การประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2559
บริษัท ศิครินทร์ จากัด (มหาชน)
วันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 9.00 นาฬิกา

ณ ห้ องประชุม ชัน้ 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิครินทร์
เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรี นครินทร์
แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร

สารบัญ
หน้ า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ ที่ 38

3

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 37

7

แบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

27

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

28

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

33

หลักเกณฑ์ วิธีการ ข้ อบังคับและข้ อกฎหมายเฉพาะส่วนทีเ่ กี่ยวข้ องกับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

39

คานิยามกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ

42

ข้ อมูลของผู้ได้ รับการเสนอชื่อเพือ่ เลือกตังเป็
้ นกรรมการ

44

ข้ อมูลผู้สอบบัญชี

55

แผนที่ตงของสถานที
ั้
่ประชุม

56
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เลขที่ ศค. 0144/2559
9 มีนาคม 2559
เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ ที่ 38
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้ วย
1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 37
2. รายงานประจาปี 2558
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข., ค.
4. หลักเกณฑ์วิธีการและข้ อบังคับเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมสามัญประจาปี
5. ประวัติบคุ คลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการเดิม 5 คน
6. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน) มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ ที่ 38
ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ห้ องประชุม ชัน้ 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิคริ นทร์ เลขที่ 4/29 หมู่ 10
ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 37
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล การประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั ง้ ที่ 37 ได้ จัด ขึ น้ ในวัน พุธ ที่ 22 เมษายน 2558 ตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในสาเนารายงานการประชุมที่จดั ส่งล่วงหน้ าให้ ผ้ ถู ือหุ้นแล้ วพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 37
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2558 ปรากฏรายละเอียดในรายงาน
ประจาปี ที่จดั ส่งล่วงหน้ าให้ ผ้ ถู ือหุ้นแล้ ว พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

3

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตงิ บดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 18. และพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัดมาตรา112 งบ
ดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจาปี นัน้ ได้ ผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบดุล งบกาไรขาดทุนของบริ ษัทสิ ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิจัดสรรเงินกาไรประจาปี และจ่ ายเงินปั นผล
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 25. และพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด มาตรา 115
และ 116 บริ ษัทจะต้ องจัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปี เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 เป็ นเงิน 5,780,652.75 บาท (ห้ าล้ าน
เจ็ดแสนแปดหมื่นหกร้ อยห้ าสิบสองบาทเจ็ดสิบห้ าสตางค์) และตามนโยบายจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท กาหนดให้ จ่ายเงินปั นผล
จากกาไรสุทธิได้ ไม่เกินร้ อยละ 70 กาไรสุทธิของบริ ษัทสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จานวน 115,613,055 บาท (หนึ่งร้ อย
สิบห้ าล้ านหกแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้ าสิบห้ าบาทถ้ วน) ทังนี
้ ค้ ิดเป็ นเงินโดยรวมไม่เกิน 75,148,485.75 บาท (เจ็ดสิบห้ าล้ าน
หนึง่ แสนสีห่ มื่นแปดพันสีร่ ้ อยแปดสิบห้ าบาทเจ็ดสิบห้ าสตางค์) โดยบริ ษัทกาหนดให้ จ่ายปั นผลประจาปี 2558 ในอัตราหุ้นละ
0.65 บาท
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิจัดสรรเงินกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตาม
กฎหมายและจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท โดยให้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนและสิทธิรับเงินปั นผล(Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2559 และให้ รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225
ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีการปิ ดสมุดทะเบียนในวันที่ 18 มีนาคม 2559 และกาหนดวันจ่ายเงินปั นผล
ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 (การให้ สทิ ธิดงั กล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้ องรอการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)
วาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่ าสอบบัญชีประจาปี 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 19 และพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด มาตรา 120
ประกอบกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ห้ามมิให้
ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองงบการเงินห้ ารอบปี บัญชีบริ ษัทติดต่อกัน แต่ไม่ห้ามแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายใหม่ที่สงั กัดสานัก
งานสอบบัญชีเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีรายเดิม
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังบริ
้ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด โดย
นายพจน์ อัศวสันติชยั ทะเบียนเลขที่ 4891 หรื อนายธนะวุฒิ พิบลู ย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรื อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคน
อื่นในสานักบัญชี เป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2559 ของบริ ษัท และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2559 เป็ นเงิน 1,050,000 บาท
(หนึง่ ล้ านห้ าหมื่นบาทถ้ วน) เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 เป็ นจานวนเงิน 50,000 บาท (ห้ าหมื่นบาทถ้ วน)
วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 9. และมาตรา 71. ตามพระราชบัญญัติบริ ษัท มหาชนจากัด
กาหนดให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 เป็ นอัตราโดยกรรมการที่พ้นตาแหน่งอาจถู กเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่ง
ใหม่ได้ คณะกรรมการของบริ ษัทมีจานวน 15 คน ดังนันกรรมการที
้
่ออกตามวาระ 5 คนในปี นี ้ ได้ แก่
1. พลตารวจโทจารักษ์
แสงทวีป
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริ หาร
2. นายศักดิ์ชยั
ธนบุญชัย
รองประธานกรรมการและ
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
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3. นายประมวญชัย
ทวีเศรษฐ์
กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. นายกษิ ดิศ
อัชนันท์
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
5. ดร.ทิม
นพรัมภา
กรรมการและกรรมการสรรหา
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาเลือกตังกรรมการ
้
5 คนเดิม ได้ แก่
1. พลตารวจโทจารักษ์
แสงทวีป
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริ หาร
2. นายศักดิ์ชยั
ธนบุญชัย
รองประธานกรรมการและ
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายประมวญชัย
ทวีเศรษฐ์
กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. นายกษิ ดิศ
อัชนันท์
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
5. ดร.ทิม
นพรัมภา
กรรมการและกรรมการสรรหา
กลับเข้ ามาดารงตาแหน่งอีกครัง้
วาระที่ 8 พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากั ด มาตรา 90 คณะกรรมการพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนเห็นสมควรนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัทให้ เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ ทัง้
คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดในรู ปของเงินประจาตาแหน่ง เบี ้ยประชุม และบาเหน็จ เป็ นเงินรวม
9,975,000 บาท (เก้ าล้ านเก้ าแสนเจ็ดหมื่นห้ าพันบาทถ้ วน)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้ ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการทังคณะประจ
้
าปี 2559 เป็ นเงิน 9,975,000 บาท (เก้ าล้ านเก้ าแสนเจ็ดหมื่นห้ าพัน
บาทถ้ วน) ซึง่ เป็ นจานวนเงินเท่ากับ 5 ปี ที่ผา่ นมา
วาระที่ 9 พิจารณาขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 มีมติอนุมตั ิ
ให้ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 20,000,000 หุ้น เป็ นแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) ซึ่งตามประกาศของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนฉบับที่ ทจ.28/2551 กาหนดให้ เสนอขายหุ้นให้ แล้ วเสร็ จภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มีมติอนุมตั ิหรื อวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ถัดไปและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 37 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 มีมติ
อนุมตั ิให้ ขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกไปอีก 1 ปี
ความเห็นคณะกรรมการ เนื่ อ งจากระยะเวลาของการจั ด สรรหุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น จะครบก าหนด 1 ปี ซึ่ ง
คณะกรรมการมีความเห็นให้ ขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปอีก 1 ปี เพื่อความรอบคอบ เหมาะสม และเป็ นไป
เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ กับการดาเนินการของบริ ษัท เมื่อพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน ราคาเสนอขาย และเงื่อนไข
ในการเสนอขาย โดยคานึงถึงการรักษาสิทธิและความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทแล้ ว จึงมีความเห็นให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ ขยายเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 20,000,000 หุ้น ไปอีก 1 ปี โดยเงื่อนไขการจัดสรรให้
เป็ นไปตามเดิมที่อนุมตั ิไว้ ดังนี ้
1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 6.50 บาท เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วน (Right Offering) และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราว
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เดียวกันหรื อหลายคราวก็ได้ รวมถึงอานาจในการกาหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไข
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่า วให้ ดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายใน
วันที่บริ ษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ในครัง้ ถัดไป หรื อภายในวันที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องจัดให้ มีการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจาปี ในครัง้ ถัดไป ทังนี
้ ้แล้ วแต่วนั ใดจะถึงก่อน รวมถึงการเข้ าเจรจาทาความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญา
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องรวมทังด
้ าเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และลงนามในเอกสารคาขอ
อนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคา
ขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่ อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 6.50 บาท ทังจ
้ านวนหรื อแต่บางส่วนในคราว
เดียวกันหรื อต่างคราวเดียวกันให้ แก่นกั ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรื อ นักลงทุนประเภทสถาบัน (นักลงทุน) ซึ่งเป็ นบุคคล
ในวงจากัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่ อง การขออนุญาตและการ
อนุญาตให้ เสนอขายหุ้นออกใหม่ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ทังนี
้ ้ให้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้มีอานาจพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่ม
ทุนดังกล่าว โดยคณะกรรมการจะดาเนินการให้ การกาหนดวัตถุประสงค์ราคาเสนอขาย เงื่อนไขให้ เป็ นไปเพื่อรักษาประโยชน์ที่
ดีที่สดุ ของบริ ษัท โดยราคาเสนอขายนันจะไม่
้
ต่ากว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า
เจ็ดวันทาการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้ าวันทาการติดต่อกัน ก่อนวันกาหนดราคาเสนอขายหุ้นนัน้ โดยราคาที่นามาถัวเฉลี่ย
ดังกล่าวต้ องใช้ ราคาเฉลีย่ ของการซื ้อขายหุ้นนันในแต่
้
ละวัน ทังนี
้ ้วันกาหนดราคาเสนอขายหุ้นต้ องย้ อนหลังไม่เกินกว่าสามวัน
ทาการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน
ในกรณีที่กรรมการของบริ ษัทไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทใน
เรื่ องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าวก่อให้ เกิดความเสียหายแก่บริ ษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้ องเรี ยกร้ อง
ค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริ ษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535 และ
หากการไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่นนเป็
ั ้ นเหตุให้ กรรมการหรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องได้ ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สทิ ธิ
ฟ้ องเรี ยกคืนประโยชน์จากกรรมการนันแทนบริ
้
ษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
อนึง่ ท่านผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมและใช้ สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมจะต้ องเป็ นผู้ถกู กาหนดรายชื่อ ณ วันที่ 17
มีนาคม 2559 และถูกรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2559
จึงเรียนเชิญท่านให้ เข้ าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวโดยพร้ อมเพรี ยงกัน
โดยมติคณะกรรมการ

( นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ )
เลขานุการบริษัท
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั ง้ ที่ 37
บริษัท ศิครินทร์ จากัด (มหาชน)
---------------------------------------------ประชุมเมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 ณ ห้ องประชุมชัน้ 2 โรงพยาบาลศิคริ นทร์ อาคาร 1 เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนน
ศรี นคริ นทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง จานวน 63 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ จานวน 166 ราย รวมทังสิ
้ ้น 229 ราย
นับรวมจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 76,288,673 หุ้น จากจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัทจานวน 120,000,000 หุ้น หรื อคิด
จานวนหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมเป็ นร้ อยละ 63.57 ซึง่ เกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
ครบเป็ นองค์ประชุม
ตามข้ อบังคับของบริ ษัท
เริ่ มประชุมเวลา 9.07 นาฬิกา โดยมี นายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานกรรมการ ทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุม ประธาน
กล่าวเปิ ดประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปนี ้
วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ

1.1 ประธานกล่าวแนะนาประธานที่ปรึกษา, กรรมการ, ผู้บริ หารและผู้เกี่ยวข้ องที่เข้ าร่วมประชุมใน
ครัง้ นี ้ ซึง่ ประกอบด้ วย
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นายเสนีย์ จิตตเกษม
2. พล.ต.ท.จารักษ์ แสงทวีป
3. นายศักดิ์ชยั ธนบุญชัย
4. นายสัญญา ศรายุทธ
5. นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี
6. นายกระจ่าง จารุพฤกษ์ พนั ธ์
7. นายจรัญ วิวฒ
ั น์เจษฎาวุฒิ
8. นายกิติพนั ธุ์ ศศะนาวิน
9. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์
10. นายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท์
11. นายสุชีพ บุญวีระ
12. นายเสนีย์ กระจ่างศรี
13. นายกษิดิศ อัชนันท์
14. ดร.วิชญะ เครื องาม
15. ดร.ทิม นพรัมภา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริ หาร
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการ และกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้จดั การใหญ่
กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการสรรหา
กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการสรรหา
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. พล.อ.วิโรจน์ แสงสนิท
2. พล.อ.เอกชัย จันทร์ ศรี
3. นายอานาจ คล้ ายไทย
4. นายบัณฑูร ชุณหสวัสดิกลุ

ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์
2. นายสุรศักดิ์ สุตมาส
3. นายแพทย์ธงชัย ฉัตรยิ่งมงคล
4. นางสมศรี ฤชุตระกูล
5. นางสาวเพ็ญฤดี จิตเลขา
6. นางปริ ญดา วงษ์ สกุล

เลขานุการบริ ษัทและประธานเจ้ าหน้ าที่ด้านปฏิบตั ิการ
ประธานเจ้ าหน้ าทีด่ ้ านบริ หาร
ผู้อานวยการแพทย์ โรงพยาบาลศิคริ นทร์
ผู้อานวยการฝ่ ายการพยาบาล
ผู้อานวยการฝ่ ายการเงิน
ผู้อานวยการสานักเลขานุการ

คณะผู้สอบบัญชีท่ เี ข้ าร่ วมประชุม
1. นายพจน์ อัศวสันติชยั
2. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพฒ
ั น์
ประธาน มอบหมายให้ นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริ ษัท แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบเรื่ อ งขันตอนในการ
้
ประชุมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครัง้ นี ้
เลขานุการบริษัท เรี ยนให้ ที่ประชุมทราบ บริ ษัทฯ ได้ ใช้ โปรแกรม E-Register และ E-Voting ของศูนย์รับ
ฝากหลักทรั พย์ ภายใต้ การดาเนินการของเจ้ าหน้ าที่ศูนย์ ฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย มาใช้ ในการ
ลงทะเบียนและนับคะแนนในการประชุม และชี ้แจงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนสาหรับการพิจารณา
ในแต่ละวาระ
การประชุมสามัญประจาปี ในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องที่เห็นสมควรบรรจุเป็ นวาระ
การประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้ าในระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2557
– 31 มกราคม 2558 ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระ หรื อเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ น
กรรมการแต่อย่างใด รวมทังได้
้ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมในเว็บไซต์ของบริ ษัท และแจ้ งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตังแต่
้ วนั ที่ 17 ธันวาคม 2557 แล้ ว บริ ษัทยังจัดเตรี ยมข้ อบังคับของบริ ษัททังภาษาไทย
้
ภาษาอังกฤษ หนังสือเชิญประชุมฉบับ
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และหนังสือบริ คณห์สนธิ ไว้ แล้ ว หากท่านผู้เ ข้ าร่ วมประชุมประสงค์จะมีเอกสารไว้ ประกอบการ
ประชุมขอให้ ติดต่อกับเจ้ าหน้ าที่ด้านนอกได้
สาหรับวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนสาหรับการพิจารณาในแต่ละวาระโดยการ
ประชุมจะดาเนินการไปตามลาดับวาระการประชุมตามที่แจ้ งให้ ทุกท่านทราบล่วงหน้ าแล้ ว ในการลงมติในแต่ละวาระจะมี
เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทไปเก็ บใบลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและนาส่งให้ ทางเจ้ าหน้ าที่ของศูนย์ ฝากหลักทรั พย์ เป็ นผู้บันทึกการ
ลงคะแนนและประมวลผล สาหรั บท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ จะเปลี่ยนลาดับวาระมีสิทธิ เสนอให้ พิจารณาได้ แต่ต้องมี
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จานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามสนับสนุนข้ อเสนอด้ วย กรณีผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สง่ ใบลงคะแนนในแต่
ละวาระ โปรแกรมนับคะแนนจะถือว่าเห็นชอบในวาระนันๆ
้
1.2 ประธาน ชี ้แจงให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบว่า เพื่อให้ การประชุมเป็ นไปด้ วยความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบ
ได้ ทกุ ขันตอน
้
จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นอาสาทาหน้ าที่เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน จานวน 2 - 3 ท่าน
ซึง่ มีผ้ ถู ือหุ้นอาสาสมัครมา 3 ท่าน ดังนี ้
1. นางสุณีรัตน์ สานศิลปิ น
2. นางสาวกนกวรรณ พรหมศรี
3. นายสมบูรณ์ วิพฒ
ั น์ครุฑ
ในระหว่างการประชุมหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรื อซักถามเรื่ องราวตามวาระนันๆ
้ กรุณาแจ้ งชื่อ
นามสกุลก่อนสอบถามหรื อซักถามเพื่อประโยชน์ในการบันทึกการประชุมด้ วย และการพิจารณาในวาระใดที่ต้องมีการลงมติ
ซึง่ อาจต้ องใช้ เวลาในการรวบรวมคะแนน จะขอพิจารณาให้ ดาเนินการในวาระต่อไปก่อนที่จะทราบผลคะแนน โดยจะแทรก
รายงานผลคะแนนให้ ทราบทันทีที่การนับคะแนนเสร็ จ
ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นครัง้ ที่ 1/2557
ประธาน ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทได้ จัดส่งรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2557 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 ให้ กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ รวมทังได้
้ เผยแพร่ ไว้ ใน
เว็บไซต์แล้ ว จึงขอเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ผู้ถอื หุ้น
: เสนอ
(นายธรรมนู ญ จุลมณีโชติ) 1. ในส่วนของวาระที่ 1 อยากจะฟั งแนวโน้ มธุรกิจของบริ ษัท ซึ่งน่าจะเป็ นเรื่ องแรกที่ผ้ ถู ือหุ้น
ควรจะได้ ฟั ง อยากจะทราบว่าแนวโน้ มของธุร กิ จเป็ นไปในทิ ศทางใดในปี พ.ศ. 2558-2560
และต้ อ งการให้ เ รื่ อ งนี อ้ ยู่ใ นทุก ๆครั ง้ ของการประชุม ในวาระที่ 1 เนื่อ งจากช่ ว งแรกของการ
ประชุมจะมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมการประชุมเป็ นจานวนมาก
2. ในวาระที่ 2 พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุม ในส่ ว นของความเห็ น กรรมการ อยาก
เสนอแนะว่า ความเห็ น ของกรรมการเห็ น สมควรให้ เ สนอผู้ถื อ หุ้น คงไม่ ใ ช่ ค วามเห็ น แต่เ ป็ น
ขันตอนตามกฎหมาย
้
ซึ่งคณะกรรมการจะต้ องมีความเห็นก่อนว่า คณะกรรมการมีความเห็น
ในรายงานการประชุ ม นี อ้ ย่ า งไร ก่ อ นที่ จ ะเสนอผู้ ถื อ หุ้ นพิ จ ารณารั บ รอง ถ้ าหากมอง ใน
รายละเอียดหน้ า 7-15 ของประชุมวิสามัญครั ง้ ที่ผ่านมา อยากจะให้ มีการทาให้ สมบูรณ์ มาก
ขึ ้น เพื่อการพิจารณาธรรมาภิบาลต่อไปจะดีจาก 3 ดาว คือดี 4 ดาวดีมาก หรื อ 5 ดาวดีเลิศ ใน
ฐานะที่เคยเป็ นอนุกรรมการประเมินบริ ษัทมาแล้ วจาก IOD เพราะฉะนัน้ ก็ อยากเสนอแนะ
เพื่อให้ บริ ษัทเจริ ญก้ าวหน้ าในเรื่ อง CG ต่อไป ในหน้ า 7 อยากจะให้ เพิ่มว่า “มติในการประชุม
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ของกรรมการครัง้ ที่ 10/57 เป็ นวันที่เท่าไร” ไม่บอกเลยว่าเป็ นเดือนกันยายน หรื อตุลาคม ไม่มี
ในรายงาน เพราะกาลังตรวจสอบด้ วยในเรื่ องของ CG และในส่ว นของกรรมการที่ไม่ได้ เข้ า
ร่ วมประชุม โดยปกติแล้ วตามกฎหมายกรรมการจะต้ องเข้ าร่ วมประชุม ส่วนผู้เข้ าร่ วมท่านอื่น
ถื อ ว่า เป็ นผู้เข้ า ร่ ว มประชุม เพราะกฎหมายไม่ได้ บัง คับ ไว้ ส่ว นกรรมการกฎหมายบัง คับ ว่า
จะต้ องเข้ ามาร่ วมประชุม อยากจะให้ จัดเรี ยงรายชื่อใหม่ ในหน้ า 8 วรรค “เพื่อให้ การประชุม
เป็ นไปด้ วยความโปร่ งใสจึงขออาสาสมัค รจากผู้เข้ า ประชุม 3 ท่านให้ เ สนอตนเป็ นกรรมการ
ตรวจนับคะแนน” อยากให้ แก้ ไขเป็ นคาว่า “ผู้ถือหุ้นที่เข้ าประชุม” ข อ ง ว า ร ะ ที่ 2 ห ลั ง ชื่ อ
ของ นพ.อติรัชต์ จรูญศรี อยากให้ เติมตาแหน่งกรรมการผู้จดั การใหญ่เข้ าไปด้ วย
ประธาน

: ตอบประเด็นที่สอบถาม 2 ประเด็นคือ
1. เรื่ องของแนวโน้ มทิศทางของบริ ษัท จะมีอยูใ่ นวาระถัดไป ซึง่ นพ.อติรัชต์ จรูญศรี กรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ จะเป็ นคนรายงานความก้ าวหน้ าและทิศทางในอนาคตให้ ได้ ทราบ
2. วาระที่ 2 ที่ทา่ นผู้ถือหุ้นเสนอมาถือเป็ นเรื่ องที่ดีมาก ซึง่ ในระบบราชการก็ใช้ เช่นกัน ซึ่งในสมัยที่
ผมเป็ นผู้ว่าราชการจังหวัด ก็ ได้ น าระบบวาระแบบนีม้ าอธิ บ ายกันด้ วย เพื่อ ให้ ขนั ้ ตอนต่อไป
ดาเนินการไปได้ ก็ขอเรี ยนว่าในวาระนี ้คณะกรรมการได้ มีความเห็นชอบแล้ วเพื่อเสนอให้ ที่ประชุม
รับรอง ซึง่ ก็จะเป็ นการลงมติเพื่อรับรองรายงานการประชุม

กรรมการผู้จัดการใหญ่ : ขอบคุณสาหรับคาแนะนา และเรื่ องนโยบายของ CG ตอนนี ้ระบบของบริ ษัทก็ดีเรื่ อยๆ อยากจะ
ขอร้ องผู้ถื อหุ้นว่าอย่าเพิ่ งรี บกลับ เพราะว่า หลัง จากช่ วงขออนุมัติงบดุล งบก าไรขาดทุนแล้ ว
หลังจากนัน้ ถ้ ามีเวลาในช่วงไหนก็ จะอธิ บายให้ เห็นว่าโรงพยาบาลที่ ท่านผู้ถือหุ้นได้ สนับสนุน
ปั จจุบนั ได้ ทาอะไรไปถึงไหนแล้ วบ้ าง และที่สาคัญการที่เราสามารถเปิ ดตึกใหม่ได้ มีหลายเรื่ องที่
อยากจะแจ้ งให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นทราบ ก็ขอความกรุณาให้ อยูด่ ้ วยกันก่อนจะได้ รายงานให้ รับทราบ
ผู้ถอื หุ้น
: สอบถาม
(นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ) สรุปแล้ วการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 10/2557 ตรงกับวันที่เท่าไหร่
ประธาน
เลขานุการบริษัท

: ขออนุญาตให้ ทางเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายเลขาตรวจสอบข้ อมูลสักครู่
: เรี ย นต่อ ที่ ประชุม ประเด็น ที่ ผ้ ูถือ หุ้นสอบถามวัน ที่ ของการประชุมคณะกรรมการบริ ษั ท
ครัง้ ที่ 10/2557 ซึ่งเป็ นวันพุธ ที่ 10 กันยายน 2557 และเมื่อประชุมเสร็ จแล้ วได้ แจ้ งมติของที่
ประชุ ม ให้ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์ ท ราบ เพื่ อ เป็ นระเบี ย บและปฏิ บัติ ต ามข้ อ ก าหนดก่ อ นประชุ ม
วิสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้ รายงานตลาดหลักทรัพย์ในวันเดียวกัน

ไม่มีผ้ ใู ดเสนอแนะหรื อขอแก้ ไขรายงานการประชุม ประธานขอให้ ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557
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ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน
2557 ตามที่เสนอด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี ้
มีผ้ ถู อื หุ้นที่
จานวน(เสียง)
คิดเป็ นร้ อยละ
เห็นด้ วย
76,439,517
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
รวมจานวนผู้ออกเสียง(240 ราย)
76,439,517
100.0000
หมายเหตุ ในระหว่างการประชุมมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้น 11 ราย จานวนหุ้น 150,844 หุ้น

