
 
 

 
 

ท่ี ศวว.   031/ 2559 

วันท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท และการก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2559 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ          
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

เอกสารแนบ  1. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน)   

    ลงวันท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 
 

ตามท่ีบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ง

ท่ี 3/2559 เมื่อวันพุธท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมได้มีมติอนุมัติในเรื่องส าคัญดังนี้ 

1. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และบริษัทย่อย ประจ าปีสิ้นสุด ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และให้น าเรื่องดังกล่าวเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป 

2. อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2558 โดย

ให้ จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) รวมเป็นเงินปันผล

ส าหรับงวดสิ้นปี 2558 จ านวน 57,006,543.30 บาท จากก าไรสุทธิเฉพาะกิจการ และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 

19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย เป็นเงินจ านวน 4,216,971.37 บาท ท้ังนี้ การให้สิทธิ

ดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และให้น าเรื่องดังกล่าวเสนอต่อท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป 

(การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น) 

3. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่ นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ 

นายวิสุทธิ์ มนตริวัต  นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ และ นายแพทย์มงคล วณิชภักดีเดชา โดยให้แต่งตั้งกรรมการ

ท้ัง 4 ท่านดังกล่าวกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการใหม่ 1 ท่าน 

ได้แก่ นายพฤทธิ์ โรจน์มหามงคล ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ ความสามารถหลากหลายด้าน เป็นกรรมการ

บริษัทและให้น าเรื่องดังกล่าวเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป 

4. อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน

อื่นๆ เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) เท่าปี 2558 ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดตาม



 
 

 
 

ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท่ีคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และให้น า

เรื่องดังกล่าวเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป 

5. อนุมัติการแต่งต้ังนายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4501 และ/หรือ นายกฤษดา 

เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4958 และ/หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5313 

ในนามบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2559 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและ

แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถ

ปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

แทนได้ และสมควรอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงินรวม 

2,495,000 บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และให้น าเรื่อง

ดังกล่าวเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป 

6. อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ ากัด (“สามแยกไฟฉาย”) จ านวน 

90,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนจากผู้ถือหุ้นเดิมของ สามแยกไฟฉาย รวมเป็นมูลค่า 

155,000,000 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของ สามแยกไฟฉาย 

 การเข้าซื้อหุ้นสามัญของ สามแยกไฟฉาย ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนัยส าคัญท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มา

หรือจ าหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน ลงวันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (และท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ) และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน

การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2547 (และท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

(“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 15.45 (ซึ่งเป็นขนาดรายการท่ีมี

มูลค่าสูงสุดตามเกณฑ์ ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน ตามท่ีก าหนดในประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป) รายการ

ดังกล่าวจึงจัดเป็นรายการประเภทท่ี 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป ตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่ง

มาด้วย 1 ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าท่ีต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(“ตลาดหลักทรัพย์”) และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันท่ีเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์  

ท้ังนี้ แม้ว่าการเข้าท ารายการดังกล่าวตามประกาศรายได้การมาหรือจ าหน่ายไปจะไม่ได้ก าหนดให้

ต้องขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในการท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ แต่อย่างไรก็ดี มาตรา 107 (2) (ข) แห่ง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ก าหนดให้การรับโอนกิจการของบริษัท

อื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทมหาชนจ ากัด จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย



 
 

 
 

กว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตาม

มาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้น าเรื่อง

ดังกล่าวเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป และคณะกรรมการบริษัทมีมติมอบอ านาจให้แก่

กรรมการ และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการก าหนด เป็นผู้มีอ านาจในการเจรจา เข้าท าสัญญา และ/หรือ ด าเนินการ

ใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นดังกล่าว และให้น าเรื่องดังกล่าวเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

ต่อไป 

 7.     ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ในวันศุกร์ท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมขวัญเมือง อาคาร 1 ชั้น 7 โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนช่ันแนล อ้อมน้อย เลขที่ 74/5 หมู่ท่ี 4 ถนน

เพชรเกษม ต าบลอ้อมน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีระเบียบวาระ ดังต่อไปน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558   

