หนังสือแจ้ งการจัดสรรและเอกสารจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของ
บริษัท ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน)

ระหว่ างวันที่ 15 - 18 พฤษภาคม 2561 และ
21 พฤษภาคม 2561

ศค. 0419/2561
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
เรื่ อ ง

แจ้ งสิท ธิก ารจองซือ้ หุ้น สามัญเพิ่ม ทุน ของบริษัท ศิคริน ทร์ จํากัด (มหาชน)

เรี ยน

ท่ านผู้ถ อื หุ้น บริษัท ศิคริน ทร์ จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่ งมาด้ วย

1. หนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน บริษัท ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน)
2. ใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนซึง่ ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จํากัด
3. ใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัท ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน)
4. หนังสือมอบอํานาจ
5. เอกสารเพิม่ เติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นําหลักทรัพย์ฝากเข้ าบัญชีบริ ษัทผู้ออก
หลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั ้น
6. แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิ คุ คล
้อหุ้น
7. แผนที่ตงในการจองซื
ั้

ตามที่บริ ษัท ศิคริ นทร์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ จดั ให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เมื่อวันที่
23 เมษายน 2561 ได้ มีมติอนุมัติให้ เปลี่ยนแปลงเงื่ อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวน
39,262,448 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ในอัตรา 50 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้น
เพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.25 บาท โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record date) ในวันที่
3 พฤษภาคม 2561 และกําหนดวันจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2561 และวันที่ 21 พฤษภาคม
2561
บริษัทฯ จึงเรี ยนมาเพื่อแจ้ งสิทธิของท่านในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ดังหนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 1) ซึ่งมีจํานวนตามที่ระบุในใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่สง่ มาด้ วย
ลําดับที่ 2) และขอแจ้ งกําหนดการจองซื ้อ รวมถึงวิธีการจองซื ้อ และรับชําระเงินค่าหุ้นสามัญเพิม่ ทุนโดยสรุป ดังนี ้
กําหนดการจองซือ้ และรั บ ชําระเงิน ค่ าหุ้น สามัญเพิ่ม ทุน

วั น จอ งซื อ้ แ ละรั บ ชํ า ร ะเงิ น ค่ า หุ้ น วันที่ 15-18 พฤษภาคม 2561 และวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา
สามัญเพิ่ม ทุน
9.00 น.– 16.00 น. (รวม 5 วันทําการ)
สถานที่ร ั บ จองซือ้ และรั บ ชําระเงิน บริษัท ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน) ณ ห้ องประชุม ชั ้น 2 อาคาร 1 โรงพยาบาล
ค่ าหุ้น สามัญเพิ่ม ทุน
ศิครินทร์
เลขที่ 4/29 หมู1่ 0 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ : 0-2366-9900

โทรสาร : 0-2366-9907

ผู้ม ีส ิท ธิจ องซือ้ หุ้น สามัญเพิ่ม ทุน

กําหนดรายชื่ อผู้ถือหุ้นที่ มีสิทธิ จองซื อ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ใน
วันที่ 3 พฤษภาคม 2561

สิท ธิก ารจองหุ้น

ในอัตรา 50 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิม่ ทุนใหม่ ในราคาเสนอขาย หุ้น
ละ 2.25 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม กรณีมีเศษหุ้นให้ ปัดทิ ้งทังจํ
้ านวน

วิธ ีก ารจองซือ้

- ผู้ถือหุ้นสามารถจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ได้ ตาม วัน เวลา
และสถานที่ตามที่ระบุไว้ ในข้ างต้ น
- เอกสารที่ใช้ ในการจองซื ้อ ประกอบด้ วย
1. ใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยกรุ ณากรอกรายละเอียดและลงนาม
ในใบจองซื ้อหุ้นส่วนที่ 1 และหลักฐานการรับจองซื ้อหุ้น (ส่วนที่ 2 ของ
ใบจองซื ้อหุ้น) [กรณีที่เป็ นนิติบคุ คลให้ ลงนามพร้ อมประทับตราสําคัญ
(ถ้ ามี)]
2. ใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึง่ ออกโดยบริ ษัท ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
3. หลักฐานการชําระเงิน ได้ แก่ ใบนําฝากเงินเข้ าบัญชี (Pay – in Slip)
หรื อเช็คบุคคล/แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ (ที่สามารถเรี ยกเก็บได้ จาก
สํานักหักบัญชีในกรุ งเทพฯ ได้ ภายใน 1 วันทําการเท่านั ้น) พร้ อมทัง้
ระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ด้ านหลังของ
หลักฐานการชําระเงิน
4. เอกสารประกอบการแสดงตน โดยมีรายละเอียดตามหนังสือแจ้ งการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1)
5. หนังสือมอบอํานาจให้ กระทําการแทน ซึ่งติดอากรแสตมป์ 30 บาท
(กรณี ที่ ม อบหมายให้ ผ้ ูรั บ มอบอํ า นาจมากระทํ า การแทน) พร้ อม
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ (ในกรณีคนต่างด้ าว
มอบอํานาจ ให้ แนบสําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทางที่
แสดงหลักฐานการอยูใ่ นประเทศไทย) ซึง่ ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
ในกรณี ห นั ง สื อ มอบอํ า นาจให้ กระทํ า การแทน ที่ มี ก ารจั ด ทํ า ใน
ต่างประเทศ หนังสือมอบอํานาจ และสําเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบ
อํ า นาจ ที่ ยัง ไม่ ห มดอายุ จ ะต้ องได้ รั บ การรั บ รองลายมื อ ชื่ อ โดย
เจ้ าหน้ าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ าหน้ าที่สถานทูตไทย หรื อ

สถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดัง กล่าวได้ จัดทํา หรื อรั บ รอง
ความถูกต้ อง
ทังนี
้ ้ ผู้รับมอบอํานาจให้ กระทําการแทน จะต้ องแสดงบัตรประชาชน
หรื อหนังสือเดินทาง (ตัวจริ ง) ต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ พร้ อมส่งมอบ
สํ า เนาบัต รประชาชน หรื อ สํ า เนาหนัง สื อ เดิ น ทางที่ รั บ รองสํ า เนา
ถูกต้ องแล้ ว
-

ช่ อ งทางการชําระเงิน

ทัง้ นี ล้ ายมือ ชื่อ ในเอกสารประกอบการแสดงตนทุก ฉบับ ต้ อ งตรง
กับ ลายมือ ชื่อ ที่ล งนามในเอกสารจองซือ้ หุ้น สามัญเพิ่ม ทุน

1. ชําระด้ วยเงินสด ณ สถานที่รับจอง
2. ชําระโดยโอนเงินเข้ าบัญชีบริษัทฯ
ชื่ อ บัญชี
“บัญ ชี จ องซื อ้ หุ้นสามัญ เพิ่ ม ทุน บริ ษั ท ศิ ค ริ นทร์ จํ า กัด
(มหาชน)”
ธนาคาร
กรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
บิก๊ ซี วงศ์สว่าง
สาขา
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
บัญชีเลขที่ 198-0-01189-6
ผู้จองซื ้อจะต้ องส่งเอกสารหลักฐานการจอง ณ สถานที่รับจองพร้ อ มทัง้
ระบุเ ลขทะเบีย นผู้ถ ือ หุ้น (สามารถดูไ ด้ จ ากใบรั บ รองสิท ธิก ารจอง
ซื อ้ หุ้ น ) ชื่ อ – น ามสกุ ล แ ละห มายเลข โท ร ศั พ ท์ ท่ ี ต ิ ด ต่ อ ได้ ไว้
ด้ า นหลั ง เอกสารหลั ก ฐานการโอน ภายในวันที่ 15-18 พฤษภาคม
และ 21 พฤษภาคม 2561 ซึง่ เป็ นวันสุดท้ ายของการจองซื ้อหุ้นเพิม่ ทุน
3. ชําระด้ วยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ณ สถานที่รับจองโดยขีดคร่ อมสัง่
จ่ายเฉพาะในนาม “บัญชีจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริ ษัท ศิคริ นทร์ จํากัด
(มหาชน)” ซึ่ ง สามารถเรี ย กเก็ บ เงิ น ได้ จากสํ า นั ก หั ก เ งิ น ใ น เ ข ต
กรุ ง เทพมหานครภายใน 1 วั น ทํา การภายในเวลา 16.00 น. ของ
ระยะเวลาจองซือ้ และโปรดลงวันที่ในเช็ค/แคชเชียร์ เช็คตามวันที่จองซื ้อ
แต่ไม่เกินวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 พร้ อ มทัง้ ระบุเ ลขทะเบีย นผู้ถ ือ หุ้น
(สามารถดูไ ด้ จ ากใบรั บ รองสิท ธิก ารจองซือ้ หุ้น ) ชื่อ – นามสกุล และ
หมายเลขโทรศั พ ท์ ท่ ีต ิด ต่ อ ได้ ไ ว้ ด้ า นหลัง ของเช็ ค แคชเชี ย ร์ เช็ ค
หรื อ ดร๊ าฟท์

ในกรณีที่ผ้ ูถือหุ้นไม่ได้ ระบุชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อที่
ด้ า นหลัง ของเช็ ค แคชเชี ยร์ เช็ คหรื อ/ดร๊ าฟท์ ในกรณี ที่ ทางบริ ษั ท ฯ ไม่
สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้ หรื อกรณีที่บริ ษัทฯ ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินตาม
เช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ได้ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิปฏิเสธการรับการ
จองซื ้อหุ้นดังกล่าว

หลัก ฐานการรับ การจองซือ้ หุ้น

บริษัทฯ จะส่งคืนหลักฐานการรับการจองซื ้อหุ้น (ส่วนที่ 2 ของใบจองซื ้อ) เป็ น
หลัก ฐานให้ แ ก่ผ้ ูถื อ หุ้น ทัง้ นี ก้ ารจองซื อ้ หุ้น จะมี ผ ลสมบูร ณ์ ต่อเมื่ อบริ ษั ท ฯ
สามารถเรี ยกเก็บเงินตามเช็ค/แคชเชียร์ เช็คหรื อดร๊ าฟท์ได้ เรี ยบร้ อยแล้ ว

การสละสิท ธิจ องซือ้

ผู้ถือหุ้นที่มิได้ ใช้ สทิ ธิจองซื ้อหรื อมิได้ ชําระเงินภายในเวลาที่กําหนดไว้ หรื อเช็ค/
แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ตามเวลาที่กําหนดหรื อ
จัดส่งเอกสารให้ บริ ษัทฯ ไม่ครบถ้ วนบริ ษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิการจอง
ซื ้อหุ้นครัง้ นี ้

บริ ษัทฯ จึงเรี ยนมาเพื่อแจ้ งสิทธิ ของท่านในการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ดังกล่าวในข้ างต้ น โดย
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดเงื่ อนไขและรายละเอียดต่างๆ ดังปรากฏในหนังสือฉบับนี ้ หากท่านมี ข้ อสงสัยประการใดกรุ ณาติดต่ อ
สอบถามได้ ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริ ษัท ศิคริ นทร์ จํากัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2366-9900 ต่อ 2713 หมายเลข
โทรสาร 0-2366-9907
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์)
เลขานุการบริษัทและรองกรรมการผู้จดั การใหญ่

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1

หนังสือ แจ้ งการจัด สรรหุ้น สามัญเพิ่ม ทุน
ของ
บริษัท ศิค ริน ทร์ จํากัด (มหาชน)

1

ส่ วนที่ 1 ข้ อ มูล การจัด สรรหุ้น สามัญเพิ่ม ทุน
1. ชื่อ และสถานที่ต งั ้ ของบริษัท
ชื่อบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
E-mail address

บริษัท ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน)
โรงพยาบาลเอกชน (สถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ ค้างคืน)
4/29 หมู่ 10 ถนนศรี นครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
บมจ. 0107528000018
+66 2366 9900
+66 2366 9942
http://www.sikarin.com
ir.sikarin@gmail.com

2. การประชุม คณะกรรมการและการประชุม ผู้ถ ือ หุ้น ที่ม ีม ติใ ห้ จ ัด สรรหุ้น สามัญเพิ่ม ทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ครัง้ ที่ 40 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561
3. รายละเอียดการจัด สรรหุ้น สามัญเพิ่ม ทุน
ประเภทของหุ้น เพิ่ม ทุน

หุ้นสามัญ

ทุน จดทะเบียนชําระแล้ วก่ อ นการ

981,561,197.50 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ จํานวน 1,963,122,395 หุ้น

เพิ่ม ทุน

มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท

ทุน จดทะเบีย นที่เ รี ย กชําระเพิ่ม (ในกรณี
ที่ม ีก ารจองซือ้ หุ้น สามัญ เพิ่ม ทุน ได้ ค รบ
ทัง้ จํานวน)

52,131,224 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ จํานวน 104,262,448 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท

ทุน จดทะเบีย นที่เ รี ย กชําระแล้ ว ภายหลัง
การ เพิ่ ม ทุ น แ บบกํ า ห น ดวั ต ถุ ป ร ะสงค์
(ในกรณีท่ ีม ีก ารจองซือ้ หุ้น สามัญเพิ่ม ทุน
ได้ ค รบทัง้ จํานวน)

1,001,192,421.50 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ จํ านวน 2,002,384,843
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท

ทุน จดทะเบีย นที่เ รี ย กชําระแล้ ว ภายหลัง
การ เพิ่ ม ทุ น แ บบกํ า ห น ดวั ต ถุ ป ร ะสงค์
(ในกรณีท่ ีม ีก ารจองซือ้ หุ้น สามัญเพิ่ม ทุน
ในครั ง้ นีไ้ ด้ ค รบทัง้ จํานวน และหุ้น สามัญ
เพิ่ ม ทุ น เพื่ อ ร อ งรั บ ก าร ใ ช้ สิ ท ธิ ข อ ง
ใ บ สํ า คั ญ แ ส ด ง สิ ท ธิ ที่ อ อ ก ใ ห้ แ ก่
กรรมการและพนั ก งานของบริ ษั ท และ

1,014,061,197.50 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ จํ านวน 2,028,122,395
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
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บริษัท ย่ อ ย (SKR-ESOPW1))
วิธ ีก ารจัด สรร

จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนสามัญให้ กบั ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม โดยกําหนดรายชื่อผู้
ถื อ หุ้ นที่ มี สิ ท ธิ จ องซื อ้ หุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น (Record date) ในวั น ที่
3 พฤษภาคม 2561 ตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือแต่ละรายถืออยู่ (ใน
กรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคํานวณให้ ปัดเศษทิ ้ง)
ในการคํ า นวณสิ ท ธิ ข องผู้ถื อ หุ้น แต่ ล ะรายที่ จ ะสามารถจองซื อ้ หุ้น
สามัญ เพิ่มทุนดังกล่าวได้ ตามสิท ธิ์ หรื อน้ อยกว่าสิท ธิ เท่านัน้ (ห้ าม
จองเกินสิทธิ์) หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคํานวณตามอัตราส่วน
การจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนที่ออกใหม่ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย บริ ษัท
จะทําการปั ดเศษหุ้นสามัญส่วนที่เหลือทิ ้งทังจํ
้ านวน

จํานวนหุ้น สามัญที่จ ัด สรร

39,262,448 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท

อัต ราส่ วน

50 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่

ราคาเสนอขายต่ อ หุ้น

2.25 บาท

4. การจัด สรรหุ้น สามัญเพิ่ม ทุน
4.1 ในการคํานวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละราย จะสามารถจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ ตามสิทธิ์ หรื อ
น้ อยกว่าสิทธิเท่านัน้ (ห้ ามจองเกินสิทธิ์)
4.2 ในกรณี ที่มีห้ นุ เหลือจากการปั ดเศษหุ้นและเหลือจากการใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น บริ ษัทจะขออนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท เพื่อตัดหุ้นที่เหลือจาก
การจัดสรรในครัง้ นี ้ต่อไป
4.3 ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
รายใด หากการจัดสรรดังกล่าวจะทําให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้ าวเกินกว่าร้ อยละ 49 ของ
้
ษัท โดยผู้ถือหุ้นต่างด้ าวดังกล่าวอาจไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อ
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
ได้ รับการจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วน ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญสําหรับส่วนที่
ไม่ได้ รับการจัดสรรเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้ างต้ น โดยไม่มีดอกเบี ้ย กรณีมีเศษของหุ้น ผู้ถือหุ้น
รายใดได้ รับการจัดสรรหุ้นที่เป็ นเศษไม่เต็มจํานวน 1 หุ้น ให้ ตดั จํานวนเศษหุ้นดังกล่าวทิ ้ง
4.4 กรณี สละสิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เมื่อผู้ถือหุ้นที่มิได้ ใช้ สิทธิจองซื ้อหรื อมิได้ ชําระเงินภายในเวลาที่
กําหนดไว้ หรื อเช็ค/แคชเชี ยร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ตามเวลาที่กําหนดหรื อจัดส่ง
เอกสารให้ บริษัทไม่ครบถ้ วน บริ ษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิการจองซื ้อหุ้นครัง้ นี ้
5. วัน กําหนดรายชื่อ ผู้ถ ือ หุ้น ที่ม ีส ทิ ธิจ องซือ้ หุ้น สามัญเพิ่ม ทุน
ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษั ท ศิคริ นทร์ จํ ากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2/2561 เมื่ อวันที่ 21 กุมภาพัน ธ์ 2561และที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ครัง้ ที่ 40 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 มีมติกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
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6. กําหนดวัน จองซือ้ และรั บ ชําระเงิน ค่ าหุ้น สามัญเพิ่ม ทุน
6.1 ระยะเวลาจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
วันที่ 15 – 18 พฤษภาคม 2561 และวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
ระหว่างเวลา 9.00 น. - 16.00 น. (รวม 5 วันทําการ)
6.2

สถานที่รับจองซื ้อและรับชําระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อจองซื ้อหลักทรัพย์ ได้ ณ ที่ทําการของบริษัท คือ
บริษัท ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน)
ณ ห้ องประชุม ชัน้ 2 อาคาร 1 โรงพยาบาลศิครินทร์
เลขที่ 4/29 หมู1่ 0 ถนนศรี นครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 02-366-9900 ต่อ 2713
โทรสาร : 02-366-9907

7. วิธ ีก ารจองซือ้ หุ้น และการชําระเงิน ค่ าจองซือ้ หุ้น สามัญเพิ่ม ทุน
7.1 ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ได้ ตาม วัน เวลา และสถานที่ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.
7.2 เอกสารที่ใช้ ในการจองซื ้อ ประกอบด้ วย
(1) ใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยกรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในใบจองซื ้อหุ้นส่วนที่ 1 และ
หลัก ฐานการรั บ จองซื อ้ หุ้น (ส่ว นที่ 2 ของใบจองซื อ้ หุ้น ) กรณี ที่ เป็ น นิ ติ บุค คลให้ ล งนามพร้ อม
ประทับตราสําคัญ (ถ้ ามี) ทัง้ นี ้ ผู้ถ ือ หุ้น สามารถยื่น ใบจองซือ้ หุ้น สามัญ เพิ่ม ทุน ของบริ ษัท
1 ใบ ต่ อ ใบรั บ รองสิท ธิก ารจองซือ้ หุ้น สามัญเพิ่ม ทุน 1 ฉบับ เท่ านัน้
(2) หลักฐานการชําระเงิน ได้ แก่ ใบนําฝากเงินเข้ าบัญชี (Pay – in Slip) หรื อเช็คบุคคล/แคชเชียร์ เช็ค
หรื อดร๊ าฟท์ (ที่สามารถเรี ยกเก็บได้ จากสํานักหักบัญชีในกรุ งเทพฯ ได้ ภายใน 1 วันทําการเท่านัน)
้
พร้ อมทังระบุ
้ ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ด้ านหลังของหลักฐานการชําระ
เงิน
(3) ใบรับรองสิทธิ การจองซือ้ หุ้นสามัญ เพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด
(4) เอกสารประกอบการแสดงตน
(ก) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาทะเบียนบ้ านที่มี
เลขที่ บัตรประจํ าตัวประชาชน หรื อสําเนาเอกสารทางราชการอื่นหน้ าที่มีเลขที่ บัตรประจํ าตัว
ประชาชน พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง (กรณี ผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบสําเนาบัตร
ประจํ า ตัวประชาชนของผู้ป กครอง (บิ ดา/มารดา) และสํ าเนาทะเบี ยนบ้ านที่ ผ้ ูเยาว์ อ าศัยอยู่
พร้ อมลงนามรั บ รองสํ าเนาถูกต้ อ ง) โดยลายมื อ ชื่ อ นัน้ จะต้ องตรงกับ ลายมื อ ชื่ อ ที่ ลงนามใน
เอกสารประกอบการจองซื ้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนทุกฉบับในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล ซึง่ ทํา
ให้ ชื่ อ สกุล ไม่ ต รงกับ ชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ที่ ป รากฏในรายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี สิ ท ธิ จ องซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน
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(Record date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 หรื อในใบรับรองสิทธิ การจองซื ้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุน
ให้ แนบสําเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้ งเปลี่ยนชื่อ
สกุล เป็ นต้ น พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
(ข) บุคคลธรรมดาสัญ ชาติต่างด้ าว: สําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่
หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง และต้ องได้ รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้ าหน้ าที่
Notary Public และรับรองโดยเจ้ าหน้ าที่สถานทูตไทย หรื อสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสาร
ดังกล่าวได้ จดั ทํา
(ค) นิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์
ซึ่งออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง โดยผู้มีอํานาจลงนาม
ของนิติบุคคลนัน้ และประทับตราสําคัญ ของนิติบุคคล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน สําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของ
นิติบคุ คลต่างด้ าว พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
(ง) นิ ติบุคคลที่ จดทะเบี ยนในต่างประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญ การจัดตัง้ บริ ษั ท หนังสือ
บริ คณห์สนธิ และหนังสือรับรองของบริ ษัทที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนาม
รับ รองสําเนาถูกต้ อ งโดย ผู้มีอํ านาจลงนามของนิ ติบุคคลนัน้ และประทับ ตราสําคัญ ของนิ ติ
บุคคล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี ) ของผู้มี
อํานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าวพร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องสําเนาเอกสารประกอบที่
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องแล้ ว ต้ องได้ รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้ าหน้ าที่ Notary Public
และรับรองโดยเจ้ าหน้ าที่สถานทูตไทย หรื อสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้ จดั ทํา
หรื อรับรองความถูกต้ อง
(5) หนังสือมอบอํานาจให้ กระทําการแทน ซึง่ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ ผ้ รู ับมอบ
อํานาจมากระทําการแทน) พร้ อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ (ในกรณีคนต่าง
ด้ าวมอบอํานาจ ให้ แนบสําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทางที่แสดงหลักฐานการอยู่ใน
ประเทศไทย) ซึง่ ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
ในกรณี หนังสือมอบอํานาจให้ กระทําการแทน ที่มีการจัดทําในต่างประเทศ หนังสือมอบอํานาจ
และสําเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอํานาจ ที่ยงั ไม่หมดอายุ จะต้ องได้ รับการรับรองลายมือชื่อ
โดยเจ้ า หน้ า ที่ Notary Public และรั บ รองโดยเจ้ า หน้ า ที่ ส ถานทูต ไทย หรื อ สถานกงสุล ไทยใน
ประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้ จดั ทํา หรื อรับรองความถูกต้ อง
ทังนี
้ ้ ผู้รับมอบอํานาจให้ กระทําการแทน จะต้ องแสดงบัตรประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง (ตัวจริ ง)
ต่อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท พร้ อมส่งมอบสําเนาบัตรประชาชน หรื อสําเนาหนังสือเดินทางที่รับรอง
สําเนาถูกต้ องแล้ ว
ทัง้ นีล้ ายมือ ชื่อ ในเอกสารประกอบการแสดงตนทุก ฉบับ ต้ อ งตรงกับ ลายมือ ชื่อ ที่ล งนามใน
เอกสารจองซือ้ หุ้น สามัญเพิ่ม ทุน
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7.3

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อ ครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่จองซื ้อ ณ วัน
จองซื ้อโดยมีวิธีการชําระเงิน ดังนี ้
(1) ชําระด้ วยเงินสด ณ สถานที่รับจอง
(2) ชําระโดยการโอนเงินเข้ าบัญชีบริษัท
(ก) ชําระเงินเข้ าบัญชี
“บัญชีจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน)”
ธนาคาร กรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
สาขา บิ๊กซี วงศ์สว่าง
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
บัญชีเลขที่ 198-0-01189-6
โดยผู้ จองซื อ้ จะต้ องส่ ง เอกสารหลั ก ฐานการจองส่ ง มาที่ บ ริ ษั ท ภายในวัน ที่ 15 – 18
พฤษภาคม 2561 และวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ซึง่ เป็ นวันสุดท้ ายของการจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน
(ข) ฝาก/โอนเงินครัง้ เดียว ต่อ 1 ใบจอง ทังกรณี
้
จองซื ้อตามสิทธิ หรื อ ตํ่ากว่าสิทธิ
(ค) กรุ ณ าระบุเลขทะเบี ยนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิท ธิ การจองซื อ้ หุ้น) ชื่ อ - นามสกุล และ
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ไว้ ด้านหลังของหลักฐานใบนําฝากเงินเข้ าบัญชี (Pay-in
Slip)
(ง) กําหนดเวลารับจองซื ้อ กรณี ชําระด้ วยเงินโอนระหว่างวันที่ 15 – 18 พฤษภาคม 2561 และ
21 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. - 16.00 น. (รวม 5 วันทําการ)
(3) ชําระด้ วยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์
(ก) ขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะในนาม
“บัญชีจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน)”
ซึง่ สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสํานัก หัก เงิน ในเขตกรุ งเทพมหานครภายใน 1 วัน ทําการ
ภายในเวลา 16.00 น. ของระยะเวลาจองซือ้ และโปรดลงวันที่ในเช็ค/แคชเชียร์ เช็คตาม
วันที่จองซื ้อแต่ไม่เกินวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
(ข) รวมจ่ายเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ จํานวน 1 ฉบับต่อ 1 ใบจอง ทังกรณี
้
จองซื ้อตามสิทธิ
หรื อ ตํ่ากว่าสิทธิ
(ค) กรุ ณ าระบุเลขทะเบี ย นผู้ถื อ หุ้น (ดูจ ากใบรั บ รองสิท ธิ ก ารจองซื อ้ หุ้น ) ชื่ อ -นามสกุล และ
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้านหลังของเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์
(ง) กําหนดเวลารับจองซื ้อ กรณี ชําระด้ วยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ระหว่างวันที่ 15 – 18
พฤษภาคม 2561 และวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. - 16.00 น. (รวม 5 วันทํ า
การ)
(จ) ในกรณี ที่ ผ้ ูถือ หุ้น ไม่ได้ ระบุชื่อ -นามสกุลและหมายเลขโทรศัพ ท์ ติ ดต่อ ที่ ด้านหลังของเช็ค
แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ในกรณีที่ทางบริ ษัท ไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้ หรื อกรณีที่บริ ษัท
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7.4

