
 

 
 

 
ที่ สก. 16/2565 
       25  กรกฎาคม  2565 
 
เรื่อง เชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565  
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1.    แบบรายงานการขอถอนหุน้ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน (F10-6) 

2. ความเห็นของกรรมการอิสระเก่ียวกบัการเพิกถอนหลกัทรพัยข์องบรษิัท สมิติเวช จ ากัด (มหาชน) ออก
จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

3. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับการเพิกถอนหลักทรพัย์ของบริษัท สมิติเวช 
จ ากดั (มหาชน) จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

4. ขอ้มลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ และนิยามกรรมการอิสระ 
5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เก่ียวขอ้งกับการประชุมผูถื้อหุ้น และการออกเสียงลงคะแนนในการ

ประชมุ 
6. หนงัสือมอบฉนัทะ พรอ้มค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน 
7. แนวทางปฏิบัติส าหรับการประชุมผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565 กรณีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) 
8. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ 
9. แบบรายงานการเปิดเผยขอ้มลูเพิ่มเติมของบริษัทฯ (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งไดม้ีการปรบัปรุงให้

เป็นขอ้มลูปัจจบุนั สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) 
10. แบบฟอรม์ลงทะเบียนการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 

 
ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สมิติเวช จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 3/2565 เมื่อวนัที่ 29 มิถุนายน 

2565  ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2565 ในวันศุกร์ที่  19 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 
ประชุมบัญชา ล ่าซ า อาคาร 2 ชั้น 6 โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท เลขที่ 133  สุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร  เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้

 

วาระที ่1:  รับทราบความเหน็เกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพยข์องบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย ์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อเสนอของผู้ท าค าเสนอซื้อ 
ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล :  ตามที่บริษัทฯ ไดร้ับหนังสือแจ้งความประสงคใ์นการท าค าเสนอซือ้
หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบริษัทฯ เพื่อการเพิกถอนหลกัทรพัยจ์ากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) ลงวนัที่ 29  มิถุนายน 2565  จาก บริษัท กรุงเทพ
ดุสิตเวชการ จ ากัด (มหาชน) (“BDMS” หรือ “ผู้ท าค าเสนอซือ้”) ซึ่งปัจจุบนัถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 



 

95.76 ของหุน้ที่ออกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ โดย BDMS มีความประสงคท์ี่จะท าค าเสนอซือ้
หลักทรัพย์เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ เพื่อแก้ไขปัญหาและลดภาระที่จะเกิดขึน้จากการกระจายการถือหุ้นไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑก์ารด ารงสถานะของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ของบริษัทฯ  ในราคาเสนอซือ้ 
480 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต  ่ากว่าราคาสูงสุดของราคาที่ค  านวณตามหลักเกณฑ์ของประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่  ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือ
หลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) และขอให้
บริษัทฯ ด าเนินการใดๆ ที่จ  าเป็นและสมควรเพื่อใหก้ารเพิกถอนหลักทรพัยข์องบริษัทฯ จากการเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  3/2565 เมื่อวันที่ 29  มิถุนายน 2565 ได้พิจารณาแล้วมีมติ
เห็นชอบให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิกถอน
หลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และมีมติอนมุตัิโดย
ความเห็นชอบของกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนไดเ้สียใหแ้ต่งตัง้บรษิัทแอดไวเซอรี่ พลสั จ ากดั เป็นที่ปรกึษา
ทางการเงินอิสระของบรษิัทฯ เพื่อเสนอแนะความเห็น และชีแ้จง (Presentation) ต่อผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพยข์องบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ในการนี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่องการเพิกถอนหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 
2564 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ซึ่งไดก้ าหนดใหบ้ริษัทจดทะเบียนจดัส่งความเห็นของกรรมการ
อิสระและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมาพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้และให้
บริษัทจดทะเบียนและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชีแ้จง (Presentation) ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
เสนอแนะความเห็นเก่ียวกับการเพิกถอนหลักทรัพยข์องบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และขอ้เสนอของผูท้  าค าเสนอซือ้ใหผู้ล้งทุนทั่วไปทราบ บริษัทฯ จึงได้
น าส่งความเห็นของกรรมการอิสระและความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมาพรอ้มกับหนังสือ
เชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 นี ้เพื่อประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุน้ (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย
ล าดับที่  2 และล าดับที่  3) โดยบริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะด าเนินการชี ้แจง 
(Presentation) เพื่อเสนอแนะความเห็นเก่ียวกับการเพิกถอนหลักทรพัยข์องบริษัทฯ ออกจากการ
เป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ ตามรายละเอียดขา้งตน้ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ในวนั
ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 นีด้ว้ย 

