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เลขที่ ศค. 0310/2561
16 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 40 ประจาปี 2561
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้ วย
1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 39 ประจาปี 2560
2. รายงานประจาปี 2560
3. ข้ อมูลผู้สอบบัญชี
4. ประวัติบคุ คลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการเดิม 5 คน
5. รายละเอียดเบื ้องต้ นของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน) ซึง่ จัดสรรให้ แก่
กรรมการ และ/หรื อพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 1 (SKR-ESOPW1)
6. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4)
7. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
9. หลักเกณฑ์วิธีการและข้ อบังคับเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมสามัญประจาปี
10. คานิยามกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ
11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน) มีมติให้ เรี ยกประชุม สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 40 ประจาปี
2561 ในวันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561 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 หุ้นครัง้ ที่ 39 ประจาปี 2560
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 39 ประจาปี 2560 ได้ จดั ขึ ้นในวันพุธที่ 19
เมษายน 2560 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสาเนารายงานการประชุมที่จดั ส่งล่วงหน้ าให้ ผ้ ถู ือหุ้นแล้ วพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
ในครัง้ นี ้ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1)
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้ นพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 39 ประจาปี 2560
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2560 ปรากฏรายละเอียดใน
รายงานประจาปี ที่จดั ส่งล่วงหน้ าให้ ผ้ ถู ือหุ้นแล้ วพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2)
3

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิรายงานและงบการเงินสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 18. และพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด
มาตรา 112 คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการทางบดุล และงบกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท เพื่อเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ทังนี
้ ้ รายงานและงบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจาปี นัน้ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2) ได้ ผา่ นการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็ น สมควรให้ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ รายงานและงบการเงิ น
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
วาระที่ 5
พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไรประจาปี และจ่ ายเงินปั นผล
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 25. และพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด
มาตรา 115 และ 116 บริ ษัทจะต้ องจัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปี เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ดังนัน้ บริ ษัทจึงจัดสรรเงิน
กาไรสุทธิประจาปี เป็ นเงิน 7,531,751.45 บาท (เจ็ดล้ านห้ าแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้ อยห้ าสิบเอ็ดบาทสี่สิบห้ าสตางค์ ) เพื่อ
เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และตามนโยบายจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท กาหนดให้ จ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิได้ ไม่เกินร้ อยละ
70 กาไรสุทธิของบริ ษัทสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น จานวนไม่เกิน 98,156,119.75
บาท (เก้ าสิบแปดล้ านหนึ่งแสนห้ าหมื่นหกพันหนึ่งร้ อยสิบเก้ าบาทเจ็ดสิบห้ าสตางค์ ) หรื อคิดเป็ นการจ่ายเงินปั นผลในตราหุ้น
ละ 0.65 บาท (ภายหลังจากที่บริ ษัทได้ ดาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริ ษัทที่ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 6.50
บาท เป็ นหุ้นละ 0.50 บาท กับกระทรวงพาณิชย์เรี ยบร้ อยแล้ ว เงินปั นผลต่อหุ้นจะเท่ากับ 0.05 บาท) ทังนี
้ ้ การให้ สิทธิดงั กล่าว
ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้ องรอการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไรสุทธิเป็ นทุน
สารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท โดยให้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงิน
ปั นผล (Record Date) ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 และกาหนดวันจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
ปี
จ่ ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน
อัตราการจ่ าย
เดือนที่
เงินปั นผล/หุ้น
จ่ ายเงินปั นผล
2560 เดือนมกราคม ‘ 2559 ถึง เดือนธันวาคม ‘ 2559
0.55 บาท/หุ้น
4 พฤษภาคม 2560
2559 เดือนมกราคม ‘ 2558 ถึง เดือนธันวาคม ‘ 2558
0.65 บาท/หุ้น 19 พฤษภาคม 2559
2558 เดือนมกราคม ‘ 2557 ถึง เดือนธันวาคม ‘ 2557
0.85 บาท/หุ้น 21 พฤษภาคม 2558
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วาระที่ 6
พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่ าสอบบัญชีประจาปี 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 19 และพระราชบัญ ญั ติบริ ษัทมหาชนจากัด
มาตรา 120 ประกอบกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ห้ามมิให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบและรับรองงบการเงินห้ ารอบปี บัญชีบริ ษัทติดต่อกันแต่ไม่ห้ามแต่งตั ง้ ผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่
สังกัดสานักงานสอบบัญชีเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีรายเดิม
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังบริ
้ ษัทสอบบัญ ชีธรรมนิติ
จากัด (มหาชน) โดยนางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพฒ
ั น์ ทะเบียนเลขที่ 9012 หรื อนายธนะวุฒิ พิบลู ย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นในสานักบัญชีเป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2561 ของบริ ษัทและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2561
เป็ นเงิน 1,125,000 บาท (หนึง่ ล้ านหนึง่ แสนสองหมื่นห้ าพันบาทถ้ วน) เพิ่มขึ ้นจากปี 2560 เป็ นจานวนเงิน 25,000 บาท (สอง
หมื่นห้ าพันบาทถ้ วน)
ค่ าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาปี
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ค่าตรวจสอบบัญชีประจาปี
1,050,000
1,100,000
1,125,000
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
65,792.04
86,625
80,000
วาระที่ 7
พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 9. และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชนจากัดกาหนดให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 เป็ นอัตราโดยกรรมการที่พ้นตาแหน่งอาจถูกเลือกเข้ ามา
ดารงตาแหน่งใหม่ได้ คณะกรรมการของบริ ษัทมีจานวน 15 คน ดังนันกรรมการที
้
่ออกตามวาระ 5 คนในปี นี ้ได้ แก่
1. นายอติรัชต์ จรูญศรี
กรรมการและกรรมการผู้จดั การใหญ่
2. นายสัญญา ศรายุทธ
รองประธานกรรมการและกรรมการบริ หาร
3. นายสุชีพ บุญวีระ
กรรมการและกรรมการบริ หาร
4. นายจรัญ วิวฒ
ั น์เจษฎาวุฒิ
กรรมการและประธานกรรมการสรรหา
5. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
กรรมการและกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาให้ เสนอที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการ
้
5 คนเดิม กลับเข้ ามาดารงตาแหน่งอีกครัง้ ดังมีรายนามดังต่อไปนี ้
1. นายอติรัชต์ จรูญศรี
กรรมการและกรรมการผู้จดั การใหญ่
2. นายสัญญา ศรายุทธ
รองประธานกรรมการและกรรมการบริ หาร
3. นายสุชีพ บุญวีระ
กรรมการและกรรมการบริ หาร
4. นายจรัญ วิวฒ
ั น์เจษฎาวุฒิ
กรรมการและประธานกรรมการสรรหา
5. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
กรรมการและกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
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วาระที่ 8
พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัดมาตรา 90 คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนเห็นสมควรน าเสนอคณะกรรมการบริ ษั ทให้ เสนอผู้ถือหุ้นพิ จารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะทัง้
คณะกรรมการบริ ษั ทและคณะกรรมการชุด ย่อยทุกชุด ในรู ปของเงิ นประจาตาแหน่งเบีย้ ประชุมและบ าเหน็ จเป็ นเงินรวม
9,975,000 บาท (เก้ าล้ านเก้ าแสนเจ็ดหมื่นห้ าพันบาทถ้ วน)
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการทังคณะประจ
้
าปี 2561 เป็ นเงิน 9,975,000 บาท (เก้ าล้ านเก้ าแสนเจ็ด
หมื่นห้ าพันบาทถ้ วน) ซึง่ เป็ นจานวนเงินเท่ากับ 7 ปี ที่ผา่ นมา
วาระที่ 9
พิจารณาอนุ มัติการเปลี่ ยนแปลงมูลค่ าหุ้ นที่ต ราไว้ ของบริ ษัทจากเดิ มหุ้ นละ 6.50
บาท เป็ นหุ้นละ 0.50 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิข้อ4.เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
เปลี่ยนแปลงจานวนหุ้นและมูลค่ าหุ้นที่ตราไว้ ของบริษัท
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล:
การเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัทจากหุ้นละ 6.50 บาท เป็ นหุ้น
ละ 0.50 บาท เพื่อเป็ นการเพิ่มสภาพคล่องให้ แก่ห้ นุ สามัญของบริ ษัท ทังนี
้ ้ การเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ นี ้จะไม่ทาให้ ทนุ
จดทะเบียนของบริ ษัทเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด แต่จะส่งผลให้ จานวนหุ้นของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นจากเดิม 151,009,415 หุ้น มูลค่า
หุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 6.50 บาท เป็ น 1,963,122,395 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้

รายการ
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ ว
มูลค่าที่ตราไว้
จานวนหุ้น

ก่อน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
981,561,197.50
981,561,197.50
6.50
151,009,415

หลัง
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
981,561,197.50
981,561,197.50
0.50
1,963,122,395

และเพื่อให้ การเปลี่ยนแปลงจานวนหุ้นและมูลค่าหุ้นดังกล่าวมีผลโดยสมบูรณ์ ตามกฎหมาย จึงจาเป็ นต้ อง
แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่ องทุนจดทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มจานวนหุ้นและการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัท โดยให้ ยกเลิกข้ อความเดิมและใช้ ข้อความดังต่อไปนี ้แทน

ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน

แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ

981,561,197.50 บาท (เก้ าร้ อยแปดสิบเอ็ดล้ านห้ าแสนหกหมื่น
หนึ่ งพั น หนึ่ งร้ อยเก้ า สิ บ เจ็ ด บาทห้ าสิ บ
สตางค์)
1,963,122,395 หุ้น (หนึ่งพันเก้ าร้ อยหกสิบสามล้ านหนึ่งแสน
สองหมื่นสองพันสามร้ อยเก้ าสิบห้ าหุ้น)
0.50 บาท (ห้ าสิบสตางค์)
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โดยแบ่งออกเป็ น :
หุ้นสามัญ

1,963,122,395 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ

- หุ้น

(หนึง่ พันเก้ าร้ อยหกสิบสามล้ านหนึง่ แสน
สองหมื่นสองพันสามร้ อยเก้ าสิบห้ าหุ้น)
(ศูนย์ห้ นุ )

ความเห็นคณะกรรมการ:
เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น
ที่ตราไว้ ของบริ ษัทจากเดิมหุ้นละ 6.50 บาท เป็ นหุ้นละ 0.50 บาท และพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ
ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลีย่ นแปลงจานวนหุ้นและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัท
วาระที่ 10
พิจารณาและอนุ มัติออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท
ให้ แก่ กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่ อย ครัง้ ที่ 1 (SKR-ESOPW1)
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล:
เพื่อเป็ นการตอบแทนความตังใจ
้ ทุ่มเท และ เสียสละในการทางาน อีกทัง้
เพื่อเป็ นการเสริ มสร้ างกาลังใจและจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถในการทางาน ให้ ร่วมงานกับบริ ษัทต่อไปในระยะยาว ซึง่ จะ
ก่อให้ เกิดผลดีต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษั ทในอนาคต บริ ษัทจึงมีนโยบายออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ
บริ ษัทให้ แก่ กรรมการ และพนักงานของบริ ษัทฯ และ/หรื อ บริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 1 (SKR-ESOPW1) จานวน ไม่เกิน 65,000,000
หน่วย ทังนี
้ ้ การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ์ ที่จะซื่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทในครัง้ นี ้ คิดเป็ นร้ อยละ 3.31 ของ
จานวนหุ้นทังหมดที
้
่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท (ภายหลังการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ) โดยมีรายละเอียดเบื ้องต้ นของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5 ซึง่ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้

: ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ที่จะซื ้อหุ้น สามัญ เพิ่ มทุนของบริ ษัท ที่ ออก
ให้ แก่ ก รรมการ และพนัก งานของบริ ษั ท และ/หรื อ บริ ษัท ย่ อย
ครัง้ ที่ 1 (SKR-ESOPW1)
: 3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออก : ไม่เกิน 65,000,000 หน่วย
: หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
ระยะเวลาเสนอขายใบส าคั ญ : บริ ษัทฯ จะเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ SKR-ESOPW1 ภายใน
แสดงสิทธิ
1 ปี นับแต่วนั ที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
: เสนอขายครัง้ เดียวให้ แก่กรรมการ และพนักงานของบริ ษัท และ/
วิธีการเสนอขาย
หรื อ บริ ษัทย่อย ซึง่ ไม่มีผ้ ูใดได้ รับสิทธิมากกว่า 5% ของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ SKR-ESOPW1
ทั ง้ นี ้ มี ก รรมการได้ รั บ การจั ด สรรใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ SKRESOPW1 จานวน 23 ราย
: ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (เว้ นแต่กรณี ที่มี
อัตราการใช้ สิทธิ
การปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
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ราคาการใช้ สิทธิ