ระเบียบวาระที่ 2  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปีสิ ้นสุด ณ วันที ่ 31 

ธันวาคม  2558 

ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย ประจ าปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ระเบียบวาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการ

จ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2558 

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และ

แต่งต้ังกรรมการใหม่เพิ่มเติม  

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุม ัต ิการแต่งตั ้งผู ้สอบบัญชี และการก าหนดค่าสอบบัญชี 

ประจ าปี 2559 

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค 

จ ากัด จ านวน 90,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนจาก

ผู้ถือหุ้นเดิมของ สามแยกไฟฉาย รวมเป็นมูลค่า 155,000,000 บาท จากผู้ถือ

หุ้นเดิมของ สามแยกไฟฉาย 



 
 

 
 

 

ระเบียบวาระที่ 9  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 

8.     ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 และสิทธิรับเงินปัน

ผล ในวันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันท่ี 24 

มีนาคม พ.ศ. 2559 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

                       (ดร. รัชฎา ฟองธนกิจ)  

                        เลขานุการบริษัท 



หน้าท่ี 1/6 
 

สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 

ของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

 วันท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 

เร่ือง สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 

 ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2559 ของบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประชุมเมื่อวันที่ 9 

มีนาคม พ.ศ. 2559 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าท ารายการซื้อหุ้นสามัญ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค 

จ ากัด (“สามแยกไฟฉาย”) ในมูลค่ารวม 155,000,000 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของ สามแยกไฟฉาย ได้แก่ 1) นางนงโพธ สุทธิกุล 2) 

บริษัท โกลด์ แอตแลนติค อินเวสเมนท์ โฮลดิ้งส์ จ ากัด 3) นางพรรณี กันณีย์ และ 4) นายถนอมชัย คู่ทวีธรรม(“ผู้ขาย”) ทั้งนี้ การซื้อ

ขายหุ้นสามัญดังกล่าวระหว่างบริษัท กับ ผู้ขาย ยังอยู่ภายใต้ขั้นตอน ข้อตกลง และ เง่ือนไขบังคับก่อนที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้อง

เจรจาและด าเนินการให้เป็นไปตามสัญญาซื้อขายหุ้น ซึ่งคู่สัญญาจะได้ตกลงลงนามร่วมกันต่อไป (“สัญญาซ้ือขาย”)  

รายการดังกล่าวข้างต้นถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เรื่อง 

หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (และที่

ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ

บริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2547 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

(“ประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป”) และเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือได้มาซึ่งกิจการของบริษัทอื่น ตามมาตรา 107 (2)(ข) แห่ง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 15.45 (ซึ่งเป็น

ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุดตามเกณฑ์ ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน ตามที่ก าหนดในประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป) รายการ

ดังกล่าวจึงจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป คือเป็นการตกลงเข้าท ารายการระหว่างบริษัทจด

ทะเบียนกับบุคคลที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน โดยมีมูลค่าของรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ดังนั้น บริษัทจึง

มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และจัดส่งหนังสือ

แจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ 

บริษัทขอแจ้งสารสนเทศของรายการดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 

1. สารสนเทศท่ีเปิดเผยตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป บัญชี 1 

(1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ สามแยกไฟฉาย จ านวน 90,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 จากผู้ขายสามแยกไฟฉาย 

ภายหลังจากที่เง่ือนไขบังคับก่อนต่างๆ ตามสัญญาซื้อขายหุ้น ฉบับลงวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ส าเร็จครบถ้วน โดยบริษัทคาดว่า

จะท ารายการแล้วเสร็จภายใน 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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(2) คู่สัญญาทีเ่กี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน 

ผู้ซื้อ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 

ผู้ขาย ผู้ถือหุ้นเดิมของ สามแยกไฟฉาย ได้แก่  

1) นางนงโพธ สุทธิกุล  

2) บริษัท โกลด์ แอตแลนติค อินเวสเมนท์ โฮลดิ้งส์ จ ากัด  

3) นางพรรณี กันณยี์ และ  

4) นายถนอมชัย คูท่วีธรรม 

ความสัมพันธ์กับบริษัทจด

ทะเบียน 

บริษัทและผู้ขายสามแยกไฟฉายไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ที่จะถือว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยง

กัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ใน

การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (และที่ได้มีการแก้ไข

เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย

ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่ เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546                    

ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

 
(3) ลักษณะโดยท่ัวไปของรายการ ประเภทและขนาดของรายการ  

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ สามแยกไฟฉาย จ านวน 90,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อย

ละ 100 ของทุนจดทะเบียนจากผู้ถือหุ้นเดิมของ สามแยกไฟฉาย ในราคาเสนอซื้อเฉลี่ยหุ้นละ 1,722 บาท รวมเป็นราคาซื้อหุ้นสามัญ

ของ สามแยกไฟฉาย ทั้งสิ้น 155,000,000 บาท 

3.2 การค านวณขนาดรายการ 

เกณฑ์การค านวณ การค านวณ ขนาดรายการ (ร้อยละ) 

1. เกณ ฑ์ มู ล ค่ าขอ งสิ น ท รัพ ย์ 
(NTA) 

NTA ของ BOH x 100 

NTA ของบริษัท 

7.52 

2. เกณฑ์ก าไรสุทธิ % การถือหุ้น x ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานของ BOH x 100 

ก าไรสุทธิของบริษัท 

15.45 

3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ งตอบ
แทน 

มูลค่ารายการทีจ่่ายให้แก่ BOH x 100 

สินทรัพย์รวมของบริษัท 

10.72 

4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์ จ านวนหุ้นท่ีออกเพื่อช าระค่าสินทรัพย ์x 100 

จ านวนหุ้นท่ีออกและข าระแล้วของบริษัท 

ไม่ ส าม ารถค าน วณ ได้ 
เนื่องจากบริษัทไม่ได้ออก
หุ้นเพื่อช าระค่าตอบแทน 

ขนาดรายการสูงสุด  15.45 
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การท ารายการดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 15.45 ตามเกณฑ์ ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน ซึ่งเข้าข่าย

เป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป โดยมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ ากว่าร้อยละ 50 

ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดท ารายงาน และเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้ง  ผู้

ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ 

(4) รายละเอียดของสินทรัพย์ทีจ่ะได้มา 

สินทรัพย์ที่จะได้มาในครั้งนี้ คือ หุ้นสามัญของ สามแยกไฟฉาย จ านวน 90,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100                   

ของทุนจดทะเบียน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 สามแยกไฟฉาย มีทุนจดทะเบียน 9,000,000 

บาท โดยเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด ช าระแล้วเต็มจ านวน โดยมีมูลค่าทางบัญชีเท่ากับ 68,045,531 บาทหรือ เท่ากับ 756.06 บาทต่อหุ้น 

สามแยกไฟฉาย  ประกอบ กิจการสถานพยาบาล  ตาม ใบอนุญ าต ให้ ป ระกอบกิจการสถานพยาบาล                                              

เลขที่  10201009652 ออกให้ เมื่อวันที่  1 มกราคม พ.ศ. 2552 (ใบแทนใบอนุญาตออกให้ ณ วันที่  27 ตุลาคม พ.ศ. 2558)                                   

และใบอนุญาตใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 รายละเอียดในใบอนุญาตระบุว่าเป็นใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ

สถานพยาบาล ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ลักษณะสถานพยาบาลเป็นโรงพยาบาลทั่วไป มีจ านวนเตียง 59 เตียง ณ สถานพยาบาล

ช่ือ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลางโรงพยาบาลศรีวิชัย 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของ สามแยกไฟฉาย 

ช่ือบริษัท บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ ากัด 
ประเภทธุรกิจ กิจการสถานพยาบาล ประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ลักษณะสถานพยาบาลเป็นโรงพยาบาลทั่วไป  
ที่ตั้งบริษัท 240/2-4 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105525008687 
วันจดทะเบียนบริษัท 10 มีนาคม พ.ศ. 2525 
ทุนจดทะเบียน 9,000,000 บาท (ช าระเต็มมูลค่าหุ้นแล้ว) 

           4.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น สามแยกไฟฉาย ณ วันท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ จ านวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละของจ านวนหุ้นทั้งหมด 

