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เลขที่ ศค. 0194/2560
8 มีนาคม 2560
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ ที่ 39
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้ วย
1. สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559
2. รายงานประจาปี 2559
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข., ค.
4. หลักเกณฑ์วิธีการและข้ อบังคับเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมสามัญประจาปี
5. ประวัติบคุ คลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการเดิม 5 คน
6. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด มมหาชน มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ ที่ 39
ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ห้ องประชุม ชัน้ 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิคริ นทร์ เลขที่ 4/29 หมู่ 10
ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นครัง้ ที่ 1/2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2559 ได้ จดั ขึ ้นในวันพุธที่ 19 ตุลาคม
2559 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสาเนารายงานการประชุมที่จดั ส่งล่วงหน้ าให้ ผ้ ถู ือหุ้นแล้ วพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารั บรองรายงานการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2559
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2559 ปรากฏรายละเอียดใน
รายงานประจาปี ที่จดั ส่งล่วงหน้ าให้ ผ้ ถู ือหุ้นแล้ วพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิรายงานและงบการเงินสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 18. และพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด
มาตรา 112 รายงานและงบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจาปี นันได้
้
ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
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ความเห็นคณะกรรมการ
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

เห็ น สมควรให้ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ ร ายงานและงบการเงิ น

วาระที่ 5
พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไรประจาปี และจ่ ายเงินปั นผล
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 25. และพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด
มาตรา 115 และ 116 บริ ษัทจะต้ องจัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปี เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 เป็ นเงิน 8,935,367.45
บาท (แปดล้ านเก้ าแสนสามหมื่ นห้ าพันสามร้ อยหกสิบเจ็ดบาทสี่สิบห้ าสตางค์ ) และตามนโยบายจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท
กาหนดให้ จ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิได้ ไม่เกินร้ อยละ70 กาไรสุทธิของบริ ษัทสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จานวน
83,055,178.25 บาท (แปดสิบสามล้ านห้ าหมื่นห้ าพันหนึง่ ร้ อยเจ็ดสิบแปดบาทยี่สิบห้ าสตางค์) ทังนี
้ ้คิดเป็ นเงินโดยรวมไม่เกิน
125,095,144.30 บาท (หนึ่งร้ อยยี่สิบห้ าล้ านเก้ าหมื่นห้ าพันหนึ่งร้ อยสี่สิบสี่บาทสามสิบสตางค์ ) โดยบริ ษัทกาหนดให้ จ่ายปั น
ผลประจาปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจ ารณาอนุมตั ิจัดสรรเงินกาไรสุทธิเป็ นทุน
สารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาทโดยให้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนและสิทธิรับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 และให้ รวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีการปิ ดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม 2560 และกาหนดวัน
จ่ายเงินปั นผลในวันที่ 4พฤษภาคม 2560 (การให้ สิทธิดงั กล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้ องรอการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้น)
วาระที่ 6
พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่ าสอบบัญชีประจาปี 2560
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 19 และพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด
มาตรา 120 ประกอบกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ห้ามมิให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบและรับรองงบการเงินห้ ารอบปี บัญชีบริ ษัทติดต่อกันแต่ไม่ห้ามแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายใหม่ที่
สังกัดสานักงานสอบบัญชีเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีรายเดิม
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังบริ
้ ษัทสอบบัญชีธรรมนิติ
จากัดมมหาชน โดยนายพจน์ อัศวสันติชยั ทะเบียนเลขที่ 4891 หรื อนายธนะวุฒิ พิบลู ย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรื อผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตคนอื่นในสานักบัญชีเป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2560ของบริ ษัทและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2560 เป็ นเงิน
1,100,000 บาท (หนึง่ ล้ านหนึง่ แสนบาทถ้ วน) เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 เป็ นจานวนเงิน 50,000 บาท (ห้ าหมื่นบาทถ้ วน)
วาระที่ 7
พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 9. และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชนจากัดกาหนดให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 เป็ นอัตราโดยกรรมการที่พ้นตาแหน่งอาจถูกเลือกเข้ ามา
ดารงตาแหน่งใหม่ได้ คณะกรรมการของบริ ษัทมีจานวน 15 คนดังนันกรรมการที
้
่ออกตามวาระ 5 คนในปี นี ้ได้ แก่
1. นายเสนีย์ จิตตเกษม
ประธานกรรมการ
2. นายกระจ่าง จารุพฤกษ์ พนั ธ์ กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท์ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
4. นายเสนีย์ กระจ่างศรี
กรรมการและกรรมการบริ หาร
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5. ดร.วิชญะ เครื องาม
กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาให้ เสนอที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการ
้
5 คนเดิมได้ แก่
1. นายเสนีย์ จิตตเกษม
ประธานกรรมการ
2. นายกระจ่าง จารุพฤกษ์ พนั ธ์ กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท์ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
4. นายเสนีย์ กระจ่างศรี
กรรมการและกรรมการบริ หาร
5. ดร.วิชญะ เครื องาม
กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กลับเข้ ามาดารงตาแหน่งอีกครัง้
วาระที่ 8
พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัดมาตรา 90 คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนเห็นสมควรนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัทให้ เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะทัง้
คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดในรู ปของเงิ นประจาตาแหน่งเบีย้ ประชุมและบาเหน็จเป็ นเงิ นรวม
9,975,000 บาท (เก้ าล้ านเก้ าแสนเจ็ดหมื่นห้ าพันบาทถ้ วน)
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการทังคณะประจ
้
าปี 2560 เป็ นเงิน 9,975,000 บาท (เก้ าล้ านเก้ าแสนเจ็ด
หมื่นห้ าพันบาทถ้ วน) ซึง่ เป็ นจานวนเงินเท่ากับ 6 ปี ที่ผา่ นมา

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่แก่นกั ลงทุนต่อไป

โดยมติคณะกรรมการ

( นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ )
เลขานุการบริษัท
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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น
ครัง้ ที่ 1/2559
บริษัท ศิครินทร์ จากัด (มหาชน)
---------------------------------------------การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559 ของบริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด มมหาชน ม“บริ ษัทฯ”) ได้ จดั ประชุมขึ ้นเมื่อ วัน
พุธที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้ องประชุม ชัน้ 8 โรงพยาบาลศิคริ นทร์ อาคาร 3 เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรี นคริ นทร์
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง จานวน 72 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ จานวน 318 ราย รวมทังสิ
้ ้น 390 ราย
นับรวมจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 84,709,278 หุ้น จากจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัทจานวน 120,000,000 หุ้น หรื อคิด
จานวนหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมเป็ นร้ อยละ 70.5911 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมด
้
ครบเป็ นองค์
ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อที่ 16
เริ่ มประชุมเวลา 9.10 น. โดยมี นายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานกรรมการ ทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุม ม“ประธานฯ”
โดยก่อนเริ่ มทาการประชุม ประธานฯ ได้ กล่าวเชิ ญผู้ถือหุ้นทุกท่านลุกขึ ้นร่ วมยืนสงบนิ่ง แสดง ความไว้ อาลัยต่อการเสด็จ
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็ นเวลา 1 นาที
จากนัน้ ประธานฯ ได้ กล่าวแนะนา ท่านประธานที่ปรึ กษา พลเอกวิโรจน์ แสงสนิท และนายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ รอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริ ษัท ซึ่งวันนี ้ได้ รับมอบหมายให้ ทาหน้ าที่แทนนายแพทย์อติรัตช์ จรู ญศรี กรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ ซึง่ ไม่ได้ เข้ าประชุมเนื่องจากเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียในการประชุมวาระสาคัญในวันนี ้ และแนะนาคณะกรรมการบริษัท
ผู้บริ หารและผู้เข้ าร่วมประชุมท่านอื่นๆ ที่จะทาหน้ าที่ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยมีรายนามดังต่อ ไปนี ้
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม จานวน 9 ท่ าน ได้ แก่
1. นาย เสนีย์ จิตตเกษม
ประธานกรรมการ
2. นาย ศักดิ์ชยั ธนบุญชัย
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน
3. นาย สัญญา ศรายุทธ
รองประธานกรรมการและกรรมการบริ หาร
4. นาย จรัญ วิวฒ
ั น์เจษฎาวุฒิ
กรรมการและกรรมการสรรหา
5. นาย เสนีย์ กระจ่างศรี
กรรมการและกรรมการบริ หาร
6. นาย สุชีพ บุญวีระ
กรรมการและกรรมการบริ หาร
7. นาย ทิม นพรัมภา
กรรมการและกรรมการสรรหา
8. นาย ประมวลชัย ทวีเศรษฐ์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นาย กษิดิศ อัชนันท์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. พล.อ.วิโรจน์ แสงสนิท
2. พล.อ.เอกชัย จันทร์ ศรี
3. นายกิติพนั ธุ์ ศศะนาวิน
4. นายอานาจ คล้ ายไทย

ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท เอแคป คอร์ ปอเรท เซอร์ วิสเซส จากัด จานวน 2 ท่าน ได้ แก่
1. นางสาวยุพดี รัตนศรี สมโภช
2. นายนวพร เกียรติขจรวงษ์
ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จากัด (มหาชน) จานวน 1 ท่าน ได้ แก่
1. นายโชษิต เดชวนิชยนุมตั ิ
ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สานักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จากัด จานวน 1 ท่าน ได้ แก่
1. นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ์
คณะผู้สอบบัญชีท่ เี ข้ าร่ วมประชุม จาก บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จากัด จานวน 1 ท่าน ได้ แก่
1. นายพจน์ อัศวสันติชยั
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559 นี ้มีวาระการประชุมจานวน 9 วาระ ตาม
รายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ สง่ ให้ ทา่ นผู้ถือหุ้น เพื่อศึกษาข้ อมูลล่วงหน้ าก่อนการประชุม
ก่อนเข้ าสูว่ าระการประชุม ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริ ษัท แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึง
ขันตอนในการประชุ
้
ม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครัง้ นี ้
นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริ ษัท เรี ยนให้ ที่ประชุมทราบว่า บริ ษัทฯ ได้ ใช้ โปรแกรม E-Register และ EVoting ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ภายใต้ การดาเนินการของเจ้ าหน้ าที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย มาใช้ ในการลงทะเบียนและนับคะแนนในการประชุม และชี ้แจงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน
สาหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ ดังนี ้
วิธี ป ฏิ บัติ ใ นการออกเสีย งลงคะแนนและการนับ คะแนนสาหรั บ การพิ จ ารณาในแต่ละวาระโดยการประชุม จะ
ดาเนินการไปตามลาดับวาระการประชุมตามที่แจ้ งให้ ทกุ ท่านทราบล่วงหน้ าแล้ ว โดยการลงมติในการประชุมครัง้ นี ้ เป็ นการลง
มติแบบเปิ ดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
ขอให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้ วย
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ในการลงมติในแต่ละวาระจะมีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และนาส่งให้ ทางเจ้ าหน้ าที่ของ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผู้บนั ทึกการลงคะแนนและประมวลผล กรณีผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สง่ บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระโปรแกรม
นับคะแนนจะถือว่า เห็นชอบในวาระนันๆ
้
บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี ้ จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย
1) บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่ องหมายเกินกว่าหนึง่ ช่อง
2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ
ในกรณีที่ทา่ นต้ องการแก้ ไขการลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกากับด้ วยทุกครัง้
เมื่อเสร็ จจากประมวลผลคะแนนแล้ ว เลขานุการบริ ษัทจะประกาศผลการนับคะแนนและสรุ ปผลการลงมติในเรื่ อง
ดังกล่าว ให้ ที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นบั ได้ จะเป็ นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าประชุมทังด้
้ วย
ตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้ จานวนหุ้นของผู้เข้ าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนัน้ ๆ
สาหรั บ ผู้ถื อหุ้นที่ ต้อ งการกลับก่อ น หรื อไม่อ ยู่ใ นห้ องประชุม ในวาระใด ผู้ถือ หุ้น สามารถใช้ สิทธิ ได้ โดยส่ง บัต ร
ลงคะแนนล่วงหน้ าให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ที่โต๊ ะนับคะแนนที่อยูบ่ ริ เวณประตูทางเข้ าออก
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นที่ทาหนังสือมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่วมประชุม และเป็ นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้
ถือหุ้นนัน้ บริ ษัทฯ จะนาคะแนนของผู้ถือหุ้นรายนันในแต่
้
ละวาระ มารวมนับตามวิธีข้างต้ น ส่วนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้
ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีที่ได้ แจ้ งไปด้ วย
เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 17 การลงคะแนนเสียงสาหรับวาระที่ 2 จะต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนน
เสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นใน
วาระนันๆ
้ จะไม่นบั ผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน
ส่วนการลงคะแนนเสียงสาหรับวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 8 ซึ่งต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนันๆ
้ จะนับ
คะแนนเสียง “เห็นด้ วย” “ไม่เห็นด้ วย” “งดออกเสียง” รวมถึงบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนนเสียงด้ วย
ทังนี
้ ้ การนับลงคะแนน ให้ นับหุ้น 1 หุ้นเป็ น 1 เสียง ในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผู้ถือหุ้น
ดังกล่าวจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
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การพิจารณาในวาระใดที่ต้องมีการลงมติ ซึง่ อาจต้ องใช้ เวลาในการรวบรวมคะแนน จะขอพิจารณาให้ ดาเนินการใน
วาระต่อไปก่อนที่จะทราบผลคะแนนโดยจะแทรกรายงานผลคะแนนให้ ทราบทันทีที่การนับคะแนนเสร็ จ
เพื่อให้ เกิดความโปร่ งใสในการตรวจนับคะแนนเสียง เลขานุการได้ สอบถามว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการเป็ นสั กขี
พยานในการนับคะแนนเสียงหรื อไม่ ซึง่ มีผ้ ถู ือหุ้นอาสาสมัครมา 3 ท่าน
หลังจากที่ประธาน หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากประธานฯ ได้ ชี ้แจงรายละเอียดของแต่ละวาระครบถ้ วนแล้ ว ผู้ถือหุ้นที่
ประสงค์จะสอบถามรายละเอียดของวาระนันเพิ
้ ่มเติม กรุ ณายกมือขึ ้น เพื่อรอให้ ประธานเชิญมาที่ไมโครโฟน เมื่อท่านมาที่
ไมโครโฟนแล้ ว โปรดแจ้ งชื่อก่อนตังค
้ าถาม เพื่อประโยชน์ในการจัดทารายงานการประชุม หากท่านมีเรื่ องสอบถามอื่นๆ ที่ไม่
เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุมในครัง้ นี ้ โปรดสอบถามในวาระที่ 9 วาระพิจารณาเรื่ องอื่นๆ
ทังนี
้ ้ ในการเสนอวาระที่ 4 ถึงวาระที่ 8 ข้ างต้ นต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559 ของ บริ ษัทฯ อยู่ภายใต้
เงื่อนไข ดังนี ้
วาระที่ 4 ถึงวาระที่ 8 เป็ นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็ นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนัน้ ในการพิจารณาอนุมตั ิ
วาระที่ 4 ถึงวาระที่ 8 ดังกล่าว หากมีวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันวาระใดวาระหนึง่ ไม่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้น จะถือว่าวาระอื่นๆ ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็ นเงื่อนไขซึ่งกันและกันที่ได้ รับการอนุมตั ิแล้ วเป็ นอันยกเลิก และจะไม่มี
การพิจารณาวาระอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็ นเงื่อนไขซึง่ กันและกันกับวาระซึง่ ไม่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559 นี ้อีกต่อไป
เลขานุการบริ ษัท แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครัง้ นี ้ รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทที่ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน คิด
เป็ นจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 29,488,708 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนการถือหุ้น ร้ อยละ 24.57 จะไม่เข้ าร่วมประชุม
ประธานฯ กล่าวเปิ ดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด มมหาชน ครัง้ ที่ 1/559 เพื่อพิจารณาเรื่ อง
ต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

ประธานฯ แจ้ งเพื่อทราบ

ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในครัง้ นี ้เป็ นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจัดขึ ้นเพื่อพิจารณาวาระการรับ
โอนกิจการของบริ ษัท ศิคริ นทร์ หาดใหญ่ โฮลดิ ้ง จากัด และวาระที่เกี่ยวเนื่องกันโดยเฉพาะ ตามรายละเอียดที่จะได้ นาเสนอ
ต่อไปในวาระการประชุม
จากนัน้ ประธานฯ ได้ กล่าวว่า ในปั จจุบนั เป็ นยุคข้ อมูลข่าวสาร ทาให้ ทกุ คนสามารถเข้ าถึงแหล่งข้ อมูลได้ อย่างรวดเร็ ว
จึงมีธุรกิจที่เกิดขึ ้นใหม่มากมาย ดังนัน้ การดาเนินธุรกิจในยุคข้ อมูลข่าวสารนี ้ ภาคธุรกิจจึงต้ องเน้ นการสร้ างความเชื่อมัน่ และ
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ความรวดเร็ ว และที่สาคัญเน้ นการประกอบธุรกิจในด้ านการช่วยเหลือสังคม และการสร้ างสังคมให้ มีคณ
ุ ภาพ เกิดความมัง่ คัง่
และมัน่ คง ดังนัน้ เราจะสามารถเห็นการพัฒนาและเจริ ญเติบโตของธุรกิ จในหลายๆ ภาคส่วน โดยเฉพาะในภาคของการ
บริ การด้ านสุขภาพ จะเห็นได้ วา่ ปั จจุบนั ประชากรในชนชันกลางของประเทศไทย
้
จะเน้ นเรื่ องการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ ้น ดังนัน้
ธุรกิจที่ตอบโจทย์ในด้ านการพัฒนาสังคมนี ้ จะเป็ นธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่ องการดูแลสุขภาพ และธุรกิจโรงพยาบาล ด้ วยเหตุนี ้ ใน
ภาคธุรกิจเอกชน การสร้ างความมัง่ คัง่ และมัน่ คง บริ ษัทฯ จึงต้ องมีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบธุรกิจให้ เข้ ากับกระแสสังคมในการ
พัฒนาธุรกิจในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ได้ ประกอบกิจการโรงพยาบาล 2 แห่งเป็ นเวลานาน 20 ปี ดังนัน้ เพื่อให้ สามารถ
ตอบสนองแนวความคิดด้ านการพัฒนาสังคม บริ ษัทฯ จึงมีแผนที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลของบริ ษัทฯ ไปยัง
ภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งฝ่ ายบริ หารได้ เล็งเห็นแล้ วว่า การขยายการลงทุนไปยังภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดสงขลา มีความเหมาะสม
ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัท จึงเห็นสมควรให้ เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการขยายกิจการของบริ ษัทฯ และวาระ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง และมอบหมายให้ ที่ปรึกษาของบริ ษัทฯ เป็ นผู้ศกึ ษารายละเอียดที่เกี่ยวข้ องเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริ ษัท แจ้ งว่าที่ประชุมว่า วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 38

ประธานฯ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี ้เป็ นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 38 ที่ได้ จดั ขึ ้น
เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ แนบสาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 38 ไปกับหนังสือเชิญประชุม
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ศกึ ษารายละเอียดของรายงานการประชุมแล้ ว คณะกรรมการบริ ษัทฯ เห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 38 มีความถูกต้ องครบถ้ วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
เลขานุการบริ ษัท ได้ ชี ้แจงว่า ฝ่ ายบริ หารมีข้อแก้ ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 38 ดังนี ้
(1) แก้ ไขหน้ าปก จาก “การประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559” เป็ น “การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่
1/2559”
(2) แก้ ไขหน้ าที่ 3 บรรทัดที่ 26 จาก “ตามกฎหมายมหาชน 51” เป็ น “ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 (แก้ ไขครัง้ ที่ 3 พ.ศ. 2551)”
(3) แก้ ไขหน้ าที่ 9 บรรทัดที่ 10 จาก “DE” เป็ น “D/E Ratio”
(4) แก้ ไขหน้ าที่ 20 เพิ่มเติมส่วนท้ ายว่า “สานักบริ หาร คุณปริ ญดา วงษ์ สกุล เบอร์ โทรศัพท์ 0-2366-9900 ต่อ 2702”
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี ้
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้ งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี ้ต้ องผ่านมติรับรองด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 38 ตามที่เสนอ
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