: 4.75บาทต่อหุ้น เว้ น แต่ก รณี ที่ มีก ารปรั บ สิ ท ธิ ตามเงื่ อนไขตาม
ปรับสิทธิ
จานวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับ : 65,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท)
การใช้ สิทธิ
ทังนี
้ ้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หาร หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ หารมอบหมาย มีอานาจ (1) พิจารณา
กาหนดและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิจะซื ้อหุ้น
สามัญของบริ ษัทที่ออกและเสนอขายให้ แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 1 (SKR-ESOPW1) เท่าที่
กฎหมายกาหนดให้ กระทาได้ และอยู่ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิ วิธีการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ เป็ นต้ น (2) เข้ าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(3) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิจะ
ซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทที่ออกและเสนอขายให้ แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 1 (SKR-ESOPW1)
ดังกล่าว ซึง่ รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาตหรื อขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และ (4) ดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นและเกี่ ยวข้ องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ SKRESOPW1 ตามความสมควร
ความเห็นคณะกรรมการ:
เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นพิ จ ารณาอนุ มัติ อ อกและจั ด สรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญ ของบริ ษัทฯ ให้ แก่ กรรมการ และพนักงานของบริ ษัทฯ และ/หรื อ บริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 1
(SKR-ESOPW1) และการมอบอานาจในการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ SKR-ESOPW1 ตามที่เสนอ
วาระที่ 11
พิจ ารณาและอนุ มัติให้ เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ยนของบริ ษั ท และแก้ ไขเพิ่ ม เติ มหนั งสื อ
บริคณห์ สนธิ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล:
การเพิ่มทุนจดทะเบียน จานวน 52,131,224.00 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจานวน 981,561,197.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 1,033,692,421.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน
104,262,448 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Right Offering) และการใช้ สิทธิ ต ามใบสาคัญ แสดงสิท ธิ SKR-ESOPW1 โดยมี รายละเอี ยดตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วย 6 (แบบ
รายงานการเพิ่มทุน (F53-4)) และสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน) และเพื่อให้
การเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวมีผลโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย จึงจาเป็ นต้ องแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4. เรื่ องทุน
จดทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท โดยให้ ยกเลิกข้ อความเดิมและใช้ ข้อความดังต่อไปนี ้แทน

ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ

1,033,692,421.50 บาท (หนึ่งพันสามสิบสามล้ านหกแสนเก้ าหมื่น
สองพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทห้ าสิบสตางค์)
2,067,384,843 หุ้น (สองพันหกสิบเจ็ดล้ านสามแสนแปดหมื่น
สี่พนั แปดร้ อยสี่สิบสามหุ้น)
0.50 บาท (ห้ าสิบสตางค์)
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โดยแบ่งออกเป็ น :
หุ้นสามัญ

2,067,384,843 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ

- หุ้น

(สองพันหกสิบเจ็ดล้ านสามแสนแปดหมื่น
สี่พนั แปดร้ อยสีส่ ิบสามหุ้น)
(ศูนย์ห้ นุ )

ความเห็นคณะกรรมการ:
เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ เพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริ ษัท และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
วาระที่ 12

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่ เกิน 104,262,448 หุ้น

มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล:
ตามที่ บ ริ ษั ท จะด าเนิ น การเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จ านวน
52,131,224.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ มทุนจานวน 104,262,448 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท จึงเสนอให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 104,262,448 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 ดังนี ้
(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 39,262,448 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (“Rights Offering”) ในอัตรา 50 หุ้นเดิม (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50
บาท) ต่อ 1 หุ้นใหม่ (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท) (เศษของหุ้นให้ ปัดทิ ้ง) โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ
2.25 บาท ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสทิ ธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กาหนดไว้
โดยบริ ษัทฯ ได้ กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้ รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
(Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 และกาหนดวันจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมในวันที่
15 – 18 และ 21 พฤษภาคม 2561 (5 วันทาการ)
ทังนี
้ ้ มอบอานาจให้ คณะกรรมการบริ หารหรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ หารมอบหมายมีอานาจพิจารณา
และดาเนินการ ดังนี ้
(ก) กาหนดและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขาย
เช่น วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ระยะเวลาการ
เสนอขายราคาเสนอขายอัตราส่วนการจองซื ้อหุ้น วิธีการหรื อเงื่อนไขในการชาระค่าหุ้น เงื่อนไขและ
รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
(ข) เข้ าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(ค) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาตหรื อขอผ่อนผันเอกสารและ
หลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องและการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้ าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
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(ง) ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย รวมทังการจั
้
ดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ ทกุ ประการ
(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 65,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทซึ่งจัดสรรให้ แก่ กรรมการ และพนักงานของบริ ษัท
และ/หรื อ บริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 1 (SKR-ESOPW1)
โดยรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 6 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 534)) และสาหรับรายการอื่นที่ต้องระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.73/2558 ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 7 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน)
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน และการมอบอานาจดาเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เสนอ
วาระที่ 13

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

หมายเหตุ
วาระที่ 9 ถึงวาระที่ 12 เป็ นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็ นเงื่อนไขซึง่ กันและกัน ดังนัน้
ในการ พิจารณาอนุมตั ิวาระที่ 9 ถึงวาระที่ 12 ดังกล่าว หากมีวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้ รับการอนุมตั ิ
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จะถือว่าวาระอื่นๆ ซึง่ มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็ นเงื่อนไขซึง่ กันและกันที่ได้ รับการอนุมตั ิแล้ วเป็ น
อันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็ นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระซึ่งไม่ได้ รับการ
อนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 40 นี ้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่แก่นกั ลงทุนต่อไป
โดยมติคณะกรรมการ

( นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ )
เลขานุการบริษัท
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
ครัง้ ที่ 39
บริษัท ศิครินทร์ จากัด (มหาชน)
---------------------------------------------ประชุมเมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 ณ ห้ องประชุมชัน้ 8 โรงพยาบาลศิคริ นทร์ อาคาร 3 เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนน
ศรี นคริ นทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง จานวน 58 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ จานวน 155 ราย รวมทังสิ
้ ้น 213 ราย
นับรวมจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 95,308,715 หุ้น จากจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัทจานวน 151,009,415 หุ้น หรื อคิด
จานวนหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมเป็ นร้ อยละ 63.1144 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทังหมด
้
ครบเป็ นองค์
ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท
เริ่ มประชุมเวลา 09.00 นาฬิกา โดยมี นายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานกรรมการ ทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุม กล่าว
แนะนาประธานที่ปรึกษา, กรรมการ, ผู้บริ หารและผู้เกี่ยวข้ องที่เข้ าร่วมประชุมในครัง้ นี ้ ซึง่ ประกอบด้ วย
กรรมการ ที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายเสนีย์ จิตตเกษม
2. พล.ต.ท.จารักษ์ แสงทวีป
3. นายศักดิ์ชยั ธนบุญชัย
4. นายสัญญา ศรายุทธ
5. นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี
6. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์
7. นายชัยสิทธ์ วิริยะเมตตากุล
8. นายกระจ่าง จารุพฤกษ์ พนั ธ์
9. นายจรัญ วิวฒ
ั น์เจษฎาวุฒิ
10. นายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท์
11. นายเสนีย์ กระจ่างศรี
12. นายกษิดิศ อัชนันท์
13. นายสุชีพ บุญวีระ
14. ดร.วิชญะ เครื องาม
15. ดร.ทิม นพรัมภา
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่เข้ าร่ วมประชุม
1. พล.อ.วิโรจน์ แสงสนิท
2. นายกิติพนั ธุ์ ศศะนาวิน
3. นายอานาจ คล้ ายไทย
4. พล.อ.เอกชัย จันทร์ ศรี

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการ และกรรมการบริ หาร
กรรมการ และกรรมการผู้จดั การใหญ่
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการสรรหา
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการสรรหา
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
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ผู้บริหาร ที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์
2. นายสุรศักดิ์ สุตมาส
3. นายแพทย์ธงชัย ฉัตรยิ่งมงคล
5. แพทย์หญิงสาวิตรี จันทนลาช
6. นางสมศรี ฤชุตระกูล
7. นางสาวเพ็ญฤดี จิตเลขา
8. นางปริ ญดา วงษ์ สกุล
9. นางสุรีรัตน์ ลีลม

เลขานุการบริ ษัทและรองกรรมการผู้จดั การใหญ่
ประธานเจ้ าหน้ าทีด่ ้ านบริ หาร
รองประธานเจ้ าหน้ าที่ด้านการแพทย์
ผู้อานวยการแพทย์ โรงพยาบาลศิคริ นทร์
ผู้อานวยการสายงานพยาบาล
ผู้อานวยการฝ่ ายการเงิน
ผู้อานวยการสานักบริ หาร
ผู้อานวยการสานักงานวางแผนงบประมาณ

ผู้สอบบัญชี ที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายพจน์ อัศวสันติชยั
2. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพฒ
ั น์
ประธานกรรมการ มอบหมายให้ นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริ ษัท แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบเรื่ อง
ขันตอนในการประชุ
้
มเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครัง้ นี ้
เลขานุการบริษัท เรี ยนให้ ที่ประชุมทราบ บริ ษัทฯ ได้ ใช้ โปรแกรม E-Register และ E-Voting ของศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ ภายใต้ การดาเนินการของเจ้ าหน้ าที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้ ในการ
ลงทะเบียนและนับคะแนนในการประชุม และชี ้แจงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนสาหรับการพิจารณา
ในแต่ละวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องที่เห็นสมควรบรรจุ
เป็ นวาระการประชุม และเสนอชื่ อ บุค คลเพื่ อ เข้ า รั บ การเลือ กตัง้ เป็ นกรรมการก่ อ นการประชุม ล่วงหน้ า ในระหว่า งวัน ที่
23 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560 ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระ หรื อเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับการ
พิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการแต่อย่างใด รวมทัง้ ได้ เผยแพร่ หนังสือเชิ ญ ประชุมในเว็บไซต์ ของบริ ษัท และแจ้ งต่อตลาด
หลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ตัง้ แต่ วัน ที่ 20 มี น าคม 2560 แล้ ว บริ ษั ท ยัง จัด เตรี ย มข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ทัง้ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ หนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และหนังสือบริ คณห์สนธิไว้ แล้ ว หากท่านผู้เข้ าร่ วมประชุม
ประสงค์จะมีเอกสารไว้ ประกอบการประชุมขอให้ ติดต่อกับเจ้ าหน้ าที่ด้านนอกได้
สาหรับวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนสาหรับการพิจารณาในแต่ละวาระโดยการ
ประชุมจะดาเนินการไปตามลาดับวาระการประชุมตามที่แจ้ งให้ ทุกท่านทราบล่วงหน้ าแล้ ว ในการลงมติในแต่ละวาระจะมี
เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทไปเก็บใบลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและนาส่งให้ ทางเจ้ าหน้ าที่ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผู้บนั ทึกการ
ลงคะแนนและประมวลผล สาหรับท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ จะเปลี่ยนลาดับวาระมีสิทธิ เสนอให้ พิ จารณาได้ แต่ต้องมี
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จานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามสนับสนุนข้ อ เสนอด้ วย กรณีผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สง่ ใบลงคะแนนในแต่
ละวาระ โปรแกรมนับคะแนนจะถือว่าเห็นชอบในวาระนันๆ
้
เลขานุ การบริ ษัท แจ้ งขอแก้ ไขข้ อมูลในรายงานประจาปี 2559 หน้ า 249 ส่วนของตารางค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษัท แก้ ไข ปี ค.ศ. 2017 เป็ น ปี ค.ศ. 2016 ก่อนเข้ าสูว่ าระการประชุม
วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ

ประธานกรรมการ ชีแ้ จงให้ ผ้ ถู ื อหุ้นรับทราบว่า เพื่อให้ การประชุมเป็ นไปด้ วยความโปร่ งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ ทกุ ขันตอน
้
จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นอาสาทาหน้ าที่เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน จานวน 2 - 3 ท่าน
ซึง่ มีผ้ ถู ือหุ้นอาสาสมัครมา 3 ท่าน ดังนี ้
1. นางสาวสร้ อยมุกดา มีชยั โย
2. นางสาวรัชดาภรณ์ กุนโคตร
3. นางพนิดา วิมลศิริพรรณ
ในระหว่างการประชุมหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรื อซักถามเรื่ องราวตามวาระนันๆ
้ กรุณาแจ้ งชื่อ
นามสกุลก่อนสอบถามหรื อซัก ถามเพื่อประโยชน์ในการบันทึกการประชุมด้ วย และการพิจารณาในวาระใดที่ต้องมีการลงมติ
ซึ่งอาจต้ องใช้ เวลาในการรวบรวมคะแนน จะขอพิจารณาให้ ดาเนินการในวาระต่อไปก่อนที่จะทราบผลคะแนน โดยจะแทรก
รายงานผลคะแนนให้ ทราบทันทีที่การนับคะแนนเสร็ จ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นครัง้ ที่ 1/2559

ประธานกรรมการ ได้ แจ้ งต่อที่ ป ระชุม ว่า บริ ษั ท ได้ จัด ส่งรายงานการประชุม วิ สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั ง้ ที่
1/2559 ซึง่ ประชุมเมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 ให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ รวมทังได้
้ เผยแพร่ ไว้ ใน
เว็บไซต์แล้ ว จึงขอเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ไม่มีผ้ ใู ดเสนอแนะหรื อขอแก้ ไขรายงานการประชุม ขอให้ ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559
ที่ป ระชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 ด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมาก ดังนี ้
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มีผ้ ถู อื หุ้นที่
จานวน (เสียง)
คิดเป็ นร้ อยละ (%)
เห็นด้ วย
95,318,125
99.9973
ไม่เห็นด้ วย
5
0.0000
งดออกเสียง
2,520
0.0026
บัตรเสีย
0
รวมจานวนผู้ออกเสียง (215 ราย)
95,320,650
100.0000
หมายเหตุ ในระหว่างประชุมมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้น 2 ราย จานวนหุ้น 11,935 หุ้น
วาระที่ 3

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

ประธานกรรมการ มอบหมายให้ นายสุริยัน ต์ โคจรโรจน์ เลขานุก ารบริ ษั ท เป็ นผู้รายงานผลการ
ดาเนินงานในรอบปี 2559 ให้ ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งในวาระนี ้ไม่มีการลงมติ แต่หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแนะนาหรื อ
ซักถามก็สามารถทาได้
เลขานุการบริษัท รายงาน บริ ษัทศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย ในปี 2559 ที่ผา่ นมาบริ ษัท ศิค
ริ นทร์ จากัด(มหาชน) ได้ ทาตามพันธกิจขององค์กรนั่นคือ The International Premium Hospital โรงพยาบาลที่อยู่ในเครื อ
ทังหมดของบริ
้
ษัทจะดาเนินไปตามพันธกิจนี ้ ซึง่ การายงานผลการดาเนินงานในปี ที่ผา่ นมาจะสรุปเป็ น 5 มุมมอง ประกอบด้ วย
1. การลงทุน
ในปี 2559 ที่ผา่ นมา โรงพยาบาลศิคริ นทร์ กรุงเทพ ได้ เปิ ดให้ บริ การในส่วนของอาคาร 3 รวมไปถึง
ศูนย์โรคหัวใจที่ได้ รับมาตรฐานการรักษาในระดับสากล JCI เฉพาะรายโรคหัวใจ มีการเปิ ดห้ องพักผู้ป่วยให้ บริ การ
เพิ่มเติมอีก 2 ชันคื
้ อ ชัน9
้ และ ชัน10
้ ซึง่ ทาให้ มีห้องพักเพิ่มขึ ้นมาอีกประมาณ 50 ห้ อง ทังยั
้ งมีการปรับปรุงมาตรฐาน
ทางการแพทย์ให้ เกิดศูนย์เฉพาะทางด้ านในด้ านต่างๆ เช่น ศูนย์โรคหัว ใจ ศูนย์อบุ ตั ิเหตุฉกุ เฉิน ศูนย์หลอดเลือดและ
ระบบประสาทและศูนย์โรคเบาหวานซึ่งทัง้ 2 ศูนย์นี ้ได้ รับมาตรฐานจากการรักษาในระดับสากล JCI เช่นกัน รวมไป
ถึงโรงพยาบาลรัทริ นทร์ เป็ นโรงพยาบาลที่ดแู ลทังผู
้ ้ ป่วยประกันสังคมและลูกค้ าทัว่ ไปจะเห็นได้ วา่ ในปี 2559 ที่ผา่ นมา
โรงพยาบาลรัทริ นทร์ มีผ้ ปู ระกันตนเพิ่มมากขึ ้นด้ วย
2. การวางระบบสมาชิก
ทางบริ ษัทฯ ได้ เริ่ มทาระบบสมาชิก Royalty Program เริ่ มจากเปิ ดตัวบัตรสมาชิกซึง่ จะไม่เหมือน
ครัง้ ที่ผา่ นมา คือเป็ นการร่ วมมือกันระหว่าง Smart purse และ Visa ซึ่งตัวบัตรจะเหมือนบัตรเงินสดสามารถใช้ จ่าย
และมีระบบแลกแต้ ม (point) สามารถใช้ ที่ 7-11ได้ เป็ นการCo-brand ร่ วมกับ Thai Smart Card จะมีการเปิ ดให้ ใช้
ภายในปี นี ้ รู ปแบบบัตรจะเหมือนกับบัตรเครดิตหรื อเดบิตสามารถใช้ จ่ายแทนเงินสดได้ เลย นอกจากระบบสมาชิก
แล้ วยังได้ จัดโครงสร้ างในการดูแลลูกค้ า จัดประเภทหมวดหมู่ลกู ค้ าให้ ชัดเจน เช่น ลูกค้ าทัว่ ไปหรื อลูกค้ าสมาชิ ก
ลูกค้ าประกัน ลูกค้ าบริ ษัทคู่สญ
ั ญา หรื อแม้ แต่ลกู ค้ าชาวต่างชาติ สาเหตุเนื่องมาจากทางบริ ษัทฯ พบว่าลูกค้ าแต่ละ
ประเภทที่เข้ ามาใช้ บริ การที่โรงพยาบาลจะมีเอกสารที่ต้องใช้ แตกต่างกันไป เช่น ลูกค้ าบริ ษัทประกันจะมีเงื่อนไขของ
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กรมธรรม์ ซึ่งจะแตกต่างกับลูกค้ าบริ ษัท จึงจาเป็ นต้ องมีเจ้ าหน้ าที่ที่เชี่ยวชาญมาดูแลสิทธิ์ ของลูกค้ าและเอกสาร
โดยเฉพาะ เพื่อให้ เกิดความรวดเร็ วในการให้ บริ การ รวมถึงยังมีการเปิ ดตัวเว็บไซต์ www.sikarin.com เวอร์ ชนั่ ใหม่
ซึง่ สามารถสืบค้ นข้ อมูลของแพทย์ได้ ละเอียดยิ่งขึ ้น สามารถซื ้อขายออน์ไลน์ได้ ผา่ นหน้ าเว็บไซต์ ผู้ใช้ บริ การที่สนใจจะ
ซื ้อแพ็กเก็จต่างๆของทางโรงพยาบาล เช่น โปรแกรมตรวจสุขภาพ ก็สามารถทาการซื ้อจากเว็บไซต์ได้ เลย ในปี ที่ผา่ น
มาทางบริ ษัทฯ ประสบความสาเร็ จในการขายโปรแกรมตรวจสุขภาพได้ เพิ่มมากขึ ้น ได้ รับการตอบรับจากลูกค้ ามาก
ขึ ้นพอสมควร นอกจากนี ้ยังสามารถสืบค้ นได้ อีกว่าคนที่เข้ ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางโรงพยาบาลมาจากแหล่งการ
ค้ นหาประเภทใดไม่วา่ จะเป็ นการคีย์ข้อมูลผ่าน Search Engine เช่น Google หรื อการคีย์เข้ าเว็บไซต์โดยตรง และใน
ทุกๆอาทิตย์ยงั มีการสรุ ปข้ อมูลของผู้เข้ าชมเว็บไซต์วา่ มาจากพื ้นที่ใดบ้ างเพื่อเป็ นการทาตลาดและเข้ าถึงลูกค้ าในแต่
ละพื ้นที่ สร้ างความรู้จกั ระหว่างโรงพยาบาลและผู้ใช้ บริ การเพิ่มมากขึ ้น
3. การพัฒนาบุคลากร
มีการพัฒนาศักยภาพด้ านการแพทย์เพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ เช่น การขอรับรองมาตรฐานการรักษาในระดับ
สากล JCI เฉพาะรายโรคเพื่อแสดงให้ ผ้ ใู ช้ บริ การเห็นว่าโรงพยาบาลศิคริ นทร์ คือโรงพยาบาลเฉพาะทางที่สามารถ
ดูแลผู้ใช้ บริ การได้ ในหลายๆโรค ฉะนันกระบวนการคั
้
ดเลือกบุคลากรที่จะเข้ ามาร่ วมงานกับบริ ษัทจึงเป็ นเรื่ องสาคัญ
ที่สดุ ในด้ านของแพทย์จะรับแพทย์ที่จบจากโรงเรี ยนแพทย์เป็ นหลัก กรณีด้านสายงานสนับสนุนการแพทย์หรื อแอดมิ
นทางบริ ษั ท ได้ มี ก ารร่ ว มมื อ กับ Aeon Hewitt และ สถาบัน บัณ ฑิ ต บริ ห ารธุ ร กิ จ ศศิ น ทร์ (SASIN) ในการสร้ าง
โปรแกรม Sikarin Way Culture Fit Assessment ซึ่งผู้จะเข้ ามาทางานในบริ ษั ทจะต้ องผ่านการทาแบบทดสอบนี ้
เพื่อดูคณ
ุ สมบัติและ EQ ทาให้ บริ ษัทฯสามารถวางบุคคลให้ เหมาะสมกับงานมากขึ ้นในเรื่ องของการให้ บริ การ
4. การควบรวมกิจการ
ปี 2559โรงพยาบาลศิ คริ น ทร์ ห าดใหญ่ มี รายได้ จ ากการรั กษาพยาบาล 601,000,000 บาท
เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 เท่ากับ 18.93% ประเภทกลุม่ ลูกค้ าของโรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่จะแบ่งเป็ นลูกค้ า G 10%
ลูก ค้ า ประกัน 60 % และลูก ค้ า Corporate หรื อ บริ ษั ท คู่สัญ ญา 30% ไม่ มี ลูก ค้ าประกัน สัง คม ศัก ยภาพทาง
การแพทย์สามารถรองรับได้ ถึง 300 เตียง แต่ในปั จจุบนั เปิ ดบริ การอยู่ประมาน 120-140 เตียง มีแพทย์ประจา 39
ท่าน เจ้ าหน้ าที่พยาบาล 290 ท่าน บุคลากรทางการแพทย์ 66 ท่าน เจ้ าหน้ าที่สานักงาน 285 ท่าน รวมไปถึงเครื่ องมือ
ทางการแพทย์ ได้ แก่ CT Scan 128 Slice, Digital Mammogram, Echo หัวใจ และรวมถึงระบบในการดูแลผู้ป่วย
ฉุกเฉินผ่านระบบ Emergency ศูนย์อบุ ตั ิเหตุและฉุกเฉิน สามารถผ่าตัดได้ ตลอด 24 ชม. ยังมีการเพิ่มเติมห้ องพักโดย
การปรับปรุ งชัน้ 7 จากเดิมที่ไม่ได้ เปิ ดใช้ บริ การได้ ทาการปรับปรุงให้ กลายเป็ นห้ องพักผู้ป่วยเพิ่มขึ ้นอีก 16 ห้ อง และ
ปรับปรุ งโถงต้ อนรับลูกค้ าที่บริ เวณชัน้ 1 เพื่ อรองรับกลุ่มลูกค้ าแต่ละกลุ่มที่เข้ ามาใช้ บริ การได้ สะดว กมากยิ่งขึน้
ประโยชน์จากการควบรวมกิจการคือ มีการใช้ แบรนด์ SKR ร่วมกันในเรื่ องของมาตรฐานการรักษาในระดับสากล JCI
ซึ่งทัง้ 2 โรงพยาบาลได้ ผ่านการรับรองเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ทาให้ ง่ายต่อการสร้ างฐานลูกค้ าให้ กับโรงพยาบาลศิคริ
นทร์ หาดใหญ่หรื อการนาองค์ความรู้ การบริ หารงานที่คล้ ายกันทาให้ เกิดการลดต้ นทุน รวมถึงการบริ หารจัดการทาง
การเงินโดยที่มีบริ ษัทแม่เป็ นผู้ควบคุม การเชื่อมโยงบริ ษัทเครื อข่าย เช่น บริ ษัทประกันหรื อ Corporate ต่างๆ ซึ่งจะมี
บริ ษัทสาขาอยูท่ ี่หาดใหญ่
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5. กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
ในทุกปี บริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด(มหาชน) จะมีโครงการเพื่อสังคมชื่อว่า “ศิคริ นทร์ ให้ หวั ใจเด็ก” ซึ่ง
จะมีกิจกรรมย่อยอยู่ 3 กิจกรรม คือ 1. Sikarin mini marathon 2.Music to charity 3.Sikarin Hatyai half marathon
โดยกิ จกรรม Sikarin mini marathon ในปี ที่ ผ่านมาได้ รับ การตอบรับ ค่อนข้ างสูงมาก จ านวนนักวิ่งที่ม าร่ วมงาน
ประมาณ 7,000 คน โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชี่ยลมีเดีย ผ่านดารา เซเลบริ ตี ้ ที่มีผ้ ตู ิดตามจานวนมากโดยการ
เชิญให้ เข้ าร่วมวิ่งในโครงการนี ้ด้ วย ส่งผลให้ เกิดการจาหน่ายบัตรเข้ าร่ วมงานบนเว็บไซต์ thaiticketmajor.com และ
สามารถจาหน่ายได้ หมดก่อนกาหนดงาน ซึ่งมีการต่อยอดไปถึงการขยายฐานลูกค้ าโดยที่เรามีข้อมูลของผู้ที่ม า
ร่วมงานวิ่งในครัง้ นี ้ทาให้ สามารถประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลผ่านผู้เข้ าร่วมงาน 7,000 คนนี ้ได้
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เสริ มว่าในปี 2559 ที่ผ่านมาโรงพยาบาลศิคริ นทร์ พยายามสร้ างฐานให้ สมบูรณ์
ในระยะแรกนันเราพยายามสร้
้
างโรงพยาบาลที่ดี การรักษาพยาบาลที่ดี พยาบาลที่ดีรวมไปถึงการทามาตรฐานทุกอย่างให้
กลายเป็ นโรงพยาบาลระดับสากล พยายามที่จะสือ่ สารให้ ลกู ค้ าต่างชาติหรื อคนที่ต้องการการพยาบาลที่เฉพาะทางเข้ าใจมาก
ขึ ้นและทามาอย่างต่อเนื่อง แต่หลังจากนี ้ทางเราจะพยายามสร้ างโรงพยาบาลให้ ดียิ่งขึ ้น เพิ่มการสื่อสารที่ดีมากยิ่งขึ ้นเพื่อให้
เกิดผู้เข้ ามาใช้ บริ การมากยิ่งขึ ้น
ประธานกรรมการ ได้ กล่าวสรุปในส่วนของวาระที่ 3 ว่าเลขานุการบริ ษัทได้ รายงานถึงการดาเนินงานของ
บริ ษัทซึง่ มีทงในเรื
ั ้ ่ องของกลยุทธิ์ การแสดงวิสยั ทัศน์ที่จะก้ าวในปี ต่อไป รวมทังพั
้ นธกิจ วัตถุประสงค์ เรี ยนเพิ่มเติมในเรื่ องของ
CSR ที่ผา่ นมาและการสือ่ สารในปั จจุบนั จะช่วยเพิ่มช่องทางในการให้ บริ การมากยิ่งขึ ้น
ในวาระที่ 3 นี ้ไม่มีการลงมติ จึงได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม
ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินการของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2559 ตามที่เลขานุการบริษัทรายงาน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินสาหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานกรรมการ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าวาระนี ้เป็ นการพิจารณาอนุมตั ิรายงานและงบการเงินสาหรับ
ปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้ คณะกรรมการเสนอในที่ประชุมพิจารณารายงาน
และงบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ รับการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญ ชี ดังนัน้ ขอมอบหมายให้
เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้รายงานสรุปสาระสาคัญให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบ หากผู้ใดมีข้อสงสัยซักถาม ขอให้ เลขานุการบริ ษัทได้ สรุ ป
เป็ นที่เรี ยบร้ อยก่อน
เลขานุ การบริ ษัท รายงานต่อที่ประชุม งบการเงินรวม บริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด(มหาชน)และบริ ษัทย่ อย มี
รายได้ จากการรักษาพยาบาลอยู่ที่ 2,392,579,333 บาท เมื่อเทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ ้น 22.05% บริ ษัทมีกาไรก่อนหักภาษี และ
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ค่าเสื่อมอยู่ที่ 543,207,441 บาท เมื่อเทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ ้น 59.35% มีกาไรสุทธิอยู่ที่ 189,710,969 บาท เมื่อเทียบกับปี
2558 เพิ่มขึ ้น 64.22% มีกาไรต่อหุ้นอยูท่ ี่ 1.53 บาท เมื่อเทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ ้น 59.38 %
แบบสรุ ปฐานะการเงิน สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีสินทรัพย์รวม 5,286,603,783บาท
เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม ปี 2558 เพิ่มขึ ้น 1,830,297,373 บาท คิดเป็ น 52.96% มีหนี ้สินรวมทังหมดคื
้
อ 1,810,654,729
บาท เทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ ้น 17.38% ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,475,949,054 บาท เทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ ้น 81.63% รวมหนี ้สิ ้น
และส่วนของผู้ถือหุ้น 5,286,603,783 บาท เมื่อเทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ ้น 52.96% มูลค่าหุ้นตามบัญชี 27.50 บาท จานวนหุ้น
124,013,512 หุ้น เทียบกับปี 2558 มูลค่าตามบัญชีเพิ่มขึ ้น 72.45% สินทรัพย์หมุนเวียน 574,503,279 บาท เทียบกับปี 2558
เพิ่มขึ ้น 189,621,629 บาท คิดเป็ น 49.27% สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,712,100,504 บาท เทียบกับปี 2558 เพิ่ มขึ ้น 53.42%
รวมสินทรัพย์ 5,286,603,783 บาท เทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ ้น 52.96% หนี ้สินหมุนเวียน 751,164,749 บาท เทียบกับปี 2558
เพิ่มขึ ้น 6.44% หนี ้สิ ้นไม่หมุนเวียน 1,059,489,980 บาท เทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ ้น 26.61% รวมหนี ้สิน 1,810,654,729 บาท
เทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ ้น 17.38% ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,475,949,054 บาท เทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ ้น 81.63% รวมหนี ้สินและ
ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,286,603,783 บาท เมื่อเทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ ้น 52.96%
เรี ยนเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามหรื อแสดงข้ อเสนอแนะในวาระพิจารณาอนุมตั ิรายงานและงบการเงินสาหรับปี
สิ ้นสุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2559
ไม่มีผ้ ูถือหุ้นสอบถามเพิ่ มเติม เสนอให้ ที่ป ระชุมลงมติในวาระที่ 4 เรื่ องพิจารณาอนุมัติ รายงานและงบ
การเงินสาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2559 โดยในวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากจากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ลงคะแนน
สรุปที่ประชุมมีมติอนุมตั ิรายงานและงบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2559 ซึง่ ได้ ผา่ นการ
รับรองจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ดังนี ้
มีผ้ ถู อื หุ้นที่
จานวน (เสียง)
คิดเป็ นร้ อยละ (%)
เห็นด้ วย
95,323,586
99.9999
ไม่เห็นด้ วย
5
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
บัตรเสีย
0
รวมจานวนผู้ออกเสียง (216 ราย)
95,323,591
99.9999
หมายเหตุ ในระหว่างประชุมมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้น 1 ราย จานวนหุ้น 2,941 หุ้น
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิจัดสรรเงินกาไรประจาปี และจ่ ายเงินปั นผล