 ความเห็นคณะกรรมการ  : คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญ 
ผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 รบัทราบความเห็นเก่ียวกับการเพิกถอนหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ออกจากการ
เป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ และข้อเสนอของ  BDMS ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งซึ่งบริษัทฯ และที่ปรกึษาทางการเงินอิสระจะชีแ้จง (Presentation) ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ใน
วนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565  นี ้

 จ านวนเสียงทีต่้องใช้เพื่อผ่านมติ : วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อรบัทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

 



 

 

 

วาระที ่2:  พิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพยข์องบริษัทฯ จากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล :   ตามที่บริษัทฯ ไดร้บัหนังสือแจง้ความประสงคใ์นการท าค าเสนอซือ้
หลักทรพัยท์ั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพยจ์ากการเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จาก BDMS เมื่อวนัท่ี 29  มิถนุายน 2565  โดย BDMS ซึ่งปัจจบุนัถือหุน้ในสดัส่วน
รอ้ยละ 95.76 ของหุน้ ที่ออกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ เพื่อเพิกถอนหลกัทรพัยข์องบรษิัทจาก
การเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ โดย  BDMS จะท าเสนอซือ้หลักทรพัยท์ั้งหมด
ของบริษัทในราคาเสนอซือ้ 480 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต  ่ากว่าราคาสงูสดุของราคาที่ค  านวณ
ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่  ทจ.12/2554 และขอให้บริษัทฯ 
ด าเนินการใดๆ ที่จ  าเป็นและสมควรเพื่อใหก้ารเพิกถอนหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ จากการเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

อนึ่ง BDMS จะท าค าเสนอซือ้หลักทรพัยเ์พื่อการเพิกถอนหลักทรพัยข์องบริษัทฯ ออกจากการเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายหลงัจากที่เงื่อนไขดงัต่อไปนีส้  าเรจ็ครบถว้นทกุขอ้ 
(1) ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ มีมติอนุมตัิการเพิกถอนหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ออกจากการเป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
หุน้ที่ออกจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ และตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้คัดคา้นการเพิกถอนหุน้ของ
บริษัทฯ เกินรอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ที่ออกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์
การเพิกถอนหลกัทรพัยข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ 

(2) การเพิกถอนหลักทรัพยข์องบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลัก 
ทรัพย์ฯ จะต้องได้รับอนุมัติ และ/หรือ ผ่อนผันจากหน่วยงานที่ เ ก่ียวช้อง รวมถึงตลาด
หลกัทรพัยฯ์  สถาบนัการเงิน และคู่สญัญาอื่นๆ ตามสญัญาที่เก่ียวขอ้ง (ในกรณีที่จ  าเป็น) 

ในการนี ้หากที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 นี ้มีมติอนมุตัิการเพิกถอนหลกัทรพัยข์องบริษัท
ออกจากการเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์  บริษัทฯ จะตอ้งยื่นแบบค าขอถอนหุน้
ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน (F10-7) ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเมื่อการเพิกถอนดงักล่าว
ไดร้ับการอนุมัติ และ/หรือ ผ่อนผันจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) แลว้  
BDMS จะท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบริษัทฯ เพื่อการเพิกถอนหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ออก
จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามรายละเอียดขา้งตน้ต่อไป 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเพิกถอนหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ ออก
จากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดงัต่อไปนี ้
(1) แบบรายงานการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียน (F10-6) (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย

ล าดบัท่ี 1) 
(2) ความเห็นของกรรมการอิสระเก่ียวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท สมิติเวช จ ากัด 

(มหาชน) ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ส่ิงที่ส่ง
มาดว้ยล าดบัท่ี 2) 



 

(3) รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับการเพิกถอนหลักทรัพยข์องบริษัท  
สมิติเวช จ ากัด (มหาชน) จากการเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย (ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3) และ 

(4) แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัทฯ (แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี / 
รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งปรบัปรุงขอ้มลูล่าสดุ ณ ไตรมาส 1/2565) 
(ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 9) 