จานวน (เสียง)
85,343,967
0
401,393

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000 %
0.0000 %
- *

85,745,360

100.0000 %

*ไม่นบั ผูท้ ีง่ ดออกเสียงเป็ นฐานในการนับคะแนน
หมายเหตุ ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นจากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุม 12 ราย นับเป็ น
จานวนหุ้นได้ 1,036,082 หุ้น

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 2

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ ไขเพิ่มเติม
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 2
นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริ ษัท ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทฯ จาเป็ นต้ องแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับข้ อ 2 ของ
บริ ษัทฯ เพื่อให้ บริ ษัทฯ สามารถออกหุ้นเพิ่มทุนโดยรับชาระค่าหุ้นด้ วยทรัพย์สนิ อื่นนอกจากตัวเงินได้ คณะกรรมการจึงเห็นควร
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับข้ อ 2 ของบริ ษัทฯ ดังนี ้
จากเดิม
“ข้ อ 2. หุ้นของบริ ษัททังหมด
้
เป็ นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อที่ต้องใช้ เงินจนเต็มมูลค่าหุ้น และใบหุ้นของบริ ษัทต้ องมี
กรรมการอย่างน้ อยสองคนลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริ ษัท”
แก้ ไขเป็ น
“ข้ อ 2. หุ้นของบริ ษัทมีมลู ค่าเท่ากัน เป็ นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อและเป็ นหุ้นที่ต้องใช้ เงินครั ง้ เดียวจนเต็มมูลค่า และ/
หรื อเป็ นหุ้นที่ชาระด้ วยทรัพย์สนิ อื่นนอกจากตัวเงิน และ/หรื อให้ ใช้ ลขิ สิทธิ์ในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรื อวิทยาศาสตร์ สิทธิบตั ร
เครื่ องหมายการค้ า แบบหรื อ หุ่น จาลอง แผนผัง สูต ร หรื อกรรมวิธี ลบั ใดๆ หรื อ ให้ ข้ อ สนเทศเกี่ ยวกับ ประสบการณ์ ทาง
อุตสาหกรรม การพาณิชย์หรื อวิทยาศาสตร์ ”
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ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี
ผู้ถอื หุ้น

: สอบถาม ดังนี ้
1. การแก้ ไขข้ อบังคับให้ บริ ษัทสามารถรับชาระค่าหุ้นด้ วยทรัพย์สนิ อย่างอื่นนอกจาก
ตัวเงิน เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร นัน้ บริ ษัทจะตีมลู ค่าทรัพย์สนิ อย่างไร
2. ขอทราบเหตุผลในการแก้ ไขข้ อบังคับข้ อนี ้
นายธรรมรั ตน์ หอบุ ญ มา : ตอบคาถามผู้ถอื หุ้น ดังนี ้
สุทธิ์
1. ถ้ อยคาที่เสนอให้ แก้ ไขนี ้เป็ นถ้ อยคามาตรฐานตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
ที่ปรึกษากฎหมาย
จากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งหากในอนาคตบริ ษัทฯ จะออกหุ้นเพิ่มทุนและรั บชาระหนี ้
ด้ วยทรัพย์สนิ อื่นนอกจากตัวเงิน บริ ษัทฯ จะต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
และจะแต่งตังผู
้ ้ ประเมินราคา และ/หรื อ ที่ปรึ กษาทางการเงิ นมาประเมินราคา
สินทรัพย์ที่เอามาแลก และแจ้ งรายละเอียดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทราบต่อไป
2. เหตุผลในการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับ เนื่องจากในการประชุมครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ จะ
เสนอให้ ที่ประชุมอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ ออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการรับโอนกิจการ
ของ บริ ษัท ศิคริ นทร์ หาดใหญ่ โฮลดิ ้ง จากัด ตามรายละเอียดที่จะได้ กล่าวใน
วาระต่อไป ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีความจาเป็ นต้ องแก้ ไขข้ อบังคับเพื่อให้ บริ ษัทฯ
สามารถออกหุ้นเพิ่มทุนโดยรับชาระค่าหุ้นด้ วยทรัพย์สนิ อื่นนอกจากตัวเงินได้
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี
: สอบถามเพิ่มเติม ดังนี ้
ผู้ถอื หุ้น
เนื่องจากเหตุผลในการแก้ ไขข้ อบังคับในครัง้ นี ้ เป็ นไปเพื่อการรับโอนกิจการของ บริ ษัท
ศิคริ นทร์ หาดใหญ่ โฮลดิ ้ง จากัด ดังนัน้ หากวาระที่ 4 ไม่ได้ รับอนุมตั ิ วาระนี ้ถือเป็ น
วาระที่เกี่ยวเนื่องกันหรื อไม่ และจะถือว่าตกไปด้ วยหรื อไม่
นายธรรมรั ตน์ หอบุ ญ มา : ตอบคาถามผู้ถอื หุ้น ดังนี ้
สุทธิ์
แม้ วา่ เหตุผลในการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับในครั ง้ นี ้ จะเป็ นเหตุผลที่เกี่ยวเนื่องมาจาก
ที่ปรึกษากฎหมาย
การที่บริ ษัทฯ ประสงค์ที่จะออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อตอบแทนการรับโอนกิจการดังกล่าว แต่
เหตุผ ลที่ บ ริ ษั ท ฯ ไม่ ได้ ผูก วาระนี เ้ ป็ นวาระเกี่ ย วเนื่ อ งกับ วาระการรั บ โอนกิ จ การ
เนื่องจากบริ ษัทฯ เห็นว่า ข้ อบังคับข้ อนี ้เป็ นข้ อที่สาคัญและสมควรที่จะปรับปรุ ง ซึ่งใน
อนาคตหากบริ ษัทฯ ประสงค์ที่จะทารายการในลักษณะเดียวกัน คือ การออกหุ้นเพื่อ
แลกทรั พย์ สิน บริ ษัทฯ ก็ จะสามารถทาได้ เลย โดยไม่ต้องเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับข้ อนี ้อีก ด้ วยเหตุนี ้ แม้ ว่าวาระที่ 4 ถึงวาระที่ 8 จะ
ไม่ได้ รับอนุมตั ิ ก็ไม่มีผลต่อการอนุมตั ิวาระนี ้
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ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้ งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี ้ต้ องผ่านมติรับรองด้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ให้ แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 2. ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม
วาระที่ 4

จานวน (เสียง)
85,316,231
425,029
4,100
0
85,745,360

คิดเป็ นร้ อยละ
99.4995 %
0.4956 %
0.0047 %
0.0000 %
100.0000 %

พิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทัง้ หมดของบริษัท ศิครินทร์ หาดใหญ่ โฮลดิง้ จากัด

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการรับโอนกิจการ
ทังหมดของบริ
้
ษัท ศิคริ นทร์ หาดใหญ่ โฮลดิ ้ง จากัด ให้ ที่ประชุมทราบ
นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริ ษัท ชี ้แจงต่อที่ป ระชุมว่า เพื่อการขยายกิจการโรงพยาบาลไปสูจ่ งั หวัดสงขลา
และจังหวัดใกล้ เคียงได้ อย่างรวดเร็ ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 8/2559 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 จึงได้
มีมติอนุมตั ิให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้ รับโอนกิจการทังหมด
้
มEntire Business Transfer: EBT) ของ
บริ ษัท ศิคริ นทร์ หาดใหญ่ โฮลดิ ้ง จากัด (“SHH”) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
การรับโอนกิจการทังหมดของ
้
SHH ซึง่ ประกอบด้ วยหุ้นสามัญทังหมดที
้
่ SHH ถืออยู่ในบริ ษัท โรงพยาบาล ศิคริ นทร์
หาดใหญ่ จากัด (“SKHY”) จานวน 41,170,499 หุ้น หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 82.34 ของหุ้นสามัญทังหมดของ
้
SKHY
รวมถึงสินทรัพย์ หนี ้สิน สิทธิ หน้ าที่ และภาระผูกพันทังหมดของ
้
SHH ณ วันที่บริ ษัทฯ รับโอนกิจการ ทังนี
้ ้ SHH จะไม่ก่อภาระ
หนี ้สินอื่นใด นอกเหนือจากหนี ้ทางการค้ าปกติ โดยบริ ษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 25,009,415 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ
ละ 6.50 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงต่อบุคคลในวงจากัด มPrivate Placement) ให้ แก่ SHH ในราคาเสนอขายหุ้น
ละ 59.00 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ ้น 1,475,555,485 บาท ซึง่ เป็ นราคาที่บริ ษัทฯ ได้ เจรจาต่อรองกับ SHH เพื่อเป็ นการตอบ
แทนการที่ SHH โอนกิจการทังหมดของ
้
SHH ให้ แก่บริ ษัทฯ แทนการชาระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ด้ วยเงินสด มPay in
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kind) โดยราคาซื ้อขายกิจการข้ างต้ นมีที่มาจากการประเมินมูลค่ากิจการของบริ ษัทฯ และ SHH โดยที่ปรึ กษาทางการเงิน
บริ ษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จากัด มมหาชน โดยการเปรี ยบเทียบมูลค่ายุติธรรม มFair Value) ของ SKHY และของบริ ษัทฯ
ด้ วยวิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด มDiscounted Cash flow Approach: DCF) ทังนี
้ ้ เนื่องจากกิจการของ SHH ที่บริ ษัทฯ
จะรับโอนได้ แก่ หุ้นของ SKHY จานวน 41,170,499 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาทนันมี
้ ราคาประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
SKHY ต่อหุ้นอยูท่ ี่ 35.84 บาทต่อหุ้น รวมเป็ นมูลค่าหุ้น SKHY ที่บริ ษัทฯ จะรับโอนทังสิ
้ นเป็ นมูลค่าประมาณ 1,475,555,485
บาท
ทังนี
้ ้ รายละเอียดของการเข้ าทารายการข้ างต้ นปรากฏตามรายงานสารสนเทศเกี่ยวกับการได้ ม าซึง่ สินทรัพย์และการ
เข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน เกี่ยวกับการรับโอนกิจการทังหมดของบริ
้
ษัท ศิคริ นทร์ หาดใหญ่ โฮลดิ ้ง จากัด ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ ส่ง
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้
ธุรกรรมการรับโอนกิจการทังหมดและจั
้
ดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเกิดขึ ้นเมื่ อคู่สญ
ั ญาทัง้ 2 ฝ่ ายได้ ลงนามในสัญญา
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญญาดังกล่าวเป็ นที่เรี ยบร้ อย และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิการ
เข้ าทารายการดังกล่าว และอนุมตั ิวาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าทารายการดังกล่าว ซึ่งรวมถึง การที่ บริ ษัทฯ จะต้ องได้ รับ
อนุมตั ิจากหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ องด้ วย
โดยเบือ้ งต้ น บริ ษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการรั บโอนกิ จการทัง้ หมดและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัทฯ จะสามารถดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 ซึ่งภายหลังจากกระบวนการดังกล่าว
แล้ วเสร็ จ โรงพยาบาลหาดใหญ่จะมีสถานะเป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงในสัดส่วนร้ อยละ 94.11 (รวมหุ้นเดิมที่
บริ ษัทฯ ถืออยูใ่ นโรงพยาบาลหาดใหญ่จานวน 5,886,792 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 11.77)
อนึง่ การรับโอนกิจการทังหมดจาก
้
SHH ถือเป็ นรายการซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นมาเป็ นของบริ ษัทฯ ตาม
มาตรา 107(2)(ข แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับข้ อที่ 17(2) ของบริ ษัทฯ ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึง
มีหน้ าที่ต้องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมตั ิ การเข้ าซื ้อหรื อรับโอนกิจการจะต้ อง
ได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย
ทังนี
้ ้ การรับโอนกิจการทังหมดจาก
้
SHH ถือเป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ.20/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มา
หรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 โดยการเข้ าทาธุรกรรมการรับโอนกิจการทังหมดของ
้
SHH ถือเป็ นรายการได้ มาซึ่ง
สินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไป เมื่อคานวณขนาดรายการโดยอ้ างอิงจากงบการเงินรวมของ
บริ ษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559จะมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 44.90 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของบริ ษัทฯ ซึ่งมี
ขนาดรายการมากกว่าร้ อยละ 15 แต่ต่ากว่าร้ อยละ 50 ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ไม่มีการได้ มาซึง่ สินทรัพย์รายการอื่นในช่วง 6 เดือนที่ผ่าน
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มา ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีหน้ าที่เปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้ าทารายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ดงั กล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส่งหนังสือสารสนเทศเวียนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วนั ที่เปิ ดเผยสารสนเทศการเข้ าทารายการ
แต่ทงนี
ั ้ ้ เนื่องจากลักษณะของธุรกรรมเป็ นการรับโอนกิจการทังหมดของบริ
้
ษัทอื่นมาเป็ นของ บริ ษัทฯ ตามที่กล่ าวข้ างต้ น อีก
ทังยั
้ งเป็ นการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ต้องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอยู่แล้ ว ดังนัน้
บริ ษัทฯ จึงจะนาเสนอให้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559 พิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทารายการรับโอนกิจการทังหมดจาก
้
SHH ซึง่ เป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ตามประกาศเรื่ องการได้ มาหรื อจาหน่ายไปในคราวเดียวกัน
ตามที่กล่าวข้ างต้ น รายการนี ้เป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551
เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่ องการเปิ ดเผย
ข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546โดย SHH เข้ าข่ายเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริ ษัทฯ อันเป็ นผลจากการที่ (1) กลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SHH ได้ แก่ กลุม่ จรู ญศรี เป็ นบุคคลกลุม่ เดียวกันกับกลุม่ ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ ซึง่ รวมถึงนายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี ซึง่ เป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ และ ม2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SHH
มีความเกี่ยวข้ องกับ พล.ต.ท.จารักษ์ แสงทวีป ซึง่ เป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ กลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SHH ทังสองกลุ
้
ม่ นี ้
ไม่ได้ มีลกั ษณะความสัมพันธ์ และ/หรื อมีพฤติกรรมที่เข้ าข่ายเป็ นการกระทาร่ วมกัน อันถื อเป็ นบุคคลในกลุ่มเดียวกัน เมื่อ
คานวณขนาดรายการตามประกาศเรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอ้ างอิงจากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน
2559 จะมีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 22.04 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท ซึ่งมากกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่า
สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ ดังนันบริ
้ ษัทฯ มีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดให้ มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เพื่อขออนุมตั ิการเข้ าทารายการดังกล่าว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มี
ส่วนได้ เสีย รวมทังบริ
้ ษัทฯ ต้ องจัดให้ มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ ความเห็นเกี่ ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และ
ความเป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการทารายการ
ดังกล่าว ทังนี
้ ้ รายละเอียดของการเข้ าทารายการข้ างต้ นปรากฏตามรายงานสารสนเทศเกี่ยวกับการได้ มาซึ่งสินทรัพย์และการ
เข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน เกี่ยวกับการรับโอนกิจการทังหมดของบริ
้
ษัท ศิคริ นทร์ หาดใหญ่ โฮลดิ ้ง จากัด
เลขานุการบริ ษัท ได้ กล่าวเชิญที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริ ษัท แอพเพิล เวลธ์ จากัด มมหาชน ชี ้แจงรายละเอียดและ
ลักษณะของการทารายการต่อที่ประชุม
นายโชษิ ต เดชวนิชยนุมตั ิ ที่ปรึกษาทางการเงิน ชี ้แจงต่อที่ประชุม ดังนี ้
บริ ษัทฯ มีแผนที่จะขยายการลงทุนในบริ ษัท โรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่ จากัด ม“โรงพยาบาลศิคริ นทร์
หาดใหญ่ ” หรื อ “SKHY”) และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 8/2559 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ นาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตั ิการรับโอนกิจการทังหมด
้
มEntire Business Transfer) ของ บริ ษัท ศิคริ นทร์ หาดใหญ่ โฮลดิ ้ง จากัด ม“SHH”) ซึ่ง
ประกอบด้ วยหุ้นสามัญทังหมดที
้
่ SHH ถืออยูใ่ น SKHY คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 82.34 ของหุ้นสามัญที่ออกและจาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของ
้
SKHY การเข้ าซื ้อกิจการทังหมดดั
้
งกล่าว
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ในการทารายการ บริ ษัทฯ จะรับโอนหุ้นทังหมดของ
้
SKHY ที่ SHH ถือครอง มคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 82.34 ของหุ้น
ทังหมดของ
้
SKHY) ซึง่ เมื่อรวมกับหุ้นที่ บริ ษัทฯ ถือครองอยู่ก่อนหน้ านี ้ มร้ อยละ 11.73 ของหุ้นทังหมด
้
จะทาให้ บริ ษัทฯ ถือ
หุ้นใน SKHY จานวนร้ อยละ 94.11 ของหุ้นทังหมด
้
มภายหลังการทารายสาเร็ จ ดังนัน้ หลังจากทารายการแล้ วเสร็ จ SKHY จะ
มีสถานะเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ
โดยบริ ษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 25,009,415 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 6.50 บาท เพื่อเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจงต่อบุคคลในวงจากัด มPrivate Placement) ให้ แก่ SHH ในราคาเสนอขายหุ้นละ 59.00 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวม
ของสิง่ ตอบแทนทังสิ
้ ้น 1,475.56 ล้ านบาท เพื่อเป็ นการตอบแทนการที่ SHH โอนกิจการทังหมดของ
้
SHH ให้ แก่บริ ษัทฯ แทน
การชาระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ด้ วยเงินสด มPay in kind) เมื่อเปรี ยบเทียบมูลค่ายุติธรรม มFair Value) ของ SKHY
และ SHH ที่ประเมินมูลค่าโดยที่ปรึกษาทางการเงินเท่ากับหุ้นละ 35.84 บาท คิดเป็ นอัตราส่วนแลกหุ้น มSwap Ratio) เท่ากับ
1.000 ต่อ 1.6462 ม1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ สามารถแลกหุ้นสามัญของ SHH ได้ 1.6462 หุ้น โดยมีรายละเอียดและ
ลาดับของการทาธุรกรรม ดังนี ้

ทังนี
้ ้ ภายหลังการโอนกิจการทังหมดให้
้
แก่บริ ษัทฯ แล้ ว SHH จะจดทะเบียนเลิกและชาระบัญชี โดยจะแบ่งสินทรัพย์
ที่เหลืออยู่ อันได้ แก่ หุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ SHH ตามสัดส่วนการถือหุ้นต่อไป โดยมีร ายละเอียดและลาดับ
ของการทาธุรกรรม ดังนี ้
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สาหรับข้ อมูลเบื ้องต้ นเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี ้สินที่บริ ษัทฯ จะรับโอน มีดงั นี ้
รายการสินทรัพย์

ชื่อบริษัท
วันที่จดทะเบียนบริษัท
ที่ตงั ้ บริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริ ษัท โรงพยาบาล ศิคริ นทร์ หาดใหญ่ จากัด ม“SKHY”
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2536
169 ถนนนิพทั ธ์ สงเคราะห์ 1 ตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
90110
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน

ทุนจดทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระแล้ ว

500,000,000.00 บาท
500,000,000.00 บาท

จานวนหุ้นที่ออกและจาหน่ ายแล้ ว

50,000,000 หุ้น

มูลค่ าหุ้นที่ตราไว้
อานาจดาเนินการ

10.00 บาท
กรรมการหนึง่ คนลงรายชื่อพร้ อมประทับตราบริ ษัท

ปั จจุบนั SKHY มีศนู ย์การแพทย์เฉพาะทางจานวน 13 ศูนย์ ได้ แก่
1) คลินิกอายุรกรรมทัว่ ไปและอายุรกรรมเฉพาะทาง
2) คลินิกกุมารเวชกรรม
3) คลินิกสูติ-นรี เวชกรรม
4) คลินิกจักษุ
5) คลินิก หู คอ จมูก
6) ศูนย์อบุ ตั ิเหตุฉกุ เฉิน และศัลยกรรมทัว่ ไป
7) ศูนย์โรคกระดูกและข้ อ
8) ศูนย์ทนั ตกรรม
9) ศูนย์ตรวจสุขภาพ
10) ห้ องปฏิบตั ิการตรวจวินิจฉัย
11) คลินิกเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูและกายภาพบาบัด
12) คลินิกสุขภาพเท้ า
13) คลินิกช่วยเหลือผู้มีบตุ รยาก
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รายการหนีส้ นิ
หนี ้สินใดๆที่ SHH พึงมี ณ วันที่โอนกิจการ แต่ทงนี
ั ้ ้จะไม่รวมถึงหนี ้สิน ภาระ ข้ อผูกพัน และความรับผิดใดๆที่อยู่
นอกเหนือไปจากภาระหนี ้ทางการค้ าปกติ

ที่ปรึกษาทางการเงินได้ กล่าวถึง ประโยชน์ในการเข้ าทารายการ ดังนี ้
1) ผลตอบแทนจากการลงทุน SKHY ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่ง
เป็ นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคใต้ ตอนล่างที่มีศกั ยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลดีตอ่
การประกอบธุรกิจของ SKHY นอกจากนี ้ SKHY เป็ นโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวของภาคใต้ ตอนล่างที่
ผ่านการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลสากลระดับ มJoint Commission International : JCI) SKHY จึงมี
โอกาสสร้ างผลกาไรที่ดีในอนาคต และทาให้ ผลกาไรของบริ ษัทฯ เติบโตอย่างก้ าวกระโดด
2) ขยายการลงทุน แม้ วา่ บริ ษัทฯ ลงทุนใน SKHY คิดเป็ นร้ อยละ 11.77 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ วของ
SKHY แต่ บริ ษัทฯ ยังไม่มีโรงพยาบาลเครื อข่ายนอกเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล การขยายการลงทุนใน
SKHY จะเป็ นจุดเริ่ มต้ นที่ดีของบริ ษัทฯ ในการบริ หารจัดการโรงพยาบาลต่างจังหวัดและสามารถนาไปต่อ
ยอดการขยายธุรกิจของบริ ษัทฯ นอกเขตกรุงเทพฯและปริ มณฑลในอนาคต
3) การประหยัดขนาดทางเศรษฐกิจ มEconomy of Scale) ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีโรงพยาบาลเพี ยง 2 แห่งได้ แก่
โรงพยาบาลศิคริ นทร์ และโรงพยาบาลรั ทริ นทร์ การเข้ าบริ หารงานโรงพยาบาลต่าง ๆ เพิ่มขึน้ จะทาให้
บริ ษัทฯ ประหยัดต้ นทุนและค่าใช้ จ่าย เช่น ค่าบริ หารจัดการ ค่ายา และค่าการตลาด ซึ่งสามารถรวมศูนย์
ในการบริ หารจัดการอยูท่ ี่สว่ นกลาง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคต
จากนัน้ เลขานุการบริ ษัท ได้ กล่าวเชิญที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจากบริ ษัท เอแคป คอร์ ปอเรท เซอร์ วิสเซส จากัด
แสดงความเห็นต่อการเข้ าทารายการ
นายนวพร เกียรติขจรวงษ์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รายงานความเห็นต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการศึกษากรณีการนา
หุ้นของบริ ษัทฯ ไปแลกกับกิจการของ SHH ซึง่ ได้ แก่ หุ้นของ SKHY รวมถึงความสมเหตุสมผลของการทารายการ ดังนี ้
ประโยชน์ ของการเข้ าทารายการ มีดงั นี ้
1) การขยายการลงทุนและขยายฐานลูกค้ า
การซื ้อหุ้น SKHY เพิ่ม ทาให้ บริ ษัทฯ สามารถขยายฐานการลงทุนไปยังภาคใต้ และขยายฐานลูกค้ าไปยัง
กลุม่ ประชาชนในเขตจังหวัดภาคใต้ ได้ อันจะเป็ นจุดเริ่ มต้ นที่ดีของบริ ษัทฯ ในการบริ หารจัดการโรงพยาบาล
ต่างจังหวัดและสามารถนาไปต่อยอดการขยายธุรกิจ ของบริ ษัทฯ นอกเขตกรุงเทพฯ และปริ มณฑลในอนาคต
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นอกจากนัน้ ด้ วยทาเลที่ตงของ
ั ้ SKHY ในหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดเป็ นพื ้นที่ศนู ย์กลางทางเศรษฐกิจที่มี
ขนาดใหญ่และมีความสาคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้ เนื่องจากเป็ นที่ตงของอาคารส
ั้
านักงานของบริ ษัทต่างชาติ
หลายแห่ง มีแหล่งช้ อปปิ ง้ และห้ างสรรพสินค้ าเปิ ดดาเนินการ และยังเป็ นที่ตงของสนามบิ
ั้
นนานาชาติหาดใหญ่
อีกด้ วยทาให้ มีประชากรทังที
้ ่เป็ นประชากรของสงขลาและประชากรที่ย้ายเข้ ามาอาศัยอยูเ่ ป็ นจานวนมาก ความ
ต้ องการใช้ บ ริ การสาธารณสุข ในพืน้ ที่จึงมี มากขึน้ ทาให้ เป็ นที่เชื่ อมั่นว่าการขยายฐานการลงทุนไปยังเขต
เศรษฐกิจที่มีแนวโน้ มขยายตัวได้ อีกของภาคใต้ ในครั ง้ นี ้ จะนามาซึ่งอัตราผลตอบแทนจากเงิ นลงทุนเป็ นไป
ตามที่บริ ษัทฯ ได้ ตงเป
ั ้ ้ าหมายไว้
2) การลงทุนในทรัพย์สนิ ที่ดีและมีศกั ยภาพในการเติบโต
การเข้ าลงทุนเพิ่มเติมใน SKHY ครัง้ นี ้ ถือว่าเป็ นการตัดสินใจเข้ าลงทุนในทรัพย์สินที่มีศกั ยภาพในการ
เติบโตได้ อีกมาก โดยอาคารผู้ป่วยของ SKHY ณ ปั จจุบนั เป็ นอาคาร 12 ชัน้ มีขนาดพื ้นที่ใ ช้ งานได้ 35,800
ตารางเมตร พร้ อมลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ได้ ก่อสร้ างไว้ รองรับการให้ บริ การผู้ป่วยได้ สงู สุดถึง 400 เตียง ซึ่ง
ปั จจุบันได้ เปิ ดให้ บริ การเฉพาะผู้ป่วยในจานวน 146 เตียง นอกจากนัน้ SKHY ยังมีศูนย์ คลินิกที่สามารถ
ให้ บริ การทางการแพทย์ เฉพาะทางได้ หลายด้ าน เช่น ศูนย์โรคกระดูกและข้ อ ศูนย์ผ้ ูมีบุตรยาก และศูนย์เวช
ศาสตร์ ฟืน้ ฟูและกายภาพบาบัด เป็ นต้ น
SKHY เพิ่งได้ รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล มJCI) ซึ่งมาตรฐาน JCI เป็ นที่ยอมรับและ
เป็ นที่ร้ ู จกั ของชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวยุโรปและอเมริ กา การได้ มาตรฐาน JCI จะสร้ างความน่าเชื่อถือและ
สร้ างเชื่อมัน่ แก่ผ้ ปู ่ วยที่มาเข้ ารับการรักษาภายในโรงพยาบาล โดยจะช่วยดึงดูดผู้ป่วยต่างชาติให้ เข้ ารับการ
รักษาใน SKHY และยังเป็ นส่วนช่วยให้ SKHY สามารถเพิ่มอัตราค่ารักษาพยาบาลในระดับที่เหมาะสมกับ
มาตรฐานที่ได้ รับอีกด้ วย
นอกจากนันการที
้
่ SKHY จะได้ รับการสนับสนุนด้ านเงินทุน บุคลากรทางการแพทย์ และระบบบริ หารการ
จัดการจากบริ ษัทฯ จะทาให้ ความสามารถในการดาเนินธุรกิจของ SKHY มีโอกาสในการเติบโตเพิ่มขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ปั จจุบนั SKHY เป็ นเจ้ าของที่ดินว่างเปล่าขนาดประมาณ 3 ไร่ โดยรอบโรงพยาบาล ซึ่งจะทาให้ SKHY
สามารถขยายอาคารการให้ บริ การผู้ป่วยในอนาคตได้ เพิ่มขึ ้นอีกเป็ นจานวนมาก
3) ประโยชน์จากการ Synergy ในด้ านต่างๆ
 การประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale)
ลดต้ นทุนในการดาเนินการ เช่น ลดต้ นทุนค่ายาและค่าอุปกรณ์ที่ใช้ ในการรักษาต่างๆ จากอานาจการ
ต่อรองที่เพิ่มมากขึ ้นตามปริ มาณการสัง่ ซื ้อที่เพิ่มขึ ้น ซึง่ รวมไปถึงอานาจการต่อรองค่าใช้ จ่ายทางการตลาด
และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ต่างๆ โดยการลดต้ นทุนในการดาเนินการดังกล่าวจะช่วยทาให้ อตั รากาไร
ขันต้
้ นและอัตรากาไรสุทธิของ SKHY เพิ่มขึ ้น
 การบริ หารจัดการการให้ บริ การรักษาผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
บริ ษัทฯ สามารถส่งบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญไปให้ การรักษาพยาบาลที่
SKHY ได้ ซึ่งรวมถึงการส่งผู้ป่วยจาก SKHY มาเข้ ารับการรักษาที่บริ ษัทฯ หรื อ การที่ SKHY สามารถส่ง
แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ มาให้ การรักษาผู้ป่วยที่บริ ษัทฯ ได้ อีกด้ วย
 การแบ่งปั นเทคโนโลยี ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการรักษา
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ทังบริ
้ ษัทฯ และ SKHY สามารถแบ่งปั นและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี ความรู้ และประสบการณ์ที่จะช่วย
พัฒนาขีดความสามารถในการรักษาผู้ป่วยให้ เพิ่มมากขึ ้นซึง่ กันและกัน
 ต้ นทุนในการระดมเงินทุนที่ลดลง
การเข้ าซื ้อหุ้น SKHY เพิ่ม แสดงให้ เห็นถึงความมุ่งมัน่ ในการขยายการดาเนินธุรกิจของ บริ ษัทฯ อันจะ
น ามาซึ่ง ความเชื่ อ มั่น จากนัก ลงทุน และสถาบัน การเงิ น และส่ง ผลดี ต่อ ต้ น ทุน ในการระดมเงิ น ทุน
ขณะเดียวกัน บริ ษัทฯ ยังสามารถให้ ความช่วยเหลือในการระดมเงินทุนแก่ SKHY และการกลายมาเป็ น
บริ ษัทที่มีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ คือ บริ ษัทฯ จะช่วยยกระดับความน่าเชื่อถือของ SKHY ต่อสถาบันการเงินทาให้
ได้ รับต้ นทุนในการกู้ยืมเงินที่ต่าลงด้ วย
4) ผลประกอบการของบริ ษัทฯ มีโอกาสเติบโตมากขึ ้นจากการรับรู้ รายได้ และผลกาไรของ SKHY รวมถึงเงินปั นผล
ที่จะได้ รับเพิ่มขึ ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เพิ่มขึ ้น การเติบโตจากกาไรจากการดาเนินงานของ SKHY เองที่มี
แนวโน้ มเติบโตสูง และจากผลของการ Synergy (ตามที่ได้ กล่าวไปแล้ วในข้ อ 2 และ 3) ที่จะช่วยสร้ างผลกาไร
โดยตรงมายังบริ ษัทฯ ให้ เพิ่มมากขึ ้น
5) ไม่ต้องใช้ เงินสดในการเข้ าทารายการ
การเข้ าทารายการซื ้อหุ้น SKHY เพิ่มในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ จะทาการเพิ่มทุนเพื่อนาหุ้นเพิ่มทุนไปชาระเป็ นค่าหุ้น
ของ SKHY ทาให้ ไม่ต้องใช้ เงินสดหรื อเงินกู้ยืมในการเข้ าซื ้อธุรกิจแต่อย่างใด ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงไม่มีภาระการ
ชาระคืนหนี ้เงินกู้และภาระดอกเบี ้ยจ่ายจากการกู้ยืมเงินเพื่อเข้ าทารายการ
ผลกระทบของการทารายการ มีดงั นี ้
1) ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกหุ้นเพิ่มทุน มDilution Effect)
เนื่องจากในการทารายการในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ จะทาการออกหุ้นเพิ่มทุนจานวน 25,009,415 หุ้น และเสนอ
ขายที่ราคา 59 บาทต่อหุ้นเพื่อแลกกับหุ้นของ SKHY การเพิ่มทุนลักษณะดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นทัง้
ในด้ านของสิทธิออกเสียงและราคาหุ้นของ บริ ษัทฯ รวมถึงการที่ผ้ ถู ือหุ้น บริ ษัทฯ ปั จจุบนั เลือกที่จะใช้ หรื อไม่ใช้
สิทธิ RO ก็จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่แตกต่างกันออกไปด้ วยเช่นกัน ทังนี
้ ้ที่ปรึ กษาทางการเงิ นได้ คานวณ
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นตามสมมติฐานการใช้ สทิ ธิเพิ่มทุน RO โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1. กรณีผ้ ถู ือหุ้นทุกรายใช้ สทิ ธิ RO
2. กรณีกลุ่มจรู ญศรี ใช้ สิทธิ RO ครบ
ตามสิทธิ แต่กลุม่ ผู้ถือหุ้นรายอื่นไม่
ใช้ สทิ ธิ RO เลย

ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียง
มControl Dilution) และส่วนแบ่ง
กาไร มEarning Dilution)
16.561%
18.026%
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ผลกระทบต่อราคาหุ้นของ
บริ ษัทฯ (Price Dilution)
1.405%
2.392%

3. กรณีกลุม่ จรูญศรี และกลุม่ แสงทวีป
ใช้ สทิ ธิ RO ครบตามสิทธิ แต่กลุม่ ผู้
ถือหุ้นรายอื่นไม่ใช้ สทิ ธิ RO เลย