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557
ประธาน มอบหมายให้ นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี กรรมการผู้จดั การใหญ่ เป็ นผู้รายงานผลการดาเนินงาน
ในรอบปี 2557 ให้ ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งในวาระนี ้ไม่มีการลงมติ แต่หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแนะนาหรื อซักถามก็
สามารถทาได้
กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงาน ในปี 2557 บริ ษัทศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย มีรายได้
รวมจานวน 1,878 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากรายได้ รวม 1,706 ล้ านบาทในปี 2556 เท่ากับ 172.92 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นการเพิ่ม
ร้ อยละ 10.14 แบ่งรายได้ จากการรักษาพยาบาล-สุทธิ จานวน 1,818 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก 1,650 ล้ านบาทในปี 2556 คิด
เป็ นการเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.14 หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 96.78 ของรายได้ รวมในปี 2557 เทียบกับร้ อยละ 96.77 ของรายได้
รวมในปี 2556
เมื่อพิจารณาแหล่งที่มารายได้ พบว่ารายได้ จากการรักษาพยาบาล-สุทธิ มาจากรายได้ ผ้ ปู ่ วยนอกคิดเป็ น
ร้ อยละ 57.43 และรายได้ ผ้ ปู ่ วยในคิดเป็ นร้ อยละ 42.57 เทียบกับรายได้ จากผู้ป่วยนอกร้ อยละ 59.21 และรายได้ จากผู้ป่วยใน
ร้ อยละ 40.79 ในปี 2556 ตามลาดับ โดยการเพิ่มของรายได้ เป็ นผลมาจากมีรายได้ เพิ่มขึ ้นในกลุ่มผู้ป่วยนอกร้ อยละ 8.65
และรายได้ เพิ่มขึ ้นในกลุม่ ผู้ป่วยในร้ อยละ 16.95 ส่วนใหญ่มาจากจานวนการมาใช้ บริ การเพิ่มขึ ้นในกลุม่ ลูกค้ าบริ ษัทคู่สญ
ั ญา
และลูกค้ าที่ใช้ สทิ ธิ์การรักษาพยาบาลผ่านบริ ษัทประกันชีวติ -ประกันสุขภาพ นอกจากนี ้ในช่วงปี 2557 โรงพยาบาลศิคริ นทร์ มี
จานวนผู้ป่วยต่างชาติที่เข้ ามารับการผ่าตัดในโรคเฉพาะทาง เช่น ศัลยกรรมกระดูกและข้ อ ระบบทางเดินอาหารเป็ นต้ น ซึ่งเป็ น
กลุม่ ลูกค้ าชาระเงินสดและมีกาลังซื ้อสูง
บริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ยังมีรายได้ จากการขายอาหารและเครื่ องดื่มในปี 2557
รวม 43.10 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 2.29 ของรายได้ รวมเทียบกับสัดส่วนร้ อยละ 2.05 ในปี 2556 หรื อคิดเป็ นเพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 23.28 เทียบกับปี 2556 ซึ่งเป็ นผลมาจากการปรับเพิ่มจุดขายอาหารและเครื่ องดื่ม และเพิ่มรายการอาหารประเภท
สะดวกซื ้อภายในโรงพยาบาลศิคริ นทร์ เพื่อให้ สามารถรองรับกับจานวนผู้มาใช้ บริ การ
สาหรับปี 2557 บริ ษัทศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย มีค่าใช้ จ่ายรวม 1,686 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
จาก 1,519 ล้ านบาทในปี 2556 ที่มีสดั ส่วนค่าใช้ จ่ายรวมคิดเป็ นร้ อยละ 89.07 ของรายได้ รวม
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บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีกาไรสุทธิก่อนหักภาษี เงินได้ ในปี 2557 เท่ากับ 192.93 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ
10.27 ของรายได้ รวม และมีกาไรสุทธิประจาปี 2557 เท่ากับ 158.07 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 8.41 ของรายได้ รวม หรื อคิดเป็ น
การเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.32 จากปี 2556
นอกจากนี ้กรรมการผู้จดั การใหญ่ ได้ นาเสนอภาพแผนที่ที่แสดงให้ เห็นถึงสถานที่ตา่ งๆ ที่อยูบ่ ริ เวณ บางนาตราด ศรี นคริ นทร์ เทพารักษ์ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบถึงความเจริ ญที่เกิดขึ ้นในโซนนี ้
ประธาน ได้ กล่าวเพิ่มเติมในเรื่ องของอัตราการเจริ ญเติบโตของโรงพยาบาล ปั จจัยสาคัญที่เป็ นจุดแข็งของ
บริ ษัทฯ
ปั จจัยที่ 1 คือ การเติบโตของชุมชนรอบ ๆ โรงพยาบาล จะเห็นการเติบโตของห้ างร้ านต่าง ๆ มีการลงทุน
มากขึ ้น และแนวโน้ มที่จะเห็นชัดขึ ้นในสิ ้นปี 2558 นี ้ เริ่ มตังวั
้ นที่ 1 มกราคม 2559 เราก็จะเริ่ มเข้ าสู่ AEC ประชากรจะมีมากขึ ้น
ทาให้ มีการไหลเวียนของประชากร ส่งผลให้ มีการไหลเวียนของเงินทุน มีการเปิ ดรับ ข่าวสารมากขึ ้น ซึ่งเป็ นผลดีต่อรายได้
ของโรงพยาบาล
ปั จจัยที่ 2 จะเน้ นย ้าถึงความน่าเชื่อถือในเรื่ องการดูแลคนไข้ การใช้ อุปกรณ์ การแพทย์ที่ดี ได้ มาตรฐาน
ปั จจัยที่ 3 คือความเชื่อใจซึง่ กันและกัน รวมเป็ น 3 เชื่อ 1. เชื่อมัน่ (ผู้ถือหุ้นเชื่อมัน่ ในการบริ หาร) 2.เชื่อถือ
(คนไข้ เชื่อถือในการให้ บริ การ) 3.เชื่อใจ (เชื่อใจในการดูแลซึง่ กันและกัน)
น.ส.วิไล ศิริพูลเกียรติกุล
: มีคาถาม 2 เรื่อง
(อาสาพิทักษ์ สิทธิผ้ ถู อื หุ้น สมาคม 1. ความคื บ หน้ าของการเข้ าร่ ว มโครงการต่ อ ต้ านคอรั ป ชั่ น ว่ า มี ก ารด าเนิ น การ
ส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย)
คืบหน้ าอย่างไรบ้ าง
2.ค าอธิ บ ายวิ เ คราะห์ ง บการเงิ น และผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท อยากให้ ช่ ว ย
อธิบายคาว่า “ต้ นทุนทางการเงินที่สงู ขึ ้นมากในปี นี ้” เพื่อให้ ที่ประชุมทราบทัว่ กัน
ประธาน
เลขานุการบริษัท
(นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ )

: มอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้ชี ้แจง
: ชีแ้ จง 2 คาถาม
ตอบคาถามที่ 1 ทางบริ ษัทได้ สมัครเข้ าร่ วมโครงการต่อต้ านการคอรั ปชั่นเรี ยบร้ อย
แล้ วในส่ว นของชื่ อ จะแจ้ ง ให้ ทราบในภายหลัง เป็ นสมาคมที่จ ะดูแ ลจัดการเรื่ อ งนี ้
โดยเฉพาะ
ตอบคาถามที่ 2 ต้ นทุนทางการเงิน เรามีการจัดการอย่างไร ในปี 2557 บริ ษัทฯ มี
ต้ นทุนทางการเงิน ประมาณ 16,200,000 บาท เปรี ยบเทียบกับปี 2556 อยู่ที่ประมาณ
23,040,000 บาท เนื่องจากบริ ษัทไปทาการบริ หารจัดการต้ นทุนทางการเงิ น โดย
บริ ษัทได้ ทาสัญญา interest rate swap กับธนาคารเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
การผันผวนของดอกเบี ้ยระยะยาว โดยกาหนดอั ตราดอกเบีย้ คงที่ไว้ ที่ 5.60 ต่อปี ซึ่ง
ตัวนีจ้ ะเป็ นการป้องกันความเสี่ยงที่เกิ ดขึน้ จากการผันผวนของดอกเบี ้ย ซึ่งจะทาให้
เห็นได้ ชดั ว่าต้ นทุนทางการเงินในปี นี ้ต่าลง
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ประธาน

: กล่าวขอบคุณที่สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ได้ สง่ ผู้แทนมาสังเกตการณ์ใ นครัง้ นี ้ และ
ขอเรี ยนให้ ที่ประชุมทราบว่าการต่อต้ านคอรัปชัน่ เป็ นนโยบายหลักของทาง โรงพยาบาล
อยูแ่ ล้ ว มีความโปร่งใสในการทางานเป็ นสิง่ ที่เรายึดมัน่ ไม่วา่ จะ เป็ นการจั ด ซื อ้ จั ด
จ้ า ง การสรรหาบุคลากรต่า งๆ ผมเชื่ อว่า เราจะพยายามท าให้ มีค วามโปร่ ง ใส และ
ทันสมัยทางบริ ษัทได้ มีการนาเรื่ องของหลักธรรมาภิบาล
(Good governance)
มาใช้ ในการบริ หารจัดการทุกระดับ ซึง่ เราจะเห็นว่าระบบการตรวจสอบของโรงพยาบาล
มีความเข้ มข้ นมากและขณะนี ้บริ ษัทได้ เข้ าร่วมโครงการเกี่ยวกับการต่อต้ านการคอรัปชัน่
ต่างๆ แล้ ว

จากนัน้ ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามและแสดงข้ อคิดเห็น ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถาม
ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินการของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2557 ตามที่กรรมการผู้จดั การใหญ่รายงาน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกาไรขาดทุนประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธาน แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าวาระนี ้เป็ นการนาเสนองบดุล งบกาไรขาดทุนประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 งบดังกล่าวนี ้เป็ นงบที่ทางบริ ษัทจัดทาขึ ้น และได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทสอบบัญชี
ธรรมนิติ จากัด และได้ รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริ ษัท จากนั น้ จะต้ องนาเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิต่อไป ดังนันขอมอบหมายให้
้
กรรมการผู้จดั การใหญ่เป็ นผู้รายงานสรุ ปสาระสาคัญให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบเพื่อ
การพิจารณา
กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานต่อที่ประชุม แบบสรุ ปฐานะการเงินในปี 2557 บริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด
(มหาชน) มีสินทรัพย์หมุนเวียน 532.58 ล้ านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,254 ล้ านบาท สินทรัพย์รวมเท่ากับ 2,786 ล้ าน
บาท มีหนี ้สินหมุนเวียน 558.13 ล้ านบาท หนี ้สินไม่หมุนเวียน 503.20 ล้ านบาท และมีหนี ้สินรวม 1,061 ล้ านบาท ในส่วนของ
ผู้ถือหุ้น มีทนุ ที่ชาระแล้ ว 780 ล้ านบาท ส่วนเกินทุนจากการลดทุนเท่ากับ 7.11 ล้ านบาท ส่วนเกินทุนจากการจาหน่ายหุ้นทุน
ซื ้อคืน 105.08 ล้ านบาท ส่วนของกาไรสะสม ที่จดั สรรแล้ ว – สารองตามกฎหมายจานวน 36.90 ล้ านบาท ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาทรัพย์สนิ 108.32 ล้ านบาท รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,725 ล้ านบาท และรวมหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ
2,786 ล้ านบาท
สาหรับในปี 2557 บริ ษัทฯ กาไรสุทธิ จานวน 158.07 ล้ านบาท หรื อกาไรต่อหุ้น 1.55 บาท เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับงวดปี 2556 บริ ษัทมีกาไรสุทธิ จานวน 148.68 ล้ านบาท หรื อกาไรต่อหุ้น 1.50 บาท เพิ่มขึ ้นจานวน 9.39 ล้ านบาท เท่ากับ
6.32 %
ในปี 2557 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการรักษาพยาบาล จานวน 1,818 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2556
จานวน 1,650 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 167.39 ล้ านบาท เท่ากับ 10.14 % เป็ นผลมาจากบริ ษัทฯ ได้ ขยายพืน้ ที่การให้ บริ การ และ
เพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้ บริ การรักษาพยาบาล และมีต้นทุนในการรักษาพยาบาล เมื่อ
เทียบกับปี 2556 เพิ่มขึ ้น จานวน 160.05 ล้ านบาท เท่ากับ 14.11%
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และบริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายอาหารและเครื่ องดื่ม เมื่อเทียบกับปี 2556 เพิ่มขึ ้น 8.14 ล้ านบาท เท่ากับ
23.28% มีต้นทุนขายอาหารและเครื่ องดื่ม เพิ่มขึ ้นจานวน 6.54 ล้ านบาท เท่ากับ 32.13%
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามงบดุล งบกาไรขาดทุน ประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ผู้ถอื หุ้น
(นายฉัตรชัย วิไลรัตนสุวรรณ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