 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการที่มีส่วนไดเ้สีย) พิจารณา
แลว้เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิกถอน
หลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามรายละเอียด
ขา้งตน้ 

 จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนหุ้นที่
ออกจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดคา้นการเพิกถอนหลักทรัพยข์อง  
บรษิัทฯ เกินรอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ท่ีออกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯตามหลกัเกณฑก์ารเพกิ
ถอนหลกัทรพัยข์องตลาดหลกัทรพัย ์

วาระที ่3: เรื่องอื่นๆ (ถา้มี) 
 

ทั้งนี ้คณะกรรมการมีมติใหก้ าหนดวันในการก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 
1/2565 (Record Date) ในวนัจนัทรท์ี่ 18 กรกฎาคม 2565   

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้โปรดเขา้ร่วมการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่  1/2565 ในวันที่19 สิงหาคม 2565 เวลา 
10.00 น. ณ โรงพยาบาลสมิติเวช สขุุมวิท โดยขอใหศ้กึษาขอ้มลูเอกสารและหลกัฐานที่ผูเ้ขา้ร่วมประชมุตอ้งแสดงก่อนเขา้รว่ม
ประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ (ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 6 และ 7) 
โดยบรษิัทฯ จะด าเนินการประชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ (ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 5) 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของ
บริษัทฯ เขา้ประชุมและออกเสียงแทนตน  ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ (ดังมีรายนามและ
รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 4) และส่งหนงัสือมอบฉันทะ (ส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 6) พรอ้มเอกสารประกอบ
มายงั  เลขานกุารบรษิัท ณ บรษิัท สมิติเวช จ ากดั (มหาชน)   นอกจากนี ้หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแตง่ตัง้บคุคลอื่นเขา้รว่ม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะ (ส่ิงที่ส่งมา
ดว้ยล าดบัท่ี 6) 

อนึ่ง บริษัทฯ มีความตระหนกัในสถานการณแ์พร่ระบาดของไวรสั COVID-19 และห่วงใยในสขุภาพของผูถื้อหุน้และ
ผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุท่าน  จึงไดจ้ดัตัง้จดุคดักรองตามแนวปฏิบตัิของกรมควบคมุโรค  รวมถึงการจดัสถานท่ีประชมุใหม้ีระยะห่าง
ในทุกจุด  ท าใหม้ีจ านวนที่นั่งในหอ้งประชุมจ ากัดเพียง 50 ที่นั่ง  บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นตอ้งขอความร่วมมือใหท้่านผูถื้อหุน้
พิจารณามอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนการเข้าประชุมดว้ยตนเอง  ส าหรับท่านผู้ถือหุน้ที่
ประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง  ขอความกรุณาศกึษาและปฏิบตัิตามมาตรการแนวทางปฏิบตัิส าหรบัการเขา้รว่มประชุมผู้
ถือหุน้ ประจ าปี 2565 ของบรษิัทฯ อย่างเครง่ครดั  



 

 

นอกจากนี ้บริษัทฯ จะจดัใหม้ีการตรวจคดักรองโรคโดยการท า Antigen Test KIT (ATK) ดว้ยระบบน า้ลายส าหรบัผู้
ถือหุน้ทุกท่านก่อนเขา้ร่วมการประชุมดว้ย  จึงเรียนเชิญใหผู้เ้ขา้ร่วมการประชุมทุกท่าน รับการตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมการ

ประชุม หรือในเวลา 9.00 น. ของวันศุกรท์ี่ 19 สิงหาคม 2565  ทัง้นี ้อาจเกิดความล่าชา้ในขัน้ตอนการลงทะเบียนเขา้รว่ม
การประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565  บริษัทฯ จึงขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึน้ดว้ย  และหากสถานการณ์โรค
ระบาดมีการเปล่ียนแปลงต่อไป หรือมีขอ้ก าหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเก่ียวกับการจดัประชมุผูถื้อหุน้  บริษัทจะแจง้ให้
ท่านทราบทางเว็บไซตข์องบรษิัท (www.samitivejhospitals.com) 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

      (นายแพทยช์ยัรตัน ์ ปัณฑรุอมัพร) 
                                                                                   กรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
 
ส านกักรรมการผูจ้ดัการ 
โทร. 02-022-2677 
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