18.066%

2.439%

ทังนี
้ ้ ผลกระทบในด้ านส่วนแบ่งกาไร เป็ นการคานวณจากผลประกอบการในอดีต ทังนี
้ ้เป็ นที่คาดการณ์ว่า
ภายหลังการเข้ าซื ้อหุ้น SKHY เพิ่มขึ ้นแล้ ว การประสานประโยชน์ระหว่าง บริ ษัทฯ และ SKHY จะทาให้ ผลกาไร
ของ SKR สูงขึ ้นชดเชยกับจานวนหุ้นของ บริ ษัทฯ ที่เพิ่มขึ ้นจากการแลกหุ้นได้
2) ความเสีย่ งจากการด้ อยค่าความนิยม
การเข้ าทารายการในครัง้ นี ้ทาให้ บริ ษัทฯ ถือหุ้นใน SKHY เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 94.11 ของจานวนหุ้นที่ชาระ
แล้ วทังหมด
้
ซึ่งจะทาให้ บริ ษัทฯ ต้ องรับรู้ ทรัพย์สินและหนี ้สินของ SKHY มาจัดทางบการเงินรวม และจะต้ อง
บันทึกค่าความนิยมที่เกิดจากการเข้ าซื ้อหุ้น โดยค่าความนิยมเกิดจากผลต่างของราคาซื ้อหุ้นและมูลค่ายุติธรรม
ของทรัพย์สินและหนี ้สินของ SKHY ณ วันทาการซื ้อขาย ซึ่ง บริ ษัทฯ จะทาการว่าจ้ างผู้สอบบัญชีที่มีความ
เชี่ยวชาญมาประเมินมูลค่ายุติธรรมที่เหมาะสมของ SKHY เพื่อการจัดทางบการเงินรวมตามวิธีจดั สรรการปั น
ส่วนต้ นทุนการรวมธุรกิ จ มPurchase Price Allocation) ทังนี
้ ้ในเบื ้องต้ นทางบริ ษัทฯ ได้ ร่วมกับผู้สอบบัญชีใน
การประเมินค่าความนิยม โดยคาดว่าจะมีคา่ ความนิยมสูงสุดไม่เกิน 379.34 ล้ านบาท
มูลค่าความนิยมจานวนดังกล่าวค่อนข้ างสูง และบริ ษัทฯ ต้ องจัดทาการประเมินค่าความนิยมดังกล่าวทุกปี
ตราบใดที่ค่าความนิยมยังคงอยู่หรื อดีขึ ้นให้ คงค่าความนิยมไว้ ในบัญชี หากเมื่อมีการประเมินค่าความนิยม
ลดลงบริ ษัทฯ ต้ องตัดจาหน่ายค่าความนิยมออกจากบัญชี ซึ่งการตัดจาหน่ายค่าความนิยมจะส่งผลกระทบต่อ
กาไรสุทธิของบริ ษัทฯ อย่างไรก็ตาม ค่าตัดจาหน่ายดังกล่าวเป็ นรายการที่ไม่มี ผลกระทบต่อกระแสเงินสดของ
บริ ษัทฯ และนอกจากนันเมื
้ ่อมีการประเมินมูลค่ายุติธรรมที่แท้ จริ ง ณ วันทาการซื ้อขายหุ้นที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต
ของ SKHY เพื่อการจัดทางบการเงินรวม น่าจะได้ มลู ค่ายุติธรรมของ SKHY ที่สงู กว่ามูลค่าทางบัญชี ซึง่ จะทาให้
การคานวณมูลค่าความนิยมไม่สงู มากไปกว่า 379.34 ล้ านบาท
3) ความเสีย่ งจากการบริ หารจัดการโรงพยาบาลในต่างจังหวัดแห่งแรก
บริ ษัทฯ สามารถบริ หารงานโรงพยาบาลศิคริ นทร์ และโรงพยาบาลรัทริ นทร์ ได้ อย่างประสบความสาเร็ จมา
โดยตลอด อย่างไรก็ตาม SKHY จะเป็ นโรงพยาบาลในต่างจังหวัดแห่งแรกที่อยู่ภายใต้ การบริ หารจัดการอย่าง
เต็มรูปแบบของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้การบริ หารโรงพยาบาลที่ไกลจากฐานการดาเนินธุรกิจหลักให้ ประสบความสาเร็ จ
อย่างต่อเนื่อง บริ ษัทฯ จะต้ องแต่งตังที
้ มบริ หารงานและทีมที่ปรึกษาทางธุรกิจที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ
โรงพยาบาล เพื่อดูแลและตรวจสอบการดาเนินงานอย่างใกล้ ชิด รวมถึงต้ องอาศัยการจัดการด้ านบุคลากรทาง
การแพทย์ เครื่ องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จาเป็ นต่อการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพด้ วย
4) ความเสีย่ งจากสภาวะการแข่งขันของธุรกิจพยาบาลในอาเภอหาดใหญ่
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเป็ นที่ตงของโรงพยาบาลที
ั้
่เป็ นของภาครัฐและภาคเอกชนจานวนหลายแห่ง
โดยโรงพยาบาลที่เข้ าข่ายเป็ นคู่แข่งโดยตรงกับ SKHY คือ โรงพยาบาลราษฎร์ ยินดี และ โรงพยาบาลกรุ งเทพ
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หาดใหญ่ ซึง่ จะเน้ นกลุม่ ลูกค้ าในระดับกลางถึงบนเช่นเดียวกันกับ SKHY โดยที่ผา่ นมาการแข่งขันอยูใ่ นระดับสูง
จากการที่โรงพยาบาลต่างๆ ใช้ กลยุทธ์ ในการขยายเครื อข่ายโรงพยาบาล การใช้ กลยุทธ์ ด้านราคาเข้ ามาดึงดูด
กลุม่ ลูกค้ า หรื อ การแย่งตัวบุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์ หรื อ พยาบาล
อย่างไรก็ตาม SKHY มีจุดแข็งจากการเป็ นโรงพยาบาลแห่งแรกและแห่งเดียวในอาเภอหาดใหญ่ที่ได้ รับ
มาตรฐาน JCI โดย SKHY จะเน้ นการใช้ กลยุทธ์ ด้านมาตรฐานการรักษาและการให้ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพ รวมถึง
การกาหนดราคาค่ารักษาพยาบาลเมื่อเทียบกับคุณภาพการรักษาและการให้ บริ การแล้ วสามารถแข่งขันกับ
โรงพยาบาลอื่นได้ นอกจากนัน้ SKHY ยังได้ รับการสนับสนุนด้ านทีมแพทย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
5) ความเสีย่ งด้ านคดีความ
SKHY ได้ ว่าจ้ าง บริ ษัท บี.เค.เค. ม1985) จากัด มมหาชน ม“BKK”) ให้ ดาเนินการก่อสร้ างโรงพยาบาล
ศิคริ นทร์ หาดใหญ่ ในช่วงปี 2538 ที่เริ่ มก่อตังโรงพยาบาล
้
ระหว่างการก่อสร้ าง SKHY ประสบกับปั ญหาสภาวะ
เศรษฐกิจตกต่า จึงไม่สามารถชาระค่าก่อสร้ างดังกล่าวได้ ครบทังจ
้ านวนที่ทาสัญญากันไว้ ทาง SKHY จึงได้ ทา
การประนอมหนี ้โดยทาสัญญารั บสภาพหนี ้กับ BKK และได้ ขอลดภาระหนี ้ค่าก่อสร้ างดังกล่าวลงบางส่วน
รวมถึงขอทยอยผ่อนจ่ายหนี ้ที่ขอลดลงดังกล่าวด้ วย ทาง BKK ตกลงยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว และ SKHY ก็ได้ ทา
การชาระหนี ้ตามข้ อตกลงดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องด้ วยเงินสดและทรัพย์สินบางอย่าง ซึ่ง SKHY มีความเห็นว่า
ครอบคลุมกับภาระหนี ้ทังหมดแล้
้
ว อย่างไรก็ตามในท้ ายที่สดุ ทาง BKK ก็ได้ ทาการฟ้ องร้ องเรี ยกค่าก่อสร้ าง
อาคารดังกล่าวเป็ นเงินจานวน 67.29 ล้ านบาท มพร้ อมด้ วยดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ผิดนัด
ชาระเป็ นต้ นไปจนกว่าจะชาระเสร็ จ ซึ่งในวันที่ 2 มิถุนายน 2549 ศาลชัน้ ต้ น มศาลจังหวัดสงขลา ได้ มีคา
พิพากษายกฟ้ องให้ SKHY ชนะคดี ด้ วยเหตุผลหลักที่วา่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ กาหนดอายุ
ความในการฟ้ องร้ องไว้ 2 ปี ศาลชันต้
้ นจึงมีคาสัง่ ยกฟ้ องเนื่องจากคดีขาดอายุความ หลังจากนัน้ BKK ได้ มีการ
พยายามฟ้ องร้ องเรี ยกคืนหนี ้จานวนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ทังนี
้ ้ SKHY ได้ วา่ จ้ าง สานักงานกฎหมาย ฐิ ติโชติ เตชะกิตติพงศ์ และเพื่อน ให้ ความเห็นเกี่ยวกับคดีที่อยูใ่ น
ระหว่างฟ้ องร้ องดังกล่าว ซึง่ ฝ่ ายกฎหมายได้ ให้ ความเห็นว่า คาพิ พากษาหรื อคาสัง่ ของศาลฎีกาที่จะออกมาคง
จะไม่เปลีย่ นแปลงไปจากคาสัง่ ของศาลชันต้
้ น ศาลจังหวัดสงขลา ศาลอุทธรณ์ภาค 9 เจ้ าพนักงานพิทกั ษ์ ทรัพย์
และศาลล้ มละลายกลาง แต่อย่างใด
จากนัน้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ กล่าวถึงการประเมินมูลค่ากิจการ ดังนี ้
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ ทาการประเมินมูลค่าหุ้นของบริ ษัทฯ และ ทรัพย์สินของ SHH โดยพิจารณาจากวิธีการ
ต่างๆ จานวน 5 วิธี ได้ แก่
1.
วิธีมลู ค่าหุ้นตามบัญชี มBook Value Approach)
2.
วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี มAdjusted Book Value Approach)
3.
วิธีมลู ค่าหุ้นตามราคาตลาด มHistorical Market Price Approach)
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4.
5.

วิธีเปรี ยบเทียบอัตราส่วนตลาด มMarket Approach)
วิธีมลู ค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด มDiscounted Cash Flow Approach)

โดยวิธีการประเมินมูลค่าที่ที่ปรึ กษาทางการเงินมีความเห็นว่าเหมาะสมสาหรับการประเมินมูลค่าหุ้นของบริ ษัทฯ
และ SKHY คือ วิธีมลู ค่าปั จจุบนั สุทธิของกระแสเงินสด มDiscounted Cash Flow Approach) เนื่องจากเป็ นวิธีที่ใช้ ผล
ประกอบการของบริ ษัทฯ และ SKHY ในอนาคตเป็ นตัวแปรในการประเมินมูลค่าหุ้น ซึ่งจะได้ ราคาหุ้นของบริ ษัทฯ และ SKHY
เท่ากับ 56.26 และ 34.31 บาทต่อหุ้น ตามลาดับ คิ ดเป็ นอัตราส่วนการแลกหุ้น มSwap Ratio) ที่ 1 หุ้นของบริ ษัทฯ แลกหุ้น
SKHY ได้ 1.6399 หุ้น ซึง่ เป็ นอัตราส่วนที่ใกล้ เคียงกับอัตราส่วนที่บริ ษัทฯ ขออนุมตั ิเพื่อเข้ าทารายการ ม1 หุ้นของบริ ษัทฯ แลก
หุ้น SKHY ได้ 1.6462 หุ้น
โดยสรุ ป ที่ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระมีความเห็ นว่าผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ฯ ควรอนุมัติการเข้ าทารายการดังกล่า ว
เนื่องจาก (1) SKHY มีศกั ยภาพในการเติบโต (2) ประโยชน์ที่จะได้ รับจากการ Synergy ในด้ านต่างๆ (3) การเข้ าลงทุนในครัง้ นี ้
ไม่ต้องใช้ เงินสดในการเข้ าทารายการแต่อย่างใด (4) ผลประกอบการของบริ ษัทฯ จะมีแนวโน้ มเติบโตเพิ่มขึ ้นจากการรับรู้รายได้
และกาไรสุทธิของ SKHY ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เพิ่มขึ ้น และ (5) ราคาที่เข้ าทารายการมีความเหมาะสม
อย่างไรก็ตาม การพิจารณาอนุมตั ิให้ เข้ าทารายการดังกล่าวหรื อไม่ ขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ ซึง่ ผู้ถือ
หุ้นสามารถพิจารณาได้ จากเอกสารสาคัญอื่นๆ ของบริ ษัทฯ และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
จากนัน้ นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริ ษัท ได้ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษัทฯ มไม่รวมกรรมการที่
มีสว่ นได้ เสียกับการเข้ าทารายการ พิจารณาแล้ วเห็นว่าการขยายการลงทุนในโรงพยาบาลหาดใหญ่ มีความสมเหตุสมผลและ
เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ ซึง่ จะก่อให้ เกิดรายได้ และผลตอบแทนที่ดีต่อบริ ษัทฯ ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
ในระยะยาว เนื่องจากเหตุผล ดังต่อไปนี ้
(1) เนื่องจากโรงพยาบาลหาดใหญ่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเช่นเดียวกับบริ ษัทฯ ซึง่ บริ ษัทฯ มีความเชี่ยวชาญใน
การประกอบธุรกิ จโรงพยาบาลเอกชนอยู่แล้ ว ดังนันการลงทุ
้
นเพิ่มเติมในโรงพยาบาลหาดใหญ่ จะทาให้ บริ ษัทฯ
สามารถขยายกิจการโรงพยาบาลไปสูจ่ งั หวัดสงขลาและจังหวัดใกล้ เคียงได้ อย่างรวดเร็ ว โดยอาศัยฐานลูกค้ าของ
โรงพยาบาลหาดใหญ่ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั
(2) โรงพยาบาลหาดใหญ่เพิ่งได้ รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล (JCI) และมีการลงทุนในสินทรัพย์และ
เครื่ องมือทางการแพทย์ที่สาคัญในช่วงที่ผ่านมาทาให้ โรงพยาบาลหาดใหญ่มีศกั ยภาพเพียงพอสาหรับรองรับการ
เติบโตในอนาคต
(3) ด้ วยประสบการณ์ ในด้ านการบริ หารและบริ หารจัดการของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จะสามารถสร้ างความเติบโตให้ แก่
โรงพยาบาลหาดใหญ่ได้ มากยิ่งขึ ้น โดยหากบริ ษัทฯ และโรงพยาบาลหาดใหญ่ มีความร่ วมมือในการให้ บริ การ การ
บริ หารจัดการ การใช้ เทคโนโลยี และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงการวางกลยุทธ์ การตลาดที่เหมาะสม จะทาให้
โรงพยาบาลหาดใหญ่สามารถประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
23

(4) มูลค่ากิจการของ SHH ซึง่ ทรัพย์สนิ ทังหมด
้
คือหุ้นโรงพยาบาลหาดใหญ่นี ้เป็ นราคาที่สมเหตุสมผล เพราะเป็ นราคาที่
ผ่านการเจรจาต่อรองระหว่างบริ ษัท กับ SHH และราคาที่บริ ษัท ต่อรองได้ เป็ นราคาที่มีสว่ นลดจากราคายุติธรรม
(5) การทารายการนี ้ บริ ษัทฯ ชาระค่าตอบแทนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและ
กระแสเงินสดของบริ ษัทฯ
ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ ดังนี ้
(1) การรั บโอนกิ จ การทัง้ หมดของ SHH ซึ่งเข้ า ข่า ยเป็ นรายการได้ มาซึ่ง สิน ทรั พย์ และรายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน ดัง
รายละเอียดข้ างต้ น
(2) มอบอานาจให้ คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ บุคคลอื่นใดที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หาร เป็ นผู้มี
อานาจในการเจรจาต่อ รองกับ SHH รวมถึงการพิจ ารณาก าหนด และ/หรื อแก้ ไขเพิ่ มเติ มรายละเอีย ด เงื่ อ นไข
ระยะเวลา และการดาเนินการใดๆ ที่จาเป็ น เพื่อประโยชน์ในการรับโอนกิจการจาก SHH โดยให้ มีอานาจในการแก้ ไข
เปลีย่ นแปลง และลงนามในสัญญาโอนกิจการและเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการดังกล่าวการติดต่อกับหน่วยงานราชการ
หรื อหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง เช่น สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดาเนินการต่างๆ ตามความจาเป็ นตามสมควรและเพื่อประโยชน์อนั เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว
ข้ างต้ น เพื่อให้ การเข้ าทารายการได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ คือ กิจการทังหมดของ
้
SHH สาเร็ จลุลว่ ง
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้
นายเศรษฐวุฒิ อังคีรสคุปต์
ผู้ถอื หุ้น

: สอบถาม ดังนี ้
1. กาไรของ SKHY มีความแกว่งตัวค่อนข้ างสูง โดยในปี 2556 มีกาไร 40 ล้ าน
บาท ปี 2557 กาไร 2 ล้ านกว่าบาท ปี 2558 กาไร 5 ล้ านบาท ในปี 2559 คาด
ว่า จะมี ก าไรประมาณ 20 กว่า ล้ า นบาท และปี 2560 คาดกว่า จะมี ก าไร
ประมาณ 45 ล้ านบาท ดังนัน้ การใช้ วิธีการ DCF มาประเมินมูลค่ากิจการซึ่งมี
กาไรที่แกว่งขนาดนี ้ จะต้ องสามารถอธิ บายที่มีที่ไปของกาไรได้ และผู้ประเมิน
จะต้ องมัน่ ใจว่า Projection ถูกในระดับหนึ่ง จึงอยากสอบถามว่าทาไมกาไรใน
3 ปี ที่ผา่ นมาจึงเป็ นเช่นนี ้
2. การออกหุ้นเพิ่มทุนแบบ Right Offering ซึ่งบริ ษัทฯ มีแผนจะระดมเงิ นทุน
150,000,000 บาท เพื่อที่จะเอาไปใช้ ดาเนินธุรกิจนัน้ ขอสอบถามว่าเป็ นการทา
ธุรกิจอะไร เพราะในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ที่ผ่านมา เห็นได้ ว่าบริ ษัทฯ มี
หนี ้สินที่เป็ นภาระดอกเบี ้ยที่คอ่ นข้ างสูงขึ ้นเนื่องจากต้ นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ ้น
ดังนัน้ ในเงินเพิ่มทุนจานวน 150,000,000 บาทนี ้ บริ ษัทฯ จะนาไปใช้ ในการ
ชาระหนี ้ด้ วยหรื อไม่ ถ้ าไม่ใช่ อยากทราบว่า ในปี นี ้บริ ษัทฯ มีแผนต้ องชาระหนี ้ที่
เป็ นอัตราดอกเบี ้ยจานวนเท่าไหร่
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นายนวพร เกียรติขจรวงษ์
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