7.5

ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ได้ บริ ษัทขอสงวนสิทธิปฏิเสธการ
รับการจองซื ้อหุ้นดังกล่าว
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อจะเป็ นผู้รับภาระค่าใช้ จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ ามี) ต่างหาก
จากจํานวนเงินค่าจองซื ้อหุ้น
(ฉ) สําหรับผู้ที่ประสงค์จะฝากหลักทรัพย์ไว้ ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600
ในนามผู้จองซื อ้ โปรดกรอกรายละเอียดใน "เอกสารเพิ่ มเติมประกอบการจองหลักทรัพ ย์
เฉพาะผู้ที่ ป ระสงค์ นํ า หลัก ทรั พ ย์ ฝ ากเข้ า บัญ ชี บ ริ ษั ท ผู้อ อกหลัก ทรั พ ย์ (Issuer Account)
เท่านัน"้ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 6) เพื่อนําส่งให้ แก่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์
ในกรณีผ้ จู องซื ้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื ้อและได้ ชําระค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้ ว จะยกเลิกการ
้ ้ บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการจองซื ้อ หากบริษัทไม่ได้ รับเอกสาร
จองซื ้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทังนี
การจองซื ้อ หุ้นสามัญ และ/หรื อเงินค่าจองซื ้อหุ้นภายในเวลาที่กําหนด
การคืนเงินค่าจองซื ้อหลักทรัพย์
ในกรณี ที่ ต้ อ งมี ก ารคื น เงิ น ค่ า จองซื อ้ หุ้น หรื อ การคื น เช็ ค ค่ า จองซื อ้ หุ้น บริ ษั ท จะดํ า เนิ น การ
ดังต่อไปนี ้
(1) กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขในการจอง
ซื ้อ และ/หรื อไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเช็คค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนในกรณีดงั กล่าว ผู้จองซื ้อต้ องติดต่อขอรับเช็คคืนจากบริษัทตามที่อยูท่ ี่ระบุไว้
(2) ไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทจะดําเนินการให้ มีการคืน
เงินค่าจองซื ้อในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรร หรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามจํานวนที่จองซื ้อเป็ นเช็ค
ขีดคร่ อมสัง่ จ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื ้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏใน
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record date) ที่ระบุไว้ ในทะเบียนผู้ถือหุ้นโดย
ถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับเงินค่าจองซื ้อคืนแล้ วโดยชอบธรรม และผู้จองซื ้อจะไม่มีสิทธิ
เรี ยกร้ องดอกเบี ้ย หรื อค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไปภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 กรณี การรับคืน
เงินเป็ นเช็คนัน้ ผู้จองซื ้อจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บต่างสํานักหักบัญชีหรื อเช็ค
ธนาคาร (ถ้ ามี)

8. วิธ ีก ารส่ งมอบหลัก ทรั พ ย์
ผู้จ องซือ้ สามารถเลือ กให้ บ ริษัท ดําเนิน การในกรณีใ ดกรณีห นึ่ง ดังต่ อ ไปนี ้
8.1

ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึง่ ผู้จองซื ้อมีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์อยู่ บริษัท
จะดําเนินการนําหุ้น ที่ได้ รับจัดสรรฝากไว้ กบั “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้
ฝาก” โดย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และบริ ษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญ ชีจํานวนหุ้นที่ผ้ จู องซื ้อ ซึ่งใน
กรณี นี ผ้ ้ ูจ องซื อ้ จะสามารถขายหุ้น ที่ ได้ รับ การจัด สรรในตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) ได้ ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ ห้ นุ ของบริ ษัททําการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในกรณีข้อ 8.1 นี ้ ชื่อของผู้จองซื ้อจะต้ องตรงกับชื่อเจ้ าของบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะ
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8.2

8.3

ฝากซื ้อไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าว มิฉะนัน้ บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุ้น
ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ ตามข้ อ 8.2 แทน
ในกรณี ประสงค์ จะขอรับใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื ้อ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
(“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของบริ ษัท จะส่งมอบใบหุ้นตามจํานวนหุ้นที่ได้ รับการ
จัดสรรให้ แก่ผ้ ไู ด้ รับการจัดสรรทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ภายใน 15
วันทําการ นับจากวันปิ ดการจองซื ้อหุ้น ซึ่งในกรณี นีผ้ ้ จู องซื ้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ จนกว่าจะได้ รับใบหุ้น ซึง่ ผู้จองซื ้ออาจได้ รับใบหุ้นภายหลังจากที่ห้ นุ ของบริ ษัทได้ รับ
อนุมตั ิให้ เข้ าทําการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ ว
ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 บริ ษัทจะดําเนินการ
นําหุ้นที่ได้ รับจัดสรรฝากไว้ กับ “บริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” โดยศูนย์ รับฝาก
หลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นเข้ าบัญชีดงั กล่าวในนามของผู้จองซื ้อหุ้น และออกหลักฐานการ
ฝากให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายใน 7 วัน นับจากวันปิ ดการจองซื ้อหุ้น และหากผู้จองซื ้อ ต้ องการถอนหลักทรัพย์
ดังกล่าว สามารถติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราที่ศนู ย์
รับฝากหลักทรัพย์กําหนด โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะ
ผู้ที่ประสงค์นําหลักทรัพย์ ฝากเข้ าบัญ ชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้ ” (สิ่งที่ส่งมา
ด้ วยลําดับที่ 5) เพื่อนําส่งให้ แก่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์

9. วัต ถุป ระสงค์ ข องการเพิ่ม ทุน และการใช้ เ งิน ทุน ในส่ วนที่เ พิ่ม
 เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนสําหรับปรับปรุงอาคารประกันสังคมและที่จอดรถของโรงพยาบาลรัทริ นทร์ จํานวน 50
ล้ านบาท คาดว่าโครงการจะแล้ วเสร็จภายในปี 2561
 เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนสําหรับจัดซือ้ เครื่ องมือแพทย์จํานวน 30 ล้ านบาท คาดว่าโครงการจัดซือ้ จะแล้ ว
เสร็จภายในปี 2561
 เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทสําหรับการดําเนินการในอนาคต
 เพื่อใช้ รองรับการใช้ สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขายแก่กรรมการและพนักงานของบริ ษัทและบริษัท
ย่อย (SKR-ESOPW1)
10. ประโยชน์ ท่ บี ริษัท จะพึงได้ รั บ จากการเพิ่ม ทุน /จัด สรรหุ้น เพิ่ม ทุน
 เพื่อเสริ มสร้ างและรักษาให้ บริษัทมีสภาพคล่องของและมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มมากขึ ้น
 เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ งของฐานะทางการเงินให้ แก่บริ ษัทจากเงินที่ได้ รับจากการใช้ สิทธิซื ้อใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ขายแก่กรรมการและพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย(SKR-ESOPW1)และหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน
 การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขายแก่กรรมการ และพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
(SKR-ESOPW1) เป็ นการสร้ างขวัญและกําลังใจแก่กรรมการ และพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
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รวมทัง้ ช่ ว ยรั ก ษาพนัก งานที่ มี คุณ ภาพให้ ทํ า งานอยู่รวมกับ บริ ษั ท เพื่ อ ร่ ว มกัน พัฒ นาองค์ ก รให้
เจริญก้ าวหน้ ายิ่งขึ ้น อันส่งผลให้ เกิดประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น ของบริษัทในระยะยาว
11. ประโยชน์ ท่ ผี ้ ูถ ือ หุ้น จะพึงได้ รั บจากการเพิ่มทุน /จัดสรรหุ้น เพิ่มทุน ปี




บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นไม่เกินกว่าร้ อยละ 70 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติ
บุคคลและสํารองต่างๆ ตามกฎหมายและที่บริ ษัทกําหนดไว้ ในแต่ละปี โดยพิจารณาจากกําไรสุทธิ
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจจะกําหนดให้
บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลแตกต่างไปจากนโยบาย ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจําเป็ นและความ
เหมาะสมอื่ น ๆ ในอนาคต เมื่ อคณะกรรมการบริ ษั ท มี มติ เห็น ชอบให้ จ่ายเงิน ปั นผลประจํ าปี แล้ ว
จะต้ องนํ า เสนอขออนุ มั ติ ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เว้ น แต่ เป็ นการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาล ให้
คณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลได้ แล้ วให้ รายงานแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
ในการประชุมคราวต่อไป
ผู้จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนครัง้ นี ้จะมีสิทธิรับเงินปั นผลจากการดําเนินงานเริ่ มตังแต่
้ งวด ที่มีการจ่ายเงินปั น
ผล ภายหลังจากผู้จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ได้ รับการจดทะเบียนเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ ว

12. รายละเอียดอื่น ใดที่จ าํ เป็ นสําหรั บผู้ถ ือ หุ้น เพื่อ ใช้ ประกอบการตัดสิน ใจในการอนุม ัต กิ ารเพิ่มทุน /จัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน
- ไม่มี 13. ข้ อ มูลสําคัญอื่น ๆ
13.1 หากจํ านวนหุ้นที่ผ้ ูถือหุ้นระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที่บริ ษัทได้ รับชําระ
บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจํานวนเงินที่บริ ษัทได้ รับจากการจองซื ้อหุ้นเป็ นหลัก แต่ทงนี
ั ้ ้จํานวนเงิน
้
ดังกล่าวจะต้ องไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อได้ รับจัดสรรทังหมด
13.2 ผู้ถือหุ้นที่ใช้ สิทธิ ในการจองซือ้ จะต้ องระบุรหัสบริ ษัทหลักทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ ด้านหลังใบจองซื ้อหุ้น
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์อยู่และเลขที่บญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้
สามัญเพิ่มทุน) ที่ผ้ ถู ือหุ้นมีบญ
โอนหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรเข้ าบัญชีดงั กล่าวให้ ถูกต้ อง หากระบุบริ ษัทหลักทรัพย์หรื อเลขที่บญ
ั ชีซื ้อขาย
หลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง จะทําให้ ไม่สามารถโอนหุ้นเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบ
ต่อการสูญหายของหุ้นหรื อความล่าช้ าในการติดตามคืนหุ้น ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นกรอกรายละเอียดดังกล่าว
ไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน บริษัทขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อแทน
13.3 บริ ษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการจองซื ้อหุ้น วิธีการชําระเงินค่าจองซื ้อหุ้นหรื อข้ อมูล
ใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับวิธีการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปั ญหาอุปสรรคหรื อ
ข้ อจํากัดในการดําเนินงาน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท

9

ส่ วนที่ 2 ข้ อ มูล เบือ้ งต้ น ของบริษัท ศิค ริน ทร์ จํากัด (มหาชน)
1. ข้ อ มูล ทั่วไป
1.1 ผลิต ภัณฑ์ แ ละบริก าร
บริ ษั ท ศิ ค ริ น ทร์ จํ า กัด (มหาชน) ก่ อ ตัง้ ขึ น้ เมื่ อ วัน ที่ 15 มี น าคม พ.ศ. 2522 ภายใต้ ชื่ อ บริ ษั ท สํ า โรง
การแพทย์ จํากัด ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ่ มต้ นจํานวน 16 ล้ านบาท มีวตั ถุประสงค์เพื่อดําเนินธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชน เริ่ มก่อสร้ างอาคารโรงพยาบาลใน พ.ศ.2523 และสามารถดําเนินการรักษาพยาบาลได้ ตามวัตถุประสงค์
ตังแต่
้ ปี 2524 ในปี 2528 บริ ษัทได้ จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชน เพื่อเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ ภายใต้ ชื่อ บริษัท ศิคริ นทร์ จํากัด(มหาชน) ณ ปั จจุบนั มีโรงพยาบาลภายใต้ การดําเนินงานของบริ ษัท
คือ
1. โรงพยาบาลศิ ค ริ น ทร์ ตั ง้ อยู่ เ ลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรี น คริ น ทร์ แขวงบางนาเขตบางนา
กรุงเทพมหานคร ตังอยู
้ บ่ นเนื ้อที่ 11 ไร่ 84 ตารางวา เปิ ดบริการอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม
2536 มีเตียงรองรับผู้ป่วย 216 เตียงและมีศกั ยภาพรองรับผู้ป่วยนอกได้ เฉลี่ย 2,800 คนต่อวัน
2. โรงพยาบาลรัทริ นทร์ ตังอยู
้ ่เลขที่ 999/23-29 ตําบลบางปูใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ตังอยู
้ ่
บนเนื ้อที่ 1 ไร่ 46 ตารางวาเริ่ มเปิ ดดําเนินการเมื่อวันที่ 1 มกราคมพ.ศ. 2536 มีเตียงรองรับผู้ป่วย 100
เตียงและมีศกั ยภาพรองรับผู้ป่วยนอกได้ เฉลี่ย 700 คนต่อวัน
3. โรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่ ตัง้ อยู่เลขที่ 169 ถนนพิพัฒน์ สงเคราะห์ 1 อําเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา เป็ นอาคารสูง 11 ชัน้ บนเนือ้ ที่ใช้ สอย 35,800 ตารางเมตร พร้ อมลานจอดเฮลิคอปเตอร์ เปิ ด
ดํ า เนิ น การ เมื่ อ วัน ที่ 10 สิ ง หาคม 2540 โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ ากฯพณฯ พลเอกเปรม ติ ณ สูล านนท์
ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ มาลงนามในพิ ธี เปิ ด มี เตี ยงรองรับ ผู้ป่ วยใน 120 เตี ยง มี ศัก ยภาพ
รองรับผู้ป่วยนอกได้ เฉลี่ย 700 คนต่อวัน
บริก ารทางการแพทย์ ท่ โี รงพยาบาลศิค ริน ทร์
โรงพยาบาลศิครินทร์ เปิ ดให้ บริการผู้ป่วยจํานวน 4 อาคาร รวมพื ้นที่ให้ บริ การ 58,581 ตารางเมตร
 อาคาร 1 ให้ บริ การศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ ท่อ คลินิกอายุรกรรมทัว่ ไป ศูนย์ศลั ยกรรมกระดูกและข้ อ
ศูนย์อบุ ตั ิเหตุฉกุ เฉินและคลินิกศัลยกรรม ศูนย์กมุ ารเวชศูนย์ความงาม ศูนย์รังสีวินิจฉัย ห้ องปฏิบตั ิการ
ห้ องผ่าตัด ห้ องบริ การไตเทียม ห้ องกายภาพ หอผู้ป่วยหนัก รวมทังหอผู
้ ้ ป่วยหนักโรคหัวใจ หอผู้ป่วย
ต่างประเทศ และหอผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ
 อาคาร 2 ให้ บริ การศูนย์เฉพาะทางสตรี ศูนย์ตรวจสุขภาพ ศูนย์ผ้ มู ีบตุ รยาก ห้ องคลอด แผนกทารกแรก
เกิด และหอผู้ป่วย
 อาคาร 3 เป็ น อาคารสร้ างใหม่ 14 ชัน้ บนเนื อ้ ที่ 31,344 ตารางเมตร เริ่ ม เปิ ด ให้ บ ริ ก ารเมื่ อ เดื อ น
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เป็ นส่วนปรับขยายการให้ บริ การ มุ่งเน้ นศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง อาทิ ศูนย์
โรคหัวใจ ศูนย์หลอดเลือดสมองและระบบประสาท ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ ศูนย์ผ่าตัด
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โดยการส่องกล้ อง ศูนย์ ตา หูคอ จมูก ศูนย์ บ ริ การลูกค้ าต่างประเทศ บริ การตรวจรังสี MRI และหอ
ผู้ป่วย
อาคาร 4 ได้ แก่อาคารประกันสังคม ให้ บริการผู้ป่วยประกันสังคมบนเนื ้อที่ 630 ตารางเมตร