ประธานกรรมการ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า การพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไรประจาปี และเงินปั นผล
ซึง่ เมื่อบริ ษัทมีกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา ก็มีหลักเกณฑ์ครบถ้ วนที่จะจ่ายเงินปั นผลได้ ตามกฎหมายก็จะจัดสรร
เงินสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 เพื่อพิจารณาจ่ายเงินปั นผล ซึ่งการอนุมั ติต้องมีการลงมติเช่นเดียวกัน และได้ มอบหมายให้
เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้รายงานในวาระนี ้
เลขานุ การบริษัท ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 25 และพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 115
และ 116 บริ ษัทจะต้ องจัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปี เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 เป็ นเงินจานวน 8,935,367.45 บาท
และตามนโยบายจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทกาหนดให้ จ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิ ได้ ไม่เกินร้ อยละ 70 กาไรสุทธิ สิ ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 จานวน 83,055,178.25 บาท ทังนี
้ ้คิดเป็ นเงินโดยรวมไม่เกิน 125,095,144.30 บาท โดยบริ ษัทกาหนดให้
จ่ายเงินปั นผลประจาปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 55 สตางค์ หรื อ 0.55 บาท โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่ วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนและสิท ธิ รับ เงิ นปั น ผล ในวัน ที่ 16 มี น าคม 2560 และให้ รวบรวมรายชื่ อตามมาตรา 225 ของ พรบ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม 2560 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่
4 พฤษภาคม 2560 ซึง่ การใช้ สทิ ธินี ้จะต้ องรอการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เรี ยนเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามหรื อแสดงข้ อเสนอแนะในวาระพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไรประจาปี และเงิน
ปั นผล
ไม่มีผ้ ูถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม เสนอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 5 เรื่ องพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงิ นกาไร
ประจาปี และเงินปั นผล โดยในวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากจากผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและลงคะแนน
ที่ประชุมมีมติอนุมตั จิ ดั สรรเงินกาไรและจ่ายเงินปั นผลประจาปี ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ตามรายละเอียด
ดังนี ้
1. อนุมตั ิจดั สรรเงินกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมายเป็ นเงิน 8,935,367.45 บาท
2. อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท โดยให้ กาหนดรายชื่อผู้ถื อหุ้นที่มีสิทธิรับ
เงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม 2560 และกาหนดวันจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว ในวันที่ 4 พฤษภาคม
2560
มีผ้ ถู อื หุ้นที่
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จานวน (เสียง)
95,323,586
5
0
18

คิดเป็ นร้ อยละ (%)
99.9999
0.0000
0.0000

บัตรเสีย
รวมจานวนผู้ออกเสียง (216 ราย)

วาระที่ 6

0
95,323,591

99.9999

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่ าสอบบัญชีประจาปี 2560

ประธานกรรมการ แจ้ งให้ ที่ป ระชุม ทราบ คณะกรรมการตรวจสอบเห็น ควรให้ คณะกรรมการบริ ษั ท
นาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังบริ
้ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด(มหาชน) โดย นายพจน์ อัศวสันติชยั ทะเบียนเลขที่
4891 และ นายธนะวุฒิ พิบลู ย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรื อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นในสานักสอบบัญชี เป็ นผู้สอบ
บัญชีประจาปี 2560 ของบริ ษัท และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2560 เป็ นจานวนเงิน 1,100,000 บาท ซึ่งเป็ นจานวนเงินที่
เพิ่มขึน้ จากปี ที่ผ่านมา จานวน 50,000 บาท เนื่องจากมาตรฐานบัญ ชี ใหม่ที่มีผลบังคับใช้ แ ล้ วมีเนือ้ งานที่ต้องจัดทาและ
ตรวจสอบมากกว่าเดิม สาหรับผู้สอบบัญชีที่เสนอในครัง้ นี ้ มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามกฎหมายและไม่ขดั หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
หมุนเวียนผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แต่ประการใด
เรี ยนเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามหรื อแสดงข้ อเสนอแนะในวาระพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท และค่าสอบ
บัญชีประจาปี 2560
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม เสนอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 6 เรื่ องพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท
และค่าสอบบัญชีประจาปี 2560 โดยในวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากจากผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและลงคะแนน
ที่ประชุมมีมติแต่งตังบริ
้ ษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จากัด(มหาชน) โดย นายพจน์ อัศวสันติชัย ทะเบียนเลขที่
4891 และ นายธนะวุฒิ พิบลู ย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรื อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นในสานักสอบบัญชี เป็ นผู้สอบ
บัญชีประจาปี 2560 ของบริ ษัท และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2560 เป็ นจานวนเงิน 1,100,000 บาท ซึ่งเป็ นจานวนเงินที่
เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 จานวน 50,000 บาท ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก ดังนี ้

มีผ้ ถู อื หุ้นที่
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจานวนผู้ออกเสียง(216 ราย)