นายโชษิต เดชวนิชยนุมัติ
ที่ปรึกษาทางการเงิน

นายธารา ชลปราณี
ผู้ถอื หุ้น

: ตอบคาถามผู้ถอื หุ้น ดังนี ้
1. ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา SKHY มีการลงทุนด้ านบุคลากรเพื่อให้ โรงพยาบาลได้
มาตรฐาน JCI จึงทาให้ เกิดค่าใช้ จ่ายในการจัดอบรมต่างๆ รวมไปถึงการจัดให้
บุค ลากรไปเข้ า อบรมส่ง ผลกระทบต่ อ การประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ท าให้
โรงพยาบาลไม่สามารถรับผู้ป่วยได้ อย่างเต็มที่ ซึ่งทาให้ รายได้ ต่ากว่าที่ควรจะ
เป็ น สาหรับการประเมินมูลค่ากิจการโดยใช้ วิธี DCF ที่ปรึ กษาใช้ ตวั เลขในการ
ประมาณการ ซึ่งมีพื ้นฐานมาจากตัวเลขจริ งที่เกิดขึ ้นจริ งในอดีต เช่น จานวน
ผู้ ป่ วยนอก จ านวนผู้ ป่ วยใน และที่ ป รึ ก ษาได้ พยายามประมาณการให้
โรงพยาบาลมีการเติบโตของรายได้ ในระดับที่ไม่มากจนเกินไป โดยประมาณ
การให้ SKHY มี ก าไรอยู่ ใ นระดับ เดี ย วกั บ ธุ ร กิ จ อื่ น ๆ ในอุต สาหกรรม
โรงพยาบาล
: ตอบคาถามผู้ถอื หุ้น ดังนี ้
2. สาหรั บเงิ นเพิ่มทุนที่ได้ จากการเสนอขายหุ้นแบบ Right Offering จานวน
150,000,000 บาทนัน้ บริ ษัทฯ จะนาไปจัดหาเครื่ องมือและอุปกรณ์ ทางการ
แพทย์ โดยไม่ได้ นาเงินไปชาระคืนเงินกู้ ตามรายละเอียด ดังนี ้
(1) ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ได้ แก่ ศูนย์ผ้ มู ีบุตรยาก ศูนย์สตู ินรี เวช ศูนย์
กุมารเวช ใช้ เงินทังหมด
้
40,000,000 บาท
(2) ศูนย์ฟืน้ ฟูสมรรถภาพ 7,000,000 บาท
(3) ศูนย์ CSSD 17,000,000 บาท
(4) ศูนย์วินิจฉัยโรคด้ วยรังสี 14,000,000 บาท
(5) ศูนย์การแพทย์ฉกุ เฉิน 12,000,000 ล้ านบาท
(6) ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด 40,000,000 ล้ านบาท
: แสดงความเห็น ดังนี ้
1. การประเมินราคาหุ้นตามวิธีอตั ราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี หรื อ price per
book value (P/BV) ซึ่งที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ นามูลค่าหุ้นตามบัญชีของ
บริ ษัทฯ มาคานวณหาค่าเฉลี่ย P/BV รวมกับบริ ษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุม่ อุตสาหกรรมบริ การ หมวดธุรกิจการแพทย์
ตามที่ปรากฏในรายงานหน้ า 42 นัน้ ตนเห็นว่าที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระไม่
ควรนามูลค่าตามบัญชี หรื อ price per book value (P/BV) ของบริ ษัทฯ มา
รวมคานวณหาค่า เฉลี่ย P/BV เพราะที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ สระต้ องการ
เปรี ยบเทียบข้ อมูลของบริ ษัทฯ กับค่าเฉลีย่ ของโรงพยาบาลอื่นๆ
2. การประเมินราคาหุ้นด้ วยวิธีอตั ราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิ ต่อหุ้น มP/E Ratio
ตาม ข้ อ 3.1.4.2 ซึ่งที่ปรึ กษาการเงิ นอิสระนา P/E Ratio ของบริ ษัทฯ มา
ค านวณหาค่า เฉลี่ ย P/E รวมกับ บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
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ประเทศไทยในกลุม่ อุตสาหกรรมบริ การ หมวดธุรกิจการแพทย์ ซึง่ ตามหลักการ
แล้ ว ไม่สมควรนาข้ อมูลของบริ ษัทฯ ใส่ไว้ ในตารางนี ้เช่นกัน เพราะจะทาให้ มี
การถ่วงน ้าหนักอยูใ่ นข้ อมูลนี ้
3. การคานวณค่า Beta ที่ปรากฏในหน้ า 55 ไม่ปรากฏว่ามีการรวมคานวณข้ อมูล
ของบริ ษัทฯ ในตาราง โดยที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระให้ เหตุผลในการไม่นามา
รวมคานวณ ว่า “เนื่องจากค่า Beta เฉลี่ย 3 ปี ย้ อนหลังอยู่ในระดับที่ต่ามาก
เนื่องจากเป็ นหุ้นที่มีปริ มาณการซื ้อขายอยู่ในระดับต่า ” การไม่รวมข้ อมูลของ
บริ ษัทฯ เป็ นที่ยอมรับได้ แต่เหตุผลที่ถกู ต้ องในการไม่นาค่า Beta ของบริ ษัทฯ
มารวมคานวณ น่าจะเป็ นว่าไม่ควรนาข้ อมูลของบริ ษัทฯ ใส่ไว้ ในตารางนี ้ เพราะ
จะทาให้ มีการถ่วงน ้าหนักอยูใ่ นข้ อมูลนี ้
4. กรณีโรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่ หน้ า 64 ในส่วนการคานวณ Price per
book value เป็ นการถูกต้ องแล้ วที่นาข้ อมูลของบริ ษัทฯ เข้ ามาเปรี ยบเทียบด้ วย
เพราะเป็ นข้ อ มูล คนละกลุ่ม และคนละตัว กับ ข้ อ มูลที่ ต้ อ งการเปรี ย บเที ย บ
เช่นเดียวกันกับข้ อ 3.2.3.2 หน้ า 65 การใช้ ข้อมูลของบริ ษัทฯ มารวมคานวณถือ
เป็ นการเหมาะสมแล้ วเช่นกัน
5. การคานวณหน้ า 72 เรื่ องการหาค่า Beta ได้ ใช้ ข้อมูลตัวเลข Beta U ของ
โรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่ที่ 0.42 ซึง่ ไม่ได้ รวมกับข้ อมูลของบริ ษัทฯ ในกรณี
นี ้ ตนมีความเห็นว่าไม่น่าจะถูกต้ องเพราะควรเอาข้ อมูลของบริ ษัทฯ มาช่วยใน
การคานวณด้ วย ในขณะเดียวกัน ข้ อมูลของบริ ษัท วัฒนาการแพทย์ จากัด
มมหาชน ม“NEW” อาจจะมีคา่ Beta ต่าที่ 0.006 แต่ไม่ต้องนามารวมคานวณก็
ได้ จึงสงสัยว่า ทาไมถึงนาข้ อมูลของบริ ษัทฯ มาเปรี ยบเทียบด้ วย ทังที
้ ่ไม่ ควร
แต่ในกรณีของการหาค่า Beta U ของโรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่กลับไม่รวม
เอาข้ อมูลของบริ ษัทฯ มาเปรี ยบเทียบ โดยให้ เหตุผลว่าข้ อมูลของบริ ษัทฯ มี
Beta ต่าและปริ มาณการซื ้อขายต่า
: น้ อมรับความคิดเห็นของผู้ถอื หุ้นไว้ พิจารณา และชีแ้ จง ดังนี ้
1. เหตุผลที่ที่ปรึ กษารวมข้ อมูลของบริ ษัทฯ ในการประเมินค่า P/BV Ratio นัน้
เนื่องจากที่ปรึ กษาต้ องการขนาด Sample size จึงพยายามรวมหุ้นทุกตัวของ
ธุรกิ จโรงพยาบาล โดยไม่ตัดโรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่งออกไป โดย
พยายามจะคงข้ อมูลให้ ครบโดยย้ อนหลังกลับไปทุกปี ทังนี
้ ้ ในตอนแรกทางที่
ปรึกษาได้ พิจารณาเช่นกันว่าควรจะนาข้ อมูลของบริ ษัทฯ มารวมคานวณหรื อไม่
แต่พบว่าค่า Ratio ตอนคานวณมันไม่ตรงกัน การที่จดุ หนึง่ นาข้ อมูลของบริ ษัทฯ
มารวมค านวณแต่ อี ก จุ ด หนึ่ ง ไม่ น ามารวมค านวณจะท าให้ เกิ ด ความไม่
สอดคล้ องกันของข้ อมูลเท่าไหร่ แต่อย่างไรก็ตามทางที่ปรึ กษาทางการเงินยัง
พยายามจะคง Sample Size โดยให้ สะท้ อนธุรกิจของหุ้นกลุม่ โรงพยาบาลให้
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มากที่สดุ
2. เหตุผลที่ที่ปรึกษาตัด Beta ของบริ ษัทฯ มค่าอยู่ที่ประมาณ 0.1 ออก เพราะเมื่อ
ทางที่ปรึ กษาลองนา Beta ของบริ ษัทฯ ที่ประมาณ 0.19 ออกมาแล้ วจะได้ Ke
โดยใช้ Beta ที่ต่าถึง 0.2 ตัวเลขอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ออกมาที่ประมาณ
ร้ อยละ 5 กว่า ซึง่ อัตรานี ้ต่ามาก ซึง่ ต่ากว่าอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ที่ประมาณร้ อยละ
6 กว่า จึงเป็ นเหตุผลว่าใช้ ตวั เลขที่ 0.2 เป็ นเกณฑ์ และตัดตัวเลข Beta ที่ต่ากว่า
0.2 ออก รวมถึงค่า Beta ของบริ ษัทฯ ออกด้ วย ดังนัน้ เพื่อความสอดคล้ องกัน
ของการประเมินมูลค่าของทางบริ ษัทฯ ที่ปรึ กษาจึงใช้ Ratio เดียวกัน เพราะถ้ า
ใช้ ตวั หนึง่ สูงกว่าแต่อีกตัวต่ากว่าอาจเกิดคาถามได้
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี ้
1. โดยหลัก การแล้ ว ข้ อมู ล ของบริ ษั ท ฯ ไม่ ค วรอยู่ ใ นกลุ่ม ที่ จ ะเอาตัว เองไป
เปรี ยบเทียบกับสิ่งที่ตวั เองเปรี ยบเทียบอยู่ เนื่องจากอาจทาให้ ข้อมูลผิดพลาด
คลาดเคลือ่ นได้
2. ในกรณีของ Beta U ที่นาไปคานวณ DCF นี ้มีความสาคัญ เพราะทางที่ปรึ กษา
ทางการเงินอิสระบอกว่า DCF เป็ นวิธีการที่เหมาะสม และการที่เราไม่ นา Beta
U ของบริ ษัทฯ เข้ ามาจะทาให้ ราคาคลาดเคลื่อนไปได้ แต่ก็ยอมรั บว่าการ
อธิบายของทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเป็ นที่สามารถเข้ าใจ
: กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น โดยจะน้ อมรับวิธีการที่กล่าวมาเป็ นอีกแนวทางหนึ่งในการ
พิจารณา
: สอบถาม ดังนี ้
ขอให้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี ้แจงเกี่ยวกับการทยอยการชาระหนี ้ตามสัญญา ซึ่ง
ตามรายงานของที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระระบุว่าบริ ษัทฯ จะมีการทยอยชาระหนี ้
ตามสัญญา แต่ทงนี
ั ้ ้ จากข้ อมูล Projection แสดงให้ เห็นว่า บริ ษัทฯ จะมีต้นทุนทาง
การเงินลดลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ ว จึงอยากสอบถามข้ อมูลว่าทางบริ ษัทฯ และ
โรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่ จะทยอยการชาระหนีใ้ นแต่ละปี สาหรั บปี 2559 –
2560 อย่างไร
: ตอบคาถามผู้ถอื หุ้น ดังนี ้
ที่ปรึ กษาทางการเงินใช้ สมมติฐานในการคานวณ Projection จากตารางการชาระ
คืนหนี ้ซึง่ บริ ษัทฯ มีกบั สถาบันการเงิน โดยบริ ษัทฯ จะต้ องชาระหนี ้ ดังนี ้
- ปี 2559 อยูท่ ี่ประมาณ 80,000,000 บาท
- ปี 2560 อยูท่ ี่ประมาณ 200,000,000 บาท
- ปี 2563 – 2564 อยูท่ ี่ประมาณ 100,000,000 บาท
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: ชีแ้ จงเพิ่มเติม ดังนี ้
รายงานที่ปรึกษาทางการเงินไม่ได้ มีการจัดโครงสร้ างการชาระหนี ้แต่อย่างใด โดยใน
การทาสมมติฐ านของที่ปรึ กษาทางการเงิ น อิสระนัน้ ที่ปรึ กษาทางการเงิ นอิสระ
อ้ างอิงตารางการชาระหนี ้เดิมของบริ ษัทฯ สาหรั บข้ อมูลการชาระหนี ้เงิ นต้ นและ
ดอกเบี ้ยของบริ ษัทฯ นัน้ บริ ษัทฯ จะนาส่งเอกสารให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นภายหลัง เนื่องจาก
ข้ อมูลดังกล่าวจะอยู่ในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็ นรายงานประกอบงบการเงิน
ของบริ ษัทฯ
: สอบถาม ดังนี ้
ประเด็นเกี่ยวกับคดีความของ SKHY นัน้ หาก SKHY ถูกฟ้ องจะคิดเป็ นเงินเท่าไหร่
และบริ ษัทฯ มีวิธีการป้องกันความเสีย่ งอย่างไร
: ตอบคาถามผู้ถอื หุ้น ดังนี ้
สาหรับความเสี่ยงด้ านคดีความของ SKHY นัน้ รวมเงินต้ นและดอกเบี ้ยเป็ นเงิ น
จานวน 87.05 ล้ านบาท โดยในการเจรจาข้ อตกลงเบื ้องต้ นในสัญญาซื ้อขายหุ้นมี
ข้ อตกลงว่าถ้ าเกิดมีความเสียหายทาให้ มีมลู ค่าของโรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่
ลดลง ผู้ขายตกลงชดใช้ ความเสียหายที่เกิดขึ ้นให้ แก่บริ ษัทฯ
: สอบถาม ดังนี ้
สอบถามเกี่ยวกับค่าความนิยมว่า SKHY มีสว่ นของผู้ถือหุ้นประมาณ 400 กว่าล้ าน
บาท แต่บริ ษัทฯ ซื ้อในราคา 1,450 กว่าล้ านบาท ส่วนที่เกินมา 1,200 กว่าล้ านบาท
ถือเป็ นค่านิยมใช่หรื อไม่ ถือว่าบริ ษัทฯ จ่ายแพงแต่ได้ ของน้ อยใช่หรื อไม่ หากบริ ษัทฯ
ขาดทุนจะต้ องตัดส่วนของค่าความนิยมใช่หรื อไม่
: ตอบคาถามผู้ถอื หุ้น ดังนี ้
ตามที่ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ แจ้ งไปแล้ วเรื่ องค่าความนิยมจะไม่เกินจานวน
เท่าใด และถ้ าผลการประกอบการของโรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่ไม่ได้ เป็ นไป
ตามที่ผ้ บู ริ หารคาดการณ์ไว้ ก็จะเกิดค่าใช้ จ่ายในการหักส่วนค่าความนิยม ซึ่งเท่าที่
ประเมินสูงสุดไว้ อยู่ที่ประมาณ 349 ล้ านบาท แต่ทงนี
ั ้ ้ ภายหลังจากการควบรวม
กิจการแล้ ว บริ ษัทฯ จะต้ องมีการจ้ างที่ปรึ กษาเพื่อประเมินสินทรัพย์ตวั อื่นๆ ที่ราคา
ตลาดอีกครัง้ หนึง่ ซึง่ จะทาให้ คา่ ความนิยมก็จะลดลงมา
: สอบถามเพิ่มเติม ดังนี ้
SKHY มีสว่ นของผู้ถือหุ้น 400 กว่าล้ าน แต่บริ ษัทฯ ซื ้อ SKHY ในราคาประมาณ
1,450 ล้ านบาท โดยถ้ าเทียบกับมาตรฐานการบัญชี ในสมัยก่อนจะถื อว่าบริ ษัท
ขาดทุนทันที ใช่หรื อไม่ ไม่ทราบว่ามาตรฐานบัญชีใหม่เป็ นอย่างไร
: ตอบคาถามผู้ถอื หุ้น ดังนี ้
ค่าความนิยมจะถือเป็ นสินทรัพย์ตวั หนึ่งในงบการเงินรวม และ ณ วันสิ ้นรอบบัญชี
ค่าความนิยมจะต้ องถูกวัดด้ อยค่าใหม่ตลอดเวลา ซึ่งค่าความนิยมเกิดจากการที่
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นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี
ผู้ถอื หุ้น

:

นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์
เลขานุการบริษัท

:

นายนพดล เขมะโยธิน
ผู้ถอื หุ้น

:

นายนวพร เกียรติขจรวงษ์
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

:

จัดทางบการเงินรวม ได้ นาเอาสินทรัพย์ของโรงพยาบาลศิคริ นทร์ กรุ งเทพ รวมกับ
กระแสเงินสด ในทางเจ้ าหนี ้ทางการค้ า สินค้ าคงเหลือ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
หรื อส่วนฝั่ งของหนี ้สินซึง่ นามารวมกันตามมูลค่าทางบัญชี ซึ่งอาจมีสว่ นต่างของมูล
ค่าที่ซื ้อซึ่งอาจสูงกว่ามูลค่าทางบัญชี ซึ่งส่วนต่างนี ้จะปรากฏเป็ นค่าความนิยม ค่ า
ความนิยมในทางปฏิบตั ินี ้ จะมีสินทรัพย์บางรายการที่ไม่สามารถวัดเป็ นจานวนเงิน
ได้ อย่างเช่น คนไข้ ของโรงพยาบาลซึ่งมีปริ มาณมาก ค่าทางเทคนิค ค่าแพทย์และ
บุคลากรที่แฝงอยูใ่ นงบการเงิน ที่ทาให้ เกิดส่วนต่างในค่าความนิยม อีกทังเรื
้ ่ องสถาน
ที่ตงของโรงพยาบาลที
ั้
่อยู่ใจกลางหาดใหญ่ที่ไม่สามารถวัดเป็ นจานวนเงินได้ จึงทา
ให้ เกิดส่วนต่างในการซื ้อและมูลค่าตามบัญชีของกิจการ ซึ่งจะปรากฏในค่าความ
นิยม ทังนี
้ ้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับใหม่นนั ้ ค่าความนิยมจะไม่ถูกตัดไปจาก
บัญชี เว้ นแต่จะมีเหตุด้อยค่า เพียงแต่ ณ วันสิ ้นรอบบัญชี ทางฝ่ ายบริ หารจะต้ องทา
ประมาณการกระแสเงินสดที่ลดมาพิจารณาเรื่ องการด้ อยค่าเรื่ องค่าความนิยม ซึ่ง
ต่างจากมาตรฐานการบัญชีในสมัยก่อนซึง่ จะถูกตัดเฉลี่ยตามอายุของการประมาณ
การของฝ่ ายบริ หาร
สอบถามเพิ่มเติม ดังนี ้
เพราะเหตุใดรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SKHY ยังมีชื่อบริ ษัท จุลดิศ ดีเวลลอป จากัด
มมหาชน อยู่ เนื่องจากปั จจุบนั บริ ษัทนี ้ถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์เด็ดขาดแล้ ว
ตอบคาถามผู้ถอื หุ้น ดังนี ้
บริ ษั ท จุลดิศ ดีเ วลลอป จ ากัด มมหาชน เป็ นผู้ถือ หุ้น เดิม ของ SKHY แต่ทัง้ นี ้
เนื่องจากการทารายการในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ เข้ าทารายการกับ SHH ไม่ใช่ SKHY ซึ่ง
รายชื่อผู้ถือหุ้นของ SHH ไม่มี บริ ษัท จุลดิศ ดีเวลลอป จากัด มมหาชน เป็ นผู้ถือหุ้น
ดังนัน้ จึงไม่อยากให้ ไปพาดพิง บริ ษัท จุลดิศ ดีเวลลอป จากัด มมหาชน ซึ่งไม่มี
ความเกี่ยวข้ องกับการทารายการในครัง้ นี ้
สอบถาม ดังนี ้
อ้ า งอิ ง จากงบการเงิ น หน้ า 13 โรงพยาบาลศิ ค ริ น ทร์ ห าดใหญ่ มี ทุน จดทะเบี ย น
500,000,000 บาท ขาดทุนสะสม 14,000,000 บาท ฉะนัน้ มูลค่าทางบัญชี คือ
485,000,000 บาท และในระยะเวลา 6 เดือน โรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่มีกาไร
800,000 บาท ในการท ารายการครั ง้ นี เ้ ป็ นการซื อ้ หุ้น ทัง้ หมด 82.34% ในราคา
ประมาณ 1,475,000,000 บาท ถ้ าคิดเป็ น 100% มูลค่าโรงพยาบาลศิคริ นทร์
หาดใหญ่จะเป็ น 1,792,000,000 บาท จึงขอสอบถามว่ามีการประเมินมูลค่ากิจการ
อย่างไร
ตอบคาถามผู้ถอื หุ้น ดังนี ้
การประเมินมูลค่ากิจการพิจารณาจากความสามารถในการสร้ างรายได้ ของบริ ษัท
ในอนาคต 10 – 20 ปี ข้ างหน้ าเป็ นหลัก ประกอบกับคานึงถึงตัวเลขรายได้ ในอดีต
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และนามาใช้ ในการตังสมมติ
้
ฐานในการประเมินจานวนผู้ป่วยด้ วยเช่นกัน
ในอดีตที่ผ่านมา มปี 2556 - 2558) โรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่ ได้ มีการลงทุน
ด้ านบุคลากร เพื่อให้ โรงพยาบาลได้ มาตรฐาน JCI และซื ้อที่ดินเปล่าบริ เวณรอบ
โรงพยาบาล จึงทาให้ ผลกาไรต่าผิดปกติ ในการประเมินมูลค่ากิจการจึงพยายาม
คานวณมูลค่าโรงพยาบาลศิ ค ริ น ทร์ ห าดใหญ่ บ นความสามารถในการท าธุ ร กิ จ
โรงพยาบาลโดยอิงอัตราส่วน กาไรต่างๆ จากทางอุต สาหกรรมโรงพยาบาล ได้
ตัวเลขดังที่นาเสนอ
นอกจากนี ้ ขอชีแ้ จงเพิ่มเติมเกี่ยวกับกาไร 6 เดือนแรก ที่ปรากฏในหน้ า 99 – 100
ของรายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จะเห็นว่ามีค่าใช้ จ่ายในการ refinance ด้ วย
ดังนัน้ หากพิจารณากาไรสุทธิ ที่บวกกลับด้ วยค่าใช้ จ่ายในการ refinance แล้ ว จะ
พบว่าโรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่มีกาไร 3,600,000 บาท และภายหลังจากที่
โรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่ได้ รับการรับรองมาตรฐาน JCI แล้ ว ก็ได้ กลับมาทา
ธุรกิจเต็มที่และผลกาไรเริ่ มดีขึ ้น ซึ่งหากพิจารณางบการเงินช่วงเดือนมกราคมถึง
สิงหาคม จะเห็นว่าโรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่มีกาไร 20.31 ล้ านบาท

ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้ งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิการรับโอนกิจการทังหมดของ
้
SHH และการมอบอานาจให้ คณะกรรมการ
บริ หาร และ/หรื อ บุคคลอื่นใดที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ หาร เป็ นผู้มีอานาจในการเจรจาต่อรองกับ SHH รวมถึง
การพิจารณากาหนด และ/หรื อ แก้ ไขเพิ่มเติมรายละเอียด เงื่อนไข ระยะเวลา และการดาเนินการใดๆ ที่จาเป็ น เพื่อประโยชน์ใน
การรับโอนกิจการจาก SHH โดยให้ มีอานาจในการแก้ ไข เปลีย่ นแปลง และลงนามในสัญญาโอนกิจการและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
กับการดังกล่าวการติดต่อกับหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ ยวข้ อง เช่น สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดาเนินการต่างๆ ตามความจาเป็ นตามสมควรและเพื่อประโยชน์
อันเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวข้ างต้ น เพื่อให้ การเข้ าทารายการได้ มาซึ่งทรัพย์สินคือ กิจการทังหมดของ
้
SHH สาเร็ จลุล่วง ตาม
รายละเอียดที่เสนอทุกประการ
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
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ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวน (เสียง)
69,556,538
16,186,817
4,780
0
85,748,135