: สอบถาม
งบก าไรขาดทุ น ดู จ ากอัต ราก าไรโตขึ น้ แต่ ถ้ าดู จ ากเปอร์ เ ซ็ น ต์ ร ายได้ จากการ
รักษาพยาบาลโตขึน้ ประมาณ 10 เปอร์ เซ็นต์ แต่ต้นทุนในการรั กษาพยาบาลโตขึน้
14 เปอร์ เซ็นต์ หากดูเป็ นเปอร์ เซ็นต์ กาไรสุทธิ มีกาไรน้ อยลง และจากที่ดูจาก Slide
มีต้ นทุนจากการขายอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ซึ่งในแง่ข องการเติบ โตของค่าใช้ จ่ าย มี
การเติบโตมากกว่า จึงอยากจะขอทราบแนวโน้ มว่าเกิดจากอะไร และโรงพยาบาลจะ
มี ก ารแก้ ไ ขอย่ า งไร ถ้ าดูใ นหมายเหตุ หน้ า 84 จะเห็ น ว่า รายได้ จ ากโรงพยาบาล
ศิ ค ริ น ทร์ แ ละโรงพยาบาลรั ท ริ น ทร์ ถ้ าดูแ ล้ ว จะเห็ น ว่า โรงพยาบาลรั ท ริ น ทร์ มี ก าร
บริ หารต้ นทุนไม่ค่อยดีเนื่องจากว่าต้ นทุนโตขึ ้น 30 ล้ านบาท ขณะที่รายได้ โตขึ ้น 10
ล้ านบาท จึงอยากขอทราบรายละเอียดและการบริ หารจัดการ
: ชีแ้ จง มีประเด็นที่ชดั เจน 2 ประเด็น
1. ในปี 2014 หรื อ 2557 ถ้ าเรี ยกภาษาทัว่ ไปจะเรี ยกว่า Transform คือเปลี่ยนรู ปแบบ
เพื่ อ สิ่ ง ที่ ต้ อ งการในปั จ จุ บัน คื อ การเป็ นศู น ย์ ก ารแพทย์ เ ฉพาะทาง ในแง่ ข องการ
แข่งขันจะสามารถยืนระยะได้ ยาวนานมากขึน้ ฉะนั น้ ในปี ที่ผ่านมาบริ ษัทฯ ได้ มอง
ถึงโอกาสในเรื่ องของการขยับขยายแพทย์ ซึ่งจะมีการรายงานหลังจากนี ้ จะเห็นเลย
ว่ า ท าไมแพทย์ เ ฉพาะทางเข้ ามาในช่ ว งหลั ง ของปี 2557 ซึ่ ง เมื่ อ เปิ ดตึ ก ใหม่
โรงพยาบาลศิ ค ริ น ทร์ จ ะมี ค วามพร้ อมในเรื่ อ งของบุค ลากร และในช่ ว งปี ที่ ผ่า นมา
ทางบริ ษัทได้ เ ริ่ มงานที่สาคัญ อีก อย่า งหนึ่งคื อ เราบริ หารงานบุคคลโดยมีที่ ปรึ กษา
จากสถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิ จ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และบริ ษัท AON
Hewitt โดยตังเป
้ ้ าไว้ ว่าภายใน 3 ปี บริ ษัทฯ จะเป็ นบริ ษัทที่ติดอันดับการบริ หารงาน
ทางด้ า นบุค คลในระดับ เอเชี ย สรุ ป คื อ ตัว นี ส้ อดคล้ อ งตรงที่ ว่า พอโรงพยาบาลมี
โอกาสทางด้ านลูกค้ าดี ถ้ าระบบภายในไม่แข็งแรง เปลี่ยนจาก Secondary เป็ น
โรงพยาบาลที่ทาการผ่าตัดอะไรต่างๆได้ เป็ นโรงพยาบาลที่สู งขึน้ ไป ตรงนีก้ ็ จะเป็ น
ส่วนสนับสนุนในการทางานหรื อการบริ การให้ ดียงิ่ ขึ ้น และขอชี ้แจงช่วงหลังว่าทาไม
โรงพยาบาลจึงมีหมอหัวใจครบ มีหมอสวนเส้ นเลือดหัวใจครบ และมีหมอผ่าตัดที่
เชี่ยวชาญซึง่ ทังหมดมาในช่
้
วงครึ่งปี หลังของปี 2014
2. โรงพยาบาลรั ท ริ น ทร์ ในสมั ย ก่ อ นโรงพยายาลรั ท ริ น ทร์ เป็ นโรงพยาบาลที่
เรี ยกว่า Fighting brand เพื่อทดสอบการบริ การเกี่ยวกับ 30 บาทบ้ าง ประกันสังคม
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บ้ าง แต่ปรากฏว่าเราไปพบอีกอย่างหนึ่ง คือพื ้นที่การเจริ ญเติบโตของบางปูในช่วง 2
ปี นี ้ เปลี่ยนไปมาก จึงต้ องเปลี่ยนโครงสร้ างของโรงพยาบาลรั ทริ นทร์ จากเดิมเป็ น
โรงพยาบาลที่เป็ นการต่อสู้ Fighting brand มาเป็ นโรงพยาบาลที่สามารถรองรั บ
บริ ษั ท ได้ หมายความว่า บริ ษั ท ที่ อ ยู่ข้ า งหน้ า ต้ อ งไม่เ ข้ า ไปในเมื อ ง จะต้ อ งมาอยู่ที่
โรงพยาบาลรั ท ริ น ทร์ หลัง จากนัน้ พบว่า การที่ เ ราปรั บ ตัว และปรั บ กลุ่ม ท าให้ ได้ รั บ
การยอมรั บจากบริ ษัทมากขึ ้น ขณะเดียวกัน ในปี นีไ้ ด้ รับผลของการก่อสร้ างตัง้ แต่ปี
ที่แล้ ว
ส่วนอื่นคิดว่ามีหลายส่วนที่ควรจะปรั บปรุ ง ในเรื่ องค่าใช้ จ่ายได้ แต่ที่ตกลงก่อนเลย
คือเรื่ องค่าใช้ จ่ายในเรื่ องการเงินการธนาคารที่ได้ ใ ห้ ดอกเบี ้ยต่า โดยสถาบันการเงิ น
อธิ บายว่า ดอกเบี ้ยจะสูงหรื อต่าขึ ้นอยู่กบั ความเชื่อของคนทัว่ ไป ความเชื่อของลูกค้ า
และการเจริ ญเติบโตของทางโรงพยาบาล ซึ่งทางธนาคารจะนามาคานวณเป็ นอัตรา
ดอกเบี ้ย ฉะนันสิ
้ ่งที่โรงพยาบาลสามารถเจริ ญเติบโตได้ ดีจึงมีผลต่อดอกเบีย้ ที่ได้ รับ
แม้ กระทัง่ เรื่ อง CG ที่ทางคุณธรรมนูญได้ สอบถาม ซึ่งสิ่งเหล่านี ้ล้ วนเป็ นหัวใจหลัก
อาจจะดูเหมือนเราทาไปด้ ว ยชื่ อเสียง แต่ใ นความเป็ นจริ งแล้ วชื่ อ เสียงนัน้ ล้ ว นเป็ น
Background กลับมาทาให้ เรามีค่าใช้ จ่ายทางการเงิ นที่ต่าลงเพราะมีคนให้ ความ
เชื่อถือเรามากขึ ้น
ผู้ถอื หุ้น
(นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ)

ประธาน

: เสนอ
1. แนะนาว่าควรจะมีการลงวันที่ในวันที่เขียนเอกสาร และในเรื่ องของรายงานผู้สอบ
บัญ ชี ใ นวัน ที่ 26 กุม ภาพัน ธ์ 2557 ไม่ท ราบว่า คณะผู้สอบมี ก ารประชุม ตรวจสอบ
วันที่เท่าไร แต่คณะกรรมการตรวจสอบประชุมในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เช่นกัน
ซึ่ง ในหลัก การเราจะต้ อ งส่ง เอกสารก่ อ นการประชุ ม อย่า งน้ อ ยเป็ นเวลา 7 วัน จึ ง
อยากจะให้ ลงวันที่เอกสารว่าเป็ นวันที่เท่าไร
2. ในเรื่ องประเด็นกาไรสุทธิและเงินปั นผลจากัดไว้ ไม่เกิน 70 เปอร์ เซ็นต์ ซึง่ ศิคริ นทร์ เป็ น
บริ ษัทเดียวที่ทาเช่นนี ้ ที่อื่นจะกาหนดไว้ ไม่ต่ากว่า 70 เปอร์ เซ็นต์ ฝากให้ คิดทบทวนอีก
ครัง้ หนึง่ ต่อมาคือประเด็นที่จะทาให้ บริ ษัทมีกาไรสูงขึ ้น จ ะ ต้ อ ง เ พิ่ ม ร า ย ไ ด้ ล ด
รายจ่าย ซึง่ เป็ นเรื่ องธรรมดา แต่จะลดรายจ่ายได้ อย่างไร
3. ประเด็นของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมี
ไม่ครบ 3 ท่าน และจะเห็นว่ารายงานฉบับนีห้ ลายท่านเป็ นกรรมการแล้ วลาออกไป
ซึ่งหากท่านใดดารงตาแหน่งเกิ น 6 เดือน ขอแนะนาว่าควรที่จะใส่ประวัติของแต่ละ
ท่านลงไปเพื่อเป็ นการให้ เกียรติกบั บุคคลเหล่านัน้
: กล่าวขอบคุณ ในสิ่งที่ผ้ ูถือหุ้นเสนอเพื่อจะทาให้ รายงานมีความสมบูรณ์ มากขึน้
และจะรับเรื่ องนี ้ไปพิจารณา รวมถึงข้ อสังเกตต่างๆที่ตงไว้
ั ้ ในวาระเหล่านี ้ด้ วย
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เลขานุการบริษัท

: ชีแ้ จง 2 เรื่ อง
1. ในส่วนของต้ นทุนอาหารที่เพิ่มมากขึ ้นในปี 2557 เนื่องจากอาหารที่เราขายภายใน
ทุกๆพื ้นที่ของโรงพยาบาล มีการสัง่ วัตถุดิบมาจากที่เดียวกัน เราจะใช้ มาตรฐานของ
วัตถุดิบตามมาตรฐาน HACCP ซึ่งเป็ นอาหารสาหรับคนไข้ เช่น ผักปลอดสารพิษ ที่
เอามาให้ คนไข้ และเราได้ นามาขายในส่วนของผู้ใช้ บริ การของโรงพยาบาลด้ วย แต่
ปี นี เ้ รามี วิ ธี ก ารบริ ห ารต้ น ทุน แบบใหม่ คื อ ให้ ส่ว นของห้ อ งอาหารทัง้ หมดยกเว้ น
ครั ว ผู้ ป่ วยอยู่ ภ ายใต้ การบริ หารงานของบริ ษั ท ลู ก คื อ บริ ษั ท เอส เค อาร์
แมเนจเม้ นท์ จากัด ซึ่งเราจะได้ Credit ในเรื่ องของภาษี ด้วย สามารถ Claim ในส่วน
ของ Vat ซื ้อและ Vat ขายได้ และในส่วนของคุณภาพของวัตถุดิบจะได้ ของในเกรด
B+ หรื อ B อาจไม่จาเป็ นต้ องเป็ น A+ เหมือนที่ใช้ กับผู้ป่วย ซึ่งนี่คือวิธีการจัดการ
ของเรา
2. ในเรื่ องของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ขณะนี ้
ทางบริ ษัทได้ มีการแต่งตังครบทั
้
ง้ 3 ท่านแล้ วในแต่ละคณะ

ผู้ถอื หุ้น
(นายแดน หวานอารมณ์ )

: สอบถาม
1. ตึกใหม่ตามกาหนดการที่ทางผู้บริ หารเรี ยนว่าจะเปิ ด เคยคิดถึงกาหนดการในการ
ทา Event ของโรงพยาบาลหรื อไม่
2. ตึกใหม่ที่จะเปิ ด เมื่อเปิ ดแล้ วจะมีผลต่องบการเงินอย่างไรบ้ าง ขอทราบวิสยั ทัศน์
3. ขอแนะนาในส่วนของผู้ใช้ บริ การ มีความรู้สกึ ว่าห้ องอาหารมีสที มึ เกินไป ให้
ความรู้สกึ หดหู่
4. ปั ญหาเรื่ องที่จอดรถไม่เพียงพอ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

