ที่ ศค. 0643/2557
11 กันยายน 2557

เรื่ อง

แจ้ งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 บริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน
2557 เวลา 9.15 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 2 อาคาร 1 โรงพยาบาลศิคริ นทร์ เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงบางนา
เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม จานวน 229 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 71,696,452
หุ้น ที่ประชุมได้ มีมติในวาระการประชุมต่างๆ ดังต่อไปนี ้

1)
มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 36 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน
2557ด้ วยคะแนนสียงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี ้.มติท่ ปี ระชุม

จำนวนเสียง

เห็นด้ วย

71,757,152

คิดเป็ นร้ อยละของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้น
ซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

0.0000

2)
มีมติอนุมตั ิเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2546 มีมติให้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 4000000000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้ สิทธิ
แปลงสภาพตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น ซึง่ ครบกาหนดแปลงสภาพในวันที่ 30 สิงหาคม 2551 บริ ษัทฯ จึงสามารถนา
หุ้นจานวนดังกล่าวมาจัดสรรใหม่ได้ ตามกฎหมาย โดยการเปลีย่ นแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี ้
1. แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในกำรใช้ เงินทุน
1.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 2000000000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 6.50 บาท ให้ กับผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วน (Rights Offering) ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 15 บาท (สิบห้ าบาทถ้ วน) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้ น
เดิม โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record date) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 และให้ รวบรวมรายชื่อ
ตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 2 ตุลาคม 2557 และกาหนดวันจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน
ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557
1.2 กรณีที่มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื ้อของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้ างต้ น ให้ คณะกรรมการบริ ษัทหรื อ
บุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่รับการจัดสรร (Excess Rights) ตามสัดส่วนดังกล่าวข้ างต้ นในราคาเดียวกัน จนกว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าวจะได้ รับการจัดสรรจนครบทังจ
้ านวน โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าวให้ คานึงถึงจานวนหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนส่วนที่เหลือ และจานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื ้อโดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื ้อหุ้นเกินกว่าสิทธิที่ได้ รับการจัดสรร
ทังนี
้ ้ ให้ คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจพิจารณา
กาหนดรายละเอียด และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
1.3 กรณีมเี ศษของหุ้น ผู้ถือหุ้นรายใดได้ รับการจัดสรรหุ้นที่เป็ นเศษไม่เต็มจานวน 1 หุ้น ให้ ตดั จานวนเศษ
หุ้นดังกล่าวทิ ้ง
2. แบบมอบอำนำจทั่วไป (General Mandate)
2.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 1500000000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 6.50 บาท เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราว
เดียวกันหรื อหลายคราวก็ได้ รวมถึงอานาจในการกาหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ ดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายในวันที่บริ ษัท
จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ในครัง้ ถัดไป หรื อภายในวันที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องจัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ใน
ครัง้ ถัดไป ทังนี
้ แ้ ล้ วแต่วนั ใดจะถึงก่อน รวมถึงการเข้ าเจรจาทาความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่ เกี่ยวข้ อง
รวมทังด
้ าเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และลงนามในเอกสารคาขออนุญาตต่างๆ และ
หลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึง่ รวมถึงการติดต่อและการยื่นคาขออนุญาตเอกสารและ

หลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
2.2 จัด สรรหุ้นสามัญ เพิ่ ม ทุน จานวน 500000000 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้ ห้ ุน ละ 6.50 บาท ทัง้ จานวนหรื อแต่
บางส่วนในคราวเดียวกันหรื อต่างคราวกันให้ แก่นกั ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรื อ นักลงทุนประเภทสถาบัน (นักลงทุน) ซึง่ เป็ น
บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการ
อนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ในราคาเสนอขายไม่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดโดย “ราคา
ตลาด” ให้ คานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างน้ อย 7 วัน แต่ไม่เกิน 15
วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริ ษัทหรื อคณะกรรมการบริ หารมีมติจดั สรรและเสนอขายหุ้นต่อนักลงทุน
ทังนี
้ ้ ให้ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้มีอานาจพิจารณา
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และกาหนดระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้ แก่นกั ลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
โดยมติอนุมตั ิเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี ้.มติท่ ปี ระชุม

จำนวนเสียง

เห็นด้ วย

71,758,453

คิดเป็ นร้ อยละของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้น
ซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.0000

ไม่เห็นด้ วย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

0.0000

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ข้อมูลต่อผู้ลงทุนทราบต่อไป

โดยมติคณะกรรมการ

( นำยสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ )
เลขำนุกำรบริษัทและผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

