
 
 

 
 

ที่ ศวว.   048/ 2559 

วนัท่ี  22 เมษายน 2559 

เร่ือง แจ้งมติการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี พ.ศ. 2559 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

 ตามที่บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 

พ.ศ. 2559 ในวันศกุร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559 เร่ิมประชมุเวลา 09.00 น. ถงึเวลา 11.20 น. ณ ห้องประชมุขวญัเมือง 

(อาคาร 1 ชัน้ 7) โรงพยาบาลวิชยัเวช อินเตอร์เนชัน่แนล อ้อมน้อย เลขท่ี 74/5 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ต าบลอ้อมน้อย 

อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชมุ ทัง้สิน้ 76 ราย นับจ านวนหุ้น

รวมกนัได้ 431,172,039 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.56 ของจ านวนหุ้นสามญัที่ช าระแล้ว โดยที่ประชมุได้พิจารณาและมมีติ 

ดงัต่อไปนี ้

1. รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2558 ด้วยคะแนนเสยีง
ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 425,068,729 เสยีง คิดเป็น  ร้อยละ 99.8172 

ไม่เห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 725,119 เสยีง คิดเป็น  ร้อยละ 0.1703 

บตัรเสยี 53,333 เสยีง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0125 

2. รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี พ.ศ. 2558 
 

3. อนมุัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปีสิน้สดุ ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2558 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 425,733,247 เสยีง คิดเป็น  ร้อยละ 99.9679 

ไม่เห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 136,533 เสยีง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0321 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 
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4. อนุมัติการจัดสรรก าไรสทุธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี พ.ศ. 2558 โดยให้
จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สบิสตางค์) รวมเป็นเงิน
ปันผลส าหรับงวดสิน้ปี พ.ศ. 2558 จ านวน 57,006,543.30 บาท จากก าไรสุทธิเฉพาะกิจการ และก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวันที่  19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย เป็นเงินจ านวน 
4,216,971.37 บาท ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 430,724,840 เสยีง คิดเป็น  ร้อยละ 99.9683 

ไม่เห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 136,533 เสยีง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0317 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

หมายเหต ุ อนึ่ง บริษัทฯ ขอเรียนชีแ้จงว่าเนื่องจากมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการจดัพิมพ์จ านวนเงิน
ปันผลส าหรับงวดสิน้ปี พ.ศ. 2558 จากจ านวน 57,066,543.30 บาท เป็นจ านวน 57,006,543.30 บาท ดังนัน้ 
เพื่อให้เกิดความถูกต้อง บริษัทฯ จงึขอเรียนชีแ้จงท่านผู้ถือหุ้นถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจ านวนเงินปันผลส าหรับ
งวดสิน้ปี พ.ศ. 2558 เป็นจ านวนเงิน 57,066,543.30 บาท ทัง้นี ้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงจ านวนเงินปันผลดังกลา่ว 
ไม่กระทบต่ออตัราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (0.10 บาท (สบิสตางค์)) แต่อย่างใด 
 

5. อนมุติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จ านวน 4 ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
สบืต่อไปอีกวาระหนึง่ โดยลงมติเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

 

5.1 นายสริุนทร์ เปรมอมรกิจ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 430,724,840 เสยีง คิดเป็น  ร้อยละ 99.9683 

ไม่เห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 136,533 เสยีง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0317 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

5.2 นายวิสุทธ์ิ มนตริวัต ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 430,724,840 เสยีง คิดเป็น  ร้อยละ 99.9683 

ไม่เห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 136,533 เสยีง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0317 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 
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5.3 นางสาววิลาวรรณ วนดรุงค์วรรณ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและ
ออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 430,514,067 เสยีง คิดเป็น  ร้อยละ 99.9194 

ไม่เห็นด้วย 210,773 เสยีง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0489 

งดออกเสยีง 136,533 เสยีง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0317 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

5.4 นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 430,814,067 เสยีง คิดเป็น  ร้อยละ 99.9194 

ไม่เห็นด้วย 210,773 เสยีง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0489 

งดออกเสยีง 136,533 เสยีง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0317 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

และอนมุติัการแต่งตัง้กรรมการใหม่จ านวน 1 ท่าน โดยแต่งตัง้ นายพฤทธ์ิ โรจน์มหามงคล เป็นกรรมการบริษัทฯ 

คนใหม่ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดังนี  ้

เห็นด้วย 429,591,867 เสยีง คิดเป็น  ร้อยละ 99.6360 

ไม่เห็นด้วย 210,773 เสยีง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0489 

งดออกเสยีง 1,358,733 เสยีง คิดเป็น  ร้อยละ 0.3151 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

6. อนมุติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ ประจ าปี พ.ศ. 2559 ในรูปแบบของเบีย้
ประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยเร่ิมตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2559 ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุ ดงันี ้

เห็นด้วย 412,692,245 เสยีง คิดเป็น  ร้อยละ 99.9669 

ไม่เห็นด้วย 136,533 เสยีง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0331 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

7. อนุมัติการแต่งตัง้นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา 
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4958 และ/หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 ใน
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นามบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี พ.ศ. 2559 โดยให้คนใด
คนหนึง่เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถปฏิบติังานได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จดัหาผู้สอบบญัชีรับ
อนุญาตอื่นของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ประจ าปี พ.ศ. 2559 เป็นจ านวนเงินรวม 2,495,000 บาท ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 429,812,773 เสยีง คิดเป็น  ร้อยละ 99.6849 

ไม่เห็นด้วย 1,358,733 เสยีง คิดเป็น  ร้อยละ 0.3151 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

8. อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซือ้หุ้นสามัญของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ ากัด  (“สามแยกไฟฉาย”) จ านวน 
90,000 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ในราคาซือ้ขายเฉลี่ยหุ้นละไม่เกิน 1,722 บาท หรือ
คิดเป็นจ านวนรวมไม่เกิน 155,000,000 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของสามแยกไฟฉาย โดยให้สามารถช าระราคาได้
งวดเดียว หรือ หลายงวดก็ได้ ตามที่จะได้ตกลงกับผู้ ขาย พร้อมทัง้ อนุมัติการมอบอ านาจให้ด าเนินการใดๆ 
ตามที่ได้เสนอมาทุกประการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 431,035,506 เสยีง คิดเป็น  ร้อยละ 99.9683 

ไม่เห็นด้วย 136,533 เสยีง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0317 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(ดร. รัชฎา ฟองธนกิจ) 

    เลขานกุารบริษัท 
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