: ชีแ้ จง 2 ประเด็น ในเรื่ องอื่นๆจะขออนุญาตชี ้แจงให้ ทราบในวาระถัดไป
1. ประเด็นเรื่ องห้ องอาหาร ขณะนี ้เรากาลังทาการขยาย เนื่องจากเป็ นจุดที่เป็ นรายได้ ดี
มากของทางโรงพยาบาล ตอนนี ้ที่เห็นทึมๆเนื่องจากมีการปิ ดในส่วนที่กาลังขยายพื ้นที่
ส่งผลให้ แสงสว่างเข้ ามาไม่เพียงพอ และเห็นด้ วยกับผู้ถือหุ้นที่ว่าห้ องอาหารจะต้ องมีสี
สว่าง สบายตา
2. เรามีพื ้นที่อยู่ฝั่งตรงข้ ามโรงพยาบาล ประมาณ 30 ไร่ เพื่อใช้ เป็ นที่จอดรถ แต่สิ่งที่
สาคัญที่สดุ คืออยากได้ ที่จอดรถที่อยู่ใกล้ มากที่สดุ ซึ่งเชื่อว่าเมื่อเปิ ดตึกใหม่จะมีที่จอด
รถเพิ่ มขึน้ อี กประมาณ 380 คันสาหรั บ ผู้ใช้ บ ริ การ นอกจากนีท้ างโรงพยาบาลยัง มี
บริ การจอดรถให้ กบั ลูกค้ า (valet parking) อีกด้ วย

ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั งิ บดุล งบกาไรขาดทุน
ประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
16

ที่ประชุมมีมติอนุมตั งิ บดุล และงบกาไรขาดทุน สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึง่ ได้ ผา่ นการรับรองจาก
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี ้
มีผ้ ถู อื หุ้นที่
จานวน(เสียง)
คิดเป็ นร้ อยละ(%)
เห็นด้ วย
88,212,133
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
รวมจานวนผู้ออกเสียง(245 ราย)
88,212,133
100.0000
หมายเหตุ ในระหว่างประชุมมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้น 5 ราย จานวนหุ้น 11,772,616 หุ้น
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิจัดสรรเงินกาไรประจาปี และจ่ ายเงินปั นผล
ประธาน มอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่เป็ นผู้รายงานในวาระนี ้

กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานต่อที่ประชุม ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 25 และพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ116 บริ ษัทจะต้ องจัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปี เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ 5 เป็ นจานวนเงิน 7,903,458.15 บาท และตามนโยบายจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทกาหนดให้ จ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิได้
ไม่เกินร้ อยละ 70 กาไรสุทธิ สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จานวน 158,069,163.00 บาท ทังนี
้ ้คิดเป็ นเงินโดยรวมไม่เกิน
110,648,414.10 บาท โดยบริ ษัทกาหนดให้ จ่ายเงินปั นผลประจาปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท โดยเปรี ยบเทียบการ
จ่ายเงินปั นผลกับปี ที่ผา่ นมาดังนี ้
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
กาไรสุทธิสาหรับปี (ล้ านบาท)
เงินปั นผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)
รวมเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น (ล้ านบาท)

ปี 2556
148.68
0.80
80.00

ปี 2555
120.51
0.75
71.53

โดยความเห็ นของคณะกรรมการ เห็ นควรเสนอที่ ประชุมผู้ถือหุ้นพิ จารณาอนุมัติจัด สรรเงิ น กาไรสุท ธิ
ประจาปี เป็ นทุนสารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท โดยกาหนดรายชื่ อผู้ถือหุ้นที่
มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนและสิทธิรับเงินปั นผล(Record Date) ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 และให้ รวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 27 มีนาคม 2558 และ
กาหนดวันจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558
ประธาน เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม เรื่ องการจัดสรรเงินกาไรประจาปี และจ่ายเงินปั นผลประจาปี
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ผู้ถอื หุ้น
(นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ)

: สอบถาม
ขอทราบความเห็นคณะกรรมการว่าเหตุใดจึงกาหนดเงินปั นผลเป็ น 0.85 บาท

กรรมการผู้จัดการใหญ่

: วิธีการคานวณเงิ นปั นผล จะคานวณจากกาไรที่เราได้ มา และไม่กระทบต่อการ
ลงทุน ในอนาคต ซึ่ง ตัว เลขในการปั นผลเมื่อ เปรี ย บเที ยบแล้ วเหมาะกับ กิ จ การของ
โรงพยาบาล และจะเห็นว่าตัวเลขเพิ่มจากปี ที่แล้ วจาก 0.80 บาท มาเป็ น 0.85 บาท
ซึ่งถือว่าเป็ นสัญ ญาณให้ เราคาดการณ์ ถึงการปั นผลในปี ถัดไปได้ สรุ ปแล้ วหลักของ
การปั นผลคือ
1. ต้ องไม่ขดั ต่อสภาพคล่อง
2. ดูความเป็ นไปได้ ที่จะมีการปั นผลเพิ่มเติมเพื่อแสดงถึงการเติบโตขึ ้น

ผู้ถอื หุ้น
(นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ)

: สอบถาม
ทาไมบริ ษัทจึงจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 และเสนอว่า ควรจ่ายเงิน
ปั นผลให้ เร็ วกว่านี ้หากไม่มีปัญหาเรื่ องสภาพคล่องทางการเงิน

กรรมการผู้จัดการใหญ่

: ชีแ้ จง ในเรื่ องของการบริ หารจัดการยอมรั บว่าบริ ษัทเร็ วหลายเรื่ อง แต่เรื่ องนี ้เป็ น
เรื่ องที่ต้องระมัดระวังดูแลให้ เรี ยบร้ อย

ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานจึงได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไรประจาปี และ
จ่ายเงินปั นผลประจาปี
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไรและจ่ายเงินปั นผลประจาปี โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. อนุมตั ิจดั สรรเงินกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมายเป็ นเงิน 7,903,458.15 บาท
2. อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท โดยให้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั นผล
(Record Date) ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 และรวบรวมรายชื่ อ ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 27 มีนาคม 2558 และกาหนดวันจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว ในวันที่ 21 พฤษภาคม
2558 ด้ วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี ้
มีผ้ ถู อื หุ้นที่
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวมจานวนผู้ออกเสียง(246 ราย)

จานวน(เสียง)
88,222,133
0
0
88,222,133

คิดเป็ นร้ อยละ(%)
100.0000
0.0000
0.0000
100.0000

หมายเหตุ ในระหว่างประชุมมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้น 1 ราย จานวนหุ้น 10,000 หุ้น
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วาระที่ 6

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่ าสอบบัญชีประจาปี 2557
ประธาน แจ้ งต่อที่ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้ คณะกรรมการบริ ษัทนาเสนอที่ประชุม ผู้ถือ
หุ้นพิจารณาแต่งตังบริ
้ ษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จากัด โดย นายพจน์ อัศวสันติชัย ทะเบียนเลขที่ 4891 และ นายธนะวุฒิ
พิบลู ย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรื อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นในสานักสอบบัญชี เป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2558 ของ
บริ ษัท และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2558 เป็ นจานวนเงิน 1,000,000 บาท ซึ่งเป็ นจานวนเงินที่เพิ่มขึ ้นจาก 2 ปี ที่ผ่านมา
จานวน 50,000 บาท เนื่องจากมาตรฐานบัญชีใหม่ที่มีผลบังคับใช้ แล้ วมีเนื ้องานที่ต้องจัดทาและตรวจสอบเพิ่มขึ ้น โดยเว้ น
วรรคไม่ปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีมาแล้ ว 2 ปี ตามรายละเอียดดังนี ้
ประเภทของค่าตอบแทน
1.ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)
2.ค่าบริ การอื่นๆ (Non-Audit Fee)

ปี 2557
950,000.00
20,275.06

ปี 2556
950,000.00
5,524.00

สาหรับผู้สอบบัญชีที่เสนอในครัง้ นี ้ มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามกฎหมายและไม่ขดั หลักเกณฑ์เงื่อนไขหมุนเวียน
ผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แต่ประการใด
นอกจากนี ้ ประธาน ยังได้ มอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่ รายงานภาพรวมของกิจการในปี 2557
กรรมการผู้จดั การใหญ่ รายงาน ในปี 2557 ที่ผา่ นมาทางโรงพยาบาลได้ ใช้ พื ้นที่ของโรงพยาบาลอย่างเต็มที่ จึง
ทาให้ เกิดการเพิ่มแพทย์มากยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะแพทย์เฉพาะทางโรคด้ านหลอดเลือดสมอง ปั จจุบนั มีแพทย์ประจาจานวน 60
คน แต่คาดว่าจะมีเพิ่มขึ ้นถึง 80 คนภายในกลางปี นี ้ โดยจุดสาคัญที่แสดงให้ เห็นถึงการเติบโตของโรงพยาบาล คือการมีแพทย์
ผู้ เชี่ ย วชาญเข้ าร่ ว มท างานกั บ ทางโรงพยาบาล ซึ่ ง โรงพยาบาลศิ ค ริ น ทร์ ไ ด้ ผ่ า นการรั บ รองมาตรฐานต่ า งๆ ได้ แก่
ISO9001:2008, ISO14001, HA, JCI, GMP, HACCP และ CCPC STROKE ปั จจุบนั ทางโรงพยาบาลศิคริ นทร์ มีแพทย์เฉพาะ
ทางโรคอายุรกรรมเส้ นประสาทสมองทังสิ
้ ้น 3 คน และเมื่อคนไข้ ทราบรายละเอียดต่างๆ และเห็นขันตอนการท
้
างานที่ชดั เจนก็
จะทาให้ เกิดรายได้ เพิ่มมากขึ ้นจากความเชื่อถือของคนไข้ ในปี 2557 ทางโรงพยาบาลได้ จดั การวิ่งมินิมาราธอนเพื่อช่วยเหลือ
เด็กโรคหัวใจพิการแต่กาเนิด โดยมีผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมมากกว่า 3000 คน แสดงให้ เห็นว่าโรงพยาบาลและชุมชนมีความใกล้ ชิด
กัน และในปี 2558 จะเป็ นปี แรกที่ทางโรงพยาบาลศิคริ นทร์ จะเป็ นผู้ทาการผ่าตัดโรคหัวใจเอง ในปั จจุบนั ทางโรงพยาบาลมี
การขยายพื ้นที่ในส่วนของแผนกฉุกเฉิน เพราะทางโรงพยาบาลได้ รับความเชื่อมัน่ จากศูนย์สง่ ต่อทาให้ มีการส่งคนไข้ ฉกุ เฉิน
มายังโรงพยาบาลมากยิ่งขึ ้น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานจึงได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท
และค่าสอบบัญชีประจาปี 2558 โดยไม่รวมค่าบริ การอื่น
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ที่ประชุมมีมติแต่งตังบริ
้ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด โดย นายพจน์ อัศวสันติชยั ทะเบียนเลขที่ 4891 และ
นายธนะวุฒิ พิบลู ย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรื อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นในสานักสอบบัญชี เป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี
2558 ของบริ ษัท และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2558 เป็ นจานวนเงิน 1,000,000 บาท ซึง่ เป็ นจานวนเงินที่เพิ่มขึ ้นจาก 2 ปี
ที่ผา่ นมา จานวน 50,000 บาท ด้ วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ดังนี ้
มีผ้ ถู อื หุ้นที่
จานวน(เสียง)
คิดเป็ นร้ อยละ(%)
เห็นด้ วย
88,329,733
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
รวมจานวนผู้ออกเสียง(247 ราย)
88,329,733
100.0000
หมายเหตุ ในระหว่างประชุมมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้น 1 ราย จานวนหุ้น 107,600 หุ้น
วาระที่ 7

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ
ประธาน ชี ้แจงต่อที่ประชุม ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 9 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติ มหาชน
กาหนดให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 เป็ นอัตราโดยกรรมการที่พ้นตาแหน่งอาจถูกเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่ง
ใหม่ได้ คณะกรรมการบริ ษัทมีจานวน 15 คน ดังนันกรรมการที
้
่ครบออกตามวาระ 5 คน มี ดังนี ้
1. นายสัญญา ศรายุทธ
รองประธานกรรมการและกรรมการบริ หาร
2. นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี
กรรมการและกรรมการผู้จดั การใหญ่
3. นายกิติพนั ธุ์ ศศะนาวิน
กรรมการและประธานกรรมการสรรหา
4. นายจรัญ วิวฒ
ั น์เจษฎาวุฒิ
กรรมการและกรรมการสรรหา
5. นายสุชีพ บุญวีระ
กรรมการและกรรมการบริ หาร
และเนื่องจากไม่มีผ้ ูถือหุ้นรายใดเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรั บการพิจารณาเลือกให้ ดารง
ตาแหน่งกรรมการล่วงหน้ าตามที่บริ ษัทได้ เผยแพร่ ข่าวสารออกไปตัง้ แต่วนั ที่ 17 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริ ษัทจึง
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาให้ บคุ คลดังกล่าวกลับเข้ ามาดารง
ตาแหน่ง ดังนี ้
1. นายสัญญา ศรายุทธ
รองประธานกรรมการและกรรมการบริ หาร
2. นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี
กรรมการและกรรมการผู้จดั การใหญ่
3. นายกิติพนั ธุ์ ศศะนาวิน
กรรมการและประธานกรรมการสรรหา
4. นายจรัญ วิวฒ
ั น์เจษฎาวุฒิ
กรรมการและกรรมการสรรหา
5. นายสุชีพ บุญวีระ
กรรมการและกรรมการบริ หาร
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุม ลงมติพิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่
ครบออกตามวาระ
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ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกจากตาแหน่งตามวาระ โดยเห็นชอบให้ กรรมการ
5 คนเดิมที่ครบออกตามวาระกลับเข้ ามาดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์
ดังนี ้
1. นายสัญญา ศรายุทธ
รองประธานกรรมการและกรรมการบริ หาร
มีผ้ ถู อื หุ้นที่
จานวน(เสียง)
คิดเป็ นร้ อยละ(%)
เห็นด้ วย
88,329,733
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
รวมจานวนผู้ออกเสียง ( 247 ราย)
88,329,733
100.0000
2. นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี กรรมการและกรรมการผู้จดั การใหญ่
มีผ้ ถู อื หุ้นที่
จานวน(เสียง)
เห็นด้ วย
88,329,733
ไม่เห็นด้ วย
0
งดออกเสียง
0
รวมจานวนผู้ออกเสียง (247 ราย)
88,329,733