นอกจากนี ไ้ ด้ เปิ ดให้ บริ การ OPD Midnight Clinic โดยเปิ ดถึง 24.00 น. ประกอบด้ วย 3 คลินิกหลักคือ คลินิก
อายุรกรรม คลินิกศัลยกรรม และศูนย์กมุ ารเวช โดยมีแพทย์วฒ
ุ ิบตั รเชี่ยวชาญเฉพาะทางอยูป่ ระจําตลอด 24 ชม.
บริก ารพิเ ศษอื่น ๆ
นอกเหนือจากการให้ บริ การรักษาตรวจรักษาโรคตามแผนกต่างๆ สําหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในตามที่
กล่าวข้ างต้ น โรงพยาบาลยังมีการให้ บริการพิเศษอื่นๆ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ลกู ค้ า ดังต่อไปนี ้


บริ ก ารหน่ ว ยตรวจสุ ข ภาพนอกสถานที่ นอกจากการตรวจสุขภาพในศูน ย์ ตรวจสุขภาพภายใน
โรงพยาบาลแล้ ว โรงพยาบาลยังให้ บ ริ การตรวจสุขภาพ ณ ที่ ทํ าการของลูกค้ าโดยตรง กลุ่มลูกค้ า
ประกอบไปด้ วยอาคารสํานักงาน และโรงงานต่างๆ ที่อยู่ในเขตกรุ งเทพ และปริ มณฑล รวมทังจั
้ งหวัด
ใกล้ เคียง เช่น จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็ นต้ น การตรวจสุขภาพนอกสถานที่จะเน้ นตรวจ
ครัง้ ละเป็ นจํานวนมากในวันคราวเดียวกัน ซึง่ โรงพยาบาลฯ สามารถตรวจได้ ประมาณ 800-1,200 คน
ต่อ วัน ต่ อ หน่ ว ยตรวจ สามารถออกหน่ วยตรวจได้ ป ระมาณ 3-4 แห่งต่อ วัน ด้ ว ยระบบการตรวจที่
ทันสมัย เช่น ลงทะเบียนด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ และใช้ ระบบบาร์ โค้ ดในการบันทึกผล ซึง่ นอกจากตรวจ
ได้ ครัง้ ละจํานวนมากแล้ ว ยังมีความถูกต้ องแม่นยําสูงอีกด้ วย



การให้ บ ริ ก ารผู้ ป่ วยประกั น สัง คม ปั จจุบันมีผ้ ูประกันตนที่ลงทะเบี ยนเลือกโรงพยาบาลศิคริ นทร์
จํานวน 130,000 คน มีอตั ราการใช้ บริ การผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละ 700 คน หลังจากขยายอาคารบริ การ
ผู้ป่วยประกันสังคม ทําให้ ผ้ ปู ระกันตนมีความสะดวกสบายมากขึ ้น รวมถึงการขยายเวลาบริ การเพื่อให้
ผู้ประกันตนได้ รับความสะดวก จากเดิมบริ การเวลา 08.00 – 20.00 น. เป็ น 07.00 – 22.00 น. ปั จจุบนั
โรงพยาบาลมีโควตาตามมติของสํานักงานประกันสังคมอยู่ที่ 130,000 คน และปั จจุบนั มีผ้ ปู ระกันตน
ต้ องการเงือกโรงพยาบาลศิคริ นทร์ มากกว่า 130,000 คน สํานักงานประกันสังคมจึงมีมติให้ เพิ่มจํานวน
การรับผู้ประกันตนเป็ น 140,000 คน ในปี ที่ผ่านมาได้ เพิ่มคลินิกเฉพาะทางเพื่ออาคารประกันสังคม
เพื่อให้ ผ้ ปุ ่ วยเข้ าถึงบริ การได้ เร็วขึ ้น ทําให้ โรงพยาบาลผ่านการตรวจประเมินจากสํานักงานประกันสังคม
ด้ ว นคะแนน 98.17% และได้ ข ยายการรั ก ษาสู่แ พทย์ เฉพาะทางระดับ ตติ ย ภูมิ ทํ าให้ รัก ษาผู้ป่ วยที่
ซับซ้ อนได้ เอง เหลือส่งต่อโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าเพียงบางส่วนทําให้ ผ้ ูประกันตนได้ รับการ
รักษาที่รวดเร็วขึ ้น



ห้ อ งอาหารศิก าร ฟู้ด คอร์ ท และ ศิก าร take home จากการขยายตัวเพิ่มขึ ้นของผู้รับบริ การปั จจุบนั
ภายในโรงพยาบาลศิคริ นทร์ จะมีร้านค้ าที่ให้ บริ การอาหารจํานวน 3 แห่ง (ไม่รวมแผนกอาหารที่บริ การ
อาหารผู้ป่วยโดยตรง) โดยเป็ นของโรงพยาบาล 2 ร้ าน คือ ห้ องอาหารศิการ และห้ องอาหาร Sikarin
Food Court ซึ่งลูกค้ าของห้ องอาหารศิการ และห้ องอาหาร Sikarin Food Court และบริ การร้ าน S&P
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BAKERY นอกจากจะเป็ นลูกค้ าที่มาใช้ บริ การรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศิคริ นทร์ แล้ ว ยังมีผ้ ทู ี่พกั
อาศัยหรื อที่ทํางานโดยรอบโรงพยาบาลฯ เข้ ามาใช้ บริการด้ วย


บริ ก ารรถพยาบาลฉุ ก เฉิน ให้ บริ การเคลื่อนย้ ายผู้ป่วยตลอด 24 ชัว่ โมง ด้ วยเครื่ องมือและอุปกรณ์
การแพทย์ก้ ชู ีพฉุกเฉินที่ครบครัน ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูง



แ ผน กลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ ต่ า งปร ะเท ศ ประกอบไปด้ ว ยที ม งานที่ เชี่ ย วชาญภาษาตะวัน ออก ได้ แ ก่
ภาษาจีน ญี่ ปุ่น อังกฤษ และภาษาอาหรับ เพื่อให้ บริ การด้ านข้ อมูลโรงพยาบาลและความรู้ ทวั่ ไปแก่
ลูกค้ าต่างชาติที่เข้ ามาใช้ บริการ



บริ ก ารระบบลูก ค้ าสัม พัน ธ์ ป ระจําหอพัก ผู้ป่ วย (ward) ทําหน้ าที่เป็ นตัวแทนลูกค้ าที่เข้ ามานอนพัก
รักษาตัวที่โรงพยาบาลศิคริ นทร์ ส่งผลให้ ลูกค้ าสามารถสื่อสารและให้ คําแนะนํ า เสนอแนะต่างๆ ได้
สะดวกและง่าย



แผนกเวชภัณ ฑ์ ป ลอดเชื อ้ (CSSD) ในปี 2560 โรงพยาบาลได้ ทําการปรับ ปรุ งแผนก CSSD ให้ มี
ขนาดกว้ างขวางมากขึน้ และถูกต้ องตามหลักการออกแบบระบบในระดับสากลเพื่อรองรับการผ่าตัด
ที่มากขึ ้นและมีแผนจะขอการรับรองมาตรฐาน CSSD ในระดับสากลภายในปี 2561

โรงพยาบาลศิคริ นทร์ ได้ มุ่งเน้ นและปรับปรุ งพัฒ นาด้ านการแพทย์ ให้ ทันสมัยตามมาตรฐานสากล
พร้ อมพัฒนาบุคลากร ให้ สามารถให้ บริ การได้ ถกู ต้ องด้ วยหลักวิชาการทางการแพทย์เพื่อความปลอดภัยสูงสุด
แก่ผ้ รู ับบริ การ และยังมุง่ เน้ นการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประดุจครอบครัว จนได้ ผา่ นการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล
ใน ป ระเท ศ HA (Hospital Accreditation) แล ะม าต รฐาน โรงพ ยาบ าลสากล JCI (Joint Commission
International) ดังนี ้
- ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI ทังระบบ
้
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 จนถึงปั จจุบนั
- ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI ด้ านโรคหลอดเลือดในสมองตีบอุดตันเฉี ยบพลัน (Primary
Stroke Program) เมื่ อ วัน ที่ 26 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2557 และผ่า นการตรวจรั บ รองซํ า้ ในปี
2560
- ผ่า นการรั บ รองมาตรฐาน JCI ด้ า นโรคเบาหวาน ชนิ ดที่ 2 (Diabetes Mellitus Program)
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 และจะครบรอบตรวจรับรองซํ ้าภายในปี 2561
- ผ่ า นการรั บ รองมาตรฐาน JCI ด้ านโรคกล้ ามเนื อ้ หั ว ใจขาดเลื อ ดเฉี ย บพลั น (Acute
Myocardial Infarction (AMI) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 จนถึงปั จจุบนั
บริก ารทางการแพทย์ ข องโรงพยาบาลรั ท ริน ทร์
โรงพยาบาลรัทริ นทร์ เปิ ดให้ บริ การด้ วยขนาด 100 เตียง อยู่ห่างจากโรงพยาบาลศิคริ นทร์ 16 กิโลเมตร
ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 25-30 นาที บริษัทจึงมีนโยบายให้ โรงพยาบาลศิคริ นทร์ และโรงพยาบาลรัทริ นทร์ ใช้
ทรัพยากรทุกชนิดที่จําเป็ นร่วมกันได้ โดยบริ การที่โรงพยาบาลรัทริ นทร์ ใช้ บริ การร่วมกับทางโรงพยาบาลศิคริ
นทร์ อาทิเช่น อาหารผู้ป่วย ระบบซักรี ดเสื ้อผ้ าผู้ป่วยและงานผ้ าต่างๆ ระบบการนึ่งฆ่าเชื ้ออุปกรณ์การแพทย์
และห้ องผ่าตัด อุปกรณ์ การแพทย์ ระบบคลังสินค้ ายาและเวชภัณฑ์ เป็ นต้ น ทําให้ โครงสร้ างการบริ หารงาน
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ของโรงพยาบาลรั ท ริ น ทร์ จึ ง มี ค วามกระชั บ ด้ วยทํ า เลที่ ตั ง้ อยู่ ใ กล้ นิ ค มอุ ต สาหกรรมบางปู จึ ง ทํ า ให้
โรงพยาบาลรัทริ นทร์ จะมุ่งเน้ นให้ บริ การแก่กลุม่ ผู้ป่วยประกันสังคมเป็ นหลัก อย่างไรก็ตามในระยะ 2 ปี ที่ผ่าน
มา ชุมชนย่านบางปูใหม่ มีการพัฒนา และขยายตัวอย่างรวดเร็ วเช่น การเปิ ดให้ บริ การของห้ างสรรพสินค้ า
และโครงการที่พกั อาศัยต่างๆ โรงพยาบาลรัทริ นทร์ จึงได้ ปรับแผนลูกค้ าเป้าหมายใหม่ โดยเริ่ มมุ่งเจาะตลาด
ลูกค้ าทัว่ ไป และลูกค้ าประกันชีวิตที่พกั อาศัย อยูใ่ นบริเวณดังกล่าว
โรงพยาบาลรัทริ นทร์ มีห้องตรวจฉุกเฉินและห้ องตรวจผู้ป่วยนอก จํานวน 10 ห้ อง สําหรับโรงพยาบาล
รัทริ นทร์ ได้ รับการปรับปรุ งคุณภาพผ่านการรับรองระบบ ISO 9001 และผ่านการรับรองคุณภาพระบบ HA
ขันที
้ ่ 2 มีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ 111 คน
บริก ารพิเ ศษอื่น ๆ
 การรองรั บ ผู้ ป่ วยอุ บ ั ต ิเ หตุ และฉุ ก เฉิ น ด้ วยพื น้ ที่ ตัง้ ของโรงพยาบาลรั ท ริ น ทร์ อ ยู่ติ ด ถนนใหญ่ แ ละ
ห่างไกลจากโรงพยาบาลอื่น ดังนัน้ สถิติผ้ ูป่วยที่เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ และส่งมารักษาที่โรงพยาบาล
รัทริ นทร์ ค่อนข้ างสูง ปั จจุบนั โรงพยาบาลรัทริ นทร์ มีห้องตรวจและห้ องกู้ชีวิตฉุกเฉิน พร้ อมเครื่ องเอกซเรย์
คอมพิ ว เตอร์ หรื อ CT Scan และเครื่ อ งเอกซเรย์ ถ่ ายภาพเคลื่ อ นไหว (Fluoroscopy) รวมทัง้ ห้ อ งผ่าตัด
จํานวน 2 ห้ อง และห้ องพักฟื ้น (Recovery Room) จํ านวน 2 ห้ อง จึงทําให้ มั่นใจได้ ว่าผู้ป่วยอุบัติเหตุจะ
ได้ รับการรักษาอย่างปลอดภัย
 บริก ารตรวจสุข ภาพประจําปี นอกจากนี ้ โรงพยาบาลรัทรินทร์ ตงอยู
ั ้ บ่ ริเวณใกล้ เคียงกับนิคมอุตสาหกรรม
บางปู รวมทังพื
้ ้นที่ตําบลบางปูใหม่ เป็ นที่ตงของโรงงานประเภทต่
ั้
างๆเป็ นจํานวนมาก โรงพยาบาลรัทริ นทร์
จึงได้ จัดบริ การตรวจสุขภาพก่อนเข้ างาน และตรวจสุขภาพประจําปี แก่พนักงานของบริ ษัทต่างๆ ทังตรวจ
้
ภายในโรงพยาบาล และตรวจนอกสถานที่
 ในปี 2560 ได้ ขยายบริ การแผนกทันตกรรมเพิ่มเป็ น 2 ห้ องตรวจ
 ในปลายปี 2560 ได้ ทําการซื ้อที่ดินด้ านข้ างโรงพยาบาลเพิ่มเติมเพื่อขยายพื ้นที่บริ การในรองรับผู้ประกันตน
ที่มีจํานวนมากขึ ้น ซึง่ มีแผนจะเปิ ดให้ บริการในปี 2561
บริก ารทางการแพทย์ ข องโรงพยาบาลศิค ริน ทร์ หาดใหญ่
โรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่ ตังอยู
้ ่ที่ 169 ถ.นิพทั ธ์สงเคราะห์ 1 อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็ น
โรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวในเขตภาคใต้ ตอนล่าง ที่ได้ รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล (Joint
Commission International : JCI) โดยได้ รับอนุญ าตให้ บ ริ การห้ องพักผู้ป่ วยขนาด 120 เตี ยง โดยมี อาคาร
สําหรับ ให้ บ ริ การผู้ป่ วย 1 อาคาร 11 ชัน้ รวมพื น้ ที่ เป็ น 35,800 ตารางเมตร ซึ่งอาคารโรงพยาบาลปั จจุบัน
สามารถรองรับการให้ บริ การได้ สงู สุดถึง 400 เตียงพร้ อมลานจอดเฮลิคอปเตอร์ สําหรับ กรณีฉกุ เฉิน สถานที่ตงั ้
ของโรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ อยู่บนเส้ นทางหลักบนตัวเมืองหาดใหญ่ และเป็ นจุดเชื่อมต่อกับอําเภอและ
จังหวัดใกล้ เคียงเช่น พัทลุง สตูล ปั ตตานี และ ยะลา ทําให้ ผ้ ูป่วยสามารถเดินทางเข้ ารับการรักษาได้ อย่าง
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สะดวก เปิ ดให้ บริการตลอด 24 ชัว่ โมง โดยมีแพทย์ผ้ ใู ห้ บริการเฉพาะทางจํานวนมากกว่า 200 ท่าน และมีศนู ย์
รักษาโรคเฉพาะทางพร้ อมให้ บริการทังหมด
้
13 คลินิก ซึง่ ประกอบด้ วย
1. คลินิกอายุรกรรมทัว่ ไปและอายุรกรรมเฉพาะทาง 8. ศูนย์โรคกระดูกและข้ อ
9. ศูนย์ตรวจสุขภาพ
2. ศูนย์อบุ ตั ิเหตุฉกุ เฉินและศัลยกรรมทัว่ ไป
3. ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางสตรี
10. คลินิกช่วยเหลือผู้มีบตุ รยาก
4. คลินิกกุมารเวชกรรม
11. คลินิกสุขภาพเท้ า
12. คลินิกเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟูและกายภาพบําบัด
5. คลินิก หู คอ จมูก
6. คลินิกจักษุ
13. ห้ องปฏิบตั ิการตรวจวินิจฉัย
7. ศูนย์ทนั ตกรรม
กลุม่ ลูกค้ าที่สําคัญของ โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ สามารถแบ่งได้ เป็ น 4 กลุม่ หลัก คือ
1.