คิดเป็ นร้ อยละ
81.1172 %
18.8771 %
0.0055 %
0.0000 %
100.0000 %

หมายเหตุ ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้นจากวาระก่อน จานวน 5 ราย นับเป็ นจานวนหุ้น
ได้ 2,775 หุ้น

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้ชีแ้ จงรายละเอียดเกี่ยวกับการยกเลิกการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป มGeneral Mandate) ให้ ที่ประชุมทราบ
นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริ ษัท ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 20,000,000 หุ้นเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้น
แบบมอบอานาจทัว่ ไป มGeneral Mandate) ซึง่ ได้ มีการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกไป 2 คราว คราวละ 1
ปี ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 37 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 38
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 นัน้
เนื่องจากบริ ษัทฯ จะนาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน
เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น มRight Offering) และการจัดสรรให้ แก่บุคคลใน
วงจากัด มPrivate Placement) ดังมีรายละเอียดตามที่จะได้ นาเสนอในวาระที่ 7 และวาระที่ 8 ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงไม่ประสงค์ที่
จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนมอบอานาจทัว่ ไป มGeneral Mandate) อีกต่อไป
ดังนัน้ คณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบ
อานาจทัว่ ไป มGeneral Mandate)
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้
นายธารา ชลปราณี
ผู้ถอื หุ้น

: สอบถาม ดังนี ้
ตามที่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นได้ อนุ มั ติ ใ ห้ จั ด สรรหุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น แบบมอบอ านาจทั่ ว ไป จ านวน
20,000,000 หุ้นไว้ นนั ้ แต่เดิมบริ ษัทฯ กาหนดสัดส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
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นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์
เลขานุการบริษัท

นายธารา ชลปราณี
ผู้ถอื หุ้น

นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์
เลขานุการบริษัท

ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวงจากัด มPrivate Placement) หรื อให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม มRight Offering)
อย่างไร และครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม มRight Offering)
จานวนเท่าใด
: ตอบคาถามผู้ถอื หุ้น ดังนี ้
เดิ ม บริ ษั ท ฯ เจตนาที่ จ ะจั ด สรรหุ้ นสามัญ เพิ่ ม ทุ น ให้ แก่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นในวงจ ากั ด ม Private
Placement) จานวน 5,000,000 หุ้น และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม มRight
Offering) จานวน 15,000,000 หุ้น และในครัง้ นี ้ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
มRight Offering) จานวน 6,000,000 หุ้น
: สอบถามเพิ่มเติม ดังนี ้
เดิ ม หุ้น สามัญ เพิ่ มทุน จ านวน 20,000,000 หุ้น เป็ นการจัด สรรให้ แก่ ผ้ ูถื อ หุ้นเดิ ม มRight
Offering) จานวน 15,000,000 หุ้น แต่ครัง้ นี ้บริ ษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่และจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม มRight Offering) เพียง 6,000,000 หุ้น จากเดิมที่เคยมี
เจตนาจะให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิม 15,000,000 หุ้น จึงเห็นว่าบริ ษัทฯ ควรคงเจตนาเดิมที่จะจัดสรรหุ้น
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม มRight Offering) 15,000,000 หุ้น ไม่ควรลดจานวนหุ้นที่จะจัดสรรให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นเดิม มRight Offering)
: ตอบคาถามผู้ถอื หุ้น ดังนี ้
หุ้นเดิมจานวน 15,000,000 หุ้น นัน้ บริ ษัทฯ ตังใจระดมทุ
้
นเพื่อใช้ ในการขยายกิ จการของ
บริ ษัทฯ แต่ปัจจุบนั บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดให้ บริ การส่วนอาคาร 3 ซึ่งลูกค้ าได้ ตอบรับดีพอสมควร
และบริ ษัทฯ เห็นว่าเงินที่ได้ จากการดาเนินงานสามารถนามาใช้ ในการพัฒนาโรงพยาบาลได้
ระดับหนึ่งซึ่งมากกว่าที่บริ ษัทฯ ประเมินไว้ ตงแต่
ั ้ ต้น ดังนัน้ ในการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม
ครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ จึงมองว่าจานวนเงินที่เหมาะสมที่สดุ สาหรับนามาใช้ เพื่อขยายกิจการนัน้ คือ
จานวน 150,000,000 บาท

ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้ งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิให้ ยกเลิกการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป มGeneral
Mandate) ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
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ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

วาระที่ 6

จานวน (เสียง)
68,592,098
17,155,188
849
0
85,748,135

คิดเป็ นร้ อยละ
79.9925 %
20.0064 %
0.0009 %
0.0000 %
100.0000 %

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทที่ยังไม่ ได้ ชาระและแก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิข้อ
4. ของบริษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้ ชีแ้ จงรายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัทฯ ให้ ที่ประชุมทราบ
นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริ ษัท ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากจะมีการขอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิ
เพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 7 ซึ่งตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มและที่มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม กาหนดว่าบริ ษัทมหาชนจะเพิ่มทุนจากจานวนที่จดทะเบียนไว้ แล้ วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ ้นนันจะกระท
้
าได้
ต่อเมื่ อหุ้น ทัง้ หมดได้ ออกจาหน่ายและได้ รับ ชาระเงิ น ค่าหุ้นครบถ้ ว นแล้ ว แต่เนื่อ งจากในปั จจุบัน บริ ษัทฯ มีห้ ุนที่ยังมิได้
ออกจาหน่าย จานวน 20,000,000 หุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 8/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 จึง
ได้ มี ม ติ อ นุมัติ ใ ห้ เ สนอที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารลดทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จากทุน จดทะเบี ย นเดิ ม
910,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 780,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่าย จานวน 20,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 6.50 บาท และพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4. ของบริ ษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ดังนี ้
“ข้ อ 4 ทุนจดทะเบียน 780,000,000
แบ่งออกเป็ น
021,000,000
มูลค่าหุ้นละ
6.50
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
120,000,000
หุ้นบุริมสิทธิ
-

บาท
หุ้น
บาท

(เจ็ดร้ อยแปดสิบล้ านบาท
(หนึง่ ร้ อยยี่สบิ ล้ านหุ้น
(หกบาทห้ าสิบสตางค์

หุ้น
หุ้น

(หนึง่ ร้ อยยี่สบิ ล้ านหุ้น
(ศูนย์ห้ นุ ”

ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
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ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้ งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิให้ ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ที่ยงั ไม่ได้ ชาระและแก้ ไขหนังสือบริ คณห์
สนธิข้อ 4. ของบริ ษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม
วาระที่ 7

จานวน (เสียง)
69,579,279
16,148,027
20,829
0
85,748,135

คิดเป็ นร้ อยละ
81.1437 %
18.8319 %
0.0242 %
0.0000 %
100.0000 %

พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4. ของ
บริษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้ชีแ้ จงรายละเอีย ดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัทฯ ให้ ที่ประชุมทราบ
นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริ ษัท ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริ ษัทฯ มีความประสงค์ที่จะนาเงินเพิ่มทุนไป
ใช้ พฒ
ั นาบริ การทางการแพทย์ของโรงพยาบาลศิคริ นทร์ และเพื่อเป็ นการชาระค่าตอบแทนการรับโอนกิ จการของ SHH ตาม
เงื่อนไขของธุรกรรมการรั บโอนกิ จการทังหมดและจั
้
ดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดในวาระที่ 4 ข้ างต้ น ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 8/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 จึงได้ มีมติอนุมตั ิให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จากเดิมจานวน 780,000,000 บาท เป็ น ทุนจดทะเบียน 981,561,197.50
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 31,009,415 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 6.50 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ มRights Offering) จานวน 6,000,000 หุ้น และเพื่อ
จัดสรรให้ แก่บคุ คลในวงจากัด มPrivate Placement) โดยจัดสรรให้ แก่ SHH เพื่อเป็ นการรองรับการเข้ าทาธุรกรรมการรับโอน
กิจการทังหมดของ
้
SHH จานวน 25,009,415 หุ้นโดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน มแบบ 53-4 ที่ได้ สง่
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม และพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4. ของบริ ษัทฯเพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ดังนี ้
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“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

981,561,197.50 บาท
051,009,415 หุ้น
6.50 บาท

(เก้ าร้ อยแปดสิบเอ็ด ล้ านห้ าแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้ อย
เก้ าสิบเจ็ดบาทห้ าสิบสตางค์
(หนึง่ ร้ อยห้ าสิบเอ็ดล้ านเก้ าพันสีร่ ้ อยสิบห้ าหุ้น
(หกบาทห้ าสิบสตางค์

051,009,415 หุ้น
- หุ้น

(หนึง่ ร้ อยห้ าสิบเอ็ดล้ านเก้ าพันสีร่ ้ อยสิบห้ าหุ้น
มศูนย์ห้ นุ ”

ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้ งต่อที่ประชุมว่า การพิ จารณาวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ และแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4. ของ
บริ ษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวน (เสียง)
69,599,159
16,148,756
220
0
85,748,135

35

คิดเป็ นร้ อยละ
81.1669 %
18.8327 %
0.0002 %
0.0000 %
100.0000 %

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น
(Rights Offering) และให้ แก่ บุคคลในวงจากัด (Private Placement)

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้ชีแ้ จงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น มRights Offering) และให้ แก่บุคคลในวงจากัด มPrivate
Placement) ให้ ที่ประชุมทราบ
นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริ ษัท ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ในวาระที่ 7 ข้ างต้ น
และเพื่อให้ เป็ นไปตาม เงื่อนไขของธุรกรรมการรับโอนกิจการทังหมดและจั
้
ดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดในวาระที่ 4
ข้ างต้ นที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 8/2559 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 จึงได้ มีมติอนุมตั ิให้ เสนอที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ตามรายละเอียดดังนี ้

8.1

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Rights Offering)

คณะกรรมการเห็ น ควรเสนอให้ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน จ านวนไม่เ กิ น
6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 6.50 บาทให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม มRights Offering) ใน
อัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 25.00 บาท ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกิน
กว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กาหนดไว้ ได้ โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื ้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้ รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่า
สิทธิก็ตอ่ เมื่อมีห้ นุ ที่เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่ได้ จองซื ้อตามสิทธิครบถ้ วนทังหมดแล้
้
วเท่านัน้ โดยรายละเอียดการ
จัดสรรหุ้นปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน มแบบ 53-4) ซึง่ บริ ษัทได้ สง่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ทังนี
้ ้ การจัดสรรหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิไม่วา่ กรณีใด จะต้ องไม่ทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นเกินกว่าสิทธิใด ถือครองหุ้น
ของบริ ษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ ้นจนถึงหรื อข้ ามผ่านจุดที่ต้องทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ มTender Offer) ตามที่กาหนดในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้ าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ
หรื อในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้ อจากัดการถือหุ้นของคนต่างด้ าวตามที่ระบุไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท
นอกจากนี ้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หารหรื อบุคคลที่
คณะกรรมการบริ หารมอบหมายมีอานาจพิจารณา ดังนี ้
(ก)
กาหนดและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขาย เช่น
ระยะเวลาการเสนอขาย วิธีการหรื อเงื่อนไขในการชาระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
(ข)
เข้ าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
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(ค)

(ง)

ลงนามในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึง่ รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาตหรื อขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐาน
ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องและการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้ าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯและ
ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ ทกุ ประการ

โดยบริ ษัทฯ ได้ กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้ รับการจัด สรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน มRecord
Date)ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มรวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ซึ่งจะ
เป็ นวันก่อนวันจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลในวงจากัดตามข้ อ 2 ดังนัน้ SHH จะไม่มีสทิ ธิได้ รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมนี ้
สาหรับรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Right
Offering) นี ้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาได้ จากแบบรายงานการเพิ่มทุน มแบบ 53-4) ซึ่งเป็ นเอกสารแนบของหนังสือเชิญประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น
8.2

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้ แก่ บุคคลในวงจากัด (Private Placement)

คณะกรรมการเห็ น ควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้ นพิ จ ารณาอนุมัติ ก ารจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน จ านวนไม่ เ กิ น
25,009,415 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 6.50 บาทให้ แก่บคุ คลในวงจากัด มPrivate Placement) ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่ อง การอนุญาตให้ บริ ษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตอ่ บุคคลในวงจากัด ลงวันที่ 28
ตุลาคม 2558 โดยจัดสรรให้ แก่ SHH ในราคาหุ้นละ 59.00 บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
้ ้น 1,475,555,485 บาท ทังนี
้ ้ SHH จะ
โอนกิจการทังหมด
้
รวมถึง หุ้นทังหมดที
้
่ SHH ถืออยูใ่ นโรงพยาบาลหาดใหญ่จานวน 41,170,499 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10
บาท คิดเป็ นร้ อยละ 82.34 ซึ่งมีราคาประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้น SKHY ต่อหุ้นอยู่ที่ 35.84 บาทต่อหุ้น คิดเป็ นมูลค่ารวม
ทังสิ
้ ้นประมาณ 1,475,555,485 บาท มาชาระเป็ นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ที่จดั สรรให้ แก่ SHH แทนการชาระด้ วยเงิน
สด
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด มPrivate Placement) เพื่อเป็ นการชาระค่าตอบแทน
การรับโอนกิจการทังหมดของ
้
SHH เป็ นไปตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมการรับโอนกิจการทังหมดและ
้
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ การเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ตอ่ บุคคลในวงจากัด มPrivate Placement) ซึง่ บริ ษัทได้ สง่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือ
เชิญประชุมแล้ ว
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ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อ SHH เป็ นราคาที่ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดโดย “ราคา
ตลาด” หมายถึงราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลัง 7วันทาการติดต่อกัน ก่อน
วันที่คณะกรรมการมีมติให้ เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559 เพื่อขออนุมตั ิให้ บริ ษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน คือ ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ถึง 10 สิงหาคม 2559 ซึง่ จะเท่ากับ 64.47 บาท
การจัดสรรหุ้นสามัญจานวนดังกล่าวให้ แก่ SHH ข้ างต้ นนี ้ ถือเป็ นการออกหุ้นใหม่ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด ที่บริ ษัทฯ
จะต้ องดาเนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558 ประกอบกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคาขอให้ รับหุ้นสามัญ หรื อหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.
2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ซึง่ จะต้ องได้ รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559 ด้ วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และต้ องได้ รับอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัดจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์เป็ นที่เรี ยบร้ อยก่อน โดยบริ ษัทฯ จะทาการเสนอ
ขายหุ้นที่ได้ รับอนุญาตให้ แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลาที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกินสามเดือนนับแต่วนั ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
บริ ษัทฯ จะเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้ แก่ SHH ภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่บริ ษัทได้ รับอนุมตั ิจากสานักงาน ก.ล.ต. แต่
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะไม่ดาเนินการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้ แก่ SHH ก่อนวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่
มีสิทธิ ในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม มBook Closing Date) ในวันที่ 27
ตุลาคม 2559 ดังนัน้ SHH จะไม่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม มRights
Offering)
นอกจากนี ้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่ SHH ถือเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศเรื่ องรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน โดย SHH เข้ าข่ายเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ อันเป็ นผลจากการที่ ม1) กลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SHH
ได้ แ ก่ กลุ่มจรู ญศรี เป็ นบุคคลกลุ่มเดี ยวกันกับ กลุ่มผู้ถื อหุ้น รายใหญ่ ของบริ ษัทฯ ซึ่ง รวม ถึง นายอติ รัชต์ จรู ญศรี ซึ่ง เป็ น
กรรมการของบริ ษัทฯ และ ม2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SHH มีความเกี่ยวข้ องกับ พล.ต.ท.จารักษ์ แสงทวีป ซึ่งเป็ นกรรมการของ
บริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ กลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SHH ทังสองกลุ
้
ม่ มิได้ มีลกั ษณะความสัมพันธ์ และ/หรื อมีพฤติกรรมที่เข้ าข่ ายเป็ นการ
กระทาร่วมกัน อันถือเป็ นบุคคลในกลุม่ เดียวกัน เมื่อคานวณขนาดรายการตามประกาศเรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอ้ างอิง
จากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 จะมีขนาดรายการเท่ากับร้ อยละ 22.04 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิของบริ ษัท ซึง่ มากกว่าร้ อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทฯ
ดังนัน้ บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
เพื่อขออนุมตั ิการเข้ าทารายการดังกล่าว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสีย รวมทัง้ บริ ษัทฯ
ต้ องจัดให้ มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และความเป็ นธรรมของราคา
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และเงื่อนไขของรายการต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิการทารายการดังกล่าว โดย บริ ษัทฯ ได้ แต่งตัง้
บริ ษัท เอแคป คอร์ ปอเรท เซอร์ วิสเซส จากัด เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ มIFA) เพื่อจัดทาความเห็นที่ปรึ กษาทางการเงิน
อิสระต่อการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึง่ ได้ สง่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
นอกจากนี ้ คณะกรรมการเห็ น ควรเสนอให้ ที่ ป ระชุม พิจ ารณามอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ห ารหรื อ บุค คลที่
คณะกรรมการบริ หารมอบหมายมีอานาจพิจารณากาหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่
บุคคลในวงจากัด มPrivate Placement) ดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
(ก)
(ข)
(ค)

กาหนดระยะเวลาการเสนอขาย เงื่ อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว
เจรจา ทาความตกลง และ ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังด
้ าเนินการต่างๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
ดาเนินการและลงนามในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผัน รายงานคาชี ้แจง และหลักฐานที่จาเป็ นและ
เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง การติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาตหรื อขอ
ผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และการนาหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และลงนามในคาขอ เอกสาร หลักฐานที่ยื่นต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอัน
จาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ทังนี
้ ้ รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัดนี ้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาได้ จากสารสนเทศ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน กรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัด ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และ
สารสนเทศการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่บคุ คลในวงจากัดของบริ ษัทฯ ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ สง่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับ
หนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้
นายฮัง้ ใช้ อัคควัสกุล
ในนามชมรมผู้ถอื หุ้นไทย

: สอบถาม ดังนี ้
1. บริ ษัทฯ กาหนดการปั ดเศษหุ้นตอนซื ้อหุ้นเพิ่มทุนอย่างไร ขอให้ บริ ษัทฯ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทุกรายทราบ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจถือหุ้นเพียง 1 - 2 หุ้น หรื อมี 19 หุ้น จะมีสทิ ธิ
ได้ รับหุ้นเพิ่มทุนหรื อไม่
2. กรณีห้ นุ เพิ่มทุนที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวงจากัด มPrivate Placement) มี Silent Period
หรื อไม่
3.
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นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ์
ที่ปรึกษากฎหมาย

นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์
เลขานุการบริษัท
นายโชษิต เดชวนิชยนุมัติ
ที่ปรึกษาทางการเงิน
นายฮัง้ ใช้ อัคควัสกุล
ในนามชมรมผู้ถอื หุ้นไทย

