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สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 

ของ  
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) 

 

วัน เวลา และสถานที่ 
 

 ประชุมเม่ือวันศุกรท่ี  25 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมขวัญเมือง อาคาร 1 ช้ัน 7 โรงพยาบาลวิชัยเวช 
อินเตอรเนช่ันแนล ออมนอย เลขท่ี 74/5 หมูท่ี 4 ถนนเพชรเกษม ตําบลออมนอย อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
 รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงควรรณ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุม  
 เม่ือมีผูถือหุนมาเขารวมประชุม ดวยตนเองและโดยมอบฉันทะ  จํานวน 39 ทาน ถือหุนรวมกันท้ังสิ้น 274,891,482 หุน คิด
เปนรอยละ 51.38 ของจํานวนหุนท่ีชําระแลวท้ังสิ้น 535 ลานหุน ถือวาผูถือหุนเขารวมประชุมครบเปนองคประชุมตามขอบังคับ     
บริษัทแลว ประธานฯ จึงเปดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป พ.ศ.2557  
 ประธานฯ กลาวแนะนํา คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน จํากัด (มหาชน) ดังตอไปนี้ 

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

มีกรรมการ 1 ทานลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจเรงดวน ไดแก 
9. นางสาววิลาวรรณ วนดุรงควรรณ  กรรมการ 

 รวมกรรมการจํานวน 9 ทาน  
 โดยมีผูเขารวมประชุม ประกอบดวย 

1. ดร.รัชฎา   ฟองธนกิจ   เลขานุการบริษัท 
2. นายศักดา   ต้ังจิตวัฒนากร  ประธานเจาหนาท่ีบริหารการเงิน 
3. นายเติมพงษ โอปนพันธุ   ผูสอบบัญชี จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด   

 กอนดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เพื่อใหการตรวจนับคะแนนเปนไปอยางโปรงใส ประธานฯ เชิญตัวแทนจาก            
ผูถือหุน จํานวน 3 ทาน  เพื่อเปนสักขีพยานในการนับคะแนนไดแก 1.  คุณปยมาศ นิมมานนท ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน                     
2. คุณสุทัสสา ไกรวงศ ผูรับมอบฉันทะ และ 3. คุณอํานาจ โภชนภรณ 
 ประธานฯ ไดมอบหมายให เลขานุการบริษัท ช้ีแจงถึง วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจงผล       
การนับคะแนนในแตละวาระดังนี้  
 ในการออกเสียงลงคะแนน ใหนับ 1 หุน เปน 1 เสียง และหากผูถือหุนทานใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใดซึ่งท่ี        
ประชุมจะไดลงมติ ผูถือหุนทานนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากกรณีการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ  

ส่ิงที่สงมาดวย 1 
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 ในการใชสิทธิลงคะแนนเสียงขอใหใชบัตรลงคะแนนท่ีบริษัทจัดให โดยในแตละวาระขอใหทานผูถือหุนทําเครื่องหมายลงใน
ชองเ ห็นดวย หรือไม เ ห็นดวย หรืองดออกเสียง บนบัตรคะแนนของแตละวาระ เ ม่ือลงคะแนนเรียบรอยแลวใหจัดส ง                             
ใหเจาหนาท่ีเพื่อรวบรวมคะแนน  
 การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนท่ีลงคะแนนเสียง ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง และจะนําคะแนนเสียงไม
เห็นดวยและงดออกเสียงดังกลาว หักออกจากจํานวนเสียงท้ังหมดท่ีเขารวมประชุม สวนท่ีเหลือจะถือวา เปนคะแนนเสียง                        
ท่ีเห็นดวยในวาระนั้นๆ 
 เลขานุการบริษัทไดรายงานใหท่ีประชุมทราบวาบริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องท่ีเห็นวาสมควรบรรจุ               
เปนวาระการประชุมผูถือหุนและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขารับการสรรหาเปนกรรมการ โ ดยไดเผยแพรรายละเอียด หลักเกณฑ                
และวิธีการวาดวยการเสนอวาระการประชุมและการเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังกรรมการบริษัทฯ ทางเว็บไซตของ
บริษัทฯ แลวต้ังแตวันท่ี18 ตุลาคม พ.ศ.2556 ถึงวันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ.2556 ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระหรือ
เสนอช่ือบุคคลเขารับการสรรหาเปนกรรมการ  
 เม่ือไมมีผูถือหุนมีขอซักถามในวิธีการออกเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจงผลการนับคะแนน ประธานจึงเสนอใหท่ี
ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป พ.ศ.2556 
 ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป พ.ศ.2556 ซึ่งบันทึกรายงานการ         
ประชุมผูถือหุนดังกลาวไดนําสงใหทานผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว ตามท่ีปรากฏอยูในหนังสือเชิญประชุมหนา   5              
ถึง หนา 11  
 ประธานฯ สอบถามวามีผูถือหุนทานใดจะขอแกไขรายงานดังกลาวหรือไม 
 ไมมีผูถือหุนขอแกไข 
 ประธานฯ จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป พ.ศ.2556 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 5           
เมษายน พ.ศ.2556 
 ท่ีประชุมฯ  มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป พ.ศ.2556 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 5 เมษายน พ.ศ.2556 วา
ถูกตองดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

