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 ่ีท ศวว.  043/2557 

         ่ีทนวั 12  552  .ศ.พ มคานมี 7 

งอ่ืรเ  ปาํจะรป นุหอถืูผญมัาสมชุะรปญชิเอข  พ.ศ. 2557 

นยีรเ  นุหอถืูผนาท  

ยวดามงส่ีทง่สิ  1.     552/1  ่ีทง้ัรคนุหอถืูผญมัาสมชุะรปรากนางยารานเาสํ 6 5 ่ีทนวัอ่มืเ  เมษายน พ.ศ. 2556 

2.     552 .ศ.พ ปาํจะรปนางยาร 6 ีดซีนผแบบแปูร  

3.      ่ีทะราว( ะราวมาตกออ่ีทรากมรรกนทแรากมรรกนปเอ่ชือนสเรากบัรดไ่ีทูผงอขลมูอข 5) 

4.      ชีญับบอสูผอ่ชืยาร ชีญับบอสาคารตอัะลแ   ่ีทะราว( 6)  

5.      ปาํจะรปรากมรรกนทแบอตาค พ.ศ. 2557  ่ีทะราว( 7) 

6.     นนแะคงลงยสีเกออรากะลแนุหอถืูผมชุะรปรากบกังอขวย่กีเ ฯทัษิรบงอขบัคงับอข  

7.     ูผนปเะรสอิรากมรรกกอลืเะจคงสะรปนุหอถืูผ่ีทณีรกะทนฉับอมบัรูผะรสอิรากมรรกลมูอข ะทนฉับอมบัร  

8.     .ข บบแ ะลแ .ก บบแ ะทนฉับอมอสืงันห  

9.     ์ธิทสิงดสแนาฐกลัห นุหอถืูผมชุะรปมวราขเราก  

10.    มชุะรป่ีทนาถสงดสแ่ีทนผแ  

 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน  จํากัด (มหาชน)ไดมีมติคณะกรรมการ ่ีทง้ัรค  3/2557 ่ีทนวัอ่มืเ  11 มีนาคม พ.ศ. 2557 ขอเชิญ    

ปาํจะรปนุหอถืูผญมัาสมชุะรป  พ.ศ. 2557  ่ีทรกุศนวันใ 25 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น.  ณ หองประชุมขวัญเมือง (อาคาร1 7 น้ชั ) 

วเยชัวิลาบายพงรโ ช อนมออ ลนแน่ชันเรอตเนอิ อนมออลบาํต 4 มูห 5/47 ่ีทขลเ ย ย ภเาอํ  รคาสรทมุสดวัหงัจ นบแมุทะรกอ าณราจพิอ่พืเ

มชุะรปรากะราวบยีบเะร   ้ีนปไอตงัด  

ปาจํะรป นหุอืถผูญัมาสมชุะรปรากนางยารงอรบัราณราจิพ     1 ่ทีะราวบยีบเะร  พ.ศ. 2556 

ขอเท็จจริงและเหตุผล:     ปาํจะรป นุหอถืูผญมัาสมชุะรปรากนางยารงสดัจดไ ฯทัษิรบ  พ.ศ. 2556  ยชณิาพงวรทะรกหใ

วลแดนหากํยามหฎก่ีทาลวเะยะรนใยาภ  และบริษัทฯไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวพรอมหนังสือเชิญประชุมใหแก            

นุหอถืูผ   ขลเยามห ยวดามงส่ีทง่สิมาต 1 

ความเห็นของคณะกรรมการ:     คณะกรรมการจึง นุหอถืูผญมัาสมชุะรปรากนางยาราวน็หเ  ประจําป พ.ศ. 2556 ไดมีการ

วาลกงัดมชุะรปรากนางยารงอรบัระจ่ีทรวคมสนุหอถืูผมชุะรป่ีทงอขิตมมาตงรตงอตกถูงายอวไนางยารกึทนับ  

 2 ่ทีะราวบยีบเะร  นางนินเาดํรากลผบารทบัร ปาจํะรป  พ.ศ. 2556 

ขอเท็จจริงและเหตุผล:     รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบป พ.ศ. 2556 ปาํจะรปนางยารนใยูอฏการป่ีทมาต        

 ขลเยามห ยวดามงส่ีทง่สิมาต ้ีนมชุะรปญชิเอสืงันหมอรพนุหอถืูผบกัหใ ีดซีนผแ นปเงสดัจดไ่ีท 2 
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ความเห็นของคณะกรรมการ:     นินเาํดรากลผบารทบัรดไนุหอถืูผหใงจแอ่พืเวลแปาํจะรปนางยาราณราจพิรากมรรกะณค  