: ตอบคาถามผู้ถอื หุ้น ดังนี ้
รายละเอียดการปั ดเศษหุ้นเป็ นไปตามแบบรายงานการเพิ่มทุน มสิ่งที่สง่ มาด้ วย 4 หน้ า 4 ข้ อ
3.2 ซึ่งระบุว่า “ในกรณี ก ารเสนอขายหุ้นเพิ่ม ทุน ตามสิทธิ และมี เศษหุ้นที่ เกิ ดขึน้ จากการ
คานวณอัตราส่วนการจัดสรรให้ ปัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ ้ง” บริ ษัทฯ กาหนดอัตราส่วนการจัดสรร
หุ้นเพิ่มทุน 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นที่มีห้ นุ 19 หุ้นจะไม่มีสิทธิได้ รับการจัดสรร
หุ้นเพิ่มทุน
: ตอบคาถามผู้ถอื หุ้น ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ศิคริ นทร์ หาดใหญ่ โฮลดิง้ จากัด ที่ได้ รับหุ้นของบริ ษัทฯ ไปอาจจะติด
Silent period 1 ปี
: ชีแ้ จงผู้ถอื หุ้นเพิ่มเติม ดังนี ้
การติด Silent Period หรื อไม่ ขึ ้นอยู่กบั หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะพิจารณาจาก
วันที่ได้ รับหุ้น PP ว่าได้ รับต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดหรื อไม่
: กล่ าวขอบคุณ ดังนี ้
1. ขอบคุณบริ ษัทฯ ที่กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้ รับการจัดสรรและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน มRecord Date ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู
ถือหุ้นได้ พิจารณาตัดสินใจ
2. ขอบคุณผู้ถือหุ้นหลายท่านที่ใช้ สิทธิในฐานะเจ้ าของบริ ษัทฯ สอบถามเพื่อให้ เกิดความ
เข้ าใจ และขอบคุณบริ ษัทฯ ที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม ซึง่ ทาให้ เป็ นเวทีการประชุม
ผู้ถือหุ้นที่แท้ จริ ง

ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้ งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ
หุ้น มRights Offering) และให้ แก่บคุ คลในวงจากัด มPrivate Placement) รวมทังการมอบอ
้
านาจให้ แก่คณะกรรมการบริ หาร
หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ หารมอบหมายมีอานาจพิจารณากาหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
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ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม
วาระที่ 9

จานวน (เสียง)
69,590,018
16,158,017
100
0

คิดเป็ นร้ อยละ
81.1563 %
18.8435 %
0.0001 %
0.0000 %
100.00 %

85,748,135

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า วาระที่ 9 เป็ นการพิจารณาในเรื่ องอื่นๆ ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน พ.ศ.
2535 มาตรา 105 วรรคสอง กาหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึง่ แล้ ว ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า
1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจะขอให้
ั้
ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ประธานฯ จึงสอบถามว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการเสนอเรื่ องอื่นใด เพื่อเข้ าสูก่ ารพิจารณาในวาระนี ้หรื อไม่
เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้นต้ องการเสนอเข้ าสูก่ ารพิจารณา ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม และ/หรื อ
แสดงความคิดเห็นในเรื่ องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ
โดยประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากนายกิติพนั ธุ์ ศศะนาวิน ได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการและ
ประธานกรรมการสรรหาของบริ ษัท โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 14 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาจึงได้ พิจารณาสรรหาบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อนาเสนอให้ คณะกรรมการแต่งตังกรรมการใหม่
้
แทนที่นายกิติพันธุ์ ศศะนาวิน ที่ได้ ลาออกไป ซึ่ง
คณะกรรมการสรรหาได้ พิจารณาแล้ ว เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตา
กุล เป็ นกรรมการแทนที่นายกิติพนั ธุ์ ศศะนาวินทังนี
้ ้ นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลเป็ นนักธุรกิจ และเป็ นกรรมการและผู้บริ หารใน
บริ ษัท มหาชนและบริ ษัท จากัด ที่ป ระกอบกิ จการหลายประเภท ซึ่ง รวมถึ งบริ ษั ทที่ ประกอบกิ จ การโรงพยาบาลและด้ า น
การแพทย์ ได้ แก่
(1)
(3)
(5)
(7)
(9)
(11)
(13)

บมจ.รพ.วิภาวดี
บมจ.รพ.เจ้ าพระยา
บจก.รพ.ธัญญเวช
บจก.ปริ๊ นส์ตนั ้ พาร์ ค สวีท
บจก.รพ.วิภาราม-ปากเกร็ ด
บมจ.ไดนาสตี ้เซรามิค
บจก.สินแพทย์

(2)
(4)
(6)
(8)
(10)
(12)
(14)
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บจก.รพ.วิภาราม
บจก.รพ.เสรี รักษ์
บจก.รพ.วิภาราม มอมตะนคร
บจก.ส่งสัมพันธ์
บจก.รพ.วิภาราม-ชัยปราการ
บจก.เลกาซี่ กอล์ฟ มประเทศไทย
บจก.สินแพทย์ ธนบุรี

บริ ษัทฯ เห็นว่า การแต่งตังนายชั
้
ยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ จะก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อบริ ษัทฯ
เนื่องจากนายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริ หารบริ ษัท ทัง้
บริ ษั ท มหาชนและบริ ษั ท จ ากัด อี ก ทัง้ มี ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ แ ละความเชี่ ย วชาญเป็ นพิ เ ศษในด้ า นการ
บริ หารธุรกิจโรงพยาบาลและการแพทย์ อันจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริ ษัทฯ และช่วยสนับสนุนให้ ธุรกิจของบริ ษัทฯ ประสบ
ความสาเร็ จยิ่งขึ ้น
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ใคร่ ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ ให้ การสนับสนุนการประกอบธุรกิจและแผนการขยาย
ธุรกิจของบริ ษัทเป็ นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา และกล่าวเรี ยนเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นใน
เรื่ องต่างๆ
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดเสนอเรื่ องอื่นใดเข้ าพิจารณา และไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละ
เวลามาเข้ าร่วมประชุมโดยพร้ อมเพียงกันพร้ อมกับให้ คาแนะนา และข้ อเสนอที่เป็ นประโยชน์และขอบคุณที่สนับสนุนกิจกรรม
ของบริ ษัทฯ สม่าเสมอด้ วยดีตลอดมา และกล่าวปิ ดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559
ปิ ดประชุมเวลา 11.50 น.

ลงชื่อ....…..….….…..……..….…............ประธานที่ประชุม
( นายเสนีย์ จิตตเกษม

ลงชื่อ…………...……...……......….…..ผู้บนั ทึกการประชุม
( นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ ซับซ้ อน)
เขียนที่
วันที่
สัญชาติ
_____ถนน
รหัสไปรษณีย์

ม1 ข้ าพเจ้ า
_
อยู่บ้านเลขที่___
ตาบล/แขวง__
อาเภอ/เขต__
จังหวัด
_
ม2 เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด มมหาชน
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
ม3 ขอมอบฉันทะให้
ม1
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
ม2
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
ม3
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครัง้
ที่ 39 ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ห้ องประชุม ชัน้ 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิคริ นทร์ เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนน
ศรี นคริ นทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้ วย
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
ม
ลงชื่อ
ม
ลงชื่อ
ม
ลงชื่อ
ม

ผู้มอบฉันทะ
ผู้รับมอบฉันทะ
พยาน
พยาน

หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หน้ า 1 ของจานวน 1 หน้ า
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กาหนดรายการต่ าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
เขียนที่
วันที่
สัญชาติ
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

ม1 ข้ าพเจ้ า
_
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
__
_
อาเภอ/เขต
จังหวัด
_
ม2 เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด มมหาชน
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
ม3 ขอมอบฉันทะให้
ม1
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
ม2
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
ม3
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครัง้
ที่ 39 ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ห้ องประชุม ชัน้ 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิคริ นทร์ เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนน
ศรี นคริ นทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้ วย
ม4 ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ดังนี ้
วาระที่ 1 เรื่ อง ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
มก ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
มข ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
วาระที่ 2 เรื่ อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559
มก ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
มข ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หน้ า 1 ของจานวน 5 หน้ า
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วาระที่ 3 เรื่ อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2559
มก ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
มข ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
วาระที่ 4 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั งิ บดุล งบกาไรขาดทุนประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มก ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
มข ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
วาระที่ 5 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรเงินกาไรประจาปี และจ่ายเงินปั นผล
มก ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
มข ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
วาระที่ 6 เรื่ อง พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท และค่าสอบบัญชีประจาปี 2560
มก ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
มข ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
วาระที่ 7 เรื่ อง พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ครบออกตามวาระ
มก ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
มข ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
วาระที่ 8 เรื่ อง พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
มก ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
มข ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หน้ า 2 ของจานวน 5 หน้ า
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วาระที่ 9 เรื่ อง พิจารณาเรื่ องอื่นๆ มถ้ ามี
มก ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
มข ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

ม5 การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
ม6 ในกรณี ที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชัดเจนหรื อในกรณี ที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรื อ ลงมติในเรื่ อ งใดนอกเหนือ จากเรื่ อ งที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงหรื อเพิ่มเติม
ข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
ม

ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ
ม

ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ
ม

พยาน

ลงชื่อ
ม

พยาน

หมายเหตุ
1. ผู้ถือ หุ้นที่มอบฉันทะจะต้ อ งมอบฉันทะให้ ผ้ ูรั บมอบฉันทะเพี ยงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
3. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด มมหาชน
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 39 ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ห้ องประชุม ชัน้ 8 อาคาร 3
โรงพยาบาลศิคริ นทร์ เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้ วย

 วาระที่

เรื่ อง
มก ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
มข ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

 วาระที่

เรื่ อง
มก ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
มข ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

 วาระที่

เรื่ อง
มก ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
มข ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

 วาระที่

เรื่ อง
มก ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
มข ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

 วาระที่

เรื่ อง
มก ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
มข ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

 วาระที่

เรื่ อง
มก ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
มข ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
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 วาระที่

เรื่ อง
มก ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
มข ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ

 วาระที่

เรื่ อง
มก ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
มข ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

 วาระที่

เรื่ อง
มก ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
มข ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

 วาระที่

เรื่ อง
มก ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
มข ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หน้ า 5 ของจานวน 5 หน้ า
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู อื หุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและ
แต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียน ( Custodian ) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
เขียนที่
วันที่
สัญชาติ
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

ม1 ข้ าพเจ้ า
_
_
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
__
_
อาเภอ/เขต
จังหวัด
_
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น มCustodian) ให้ กบั
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด มมหาชน
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
ม2 ขอมอบฉันทะให้
ม1
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
ม2
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
ม3
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 39 ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ห้ องประชุม ชัน้ 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิคริ นทร์ เลขที่ 4/29 หมู่ 10
ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้ วย
ม3 ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่วน คือ
หุ้นสามัญ .....................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ .......................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ .................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..................... เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ทงหมด
ั้
...................................... เสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. หน้ า 1 ของจานวน 6 หน้ า
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ม4 ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 เรื่ อง ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
 มก ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 มข ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นชอบ................ เสียง  ไม่เห็นชอบ............เสียง  งดออกเสียง............เสียง
 วาระที่ 2 เรื่ อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559
 มก ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 มข ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นชอบ................ เสียง  ไม่เห็นชอบ............เสียง  งดออกเสียง............เสียง
วาระที่ 3 เรื่ อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2559
 มก ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 มข ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นชอบ................ เสียง  ไม่เห็นชอบ............เสียง  งดออกเสียง............เสียง
วาระที่ 4 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั งิ บดุล งบกาไรขาดทุนประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
 มก ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 มข ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นชอบ................ เสียง  ไม่เห็นชอบ............เสียง  งดออกเสียง............เสียง
วาระที่ 5 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรเงินกาไรประจาปี และจ่ายเงินปั นผล
 มก ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 มข ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นชอบ................ เสียง  ไม่เห็นชอบ............เสียง  งดออกเสียง............เสียง
วาระที่ 6 เรื่ อง พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท และค่าสอบบัญชีประจาปี 2560
 มก ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 มข ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นชอบ................ เสียง  ไม่เห็นชอบ............เสียง  งดออกเสียง............เสียง
วาระที่ 7 เรื่ อง พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ครบออกตามวาระ
 มก ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 มข ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นชอบ................ เสียง  ไม่เห็นชอบ............เสียง  งดออกเสียง............เสียง
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การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
วาระที่ 8 เรื่ อง พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 มก ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 มข ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นชอบ................ เสียง  ไม่เห็นชอบ............เสียง  งดออกเสียง............เสียง
วาระที่ 9 เรื่ อง พิจารณาเรื่ องอื่นๆ มถ้ ามี
 มก ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 มข ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นชอบ................ เสียง  ไม่เห็นชอบ............เสียง  งดออกเสียง............เสียง
ม5 การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
ม6 ในกรณี ที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชัดเจนหรื อในกรณี ที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรื อ ลงมติในเรื่ อ งใดนอกเหนือ จากเรื่ อ งที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงหรื อเพิ่มเติม
ข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
ผู้มอบฉันทะ
ม
ลงชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
ม
ลงชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
ม
ลงชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
ม
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หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้ เฉพาะกรณีที่มีผ้ ถู ือหุ้นที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คัส
โตเดียน มCustodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
ม1 หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน มCustodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล

5. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด มมหาชน
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 39 ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ห้ องประชุม ชัน้ 8 อาคาร 3
โรงพยาบาลศิคริ นทร์ เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้ วย

 วาระที่

เรื่ อง
มก ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
มข ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นชอบ................ เสียง  ไม่เห็นชอบ............เสียง  งดออกเสียง............เสียง

 วาระที่

เรื่ อง
มก ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
มข ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นชอบ................ เสียง  ไม่เห็นชอบ............เสียง  งดออกเสียง............เสียง

 วาระที่

เรื่ อง
มก ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
มข ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นชอบ................ เสียง  ไม่เห็นชอบ............เสียง  งดออกเสียง............เสียง
เรื่ อง
มก ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
มข ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นชอบ................ เสียง  ไม่เห็นชอบ............เสียง  งดออกเสียง............เสียง

 วาระที่

 วาระที่

เรื่ อง
มก ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
มข ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นชอบ................ เสียง  ไม่เห็นชอบ............เสียง  งดออกเสียง............เสียง

 วาระที่

เรื่ อง
มก ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
มข ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นชอบ................ เสียง  ไม่เห็นชอบ............เสียง  งดออกเสียง............เสียง
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. หน้ า 5 ของจานวน 6 หน้ า
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 วาระที่

เรื่ อง
มก ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
มข ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นชอบ................ เสียง  ไม่เห็นชอบ............เสียง  งดออกเสียง............เสียง
การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ

 วาระที่

เรื่ อง
มก ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
มข ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นชอบ................ เสียง  ไม่เห็นชอบ............เสียง  งดออกเสียง............เสียง

 วาระที่

เรื่ อง
มก ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
มข ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นชอบ................ เสียง  ไม่เห็นชอบ............เสียง  งดออกเสียง............เสียง

 วาระที่

เรื่ อง
มก ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
มข ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นชอบ................ เสียง  ไม่เห็นชอบ............เสียง  งดออกเสียง............เสียง
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หลักเกณฑ์ วิธีการ ข้ อบังคับและข้ อกฎหมายเฉพาะส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น
1. กรณีเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตัวเอง
 ผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย ให้ แสดงบัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ
 ผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติตา่ งด้ าว ให้ แสดงใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวหรื อหนังสือเดินทาง
 กรณีมีการแก้ ไขชื่อ ชื่อสกุล ให้ แสดงหลักฐานการแก้ ไขด้ วย
2. กรณีมอบฉันทะ
 หนังสือมอบฉันทะต้ องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
 ต้ องส่งหนังสือมอบฉันทะและแสดงตนเพื่อเข้ าร่ วมประชุมก่อนเวลาประชุม
 กรณี ผ้ ูม อบฉัน ทะเป็ นบุค คลธรรมดา สัญ ชาติ ไทยต้ อ งแนบสาเนาบัต รประจ าตัว ประชาชน หรื อ บัต รประ จ าตัว
ข้ าราชการของผู้มอบฉันทะ ซึง่ รับรองความถูกต้ อง
 กรณีผ้ ม
ู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้ าวต้ องแนบสาเนาใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว หรื อหนังสือ
เดินทางของผู้มอบฉันทะ ซึง่ รับรองความถูกต้ อง
 กรณีผ้ ม
ู อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คล สัญชาติไทยต้ องแนบสาเนาหนังสือรับ รองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ ไม่เกิน 1
ปี และสาเนาภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการของกรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนนิติ
บุคคล ซึง่ รับรองความถูกต้ อง
 กรณีผ้ ม
ู อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คล สัญชาติต่างด้ าว ผู้มีอานาจลงนามต้ องลงลายมือชื่อพร้ อมประทับตราในหนังสือ
มอบฉันทะต่อหน้ าโนตารี่ พบั ลิคก่อนที่จะให้ สถานทูตไทยหรื อสถานกงสุลไทยรับรองโนตารี่ พบั ลิคอีกครัง้
 กรณีใช้ การพิมพ์ลายนิ ้วมือแทนการลงชื่อต้ องมีพยาน 2 คน ลงชื่อรับรองด้ วย
 หากประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษัทคนใดคนหนึ่งเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
เพื่อออกเสียงลงคะแนนแทนสามารถเลือกมอบฉันทะให้ คนใดคนหนึง่ ต่อไปนี ้ได้
- นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์
บ้ านเลขที่ 333/343 หมู่ 6 แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
- นายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท์
บ้ านเลขที่ 485 ซอยอ่อนนุช 46 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
- นายกษิดิศ อัชนันท์
บ้ านเลขที่ 30/2 ซอยรามคาแหง 21มนวศรี แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร


กรณี เลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทเป็ นผู้รับมอบฉันทะ ขอให้ จัดส่ง หนังสือมอบฉันทะที่ลงนาม
ครบถ้ วนพร้ อมเอกสารที่เกี่ยวข้ องไปยังสานักเลขานุการบริ ษัทล่วงหน้ าก่อนวันประชุมด้ วย

3. กรณีผ้ ถู อื หุ้นถึงแก่ กรรม
 ให้ ผ้ จ
ู ดั การมรดกเข้ าร่วมประชุมแทนโดยต้ องแสดงคาสัง่ ศาลแต่งตังผู
้ ้ จดั การมรดก
 กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ อ
ู ื่นเข้ าประชุมแทนต้ องมีสาเนาคาสัง่ ศาลและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรประจาตัว
ข้ าราชการ ซึง่ รับรองความถูกต้ อง
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4. กรณีผ้ ถู อื หุ้นเป็ นผู้เยาว์
 ให้ บิดา หรื อ มารดา เข้ าประชุมแทนโดยต้ องแสดงสาเนาทะเบียนบ้ านของผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้เยาว์
 กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ อ
ู ื่นเข้ าประชุมแทนต้ องมีสาเนาทะเบียนบ้ านของผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้เยาว์ และสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการของบิดาหรื อมารดาผู้มอบฉันทะ ซึง่ รับรองความถูกต้ อง
5. การลงทะเบียน
 เปิ ดรับการลงทะเบียนก่อนเริ่ มประชุมตังแต่
้ เวลา 7.00 นาฬิกา
 กรณีลงทะเบียนระหว่างเวลาประชุมจะได้ รับบัตรลงคะแนนเฉพาะวาระการประชุมที่กาลังพิจารณาขณะลงทะเบียน
เท่านัน้
6. ข้ อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
6.1
การเรียกประชุม
* ข้ อ 12. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน
นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่ ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ
* ข้ อ 15. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน
เวลา ระเบียบวาระและเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรื อเพื่อพิจารณาแล้ วแต่กรณีรวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าวและจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ให้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3
วันก่อนวันประชุมด้ วย
- สถานที่ทจี่ ะใช้ เป็ นที่ประชุมต้ องอยูใ่ นท้ องที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริษัท
6.2

องค์ ประชุม
* ข้ อ 16. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25
คน และต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจึ
ั้
งจะเป็ นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงชัว่ โมงหนึ่งจานวนผู้ถือ
หุ้นซึง่ มาประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดให้ นดั ประชุมใหม่และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อ ยกว่า 7
วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ถ้ ามีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 10 คน ให้ ถือ
ว่าเป็ นองค์ประชุมได้
6.3