จานวน(เสียง)
95,323,586
5
0
0
95,323,591

19

คิดเป็ นร้ อยละ(%)
99.9999
0.0000
0.0000
99.9999

วาระที่ 7

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ

ประธานกรรมการ ชี ้แจงต่อที่ประชุม ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 9 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาชนกาหนดให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่พ้นตาแหน่งอาจถูกเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่
ได้ คณะกรรมการบริ ษัทมีจานวน 15 คน ดังนันกรรมการที
้
่ครบออกตามวาระ 5 คน มี ดังนี ้
1. นายเสนีย์
จิตตเกษม
ประธานกรรมการ
2. นายกระจ่าง จารุพฤกษ์ พนั ธ์
กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท์
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
4. นายเสนีย์
กระจ่างศรี
กรรมการและกรรมการบริ หาร
5. ดร.วิชญะ
เครื องาม
กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่าตามคานิยามแล้ วกรรมการอิสระจะต้ องดารงตาแหน่งไม่เกิน 9 ปี
แต่เนื่องจากบริ ษัทจะพิจารณาตามความรู้ความสามารถเฉพาะทางในเรื่ องต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์กบั ทางบริ ษัทฯ รวมถึงหลัก
ธรรมาภิบาลตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และเนื่องจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกให้ ดารงตาแหน่งกรรมการล่วงหน้ าตามที่บริ ษัทได้ เผยแพร่ ข่าวสารออกไปตังแต่
้ วนั ที่ 23 ธันวาคม 2559
คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ บุคคล
ดังกล่าวกลับเข้ ามาดารงตาแหน่ง ดังนี ้
1. นายเสนีย์
จิตตเกษม
ประธานกรรมการ
2. นายกระจ่าง จารุพฤกษ์ พนั ธ์
กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท์
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
4. นายเสนีย์
กระจ่างศรี
กรรมการและกรรมการบริ หาร
5. ดร.วิชญะ
เครื องาม
กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เรี ยนเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามหรื อแสดงข้ อเสนอแนะในวาระพิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ครบออก
ตามวาระ
ไม่มี ผ้ ูถื อ หุ้น สอบถามเพิ่ ม เติ ม เสนอให้ ที่ ป ระชุม ลงมติ ในวาระที่ 7 เรื่ อ งพิ จ ารณาเลือ กตัง้ กรรมการแทน
กรรมการที่ครบออกตามวาระ โดยในวาระนี ้กรรมการที่ได้ รับการเลือกตังกลั
้ บเข้ ามาจะต้ องมีคะแนนสูงสุดในลาดับที่ 1-5 จาก
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและลงคะแนน
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกจากตาแหน่งตามวาระ โดยเห็นชอบให้ กรรมการ
5 คนเดิมที่ครบออกตามวาระกลับเข้ ามาดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
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1. นายเสนีย์ จิตตเกษม
มีผ้ ถู อื หุ้นที่
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจานวนผู้ออกเสียง (216 ราย)
2. นายกระจ่าง จารุพฤกษ์ พนั ธ์
มีผ้ ถู อื หุ้นที่
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจานวนผู้ออกเสียง (216 ราย)
3. นายอมรฤทธิ์

เกาไศยานนท์

มีผ้ ถู อื หุ้นที่
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจานวนผู้ออกเสียง (216 ราย)
4. นายเสนีย์ กระจ่างศรี
มีผ้ ถู อื หุ้นที่
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

ประธานกรรมการ
จานวน (เสียง)
95,318,232
1,156
4,203
0
95,318,232

คิดเป็ นร้ อยละ (%)
99.9943
0.0012
0.0044
100.0000

กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
จานวน (เสียง)
95,318,232
1,156

คิดเป็ นร้ อยละ (%)
99.9943
0.0012

4,203
0
95,323,591

0.0044
100.0000

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
จานวน (เสียง)
95,318,232
1,156
4,203
0
95,323,591

คิดเป็ นร้ อยละ (%)
99.9943
0.0012
0.0044
100.0000

กรรมการและกรรมการบริ หาร
จานวน (เสียง)
95,319,383
5
4,203
21

คิดเป็ นร้ อยละ (%)
99.9955
0.0000
0.0044

บัตรเสีย
รวมจานวนผู้ออกเสียง (216 ราย)
5. ดร.วิชญะ เครื องาม
มีผ้ ถู อื หุ้นที่
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจานวนผู้ออกเสียง (216 ราย)

วาระที่ 8

0
95,323,591

100.0000

กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
จานวน (เสียง)
95,319,383
5
4,203
0
95,323,591

คิดเป็ นร้ อยละ (%)
99.9955
0.0000
0.0044
100.0000

พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ

ประธานกรรมการ แจ้ งต่ อ ที่ ป ระชุ ม โดยคณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนเห็ น สมควรให้
คณะกรรมการบริ ษั ทเสนอที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น ก าหนดค่า ตอบแทนกรรมการทุกคน ทุก คณะ ทัง้ คณะกรรมการบริ ษั ท และ
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยทุก ชุด ในรู ป ของเงิ น ประจ าต าแหน่ ง เบี ย้ ประชุม และบ าเหน็ จ ประจ าปี 2560 เป็ นเงิ น จ านวน
9,975,000 บาท ซึง่ เป็ นเงินจานวนเท่ากับ 6 ปี ที่ผา่ นมา
เรี ยนเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามหรื อแสดงข้ อเสนอแนะในวาระพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ไม่มี ผ้ ูถื อ หุ้น สอบถามเพิ่ ม เติม เสนอให้ ที่ป ระชุม ลงมติในวาระที่ 8 เรื่ อ งพิ จ ารณาก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ โดยในวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 จากผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและลงคะแนน
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการทุกคณะ ทังคณะกรรมการบริ
้
ษัท และคณะกรรมการชุดย่อ ยทุก
ชุดในรูปของเงินประจาตาแหน่ง เบี ้ยประชุม และบาเหน็จ เป็ นเงินรวม 9,975,000 บาท ซึง่ เป็ นจานวนเงินเท่ากับ 6 ปี ที่ผา่ นมา
ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้เข้ าร่วมประชุมทังหมด
้
ดังนี ้
มีผ้ ถู อื หุ้นที่
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวมจานวนผู้ออกเสียง (216 ราย)

จานวน(เสียง)
95,323,586
5
0
0
95,323,591
22

คิดเป็ นร้ อยละ(%)
99.9999
0.0000
0.0000
100.0000

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ประธานกรรมการ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า โดยกฎหมายการเสนอเรื่ องใดให้ พิจารณาในวาระนี ้ ผู้เสนอ
เรื่ องจะต้ องมีเสียงสนับสนุนข้ อเสนอไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
อย่างไรก็ตามหากท่านผู้ถือหุ้น
ท่านใดมีความประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรื อสอบถาม ก็สามารถทาได้ ในวาระนี ้ โดยเรี ยนเพิ่มเติมในเรื่ องทิศทางของ
บริ ษัทจะเห็นได้ ว่าธุรกิจในด้ านสุขภาพหรื อโรงพยาบาลจะมีความแตกต่างกับกิจการอื่น กิจการโรงพยาบาลจะเป็ นกิจการที่มี
ความมัน่ คงและมีรายได้ สม่าเสมอ เพื่อให้ ที่ประชุมได้ เห็นภาพชัดเจนของโรงพยาบาลศิคริ นทร์ จะขอให้ ทางกรรมการผู้จดั การ
ใหญ่ได้ นาเสนอทิศทางและแนวโน้ มในอนาคตรวมทังแนวทางการบริ
้
หารงานในบริ ษัทต่อไป
กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานเพิ่มเติมว่า บริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน) มีความแข็งแกร่ งในด้ าน
พื ้นฐานไม่วา่ จะเป็ นทางด้ านเงินทุนหรื อจานวนหนี ้สินที่ลดลง นอกจากนี ้กลุม่ โรงพยาบาลในเครื อทังหมดไม่
้
มีคดีฟ้องร้ องเพราะ
เราต้ องรักษาอย่างถูกต้ องและเกิดความพึงพอใจให้ มากที่สดุ รวมทังระบบมาตรฐานต่
้
างๆ ก็สามารถช่วยได้ นอกจากนี ้บริ ษัทฯ
ยังประสบความสาเร็ จในการสรรหา คัดเลือกแพทย์และพยาบาล โดยในอนาคตแนวทางการพัฒนาบุคลากรจะมุ่งสูก่ ารเป็ น
Best Employee คือ สามารถดูแลพนักงานอย่างดี นัน่ หมายถึงเราต้ องมีระบบการดูแล การฝึ กฝน สร้ างความรู้สกึ ถึงความเป็ น
เจ้ าของโรงพยาบาลร่ วมกัน และอีกหนึ่งความภูมิใจของบริ ษัทฯ คือ เจ้ าหน้ าที่พยาบาลได้ รับรางวัล Daisy Award ซึ่งเป็ น
รางวัลระดับสากลและหวังไว้ ว่าภายในระยะเวลาอีกสามปี จะได้ รับมาตรฐานพยาบาลสากลอีกเช่นกันซึ่งเป็ นหัวใจของการ
รักษาพยาบาล นอกจากการพัฒนาบุคลากรแล้ ว บริ ษัทฯ ยังมีเว็บไซต์ที่สามารถสื่อตรงไปถึงลูกค้ าได้ โดยง่าย สรุ ปได้ ว่าใน
ปั จจุบนั กลุม่ โรงพยาบาลในเครื อทังหมดยั
้
งคงรักษาระดับมาตรฐานไว้ อย่างสม่าเสมอ และยังมีลกู ค้ าที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องทัง้
ลูกค้ าในประเทศและลูกค้ าต่างประเทศ
เลขานุการบริษัท รายงานความคืบหน้ าในการเข้ าร่วมโครงการต่อต้ านการทุจริ ตคอรัปชัน่ ที่ทางบริ ษัท ศิค
ริ น ทร์ จากัด (มหาชน) ได้ สมัครเข้ าร่ วมโครงการ คาดว่าภายในปี นี จ้ ะท าการขอใบรั บ รอง โดยทางผู้สอบบัญ ชี จะช่ วยให้
คาแนะนาด้ านรายงานและงบการเงินของบริ ษัทฯ ก่อนที่จะนาส่งเอกสารต่อไป
ผู้ถอื หุ้น
(นายเทอดศักดิ์ หวังเสต)

: สอบถาม
1. โรงพยาบาลรัทริ นทร์ ปัจจุบนั มีคนไข้ ทงั ้ OPD และ IPD ต่อวันเท่าไหร่
2. ตังเป
้ ้ าหมายรายได้ ไว้ เท่าใด
3. จะมีแผนการขยายโรงพยาบาลรัทริ นทร์ ในอนาคตหรื อไม่

เลขานุการบริษัท

: ตอบ
เป็ นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง มีโควตาประกันสังคมอยูท่ ี่ 73,000 ราย ฐานลูกค้ า
หลักส่วนหนึง่ มาจากประกันสังคม แต่ในรอบปี ที่ผา่ นเริ่ มมีลกู ค้ าเงินสด ลูกค้ าประกัน
เข้ ามาใช้ บริ การเพิ่มมากขึ ้น จานวนคนไข้ ประมาณ 300 คนต่อวันไม่รวมประกันสังคม
เนื่องมาจากการขยายชุมชนโซนทางบางปู มีการขยายตัวค่อนข้ างมาก มีหมูบ่ ้ านจัดสรร
เกิดขึ ้นใหม่จานวนมาก นอกจากลูกค้ าประกันสังคมแล้ วเรายังเสนอเพิ่มเติมในส่วนของ
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กลุม่ ลูกค้ าบริษัทที่ใช้ ประกันสังคมและสวัสดิการของบริ ษัทด้ วยในเรื่ องของการ Copayment การซื ้อแพ็คเกจ โปรโมชัน่ สาหรับครอบครัวของพนักงานหรื อผู้ประกันตน
รวมถึงนโยบายล่าสุดของทางสานักงานประกันสังคมในเรื่ องของการตรวจสุขภาพ
โรงพยาบาลรัทริ นทร์ ก็ได้ เข้ าร่วมด้ วย
ผู้ถอื หุ้น
(นายเทอดศักดิ์ หวังเสต)

: สอบถาม
สามารถรับคนไข้ ได้ ถึงเท่าไหร่และจะขยายต่ออีกหรื อไม่

เลขานุการบริษัท

: ตอบ
Occupancy Rate อยูท่ ี่ 70% ในปี นี ้กาลังดูในส่วนของโรงพยาบาลรัทริ นทร์ วา่ จะขยาย
ส่วนใดได้ บ้าง