ปาํจะรปนาง  พ.ศ. 2556  ฯทัษิรบงอข  

ร  3 ่ทีะราวบยีบเะ  ิตัมุนอาณราจิพ งบ นิงเรากะนาฐงดสแ นทุดาขรไาํกบงะลแ จ็รสเด็บเ ยอยทัษิรบะลแ ฯทัษิรบงอข  ปาจํะรป พ.ศ. 2556 

ขอเท็จจริงและเหตุผล:     งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ้สิ ปาํจะรปชีญับาลวเะยะรบอรบัรหาสํ นสุด

 13 ่ีทนวั 552 .ศ.พ มคาวนธั 6  วลแชีญับบอสูผกาจงอรบัระลแบอสจวรตรากนาผดไะลแ บอสจวรตรากมรรกะณคกาจาณราจพิรากนาผดไ

552 .ศ.พ ปาํจะรปนางยารนใฏการปดยอีเะลยาร 6  ขลเยามห ยวดามงส่ีทง่สิมาตมวรนิงเรากบงอขวัหนใ 2 

รากมรรกะณคงอขน็หเมาวค :     ถืูผ าวน็หเวลแาณราจพิรากมรรกะณค บงิตมัุนอรวคมสนุหอ นิงเรากะนาฐงดสแ  และ งบกําไร

นุทดาข จ็รสเด็บเ ปบัรหาสํ ฯทัษิรบงอข  พ.ศ. 2556 

4 ่ทีะราวบยีบเะร   ยามหฎกมาตงอราสํนทุนปเรรสดจัมอรพ ลผนปนิงเยาจะลแรไาํกรรสดจัิตัมุนอาณราจิพ  

ลผุตหเะลแงิรจจท็เอข :     ผลการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2556 งบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 58,828,737.66 

ง่ซึ ทาบ ฯทัษิรบ   05 ะลยอราวกยอนมไารตอันในุหอถืูผกแหใลผนปนิงเยาจยาบยโนมี ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได และหักสํารอง

ๆงาต  ดนหากํยามหฎก่ีทมาตทภเะรปกุท บกัยูอน้ึขะจวาลกงัดลผนปนิงเยาจรากมาตก็รไงายอรากจกิะาพฉเนิงเรากบงกาจาณราจพิยดโ

กระแสเงินสด แผนการลงทุน นปเาํจมาวคยามหฎกงาทดกัาํจอขง้ัทมวร ยูอนพักูผ ฯทัษิรบ่ีทๆงาตาญญสันใดนหากํอขะลแขไนอ่ืงเ     

ยวดตคานอนใ ๆน่อืมสะามหเมาวคะลแ       

ความเห็นของคณะกรรมการ:      ปาํจะรปลผนปนิงเยาจิตมัุนอรวคมสนุหอถืูผาวน็หเวลแาณราจพิรากมรรกะณค พ.ศ. 2556 

ะลนุหารตอันใ  0.06 บาท (หกสตางค  น้สิง้ัทนิงเนปเมวร ) 32,100,000 บาท  )นวถทาบนสแง่ึนหนาลงอสบสิมาส( และกําหนดให  

่ีทนวันใลผนปนิงเยาจ  23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557  นวนาํจนิงเนปเยามหฎกมาตงอราสํนิงเรรสดัจะลแ 2,941,436.88 บาท ( นสแากเนาลงอส

คงาตสดปแบสิดปแทาบกหบสิมาสยอร่สีนพัง่ึนหน่มืห่สี ) 

 

5 ่ทีะราวบยีบเะร  ะราวมาตกอองอต่ทีรากมรรกนทแรากมรรกง้ัตงตแาณราจิพ    

ขอเท็จจริงและเหตุผล:      อข ฯทัษิรบงอขบัคงับอขมาตปไนปเหใอ่พืเ 17. ปาํจะรปนุหอถืูผญมัาสมชุะรปรากหใดนหากํ       

 )3/1( มาสนใง่ึนหนวนาํจงนหแาํตกาจกออรากมรรกหใ ง้ัรคกุท ง่ซึ รากมรรกมี้ีนง้ัรคมชุะรปราก ครบกําหนดตองออกจากตําแหนง      

ตามวาระ 3 กแดไนาท  1. ณีสุยาส.ญพ.ศผ   ณรรวคงรุดนว   2. นาย าชดเีดกภัชณิว ลคงมยทพแ   3. นา ณรรวคงรุดนว ณรรวาลวิวาสง  

 ้ีนง้ัท รากบัรอ่พืเ มาหงอตะณษกลัมีมไะลแมสะามหเิตับมสณุคมีาวน็หเ่ีทลคคุบอ่ชือนสเนุหอถืูผหใสากอโดปเดไ ฯทัษิรบ

ฯทัษิรบงอขตซไบว็เนใวไยผเดปเดไ่ีทฑณกเกลัหมาตรากมรรกนปเง้ัตกอลืเาณราจพิ  มคาลุต 81 ่ีทนวัตแง้ัต  พ.ศ. 2556  13 ่ีทนวังถึ

