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ท่ี ศวว. 248/2557 

  วันท่ี 19 กันยายน 2557  
 

เรื่อง     ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2557 
 

เรียน    ทานผูถือหุนของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ    1.  สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2557 
 2.   แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) 
 3.   ประวัติบุคคลท่ีบริษัทฯ ประสงคจะแตงต้ังเปนกรรมการใหม 
 4.   รายละเอียดการจายคาตอบแทนกรรมการบริษัท 
 5. ขอบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุนและการออกเสียงลงคะแนน 
 6.   ขอมูลกรรมการอิสระผูรับมอบฉันทะกรณีท่ีผูถือหุนประสงคจะเลือกกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะ 
 7.   หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. 
 8. หลักฐานแสดงสิทธิ์การเขารวมประชุมผูถือหุน 
 9.   แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม 
 

ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) ครั้งท่ี 10/2557 ซึ่งจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 11 
สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. ไดมีมติใหเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2557 ในวันท่ี 17 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00 น. ณ หอง
ประชุมขวัญเมือง โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล ออมนอย (อาคาร 1 ช้ัน 7) เลขท่ี 74/5 หมู 4 ตําบลออมนอย อําเภอกระทุม
แบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที ่1  เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 
ขอเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป พ.ศ.2557 ใหกระทรวงพาณิชย 

ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดแลว และบริษัทฯ ไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวพรอมหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุน 
ตามสิ่งท่ีสงมาดวย หมายเลข 1 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นวารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป พ.ศ. 2557 ไดมี
การบันทึกรายงานไวอยางถูกตองตรงตามมติของท่ีประชุมผูถือหุนสมควรท่ีจะรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

 

ระเบียบวาระที ่3  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินสํารองตามกฎหมาย และอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานงวด 6 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 
ขอเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไร

สุทธิหลังหักภาษีเงินได และหักสํารองตางๆ ทุกประเภทตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ อยางไรก็ตาม  
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การจายเงินปนผลดังกลาวจะข้ึนอยูกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เง่ือนไขและขอกําหนดในสัญญาตางๆ ท่ีบริษัทฯ ผูกพันอยู รวมท้ัง
ขอจํากัดทางกฎหมาย ความจําเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตดวย โดยผลการดําเนินงานของบริษัทฯ งวด 6 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 
30 มิถุนายน 2557 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 54.49 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ ไดกําหนดจายปนผลระหวางกาล
จากกําไรสุทธิเฉพาะกิจการ ดังนี ้

3.1       จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมายและตามขอบังคับบริษัทฯ จํานวน 2,809,635.37 บาท 
3.2       จายปนผลเปนเงินสดเพื่อชําระภาษีหัก ณ ท่ีจาย ในอัตราหุนละ 0.00740741 บาท หรือคิดเปนจํานวน 
เงินไม เกิน 3.963 ลานบาท 
3.3       จายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 35,666,666 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท ใหแกผูถือ

หุนของบริษัทฯ ในอัตรา 15 หุนเดิม ตอ 1 หุนปนผล รวมมูลคาท้ังสิ้นไมเกิน 35.67 ลานบาท คิดเปนอัตราการจายปนผล 0.06666667 
บาทตอหุน กรณีมีเศษหุน ใหจายปนผลเปนตัวเงินแทนการจายหุนปนผลในอัตราหุนละ 0.06666667 บาท 

รวมเปนการจายปนผลท้ังในรูปของเงินปนผลและหุนปนผลในอัตราหุนละ 0.07407408 บาท คิดเปนมูลคารวมท้ังสิ้น 
39.63 ลานบาท ซึ่งเงินปนผลท้ังหมดจะถูกหักภาษี ณ ท่ีจายตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด  

ท้ังนี ้กําหนดใหมีการจายเงินปนผลท้ังท่ีจายเปนเงินสดและหุนสามัญของบริษัทฯ ในวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2557 โดย
บริษัทฯ กําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับปนผล (Record Date) ในวันท่ี 28 ตุลาคม 2557 และใหรวบรวมรายช่ือผูถือหุนตามมาตรา 
225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 (รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอน
หุนในวันท่ี 29 ตุลาคม 2557 

วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวา ท่ีประชุมผูถือหุนสมควรท่ีจะอนุมัติการ

จัดสรรกําไรเพื่อจายเงินปนผลระหวางกาลจากกําไรสุทธิเฉพาะกิจการ ท้ังในรูปของเงินสดและหุนสามัญของบริษัทฯ ดังกลาว ท้ังนี้การ
จายเงินปนผลในอัตราดังกลาวขางตนเปนอัตราท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นวาเหมาะสม และสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผล
ของบริษัทฯ ท่ีกําหนดไว 
 

ระเบียบวาระที่ 4  พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจายหุนปนผล 
ขอเท็จจริงและเหตุผล : สืบเนื่องจากการเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจายปนผลเปนหุนสามัญของ

บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
จํานวน 35,666,666 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจายหุนปนผล  

นอกจากนี้ เพื่อใหการดําเนินการในรายละเอียดท่ีเกี่ยวของสามารถดําเนินการไดโดยสะดวก และบรรลุผลสําเร็จ 
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลท่ี
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูพิจารณากําหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดสรร เง่ือนไข และรายละเอียด
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดสรร  การออกหุนสามัญเพื่อรองรับการจายหุนปนผลตามท่ีจําเปนและสมควรภายใตกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
รวมถึงการดําเนินการใดๆ ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงการนําหุนสามัญเพิ่มทุนขางตนเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอตลาด
หลักทรัพยฯ 

