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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ คร้ังที ่1/2565 
ของ 

บริษัท สมิตเิวช จ ากดั (มหาชน) 
เม่ือวนัศุกรท์ี ่19 สิงหาคม 2565 

ณ ห้องประชุมบัญชา ล ่าซ า ชัน้ 6 อาคาร 2 โรงพยาบาลสมติิเวช สุขุมวทิ 
เลขที ่133 สุขุมวิท 49 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
เริ่มประชมุเวลา  10.00 นาฬิกา 
 ศาสตราจารย ์(พิเศษ) ดร.สมชัย  ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการ  ซึ่งท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชุม แถลงว่า 
วนันีม้ีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะมาประชุมแทนผูถื้อหุน้ รวม 57 ราย และนบัจ านวนหุน้รวมได ้96,675,734 หุน้ คิดเป็น
รอ้ยละ 96.6757 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด ซึ่งครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ที่ 33. จึงเปิดการประชมุ  และ
กล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัแนะน าคณะกรรมการ  ผูบ้รหิาร ท่ีปรกึษากฎหมาย และที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ ดงันี ้ 
 
คณะกรรมการผู้เข้าประชุม: 

1. ศาสตราจารย ์(พิเศษ) ดร.สมชยั  ฤชพุนัธุ ์ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ   
2. นายสมชาต  อินทรทตู   กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. นายไกรทิพย ์ ไกรฤกษ์   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
4. ดร. สภุคั  ศิวะรกัษ์    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. นายประดิษฐ์  ทีฆกลุ    กรรมการและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 

ค่าตอบแทน 
6. นายแพทยช์ยัรตัน ์ ปัณฑรุอมัพร  กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการสรรหาและพิจารณา 

ค่าตอบแทนและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
7. แพทยห์ญิงสรุางคณา  เตชะไพฑรูย ์  กรรมการและรองประธานเจา้หนา้ที่ผูบ้รหิาร 

 
กรรมการผู้ลาประชุม:     
  นางนฤมล  นอ้ยอ ่า    กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 
ผู้บริหารผู้เข้าประชุม: 
        นายจิรฐั  จกัรพ์ิทกัษ์สตัย ์   ประธานเจา้หนา้ที่ดา้นการเงิน 
 
 
 



 

 

ทีป่รึกษากฎหมาย: 
 ที่ปรกึษากฎหมายจาก บรษิัท วีระวงค,์ ชินวฒัน ์และพารท์เนอรส์ จ ากดั ไดแ้ก่ : 

1. นายวิทยา  แกว้กงัสดาล 
2. นางสาวอรสิรา  สวุิทย ์

 

ทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระ: 
 ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจาก บรษิัท แอดไวเซอรี่ พลสั จ ากดั ไดแ้ก่ : 

1. นางนิสาภรณ ์ ฤกษ์อรา่ม 
2. นางสาวสมุาลี  ตนัตยาภรณ ์
3. นางสาวนนัทวนั  ศิรนิทรร์ตันะ 

 

ล าดบัแรก ประธานฯ มีความห่วงใยในความปลอดภยัของผูถื้อหุน้และผูเ้ขา้รว่มประชมุ จึงจดัหอ้งประชมุใหม้ี
การนั่งห่างกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้ COVID-19 และขอความร่วมมือจากผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านสวมใส่
หนา้กากอนามยัตลอดระยะเวลาการประชมุ รวมทัง้ขอความรว่มมืองดการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่านไมโครโฟน 
หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมประสงคจ์ะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ใหเ้ขียนค าถามลงในกระดาษที่จดัเตรียมไวใ้หแ้ละส่ง
ใหแ้ก่เจา้หนา้ที่เพื่อรวบรวมส่งค าถามใหน้าย จิรฐั จกัรพ์ิทกัษ์สตัย ์อ่านใหท้ี่ประชมุทราบ  

จากนัน้ประธานฯ ไดด้  าเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปนี ้
 

วาระที ่1  รับทราบความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย ์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และข้อเสนอของผู้ท าค าเสนอซือ้ ตลอดจนข้อมูล
อื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

ที่ประชุมรบัทราบรายงานของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการเพิกถอนหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ 
ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และขอ้เสนอของผูท้  าค าเสนอซือ้ 
ตลอดจนขอ้มลูอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
วาระที ่2  พิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพยข์องบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ประธานฯ มอบหมายใหน้ายวิทยา แกว้กังสดาล ที่ปรกึษากฎหมายใหข้อ้มลูเก่ียวกับหลกัเกณฑใ์น

การลงมติในวาระนี ้และวิธีการออกเสียงลงคะแนนใหผู้ถื้อหุน้ทราบ  
นายวิทยา แกว้กังสดาล ชีแ้จงว่าการลงคะแนนเสียงเพื่อใหผ่้านมติในวาระนี ้จะตอ้งไดร้บัคะแนน

เสียงเห็นชอบไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหุน้ท่ีออกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ  และตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้
คดัคา้นเกินรอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ท่ีออกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ 

ผูถื้อหุน้ทกุท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีท่านถืออยู่ โดยนบัหนึ่งหุน้ต่อหน่ึงเสียง  
การลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปนี ้จะถือว่าการลงคะแนนเป็นโมฆะ 
1. บตัรลงคะแนนที่มีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง 
2. บตัรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั 
3. บตัรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อก ากบั 
4. บตัรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ 



 

 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ตอ้งการแกไ้ขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อก ากับดว้ยทุกครัง้ 
เมื่อประธานฯ แจง้ใหท้ี่ประชมุลงมติ ขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง กรุณายกมือเพื่อแสดงตวัให้
เจา้หนา้ที่ไปรบับตัรลงคะแนนเพื่อรวบรวมส าหรบัการตรวจนบัคะแนนต่อไป 

ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่เห็นดว้ย ไม่จ าเป็นตอ้งยกมือขึน้เพื่อแสดงตวัและยงัไม่ตอ้งส่งบตัรลงคะแนนใหแ้ก่
เจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ โดยจะถือว่าผูถื้อหุน้ที่ไม่ยกมือขึน้ ไดอ้อกเสียงเห็นดว้ย และขอใหท้่านโปรดเก็บบตัร
ลงคะแนนไวก้่อน  และส่งคืนแก่เจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯ หลงัเสรจ็สิน้การประชมุเพื่อความโปรง่ใส 

มติทีป่ระชุม: 
ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการเพิกถอนหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหุน้ที่ออกจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด
ของบริษัทฯ  และไม่มีผูถื้อหุน้คดัคา้นเกินรอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ที่ออกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ  
ดว้ย ดงันี ้

 คะแนน ร้อยละ 

เห็นดว้ย 96,558,338  เสยีง 96.5583 
ไม่เห็นดว้ย 139,999  เสยีง 0.1399 
งดออกเสยีง 802  เสยีง 0.0008 
บตัรเสยี 0  เสยีง 0 

รวม 96,699,139  เสยีง  
 
วาระที ่3  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องพิจารณานอกเหนือจากที่ไดก้ าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ 
ประธานฯ แจง้ว่า  ที่ประชุมไดพ้ิจารณาวาระต่างๆ ตามที่ก าหนดครบถว้นแลว้  จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อ

หุน้ซักถามหรือเสนอขอ้แนะน าเพิ่มเติม  ซึ่งผูถื้อหุน้ไดส้อบถามขอ้มูลเพิ่มเติมและคณะกรรมการไดช้ีแ้จง  
ขอ้ซกัถามดงักล่าวใหท้ี่ประชมุไดร้บัทราบ 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม    ประธานฯ  จึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผูถื้อหุน้
ทุกท่านที่มาร่วมประชมุ  และไดส้นบัสนุนกิจการของบริษัทฯ ตลอดระยะที่ผ่านมา  โดยคณะกรรมการจะน า
มติที่ประชมุไปด าเนินการใหบ้รรลวุตัถปุระสงคต์่อไป 

 
ปิดประชมุเวลา 11.29 นาฬิกา  
 
  
     
   (นางนาฏสภุา ไชยะกลุ) 
    ผูจ้ดบนัทึกการประชมุ 
 

            
                    (ศาสตราจารย ์(พิเศษ) ดร.สมชยั ฤชพุนัธุ)์ 
                            ประธานท่ีประชมุ 