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 

 *ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานประจําป พ.ศ.2556  
 ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป พ.ศ.2556 ตามท่ีปรากฏอยูในรายงานประจําป         
ท่ีไดจัดสงเปนแผนซีดี ใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม และให ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาธุรกิจ กลุม
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอรเนช่ันแนล รายงานผลการดําเนินงานประจําปของบริษัท ในรอบป พ.ศ.2556 
 ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น 
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 คุณวิสัชชนา  รัตนาจารย (ผูถือหุน) สอบถามเรื่องอาคารประกันสังคม ท่ีจะเปดใหบริการในเดือนสิงหาคม ป 2557 วาทาง
บริษัทฯ ไดมีการประมาณการรายไดท่ีจะเพิ่มข้ึน หรือไดคาดคะเนจุดคุมทุนไวอยางไร 
 ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน ช้ีแจงวา ทางบริษัทฯ ไดระบุเปาหมายการเพิ่มสัดสวนของคนไขไวในหนังสือช้ีชวน 
กลาวคือ จากเดิม 50 % เปน 65 % ซึ่งขณะนี้สัดสวนของคนไขท่ัวไปไดเพิ่มเปน 72 % แลว และในดานของการลงทุนอาคาร
ประกันสังคมตองใชงบประมาณลงทุนประมาณ 160 ลานบาท ทางบริษัทฯ ไดคํานวณผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ไวแลว โดย
การคืนทุนจะตองใชระยะเวลาในการคืนทุนอยูท่ี 4-5 ป หลังจากปท่ี 5 แลวจะเปนผลกําไรท่ีคาดวาจะไดรับ  
 คุณวารุณี ทิพยพญาชัย (ผูถือหุน) สอบถามปริมาณคนไขผูปวยใน (IPD) ท่ีมาใชบริการในแตละวัน 
 ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน ช้ีแจงวา ปริมาณคนไขผูปวยใน(IPD) ท่ีมาใชบริการในแตละวันมีจํานวนคิดเปนรอยละ 10 
ของจํานวนคนไขท่ัวไป ซึ่งจํานวนคนไขท่ัวไปท่ีมาใชบริการในแตละวันมีประมาณ 400 คน รวมถึงอัตราการครองเตียงอยู ท่ี                
40 เตียงตอวัน 
 คุณวิสัชชนา  รัตนาจารย (ผูถือหุน) สอบถามถึงอัตราการเพิ่มข้ึนของจํานวนผูปวยในแตละป 
 ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน ช้ีแจงวา ทางบริษัทฯ มีอัตราการเพิ่มข้ึนของจํานวนผูปวยซึ่งเติบโตข้ึนทุกป คิดเปนรอยละ 
10 ตอป  
 ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป พ.ศ.2556 
 ท่ีประชุมฯ มีมติดวยเสียงขางมากอนุมัติรับรองผลการดําเนินงานประจําป พ.ศ.2556 ของบริษัทฯ ดังนี ้

