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(F10-6) 
แบบรายงานการขอถอนหุน้ 

ออกจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
 

บรษิัท สมิติเวช จ ำกดั (มหำชน) 
วนัท่ี 25 กรกฎำคม 2565 

 
เรียน  กรรมกำรและผูจ้ดักำร 

ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 3/2565 เมื่อวนัที่ 29 มิถุนำยน 2565  ไดม้ีมติใหข้อเพิกถอนหลกัทรพัย์
ของบรษิัทฯ ออกจำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีรำยละเอียดดงันี ้ 

1. ประเภทหลกัทรัพยข์องบริษัท 
1.1 หุน้สำมญั/หุน้บรุมิสิทธิ 

1.1.1   หุน้สำมญั 
 จ ำนวน 100,000,000 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 10.00 บำท รวม 1,000,000,000 บำท 
 หุน้บรุมิสิทธิ 
 -ไม่มี- 
1.1.2  เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยต์ัง้แตว่นัท่ี 15 มิถนุำยน 2533 
1.1.3  รำคำซือ้ขำยครัง้หลังสุด 420 บำท/หุ้น เมื่อวันที่  28 มิถุนำยน 2565 (ก่อนวันที่คณะกรรมกำร

บรษิัทฯ จะมีมติ) 
1.2 หุน้กู/้หุน้กูแ้ปลงสภำพ 

- ไม่มี - 
1.3 ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้  

- ไม่มี - 
1.4 หลกัทรพัยป์ระเภทอื่น (ระบ)ุ 

- ไม่มี - 

2. ก าหนดวนัประชุมชีแ้จง (Presentation) เพื่อเสนอแนะความเหน็เกี่ยวกับการขอถอนหุ้น  
บริษัทฯ จะด ำเนินกำรใหม้ีชีแ้จง (Presentation) โดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระและบริษัทฯ เพื่อเสนอแนะ
ควำมเห็นเก่ียวกับกำรขอเพิกถอนหุน้ของบริษัทจำกกำรเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลำดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพยฯ์”) พรอ้มกับกำรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติในกำรประชุม
วิสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ต่อไป 

3. ก าหนดวนัประชุมผู้ถือหุน้เพื่อขอถอนหุน้ออกจากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียน 
ก ำหนดวันประชุมวิสำมัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ในวันที่ 19 สิงหำคม 2565 เวลำ 10.00 น. ณ โรงพยำบำล
สมิติเวช สขุมุวิท โดย 
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 ก ำหนดรำยชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในกำรเขำ้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ (Record date) ในวนัที่ 18 กรกฎำคม 2565   
 ก ำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นเพื่อสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่  

.................................. จนกวำ่กำรประชมุผูถื้อหุน้ดงักล่ำวจะแลว้เสรจ็  

4. เหตุผลและขอ้เทจ็จริงของการขอถอนหุน้ออกจากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียน 
เป็นไปตำมขอ้เสนอจำกบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชกำร จ ำกัด(มหำชน) (“BDMS”) ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่โดยถือ
หุ้นในบริษัทฯ  จ ำนวน 95,764,033 หุ้นซึ่งคิดเป็นสัดส่วนรวมทั้งสิ ้นประมำณร้อยละ 95.76 ของหุ้นที่
ออกจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ  โดย BDMS มีควำมประสงคท์ี่จะเพิกถอนหลักทรพัยข์องบริษัทฯ ออก
จำกกำรเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลักทรัพยฯ์ เพื่อแก้ไขปัญหำและลดภำระที่จะเกิดขึน้จำกกำร
กระจำยกำรถือหุน้ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑก์ำรด ำรงสถำนะของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรพัยข์อง
บรษิัทฯ 

ในกำรนี ้BDMS จะด ำเนินกำรใหม้ีกำรท ำค ำเสนอซือ้เพื่อเพิกถอนหลักทรพัย ์ซึ่งไดแ้ก่ หุน้สำมัญจำกผูถื้อหุน้
รำยอื่นในส่วนที่เหลือทั้งหมดประมำณรอ้ยละ 4.24 ของหุ้นที่ออกจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมดของบริษัทฯ  หำกที่
ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ มีมติอนุมตัิกำรเพิกถอนหลกัทรพัยอ์อกจำกกำรเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนและกำร
เพิกถอนหลกัทรพัยด์งักล่ำวไดร้บัอนมุตัิจำกตลำดหลกัทรพัยฯ์ และหน่วยงำนหรือผูท้ี่เก่ียวขอ้ง (ถำ้มี) 