1 นางนงโพธ สุทธิกุล 3,000 3.33 
2 บริษัท โกลด์ แอตแลนติค อินเวสเมนท์ โฮลดิ้งส์ จ ากัด 44,999 49.99 
3 นางพรรณี กันณีย์ 41,501 46.11 
4 นายถนอมชัย คู่ทวีธรรม 500 0.55 

4.3 รายชื่อคณะกรรมการ สามแยกไฟฉาย ณ วันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 
1 นางนงโพธ สุทธิกุล กรรมการ 
2 นางพรรณี กันณีย์ กรรมการ 

3 นายถนอมชัย คู่ทวีธรรม กรรมการ 
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4.4 ข้อมูลทางการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที ่

31 ธ.ค. 2558 
ณ วันที ่

31 ธ.ค. 2557 
ณ วันที ่

31 ธ.ค. 2556 
ณ วันที ่

31 ธ.ค. 2555 
สินทรัพย์     

สินทรัพย์หมุนเวียน 88,425,170.55 51,874,195.00 69,844,947.02 65,463,348.61 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 27,299,363.70 29,174,087.74 18,393,031.01 12,428,620.42 

รวมสินทรัพย ์ 115,724,534.25 81,048,282.74 88,237,978.03 77,891,969.03 
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น         

หนี้สินหมุนเวียน 41,937,358.13 23,136,544.05 34,879,873.64 33,539,306.97 
หนี้สินไม่หมุนเวียน 5,741,645.00 5,548,105.00 478,152.00 0.00 

รวมหนี้ทรัพย ์ 47,679,003.13 28,684,649.05 35,358,025.64 33,539,306.97 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 68,045,531.12 52,363,633.69 52,879,952.39 44,352,662.06 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 115,724,534.25 81,048,282.74 88,237,978.03 77,891,969.03 
 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2558 2557 2556 2555 
รายได้รวม 192,646,576.66 157,934,732.90 160,004,409.61 156,769,024.41 
ค่าใช้จ่ายรวม 176,964,679.23 153,073,195.60 150,577,119.58 144,505,062.59 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 15,681,897.43 4,861,537.30 9,427,290.03 12,263,961.82 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 174.24 54.02 104.75 136.27 
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) 100.00 100.00 100.00 100.00 

จ านวนหุ้น (หุ้น) 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 756.06 581.82 587.56 492.81 

 

(5) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและวธิีการช าระเงิน 

 ภายหลังจากที่ เง่ือนไขบังคับก่อน ตามสัญญาซื้อขายหุ้น  ที่คู่สัญญาได้ตกลงกันเกิดขึ้นส าเร็จครบถ้วนแล้ว                              
บริษัทจะซื้อหุ้นสามัญของ สามแยกไฟฉาย จ านวน 90,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100                  
ของทุนจดทะเบียน สามแยกไฟฉาย ในราคาเสนอซื้อเฉลี่ยหุ้นละ 1,722 บาท คิดเป็นเงินจ านวน 155,000,000 บาท โดยช าระงวด
เดียวเป็นเงินสด ซึ่งการซื้อขายหุ้นสามัญดังกล่าวและการช าระค่าหุ้นสามแยกไฟฉายคาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

(6) มูลค่าของสินทรัพย์ท่ีจะได้มา 

 หุ้นสามัญของ สามแยกไฟฉาย จ านวน 90,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน มีมูลค่าที่ตรา
ไว้ 100 บาท มีมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เท่ากับ 756.06 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าตามบัญชีรวมเท่ากับ 
68,045,531 บาท 
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 (7) เกณฑ์ที่ใช้ในการค านวณมูลค่าสิง่ตอบแทน 

 มูลค่าสิ่งตอบแทนในการซื้อหุ้นสามัญ สามแยกไฟฉาย จ านวน 90,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจด
ทะเบียน เท่ากับ 155,000,000 บาท เป็นราคาที่ได้จากการเจรจาต่อรอง และพิจารณามาจากวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด                                         
ซึ่งมีมูลค่ากิจการเท่ากับ (128.79 – 184.37 ล้านบาท) ซึ่งประเมินโดย บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากัด (ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท) 