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 

 *ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ และบริษัทยอยประจําป พ.ศ.2556 
 ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณา งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทยอยประจําป 
พ.ศ.2556  ซึ่งไดผานการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูสอบบัญชีของ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด และไดผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป พ.ศ.2556 หนา 60 ถึงหนา 67 ในหัวของบการเงินรวม ซึ่งไดจัดสง
ใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม 
 ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น 
 คุณวิสัชชนา  รัตนาจารย (ผูถือหุน) สอบถามเรื่องรายการบัญชีเงินกูยืมระยะยาวในงบแสดงฐานะการเงิน วารายการดังกลาว
ไดรวมจํานวนเงินท่ีกูยืมมาเพื่อสรางอาคารใหมไวดวยหรือไม 
 ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน ช้ีแจงวา อาคารท่ีสรางใหมนั้นยังใชงบประมาณของเดิมท่ีมีอยู และทางบริษัทฯ มีแผนใน
อนาคตท่ีจะกูยืมเงินเพิ่มเติมอีกประมาณ 50 ลานบาท สําหรับเปนคาใชจายในการซื้อเครื่องมือแพทย 
 คุณวิสัชชนา  รัตนาจารย (ผูถือหุน) สอบถามเรื่องงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการวาเม่ือเปรียบเทียบกับงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
แลว แสดงใหเห็นวามีบริษัทยอยขาดทุน อยากทราบวาบริษัทยอยแหงใดท่ียังคงมีผลขาดทุนจากการดําเนินงานอยู 
 ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน ช้ีแจงวา เนื่องจากบริษัทยอย ไดมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายโดยการยกเลิกผูปวยระบบ
ประกันสังคม จึงทําใหมีผลขาดทุน แตในปปจจุบันมีผลขาดทุนลดลงและคาดวาจะสามารถทํากําไรไดในป 2558 
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 คุณวิสัชชนา  รัตนาจารย (ผูถือหุน) เสนอใหทางบริษัทฯ จัดทํากําไรข้ันตน (Gross Profit) เพื่อแสดงใหผูถือหุนทราบดวย 
 ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน ยินดีรับขอเสนอแนะดังกลาวไปพิจารณานําไปใชในการจัดทํางบการเงินตอไป 
 ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทยอย
ประจําป พ.ศ.2556  
 ท่ีประชุมฯ  มีมติดวยเสียงขางมาก อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทยอย
ประจําป พ.ศ.2556  ซึ่งผูสอบบัญชีไดรับรองแลวดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

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 

 *ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรและจายเงินปนผล พรอมจัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย  
ประธานฯ กลาวใหท่ีประชุมทราบวา บริษัทฯ  มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไร

สุทธิหลังหักภาษีเงินไดและหักสํารองตางๆ ทุกประเภทตามท่ีกฎหมายกําหนด  โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามท่ียื่นไวกับ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยบริษัทฯ มีกําไรเฉพาะกิจการ จํานวน 58,828,737.66 บาท จึงขอเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป พ.ศ.2556 ดังนี ้

1)  จายเงินปนผลประจําป พ.ศ.2556 ในอัตราหุนละ 0.06 บาท (ศูนยจุดศูนยหกบาท) รวมเปนเงินท้ังสิ้น 32,100,000 บาท 
(สามสิบสองลานหนึ่งแสนบาทถวน) ใหแกผูถือหุนท่ีมีช่ือปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันท่ี 28 มีนาคม 2557 และกําหนดให
จายเงินปนผลในวันท่ี 23 พฤษภาคม 2557  

