มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีตามท่ีประธานเสนอ 
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้ 
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 ผูถือหุน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 
(1) เห็นดวย 292,714,570 100.00 
(2) ไมเห็นดวย 0 0 
(3) งดออกเสียง 0 0 
(4) บัตรเสีย 0 0 
 รวมจํานวนเสียง 292,714,570 100.00 
 
ระเบียบวาระท่ี 7   พิจารณาและอนุมัติขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัทฯและกําหนด

คาตอบแทนของกรรมการบริษัท            
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา จากการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2554 เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ พ.ศ.2554  ไดมีการ

แตงต้ังคณะกรรมการของบริษัทฯ และกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการของ บริษัทฯไปแลวนั้น แตยังไมไดขออนุมัติตอท่ี
ประชุมผูถือหุนในเร่ืองของขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัทฯ จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯและบริษัทยอย ใหเปนไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯและบริษัทยอย ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนท่ีชอบดวยกฎหมาย ดวยความซื่อสัตย
สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯและบริษัทยอย โดยสรุปอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบที่สําคัญของ
คณะกรรมการบริษัท ไดดังนี้ 

1. ดูแลและจัดการบริษัทฯและบริษัทยอยเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของ
บริษัทฯและบริษัทยอย ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุน เวนแตในเร่ืองที่ตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผู
ถือหุนกอนการดําเนินการ เชน เรื่องท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดมติจากท่ีประชุมผูถือหุน การทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อหรือขายสินทรัพยท่ีสําคัญตามกฎเกณฑของคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย หรือตามท่ีหนวยงานราชการอ่ืนๆกําหนด เปนตน 

2. ทบทวนและใหความเห็นชอบเร่ืองที่มีสาระสําคัญ ไดแก นโยบาย แผนงานและงบประมาณการลงทุน
ในโครงการที่ไมมีในงบประมาณประจําป โครงสรางการบริหาร อํานาจการบริหาร นโยบายเกี่ยวกับ
การกํากับดูแลกิจการ การทําธุรกรรมหรือการกระทําใดๆอันอาจมีผลกระทบตอฐานะการเงิน หนี้สิน 
สถานภาพ การประกอบธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัทฯและบริษัทยอย การจายเงินปนผลระหวางกาล 
รวมถึงรายการอื่นใดท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือท่ีกฎหมายกําหนด 

3. กํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ไดรับอนุมัต ิ

4. พิจารณาอนุมัติแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวของ ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลง
เพราะเหตุอ่ืนนอกจากการออกตามวาระ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติแตงต้ังประธานเจาหนาท่ีบริหารของ
บริษัทฯและบริษัทยอย 
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5. พิจารณาแตงต้ังและกําหนดบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการชุดยอย ดังตอไปนี ้
-   จัดตั้งคณะกรรมการชุดยอยตางๆตามความเหมาะสมและความจําเปน เพ่ือชวยปฏิบัติงานตามความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัท ไดแก  คณะกร รมการตรวจ สอบ คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูง  และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง เปนตน 

-   พิจารณาอนุมัติบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงใน
องคประกอบของคณะกรรมการชุดยอยท่ีไดมีการแตงต้ังข้ึน 

6. ดูแลผลประโยชนของผูถือหุนท้ังรายใหญและรายยอยตามสิทธิอยางเปนธรรม รวมถึงปฏิบัติตอผูถือหุน
และผูมีสวนไดเสีย อยางเปนธรรม 

7. จัดใหมีการถวงดุลอํานาจของฝายจัดการ และ/หรือผูถือหุนรายใหญใหอยูในระดับที่เหมาะสม โดยให
ความสําคัญตอสัดสวนหรือจํานวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการของบริษัทฯดวย 

8. ดูแลใหมีกระบวนการในการจัดสงขอมูลเพ่ือใหคณะกรรมการไดรับขอมูลจากฝายจัดการเพียงพอท่ีจะ
ทําใหสามารถปฏิบัติตามอํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบไดอยางสมบูรณ 

9. ดูแลใหมีกระบวนการและการจัดการที่ชัดเจนและโปรงใส เก่ียวกับการทํารายการระหวางกันระหวาง
บริษัทฯและบริษัทยอยกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน เพ่ือปองกันไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดย
ตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตองและเพียงพอ รวมทั้งมีการรายงานตอคณะกรรมการบริษัท
อยางสม่ําเสมอ 

10. พิจารณากําหนดและแกไขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการที่มีอํานาจเซ็นผูกพันบริษัทฯและบริษัทยอยได 
11. จัดใหมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได รวมท้ังดูแลใหมีระบบการ

ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังใหความเห็นชอบตอ
การเปล่ียนแปลงนโยบายและวิธีการปฏิบัติที่มีนัยสําคัญเก่ียวกับการบัญชีและการควบคุมภายในของ
บริษัทฯและบริษัทยอย 

12. อํานาจในการดําเนินการดังตอไปนี้จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนกอน ทั้งนี้
กําหนดใหรายการท่ีกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนอ่ืนใดของบริษัทฯหรือบริษัทยอย ใหกรรมการที่มีสวนไดเสียในเร่ืองนั้น ไมมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 
12.1   เร่ืองที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติท่ีประชุมผูถือหุน 
12.2   การทํารายการที่กรรมการมีสวนไดเสีย และอยูในขายที่กฎหมายระบุใหตองไดรับอนุมัติจากท่ี

ประชุมผูถือหุน 
13.   คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอยางใดอยาง

หนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได ทั้งนี้ การมอบอํานาจดังกลาวขางตนจะไมรวมถึงการมอบอํานาจหรือการ
มอบอํานาจชวงท่ีทําใหกรรมการหรือผูรับมอบอํานาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการท่ีตนเองหรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือมีผลประโยชนอ่ืนใด ขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัทฯ
หรือบริษัทยอย รวมท้ังกําหนดใหตองขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถือหุนในการทํารายการท่ีเก่ียว
โยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยท่ีสําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอย ตามขอกําหนด
ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของในเรื่องดังกลาว 
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สวนคาตอบแทนกรรมการยังคงยืนยันตามมติการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 ผูถือ
หุนเสนอวาคาตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบไมเหมาะสม ควรพิจารณาเพ่ิมคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานฯ แจงวาเนื่องจากในป 2554 นี้คณะกรรมการจะตองทํางานมากข้ึนเพราะจะตองนําบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งจะตองมีการประชุมคณะกรรมการเปนประจําทุกเดือน และคณะกรรมการทุกคนยินดีเสียสละเพื่อ
ผลประโยชนแกผูถือหุนทุกคนและบริษัทฯ จึงเห็นวาคาตอบแทนดังกลาวเหมาะสมแลว และจะนําไปพิจารณาปรับคาตอบแทน
ใหแกกรรมการบริษัทในปตอไป 
 หลังจากไดมีการเสนอและรับรองโดยชอบแลว ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติเปนเอกฉันทดังนี้ 
มติที่ประชุม   มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัทฯตามที่เสนอมาทุก
ประการ และเห็นชอบคาตอบแทนกรรมการของบริษัทฯซึ่งไดรับอนุมัติตามมติการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2554 เมื่อวันท่ี 
22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 ในวงเงินไมเกิน 4,000,000 บาท 
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้ 

 ผูถือหุน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 
(1) เห็นดวย 292,714,570 100.00 
(2) ไมเห็นดวย 0 0 
(3) งดออกเสียง 0 0 
(4) บัตรเสีย 0 0 
 รวมจํานวนเสียง 292,714,570 100.00 
 
