
 

         

 
 
 

ที ศวว.  054 / 2556 

 

20  กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2556 
 

 

เรือง การจ่ายเงินปันผลและการกําหนดวันประชุมสามัญผู ้ ถือหุ้น ประจําปี 2556 

เรียน กรรมการและผู ้จัดการ          

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตามทีบริษัท ศรีวิชัยเวชวิว ัฒน์ จ ํากัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั งที 

3/2556 ซึงประชุมเมือวันพุธ ที 20 กุมภาพันธ ์2556 ซึงได้มีมติอนุมติัในเรืองสําคัญดังนี 

1. อนุมัติงบการเงินรวม สินสุด ณ ว ันที 31 ธันวาคม 2555 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึงได้ผ่านการ

พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

2. เห็นควรให้เสนอต่อทีประชุมผู ้ถือหุ้นเพือพิจารณาจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงาน

ประจําปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 3 สตางค์ (สามสตางค)์ จากจํานวนหุ้นทั งหมด 535,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั งสิน 

16,050,000 บาท (สิบหกล้านห้าหมืนบาทถ้วน) จากกําไรสุทธิเฉพาะกิจการ และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวัน

พฤหัสบดีที 2 พฤษภาคม 2556 และจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย เป็นเงินจํานวน 1,426,911.14 บาท (หนึงล้านสี

แสนสองหมืนหกพันเก้าร้อยสิบเอ็ดบาทสิบสีสตางค)์        

           (การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนืองจากต้องรอการอนุมัติจากทีประชุมผู ้ถือหุ้น) 

3. อนุมัติให้จัดการประชุมสามัญผู ้ ถือหุ้นประจําปี  2556 ในวันศุกร์ที 5 เมษายน 2556 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมขวัญเมือง อาคาร 1 ชั น 7 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั นแนล อ้อมน้อย เลขที 74/5 หมู่ที 4 ถนน

เพชรเกษม ตําบลอ้อมน้อย อ ําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพือพิจารณาระเบียบวาระ ดังต่อไปนี 

ระเบียบวาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ ถือหุ้น ประจําปี 2555           

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผู ้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม        

สามัญผู ้ ถือหุ้น ประจําปี 2555            

ระเบียบวาระที 2 รับทราบผลการดําเนินงานประจําปี  2555             

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผู ้ ถือหุน้รับทราบผลการดําเนินงาน ประจําปี 2555 



 

 2 / 3 
 

 

 

 

ระเบียบวาระที 3 พิจารณาอนุมัติ งบดุล และงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจําปี 2555    

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผู ้ ถือหุน้พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี 

2555 ซึงได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว  

ระเบียบวาระท ี4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรและจ่ายเงินปันผล พร้อมจัดสรรเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย  

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผู ้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตรา

หุ้นละ 3 สตางค์ (สามสตางค)์ จากจํานวนหุ้นทั งหมด 535,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทงัสิน 16,050,000 บาท (สิบ

หกล้านห้าหมืนบาทถ้วน) จากกําไรสุทธิเฉพาะกิจการ และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที 2 พฤษภาคม 

2556 และจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย เป็นเงินจํานวน 1,426,911.14 บาท (หนึงล้านสีแสนสองหมืนหกพันเก้า

ร้อยสิบเอ็ดบาทสิบสีสตางค)์  

ระเบียบวาระที 5 พิจารณาแต่งตั งกรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ      

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผู ้ ถือหุ้นแต่งตั งกรรมการทีครบกําหนดออก

ตามวาระกลับเข้าด ํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง โดยมีรายชือดังต่อไปนี      

 1 นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ         

 2 นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์        

 3 นายวิสุทธิ  มนตริว ัต   

ระเบียบวาระที 6 พิจารณาแต่งตั งผู ้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจําปี 2556  

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผู ้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตงัให้    

 1. นายเติมพงษ ์  โอปนพันธุ์  ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4501    

 2. นางสาวศิราภรณ์ เอืออนันต์กุล  ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3844    

 3. นายกฤษดา  เลิศวนา   ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4958         

 ในนามบริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ย ัง จ ํากัดเป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจําปี 

2556 และอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ประจําปี 2556 เป็นจํานวนเงินรวม 2,370,000 บาท 

(สองล้านสามแสนเจ็ดหมืนบาทถ้วน)         

ระเบียบวาระที 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี  2556   

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน     

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2556 เท่ากับปี 2555 เป็นจํานวนเงินรวม ไม่เกิน 

5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เริมตั งแต่ 1 มกราคม 2556 ดังนี   
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ค่าตอบแทน ค่าเบียประชุม 1. คณะกรรมการบริษัท 

    ประธานกรรมการบริษัท   10,000 บาท/ครั ง 

    รองประธานกรรมการบริษัท  7,500 บาท/ครั ง 

    กรรมการทีไม่เป็นผู ้บริหาร  6,000 บาท/ครั ง 

    กรรมการทีเป็นผู ้บริหาร   5,000 บาท/ครั ง 

    เลขานุการคณะกรรมการบริษัท  1,500 บาท/ครัง 

    2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

    ประธาน    10,000 บาท/ครั ง 

    รองประธาน    7,500 บาท/ครั ง 

    กรรมการ    6,000 บาท/ครั ง 

    3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการและผู ้บริหาร 

    ประธาน    10,000 บาท/ครั ง 

    รองประธาน    7,500 บาท/ครั ง 

    กรรมการทีไม่เป็นผู ้บริหาร  6,000 บาท/ครั ง 

    กรรมการทีเป็นผู ้บริหาร   5,000 บาท/ครั ง 

ค่าตอบแทน อืนๆ  ส่วนทีเหลือหลังจากหักค่าเบี ยประชุม ประจําปี 2556 จากเงินจํานวน 5,000,000 บาท แล้ว ให้

อ ํานาจประธานกรรมการบริษัท เป็นผู ้ก ําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนอืน ๆ  

ระเบียบวาระที 8  เรืองอืนๆ (ถ้ามี) 

4. ก ําหนดรายชือผู ้ ถือหุ้นทีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู ้ ถือหุ้น ประจําปี พ.ศ. 2556 และสิทธิ

รับเงินปันผล ในวันที 7 มีนาคม 2556 และรวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที 8 มีนาคม 2556 

 

จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

         

         ( ดร. รัชฎา ฟองธนกิจ  )  

         เลขานุการบริษัท / ผู ้ มีอ ํานาจรายงานสารสนเทศของบริษัท 