2)  จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมายเปนเงินจํานวน 2,941,436.88 บาท (สองลานเกาแสนสี่หม่ืนหนึ่งพันสี่รอยสามสิบหกบาท
แปดสิบแปดสตางค) 
 ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น 
 คุณวิสัชชนา  รัตนาจารย (ผูถือหุน)  สอบถามเรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจายเงินปนผล เนื่องจากบริษัทยอยบางแหงยัง
มีผลการดําเนินงานขาดทุน จึงอยากทราบวาในอนาคตบริษัทฯ จะมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงนโยบายการจายเงินปนผล จากเดิมท่ี
พิจารณาจายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ เปนพิจารณาจายปนผลจากงบการเงินรวมหรือไม 
 ประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน ช้ีแจงวา นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ โดยปกติจะอยูท่ี 50 % และจะพิจารณา
เพิ่มข้ึนตามลําดับ ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงใชนโยบายเดิมในการจายเงินปนผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ไมมีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติม 

ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผลพรอมจัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย 
ท่ีประชุมฯ  มีมติดวยเสียงขางมาก อนุมัติใหมีการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป พ.ศ.

2556 พรอมจัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย ตามท่ีเสนอ ดังนี้ 
เห็นดวย 283,167,842 เสียง คิดเปน  รอยละ 99.9964 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปน  รอยละ 0.0000 
งดออกเสียง 10,000 เสียง คิดเปน  รอยละ 0.0035 
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บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปน  รอยละ 0.0000 
 *ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ                                                                
ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 17 ท่ี

กําหนดใหในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในการประชุมครั้งนี้
มีกรรมการครบกําหนดตองออกจากตําแหนงตามวาระ 3 ทานไดแก 1.ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงควรรณ 2. นายแพทยมงคล วณิชภักดีเดชา   
และ 3. นางสาววิลาวรรณ วนดุรงควรรณ      

บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการตาม
หลักเกณฑท่ีไดเปดเผยไวในเว็บไซตของบริษัทฯ แลว ระหวางวันท่ี 18 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม พ.ศ.2556 แตไมมีผูใดเสนอรายช่ือเขา
มายังบริษัทฯ   

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนฯ มีมติใหเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเลือกต้ัง 1. ผศ.พญ.สายสุณี  วนดุรงควรรณ   
2. นายแพทยมงคล  วณิชภักดีเดชา    3. นางสาววิลาวรรณ วนดุรงควรรณ       กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง 
เนื่องจาก กรรมการท้ัง 3 ทาน เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีขอตองหามตามกฎหมาย นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู 
ความสามารถ และไดปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตยสุจริต โดยมีรายละเอียด ประวัติ ผลงาน และ
ขอมูลของผูท่ีไดรับการเสนอช่ือ ตามหนังสือเชิญประชุม หนา 12 ถึงหนา 15 จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง
กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระเปนรายบุคคล 
 ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น 
  ไมมีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติม 

ประธานฯ กลาวขอบคุณและเสนอใหท่ีประชุม พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตําแหนงตามวาระดังนี้  
 

1. ผศ.พญ.สายสุณี  วนดุรงควรรณ    
 ท่ีประชุมฯ  มีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีเขาประชุมให  ผศ.พญ.สายสุณี  วนดุรงควรรณ กลับเขาดํารง

ตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 
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 

 *ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

2. นายแพทยมงคล วณิชภักดีเดชา 
  ท่ีประชุมฯ  มีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีเขาประชุมให นายแพทยมงคล  วณิชภักดีเดชา กลับเขาดํารง

ตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 
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 
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บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปน  รอยละ 0.0000 
 *ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

3. นางสาววิลาวรรณ วนดุรงควรรณ 
ท่ีประชุมฯ  มีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีเขาประชุมให นางสาววิลาวรรณ วนดุรงควรรณ กลับเขาดํารง

ตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 
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 

 *ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 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. นายวิสุทธิ์  มนตริวัต   
9. นายแพทยปราชญ บุณยวงศวิโรจน  
  

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ประจําป  พ.ศ.2556 
ประธานฯ เรียนเชิญ นายวิระ  มาวิจักขณ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูรายงานใหผูถือหุนทราบ  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานใหท่ีประชุมทราบวา คณะกรรมการตรวจสอบไดมีมติเอกฉันท เห็นสมควรเสนอ