คิดเป็ นร้ อยละ(%)
100.0000
0.0000
0.0000
100.0000

3. นายกิติพนั ธุ์ ศศะนาวิน
กรรมการและประธานกรรมการสรรหา
มีผ้ ถู อื หุ้นที่
จานวน(เสียง)
เห็นด้ วย
88,329,733
ไม่เห็นด้ วย
0
งดออกเสียง
0
รวมจานวนผู้ออกเสียง (247 ราย)
88,329,733

คิดเป็ นร้ อยละ(%)
100.0000
0.0000
0.0000
100.0000

4. นายจรัญ วิวฒ
ั น์เจษฎาวุฒิ กรรมการและกรรมการสรรหา
มีผ้ ถู อื หุ้นที่
จานวน(เสียง)
เห็นด้ วย
88,329,733
ไม่เห็นด้ วย
0
งดออกเสียง
0
รวมจานวนผู้ออกเสียง (247ราย)
88,329,733

คิดเป็ นร้ อยละ(%)
100.0000
0.0000
0.0000
100.0000
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5. นายสุชีพ บุญวีระ
กรรมการและกรรมการบริ หาร
มีผ้ ถู อื หุ้นที่
จานวน(เสียง)
เห็นด้ วย
88,329,733
ไม่เห็นด้ วย
0
งดออกเสียง
0
รวมจานวนผู้ออกเสียง (247ราย)
88,329,733

คิดเป็ นร้ อยละ(%)
100.0000
0.0000
0.0000
100.0000

วาระที่ 8

พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ประธาน แจ้ งต่อ ที่ ป ระชุ ม ตามพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากัด ปี พ.ศ. 2535 มาตรา 90 โดย
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรให้ คณะกรรมการบริ ษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนดค่าตอบแทนกรรมการทุก
คน ทุกคณะ ทังคณะกรรมการบริ
้
ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ในรูปของเงินประจาตาแหน่ง เบี ้ยประชุม และบาเหน็จ
ประจาปี 2558 เป็ นเงินรวม 9,975,000 บาท ซึง่ เป็ นจานวนเงินเท่ากับ 4 ปี ที่ผา่ นมาโดยยังไม่ได้ เสนอให้ ปรับเพิ่มเติมเนื่องจาก
เห็นว่า บริ ษัทฯ มีภาระค่าใช้ จ่ายสูงในการก่อสร้ างอาคารใหม่
ผู้ถอื หุ้น
: สอบถาม ตามหลักการ CG มาตรา 85 ควรมีการแจกแจงค่าตอบแทนกรรมการให้
(นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ)
ชัดเจน
ประธาน

: ชีแ้ จง จะมีเอกสารชี ้แจงให้ ผ้ ถู ือหุ้นในภายหลัง

ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานจึงได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการทุกคณะ ทังคณะกรรมการบริ
้
ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุก
ชุดในรูปของเงินประจาตาแหน่ง เบี ้ยประชุม และบาเหน็จ เป็ นเงินรวม 9,975,000 บาท ซึ่งเป็ นจานวนเงินเท่ากับปี ที่ผ่านมา
ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้เข้ าร่วมประชุมทังหมด
้
ดังนี ้
มีผ้ ถู อื หุ้นที่
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวมจานวนผู้ออกเสียง (247 ราย)

จานวน(เสียง)
88,329,733
0
0
88,329,733
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คิดเป็ นร้ อยละ(%)
100.0000
0.0000
0.0000
100.0000

วาระที่ 9

พิจารณาขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)

ประธาน มอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัทรายงานให้ ที่ประชุมทราบ
เลขานุ การบริ ษัท รายงานให้ ที่ประชุมทราบ สืบเนื่องจากการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อ
วันที่ 11 กันยายน 2557 มีมติอนุมตั ิให้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 40,000,000 หุ้น และบริ ษัทได้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุนให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) 5 หุ้นเดิม : 1 หุ้นเพิ่มทุน ในราคา
เสนอขายหุ้นละ 15 บาทไปเสร็ จสิ ้นแล้ วจานวน 20,000,000 หุ้น ยังคงเหลือจัดสรรอีกจานวน 20,000,000 หุ้น เป็ นแบบมอบ
อานาจทัว่ ไป (General Mandate) ซึง่ ตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุนฉบับที่ ทจ. 28/2551 กาหนดให้ เสนอขาย
หุ้นให้ แล้ วเสร็ จภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิ
เนื่องจากระยะเวลาของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะครบกาหนด 1 ปี คณะกรรมการมีความเห็นให้ ขยาย
เวลาของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปอีก 1 ปี เพื่อความรอบคอบและเหมาะสมกับการดาเนินการของบริ ษัท จึงมีความเห็น
ให้ เสนอที่ประชุมผู้ถื อหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ ขยายเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 20,000,000 หุ้น ไปอีก 1 ปี โดย
เงื่อนไขการจัดสรรให้ เป็ นไปตามเดิมที่อนุมตั ิไว้ ดังนี ้
1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 6.50 บาท เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในคราวเดียวกันหรื อหลายคราวก็ได้ รวมถึงอานาจในการกาหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและ
เงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ ดาเนินการให้ แล้ วเสร็ จ
ภายในวันที่บริ ษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ในครัง้ ถัดไป หรื อภายในวันที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องจัดให้ มีการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ในครัง้ ถัดไป ทังนี
้ ้แล้ วแต่วนั ใดจะถึงก่อน รวมถึงการเข้ าเจรจาทาความตกลงและลงนามในเอกสารและ
สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องรวมทังด
้ าเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และลงนามในเอกสาร
คาขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการ
ยื่นคาขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 6.50 บาท ทังจ
้ านวนหรื อแต่
บางส่วนในคราวเดียวกันหรื อต่างคราวกันให้ แก่นกั ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรื อ นักลงทุนประเภทสถาบัน (นักลงทุน) ซึ่ง
เป็ นบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่ อง การขออนุญาต
และการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ในราคาเสนอขายไม่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคา
ตลาดโดย “ราคาตลาด” ให้ คานวณจากราคาถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้าหนักของการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างน้ อย
7 วัน แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริ ษัทหรื อคณะกรรมการบริ หารมีมติจดั สรรและเสนอขายหุ้นต่อ
นักลงทุน
ทังนี
้ ้ ให้ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้มีอานาจพิจารณา
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และกาหนดระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้ แก่นกั ลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
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ผู้ถอื หุ้น
(คุณพรรณทิพย์ พูนไพโรจน์ )

: สอบถาม
ประเด็ น แรก สะดุด ตากับ ข้ อ ความที่ ว่า “ศิ ค ริ น ทร์ กรุ ง เทพฯ” อยากให้ อ ธิ บ ายถึ ง
โรงพยาบาลในเครื ออื่นๆ ยังมีอีกไหม และให้ ช่วยเล่าถึงการดาเนินงานด้ วย

กรรมการผู้จัดการใหญ่ : ชีแ้ จงประเด็นแรก หลังจากทางโรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่ ได้ มีการปรับปรุ ง
ทางบริ ษัทศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน) ได้ มีการเพิ่มทุนเข้ า ไปยังโรงพยาบาลศิคริ นทร์
หาดใหญ่ ปั จจุบนั ทางบริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ 10% ซึ่งไม่มากนัก
แต่ทางบริ ษัทมองเห็นว่าทางโรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่ จะทาผลกาไรตอบแทน
ให้ กับ บริ ษั ท ได้ ดี โรงพยาบาลศิ ค ริ น ทร์ ห าดใหญ่ จ ากการที่ เ ป็ นโรงพยาบาลฟื ้น ฟู
กลายมาเป็ นโรงพยาบาลปกติ แ ละมี ผ้ ูม าลงทุน เพิ่ ม ขึ น้ โดยทางบริ ษั ท ศิ ค ริ น ทร์
จากัด (มหาชน) ได้ เพิ่มทุนเข้ าไปอีก 27 ล้ านบาท ทาให้ มูลค่าที่ลงทุนไปกลับมาเป็ น
ทุน ของบริ ษั ท ศิค ริ น ทร์ จ ากัด (มหาชน) สาหรั บ บริ ษั ทศิ คริ นทร์ จ ากการเพิ่ม ทุน ใน
รอบที่ ผ่า นมาท าให้ บ ริ ษั ท มี สภาพคล่อ งทางการเงิ น และมี เ ครดิ ต ที่ ดี ในอนาคตถ้ า
จะต้ อ งมี ก ารเพิ่ ม ทุน จะมี ก ารแจ้ งให้ ผ้ ู ถื อ หุ้น ทราบก่ อ นอย่ า งแน่ น อน ทางบริ ษั ท
ศิ ค ริ น ทร์ จ ากัด (มหาชน) ได้ ร่ ว มท างานกับ สถาบัน บัณ ฑิ ต บริ ห ารธุ ร กิ จ ศศิ น ทร์
แห่ง จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย ในเรื่ อ งการบริ ห ารบุค ลากรของโรงพยาบาลเพื่ อ ให้
สามารถแข่งขันได้ ภายใน AEC เป็ นการยืนยันว่าบุคลากรที่ทางานอยู่ในโรงพยาบาล
ศิคริ นทร์ มีคณ
ุ ภาพสูง และยังมีทีมญี่ปนจาก
ุ่
Genki Mura Group ที่เข้ ามาร่ วมงานกับ
ทางโรงพยาบาล หรื อการมาดูงานของกลุ่ม Scandinavian และเป็ นเรื่ องที่น่ายินดี
อย่างยิ่งที่ทางคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ เข้ ามาเยี่ยมดูงานภายใน
โรงพยาบาลศิคริ นทร์ ในส่วนการทางานของระบบซอฟท์แวร์ ซึง่ ในปั จจุบนั โรงพยาบาล
ศิคริ นทร์ จดั ทาระบบซอฟท์แวร์ โดยสามารถเก็บเอกสารต่างๆไว้ ในอุปกรณ์ แท็ บ เลต
ได้ และในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ผู้บริ หารจากโรงพยาบาลศิริราชจะเข้ ามาเยี่ยมชม
ระบบการจัดการของโรงพยาบาลเช่นกัน
ผู้ถอื หุ้น
(คุณพรรณทิพย์ พูนไพโรจน์ )
เลขานุการบริษัท

: สอบถาม ประเด็นที่ 2 ในการเพิ่มทุนจะจัดสรรอย่างไร

: ชีแ้ จง ประเด็นที่สองว่า จานวนหุ้นอีก 20 ล้ านหุ้นที่เหลือจะแบ่งออกเป็ นสองส่วน
1. จานวน 15,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
2.จานวน 5,000,000 หุ้น เสนอขายกับนักลงทุนเฉพาะเจาะจง และ/หรื อนักลงทุน
ประเภทสถาบันเป็ นบุคคลในวงจากัด ในส่วนของราคาเสนอขายไม่ต่ากว่าร้ อยละ
90 ของราคาตลาด

24

ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานจึงได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) ไปอีก 1 ปี
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate)ไป
อีก 1 ปี ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้เข้ าร่วมประชุมทังหมด
้
ดังนี ้
มีผ้ ถู อื หุ้นที่
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวมจานวนผู้ออกเสียง(247ราย)

จานวน(เสียง)
88,329,733
0
0
88,329,733

คิดเป็ นร้ อยละ(%)
100.0000
0.0000
0.0000
100.0000

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ประธาน แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า โดยกฎหมายการเสนอเรื่ องใดให้ พิจารณาในวาระนี ้ ผู้เสนอเรื่ องจะต้ องมี
เสียงสนับสนุนข้ อเสนอไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
อย่างไรก็ตามก็ยงั คงยึดถื อเป็ นข้ อปฏิบตั ิที่
อนุโลมให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรื อข้ อเสนอแนะก็สามารถทาได้ ในวาระนี ้
ผู้ถอื หุ้น
(นายแดน หวานอารมณ์ )
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้ถอื หุ้น
(คุณพรรณทิพย์ พูนไพโรจน์ )
เลขานุการบริษัท