การออกเสียงลงคะแนน
* ข้ อ 10. ม1 ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
* ข้ อ 14. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่จะมอบฉันทะให้
บุคคลอื่นเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้
* ข้ อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
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(1) ในกรณีปรกติให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
* พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน จากัด มาตรา 31 ภายใต้ บงั คับมาตรา 19 วรรคสองบริ ษัทจะแก้ ไขเพิ่มเติม
บริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับของบริ ษัทได้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3ใน4 ของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ในการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัทให้ บริ ษัทขอจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติม
ภายในสิบสีว่ นั นับแต่วนั ที่ที่ประชุมลงมติ
* พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน จากัด มาตรา 115 การจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไรจะ
กระทามิได้ ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผล
เงินปั นผลนันให้
้ แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้ นแต่จ ะมีข้อบังคับกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในเรื่ อง
หุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปั นผลต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เมื่อข้ อบังคับของบริ ษัทกาหนดให้ ทาได้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ น
ครัง้ คราว เมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีกาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนันและเมื
้
่อได้ จ่ายเงินปั นผลแล้ ว ให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
ในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลนันให้
้ กระทาภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อคณะกรรมการลงมติ
แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้ โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนันในหนั
้
งสือพิมพ์ด้วย
6.4
กรณีไม่ มีกาหนดไว้ ในข้ อบังคับ
* ข้ อ 1. ข้ อบังคับนี ้ถ้ ามิได้ ตราไว้ เป็ นอย่างอื่นให้ นาบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัดมาใช้ บงั คับ

57

คานิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดคานิยามกรรมการอิสระไว้ เท่ากับข้ อกาหนดขันต
้ ่าของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี ้
กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ มีทกั ษะที่หลากหลายเป็ นประโยชน์ต่อ
บริ ษัทฯ มีความเข้ าใจเป็ นอย่างดีถึงหน้ าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ พร้ อมที่จะ
แสดงความคิดเห็นโดยอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่ องต่าง ๆ โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ และเป็ นธรรมต่อผู้
ถือหุ้นหรื อผู้มีสว่ นได้ เสีย สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้ กับการเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ ได้ อย่างเต็มที่โดยกรรมการ
อิสระจะต้ องเป็ นกรรมการที่ไม่มีธุรกิจหรื อการงานใดอันเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของ
ตน และจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
นิติบคุ คลที่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
2. ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน รวมทังไม่
้ เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา หรื อเป็ นผู้มี
อานาจควบคุม เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้ ทังนี
้ ้ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่
เคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
3. ไม่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบีย นในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ น
ผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อ บริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีมลู ค่ารายการตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ หรื อตังแต่
้ 20
ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า กับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้
มี อ านาจควบคุม ของบริ ษั ท รวมทัง้ ไม่เ ป็ นหรื อ เคยเป็ นผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ ห รื อ ผู้มี อ านาจควบคุม ของ ผู้ที่ มี
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม นิติบคุ คลที่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทเว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการ
แต่งตัง้
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม นิติบุคคลที่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม นิติบุคคลที่เป็ นผู้ถือหุ้ นรายใหญ่หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับ
การแต่งตัง้
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ เช่นที่ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึ กษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สนิ เป็ นต้ น ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาท ต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม นิติ
บุคคลที่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอานาจควบคุม และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วน
ของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับ
การแต่งตัง้
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7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็ นผู้เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อยหรื อไม่
เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับ
เงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจ การที่
มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับบริ ษัท หรื อ บริ ษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
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ข้ อมูลของผู้ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล
นายเสนีย์ จิตตเกษม
อายุ 62 ปี
ตาแหน่ งในปั จจุบนั ของบริษัท
ประธานกรรมการ มกรรมการอิสระ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้
กรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
เป็ นกรรมการรายเดิมของบริ ษัท ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พจิ ารณาถึงความเหมาะสมในด้ านคุณสมบัติ
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบออกตามวาระแล้ ว เห็นว่าเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษา
-

ปริ ญญาโท ศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิตมรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริ ญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริ ญญาตรี รัฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึ กอบรม
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 31 วิทยาลัยการปกครอง
- สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่
76/2008
- หลักสูตรนายอาเภอ รุ่ นที่ 28 วิทยาลัยการปกครอง
60

ตาแหน่ ง/ประสบการณ์ ทางาน
2559-ปั จจุบนั
2559-ปั จจุบนั
2558-ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2556 – 2558
2555 – 2557
2555 – 2555
2554 – 2555
2553 – 2554
2552 – 2553
2551 – 2557
2550 – 2552

ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จากัด
ประธานกรรมการ บริ ษัท ประชารัฐรักสามัคคีอดุ รธานี มวิสาหกิจเพื่อสังคม จากัด
กรรมการ การยางแห่งประเทศไทย
ปฏิบตั ิหน้ าที่ประจาสถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ ผู้ประสานงานโครงการก่อสร้ างพิพิธภัณฑ์ธรรม
เจดีย์ พระธรรมวิสทุ ธิมงคล มหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปั นโน
ประธานกรรมการ มกรรมการอิสระ บริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด มมหาชน
ประธานมูลนิธิยทุ ธศาสตร์ เพื่อการพัฒนา มเสนีย์ จิตตเกษม
ประธานมูลนิธิเพื่อพัฒนาเมืองน่าน มมพน.
ประธานคณะกรรมการการเลือกตัง้ มกกต. จังหวัดอุดรธานี
ผู้วา่ ราชการ จังหวัดอุดรธานี
ผู้วา่ ราชการ จังหวัดระยอง
ผู้วา่ ราชการ จังหวัดตรัง
ผู้วา่ ราชการ จังหวัดน่าน
ผู้วา่ ราชการ จังหวัดชลบุรี
กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด มมหาชน
ผู้วา่ ราชการ จังหวัดศรี สะเกษ

ประวัติการดารงตาแหน่ งกรรมการของ บริษัท ศิครินทร์ จากัด (มหาชน)
ตาแหน่ ง

ตาแหน่ งด้ านกรรมการ
ตาแหน่ งด้ านบริหาร

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ
การถือหุ้นในบริษัท
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2559
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่น ๆ

- ประธานกรรมการ
- ไม่มี
8 ปี มตังแต่
้ พ.ศ. 2551 ถึง ปั จจุบนั
ร้ อยละ 0.16 รวมคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ มถ้ ามี
ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชาระแล้ ว มณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559
การประชุมคณะกรรมการ 12/12 ครัง้
ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา

- การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี –
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- การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน จานวน 2 แห่ ง ได้ แก่
1.ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จากัด
2.ประธานกรรมการ บริ ษัท ประชารัฐรักสามัคคีอดุ รธานี มวิสาหกิจเพื่อสังคม จากัด
- การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
- ไม่มี ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่ อย
ความสัมพันธ์ กับบริษัท/บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วม หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจที่มนี ัยสาคัญ อันอาจมีผลทาให้ ไม่ สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่ างเป็ นอิสระ
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ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ข้ อมูลของผู้ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล
นายกระจ่าง จารุพฤกษ์ พนั ธ์
อายุ 75 ปี
ตาแหน่ งในปั จจุบนั ของบริษัท
กรรมการ มกรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้
กรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
เป็ นกรรมการรายเดิมของบริ ษัท ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พจิ ารณาถึงความเหมาะสมในด้ านคุณสมบัติ
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบออกตามวาระแล้ ว เห็นว่าเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษา
- มัธยมศึกษาตอนต้ น โรงเรี ยนมหาวชิราวุธ สงขลา
การฝึ กอบรม
- สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008
ตาแหน่ ง/ประสบการณ์ ทางาน
2559-ปั จจุบนั
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัดมมหาชน
2559-ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บริ ษัท หาดแก้ วโกลเด็นแซนต์ จากัด
2545-ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัดมมหาชน
2542 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บริ ษัท ห้ างทองหยงเตียน จากัด
2538 – ปั จจุบนั
กรรมการมูลนิธิ รพ.สงขลานคริ นทร์
2549 – 2551
สมาชิกนิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
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2539 – 2543
2524 – 2558

สมาชิกวุฒิสภา
กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท หาดแก้ วโกลเด็นแซนต์ จากัด

ประวัติการดารงตาแหน่ งกรรมการของ บริษัท ศิครินทร์ จากัด (มหาชน)
- กรรมการ
- ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ตาแหน่ งด้ านบริหาร
- ไม่มี
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ
13 ปี มตังแต่
้ พ.ศ. 2545 ถึง ปั จจุบนั
การถือหุ้นในบริษัท
ร้ อยละ 0.002 รวมคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ มถ้ ามี
ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชาระแล้ ว มณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2559
การประชุมคณะกรรมการ 8/12 ครัง้
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา
ตาแหน่ ง

ตาแหน่ งด้ านกรรมการ

การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่น ๆ
- การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
-ไม่มี- การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน จานวน 2 แห่ง ได้ แก่
1. ประธานกรรมการ บริ ษัท หาดแก้ วโกลเด็นแซนต์ จากัด
2. ประธานกรรมการ บริ ษัท ห้ างทองหยงเตียน จากัด
- การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
- ไม่มี ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่ อย
ความสัมพันธ์ กับบริษัท/บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วม หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจที่มนี ัยสาคัญ อันอาจมีผลทาให้ ไม่ สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่ างเป็ นอิสระ
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ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ข้ อมูลของผู้ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล
นายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท์
อายุ 67 ปี
ตาแหน่ งในปั จจุบนั ของบริษัท
กรรมการ มกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้
กรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
เป็ นกรรมการรายเดิมของบริ ษัท ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พจิ ารณาถึงความเหมาะสมในด้ านคุณสมบัติ
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบออกตามวาระแล้ ว เห็นว่าเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษา
- ปริ ญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
มนิด้า
- MINI MBA คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต มการเงินและธนาคาร มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
การฝึ กอบรม
- สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่
112/2014
ตาแหน่ ง/ประสบการณ์ ทางาน
2554-ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัดมมหาชน
2552-ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด มมหาชน
2540 – 2552
รองผู้อานวยการฝ่ าย ธนาคารกสิกรไทย มผจก. เขต
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2524 – 2540

ผู้จดั การสาขา ธนาคารกสิกรไทย
- ถนนเทพารักษ์
- ปากช่อง
- คลองจัน่

- สะพานใหม่ดอนเมือง
- ปทุมธานี
- สมุทรปราการ

ประวัติการดารงตาแหน่ งกรรมการของ บริษัท ศิครินทร์ จากัด (มหาชน)
ตาแหน่ ง

ตาแหน่ งด้ านกรรมการ
ตาแหน่ งด้ านบริหาร

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ
การถือหุ้นในบริษัท

- กรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ
- ไม่มี
7 ปี มตังแต่
้ พ.ศ. 2552 ถึง ปั จจุบนั
ร้ อยละ 0.12 รวมคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ มถ้ ามี
ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชาระแล้ ว มณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559
การประชุมคณะกรรมการ 11/12 ครัง้
ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา

การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2559
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่น ๆ
- การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี –

- การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
-ไม่มี- การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
- ไม่มี ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่ อย
ความสัมพันธ์ กับบริษัท/บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วม หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจที่มนี ัยสาคัญ อันอาจมีผลทาให้ ไม่ สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่ างเป็ นอิสระ
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ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ข้ อมูลของผู้ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล
นายเสนีย์ กระจ่างศรี
อายุ 53 ปี
ตาแหน่ งในปั จจุบนั ของบริษัท
กรรมการและกรรมการบริ หาร/ประธานเจ้ าหน้ าทีด่ ้ านบัญชีการเงิน
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้
กรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
เป็ นกรรมการรายเดิมของบริ ษัท ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พจิ ารณาถึงความเหมาะสมในด้ านคุณสมบัติ
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบออกตามวาระแล้ ว เห็นว่าเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษา
-

ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง

การฝึ กอบรม
- สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่
75/2008
ตาแหน่ ง/ประสบการณ์ ทางาน
2556-ปั จจุบนั
2552-ปั จจุบนั
2551-ปั จจุบนั
2543 – ปั จจุบนั

ประธานเจ้ าหน้ าทีด่ ้ านบัญชีการเงิน บริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัดมมหาชน
กรรมการบริ หาร บริษัท ศิคริ นทร์ จากัด มมหาชน
กรรมการ บริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด มมหาชน
กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ส่งเสริมเคหะการ จากัด
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2531 – 2543
2529 – 2531
2528 – 2529

หัวหน้ าสานักงาน สานักงานตรวจสอบบัญชี
ผู้จดั การแผนกบัญชี บริ ษัท เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด มมหาชน
พนักงานตรวจสอบ สานักงานตรวจสอบบัญชี วิรัชและเพื่อน

ประวัติการดารงตาแหน่ งกรรมการของ บริษัท ศิครินทร์ จากัด (มหาชน)
- กรรมการ
- กรรมการบริ หาร
ตาแหน่ งด้ านบริหาร
- ประธานเจ้ าหน้ าทีด่ ้ านบัญชีการเงิน
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ
8 ปี มตังแต่
้ พ.ศ. 2551 ถึง ปั จจุบนั
การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2559
การประชุมคณะกรรมการ 12/12 ครัง้
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา
ตาแหน่ ง

ตาแหน่ งด้ านกรรมการ

การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่น ๆ
- การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี - การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน จานวน 1 แห่ ง ได้ แก่
1.กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ส่งเสริ มเคหะการ จากัด
- การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
- ไม่มี ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่ อย
ความสัมพันธ์ กับบริษัท/บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วม หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจที่มนี ัยสาคัญ อันอาจมีผลทาให้ ไม่ สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่ างเป็ นอิสระ
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ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ข้ อมูลของผู้ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล
ดร. วิชญะ เครื องาม
อายุ 35 ปี
ตาแหน่ งในปั จจุบนั ของบริษัท
กรรมการมกรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้
กรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
เป็ นกรรมการรายเดิมของบริ ษัท ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พจิ ารณาถึงความเหมาะสมในด้ านคุณสมบัติ
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบออกตามวาระแล้ ว เห็นว่าเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษา
-

นิติศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต มJ.S.D) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์ เนีย เบิร์กลีย์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มLL.M มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์ เนีย เบิร์กลีย์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
นิติศาสตรบัณฑิต มเกียรตินยิ ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนติบณ
ั ฑิตไทย สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา

การฝึ กอบรม
- สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE)
รุ่นที่ 6/2016
- สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)
รุ่นที่ 22/2016
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- สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market
Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 8/2015
- สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 116/2015
- ประกาศนียบัตรนักบริ หารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง มบยป. รุ่นที่ 6 สานักงานศาลปกครอง
- ประกาศนียบัตรผู้บริ หารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง มบ.ย.ส. รุ่นที่ 16 สานักงานศาลยุติธรรม
- ประกาศนียบัตรผู้นายุคใหม่ในระบบประชาธิปไตย มปนป. รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้ า
- ประกาศนียบัตรสานักฝึ กอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
ตาแหน่ ง/ประสบการณ์ ทางาน
2559-ปั จจุบนั
2558-ปั จจุบนั
2557-ปั จจุบนั
2557-ปั จจุบนั
2557-ปั จจุบนั
2557-ปั จจุบนั
2556-ปั จจุบนั
2553-ปั จจุบนั
2553-ปั จจุบนั
2553-ปั จจุบนั
2556-2557
2556-2557
2549-2553

ที่ปรึกษาประจาคณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมาธิการขับเคลือ่ นการปฏิรูปประเทศด้ านการ
ปฏิรูปเร็ ว สภาขับเคลือ่ นการปฏิรูปประเทศ
กรรมการ สมาคมนิสติ เก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการบริ หารความเสีย่ งและกรรมการอิสระ บริ ษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด มมหาชน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการ
ที่ดี บริ ษัท นามยง เทอร์ มินลั จากัด มมหาชน
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการทีด่ ี กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน กรรมการอิสระ บริษัท เจนเนอรัลเอนจิเนียริ่ ง จากัด มมหาชน
ประธานกรรมการ หลักสูตร “เยาวชนภิวฒ
ั น์” ศาลยุติธรรม
กรรมการบริ หาร สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้เชี่ยวชาญฝ่ าย Corporate Affairs บริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด มมหาชน
อาจารย์ประจาคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ และสือ่ สาธารณะ วุฒิสภา
ที่ปรึกษาประจาอนุกรรมาธิการศึกษาระเบียบ ข้ อบังคับ คาสัง่ และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ องด้ าน
สือ่ สารสารสนเทศและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ไวท์ แอนด์ เคส มประเทศไทย จากัด

ประวัติการดารงตาแหน่ งกรรมการของ บริษัท ศิครินทร์ จากัด (มหาชน)
ตาแหน่ ง
ตาแหน่ งด้ านกรรมการ - กรรมการ
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ตาแหน่ งด้ านบริหาร
- ไม่มี
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ
การถือหุ้นในบริษัท
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2559

2 ปี มตังแต่
้ พ.ศ. 2557 ถึง ปั จจุบนั
ไม่มี
การประชุมคณะกรรมการ 12/12 ครัง้
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ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่น ๆ
- การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน จานวน 4 แห่ ง ได้ แก่
1.กรรมการบริ หารความเสีย่ งและกรรมการอิสระ บริ ษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด มมหาชน
2.กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการที่ดี
บริ ษัท นามยง เทอร์ มินลั จากัด มมหาชน
3.ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน กรรมการอิสระ บริษัท เจนเนอรัลเอนจิเนียริ่ ง จากัด มมหาชน
4.ผู้เชี่ยวชาญฝ่ าย Corporate Affairs บริ ษัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด มมหาชน
- การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี –
- การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
- ไม่มี ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่ อย
ความสัมพันธ์ กับบริษัท/บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วม หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจที่มนี ัยสาคัญ อันอาจมีผลทาให้ ไม่ สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่ างเป็ นอิสระ
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ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ข้ อมูลของผู้สอบบัญชี

ชื่อ-นามสกุล
สถานที่ทางาน
ตาแหน่ งปั จจุบัน
การศึกษา
2552 – 2553
2551
2548
2539
2537
2535

นายพจน์ อัศวสันติชยั
บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
รองประธานกรรมการบริ หาร

อายุ

49 ปี

หลักสูตรอภิธรรมชันต้
้ น มูลนิธิอภิธรรมวัดศรี สดุ าราม
ผู้สอบบัญชีธุรกิจการประกันภัย ตังแต่
้ 22 กุมภาพันธ์ 2551
ผู้สอบบัญชีซงึ่ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ ตังแต่
้ 27 มกราคม 2548 – 20 ธันวาคม 2557
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง

การฝึ กอบรม
-

สัมมนาเกี่ยวกับด้ านบัญชี ด้ านสอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง โครงการ MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2548
การอบรมผู้ตรวจสอบภายใน หลักสูตรสภาวิชาชีพบัญชีฯ
การอบรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศของสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2548
ผู้บริ หารระดับสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การบริ การความเสีย่ งและการควบคุมภายในตามแนว COSO

ประสบการณ์ ทางาน
ผู้สอบบัญชี บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด มากกว่า 20 ปี
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แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

บริการรถรับ – ส่ง 2 จุด ในวันประชุมฯ ตังแต่
้ เวลา 7.15 -8.00 น.
1. สถานีรถไฟฟ้าแบริ่ง หน้ าร้ านสะดวกซื ้อ 7-11 ปากซอยสุขมุ วิท 105 มลาซาล
2. หน้ าห้ างสรรพสินค้ าซีคอนสแควร์ ศรี นคริ นทร์
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