ผู้ถอื หุ้น
(นายเทอดศักดิ์ หวังเสต)

: สอบถาม
เมื่อถึงเวลาจะขยาย จะทาการเพิ่มทุนจากการดาเนินหรื อเปล่า

กรรมการผู้จัดการใหญ่

: ตอบ
จะยังไม่มีการเพิ่มทุนเพราะว่าโรงพยาบาลรัทริ นทร์ เป็ นโรงพยาบาลขนาดเล็ก จุดสาคัญ
จะอยู่ที่โรงพยาบาลศิคริ นทร์ และโรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่เพราะยังมีพื ้นที่รองรับ
ลูกค้ าได้ อีกโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม แต่ในส่วนของโรงพยาบาลรัทริ นทร์ จะเป็ นการเข้ าไป
ทาให้ ดูดีขึ ้น ปรับปรุ งให้ เป็ น Standard สวยงาม คนไข้ ทวั่ ไปสามารถเข้ าไปแอดมิทได้
เพราะพื ้นที่แถวนันยั
้ งต้ องระมัดระวังในเรื่ องของการขยายของถนนสุขมุ วิท ซึ่งจะมีผล
ต่อการวางแผนการขยายโรงพยาบาล ถ้ ามีโอกาสจะแจ้ งให้ ทราบต่อไป

ผู้ถอื หุ้น
(นายวินัย รุ่ งทิวาสุวรรณ)

: สอบถาม
จากข่าวในตลาดหลักทรัพย์เรื่ องแจ้ งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ทาง
โรงพยาบาลวิภาวดี ได้ เข้ าถื อหุ้นเกิ น 10% จะถื อ ว่าโรงพยาบาลศิค ริ นทร์ เป็ นบริ ษั ท
ร่วมกับโรงพยาบาลวิภาวดีหรื อไม่ และจะมีแผนอะไรร่วมกันในอนาคตหรื อไม่

เลขานุการบริษัท

: ตอบ
ในส่วนของการแจ้ งตลาดหลักทรัพย์นนเป็
ั ้ นเรื่ องของกฎเกณฑ์ที่ต้องชี ้แจง ถ้ าเกิดมีผ้ ถู ือ
หุ้นท่านใดไม่วา่ จะเป็ นนิติบคุ คลหรื อบุคคลที่ถือหุ้นเกิน 10% เลขานุการบริ ษัทหรื อฝ่ าย
จัดการต้ องแจ้ งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างผู้ถือหุ้นมีผลต่อการ
บริ หารจัดการหรื อมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริ หารหรื อไม่ ซึ่งทางบริ ษัทฯได้ ชีแ้ จงไปแล้ วว่า
ไม่ มี ผลต่ อ การเปลี่ย นแปลงการบริ ห าร ส าหรั บ บริ ษั ท โรงพยาบาลวิ ภ าวดี จ ากัด
(มหาชน) เข้ ามาลงทุนซื ้อหุ้นเพิ่ม เป็ นเรื่ องของผู้ซื ้อและผู้ขาย แต่ในส่วนของโครงสร้ างผู้
ถือหุ้นใหญ่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วนการแลกเปลี่ยนความรู้ การแลกเปลี่ยนลูกค้ ากัน
24

หรื อการช่วยเหลือกันทางการแพทย์ เราเป็ นพันธมิตรกันอยูก่ ่อนแล้ ว ตังแต่
้ ที่คณ
ุ ชัยสิทธิ์
วิริยะเมตตากุล ได้ เข้ ามาร่วมเป็ นกรรมการบริ ษัท
ประธานกรรมการ

: เพิ่มเติม
ถือว่าเป็ นการนาจุดอ่อนจุดแข็งมาบูรณาการกัน

ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาเข้ าร่วมประชุมโดยพร้ อม
เพียงกันพร้ อมกับให้ คาแนะนา และข้ อเสนอที่เป็ นประโยชน์และขอบคุณที่สนับสนุนกิจกรรมของบริ ษัทสม่าเสมอด้ วยดีตลอด
มา ในนามของคณะกรรมการขอยืนยันว่าจะกากับดูแล และร่ วมบริ หารงานของบริ ษัทอย่างเต็มที่ด้วยความสุจริ ตและชอบ
ธรรม เพื่อประโยชน์ กลับคืนให้ ผ้ ูถือหุ้นอย่างเต็มกาลังความสามารถ และขอปิ ดการประชุมใหญ่ สามัญ ผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 39
ประจาปี 2560
ปิ ดประชุมเวลา 11.00 นาฬิกา

ลงชื่อ………………………………………………ประธานในที่ประชุม
(นายเสนีย์ จิตตเกษม)

ลงชื่อ........................................................................ผู้บนั ทึกการประชุม
(นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์)
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3

ข้ อมูลของผู้สอบบัญชี

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพฒ
ั น์
อายุ 37 ปี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
9012
วันที่ขนึ ้ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สถานที่ทางาน
บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
ตาแหน่ งปั จจุบัน
ผู้จดั การอาวุโส
การศึกษา
2561
ผู้สอบบัญชีซงึ่ ก.ล.ต.ให้ ความเห็นชอบ ตังแต่
้ วนั ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561-4 กุมภาพันธ์ 2566
2552
ประกาศนียบัตรทักษะการเป็ นหัวหน้ างานจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
2550
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9012
2549-2554
วุฒิบตั รผู้ชว่ ยผู้สอบบัญชีที่ปฏิบตั ิงานในฐานะหัวหน้ าสาย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
2541-2545
ปริ ญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา
การฝึ กอบรม
- สัมมนาเกี่ยวกับด้ านบัญชี ด้ านสอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง
- โครงการ “การพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน” รุ่นที่ 4 จาก ก.ล.ต.
ประสบการณ์ ทางาน
ผู้สอบบัญชี บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด มากกว่า 15 ปี
เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ศิครินทร์ จากัด (มหาชน)
ไม่เคย
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
ไม่มี
การมีส่วนได้ เสียอื่นนอกเหนือจากการให้ บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่ อย/ บริษัทร่ วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ งอันมีผลทาให้ ไม่ สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ อย่ างอิสระ
ไม่มี
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3

ข้ อมูลของผู้สอบบัญชี

ชื่อ-นามสกุล
นายธนะวุฒิ พิบลู ย์สวัสดิ์
อายุ 45 ปี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
6699
วันที่ขนึ ้ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สถานที่ทางาน
บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
ตาแหน่ งปั จจุบัน
รองประธานกรรมการบริ หาร
การศึกษา
2552
ผู้สอบบัญชีซงึ่ ก.ล.ต.ให้ ความเห็นชอบ ตังแต่
้ วนั ที่ 21 เมษายน 2552 -8 มีนาคม 2562
2545
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6699
2540
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2535
ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
การฝึ กอบรม
- สัมมนาเกี่ยวกับด้ านบัญชี ด้ านสอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง
ประสบการณ์ ทางาน
ผู้สอบบัญชี บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด มากกว่า 20 ปี
เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ศิครินทร์ จากัด (มหาชน)
ไม่เคย
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
ไม่มี
การมีส่วนได้ เสียอื่นนอกเหนือจากการให้ บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่ อย/ บริษัทร่ วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ งอันมีผลทาให้ ไม่ สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ อย่ างอิสระ
ไม่มี

27

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4

ข้ อมูลของผู้ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล
นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี
อายุ 59 ปี
ตาแหน่ งในปั จจุบนั ของบริษัท
กรรมการและกรรมการผู้จดั การใหญ่
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 บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิบตั ร ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดิกส์ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
- ปริ ญญาตรี แพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
การฝึ กอบรม
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (ว.ป.อ.) รุ่นที่ 51
- หลักสูตร Corporate Governance Report of Thai Listed Companies
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 50/2004 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)
- หลักสูตร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตาแหน่ ง/ประสบการณ์ ทางาน
2545-ปั จจุบนั
กรรมการและกรรมการผู้จดั การใหญ่ บริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน)
28

2549 – 2551
2540 – 2545
2531 – 2540

กรรมการ การประปานครหลวง
กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท โรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่ จากัด
แพทย์ศลั ยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดิกส์ โรงพยาบาลหาดใหญ่

ประวัติการดารงตาแหน่ งกรรมการของ บริษัท ศิครินทร์ จากัด (มหาชน)
ตาแหน่ ง

ตาแหน่ งด้ านกรรมการ

- กรรมการ

ตาแหน่ งด้ านบริหาร

- กรรมการผู้จดั การใหญ่

จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ
การถือหุ้นในบริษัท
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2560
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่น ๆ

15 ปี (ตังแต่
้ พ.ศ. 2545 ถึง ปั จจุบนั )
ร้ อยละ 9.34 รวมคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ ามี)
ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชาระแล้ ว (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560)
การประชุมคณะกรรมการ 12/12 ครัง้
ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา

- 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

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4

ข้ อมูลของผู้ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล
นายสัญญา ศรายุทธ
อายุ 75 ปี
ตาแหน่ งในปั จจุบนั ของบริษัท
รองประธานกรรมการและกรรมการบริ 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 ญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Pittsburg State University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Poona University ประเทศอินเดีย
การฝึ กอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)
ตาแหน่ ง/ประสบการณ์ ทางาน
2546-ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการและกรรมการบริ หาร บริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด(มหาชน)
2543 – 2545
อัครราชทูต (ฝ่ ายการพาณิชย์) สหราชอาณาจักร กรมส่งเสริ มการส่งออก
กระทรวงพาณิชย์
2540 – 2543
อัครราชทูต (ฝ่ ายการพาณิชย์) ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน กรมส่งเสริ มการส่งออก
กระทรวงพาณิชย์
2538 – 2540
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ ายการพาณิชย์) ประเทศกรี ก กรมส่งเสริ มการส่งออก
30

2536 – 2538
2533-2536
2531-2533

กระทรวงพาณิชย์
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ ายการพาณิชย์) สหราชอาณาจักร กรมส่งเสริ มการส่งออก
กระทรวงพาณิชย์
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ ายการพาณิชย์) ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน กรมส่งเสริ ม
การส่งออก กระทรวงพาณิชย์
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ ายการพาณิชย์) ประเทศอินเดีย กรมส่งเสริ มการส่งออก กระทรวง
พาณิชย์

ประวัติการดารงตาแหน่ งกรรมการของ บริษัท ศิครินทร์ จากัด (มหาชน)
ตาแหน่ ง

ตาแหน่ งด้ านกรรมการ

- รองประธานกรรมการ

ตาแหน่ งด้ านบริหาร
- กรรมการบริ หาร
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ
14 ปี (ตังแต่
้ พ.ศ. 2546 ถึง ปั จจุบนั )
การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2560
การประชุมคณะกรรมการ 12/12 ครัง้
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
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

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4

ข้ อมูลของผู้ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล
นายสุชีพ บุญวีระ
อายุ 57 ปี
ตาแหน่ งในปั จจุบนั ของบริษัท
กรรมการและกรรมการบริ 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 ญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (นิด้า)
ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การฝึ กอบรม
- (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการ
บริ ษัทไทย
ตาแหน่ ง/ประสบการณ์ ทางาน
2557 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บริ ษัท เอส เค อาร์ แมเนจเม้ นท์ จากัด
2555-ปั จจุบนั
กรรมการ และกรรมการบริ หาร บริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน)
2548 – 2555
เจ้ าหน้ าที่ธุรกิจลูกค้ าผู้ประกอบการ 2 ธนาคารกสิกรไทย
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ประวัติการดารงตาแหน่ งกรรมการของ บริษัท ศิครินทร์ จากัด (มหาชน)
ตาแหน่ ง

ตาแหน่ งด้ านกรรมการ

- กรรมการ

ตาแหน่ งด้ านบริหาร
- กรรมการบริ หาร
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ
6 ปี (ตังแต่
้ พ.ศ. 2555 ถึง ปั จจุบนั )
การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2560
การประชุมคณะกรรมการ 12/12 ครัง้
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่น ๆ
- การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี - การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน จานวน 1 แห่ ง ได้ แก่
-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

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4

ข้ อมูลของผู้ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล
นายจรัญ วิวฒ
ั น์เจษฎาวุฒิ
อายุ 53 ปี
ตาแหน่ งในปั จจุบนั ของบริษัท
กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา
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 รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึ กอบรม
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สาหรับผู้บริหาร สถาบันพระปกเกล้ า รุ่นที่ 3
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 26/2556
- หลักสูตรการบริ หารจัดการด้ านความมัน่ คงขันสู
้ ง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 3
- หลักสูตรผู้บริ หารกระบวนการยุตธิ รรมชันสู
้ ง (บยส.) รุ่นที่ 15/2010
- หลักสูตร วิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9/2009
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 98/2008 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2004 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)
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- หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาหรับนักบริ หารระดับสูง รุ่นที่ 13 (ปปร. 13)