ผู้ถอื หุ้น
(นายกุศลช่ วย อินทร์ แหยม)

: สอบถาม ในส่วนของอาคารใหม่ที่เคยบอกว่าจะมีสว่ นพื ้นที่ให้ บริ การผู้ถือหุ้น
อยากทราบว่ายังจะมีอยูห่ รื อไม่
: ชีแ้ จง พืน้ ที่สาหรั บให้ บริ การผู้ถือหุ้นในการตรวจสุขภาพจะอยู่ในชัน้ ที่ 2 และจะมี
เจ้ าหน้ าที่ต้อนรั บในส่วนของผู้ถือหุ้น ทางบริ ษัทต้ องขอเรี ยนว่าจะต้ องมีการบริ หาร
จัด การอี ก ครั ง้ ในส่ว นของขัน้ ตอนการบริ ก ารผู้ถื อ หุ้น และขอขอบคุณ ผู้ถื อ หุ้น ที่ ใ ห้
ความไว้ วางใจในโรงพยาบาลศิคริ นทร์ เสมอ
: สอบถาม ราคาหุ้นที่จะจาหน่ายใช้ หลักเกณฑ์อย่างไร เหมือนเดิมหรื อไม่ ในราคา
หุ้นละ 15 บาท หรื อในราคาตลาดหลักทรัพย์ของวันที่แล้ วหรื อวันนี ้
: ชีแ้ จง จะไม่ใช่ราคา 15 บาทแบบครัง้ ที่แล้ ว แต่ราคาที่เสนอขายไม่ต่ากว่าร้ อยละ
90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด ให้ คานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของการ
ซื ้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์อย่างน้ อย 7 วัน แต่ไม่เกิน 15 วันทาการ
: เสนอแนะ
1. โรงพยาบาลควรจะมีการจัดตังศู
้ นย์ดแู ลผู้สงู อายุ เนื่องจากปั จจุบนั ผู้สงู อายุมีเพิ่ม
มากขึ ้นเรื่ อยๆ
25

2.ทางขึ ้นบันไดด้ านหลังอาคาร 2 แบ่งระดับขันเป็
้ น 3 ส่วน น่าจะมีทางลาดสาหรั บ
ผู้สงู อายุ
เลขานุการบริษัท

: ชีแ้ จง มีแผนจะเปิ ดศูนย์ดูแลผู้สงู อายุในโรงพยาบาลศิคริ นทร์ ซึ่งกาลังอยู่ในช่วง
ศึกษาความเป็ นไปได้ และโรคที่เกี่ยวกับผู้สงู อายุ ถ้ าทาการเปิ ดแล้ วต้ องการทาแบบ
One-stop service ดูแลลูกค้ าแบบครบวงจร คาดว่าจะเห็นผลภายใน 2 เดือนในช่วง
เปิ ดอาคารใหม่

กรรมการผู้จัดการใหญ่

: ตอบข้ อเสนอแนะ เรื่ องบันไดด้ านหลังอาคาร 2 เนื่องจากมีการปรับปรุ งร้ านอาหาร
จึงได้ มีการปิ ดทางลาด เมื่อปรั บปรุ งแล้ วจะทาทางลาดขยายให้ ใหญ่ ขึน้ และจะเปิ ด
ใช้ ใหม่ ซึ่งในการสร้ างทางลาดนัน้ เป็ นข้ อบังคับ ของมาตรฐานในการเคลื่อ นย้ า ย
ผู้ป่วยอยูแ่ ล้ ว

ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาเข้ าร่วมประชุมโดยพร้ อมเพรี ยงกัน
พร้ อมกับให้ คาแนะนา และข้ อเสนอที่เป็ นประโยชน์ และขอบคุณที่สนับสนุ นกิจกรรมของบริ ษัทสม่าเสมอด้ วยดีตลอดมา ใน
นามของคณะกรรมการขอยืนยันว่าจะกากับดูแล และร่วมบริ หารงานของบริ ษัทอย่างเต็มที่ด้วยความสุจริ ตและชอบธรรม เพื่อ
นาประโยชน์กลับคืนให้ ผ้ ถู ือหุ้นอย่างเต็มกาลังความสามารถ และขอปิ ดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 37 ประจา ปี
2558
ปิ ดประชุมเวลา 11.30 นาฬิกา

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

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

(1) ข้ าพเจ้ า
_
_
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
__
_
อาเภอ/เขต
จังหวัด
_
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
(2)
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
(3)
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครัง้
ที่ 38 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ห้ องประชุม ชัน้ 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิคริ นทร์ เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนน
ศรี นคริ นทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้ วย
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(

ผู้มอบฉันทะ
)
ผู้รับมอบฉันทะ
)
พยาน
)
พยาน
)

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

(1) ข้ าพเจ้ า
_
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
__
_
อาเภอ/เขต
จังหวัด
_
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
(2)
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
(3)
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครัง้
ที่ 38 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ห้ องประชุม ชัน้ 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิคริ นทร์ เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนน
ศรี นคริ นทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้ วย
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ดังนี ้
วาระที่ 1 เรื่ อง ที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
วาระที่ 2 เรื่ อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 37
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หน้ า 1 ของจานวน 5 หน้ า
28

วาระที่ 3 เรื่ อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2558
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
วาระที่ 4 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั งิ บดุล งบกาไรขาดทุนประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
วาระที่ 5 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรเงินกาไรประจาปี และจ่ายเงินปั นผล
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
วาระที่ 6 เรื่ อง พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท และค่าสอบบัญชีประจาปี 2559
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
วาระที่ 7 เรื่ อง พิจาณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ครบออกตามวาระ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
วาระที่ 8 เรื่ อง พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หน้ า 2 ของจานวน 5 หน้ า
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วาระที่ 9 เรื่ อง พิจารณาขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
วาระที่ 10 เรื่ อง พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณี ที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชัดเจนหรื อในกรณี ที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรื อ ลงมติในเรื่ อ งใดนอกเหนือ จากเรื่ อ งที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงหรื อเพิ่มเติม
ข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
(

ผู้มอบฉันทะ
)

ลงชื่อ
(

ผู้รับมอบฉันทะ
)

ลงชื่อ
(

พยาน
)

ลงชื่อ
(

พยาน
)

หมายเหตุ
1. ผู้ถือ หุ้นที่มอบฉันทะจะต้ อ งมอบฉันทะให้ ผ้ ูรั บมอบฉันทะเพี ยงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
3. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่ าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หน้ า 3 ของจานวน 5 หน้ า
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน)
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 38 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ห้ องประชุม ชัน้ 8 อาคาร 3
โรงพยาบาลศิคริ นทร์ เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้ วย

 วาระที่

เรื่ อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

 วาระที่

เรื่ อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

 วาระที่

เรื่ อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

 วาระที่

เรื่ อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

 วาระที่

เรื่ อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

 วาระที่

เรื่ อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หน้ า 4 ของจานวน 5 หน้ า
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 วาระที่

เรื่ อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ

 วาระที่

เรื่ อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

 วาระที่

เรื่ อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

 วาระที่

เรื่ อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

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

(1) ข้ าพเจ้ า
_
_
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
__
_
อาเภอ/เขต
จังหวัด
_
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
(2)
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
(3)
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 38 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ห้ องประชุม ชัน้ 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิคริ นทร์ เลขที่ 4/29 หมู่ 10
ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้ วย
(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่วน คือ
หุ้นสามัญ .....................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ .......................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ .................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..................... เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ทงหมด
ั้
...................................... เสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. หน้ า 1 ของจานวน 6 หน้ า
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(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 เรื่ อง ที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นชอบ................ เสียง  ไม่เห็นชอบ............เสียง  งดออกเสียง............เสียง
 วาระที่ 2 เรื่ อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 37
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นชอบ................ เสียง  ไม่เห็นชอบ............เสียง  งดออกเสียง............เสียง
วาระที่ 3 เรื่ อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2558
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นชอบ................ เสียง  ไม่เห็นชอบ............เสียง  งดออกเสียง............เสียง
วาระที่ 4 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั งิ บดุล งบกาไรขาดทุนประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นชอบ................ เสียง  ไม่เห็นชอบ............เสียง  งดออกเสียง............เสียง
วาระที่ 5 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรเงินกาไรประจาปี และจ่ายเงินปั นผล
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นชอบ................ เสียง  ไม่เห็นชอบ............เสียง  งดออกเสียง............เสียง
วาระที่ 6 เรื่ อง พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท และค่าสอบบัญชีประจาปี 2559
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นชอบ................ เสียง  ไม่เห็นชอบ............เสียง  งดออกเสียง............เสียง
วาระที่ 7 เรื่ อง พิจาณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ครบออกตามวาระ
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นชอบ................ เสียง  ไม่เห็นชอบ............เสียง  งดออกเสียง............เสียง
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การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
วาระที่ 8 เรื่ อง พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นชอบ................ เสียง  ไม่เห็นชอบ............เสียง  งดออกเสียง............เสียง
วาระที่ 9 เรื่ อง พิจารณาขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นชอบ................ เสียง  ไม่เห็นชอบ............เสียง  งดออกเสียง............เสียง
วาระที่ 10 เรื่ อง พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นชอบ................ เสียง  ไม่เห็นชอบ............เสียง  งดออกเสียง............เสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไ ม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณี ที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชัดเจนหรื อในกรณี ที่ที่
ประชุมมีก ารพิจารณาหรื อ ลงมติในเรื่ อ งใดนอกเหนือ จากเรื่ อ งที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงหรื อเพิ่มเติม
ข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
ผู้มอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. หน้ า 3 ของจานวน 6 หน้ า
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หมายเหตุ

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

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

5. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. หน้ า 4 ของจานวน 6 หน้ า
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน)
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 38 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ห้ องประชุม ชัน้ 8 อาคาร 3
โรงพยาบาลศิคริ นทร์ เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้ วย

 วาระที่

เรื่ อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นชอบ................ เสียง  ไม่เห็นชอบ............เสียง  งดออกเสียง............เสียง

 วาระที่

เรื่ อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นชอบ................ เสียง  ไม่เห็นชอบ............เสียง  งดออกเสียง............เสียง

 วาระที่

เรื่ อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นชอบ................ เสียง  ไม่เห็นชอบ............เสียง  งดออกเสียง............เสียง
เรื่ อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นชอบ................ เสียง  ไม่เห็นชอบ............เสียง  งดออกเสียง............เสียง

 วาระที่

 วาระที่

เรื่ อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นชอบ................ เสียง  ไม่เห็นชอบ............เสียง  งดออกเสียง............เสียง

 วาระที่

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

เรื่ อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นชอบ................ เสียง  ไม่เห็นชอบ............เสียง  งดออกเสียง............เสียง
การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ

 วาระที่

เรื่ อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นชอบ................ เสียง  ไม่เห็นชอบ............เสียง  งดออกเสียง............เสียง

 วาระที่

เรื่ อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นชอบ................ เสียง  ไม่เห็นชอบ............เสียง  งดออกเสียง............เสียง

 วาระที่

เรื่ อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นชอบ................ เสียง  ไม่เห็นชอบ............เสียง  งดออกเสียง............เสียง