5. การด าเนินการเสนอซือ้หุน้และหลักทรัพยอ์ืน่ทีอ่าจแปลงสภาพแห่งสทิธิเป็นหุ้นของบริษทัจากผู้ถือ
หุ้นและผู้ถือหลักทรัพยเ์ป็นการทั่วไป 
5.1  ชื่อผูเ้สนอซือ้หรือกลุ่มผูเ้สนอซือ้พรอ้มควำมสมัพนัธก์บับรษิัท 
 บรษิัท กรุงเทพดสิุตเวชกำร จ ำกดั (มหำชน)     
5.2 รำคำเสนอซือ้หลกัทรพัย ์(แยกเป็นแต่ละประเภทหลกัทรพัย)์ 
 รำคำเสนอซือ้หุน้สำมญัของบริษัทฯ  480 บำทต่อหุน้ โดยผูท้  ำค ำเสนอซือ้อำจปรบัรำคำเสนอซือ้ไดห้ำก

เป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุท่ี ทจ. 12/2554 เรื่องหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข 
และวิธีกำรในกำรเขำ้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ำกิจกำร 

5.3 ชื่อที่ปรกึษำทำงกำรเงินของผูเ้สนอซือ้ 
 บรษิัทหลกัทรพัย ์เกียรตินำคินภทัร จ ำกดั (มหำชน) 
5.4 ชื่อที่ปรกึษำทำงกำรเงินอิสระ 
 บรษิัท แอดไวเซอรี่ พลสั จ ำกดั 

6. การกระจายการถือหุน้ ณ วนัที ่18 กรกฎาคม 2565  
6.1 ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 10 รำยแรก 

ชื่อ สัญชาต ิ อาชีพ จ านวนหุ้น % การถือหุน้ 
บรษิัท กรุงเทพดสิุตเวชกำร จ ำกดั (มหำชน) ไทย ประกอบธุรกิจ 95,764,033 95.76 
นำย ชยัเวช นชุประยรู ไทย นกัธุรกิจ 172,986  0.17 
น.ส. ประภำพิมพ ์ลิปตพลัลภ ไทย นกัธุรกิจ 132,000  0.13 
น.ส. ปวีณำ อนรรฆธรรม ไทย นกัธุรกิจ 130,400 0.13 
น.ส. ผำณิตำ หลอูำรียส์วุรรณ ไทย นกัธุรกิจ 127,000 0.13 
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ชื่อ สัญชาต ิ อาชีพ จ านวนหุ้น % การถือหุน้ 
นำย ภำณ ุหลอูำรียส์วุรรณ ไทย นกัธุรกิจ 125,000 0.13 
นำย โอม เคียงศิร ิ ไทย นกัธุรกิจ 124,200 0.12 
บรษิัท กรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) ไทย ประกอบธุรกิจ 122,800 0.12 
นำง จนัทนำ อนรรฆธรรม ไทย นกัธุรกิจ 109,500 0.11 
MR. DAVID JOHN SCOTT องักฤษ นกัธุรกิจ 100,300 0.10 

 
6.2  จ ำนวนผูถื้อหุน้ 

-  จ ำนวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด 1,546 รำย 100,000,000 หุน้ 
- จ ำนวนผูถื้อหุน้รำยย่อยที่ถือหุน้ไม่เกินกว่ำ 5 ใน 1,000 ของทุนเรียกช ำระแลว้ แต่ไม่ต  ่ำกว่ำ 1 หน่วย

กำรซือ้ขำย 1,231 รำย ถือหุน้รวม 4,228,495 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 4.23 ของทุนเรียกช ำระแลว้  และ 
ผูถื้อหุน้ที่ถือหลกัทรพัยต์  ่ำกว่ำหนึ่งหน่วยกำรซือ้ขำยจ ำนวน 314 รำย  ถือหุน้รวม 7,472 หุน้  คิดเป็น
รอ้ยละ 0.01 ของทนุเรียกช ำระแลว้ 

7. คณะกรรมการของบริษทั ณ วนัที ่22 กรกฎาคม 2565 

ชื่อ ต าแหน่ง % การถือ
หุ้น 

ศำสตรำจำรย ์(พิเศษ) ดร. สมชยั ฤชพุนัธุ ์ ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ 0 

นำย ชยัรตัน ์ปัณฑรุอมัพร 
กรรมกำรผูจ้ดักำร /ประธำนเจำ้หนำ้ที่

บรหิำร/ กรรมกำร 
0 

นำย ประดิษฐ์ ทีฆกลุ กรรมกำร 0 
นำง นฤมล นอ้ยอ ่ำ กรรมกำร 0 
นำง สรุำงคณำ เตชะไพฑรูย ์ กรรมกำร  0 
นำย สมชำต อินทรทตู กรรมกำรอิสระ/ 

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
0 

นำย ไกรทิพย ์ไกรฤกษ ์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 0 
ดร. สภุคั ศิวะรกัษ ์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 0 

ขำ้พเจำ้ขอรบัรองว่ำสำรสนเทศในแบบรำยงำนนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประกำร 

 
          ลำยมือชื่อ                                                     กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือชื่อ 

     (นำยแพทยช์ยัรตัน ์ ปัณฑรุอมัพร)   

 
( ประทบัตรำของบรษิัท)       ลำยมือชื่อ                                                 กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือชื่อ 

 (แพทยห์ญิงสรุำงคณำ  เตชะไพฑรูย)์   