ระเบียบวาระท่ี 8   พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ประธานฯแจงตอท่ีประชุมวาบริษัทฯมีนโยบายท่ีจะขยายกิจการและเพ่ิมศักยภาพทางดานเคร่ืองมือทางการแพทยเพื่อให
สามารถแขงขันกับตลาดได    คณะกรรมการของบริษัทฯจึงเห็นสมควรใหมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯอีกจํานวน  
210,000,000 บาท (สองรอยสิบลานบาท) โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 210,000,000 หุน (สองรอยสิบลานหุน)   มูลคาหุน
ท่ีตราไวหุนละ 1 บาท (หนึ่งบาท) รวมเปนทุนจดทะเบียนของบริษัทฯหลังการเพิ่มทุน ทั้งสิ้น 560,000,000 บาท (หารอยหกสิบ
ลานบาท) โดยจะมีการเสนอขายหุนเพ่ิมทุนดังกลาวแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering: RO) และ
แกประชาชนท่ัวไป (Initial Public Offering: IPO) 

ผูถือหุนเสนอใหบริษัทฯ พิจารณาเร่ืองการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯซึ่งอาจจะมีผลกระทบตอผูถือหุนในกรณี
ตอไปนี้ 

1. ราคาหุนจะลดลง เพราะ supply ของหุนเพ่ิมมากข้ึน 
2. ถามีหุนจํานวนมากจะทําใหเงินปนผลตอหุนถูกเฉล่ียออกไป ทําใหผลตอบแทนท่ีไดรับไมคุมกับภาวะเงิน

เฟอในปจจุบัน 
จึงเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ครั้งนี้เปนจํานวนทั้งสิ้น 185,000,000 หุน ( หนึ่ง

รอยแปดสิบหาลานหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวมเปนเงินจํานวนท้ังสิ้น 185,000,000 บาท (หนึ่งรอยแปดสิบหาลานบาท) 
ทําใหบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนหลังการเพ่ิมทุนท้ังสิ้น 535,000,000 บาท (หารอยสามสิบหาลานบาท) หลังจากนั้น ประธานฯจึงได
สอบถามผูถือหุนทานอ่ืนวามีความเห็นอยางไรเพิ่มเติม หรือมีผูคัดคานเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจํานวน 185,000,000 บาท หรือไม เมื่อ
ไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามเพ่ิมเติมหรือคัดคาน ประธานฯ จึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท
ฯอีกจํานวน  185,000,000 บาท (หนึ่งรอยแปดสิบหาลานบาท) โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 185,000,000 หุน (หนึ่งรอย
แปดสิบหาลานหุน)   มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท (หนึ่งบาท) รวมเปนทุนจดทะเบียนของบริษัทฯหลังการเพิ่มทุนท้ังสิ้น 
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535,000,000 บาท (หารอยสามสิบหาลานบาท) โดยการเสนอขายหุนเพิ่มทุนดังกลาวแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯตามสัดสวนการ
ถือหุน (RO)และแกประชาชนทั่วไป (IPO) ตามที่มีผูถือหุนเสนอมา 
 หลังจากไดมีการเสนอและรับรองโดยชอบแลว ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติเปนเอกฉันทดังนี้ 
มติที่ประชุม   มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯอีกจํานวน  185,000,000 บาท (หนึ่งรอยแปดสิบหาลาน
บาท) โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 185,000,000 หุน (หนึ่งรอยแปดสิบหาลานหุน)   มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท 
(หนึ่งบาท) ตามที่มีผูถือหุนเสนอมา 
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้ 

 ผูถือหุน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 
(1) เห็นดวย 292,714,570 100.00 
(2) ไมเห็นดวย 0 0 
(3) งดออกเสียง 0 0 
(4) บัตรเสีย 0 0 
 รวมจํานวนเสียง 292,714,570 100.00 
 
ระเบียบวาระท่ี 9   พิจารณาอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4. ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯและแกไข

เพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯ  
ประธานฯขอใหประธานเจาหนาที่บริหารการเงินนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน ประธานเจาหนาที่บริหารการเงินเสนอวา

เพื่อใหสอดคลองกับมติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯในวาระกอนหนานี้ จึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติแกไขหนังสือ
บริคณหสนธิของบริษัทฯขอ 4. ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เปนดังนี้ 

“ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 535,000,000 บาท (หารอยสามสิบหาลานบาท) 
 แบงออกเปน 535,000,000 หุน (หารอยสามสิบหาลานหุน) 
 มูลคาหุนละ  1 บาท (หนึ่งบาท) 
  โดยแบงออกเปน  
 หุนสามัญ 535,000,000 หุน (หารอยสามสิบหาลานหุน) 
 หุนบุริมสิทธิ - หุน (ศูนยหุน)” 

 และเสนอใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯจํานวน 7 ขอเพ่ือใหเปนไปตามระเบียบและขอกําหนดท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด 
โดยมีรายละเอียดของขอบังคับของบริษัทฯจํานวน 7 ขอ ซึ่งเสนอใหมีการแกไขเพ่ิมเติม ตามสิ่งที่สงมาดวย 6 ที่ไดจัดสงใหกับผู
ถือหุนทุกทานลวงหนาพรอมกับคําบอกกลาวเรียกประชุมแลว (ดูรายละเอียดของขอบังคับของบริษัทฯจํานวน 7 ขอ ซึ่งเสนอใหมี
การแกไขเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 1 ของรายงานการประชุมผูถือหุนนี้) 
 หลังจากไดมีการเสนอและรับรองโดยชอบแลว ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติเปนเอกฉันทดังนี ้
มติที่ประชุม   มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4. ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และ
แกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัทฯเพื่อใหเปนไปตามระเบียบและขอกําหนดท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด ตามที่เสนอมาทุกประการ 
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้ 
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 ผูถือหุน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 
(1) เห็นดวย 292,714,570 100.00 
(2) ไมเห็นดวย 0 0 
(3) งดออกเสียง 0 0 
(4) บัตรเสีย 0 0 
 รวมจํานวนเสียง 292,714,570 100.00 
 
ระเบียบวาระท่ี 10   พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯเพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการ

ถือหุน (Right Offering: RO) และเพื่อเสนอขายใหประชาชนท่ัวไป (Initial Public Offering: IPO) 
 ประธานฯ ขอใหนายบุญมี ศรีธระชิยานนท รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร นําเสนอตอท่ีประชุมรองประธานเจาหนาท่ี
บริหารเสนอใหมีการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯจํานวน 185,000,000 หุน (หนึ่งรอยแปดสิบหาลานหุน) มูลคาหุนตราไว
หุนละ 1 บาท (หนึ่งบาท) รวมเปนเงินจํานวนท้ังสิ้น 185,000,000 บาท (หนึ่งรอยแปดสิบหาลานบาท) เพ่ือเสนอขายใหแกผูถือหุน
เดิมตามสัดสวนการถือหุน (RO) และแกประชาชนท่ัวไป (IPO) ดังนี้ 

1) ใหจัดสรรหุนเพ่ิมทุนจํานวน 50,000,000 หุน (หาสิบลานหุน) มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท รวม 50,000,000 บาท (หา
สิบลานบาท) เพ่ือเสนอขายใหแกผูถือหุนสามัญเดิมของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering: RO)  เฉพาะผูถือหุนที่มี
รายชื่อท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันท่ี  23 มีนาคม พ.ศ.2554 เวลา 
12.00 น. ในอัตราการจองซื้อ 7 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม ในราคาเสนอขายหุนละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยกําหนดวันจองซื้อและชําระ
คาหุน ในระหวางวันท่ี 13-20 เมษายน พ.ศ.25542)ใหจัดสรรหุนเพ่ิมทุนจํานวน 135,000,000 หุน (หนึ่งรอยสามสิบหาลานหุน)   
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวม 135,000,000 บาท (หนึ่งรอยสามสิบหาลานบาท) เพ่ือเสนอขายใหแกประชาชนท่ัวไป(IPO) ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม  ในราคาเสนอ
ขายไมตํ่ากวามูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท   

โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เปนผูมีอํานาจในการกําหนด
รายละเอียดการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวขางตน และเปนผูกําหนดรายละเอียดและเงื่อนไขตางๆ ท่ีจําเปน หรือเก่ียวเนื่อง
กับการเสนอขายหุนดังกลาว รวมถึงการแตงต้ังผูจัดจําหนายและผูรบัประกันการจัดจําหนายหลักทรัพย  การจัดทํา ลงนาม สงมอบ
ซึ่งคําขออนุญาต หนังสือชี้ชวน  แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย สัญญา เอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย หนวยราชการ องคกรของรัฐ หรือบุคคลใดๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือการดําเนินการดังกลาวไดทุกประการ  
 หลังจากไดมีการเสนอและรับรองโดยชอบแลว ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติเปนเอกฉันทดังนี้ 
มติที่ประชุม   มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯเพ่ือเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือ
หุน (Right Offering: RO) จํานวน 50,000,000 หุน (หาสิบลานหุน) และเพ่ือเสนอขายใหประชาชนท่ัวไป (Initial Public Offering: 
IPO) จํานวน 135,000,000 หุน (หนึ่งรอยสามสิบหาลานหุน) รวมถึงมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย เปนผูมีอํานาจในการกําหนดรายละเอียดการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวขางตน และเปนผูกําหนด
รายละเอียดและเง่ือนไขตางๆ ท่ีจําเปน หรือเก่ียวเนื่องกับการเสนอขายหุนดังกลาว รวมถึงการแตงตั้งผูจดัจําหนายและผูรับประกัน
การจัดจําหนายหลักทรัพย  การจัดทํา ลงนาม สงมอบซึ่งคําขออนุญาต หนังสือชี้ชวน  แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย สัญญา เอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของกับคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หนวยราชการ องคกรของรัฐ หรือบุคคลใดๆ ท่ี
เกี่ยวของ เพื่อการดําเนินการดังกลาว ตามท่ีเสนอมาทุกประการ 
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้ 
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 ผูถือหุน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 
(1) เห็นดวย 292,714,570 100.00 
(2) ไมเห็นดวย 0 0 
(3) งดออกเสียง 0 0 
(4) บัตรเสีย 0 0 
 รวมจํานวนเสียง 292,714,570 100.00 
 
ระเบียบวาระท่ี 11   พิจารณาและอนุมัตินําหุนของบริษัทฯเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยและการเขาทําขอตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพยกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ประธานฯ ขอใหรองประธานเจาหนาท่ีบริหารนําเสนอตอท่ีประชุม รองประธานเจาหนาท่ีบริหารเสนอวาภายหลังการ

เสนอขายหุนเพ่ิมทุนของบริษัทฯตอประชาชน บริษัทฯจะนําหุนของบริษัทฯเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และเขาทําขอตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพยกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จึงเห็นควรใหที่
ประชุมผูถือหุนอนุมัติการนําหุนของบริษัทฯเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
เขาทําขอตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพยกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เปนผูมีอํานาจในการกําหนดรายละเอียดและเง่ือนไขตาง ๆ ท่ีจําเปน  และการดําเนินการที่
เกี่ยวเนื่องกับการนําหุนของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนการ
ดําเนินการเขาทําขอตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพยกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 หลังจากไดมีการเสนอและรับรองโดยชอบแลว ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติเปนเอกฉันทดังนี้ 
มติที่ประชุม   มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหนําหุนของบริษัทฯเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยและการเขาทําขอตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพยกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามท่ีประธานฯ เสนอ 
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้ 

 ผูถือหุน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 
(1) เห็นดวย 292,714,570 100.00 
(2) ไมเห็นดวย 0 0 
(3) งดออกเสียง 0 0 
(4) บัตรเสีย 0 0 
 รวมจํานวนเสียง 292,714,570 100.00 
 
ระเบียบวาระท่ี 12 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ  (ไมมี) 
 
ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนที่เขารวมประชุม และกลาวปดการประชุม เวลา 11.30 น. 
 
 
                                 รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงควรรณ 

ประธานที่ประชุม 

                นางณัฐกมล วิทยาประสิทธ์ิ 
                       เลขานุการที่ประชุม 