(8) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดจากการซ้ือสินทรัพย์ดังกล่าว 

 การซื้อหุ้นสามัญของ สามแยกไฟฉาย จะช่วยเพิ่มรายได้และก าไรให้กับบริษัท เนื่องจากมีท าเลที่ตั้งใกล้โรงพยาบาลศิริ
ราช ส่งผลให้สามารถดึงแพทย์มาช่วยในการรักษาพยาบาลได้ รวมถึงสามแยกไฟฉาย ก าลังมีการก่อสร้างรถไฟฟ้า ท าให้การเดินทางมา
รับบริการสะดวก 

(9) แหล่งเงินทุนส าหรับท ารายการ 

 แหล่งเงินทุนในการซื้อหุ้น สามแยกไฟฉาย มาจากใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและกระแสเงินสดภายในของกิจการ เป็น

แหล่งเงินทุนในครั้งนี้ โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 133.19 ล้านบาท 

(10) เง่ือนไขการเข้าท ารายการ 

 เงื่อนไขบังคับก่อนที่ส าคัญบางประการที่คู่สัญญาตกลงจะระบุไวใ้นสัญญาซื้อขายหุ้น สามแยกไฟฉาย มีดังต่อไปนี ้

(ก) ค ารับรองตามในส่วนของผู้ขายถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ และผู้ขายไม่ได้ปฏิบัติผิดข้อค ามั่นและ                         

ค ารับประกัน 

(ข) สามแยกไฟฉายได้จัดท าสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของสามแยกไฟฉายให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และลงทะเบียนการ

โอนหุ้นท่ีซื้อขายในช่ือของผู้ซื้อ และ/หรือ บุคคลที่ผู้ซื้อก าหนดในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น  

(ค) บริษัท และ/หรือ ผู้ขาย ได้รับค ายินยอมจากเจ้าหนี้ และ/หรือ คู่สัญญาให้มีการขายหุ้นที่ซื้อขายให้แก่ผู้ซื้อ           

รวมถึงการเข้าท าธุรกรรมใด ๆ อันพึงต้องกระท าตามสัญญานี้โดยครบถ้วนแล้ว (ถ้ามี) 

(ง) ที่ประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของผู้ซื้อมีมติอนุมัติให้ผู้ซื้อซื้อหุ้นที่ซื้อขายจากผู้ขาย รวมถึง เข้าท า                  

ธุรกรรมใด อันพึงต้องกระท าตามสัญญานี้ 

(ซ) ผู้ซื้อมีความพึงพอใจต่อผลการตรวจสอบสถานะทางกิจการ (ทางการเงินหรืออื่น ๆ) ของสามแยกไฟฉายทั้งที่ได้

ด าเนินการไปแล้วก่อนวันท าสัญญา และ ท่ีจะได้ด าเนินการในภายหลังก่อนวันช าระราคา (ถ้ามี) และ  

(ฌ) ไม่ เกิดเหตุการณ์ซึ่งผู้ซื้อเห็นว่ามีหรืออาจจะมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อ ทรัพย์สิน สถานะของกิจการ                         

(ทางการเงินหรืออื่น ๆ) ผลประกอบการหรือการด าเนินงานในปัจจุบันหรือในอนาคตของสามแยกไฟฉาย  

(11) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ 

 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2559 มีความเห็นว่าการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ สามแยกไฟฉาย จะเป็นประโยชน์
ต่อบริษัท เนื่องจากจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงาน ช่วยเพิ่มรายได้และก าไรให้กับบริษัท เนื่องจากมีท าเลที่ตั้งใกล้
โรงพยาบาลศิริราช ส่งผลให้สามารถดึงแพทย์มาช่วยในการรักษาพยาบาลได้ รวมถึงสามแยกไฟฉายก าลังมีการก่อสร้างรถไฟฟ้า ท าให้
การเดินทางมารับบริการสะดวก 
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(12) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทตามข้อ 11 

 -ไม่มี- 

 

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานฉบับน้ี ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

                      ขอแสดงความนับถือ 

 

 

   (ดร. รัชฎา ฟองธนกิจ) 

     เลขานุการบริษัท 