2.

3.

4.

กลุ่ม ลูก ค้ า บริ ษั ท (Corporate) หมายถึง ผู้ป่ วยที่ ม าใช้ บ ริ ก ารซึ่งเป็ น พนัก งานของบริ ษั ท ต่ า งๆ ที่ มี
สวัสดิการการรักษาพยาบาลให้ แก่พ นักงาน โดยบริ ษั ทของลูกค้ าจะเป็ นผู้รับ ผิดชอบค่าใช้ จ่ายตาม
วงเงินที่บริ ษัทได้ ทําสัญญาไว้ กบั โรงพยาบาล
กลุ่มลูกค้ าบริ ษัทประกัน (Insurance) หมายถึง ผู้ป่วยที่มาใช้ บริ การซึ่งเป็ นพนักงานของบริ ษัทต่างๆ ที่
มีสวัสดิการการรักษาพยาบาลให้ แก่พนักงาน โดยบริ ษัทประกันชีวิตที่ทําสัญญากับทางโรงพยาบาลว่า
จะเป็ น ผู้รับ ผิ ดชอบค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาลลูกค้ าของตน เมื่ อมาใช้ บ ริ การตามเงื่ อนไขและ
ข้ อตกลงที่ได้ ทํากันไว้
กลุ่มลูกค้ าทั่วไป (General) หมายถึง ผู้ป่ วยที่ มาใช้ บ ริ การรักษาพยาบาลที่ เป็ นลูกค้ าทั่วไปที่ มีที่ พัก
อาศัยหรื อที่ทํางานอยู่ในพืน้ ที่ใกล้ เคียงกับสถานที่ตงั ้ ของโรงพยาบาล โดยลูกค้ าจะเป็ นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้ จ่ายทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นในการรักษาพยาบาลเอง
กลุม่ ลูกค้ ากองทุนเงินทดแทน (Fund) หมายถึง กลุม่ ลูกค้ าที่เป็ นพนักงานของบริษัท หรื อโรงงานต่างๆที่
เข้ ารับการรักษาพยาบาลโดยมีสาเหตุการเจ็บป่ วยเนื่องจากการทํางาน ซึ่งสํานักงานประกันสังคมโดย
กองทุนเงินทดแทนจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายตามที่ใช้ ในการรักษาพยาบาลจริงในแต่ละกรณี

1.2 ปั จ จัยของการสนับ สนุน การเติบ โต
1.

กระแสความนิยมการดูแลสุขภาพ : ซึง่ ในปั จจุบนั พบว่าประชากรในประเทศให้ ความสําคัญกับการดูแล
สุขภาพเพิ่มขึ ้น ทําให้ เกิดความต้ องการใช้ บริการทางการแพทย์เพิ่มสูงขึ ้นตามไปด้ วย

2.

การสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อให้ ประเทศไทยเป็ นMedical Hub ของเอเชีย : โดยกําหนดและดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาประเทศให้ เป็ นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) (พ.ศ.2559 – 2568)

3.

ความมีชื่อเสียงของโรงพยาบาลเอกชนของไทย : ซึง่ เป็ นที่ยอมรับในเรื่ องคุณภาพการรักษา การบริ การ
และค่ า รั ก ษาพยาบาลที่ ถู ก กว่ า ประเทศอื่ น ๆ และยั ง ได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐาน JCI (Joint
Commission International) กว่า 60 แห่ง ซึง่ มากกว่าทุกประเทศในภูมิภาคนี ้

4.

้
่มีอํานาจซื ้อสูง : การเติบโตทางเศรษฐกิจ และรายได้ ของประชากร
การเพิ่มขึน้ ของกลุ่มชนชันกลางที
โดยเฉพาะในกลุ่มชนชัน้ กลาง จะหนุนความต้ องการใช้ บริ การโรงพยาบาลเอกชนเพิ่มขึน้ โดยเมื่ อ
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พิจารณาอัตราการใช้ จ่ายด้ านการรักษาพยาบาลต่อ GDP ของคนไทยยังอยู่ในระดับไม่สงู มากนัก
เมื่อผนวกกับชนชัน้ กลางในกลุ่มอาเซียน สะท้ อนโอกาสในการเติบโตของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
ของไทยยังมีอยูอ่ ีกมาก
5.

ั้ ง
การเข้ าสูส่ งั คมผู้สงู อายุ : จะหนุนความต้ องการใช้ บริ การทางการแพทย์ที่ทนั สมัย และเทคโนโลยีชนสู
มากขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญ โดย สศช.คาดว่าจํานวนผู้สงู อายุ (มากกว่า 60 ปี ) จะเพิ่มขึ ้นจาก 9.1 ล้ าน
คนในปั จจุบัน เป็ น 10.3 ล้ านคน ในปี 2562 ขณะที่ ทางการประเมิ น ว่าค่าใช้ จ่ายด้ านสุขภาพของ
ผู้สูงอายุจ ะเพิ่ ม ขึน้ จาก 6.3 หมื่ น ล้ านบาทในปี 2553 (2.1% ของ GDP) เป็ น 22.8 หมื่ น ล้ านบาท
(2.8% ของ GDP) ในปี 2565 (จากแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564)

1.3 การตลาดและภาวะอุต สาหกรรม
ภาพรวมของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในปี 2560 แม้ จะไม่โตหวือหวาเหมือนหลายปี ที่ผ่านมา แต่สภาวะโดยรวม
นันนั
้ บว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ อัตราการเติบโตยังคงสูงกว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจ
(GDP) ที่อยู่ร้อยละ 3.2 ขณะที่การเติบโตของโรงพยาบาลเอกชนอยู่ที่ร้อยละ 7.7 การเติบโตของกําไรสุทธิ (Net
Profit Margin) อยู่ที่ร้อยละ 13.8 ซึ่งใกล้ เคี ยงกับ รอบ 3 ปี ที่ ผ่านมาส่วน GDP รายจ่ายสุขภาพยังคงขยายตัว
ประมาณร้ อยละ 4 – 5 เช่นเดียวกัน
Year

GDP Growth
(%)

Sales

Net Profit
THB,m
%YoY
THB,m
%YoY
2007
5.4
44,511
15.9
4,543
15.4
2008
1.7
50,204
12.8
4,883
7.5
2009
-0.7
51,724
3.0
5,261
7.7
2010
7.5
55,376
7.1
6,304
19.8
2011
0.8
71,374
28.9
9,127
44.8
2012
7.2
89,570
25.5
15,098
65.4
2013
2.7
98,995
10.5
13,330
-11.7
2014
0.8
110,327
11.4
15,296
14.7
2015
2.8
123,800
12.2
17,219
12.6
2016
3.2
133,310
7.7
18,357
6.6
2017
3.3
66,863
4.4
10,694
23.3
หมายเหตุ : ข้ อมูลจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Net Profit Margin
%
10.2
9.7
10.2
11.4
12.8
16.9
13.5
13.9
13.9
13.8
16.0
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1.4 วิเ คราะห์ ส ภาพการแข่ งขัน
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน แม้ ภาพรวมจะมีอนาคตที่สดใสกว่าหลายๆ ธุรกิจ แต่สําหรับภาวะการแข่งขันแล้ ว
กล่าวได้ วา่ รุนแรงไม่แพ้ ธุรกิจอื่นๆ โดยปั จจัยที่ผลักดันให้ เกิดการแข่งขันที่รุนแรง ประกอบด้ วย
1. โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ที่พึ่งพาลูกค้ าต่างชาติ หันกลับมาเน้ นลูกค้ าภายในประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบ
โดยตรงกับโรงพยาบาลเอกชนขนาดกลาง ที่มีอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก
2. ประเทศหลักที่เป็ นลูกค้ าต่างชาติ ได้ ลงทุนเปิ ดโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ในประเทศของตนเอง เช่น การ์ ต้า
คูเวต และ UAE เป็ นต้ นกลุม่ ดังกล่าวมีแผนจะเปิ ดโรงพยาบาลในระยะ 1-3 ปี นี ้
3. การขยายโมเดลธุรกิจของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ส่ธู ุรกิจโรงพยาบาลเอกชน เช่น กลุ่มพฤกษาโฮลดิ ้ง กลุ่มอาร์
เอสยู (RSU International Hospital) เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ และเครื อไทยเจริ ญ คอร์ ปอเรชัน่ (TCC Group)
เป็ นต้ น
1.5 ปั จ จัยความเสี่ยง
ศูนย์วิจยั กรุงศรี ฯ ได้ สรุปมุมมองปั จจัยเสี่ยงของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่สําคัญไว้ อย่างน่าสนใจ ดังนี ้
1. การบริ โภคในประเทศฟื น้ ตัวช้ า : โดยผู้มีรายได้ ระดับกลางซึ่งเป็ นลูกค้ าหลักของโรงพยาบาลและค่อนข้ าง
อ่อนไหวต่อราคา ยังคงระมัดระวังการใช้ จ่ายท่ามกลางอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ปรับขึน้ ต่อเนื่ อง ลูกค้ า
บางส่วนจึงลดค่าใช้ จ่ายโดยซื ้อยาเอง หรื อเลือกใช้ สทิ ธิ์รักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลรัฐ
2. เศรษฐกิจของประเทศลูกค้ าสําคัญซบเซา ส่งผลกระทบต่อโรงพยาบาลที่เน้ นลูกค้ าต่างชาติ : โดยเฉพาะ
กลุม่ ประเทศตะวันออกกลาง ซึง่ เผชิญภาวะราคานํ ้ามันอยูใ่ นระดับตํ่าต่อเนื่องมาหลายปี ทําให้ โรงพยาบาล
เอกชนที่พึ่งพาลูกค้ ากลุ่มนี เ้ ป็ นหลักเร่ งปรับกลยุทธ์ โดยการหาลูกค้ าจากตลาดใหม่มาทดแทน อาทิ ผู้มี
รายได้ สงู จาก CLMV และจีน ส่งผลให้ ในภาพรวมจํานวน และรายได้ จากลูกค้ าต่างชาติอาจไม่ได้ ปรับลดลง
หรื อปรับลดเพียงเล็กน้ อย และยังอาจเพิ่มขึ ้นในบางโรงพยาบาล
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2. โครงสร้ างการถือ หุ้น
ข้ อ มูล รายชื่อ กรรมการ ผู้บ ริห าร และผู้ถ ือ หุ้น รายใหญ่
ผู้ถ ือ หุ้น รายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560 มีรายนามดังต่อไปนี ้
ลําดับ
รายชื่อ ผู้ถ ือ หุ้น
1
กลุ่ม จรู ญศรี
นายอติรัชต์ จรูญศรี
น.ส.ศศินภา จรูญศรี
น.ส.นัฏนภางค์ จรูญศรี
นายธีรพจน์ จรูญศรี
นางสกาวรัตน์ จรูญศรี
นายณัฏฐวัฒน์ จรูญศรี
นางตริตาภรณ์ จรูญศรี
นางเพียงนภา จรูญศรี
2
บริษัท โรงพยาบาลวิภ าวดี จํากัด (มหาชน)
3
นายนพดล เขมะโยธิน
4
นายสุร ิยัน ต์ โคจรโรจน์
5
กลุ่ม มาลีน นท์
นายประชุม มาลีนนท์
น.ส.รัตนา มาลีนนท์
น.ส.ปิ ยวดี มาลีนนท์
น.ส.อัมพร มาลีนนท์
นายจิรวัฒน์ มาลีนนท์
น.ส.ปราลี มาลีนนท์
น.ส.นบชุลี มาลีนนท์
นางสกลศรี มาลีนนท์