แตงต้ัง บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2557 ของบริษัทฯ เนื่องจากเปนบริษัทท่ีมีความนาเช่ือถือ มีผลงานดี มี
บุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ และขออนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย ประจําป 2557 เปนจํานวนเงิน 
2,370,000 บาท (สองลานสามแสนเจ็ดหม่ืนบาทถวน) โดยมีรายละเอียด ช่ือผูสอบบัญชีผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ งบ
การเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมถึงคาสอบบัญชี ปรากฏอยูในหนังสือเชิญประชุม หนา 16 ดังนี ้
 1. นายเติมพงษ   โอปนพันธุ  เลขท่ีผูสอบบัญชีรับอนุญาต  4501 
 2. นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล เลขท่ีผูสอบบัญชีรับอนุญาต 3844 
 3. นายกฤษดา  เลิศวนา  เลขท่ีผูสอบบัญชีรับอนุญาต  4958     

ในนามบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย ประจําป 2557 โดยใหคนใดคนหนึ่งเปน
ผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย และในกรณีท่ีผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตนไม
สามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด แทนได  
 ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น 
 คุณวารุณี ทิพยพญาชัย (ผูถือหุน) แนะนําเรื่องการลดตนทุนของตรวจสอบบัญชี โดยเสนอใหใชวิธีการยื่นซองประมูล  

ประธานฯ ยินดีรับพิจารณา 
 ประธานฯ จึงเสนอใหท่ีประชุม พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ประจําป  
พ.ศ.2557  
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ท่ีประชุมฯ  มีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีเขาประชุมอนุมัติแตงต้ังให 
 1. นายเติมพงษ   โอปนพันธุ  เลขท่ีผูสอบบัญชีรับอนุญาต  4501 
 2. นางสาวศิราภรณ  เอื้ออนันตกุล เลขท่ีผูสอบบัญชีรับอนุญาต 3844 
 3. นายกฤษดา  เลิศวนา  เลขท่ีผูสอบบัญชีรับอนุญาต  4958  

ในนามบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย ประจําป พ.ศ. 2557 โดยใหคนใดคนหนึ่ง
เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย และในกรณีท่ีผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาว
ขางตนไมสามารถปฏิบัติงานได ให บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 
แทนได และสมควรอนุมัติคาตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย ประจําป พ.ศ. 2557 เปนจํานวนเงินรวม 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 

 *ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  

ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2557 
ประธานฯ กลาววาเพื่อใหเปนไปตามขอบังคับบริษัท ขอ 22 ซึ่งกําหนดใหกรรมการไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของ

เบ้ียประชุม บําเหน็จ รางวัล เบ้ียเลี้ยง และ สวัสดิการ หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นตามท่ีท่ีประชุมผูถือหุนกําหนด และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ไดมีการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุด
ยอยตางๆ ประจําป 2557 ในรูปแบบของเบ้ียประชุมและคาตอบแทนอื่นๆ เปนจํานวนเงินไมเกิน 7,000,000 บาท โดยเริ่มต้ังแตวันท่ี 1 
มกราคม 2557 เปนตนไป รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมหนา 17 

การลงมติในระเบียบวาระนี้ ตองใชเสียง 2 ใน 3 ตามมาตรา 90 วรรคสอง ตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535     
 ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็น 
 คุณวารุณี ทิพยพญาชัย (ผูถือหุน) แนะนําวาคาตอบแทนคณะกรรมการ ควรจัดทําเปนตารางช้ีแจงรายละเอียดใหชัดเจน และ
ควรทําขอมูลสรุปคาเบ้ียประชุมของกรรมการแตละคนดวย 
 คุณวิสัชชนา  รัตนาจารย (ผูถือหุน) สอบถามเรื่องการปรับเพิ่มคาตอบแทนคณะกรรมการ ซึ่งใชหลักเกณฑใดในการพิจารณา
ปรับเพิ่มจาก 5 ลานบาท เปน 7 ลานบาท ซึ่งเพิ่มข้ึนถึง 40 % 
 คุณวิระ มาวิจักขณ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนช้ีแจงวา เนื่องจากกรรมการทุกทานไดมารวมการ
ประชุมบอยครั้ง และการปรับเพิ่มคาตอบแทนมิไดมีการปรับเพิ่มมาเปนระยะเวลานาน รวมถึงมีการตัดคาใชจายท่ีไมจําเปน ทําใหบริษัท
มีกําไรมากข้ึน จึงเห็นสมควรปรับเพิ่มคาตอบแทนของคณะกรรมการ 
 ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุม พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2557  