ท้ังนี ้วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวา ท่ีประชุมผูถือหุนสมควรท่ีจะอนุมัติการ

จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจายหุนปนผล ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ รวมท้ังสมควรท่ีจะอนุมัติมอบหมายให 
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คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ กระทําการดังท่ีไดกลาวมาขางตนดวย 
 

ระเบียบวาระที ่5  พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 
เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
ขอเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อรองรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี

ประชุมผูถือ พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน  35,666,666 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 535,000,000 
บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 570,666,666 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 35,666,666 หุน ซึ่งมีมูลคาท่ีตราไวหุนละ 
1.00 บาท และเพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ขางตน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผู
ถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไขขอความในหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน โดยใหยกเลิกขอความเดิมและ
ใชขอความดังตอไปนี้แทนดังนี้ 

ขอ 4 ทุนจดทะเบียน    570,666,666 บาท 
 แบงออกเปน          570,666,666 หุน 
 มูลคาหุนละ                             1.00 บาท 
 โดยแบงออกเปน   
 หุนสามัญ 570,666,666 หุน 
 หุนบุริมสิทธิ ์ ไมมี  

ท้ังนี ้วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวา ท่ีประชุมผูถือหุนสมควรท่ีจะอนุมัติการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 35,666,666 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 535,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม
จํานวน 570,666,666 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 35,666,666 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท รวมท้ัง สมควรท่ีจะ
อนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกลาว 
 

ระเบียบวาระที ่6  พิจารณาและอนุมัติแตงต้ังกรรมการเพิ่มเติม 
ขอเท็จจริงและเหตุผล : ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นสมควรนําเสนอท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 

1/2557 เพื่อพิจารณาแตงต้ังกรรมการเพิ่มเติมจากบริษัท บีบีทีวี เอ็คควิต้ี จํากัด ซึ่งถือหุนบริษัทฯ 20.02% จึงขออนุมัติแตงต้ังกรรมการ
เพิ่มเติม ตามมติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ดังรายช่ือตอไปนี้ 

 1. นางสาวนพพร  ติรวัฒนกุล 
 2. นายทินวรรธน  มหธราดล 
นอกจากนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหนําเสนอตอท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2557 เพื่อ

พิจารณาอนุมัติมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูดําเนินการจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายช่ือคณะกรรมการของบริษัท ตามท่ีจําเปนและสมควรภายใตกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

ท้ังนี ้วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดพิจารณาและเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทนท่ีเสนอ นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล และ นายทินวรรธน มหธราดล ใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติ



 

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

 

 

แตงต้ังเปนกรรมการบริษัทฯ เนื่องจากท้ังสองทาน เปนผูทรงคุณวุฒิ มีความรูและประสบการณในการบริหารงานในบริษัทจดทะเบียน
ขนาดใหญหลายบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 
 

ระเบียบวาระที ่7  พิจารณาและอนุมัติการจายคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 
ขอเท็จจริงและเหตุผล : ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นสมควรนําเสนอท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 

1/2557 เพื่อพิจารณาการจายคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ใหม เนื่องจากปจจุบันคาตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ อยูในเกณฑท่ีตํ่า 
เม่ือเทียบกับบริษัทอื่นๆ ในขนาดเดียวกัน โดยเสนอใหมีการจายคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ เปนรายเดือนและตามจํานวนครั้งท่ีเขา
รวมประชุม ภายในวงเงินของคาตอบแทนทุกประเภทไมเกิน 7 ลานบาท ตามท่ีไดรับอนุมัติจากผูถือหุนในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2557 แลว ดังนี้ 

  1. คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ รายเดือน            เดือนละ  10,000  บาท 
  2. คาตอบแทนตามจํานวนครั้งของการประชุม ตามอัตราเดิม คือ 
   ประธานกรรมการ   12,000 บาท 
   รองประธานกรรมการ  10,000 บาท 
   กรรมการ        9,000 บาท 
   กรรมการ(ท่ีเปนผูบริหาร)      7,000 บาท 
ท้ังนี ้วาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดพิจารณาและเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทนท่ีเสนอใหมีการจายคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ เปนรายเดือนและตามจํานวนครั้งท่ีเขารวมประชุม ภายใน
วงเงินท่ีไดรับอนุมัติจากผูถือหุนแลว ดังนี้ 

  1. คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ รายเดือน            เดือนละ  10,000  บาท 
  2. คาตอบแทนตามจํานวนครั้งของการประชุม ตามอัตราเดิม คือ 
   ประธานกรรมการ   12,000 บาท 
   รองประธานกรรมการ  10,000 บาท 
   กรรมการ        9,000 บาท 
   กรรมการ(ท่ีเปนผูบริหาร)      7,000 บาท 

 

ระเบียบวาระที ่8   เร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 
 

จึงขอเรียนเชิญผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน ผูถือหุนทานใด
ประสงคจะแตงต้ังบุคคลอื่นเขารวมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือในหนังสือ
มอบฉันทะตามท่ีแนบมานี้ และโปรดนํามามอบใหกอนเขารวมประชุม 

 

       ขอแสดงความนับถือ 

 
             (รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงควรรณ) 
                     ประธานกรรมการบริษัทฯ 


