
 
 

เอกสารเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ.2557 - 13 - 

 

(F 53-4) 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
วันที่ 11 สิงหาคม 2557 

 

ขาพเจา บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งท่ี 10/ 2557 เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2557 
เวลา 10.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุนเพิ่มทุน ดังตอไปนี้ 
 

1.  การเพิ่มทุน 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 535,000,000 บาท เปน 570,666,666 บาท แบง

ออกเปน 570,666,666 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท โดยออกหุนสามัญ จํานวน 35,666,666 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 
บาท รวม 35,666,666 บาท โดยเปนการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้ 

การเพิ่มทุน ประเภทหุน จํานวนหุน 
มูลคาที่ตราไว 
(บาทตอหุน) 

รวม 
(บาท) 

  แบบกําหนดวัตถุประสงคใน หุนสามัญ 35,666,666 1.00 35,666,666 
          การใชเงินทุน หุนบุริมสิทธิ - - - 
  แบบมอบอํานาจท่ัวไป หุนสามัญ - - - 
         (General Mandate) หุนบุริมสิทธิ - - - 
 

2.  การจัดสรรหุนเพิ่มทุน 
ท่ีประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหจัดสรรหุนสามัญ จํานวน 35,666,666 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท รวม 35,666,666 
บาท เพื่อรองรับการจายหุนปนผล 

 

2.1 รายละเอียดการจัดสรร   

จัดสรรใหแก จํานวนหุน 
อัตราสวน 

(เดิม : ใหม) 
ราคาขายตอหุน 

(บาท) 
วัน เวลา จองซ้ือและชําระเงินคาหุน 

ผูถือหุนเดิม 35,666,666 15 หุนเดิม :  1 หุนใหม - เพื่อรองรับการจายปนผล 
หมายเหตุ   คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผลในวันท่ี 28 ตุลาคม 2557 (Record date) และใหรวบรวมรายชื่อตาม

มาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันท่ี 29 ตุลาคม 
2557 

 

2.2 การดําเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุน  
 ในกรณีท่ีหุนสามัญท่ีเกิดจากการจายหุนปนผลคํานวณไดออกมาเปนเศษหุน บริษัทฯ จะจายปนผลเปนตัวเงินแทนการจาย

หุนปนผลในอัตราหุนละ 0.06666667 บาท  
 

2.3 จํานวนหุนคงเหลือที่ยังมิไดจัดสรร  
- ไมมี -     
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3.  กําหนดวันประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุนเพิ่มทุน   
กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2557 ในวันท่ี 17 ตุลาคม 2557 เวลา เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมขวัญเมือง 
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล ออมนอย (อาคาร 1 ช้ัน 7) โดย 
 กําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนต้ังแตวันท่ี................................. จนกวา

การประชุมผูถือหุนดังกลาวจะแลวเสร็จ 
 กําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน ในวันท่ี 1 กันยายน 2557 และใหรวบรวมรายช่ือตาม ม.225 

ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียน ในวันท่ี 2 กันยายน 2557 (วันทําการถัดจากวันกําหนดรายช่ือผูถือหุน) 
 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุนตอหนวยงานราชการที่เก่ียวของและเงื่อนไขการขออนุญาต 
 การอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2557  
 การดําเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนตอกระทรวงพาณิชย 
 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพยฯ ในการนําหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีออกใหมจากการจายหุนปนผล เขาจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยฯ  
 

5. วัตถุประสงคของการเพิ่มทุนและการใชเงินทุนในสวนที่เพิ่ม   
 เพื่อจัดสรรเปนหุนปนผลใหแกผูถือหุนเดิม เพื่อเปนผลตอบแทนการลงทุนแกผูถือหุนโดยออกเปนหุนปนผลแทนการจาย

ปนผลเปนเงินสด  
 

6.  ประโยชนที่บริษัทจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน  
 เพื่อเพิ่มสภาพคลองในหุนของบริษัทฯ 
 บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอสําหรับการดําเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจ 

 

7. ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน  
 บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได และ

หักสํารองตางๆ ทุกประเภทตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อยางไรก็ตาม การจายเงินปน
ผลดังกลาวจะข้ึนอยูกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เง่ือนไขและขอกําหนดในสัญญาตางๆ ท่ีบริษัทฯ ผูกพันอยู รวมท้ัง
ขอจํากัดทางกฎหมาย ความจําเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตดวย 

 ผูถือหุนท่ีไดรับการจัดสรรหุนปนผลจะมีสิทธิเชนเดียวกับผูถือหุนของบริษัทฯ เชน มีสิทธิไดรับเงินปนผล สิทธิในการเขา
รวมประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม เปนตน 

 

8. รายละเอียดอ่ืนใดที่จําเปนสําหรับผูถือหุนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน 
- ไมมี -  

 

9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพิ่มทุน/ จัดสรรหุนเพิ่มทุน  
การดําเนินการ วัน / เดือน / ป 

1. วันประชุมคณะกรรมการบริษัท 11 สิงหาคม 2557 
2. กําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้ง

ท่ี 1/2557  
1 กันยายน 2557 
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การดําเนินการ วัน / เดือน / ป 
3. รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุด

ทะเบียนพักการโอนหุน สําหรับการเขารวมประชุมผูถือหุน 
2 กันยายน 2557 

4. วันประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/ 2557  17 ตุลาคม 2557 
5. วันท่ีนํามติท่ีประชุมผูถือหุนไปจดทะเบียนเพิ่มทุนตอกรมพัฒนาธุรกิจ

การคา กระทรวงพาณิชย 
ภายใน 14 วัน นับแตวันท่ีไดรับอนุมัติ

จากท่ีประชุมผูถือหุน 
6. กําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผล  28 ตุลาคม 2557  
7. รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุด

ทะเบียนพักการโอนหุนสําหรับการรับเงินปนผล 
29 ตุลาคม 2557  

8. กําหนดจายปนผล 14 พฤศจิกายน 2557 
 

บริษัทฯ ขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตองและครบถวนทุกประการ 
 
 

 
     
        นางสายสุณี วนดุรงควรรณ 
        รองประธานกรรมการบริษัท   

    
 
                                                                                                     

              นายพงษศักด์ิ  วัฒนา 
    กรรมการบริษัท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