จํานวนหุ้น
37,638,346
9,333,826
8,320,934
8,308,139
4,811,676
4,772,528
654,552
796,911
639,780
16,220,000
10,990,000
9,583,747
8,112,000
4,072,000
1,500,000
440,000
100,000
500,000
500,000
500,000
500,000

ร้ อ ยละ
24.92%
6.18%
5.51%
5.50%
3.19%
3.16%
0.43%
0.53%
0.42%
10.74%
7.28%
6.35%
5.37%
2.70%
0.99%
0.29%
0.07%
0.33%
0.33%
0.33%
0.33%

6

กลุ่ม มหัท ธนารั ก ษ์
นางสาวนิลเนตร มหัทธนารักษ์
นางนงเยาว์ มหัทธนารักษ์
นายอาชวะ มหัทธนารักษ์

6,533,717
6,231,369
213,209
89,139

4.33%
4.13%
0.14%
0.06%

7
8

น.ส.มาลิน ี บุญรั ก ษ์
กลุ่ม แสงทวีป
นางกิตติธรา แสงทวีป
พล.ต.ท.จารักษ์ แสงทวีป

5,949,888
5,595,709
5,518,974
76,735

3.94%
3.71%
3.65%
0.05%
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ลําดับ
รายชื่อ ผู้ถ ือ หุ้น
9
นายศิล ปชัย นิส ากรสิท ธิ์
10
นายวิโ รจน์ มุท ธากาญจน์
รวมกลุ่ม ผู้ถ ือ หุ้น บริษัท 10 อัน ดับ แรก
11
ผู้ถ ือ หุ้น อื่น ๆ
รวม

จํานวนหุ้น
3,915,915
3,658,900
108,198,222
42,811,193
151,009,415

ร้ อ ยละ
2.59%
2.42%
71.65%
28.35%
100.00%

คณะผู้บ ริห าร
รายชื่อผู้บริหาร 6 อันดับแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายนามดังต่อไปนี ้
รายชื่อ
พล.ต.ท.จารั ก ษ์ แสงทวีป
นายแพทย์ อ ติรั ช ต์ จรู ญศรี
นายสุร ิยัน ต์ โคจรโรจน์
นายสุร ศัก ดิ์ สุต มาส
นายเสนีย์ กระจ่ างศรี
นางสาวเพ็ญฤดี จิต เลขา

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้จดั การใหญ่
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าที่ด้านปฏิบตั ิการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่ด้านบริ หาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่ด้านบัญชีการเงิน
ผู้อํานวยการสายงานบัญชีและการเงิน
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ส่ วนที่ 3 ข้ อ มูล ทางการเงิน ของบริษัท ศิค ริน ทร์ จํากัด (มหาชน)
1. สรุ ป ฐานะการเงิน และผลการดําเนิน งาน
ข้ อมูลทางการเงินสําหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 – 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบหรื อสอบทานจากบริ ษัท
ธรรมนิติ จํากัด มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี ้
สินทรัพย์รวม
หน่วย: บาท
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราวในเงินฝากประจํา
ลูกหนี ้การค้ า
รายได้ ค้างรับ
ลูกหนี ้อื่น
สินค้ าคงแหลือ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้ เพื่อขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิทธิการเช่า
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินฝากประจําธนาคารที่ติดภาระคํ ้าประกัน
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม

2558

2559

2560

21,286,987
787,322
131,997,083
133,734,563
23,126,373
62,835,436
11,113,885
384,881,649

56,859,708
810,155
208,476,054
165,045,709
23,569,698
91,813,751
5,368,745
9,574,577
561,518,397

66,882,031
471,053
230,195,564
140,676,705
25,010,317
104,656,557
5,368,745
13,486,136
586,747,108

58,400,612
5,482,142
2,893,855,747
24,144,685
82,994,920
451,374

5,432,132
4,267,409,718
17,313,123
77,792,999
326,167,591
6,963,205

5,382,258
4,324,967,230
9,759,994
70,966,594
326,167591
5,869,506

1,715,747
4,379,534
3,071,424,761
3,456,306,410

3,700,871
20,305,747
4,725,085,386
5,286,603,783

1,998,157
17,836,479
4,762,947,809
5,349,694,917

รวมหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
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หน่วย: บาท
หนี ้สินหมุนเวียน
เงิ น เบิ ก เกิ น บั ญ ชี แ ละเงิ น กู้ ยื ม ระยะสัน้ จากสถาบั น
การเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ า
เจ้ าหนี ้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระ
ภายใน 1 ปี
หนี ้สินตามสัญญาเช่าระยะยาวที่ถงึ กําหนดชําระภายใน 1 ปี

ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลค้ างจ่าย
เงินปั นผลค้ างจ่าย
เงินประกันผลงานจากการก่อสร้ างอาคาร
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี ้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
หนี ้สินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี ้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี ้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินจากการลดทุน
ส่วนเกินจากการจําหน่ายหุ้นทุนซื ้อคืน
กําไร(ขาดทุน) สํารองตามกฎหมาย
กําไร(ขาดทุน) ยังไม่ได้ จดั สรร
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สนิ
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

2558

2559

2560

136,647,562

54,416,680

115,092,180

95,145,911
173,651,340
191,743,828

150,385,782
195,820,89
256,497,896

148,504,194
192,301,062
194,081,731

50,157,364
857,514
10,645,822
37,909,997
8,958,653
705,717,991

63,792,896
3,975,751
1,741,671
14,000,701
10,595,683
751,164,749

69,161,333
4,336,663
2,446,870
77,584,936
733,508,969

574,430,205
136,559,227
69,894,696
55,008,756
895,000
836,787,884
1,542,505,875

765,484,309
127,363,260
84,213,267
81,409,696
1,019,448
1,059,489,980
1,810,654,729

787,397,876
99,182,613
83,343,534
89,103,869
1,095,000
1,060,122,892
1,793,631,861

910,000,000
780,000,000
170,000,000
7,107,485
105,081,744
44,797,595
510,848,564
295,965,147
1,913,800,535
-

981,561,198
981,561,198
1,350,152,491
7,107,485
105,081,744
50,578,248
626,056,073
290,206,499
3,410,743,738
65,205,316

981,561,198
981,561,198
1,350,152,491
7,107,485
105,081,744
59,513,615
702,237,379
284,743,294
3,490,397,206
65,205,316
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หน่วย: บาท
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

2558
1,913,800,535
3,456,306,410

2559
3,475,949,054
5,286,603,783

2560
3,556,063,056
5,349,694,917

หน่วย: บาท
2558
รายได้
รายได้ จากการรักษาพยาบาล
1,960,297,076
รายได้ จากการขายอาหารและเครื่ องดื่ม
44,416,436
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการปรับมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุน
รายได้ อื่น
20,180,695
รวมรายได้
2,024,894,207
ค่าใช้ จ่าย
ต้ นทุนค่ารักษาพยาบาลและอื่นๆ
1,404,010,426
ต้ นทุนขายอาหารและเครื่ องดื่ม
30,791,811
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
414,937,422
ต้ นทุนทางการเงิน
32,847,177
รวมค่าใช้ จ่าย
1,882,586,836
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
1,725,123
กําไรก่อนค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
144,032,494
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
28,509,256
กําไรสําหรับปี
115,523,238
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถกู จัดประเภทรายการใหม่เข้ าไปในกําไรหรื อขาดทุน
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
ภาษี เงิ น ได้ เกี่ ย วกั บ องค์ ป ระกอบของกํ า ไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี –สุทธิจากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี

2559

2560

2,392,579,333
42,365,822

3,108,044,917
45,036,914

66,685,621
25,998,685
2,527,629,461

27,016,293
3,180,098,124

1,735,661,289
27,608,042
462,968,820
66,518,004
2,292,756,155
1,524,181
236,397,487
46,206,806
190,190,681

2,274,643,332
27,704,404
599,629,450
73,857,768
2,975,834,954
204,263,170
41,093,990
163,169,180

4,398,181

-

(879,696)

-

3,518,545
193,709,226

163,169,180

รายได้ และค่าใช้ จ่าย
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กระแสเงินสดรวม
หน่วย: บาท
เงินสดสุทธิได้ รับ (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิได้ รับ (ใช้ ไป) จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้ รับ (ใช้ ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น (ลดลง) สุทธิ

2558
333,356,132
(532,828,692)
49,155,225
(150,317,335)

2559
412,948,289
(237,619,785)
(156,023,776)
19,304,728

2560
533,093,645
(317,766,379)
(205,304,943)
10,022,323

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้การค้ า (เท่า)
ระยะเวลาจ่ายชําระหนี ้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย (วัน)
วงจรเงินสด (วัน)
อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์ถาวร (เท่า)
อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตรากําไรขันต้
้ น (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี ้ย (เท่า)

2558

2559

2560

0.55
0.44
15.49
23.57
15.48
23.58
23.84
15.31
15.30
0.78
0.65

0.76
0.61
14.05
25.98
14.36
25.41
22.80
16.01
16.57
0.69
0.58

0.80
0.63
14.38
25.39
15.41
23.69
23.44
15.57
17.27
0.72
0.60

28.43
5.70
6.35

27.58
7.50
7.13

26.98
5.12
4.72

5.67

6.93

5.23

0.81
5.38

0.53
4.55

0.51
3.77
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2. การเพิ่ม ทุน ในระยะ 3 ปี ที่ผ่ านมา
2560

ไม่มี

2559

1. ยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate) จํานวน
20 ล้ านหุ้น ตามที่ได้ มีการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนออกไปอีก 1 ปี
และ อนุมตั ิให้ ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจากเดิม 910 ล้ านบาท ให้ เหลือทุนจดทะเบียน
780 ล้ านบาท
2. เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 780 ล้ านบาท เป็ นทุนจดทะเบียน 981.56 ล้ านบาท โดยการ
ออกหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน จํ า นวน 31,009,415 ห้ นุ มูล ค่ า ที่ ต ราไว้ ห้ ุ น ละ 6.50 บาท เพื่ อ
รองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละ
รายถืออยู่ (Right Offering) และเพื่อจัดสรรให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด (Private Placement)

2558

ไม่มี

ปี 2559
ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 มีมติให้ ยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน 20 ล้ านหุ้น ตามที่ได้ มีการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนออกไปอีก 1 ปี ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครัง้ ที่ 38 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559
และอนุมัติ ให้ ล ดทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จากเดิ ม 910 ล้ า นบาท ให้ เหลื อ ทุน จดทะเบี ย น 780 ล้ น บาท เพื่ อ ให้
สอดคล้ องกับมติการยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไปดังกล่าว
และที่ประชุมอนุมตั ิให้ บริ ษัทเมทุนจดทะเบียนจากเดิม 780 ล้ านบาท เป็ นทุนจดทะเบียน 981.56 ล้ านบาท โดย
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 31,009,415 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 6.50 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวนที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) และเพื่อจัดสรรให้ แก่บคุ คล
ในวงจํากัด (Private Placement) โดยจัดสรรให้ แก่ บริ ษัท ศิคริ นทร์ หาดใหญ่ โฮลดิ ้ง (SHH) เพื่อเป็ นการรองรับการ
เข้ าทําธุรกรรมการรับโอนกิจการทังหมดของ
้
SHH ตามรายละเอียดดังนี ้
1)

พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญ จํานวนไม่เกิน 6 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 6.50 บาท ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของ
บริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Right Offering) ในอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยเสนอขายใน
ราคาหุ้นละ 25.00 บาท (“การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ”) ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่ ม ทุน เกิ น กว่าสิท ธิ ของตนตามอัตราส่วนที่ กําหนดไว้ ข้างต้ น ได้ (Oversubscription) โดยบริ ษั ท ได้
กําหนดวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record date)
ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็ นวันก่อนวันจัดสรรหุ้นให้ แก่บุคคลในวงจํากัดตามข้ อ (2) ดังนัน้ SHH
จะไม่มีสทิ ธิได้ รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมนี ้

2)

พิ จ ารณาจัด สรรหุ้น สามัญ จํ านวน 25,009,415 หุ้น มูล ค่า ที่ ต ราไว้ ห้ ุน ละ 6.50 บาทให้ แ ก่ บุค คลใน
วงจํากัด (Private Placement) ทัง้ นี ้ SHH จะโอนกิจการทัง้ หมด รวมถึง หุ้นทัง้ หมดที่ SHH ถืออยู่ใน
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บริ ษัท โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ (SKHY) จํานวน 41,170,499 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 82.34 มาชําระ
เป็ นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ที่จดั สรรให้ แก่ SHH แทนการชําระด้ วยเงินสด โดยรายละเอียดของ
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) เพื่อเป็ นการชําระ
ค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทังหมดของ
้
SHH เป็ นไปตามเงื่อนไขรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรม
การรับโอนกิจการทังหมดของ
้
SHH
บริ ษัทได้ ดําเนินการจดทะเบียนลดทุนจาก 910 ล้ านบาทเป็ น 780 ล้ านบาท เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 และได้
ดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 780 ล้ านบาทเป็ น 981.56 ล้ านบาท เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
บริษัทมีรายการเคลื่อนไหวส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญสํารับปี 2559 ดังนี ้
บาท
จํานวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ราคาขาย
ยอดยกมาต้ นปี
170,000,000
เพิ่มทุนตามข้ อ (1)
6,000,000
6.50
25.00
111,000,000
เพิ่มทุนตามข้ อ (2) 25,009,415
6.50
49.25 1,069,152,491
ยอดยกไปสิ ้นปี
31,009,415
1,350,152,491
3. การจ่ ายปั น ผลในระยะ 3 ปี ที่ผ่ านมา
ตามรายงานการประชุม สามัญ ประจํ าปี 2560 ครัง้ ที่ 39 เมื่ อ วัน ที่ 19 เมษายน 2560 ผู้ถือ หุ้น ของบริ ษั ท ได้ มี
อนุมัติการจ่ายเงินปั นผลจากกําไรประจําปี 2559 ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นสามัญ ทัง้ หมดจํานวน 151 ล้ านหุ้น ในอัตราหุ้นละ
0.55 บาท เป็ นเงินปั นผลทังสิ
้ ้น 83.06 ล้ านบาท บริ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 รวมถึง
อนุมตั ิให้ จดั สรรสํารองตามกฎหมายจํานวน 8.94 ล้ านบาท
ตามรายงานการประชุม สามัญ ประจํ าปี 2559 ครัง้ ที่ 38 เมื่ อ วัน ที่ 20 เมษายน 2559 ผู้ถือ หุ้น ของบริ ษั ท ได้ มี
อนุมัติการจ่ายเงินปั นผลจากกําไรประจําปี 2558 ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นสามัญ ทัง้ หมดจํานวน 120 ล้ านหุ้น ในอัตราหุ้นละ
้ ้น 78 ล้ านบาท บริ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวในเดือน พฤษภาคม 2559 รวมถึงอนุมตั ิ
0.65 บาท เป็ นเงินปั นผลทังสิ
ให้ จดั สรรสํารองตามกฎหมายจํานวน 5.78 ล้ านบาท
ตามรายงานการประชุม สามัญ ประจํ าปี 2558 ครัง้ ที่ 37 เมื่ อ วัน ที่ 23 เมษายน 2558 ผู้ถือ หุ้น ของบริ ษั ท ได้ มี
อนุมัติการจ่ายเงินปั นผลจากกําไรประจําปี 2557 ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นสามัญ ทัง้ หมดจํานวน 100 ล้ านหุ้น ในอัตราหุ้นละ
0.80 บาท เป็ นเงินปั นผลทังสิ
้ ้น 80 ล้ านบาท บริ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวในเดือน พฤษภาคม 2558 รวมถึงอนุมตั ิ
ให้ จดั สรรสํารองตามกฎหมายจํานวน 7.43 ล้ านบาท
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 3
ส่ วนที่ 1

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน)

ใบจองซือ้ เลขที่ ..................................................

สําหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวน 39,262,448 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
ในราคาเสนอขายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ราคาหุ้นละ 2.25 บาท ในอัตราส่วน 50 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน

15 พฤษภาคม 2561 16 พฤษภาคม 2561

วันทีจ่ องซื้อ

 17 พฤษภาคม 2561



ใบจองซื้อ 1 ใบ
ต่ อ 1 เลขทะเบีย นผู้ถือหุ้น

 21 พฤษภาคม 2561

18 พฤษภาคม 2561

ข้ อมูลผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน โปรดกรอกข้ อความในช่ องด้ านล่างนีใ้ ห้ ครบถ้ วน ตัวบรรจง ชัดเจน
เรี ยน คณะกรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน)
ข้ าพเจ้ า (นาย / นาง / นางสาว / นิติบคุ คล) ….…………………………………..…………………………….…….........…........……………เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่ ……………………….…………………………….……………
บัตรประจําตัวประชาชน/ใบต่างด้ าว/หนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบคุ คล เลขที่ ......................................................................................................สัญชาติ………………………....................................................................
ที่อยู่เลขที่ ………….………...….................….ตรอก / ซอย …………….…...........................……....ถนน ….……………..…………........................ตําบล / แขวง…………........................................................…..………......
อําเภอ / เขต…………...…..………..................จังหวัด……..…………………...…….........................รหัสไปรษณีย์...................................................โทรศัพท์...................................................................................................
อี เมล์ .........................................................................ผู้ ถื อ หุ้ นของบริ ษั ท ศิ ค ริ น ทร์ จํ า กั ด (มหาชน) ตามรายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ นที่ มี สิ ท ธิ จ องซื อ้ หุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น (Record Date) ในวั น ที่ 3 พฤษภาคม 2561 จํ า นวน
…………...........……………….......หุ้น มีความประสงค์จะขอจองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทที่ให้ สิทธิกบั ผู้ถือหุ้นดังนี ้
รายละเอียดการจองซือ้
1. จองซือ้ ตามสิท ธิ
2. จองซือ้ น้ อ ยกว่ าสิท ธิ

ราคาเสนอขาย (บาทต่ อ หุ้น )

จํานวนหุ้น

จํานวนเงิน (บาท)

จํานวนเงิน (ตัวอัก ษร)

2.25

ณ สํานักงานของบริ ษัทฯ โดยชําระเป็ น
เงินสด

เงินโอน หักจากบัญชีเลขที่………………………….……………........ ธนาคาร...……….......…..….…..………… สาขา ..….…..……….……....……….……..…..ลงวันที่………………..…..……….............

เช็ค

แคชเชียร์ เช็ค

ดร๊ าฟท์ (ลงวันที่ไม่เกิน 21 พฤษภาคม 2561)

เลขที่.……………………………….……………................…ธนาคาร ...……….......…..….................…..………… สาขา ..….…..……….……....……….……..…..ลงวันที่………………..…..……….............
หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดําเนินการดังต่อไปนี ้ (จองซือ้ หุ้น สามัญเพิ่ม ทุน เลือ กข้ อ ใดข้ อ หนึ่ง):
ในกรณีท่ มี ีบ ัญชีซ ือ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ : ให้ ออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่ได้ รับจัดสรรนันไว้
้ ในนาม "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก" และดําเนินการให้ บริ ษัท .......................................................................

………………………………………………....................…… สมาชิกผู้รับฝากเลขที่

นําหุ้นเข้ าฝากไว้ กบั บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝากเพื่อเข้ าบัญชีซื ้อ-ขายหลักทรัพย์ของข้ าพเจ้ า

ชื่อบัญชี .................................................................................เลขที่................................................................................ซึง่ ข้ าพเจ้ ามีอยู่กบั บริษัทนัน้ (ชื่อผู้จองต้ องตรงกับชื่อบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ มิฉะนันจะดํ
้ าเนินการ
ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื ้อแทน)
ในกรณีท่ ไี ม่ ม ีบ ัญชีซ ือ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ :
ขอรั บ ใบหุ้น : ให้ ออกใบหุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่ได้ รับการจัดสรรในชื่อของข้ าพเจ้ า โดยข้ าพเจ้ ายินดีที่จะมอบหมายให้ บริ ษัทฯ ดําเนินการใดๆ เพื่อจัดทําใบหุ้นสามัญเพิม่ ทุน และส่งมอบใบหุ้นสามัญเพิม่ ทุนมาให้ ข้าพเจ้ าภายใน

15 วันนับจากวันปิ ดการจองซื ้อหุ้น โดยจัดส่งใบหุ้นให้ ข้าพเจ้ าตามชื่อที่ปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
เข้ าบัญชี 600: ให้ ออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่ได้ รับการจัดสรรไว้ ในนาม "บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด" และนําหุ้นเข้ าฝากไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยเข้ าบัญชีของบริ ษัท

ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 (การขอถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ภายหลังผู้จองซื ้อจะต้ องเสียค่าธรรมเนียมเพิม่ เติม)
ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ รับจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามจํานวนที่จองซื ้อ ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดําเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อหรื อเงินส่วนต่างค่าจองซื ้อโดย เช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและ ที่
อยู่ที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 (การรับเงินคืนด้ วยเช็คขีดคร่อม อาจมีค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ องซึง่ ผู้จองซื ้อต้ องรับผิดชอบ เมื่อนําเช็คไปเรี ยกเก็บเงิน)
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าจะรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนดังกล่าว หรื อในจํานวนที่ท่านจัดสรรให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี ้ และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่ข้าพเจ้ าถูกปฏิเสธการจองซื ้อ ข้ าพเจ้ ายินยอมผูกพัน
ตนเองตามเงื่อนไขข้ อกําหนดและข้ อความใดๆ ในหนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน รวมทังในหนั
้
งสือบริคณห์สนธิ และข้ อบังคับของบริษัทที่มีอยู่แล้ วขณะนี ้ และ / หรื อ ซึง่ จะแก้ ไขเพิม่ เติมต่อไปในภายหน้ าด้ วย
หุ้น ที่จ องไม่ ส ามารถแยกการนําเข้ าบัญชีก ารซือ้ ขายได้ และกรณีม ีก ารมีก ารจองเข้ ามากกว่ า 1 บัญชี ทางบริษัท ฯ จะนําเข้ าบัญชีใ ดบัญชีห นึ่งเท่ านัน้

การลงทุน ในหลัก ทรัพย์ย่อ มมีค วามเสี่ย งและก่อ นตัด สิ น ใจ
จองซื้อ หลัก ทรัพย์ ควรศึก ษาข้อ มูล อย่า งรอบคอบ

ลงชื่อ ...............................................................................ผู้จ องซือ้ หุ้น
(…………..…….………………………………………..)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักฐานการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุน บริษทั ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน)

วันทีจ่ องซื้อ 15 พฤษภาคม 2561 16 พฤษภาคม 2561

 17 พฤษภาคม 2561

 18 พฤษภาคม 2561

 21 พฤษภาคม 2561

ส่ วนที่ 2
ใบจองซือ้ เลขที่ ..................................................

สําหรั บ เจ้ าหน้ าที่
บริษัท ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน) ได้ รับใบจองซื ้อหุ้นสามัญที่มีการกรอกรายละเอียด
ครบถ้ วน
ไม่ครบถ้ วน และได้ รับเงินค่าจองซื ้อหุ้นเพิม่ ทุนของบริษัทฯ จาก (ชื่อตามใบจอง) ………………………………………….………………….……………….…...………
จํานวน ……………………….………..………..................……หุ้น จํานวนเงิน ……………………………….............………………….………. บาท โดยชําระเป็ น :
เงินสด
เงินโอน หักจากบัญชีเลขที่………………………….……………........ ธนาคาร...……….......…..….…..………… สาขา ..….…..……….……....……….……..…..ลงวันที่………………..…..……….............
เช็ค
แคชเชียร์ เช็ค
ดร๊ าฟท์ (ลงวันที่ไม่เกิน 21 พฤษภาคม 2561)
เลขที่.……………………………….……………................…ธนาคาร ...……….......…..….................…..………… สาขา ..….…..……….……....……….……..…..ลงวันที่………………..…..……….............
ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” สมาชิกผู้ฝากเลขที่........................................ บัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์เลขที่ ...........................................................................................
ออกใบหุ้นในนามผู้จองซื ้อ
ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” โดยเข้ าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า
ลงชื่อ …………………………………….…… เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับมอบอํานาจ

BROKER
ผูฝ้ ากเลขที่
Participant No.
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029
030

236
242

ชื่อ บริ ษทั
Company Name

ผูฝ้ ากเลขที่
Participant No.

บริ ษทั หล กั ทรัพย์ ทิ ส โก้ จํากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หล กั ทรัพย์ คัน ทรี่ กรุป๊ จํา กัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หล กั ทรัพย์ ดีบีเอส วิ ค เคอร์ส (ประเทศไทย) จํา กัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริ ษทั หล กั ทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หล กั ทรัพย์ ภัทร จํา กัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หล กั ทรัพย์ ซี จีเอส-ซีไอเอ็ม บี (ประเทศไทย) จํา กัด
CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD
บริ ษทั หล กั ทรัพย์ เอเชีย พล สั จํา กัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หล กั ทรัพย์ เมอร์ริ ล ลิ น ช์ (ประเทศไทย) จํา กัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษทั หล กั ทรัพย์ กสิ ก รไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หล กั ทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หล กั ทรัพย์ โนมูร ะ พัฒ นสิ น จํา กัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หล กั ทรัพย์ แอพเพิ ล เวลธ์ จํา กัด (มหาชน)
APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หล กั ทรัพย์ ธนชาต จํา กัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หล กั ทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํา กัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริ ษทั หล กั ทรัพย์ ทรีนิ ต ี้ จํากัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หล กั ทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จํากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หล กั ทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮีย น (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
UOB KAYHIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หล กั ทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํา กัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หล กั ทรัพย์ กรุงศรี จํา กัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หล กั ทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํา กัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD

032
034
038
048
050
051
052
200
211
213
221
224
225
229
230
244
247
248
924

ธนาคาร ทิ ส โก้ จํากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หล กั ทรัพย์ ซิ ต ี้ค อร์ป (ประเทศไทย) จํา กัด
CITICROP SECURITIES (THAILAND) LIMITED

243
245

ชื่อ บริ ษทั
Company Name
บริ ษทั หล กั ทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริ ษทั หล กั ทรัพย์ ฟิ ลลิ ป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หล กั ทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หล กั ทรัพย์ ไอร่า จํา กัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หล กั ทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หล กั ทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํา กัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หล กั ทรัพย์ จีเอ็ม โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จํา กัด
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริ ษทั หล กั ทรัพย์ เมย์แ บงก์ กิ ม เอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หล กั ทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษทั หล กั ทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํา กัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หล กั ทรัพย์ เมอร์ช นั ่ พาร์ทเนอร์ จํา กัด
MERCHANT PARTNERS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หล กั ทรัพย์ บัว หลวง จํากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หล กั ทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํา กัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษทั หล กั ทรัพย์ เจพีม อร์แ กน (ประเทศไทย) จํา กัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษทั หล กั ทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หล กั ทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํา กัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษทั หล กั ทรัพย์ เครดิ ต สวิ ส (ประเทศไทย) จํากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษทั หล กั ทรัพย์ เคที ซีมิ โก้ จํากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หล กั ทรัพย์ ฟิ นัน เซี ย ไซรัส จํา กัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

บริ ษทั หล กั ทรัพย์ เพื่อ ธุร กิ จ หล กั ทรัพย์ จํากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จํา กัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN
301
302
303
304
305
308
312
316
320
328

ธนาคารซิ ต ี้แ บงก์ เอ็น .เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A. – CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํา กัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD
ธนาคารกรุงเทพ จํา กัด (มหาชน) – ผู้ร บั ฝากทรัพย์สิ น
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODY
ธนาคารฮ่อ งกงและเซี่ย งไฮ้ แบงกิ้ ง คอร์ปอเรชัน่ จํา กัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD BKK.
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อ การชํา ระราคาหล กั ทรัพย์
KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD
ธนาคารกสิ ก รไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อ รับฝากทรัพย์สิ น
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN
ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จํา กัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จํา กัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHANA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารดอยซ์แ บงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ – เพื่อ รับ ฝากทรัพย์สิ น
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH-CUSTODY SERVICES
ธนาคารกรุงศรีอ ยุธ ยา จํา กัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