ธันวาคม พ.ศ. 2556   ฯทัษิรบงยัามาขเอ่ชืยารอนสเดใูผมีมไตแ คณะกรรมการสรรหาฯ งึจยสีเดไนวสมี่ีทรากมรรกมวรมไง่ซึ ได  

 .ศ.พ  ดกัาํจนชาหมทัษิรบยามหฎก่ีทมาติตับมสณุคะลแมสะามหเมาวคงถึาณราจพิ 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และคณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนด ประกอบกับ

 ญาชวย่ชีเมาวค ณรากบสะรป  วลแาหรรสรากนวบะรกมาตนางิตับิฏปรากนมิเะรปรากลผงถึมวร รากมรรกอนสเรวคมสน็หเงึจ ง้ัท 3 ทาน

นตงาข  เบลัก ะราวกอีรากมรรกงนหแาํตงราํดาข ่ึนห ง 

คณะกรรมการสรรหาฯ จึงเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิ  ฯทัษิรบรากมรรกะณคง่ซึ  าณราจ เห็นวากรรมก ง้ัทรา  3 ทาน 

ไดแก 1. ผศ.พญ.สายสุณี  วนดุรงควรรณ   2. นายแพทยมงคล  วณิชภักดีเดชา    3. นางสาววิลาวรรณ วนดุรงควรรณ   ดนหากํบรค่ีท  

วาระ สมควรกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระ รากบัรดไะจ่ีทูผงอขลมูอขะลแ นางลผ ิตวัะรป ดยอีเะลยารมียดโ ง่ึนห         

 ขลเยามห ยวดามงส่ีทง่สิมาต อ่ชือนสเ 3 
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รากมรรกะณคงอขน็หเมาวค :     คณะกรรมการ  ยสีเดไนวสมี่ีทรากมรรกมวรมไง่ซึ เห็นชอบกับมติของคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน ง้ัตงตแนุหอถืูผมชุะรป่ีทอนสเหใ  1. ผศ.พญ.สายสุณี  วนดุรงควรรณ   2. นายแพทยมงคล  วณิชภักดีเดชา           

3.นางสาววิลาวรรณ วนดุรงควรรณ   ง่ึนหะราวกอีปไอตรากมรรกงนหแาํตงราํดาขเบลัก  ง้ัทรากมรรก าวน็หเกาจงอ่ืนเ 3 ูผนปเนาท         

มีคุณสมบัติครบถวน และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย ิตับิฏปดไะลแ ถรามาสมาวค ูรมาวค ะษกัท ิตับมสณุคมีงยั ้ีนกาจกอน

ติรจสุยตสัอ่ซืะลแ งวัะรดมัะรมาวคมี บอชดิผบัรมาวคยวด่ีทานห  

 6 ่ทีะราวบยีบเะร   ปาจํะรป ชีญับบอสาคดนหาํกะลแ ชีญับบอสผูง้ัตงตแาณราจิพ พ.ศ. 2557 

ขอเท็จจริงและเหตุผล:      .ศ.พ ดกัาํจนชาหมทัษิรบิตญัญับชาระรพะลแ ฯทัษิรบงอขบัคงับอขมาตปไนปเหใอ่พืเ 2535 ง่ซึ

อขชีญับบอสาคดนหากํะลแชีญับบอสูผง้ัตงตแนุหอถืูผญมัาสมชุะรป่ีทหใดนหากํ งบริษัทฯทุกป คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณา

รตรากมรรกะณคงอขอนสเอข วจสอบแลว เห็นสมควรเสนอ อ่ชื  บริษัท สํานักงานอีวาย จํากัด ทัษิรบ อ่ชืมิดเ(   ดนอแทสนอิเ นางกันาสํ

ยัง จํากัด) ปาํจะรป ชีญับบอสูผนปเ  พ.ศ. 2557  ถรามาสมาวคูรมาวคมี่ีทรกาลคุบมี ีดนางลผมี อถือ่ชืเานมาวคมี่ีททัษิรบนปเกาจงอ่ืนเ  

และขออนุมัติ ฯทัษิรบงอขชีญับบอสูผนทแบอตาค และบริษัทยอย ประจําป พ.ศ. 2557 เปนจํานวนเงิน 2,370,000 บาท( สองลานสาม

วถทาบน่มืหด็จเนสแ น) ดสแะลแบอสจวรตรากาํทูผชีญับบอสูผอ่ชืดยอีเะลยาร งความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย               