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


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

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

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

การออกเสียงลงคะแนน
* ข้ อ 10. (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
* ข้ อ 14. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่จะมอบฉันทะให้
บุคคลอื่นเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้
* ข้ อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
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(1) ในกรณีปรกติให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
* พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน จากัด มาตรา 31 ภายใต้ บงั คับมาตรา 19 วรรคสองบริ ษัทจะแก้ ไขเพิ่มเติม
บริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับของบริ ษัทได้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3ใน4 ของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ในการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัทให้ บริ ษัทขอจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติม
ภายในสิบสีว่ นั นับแต่วนั ที่ที่ประชุมลงมติ
* พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน จากัด มาตรา 115 การจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไรจะ
กระทามิได้ ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผล
เงินปั นผลนันให้
้ แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้ นแต่จะมีข้อบังคับกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในเรื่ อง
หุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปั นผลต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เมื่อข้ อบังคับของบริ ษัทกาหนดให้ ทาได้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ น
ครัง้ คราว เมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีกาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนันและเมื
้
่อได้ จ่ายเงินปั นผลแล้ ว ให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
ในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลนันให้
้ กระทาภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อคณะกรรมการลงมติ
แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้ โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนันในหนั
้
งสือพิมพ์ด้วย
6.4
กรณีไม่ มีกาหนดไว้ ในข้ อบังคับ
* ข้ อ 1. ข้ อบังคับนี ้ถ้ ามิได้ ตราไว้ เป็ นอย่างอื่นให้ นาบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัดมาใช้ บงั คับ
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คานิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดคานิยามกรรมการอิสระไว้ เท่ากับข้ อกาหนดขันต
้ ่าของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี ้
กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ มีทกั ษะที่หลากหลายเป็ นประโยชน์ต่อ
บริ ษัทฯ มีความเข้ าใจเป็ นอย่างดีถึงหน้ าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ พร้ อมที่จะ
แสดงความคิดเห็นโดยอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่ องต่าง ๆ โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ และเป็ นธรรมต่อผู้
ถือหุ้นหรื อผู้มีสว่ นได้ เสีย สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้ กบั การเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ ได้ อย่างเต็มที่โดยกรรมการ
อิสระจะต้ องเป็ นกรรมการที่ไม่มีธุรกิจหรื อการงานใดอันเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิ สระของ
ตน และจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
นิติบคุ คลที่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ ว ย
2. ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน รวมทังไม่
้ เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา หรื อเป็ นผู้มี
อานาจควบคุม เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้ ทังนี
้ ้ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่
เคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
3. ไม่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ น
ผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อ บริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีมลู ค่ารายการตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ หรื อตังแต่
้ 20
ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า กับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้
มี อ านาจควบคุม ของบริ ษั ท รวมทัง้ ไม่เ ป็ นหรื อ เคยเป็ นผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ ห รื อ ผู้มี อ านาจควบคุม ของผู้ที่ มี
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม นิติบคุ คลที่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทเว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมี ลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการ
แต่งตัง้
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม นิติบุคคลที่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม นิติบุคคลที่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับ
การแต่งตัง้
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บ ริ การทางวิชาชีพใด ๆ เช่นที่ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึ กษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สนิ เป็ นต้ น ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาท ต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม นิติ
บุคคลที่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอานาจควบคุม และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วน
ของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับ
การแต่งตัง้
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7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้น ซึ่ง
เป็ นผู้เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อยหรื อไม่
เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รั บ
เงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่
มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับบริ ษัท หรื อ บริ ษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
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ข้ อมูลของผู้ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล
พลตารวจโทจารักษ์ แสงทวีป
อายุ 80 ปี
ตาแหน่ งในปั จจุบนั ของบริษัท
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริ หาร
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้
กรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
เป็ นกรรมการรายเดิมของบริ ษัท ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พจิ ารณาถึงความเหมาะสมในด้ านคุณสมบัติ
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบออกตามวาระแล้ ว เห็นว่าเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษา
- ปริ ญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรี ยนนายร้ อยตารวจ
การฝึ กอบรม
- หลักสูตร Corporate Governance Report of Thai Listed Companies
- สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่
51/2004
- สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่
12/2004
- หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2004
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ตาแหน่ ง/ประสบการณ์ ทางาน
2549 – ปั จจุบนั
2545 - ปั จจุบนั
2550 – 2551
2545 – 2549
2537 – 2539

รองประธานกรรมการ บริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริ ษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน ้าภาคตะวันออก จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน)
ผู้บญ
ั ชาการศึกษา กรมตารวจ

ประวัติการดารงตาแหน่ งกรรมการของ บริษัท ศิครินทร์ จากัด (มหาชน)
ตาแหน่ ง

ตาแหน่ งด้ านกรรมการ
ตาแหน่ งด้ านบริหาร

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ
การถือหุ้นในบริษัท

- รองประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการบริ หาร
13 ปี (ตังแต่
้ พ.ศ. 2545 ถึง ปั จจุบนั )
ร้ อยละ 0.06 รวมคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ ามี)
ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชาระแล้ ว (ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2558)
การประชุมคณะกรรมการ 12/12 ครัง้
ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา

การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2558
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่น ๆ
- การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -

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

ข้ อมูลของผู้ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ งในปั จจุบนั ของบริษัท

นายศักดิ์ชยั ธนบุญชัย
รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) และ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท

อายุ

59

ปี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
เป็ นกรรมการรายเดิมของบริ ษัท ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พจิ ารณาถึงความเหมาะสมในด้ านคุณสมบัติ
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบออกตามวาระแล้ ว เห็นว่าเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษา
- ปริ ญญาเอก กิตติมศักดิ์ สาขาบริ หารธุรกิจ American Coastline ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- วุฒิบตั ร หลักสูตรสังคมศาสตร์ ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วุฒิบตั ร หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านการค้ าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้ า (TEPCOT) รุ่นที่ 2
การฝึ กอบรม
- หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9/2009
- สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่
12/2004
ตาแหน่ ง/ประสบการณ์ ทางาน
2557 - ปั จจุบนั
สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
2557 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมาธิการสวัสดิการ สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
2557 - ปั จจุบนั
กรรมาธิการต่างประเทศ สภานิตบิ ญ
ั ญัติแห่งชาติ
2557 - ปั จจุบนั
กรรมาธิการสือ่ สารและเทคโนโลยี สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
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2556 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั
2545 – ปั จจุบนั
2542 – ปั จจุบนั
2549 – 2551
2549 – 2551
2548 – 2550
2543 – 2546
2539 – 2543
2536 – 2539

กรรมการ บริ ษัท มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
กรรมการบริ หาร สถาบันพระปกเกล้ า
ประธานสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริ ษัท S.A.S. CTAMAD Co., Ltd. โรงแรมเมเลียฮานอย
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด
(มหาชน)
กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท เซ็ปป้า จากัด
สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค
กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรม
กรรมการ การไฟฟ้ านครหลวง
สมาชิกวุฒิสภา
กรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย

ประวัติการดารงตาแหน่ งกรรมการของ บริษัท ศิครินทร์ จากัด (มหาชน)
- กรรมการ
- ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ตาแหน่ งด้ านบริหาร
- ไม่มี
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ
13 ปี (ตังแต่
้ พ.ศ. 2545 ถึง ปั จจุบนั )
การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2557
การประชุมคณะกรรมการ 11/12 ครัง้
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา
ตาแหน่ ง

ตาแหน่ งด้ านกรรมการ

การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่น ๆ
- การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน จานวน 2 แห่ง ได้ แก่
1. กรรมการ บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
2. กรรมการ บริ ษัท มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน)
- การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน จานวน 1 แห่ง ได้ แก่
1. กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท เซ็ปป้า จากัด
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- การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
- ไม่มี ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่ อย
ความสัมพันธ์ กับบริษัท/บริ ษัทย่ อย/บริษัทร่ วม หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจที่มนี ัยสาคัญ อันอาจมีผลทาให้ ไม่ สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่ างเป็ นอิสระ
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ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ข้ อมูลของผู้ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล
นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์
อายุ 60 ปี
ตาแหน่ งในปั จจุบนั ของบริษัท
กรรมการ (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้
กรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
เป็ นกรรมการรายเดิมของบริ ษัท ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พจิ ารณาถึงความเหมาะสมในด้ านคุณสมบัติ
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบออกตามวาระแล้ ว เห็นว่าเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษา
- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ Font Bonne College ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึ กอบรม
- หลักสูตร หลักบัญชี VS หลักภาษี ความเหมือนที่แตกต่าง
- หลักสูตร Accounting for Non-Accounting Audit Committee
- สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่
119/2009
- สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่
56/2006
ตาแหน่ ง/ประสบการณ์ ทางาน
2552 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษัท ศรี อทู่ อง จากัด
2548 – ปั จจุบนั
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน)
2549 – 2555
กรรมการหอการค้ า ไทย-ฟิ นแลนด์
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2550 – 2551
2536 – 2551
2534 – 2536

กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท เอชทีเอฟอี จากัด (STFE)
รองกรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ศรีอทู่ อง จากัด
Project Engineer Kuether & Associates, Inc. USA/Engineering Consultant

ประวัติการดารงตาแหน่ งกรรมการของ บริษัท ศิครินทร์ จากัด (มหาชน)
ตาแหน่ ง

ตาแหน่ งด้ านกรรมการ
ตาแหน่ งด้ านบริหาร

- กรรมการ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ไม่มี

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ
10 ปี (ตังแต่
้ พ.ศ. 2548 ถึง ปั จจุบนั )
การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2557
การประชุมคณะกรรมการ 12/12 ครัง้
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่น ๆ
- การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี –
- การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน จานวน 1 แห่ง ได้ แก่
1. ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษัท ศรี อทู่ อง จากัด
- การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
- ไม่มี ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่ อย
ความสัมพันธ์ กับบริษัท/บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วม หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจที่มนี ัยสาคัญ อันอาจมีผลทาให้ ไม่ สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่ างเป็ นอิสระ
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ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ข้ อมูลของผู้ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล
นายกษิ ดิศ อัชนันท์
อายุ 36 ปี
ตาแหน่ งในปั จจุบนั ของบริษัท
กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้
กรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
เป็ นกรรมการรายเดิมของบริ ษัท ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พจิ ารณาถึงความเหมาะสมในด้ านคุณสมบัติ
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบออกตามวาระแล้ ว เห็นว่าเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษา
- ปริ ญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา Brigham Young University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
การฝึ กอบรม
- ไม่มี
ตาแหน่ ง/ประสบการณ์ ทางาน
2555 – ปั จจุบนั
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน)
2548 – 2552
วิศวกร WSP Cantor Seinuk, New York, USA
ประวัติการดารงตาแหน่ งกรรมการของ บริษัท ศิครินทร์ จากัด (มหาชน)
ตาแหน่ ง

ตาแหน่ งด้ านกรรมการ
ตาแหน่ งด้ านบริหาร

- กรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ
- ไม่มี
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จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ
การถือหุ้นในบริษัท
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2557
ข้ อพิพาททางกฎหมาย

3 ปี (ตังแต่
้ พ.ศ. 2555 ถึง ปั จจุบนั )
ไม่มี
การประชุมคณะกรรมการ 11/12 ครัง้
ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา

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

ข้ อมูลของผู้ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล
ดร. ทิม นพรัมภา
อายุ 30 ปี
ตาแหน่ งในปั จจุบนั ของบริษัท
กรรมการและกรรมการสรรหา
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้
กรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
เป็ นกรรมการรายเดิมของบริ ษัท ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พจิ ารณาถึงความเหมาะสมในด้ านคุณสมบัติ
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบออกตามวาระแล้ ว เห็นว่าเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษา
การฝึ กอบรม
- ไม่มี

ปริ ญญาเอก บริ หารธุรกิจสาขาวิชาSupply Chain Management, Whitman School of Management
Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Operations Research, Fu Foundation School of Engineering
and Applied Sciences, Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญาตรี สาขาวิชา Management Sciences, London School of Economics สหราชอาณาจักร

ตาแหน่ ง/ประสบการณ์ ทางาน
ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2555 - 2557

กรรมการสรรหา บริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน)
อาจารย์ ภาควิชาพาณิชย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาบริ หารธุรกิจ Providence College สหรัฐอเมริ กา
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ประวัติการดารงตาแหน่ งกรรมการของ บริษัท ศิครินทร์ จากัด (มหาชน)
ตาแหน่ ง
ตาแหน่ งด้ านกรรมการ - กรรมการ
- กรรมการสรรหา
ตาแหน่ งด้ านบริหาร
- ไม่มี
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ
การถือหุ้นในบริษัท

1 ปี (ตังแต่
้ พ.ศ. 2557 ถึง ปั จจุบนั )
ร้ อยละ 1.21 รวมคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ ามี)
ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชาระแล้ ว (ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2558)
การประชุมคณะกรรมการ 8/12 ครัง้
ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา

การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2557
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่น ๆ
- การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี –
- การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี –
- การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
- ไม่มี ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่ อย
ความสัมพันธ์ กับบริษัท/บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วม หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจที่มนี ัยสาคัญ อันอาจมีผลทาให้ ไม่ สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่ างเป็ นอิสระ
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ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ข้ อมูลของผู้สอบบัญชี
ชื่อ-นามสกุล
สถานที่ทางาน
ตาแหน่ ง
การศึกษา
2552 – 2553
2551
2548
2539
2537
2535

นายพจน์ อัศวสันติชยั
บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
ผู้สอบบัญชี

อายุ

48 ปี

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

การฝึ กอบรม
-

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

ตาแหน่ ง/ประสบการณ์ ทางาน
ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี
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แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

บริการรถรับ – ส่ ง 2 จุด ในวันประชุมฯ ตัง้ แต่ เวลา 7.15 -8.00 น.
1. สถานีรถไฟฟ้าแบริ่ง หน้ าร้ านสะดวกซือ้ 7-11 ปากซอยสุขุมวิท 105 (ลาซาล)
2. หน้ าห้ างสรรพสินค้ าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์
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