329
330
334
336
337
339
340
343
345
425

ธนาคารทหารไทย จํา กัด (มหาชน) เพื่อ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิ น
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคารฮ่อ งกงและเซี้ย งไฮ้แ บงกิ้ งคอร์ปอเรชัน่ จํา กัด (เพื่อ ตราสารหนี้ )
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD BOND
บริ ษทั หล กั ทรัพย์ เพื่อ ธุร กิ จ หล กั ทรัพย์ จํากัด (คัส โตเดี้ย น)
TSFC SECURITIES LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารเกีย รติ น าคิ น จํา กัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จํา กัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิ ส โก้ จํากัด (มหาชน) (เพื่อ รับ ฝากทรัพย์สิ น )
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีม อร์แ กน เชส (เพื่อ ค้าตราสารหนี้ )
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRANING)
ธนาคารซีไอเอ็ม บี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จํา กัด (มหาชน) เพื่อ รับ ฝากทรัพย์สิ น
THANACHART PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (เพื่อ ลูก ค้า)
KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LYD (FOR CUSTOMER)

อากรแสตม์
จํานวน 30
บาท

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 4

หนังสือมอบอํานาจ
สําหรั บการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน)
ทําที่...........................................................
วันที่................................................................
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว/บริ ษัท).............................................................................................................. .............................
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่...........................................................................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง........................................................................................................................
เลขทะเบียนนิติบคุ คล............................................................................................................................................................
อยูบ่ ้ านเลขที่ ...................................... ตรอก/ซอย ........................................... ถนน ................................................................
แขวง .............................................................................. เขต ..................................................................................................
จังหวัด ............................................. ประเทศ ................................................ รหัสไปรษณีย์ ....................................................
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จํานวน ............................................................หุ้น มีสทิ ธิในการจองซื ้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน ...............................................................หุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือรับรองสิทธิการจองซื ้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดยนายทะเบียนของบริษัทฯ
ข้ าพเจ้ าขอมอบอํานาจให้ (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง ...........................................................................................................................
อยูบ่ ้ านเลขที่ ...................................... ตรอก/ซอย ........................................... ถนน ................................................................
แขวง .............................................................................. เขต ..................................................................................................
จังหวัด ............................................. ประเทศ ................................................ รหัสไปรษณีย์ ....................................................
เป็ นผู้รับมอบอํานาจโดยชอบด้ วยกฎหมายของข้ าพเจ้ า (“ผู้รับมอบอํานาจ”) ในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน.....................หุ้น
แทนหรื อในนามของข้ าพเจ้ า ตลอดจนการลงนาม ทําการแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมข้ อความใดๆ ในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และชําระค่า
จองซื ้อ รวมถึงการกระทําอื่นใดอันจําเป็ นเพื่อให้ การจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวลุลว่ งจนเสร็จการ
หนังสือมอบอํานาจฉบับนี ้มีผลบังคับใช้ ตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าวข้ างต้ น การกระทําใดๆที่ผ้ รู ับมอบอํานาจได้ กระทําลง
ภายใต้ หนังสือมอบอํานาจฉบับนี ้จะมีผลผูกพันข้ าพเจ้ าเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําการดังกล่าวด้ วยตนเอง
ลงชื่อ...................................................ผู้ถือหุ้น
(

)

ลงชื่อ....................................................ผู้รับมอบอํานาจ
(

)

หมายเหตุ : โปรดแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ และ/หรื อ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้มอบอํานาจ และสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนาม พร้ อมสําเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ ซึง่ ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 5

เอกสารเพิม่ เติมประกอบการจองหลักทรัพย์
เฉพาะผู้ที่ประสงค์ นําหลักทรัพย์ ฝากเข้ าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่ านั้น
ข้าพเจ้า .....................................................................................................................................................................................................................
บัตรประจําตัวประชาชน/หนังสื อเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ ........................................................................................................................

กรณีผู้ถือหลักทรัพย์เป็ นบุคคลธรรมดา
1. สถานที่เกิด ………..................................................................... ประเทศ.......................................................................................................
2. สัญชาติที่ 2 .......................................................................................................................................................................................................
3. ที่อยูถ่ าวร...........................................................................................................................................................................................................
จังหวัด/State/Region………………….……………… ประเทศ............................................ รหัสไปรษณี ย/์ Postal…………………….…...
กรณีผู้ถือหลักทรัพย์เป็ นนิติบุคคล
1. ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ………………………………………………………………………………………..………………….
2. สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA (FATCA STATUS*)……………………………………………………………………………………
(*โปรดตอบแบบสอบถามแนบนี้ เพื่อนําข้อมูลมากรอกในช่องนี้ )
. - กรณี สถานะของนิ ติบุคคลตาม FATCA เป็ น Passive NFFE โปรดระบุ % การถือครองของผูถ้ ือหุน้ ชาวสหรัฐ............................................
- กรณี สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็ น PFFI หรื อ RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN…………………….………….……………
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ฝากหลักทรัพย์ เข้าไว้ในบัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ขา้ งต้นเป็ นความจริ ง
หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ก่อให้เกิดความเสี ยหายใด ๆ ขึ้นแก่บริ ษทั ศูนย์รับฝากฯ ไม่วา่ ด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้า
ยอมรับผิดและชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่ บริ ษทั ศูนย์รับฝากฯ จนครบถ้วน นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริ ษทั ศูนย์รับฝากฯ อาจเปิ ดเผยข้อมูลที่
ปรากฎในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรื อหน่วยงานอื่นที่มีอาํ นาจตามกฎหมายรวมทั้งหน่วยงานที่มีขอ้ ตกลงกับบริ ษทั ศูนย์รับฝากฯ ในการ
ขอเรี ยกดูขอ้ มูลดังกล่าวได้

ลงชื่อ .............................................................................. ผูถ้ ือหลักทรัพย์
(.............................................................................) โทรศัพท์ ….................................................

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6
แบบสอบถามสําหรั บตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิ ุคคล
ส่ วนที$หนึ$ง: สถานที$จดทะเบียนจัดตัง*
คํารั บรองสถานะ

[]

1.1 ข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คล ซึงจัดตั งขึ นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________

[]

1.2 ข้ าพเจ้ าเป็ นสาขาของนิตบิ คุ คล โดยสํานักงานใหญ่ของสาขาจัดตังขึ
 นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

U.S. Person / Non-U.S.
Entity

ในกรณีทีจดั ตั งขึ นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา ข้ าพเจ้ าได้ แนบ W-9 ไว้ แล้ ว
(หากเป็ นนิตบิ คุ คล หรื อสาขาของนิติบคุ คลทีมิได้ จดั ตั งขึ นในประเทศสหรัฐอเมริ กา กรุณาตอบแบบสอบถามในส่วนทีสอง
นอกเหนือจากนั นการให้ คาํ รับรองถือว่าเสร็ จสิ น)
ส่ วนที$สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA
คํารั บรองสถานะ

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

[]

2.1 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงิน ประเภท PFFI หรื อ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดังต่อไปนี 
_________________________

PFFI, RDCFFI

[]

2.2 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงินทีไม่เข้ าร่ วม FATCA

NPFFI

[]

2.3 ข้ าพเจ้ ามีสถานะเป็ นสถาบันการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้ แนบ W-8BEN-E ซึง แสดงสถานะ
ดังกล่าวไว้ แล้ ว

CDCFFI

[]

2.4 ข้ าพเจ้ ามิใช่สถาบันการเงิน และเป็ นบริ ษัททีจดทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรื อ เป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัททีจด
ทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์นั น

Excepted NFFE

และข้ าพเจ้ าได้ แสดงหลักฐานการมีสถานะเป็ นบริ ษัทซึง จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรื อเป็ นบริ ษัทในเครื อของบริ ษัททีจด
ทะเบียนซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึง ปรากฏอยู่ในสําเนางบการเงินทีได้ แนบมากับเอกสารคําขอชุดนี 
[]

2.5 ข้ าพเจ้ าเป็ นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรื อ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ทีเกียวข้ องกับหลักทรัพย์ทีจะซื อขาย หรื อ โอนย้ ายนี 
และไม่ได้ ประกอบกิจการทางการค้ าในลักษณะเดียวกับบริ ษัทประกัน สถาบันรับฝากหลักทรัพย์ หรื อ ธนาคารพาณิชย์

[]

2.6 ข้ าพเจ้ าเป็ นองค์กรทีไม่แสวงหาผลกําไร
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลภายใต้ ประมวลรัษฎากรไทย

Exempt Beneficial
Owner (EBO)

Non-Profit Organization
(NPO)

หน้ า 1 ของ 2

แบบสอบถามสําหรั บตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิ ุคคล (ต่ อ)

[]

คํารั บรองสถานะ

สถานะของนิตบิ คุ คลตาม
FATCA

2.7 ข้ าพเจ้ าเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนทีมใิ ช่สถาบันการเงินซึง มิได้ มีรายได้ หลักมาจากการลงทุน

Active NFFE

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คลทีมิได้ จดั ตั งขึ นในสหรัฐอเมริ กา และ ไม่เป็ นสถาบันการเงิน และ มีเงินได้ ไม่ เกินกึ$ง
หนึ$งในงบการเงินปี ลา่ สุดทีมาจากแหล่งใดๆ ในสีก ลุม่ ต่อไปนี  และ
มีมูลค่ าทรั พย์ สินในงบการเงินล่ าสุดไม่ เกินกึ$งหนึ$งทีสามารถก่อให้ เกิดเงินได้ ในสีก ลุ่มต่อไปนี 
กลุม่ ที 1 เงินปั นผลและดอกเบี ย
กลุม่ ที 2 เงินค่าเช่าและค่าสิทธิp
กลุม่ ที 3 ส่วนรายได้ จากธุรกรรมบางประเภท
• รายได้ จากการขายสินทรัพย์ทีก่อให้ เกิดเงินได้ ในกลุม่ ที 1 และ กลุม่ ที 2
• รายได้ จากสัญญาซื อขายตราสารอนุพนั ธ์สนิ ค้ าโภคภัณฑ์
• รายได้ จากอัตราแลกเปลียน
• รายได้ จากสัญญาประเภท SWAP
กลุม่ ที 4 รายได้ จากสัญญาประกันและสัญญาบํานาญ
• รายได้ ทีได้ จากเงินสํารองหากเป็ นบริษัทประกัน
• เงินได้ จากสัญญาบํานาญ
• เงินได้ จากสัญญาประกัน

[]

2.8 ข้ าพเจ้ าเป็ นบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนทีมใิ ช่สถาบันการเงินซึง มีรายได้ หลักมาจากการลงทุน

Passive NFFE

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นนิตบิ คุ คลทีมิได้ จดั ตั งขึ นในสหรัฐอเมริ กา และไม่เป็ นสถาบันการเงิน หรื อ นิตบิ คุ คลใดๆ
ดังกล่าวข้ างต้ น และมี เงินได้ เกินกึ$งหนึ$งในงบการเงินปี ล่าสุดทีมาจากแหล่งใดๆ ในสีก ลุม่ ข้ างต้ น หรื อ
มีมูลค่ าทรั พย์ สินในงบการเงินล่ าสุดเกินกึ$งหนึ$งทีสามารถก่อให้ เกิดเงินได้ ในสีก ลุ่มข้ างต้ นดังทีได้ กล่าวไปแล้ ว
พร้ อมกันนี  ข้ าพเจ้ าได้ ระบุข้อมูลของผู้ถือหุ้น/เจ้ าของตามรายละเอียดด้ านล่าง ดังต่อไปนี 
[ ] ข้ าพเจ้ าไม่ มีผ้ ถู ือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ หรื อ
[ ] ข้ าพเจ้ ามีผ้ ถู ือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ โดยมี ชือ ทีอยู่ และ เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ของสหรัฐอเมริ กา (U.S. Tax
Identification Number: TIN) ของผู้ถือหุ้น/เจ้ าของ ทีเป็ นบุคคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดังต่อไปนี 
ชื$อ

[]

ที$อยู่

2.9 ข้ าพเจ้ าไม่เข้ าข่ายเป็ นนิตบิ คุ คลสถานะใดๆ ตามทีระบุข้างต้ น

เลข U.S. TIN

Others
หน้ า 2 ของ 2

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 7

แผนที่ตงั ้ ของสถานที่รับจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน)

โรงพยาบาลศิคริ นทร์
ณ ห้ องประชุม ชัน้ 2 อาคาร 1 โรงพยาบาลศิคริ นทร์
เลขที่ 4/29 หมู1่ 0 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์
: 02-366-9900 ต่อ 2713
โทรสาร
: 02-366-9907

เรื่อง
subject:

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (XR)
บริษัท ศิครินทร์ จากัด (มหาชน) (SKR)
Notification of the subscription for Right offering (XR) of SKR

ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า
We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows.

บริษัท ศิครินทร์ จากัด (มหาชน)
SIKARIN PUBLIC COMPANY LIMITED

SKR

วันขึน
้ เครื่องหมายเพื่อรับสิทธิประโยชน์ (X-Date) XR

02/05/2018

วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Book closing Date)

04/05/2018

อัตราส่วน (Exercise ratio)
หุ้นสามัญเดิม (Old) : หุ้นสามัญใหม่ (New)

50:1

ราคาหน่วย/หุน
้ /บาท (Exercise price (Baht per share))

2.25

กาหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ (Subscription Period)

15/05/2018 - 21/05/2018

ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
้ ท่านมีหุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ
(Your existing shares as book close date)
ถ้าท่านมอบหมายให้บริษัทฯ นาส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพื่อใช้สิทธิ
ในการจองซื้อฯ ท่านต้องนาส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษท
ั ฯ
(Documents Required)
1. ใบจองซื้อฯ
(Registration Form)
2. ใบรับรองการใช้สิทธิการจองซือ
้ ฯ
(Certificate of subscription Entitlement issued by TSD)
3. เช็คชาระการจองซื้อ หรือใบโอนเงิน / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุในใบจองฯ
(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment)
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน รับรองสาเนาถูกต้อง
(Certified true copy of the identification card or passport)

.......( )....... หุน
้ (shares)
ติดต่อภายในวันที่ (contact within)
15/05/2018