ง่สิมาตฏการป ชีญับบอสาคะลแ  ขลเยามห ยวดามงส่ีท 4 

รากมรรกะณคงอขน็หเมาวค :     หใง้ัตงตแรวคมสนุหอถืูผ าวน็หเวลแาณราจพิรากมรรกะณค  

 1. ษงพมิตเยาน    ธุนพันปอโ   ตาญุนอบัรชีญับบอสูผ ่ีทขลเ   4501 

 2. ณรภาริศวาสงาน    ลกุตนันออ้อืเ   ตาญุนอบัรชีญับบอสูผ ่ีทขลเ   3844 

 3. นายกฤษดา   านวศลิเ    ตาญุนอบัรชีญับบอสูผ ่ีทขลเ   4958    

ในนามบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 552 .ศ.พ ปาํจะรป ยอยทัษิรบะลแ ฯทัษิรบงอขชีญับบอสูผนปเ 7 ง่ึนหนคดในคหใยดโ

าญุนอบัรชีญับบอสูผ่ีทณีรกนใะลแ ยอยทัษิรบะลแ ฯทัษิรบงอขนิงเรากบงอตน็หเมาวคงดสแะลแบอสจวรตรากาํทูผนปเ ตดังกลาว

ขางตนไมสามารถปฏิบัติงานได ให บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ญุนอบัรชีญับบอสูผาหดัจ งอขน่อืตา บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

แทนได และสมควรอนุมัติคาตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย ประจําป พ.ศ. 2557 เปนจํานวนเงินรวม 2,370,000 บาท   

( นวถทาบน่มืหด็จเนสแมาสนาลงอส อนสเบอสจวรตรากมรรกะณค่ีทมาต )  

 ่ทีะราวบยีบเะร 7  รากมรรกนทแบอตาคาณราจิพ ปาจํะรป  พ.ศ. 2557 

ขอเท็จจริงและเหตุผล:      อข ฯทัษิรบบัคงับอขมาตปไนปเหใอ่พืเ 22 ทัษิรบกาจนทแบอตาคบัรดไรากมรรกหใดนหากํง่ซึ     

 มชุะรปย้ีบเงอขปูรนใ ่อืะณษกลันในทแบอตนชยโะรปลผอืรหรากิดสวัสะลแงย้ลีเย้ีบเ ลวังารนิงเ จ็นหเาํบ นุหอถืูผมชุะรป่ีท่ีทมาตน

กําหนด และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดมีการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดยอยตางๆ 

ประจําป พ.ศ. 2557 ะณคบกับอชน็หเวลแาณราจพิดไ ฯทัษิรบรากมรรกะณคง่ซึ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนและ          

 ยอยดชุรากมรรกะณคะลแรากมรรกะณคบัรหาสํนทแบอตาคิตมัุนอนุหอถืูผมชุะรป่ีทอนสเรวคน็หเ ม่ิรเ ตแง้ัต  1 มกราคม  พ.ศ. 2557 

 ปไนตนปเ ่ลีปเิตมมีะจนุหอถืูผ มชุะรป่ีทาวกนจ ยวดามงส่ีทง่สิมาตฏการปดยอีเะลยาร น่อืงายอนปเงลปแนย  หมายเลข 5 

ความเห็นของคณะกรรมการ:      ๆงาตรากมรรกนทแบอตาคิตมัุนอรวคมสนุหอถืูผ าวน็หเวลแาณราจพิรากมรรกะณค ใน

นกิเมไมวรนิงเนวนาํจนปเ ๆน่อืนทแบอตาคะลแมชุะรปย้ีบเงอขบบแปูร  7,000,000 บาท (เจ็ดลานบาทถวน) รายละเอียดตามขอเสนอ

นทแบอตาคาณราจพิะลแาหรรสรากมรรกะณคงอข  ทัษิรบรากมรรกะณคง่ซึ ฯ  วลแบอชน็หเดไ  

 



4 มชุะรปญชิเราสกอเ ญมัาส 7552.ศ.พ ปาํจะรป นุหอถืูผ

 ่ทีะราวบยีบเะร 8    )ีมาถ( ๆ น่ืองอ่ืรเ  

  นกังยีรพเมอรพยดโวาลกงัด่ีทนาถสะลแ าลวเ นวัมาตมชุะรปมวราขเดรปโนุหอถืูผญชิเนยีรเอขงึจ ะจคงสะรปดในาทนุหอถืูผ

ะทนฉับอมอสืงันหนใอ่ชือมืยาลงละลแดยอีเะลยารกอรกดรปโ ้ีนง้ัรคมชุะรปรากนในทแงยสีเกออะลแ มชุะรปมวราขเน่อืลคคุบง้ัตงตแ

มชุะรปมวราขเนอกหใบอมามาํนดรปโะลแ ้ีนามบนแ่ีทมาต  

 

อถืบันมาวคงดสแอข  

 

งรุดนว   ยัชวิ.พน.รด.ศร( )ณรรวค  

ทษัิรบรากมรรกนาธะรป ฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