 ท่ีประชุมฯ  มีมติดวยคะแนนเสียงมากกวาจํานวนสองในสาม (2/3) ของผูถือหุนท่ีเขาประชุม (ตามมาตรา 90 วรรค 2 พรบ. 
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535) อนุมัติคาตอบแทนกรรมการตางๆ ในรูปแบบของเบ้ียประชุมและคาตอบแทนอื่นๆ เปนจํานวนเงินรวม
ไมเกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดลานบาทถวน) รายละเอียดตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ดังนี้ 
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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 

 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

ระเบียบวาระที่ 8   เร่ืองอ่ืน ๆ  
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหทานผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องตางๆ  
คุณวิสัชชนา  รัตนาจารย (ผูถือหุน) สอบถามเกี่ยวกับเปาหมายของโรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา ในการเปนแหลงผลิตบุคลากร

ของบริษัทฯ 
ประธานฯ ช้ีแจงวา โรงเรียนศรีวิชัยอาชีวศึกษา มีเปาหมายในการสรางบุคลากรเพื่อเขามาดูแลเด็กและผูสูงอายุ ซึ่งปจจุบันทาง

โรงเรียนไดผลิตบุคลากรมาแลวมากกวา 1,000 คน  
คุณไพรินทร วงษวันทนีย แนะนําเรื่องการแบงรายไดของแพทยพิเศษ สามารถพิจารณาเปนเงินไดประเภท 40 (1) และ 40 (6) 

ซึ่งเงินไดประเภทดังกลาวมักจะทําใหเปนปญหากับทางกรมสรรพากร จึงขอใหมีการตรวจสอบดูแลใหดี 
 ประธานฯ ช้ีแจงวา ทางโรงพยาบาลฯ เองไมมีปญหาเรื่องการจายเงินระหวางแพทยกับโรงพยาบาลฯ  โดยท่ีผูบริหารของ
โรงพยาบาลฯ เปนแพทยดวย จึงไมมีปญหาซึ่งกันและกัน ปญหาดังกลาวท่ีผูถือหุนกังวลจึงไมเกิดข้ึน 
 คุณอรุณี ทฤษฎี (ผูถือหุน) สอบถามเรื่อง 1. โรงพยาบาลไดผานมาตรฐาน HA แลวหรือไม  2. มีแผนท่ีจะเขาสูมาตรฐานสากล
โลก เชน มาตรฐาน JCI หรือไม  3. การวางแผนการขยายกิจการในอนาคต  4. การพัฒนาระบบ IT 
 ประธานฯ ช้ีแจงวา ปจจุบันทางโรงพยาบาลฯ ไดรับการรับรองมาตรฐาน HA และในสวนของมาตรฐาน JCI เปนมาตรฐานท่ี
จะขอการรับรองในอนาคต  
 ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ อธิบายเรื่องการพัฒนาระบบ IT เพิ่มเติมวาปจจุบันทางโรงพยาบาลไดใชระบบ SSB และไดมีการพัฒนา
เกี่ยวกับระบบ IT ในการลงทุนดานสารสนเทศโดยเปลี่ยนมาเปนระบบ Hospital Information System   
 

เม่ือผูถือหุนไมมีคําถามและขอคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุนและกลาวปดประชุม 
 

ปดประชุมเวลา 11.18 น. 
 
 

 
ลงช่ือ..................................................................ประธานท่ีประชุม 

( รศ.ดร.นพ.วิชัย  วนดุรงควรรณ ) 
 
 
 

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


