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ท่ี ศวว. 026/2558 

       วันท่ี  23 มีนาคม 2558 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2558 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี  1/2557 เม่ือวันศุกร์ท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557 

2.  รายงานประจ าปี พ.ศ. 2557 รูปแบบแผ่นซีดี 

3.  ข้อมูลของผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ (วาระท่ี 5) 

4.  รายช่ือผู้สอบบัญชี และอัตราค่าสอบบัญชี (วาระท่ี 6)  

5.  ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี พ.ศ. 2558 (วาระท่ี 7) 

6.  ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

7.  ข้อมูลกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

8.  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. 

9.  หลักฐานแสดงสิทธิ์การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

10. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม 
 

บริษัท  ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์  จ ากัด (มหาชน)ได้มีมติคณะกรรมการครั้งท่ี 2/2558 เม่ือวันศุกร์ ท่ี 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558          
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ.2558 ในวันศุกร์ท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมขวัญเมือง (อาคาร1 
ช้ัน 7) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนช่ันแนล อ้อมน้อย เลขท่ี 74/5 หมู่ 4 ต าบลอ้อมน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือ
พิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1     พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี พ.ศ.2557 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:     บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี พ.ศ.2557 ให้กระทรวงพาณิชย์ 

ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว และบริษัทฯ ได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่            
ผู้ถือหุ้น ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย หมายเลข 1 

ความเห็นของคณะกรรมการ:     คณะกรรมการจึงเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี พ.ศ. 2557 ได้มีการ
บันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรท่ีจะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2557 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล:     รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี พ.ศ. 2557 ตามท่ีปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี       

ท่ีได้จัดส่งเป็น แผ่นซีดี ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย หมายเลข 2 
ความเห็นของคณะกรรมการ:     คณะกรรมการพิจารณารายงานประจ าปีแล้วเพ่ือแจ้งให้ ผู้ถือหุ้นได้รั บทราบผลการ 

ด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2557 ของบริษัทฯ  
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ระเบียบวาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ าปี พ.ศ. 2557 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:     งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี สิ้นสุด

วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว 

รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี พ.ศ. 2557 ในหัวข้องบการเงินรวมตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย หมายเลข 2 

ความเห็นของคณะกรรมการ:     คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรับปี พ.ศ. 2557 

ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผล พร้อมจัดสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:     ผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2557 งบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทฯ มีก าไรสุทธิ 86,584,935.20 

บาท ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักส ารอง

ต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการอย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับ

กระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อก าหนดในสัญญาต่างๆท่ีบริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมท้ังข้อจ ากัดทางกฎหมายความจ าเป็นและ

ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย      

ความเห็นของคณะกรรมการ:     คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557 ใน

อัตราหุ้นละ 0.02 บาท  ( สองสตางค์ ) จากจ านวนหุ้นท้ังหมด 570 ,665,433 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลส าหรับงวดสิ้นปี 2557 จ านวน 

11,413,308.66 บาท ซึ่งระหว่างกาลมีการจ่ายเงินปันผลไปแล้วจ านวน 39 ,630,862.53 บาท รวมเป็นเงินปันผลประจ าปี 2557 ท้ังสิ้น 

51,044,171.19 บาท จากก าไรสุทธิเฉพาะกิจการ และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี  22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 และจัดสรรเงินส ารองตาม

กฎหมาย เป็นเงินจ านวน 4,329,246.76 บาท โดยจัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมายระหว่างกาลแล้ว 2,809,635.37 บาท ต้องจัดสรรเพ่ิม

อีกจ านวน 1,519,611.39 บาท 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ   

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:     เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. ก าหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี      

ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีกรรมการครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่ง     

ตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่ 1.รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ 2.นายแพทย์พงษ์ศักดิ์  วัฒนา  3.นายวิระ มาวิจักขณ์ และ 4. นายแพทย์ปราชญ์ 

บุณยวงศ์วิโรจน์ 

ท้ังนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพ่ือรับการ

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ท่ีได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ถึงวันท่ี 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2557  แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายช่ือเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย  จึงได้

พิจารณาถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ. 2535 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด ประกอบกับ

ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ รวมถึงผลการประเมินการปฏิบัติงานตามกระบวนการสรรหาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการท้ัง 4 

ท่านข้างต้น กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
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คณะกรรมการสรรหาฯ จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ากรรมการท้ัง 4 ท่าน 

ได้แก่ 1.รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ 2.นายแพทย์พงษ์ศักดิ์  วัฒนา  3.นายวิระ มาวิจักขณ์ และ 4. นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์

ท่ีครบก าหนดวาระ สมควรกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียด ประวัติ ผลงาน และข้อมูลของผู้ท่ีจะได้รับ 

การเสนอช่ือ ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย หมายเลข 3 

ความเห็นของคณะกรรมการ:     คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย เห็นชอบกับมติของ คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน ให้เสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง 1.รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ 2.นายแพทย์พงษ์ศักดิ์  วัฒนา  3.นายวิระ 

มาวิจักขณ์ และ 4. นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์  กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่า กรรมการท้ัง 

4 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และได้

ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต 

ระเบียบวาระท่ี 6  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี พ.ศ. 2558 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:     เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535           

ซึ่งก าหนดให้ ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีขอ งบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทฯ                   

ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอ ช่ือ บริษัท ส านักงานอีวาย จ ากัด  เป็นผู้สอบบัญชี ประจ าปี   

พ.ศ. 2558 เนื่องจากเป็นบริษัทท่ีมีความน่าเช่ือถือ มีผลงานดี มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ  และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี พ.ศ. 2558  เป็นจ านวนเงิน 2,370,000 บาท( สองล้านสามแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน ) รายละเอียด   

ช่ือผู้สอบบัญชีผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และค่าสอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งท่ี        

ส่งมาด้วย หมายเลข 4 

ความเห็นของคณะกรรมการ:     คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งให้ 

 1. นายเติมพงษ์  โอปนพันธุ์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  4501 

 2. นายกฤษดา  เลิศวนา   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  4958 

 3. นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  5313    

ในนามบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี พ.ศ. 2558 โดยให้คนใดคนหนึ่ง

เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว

ข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี พ.ศ. 2558 เป็นจ านวนเงินรวม 2,370,000 บาท    

(สองล้านสามแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 

ระเบยีบวาระท่ี 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปีพ.ศ. 2558 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:     เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งก าหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท    

ในรูปของเบ้ียประชุม บ าเหน็จ เงินรางวัล เบ้ียเลี้ยงและสวัสดิการหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

ก าหนด และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 

ประจ าปี พ.ศ. 2558 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นควร 

 



 

- 4 - เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี พ.ศ.2558 

 

 

 

เสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เริ่มตั้งแต ่1 มกราคม พ.ศ.  2558  เป็นต้นไป 

จนกว่าท่ีประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย หมายเลข 5 

ความเห็นของคณะกรรมการ:    คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ ใน

รูปแบบของเบ้ียประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) รายละเอียดตามข้อเสนอ

ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯได้เห็นชอบแล้ว  
 

ระเบียบวาระท่ี 8    เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะ

แต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะ

ตามท่ีแนบมานี้ และโปรดน ามามอบให้ก่อนเข้าร่วมประชุม 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

(รศ.ดร.นพ.วิชัย   วนดุรงค์วรรณ) 
ประธานกรรมการบริษัทฯ 
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