ตาแหน่ ง/ประสบการณ์ ทางาน
2559-ปั จจุบนั
2545-ปั จจุบนั
2542 – ปั จจุบนั
2537 – ปั จจุบนั
2551 – 2552
2549 – 2551
2549 – 2551
2546 – 2547
2544 – 2550

กรรมการ มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี
กรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหา บริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด(มหาชน)
กรรมการ บริ ษัท ศานติ กรี นแพค จากัด
ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษัท เจ.อาร์ ดับเบิ ้ลยู ยูทิลติ ี ้ จากัด (มหาชน)
กรรมการ การประปานครหลวง
กรรมการ การไฟฟ้ านครหลวง
กรรมการ องค์การจัดการน ้าเสีย
ผู้ชานาญการกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ผู้ชานาญการ กรรมาธิการพลังงาน

ประวัติการดารงตาแหน่ งกรรมการของ บริษัท ศิครินทร์ จากัด (มหาชน)
ตาแหน่ ง
ตาแหน่ งด้ านกรรมการ - กรรมการ
- ประธานกรรมการสรรหา
ตาแหน่ งด้ านบริหาร
- ไม่มี
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ
การถือหุ้นในบริษัท

16 ปี (ตังแต่
้ พ.ศ. 2545 ถึง ปั จจุบนั )
ร้ อยละ 1.12 รวมคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ ามี)
ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชาระแล้ ว (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560)
การประชุมคณะกรรมการ 12/12 ครัง้
ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา

การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2560
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่น ๆ
- การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน จานวน 1 แห่ ง ได้ แก่
1. ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษัท เจ.อาร์ ดับเบิ ้ลยู ยูทิลติ ี ้ จากัด (มหาชน)
- การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
1. กรรมการ บริ ษัท ศานติ กรี นแพค 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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ข้ อมูลของผู้ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล
นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
อายุ 68 ปี
ตาแหน่ งในปั จจุบนั ของบริษัท
กรรมการ และกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
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 วิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 2511
การฝึ กอบรม
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ร่วมเอกชน (วปรอ.4414)
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 15
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 20/2547 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)
- หลักสูตร “บทบาทกรรมการต่อการบริ หารความเสีย่ งขององค์กร
- หลักสูตร “Increasing Your Corporate Value Through Effective Communication”
ตาแหน่ ง/ประสบการณ์ ทางาน
2560-ปั จจุบนั
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง บริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน)
2559-ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน)
2556-ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษัท สินแพทย์ จากัด
2556-ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษัท ทิพยบดินทร์ จากัด
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2555-ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษัท เลกาซี่ กอล์ฟ (ประเทศไทย) จากัด
2552-ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษัท ปริ๊ นส์ตนั ้ พาร์ ค สวีท จากัด
2551-ปั จจุบนั
รองประธานคณะกรรมการบริ ษัท โรงพยาบาลเจ้ าพระยา จากัด(มหาชน)
2547-ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จากัด(มหาชน)
2547-ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษัท โรงพยาบาลเสรี รักษ์ จากัด
2546-ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน)
2545-ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จากัด(มหาชน)
2541-ปั จจุบนั
กรรมการและกรรมการบริ หาร บริ ษัท โรงพยาบาลวิภาราม จากัด
2526-ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บริ ษัท เทพารักษ์ พฒ
ั นาการ จากัด
ประวัติการดารงตาแหน่ งกรรมการของ บริษัท ศิครินทร์ จากัด (มหาชน)
ตาแหน่ ง
ตาแหน่ งด้ านกรรมการ - กรรมการ
- กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
ตาแหน่ งด้ านบริหาร
- ไม่มี
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ
1 ปี (ตังแต่
้ พ.ศ. 2559 ถึง ปั จจุบนั )
การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2560
การประชุมคณะกรรมการ 12/12 ครัง้
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่น ๆ
- การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน จานวน 4 แห่ ง ได้ แก่
1. รองประธานคณะกรรมการบริ ษัท โรงพยาบาลเจ้ าพระยา จากัด(มหาชน)
2. กรรมการ บริ ษัท ไดนาสตี ้เซรามิค จากัด(มหาชน)
3. ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จากัด (มหาชน)
4. กรรมการ บริ ษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จากัด(มหาชน)
- การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน จานวน 6 แห่ ง ได้ แก่
1. กรรมการ บริ ษัท สินแพทย์ จากัด
2. กรรมการ บริ ษัท ทิพยบดินทร์ จากัด
3. กรรมการ บริ ษัท ปริ๊ นส์ตนั ้ พาร์ ค สวีท จากัด
4. กรรมการ บริ ษัท โรงพยาบาลเสรี รักษ์ จากัด
5. กรรมการและกรรมการบริ หาร บริ ษัท โรงพยาบาลวิภาราม จากัด
6. ประธานกรรมการ บริ ษัท เทพารักษ์ พฒ
ั นาการ จากัด
- การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
- ไม่มี ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่ อย
ไม่มี
ความสัมพันธ์ กับบริษัท/บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วม หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน
ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจที่มนี ัยสาคัญ อันอาจมีผลทาให้ ไม่ สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่ างเป็ นอิสระ ไม่มี
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สรุปรายละเอียดเบือ้ งต้ นของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ ีจะซือ้ หุ้นสามัญ
ของบริษัท ศิครินทร์ จากัด (มหาชน)
ซึ่งจัดสรรให้ แก่ กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่ อย ครัง้ ที่ 1 (SKR-ESOPW1)

1. วัตถุประสงค์ และความจาเป็ น
การกาหนดให้ มีโครงการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรร
ให้ แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 1 (“SKR-ESOPW1” หรื อ “ใบสาคัญแสดงสิทธิ ”) ในครัง้ นี ้มี
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็ นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบตั ิงานของกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทให้ มีความรู้ สกึ
ของการมีส่วนร่ วมในการเป็ นเจ้ าของและความสาเร็ จของบริ ษัทในการประกอบกิ จการ รวมทัง้ เพื่อเป็ นการตอบแทน
สาหรับความตัง้ ใจ ทุ่มเท เสียสละในการทางานให้ แก่บริ ษัทในระยะยาว และเพื่อสร้ างแรงจูงใจให้ บุคลากรดั งกล่าวมี
ความตังใจในการท
้
างาน อันเป็ นส่วนหนึง่ ของการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทางานให้ กบั
บริ ษัท อันพึงจะก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
2. รายละเอียดเบือ้ งต้ นของใบสาคัญแสดงสิทธิ
หัวข้ อ

รายละเอียด
ชื่อหลักทรัพย์
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน) ซึ่ง
จัดสรรให้ แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 1 (SKRESOPW1)
ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ใบส าคัญ แสดงสิท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ชนิ ด ระบุชื่ อ ผู้ถื อ และไม่
สามารถโอนเปลีย่ นมือได้
จานวนของใบสาคัญแสดงสิทธิที่เสนอ ไม่เกิน 65,000,000 หน่วย
ขาย
จ านวนหุ้ นสามั ญ ที่ ส ารองไว้ เพื่ อ 65,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท)
รองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดง
สิทธิ
วันออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
วันที่กาหนดโดยคณะกรรมการบริ หารและ/หรื อกรรมการผู้จัดการ และ/หรื อ
บุคคลที่คณะกรรมการบริ หารมอบหมาย ภายหลังจากที่บริ ษัทได้ รับอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว
ลักษณะการจัดสรร
เป็ นการจัดสรรให้ แก่ กรรมการและพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยโดยไม่
ผ่า นผู้รับ ช่ ว งหลัก ทรั พ ย์ ทัง้ นี ้ จ านวนใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ที่ จัด สรรให้ กับ
กรรมการและพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย แต่ละรายไม่จาเป็ นที่จะต้ อง
มีจานวนเท่ากัน ขึ ้นอยู่กบั ตาแหน่งอายุงาน ความรู้ และประสบการณ์ ความ
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หัวข้ อ

รายละเอียด
รับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานและศักยภาพหรื อประโยชน์ ที่บริ ษั ทจะได้ รับ
โดยคณะกรรมการบริ หารจะเป็ นผู้พิจารณาจัดสรร ภายใต้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และ วิธีการที่กาหนด โดยไม่มีกรรมการและพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยรายใดที่ได้ รับการจัดสรรเกินกว่าร้ อยละ 5 ของจานวนใบสาคัญแสดง
สิทธิที่ออกและเสนอขายทังหมดในครั
้
ง้ นี ้ หากเป็ นการจัดสรรใบสาคัญแสดง
สิทธิ ให้ กรรมการและพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยรายใดเกินกว่าร้ อย
ละ 5 ของจานวนใบสาคัญ แสดงสิทธิ ที่ออกและเสนอขายทัง้ หมดในครัง้ นี ้
บริ ษัทจะต้ องนาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรดังกล่า ว
ก่อน
ราคาเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
หน่วยละ 0 (ศูนย์) บาท
อัตราการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (เว้ นแต่จะมีการปรับสิทธิ
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด)
ราคาใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ
4.75 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท) (เว้ นแต่จะมีการปรับสิทธิ
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนด)
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
3 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
วันกาหนดการใช้ สิทธิ และระยะเวลา วันกาหนดการใช้ สทิ ธิของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยมีกาหนดระยะเวลา 3
การใช้ สทิ ธิ
วัน หลังจากวันที่บริ ษัทออกใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่กรรมการและพนักงาน
ครบ 3 ปี ใช้ สิทธิตามจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับการจัดสรรทังจ
้ านวน
โดยกาหนดให้ มีการใช้ สทิ ธิเพียงครัง้ เดียว
ระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ
ใช้ สทิ ธิ
ของบริ ษัท จะต้ องแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ์ ที่จะซื ้อหุ้นของบริ ษัทตังแต่
้
เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกาหนดการใช้
สิทธิครัง้ เดียวและครัง้ สุดท้ าย (ในกรณีที่วนั กาหนดการใช้ สทิ ธิตรงกับวันหยุด
ท าการของบริ ษั ท ให้ เลื่อ นวัน ก าหนดการใช้ สิท ธิ ดัง กล่า วเป็ นวัน ท าการ
สุดท้ ายก่อนหน้ าวันกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ ดังกล่าว)
วิธีการและเงื่อนไขการใช้ สทิ ธิ

1. จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญจะต้ องเป็ น
จานวนเต็มเท่านัน้ โดยอัตราการใช้ สิทธิเท่ากับใบสาคัญแสดงสิทธิ หนึ่ง
หน่วยต่อหุ้นสามัญหนึง่ หุ้น เว้ นแต่จะมีการปรับสิทธิ
2. ใบสาคัญแสดงสิทธินี ้เป็ นการใช้ สิทธิเพียงครัง้ เดียว ดังนันผู
้ ้ ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิจะสามารถใช้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญ ได้ ตามจานวนใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่ได้ รับการจัดสรรทังจ
้ านวน
3. จานวนหุ้นสามัญที่ออกให้ เมื่อมีการใช้ สิทธิ จะคานวณโดยการนาจานวน
เงิ น ในการใช้ สิ ท ธิ ซึ่งผู้ถื อ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ได้ ช าระตามที่ ได้ ก ล่า ว
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ข้ างต้ น หารด้ วยราคาการใช้ สิทธิในขณะที่มีการใช้ สิทธินนั ้ โดยบริ ษัทจะ
ออกหุ้นสามัญ เป็ นจานวนเต็มไม่เกินจานวนหน่วยของใบสาคัญ แสดง
สิทธิคณ
ู ด้ วยอัตราการใช้ สิทธิ หากมีการปรับราคาการใช้ สิทธิ และ/หรื อ
อัตราการใช้ สทิ ธิแล้ ว ทาให้ มีเศษเหลืออยูจ่ ากการคานวณดังกล่าว บริ ษัท
จะไม่นาเศษดังกล่าวมาคิดคานวณและจะชาระเงินที่เหลือจากการใช้
สิทธิดงั กล่าวคืนให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ภายใน 14 วันนับจากวัน
กาหนดการใช้ สิทธิครัง้ เดียวและครัง้ สุดท้ าย โดยไม่มีดอกเบี ้ย ในกรณี ที่
ต้ องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้ สิทธิ ตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้
สิทธิ และ/หรื ออัตราการใช้ สิทธิ ตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมี
เศษของจานวนหุ้นสามัญที่จะได้ รับจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดง
สิทธิให้ ตดั เศษของหุ้นทิ ้ง
4. หากบริ ษัทได้ รับ เอกสารแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ ตามไม่ครบถ้ วน
หรื อไม่ถกู ต้ องหรื อจานวนเงินที่บริ ษัทได้ รับชาระไม่ครบตามจานวนที่ระบุ
ไว้ ในแบบแสดงความจานงการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญ หรื อบริ ษัทตรวจสอบ
ได้ ว่าข้ อความที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ
กรอกลงในแบบแสดงความจานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญนันไม่
้ ครบถ้ วน
หรื อไม่ถกู ต้ อง หรื อปิ ดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้ วนถูกต้ องตามข้ อบังคับหรื อ
กฎหมายต่างๆ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิ
จะต้ องทาการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการ
ใช้ สิทธิเพื่อให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขก่อนวันใช้ สิทธิ มิฉะนันแล้
้ วบริ ษัทจะถือ
ว่าการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ นนสิ
ั ้ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สิทธิ
และบริ ษั ท จะจัด ส่ง เงิ น ที่ ได้ รั บ และใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ห รื อ ใบแทน
ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ คื น ให้ แก่ ผ้ ู ถื อ ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ห รื อ ใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกาหนดการใช้ สิทธิครัง้ เดียว
และครัง้ สุดท้ าย โดยไม่มีดอกเบี ้ยไม่วา่ ในกรณีใดๆ
5. ในกรณี ที่ ผ้ ูถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ช าระจ านวนเงิ น ในการใช้ สิ ท ธิ ไม่
ครบถ้ วน บริ ษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะดาเนินการประการใดประการ
หนึง่ ต่อไปนี ้
ก) ให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ชาระเงินเพิ่มเติมตามจานวนวัตถุประสงค์
จะใช้ สิทธิให้ ครบถ้ วนภายในระยะเวลาการแจ้ งความจานงในการใช้
สิท ธิ หากบริ ษั ท ไม่ได้ รับ เงิ น ครบตามจานวนในการใช้ สิท ธิ ภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว บริ ษัทจะถือว่าการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ
ในนันสิ
้ ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ
ข) ถือว่าจานวนหุ้นสามัญที่จองซื ้อมีจานวนเท่ากับจานวนที่จะได้ รับตาม
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จานวนเงินในการใช้ สิทธิ ซึ่งบริ ษัทได้ รับชาระไว้ จริ งตามราคาใช้ สิทธิ
ในขณะนัน้ หรื อ
ในกรณี ต ามข้ อ ก) ให้ ผ้ ูถือใบสาคัญ แสดงสิทธิ มารับเงินที่บ ริ ษั ท
ได้ รับไว้ คืน เป็ นเช็คระบุชื่อขีดคร่ อมเฉพาะ ซึ่งบริ ษัทถือว่าไม่มีการใช้ สิทธิ
โดยมารับคืนด้ วยตนเองตามสถานที่ติดต่อในการใช้ สิทธิ ภายใน 14 วัน
นับจากวันถัดจากวันกาหนดการใช้ สทิ ธิ ครัง้ เดียวและครัง้ สุดท้ าย โดยไม่มี
ดอกเบี ้ย
ในกรณีข้อ ข) ในกรณีที่บริ ษัทถือว่ามีการใช้ สิทธิเพียงบางส่วนคืน
ให้ ผ้ ูถือใบสาคัญ แสดงสิทธิ มารับเงินส่วนที่เหลือคืน (ถ้ ามี) ด้ วยตนเอง
ตามสถานที่ติดต่อในการใช้ สิทธิ ภายใน 14 วันทาการนับจากวันถัดจาก
วันก าหนดการใช้ สิท ธิ ค รัง้ เดี ยวและครัง้ สุดท้ าย โดยไม่มีดอกเบีย้ ส่วน
ใบสาคัญแสดงสิทธิสว่ นที่เหลือที่ไม่ได้ ใช้ สทิ ธิจะสิ ้นสภาพลงในทันที
6. ในกรณีที่บริ ษัทรับแจ้ งความจานงในการใช้ สทิ ธิ (ถ้ ามี) ไม่สามารถคืนเงิน
ส่วนที่ไม่ได้ ใช้ สิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ ภายในระยะเวลา 14
วัน นับ แต่ วัน ครบก าหนดการใช้ สิ ท ธิ ค รั ง้ เดี ย วและครั ง้ สุด ท้ าย ผู้ ถื อ
ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ จ ะได้ รั บ ดอกเบี ย้ ในอัต ราร้ อยละ 7.5 ต่ อ ปี โดย
ค านวณจากเงิ น ส่ว นที่ ไม่ ได้ ใช้ สิ ท ธิ นับ แต่ วัน ที่ พ้ นก าหนดระยะเวลา
ดังกล่าวจนถึง (แต่ไม่รวม) วันที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ รับคืน
อย่างไรก็ดี หากบริ ษัทได้ ทาการส่งเช็ค ดร๊ าฟท์ ตัว๋ แลกเงินธนาคาร
หรื อคาสัง่ จ่ายเงินของธนาคาร ซึง่ ขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะชื่อผู้ถือใบสาคัญ
สิทธิด้วยตนเองตามสถานที่ติดต่อในการใช้ สิทธิ โดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่า
ผู้ถือใบสาคัญ แสดงสิทธิ ได้ รับเงินคืนโดยชอบและผู้ถือใบสาคัญ แสดง
สิทธิ ไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย และ/หรื อค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป
7. เมื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้
ปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขการแจ้ งความจ านงในการใช้ สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้ นสามั ญ
กล่าวคือ ได้ สง่ มอบทังใบส
้ าคัญแสดงสิทธิ แบบแจ้ งความจานงในการใช้
สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ และชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญถูกต้ องและครบถ้ วน
สมบูรณ์ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิก หรื อ เพิกถอนการ
ใช้ สทิ ธิได้
8. เมื่อพ้ นวันกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ายแล้ ว แต่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ยังมิได้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของการใช้ สทิ ธิที่กาหนดได้ อย่างครบถ้ วน ให้ ถือ
ว่าใบสาคัญ แสดงสิทธิ นนั ้ ๆ สิ ้นสภาพลง โดยไม่มีการใช้ สิทธิ และผู้ถือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิจะใช้ สทิ ธิไม่ได้ อีก
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9. ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิสง่ มอบใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นจานวน
มากกว่าจานวนที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิ โดยบริ ษัทจะทาการยกเลิกใบสาคัญ
แสดงสิทธิสว่ นที่สง่ มาเกินและไม่ได้ ใช้ สทิ ธิ เนื่องจากเป็ นการใช้ สิทธิเพียง
ครัง้ เดียวและครัง้ สุดท้ าย
10. บริ ษั ท จะยื่ น ขอจดทะเบี ย นเปลี่ ย นแปลงทุน ช าระแล้ ว ของบริ ษั ท ต่ อ
กระทรวงพาณิ ชย์ ต ามจานวนหุ้น สามัญ ที่ ออกใหม่สาหรับ การใช้ สิท ธิ
ภายใน 10 วันทาการนับแต่วนั ครบกาหนดการใช้ สิทธิ ครั ง้ สุดท้ าย และ
บริ ษัทจะดาเนินการให้ นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนผู้ถือ
ใบสาคัญ แสดงสิทธิ ที่ได้ ใช้ สิทธิ นนั ้ เข้ าเป็ นผู้ถือหุ้นสามัญ ของบริ ษัทใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจานวนหุ้นสามัญที่คานวณได้ จากการใช้ สทิ ธิ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะดาเนินการยื่นคาขอให้ รับหุ้นสามัญ เพิ่มทุนที่ออก
เนื่องจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
เข้ าซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต่วนั กาหนดการใช้ สิทธิ
ครัง้ สุดท้ าย
หุ้นสามัญใหม่ที่ออกเนื่องจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
จะมีสิทธิ และสถานะเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริ ษัทที่ได้ ออกไปก่อน
หน้ าแล้ วทุก ประการ นับ ตัง้ แต่วัน ที่มี การจดแจ้ งชื่ อ ของผู้ถื อใบสาคัญ
แสดงสิทธิ หรื อผู้รับสิทธิแทนเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทและจดทะเบียนเพิ่ม
ทุน ช าระแล้ ว เนื่ อ งจากการออกหุ้ นสามัญ ใหม่ จากการใช้ สิ ท ธิ ต าม
ใบสาคัญแสดงสิทธิกบั กระทรวงพาณิชย์แล้ ว
11. ในกรณีที่ห้ นุ สามัญที่สารองไว้ เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดง
สิทธิไม่เพียงพอ บริ ษัทจะดาเนินการชดใช้ ค่าเสียหายที่เกิดขึ ้นให้ แก่ผ้ ถู ือ
ใบสาคัญ แสดงสิทธิ ที่ไม่สามารถใช้ สิทธิ ได้ ตามสิท ธิ ที่ มี อย่างไรก็ ตาม
บริ ษัทจะไม่ชดใช้ ค่าเสียหายให้ แก่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถ
ใช้ สิทธิได้ ถึงแม้ ว่าจะมีห้ นุ สามัญเพียงพอ ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดง
สิทธิเป็ นบุคคลต่างด้ าวหรื อนิติบคุ คลต่างประเทศที่ไม่สามารถใช้ สิทธิได้
เพราะจะท าให้ การถื อ หุ้ นของคนต่ า งด้ าวเกิ น กว่ า สัด ส่ ว นที่ ร ะบุ ใ น
กฎหมายหรื อในข้ อบังคับบริ ษัท และ/หรื อ ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดง
สิท ธิ ไมสามารถใช้ สิท ธิ ได้ เพราะจะท าให้ ก ารถื อ หุ้น เกิ น กว่าสัด ส่วนที่
กฎหมายกาหนด
12. การใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริ ษัทได้ เรี ยกเก็บเงิน
จานวนดังกล่าวได้ แล้ วเท่านัน้ หากเรี ยกเก็บเงินไม่ได้ ด้วยเหตุใดๆ ที่ ผ้ ถู ือ
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หัวข้ อ

รายละเอียด
ใบสาคัญแสดงสิทธิต้องรับผิดชอบให้ ถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิแสดง
เจตนายกเลิกและบริ ษัทตกลงให้ ถือเป็ นการยกเลิกการขอใช้ สทิ ธิในครัง้ นี ้
เนื่องจากเป็ นการใช้ สิทธิครัง้ เดียวและครัง้ สุดท้ ายให้ ถือว่าหมดสิทธิที่จะ
ซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวอีกต่อไป
13. ในกรณี ที่การใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญ ตามใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ต้องมี ภาระ
ภาษี เงิ น ได้ ค่ า อากรแสตมป์ หรื อ ภาษี อื่ น ใด (หากมี ) ตามประมวล
รัษ ฎากรหรื อ กฎหมายอื่ น ใด ผู้ถื อ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ที่ ใช้ สิท ธิ ซือ้ หุ้น
ดังกล่าวต้ องเป็ นผู้รับภาระค่าภาษี ดงั กล่าวทังสิ
้ ้น รวมทังยิ
้ นยอมให้ บริ ษั ท
มีสทิ ธิหกั ภาษี ณ ที่จ่ายได้ ตามที่กฎหมายกาหนด

เงื่อนไขอื่นๆ

ให้ ค ณะกรรมการบริ ห าร หรื อบุค คลที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารมอบหมายมี
อานาจพิจารณา (1) กาหนดและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนด เงื่อนไข และ
รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ
ของบริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้ แก่กรรมการและพนักงาน
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 1 (SKR-ESOPW1) โดยไม่คิดมูลค่า เท่าที่
กฎหมายกาหนดให้ กระท าได้ และอยู่ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ เช่ น วัน เวลา
และวิ ธี การในการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ วิ ธี การใช้ สิทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ เป็ นต้ น (2) เข้ าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญา
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง (3) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผันต่างๆ และ
หลักฐานที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิจะซื ้อหุ้นสามัญ
ของบริ ษัทที่ออกและเสนอขายให้ แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อย ครัง้ ที่ 1 (SKR-ESOPW1) ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขอ
อนุญาตหรื อขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ไม่มี
ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิ ด บริ ษัทจะนาหุ้นสามัญ ที่เกิดจากการใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ เข้ าจด
จากการใช้ สทิ ธิ
ทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
หมายเหตุ : ในกรณี ที่วัน กาหนดการใช้ สิท ธิ ดังกล่าวตรงกับ วัน หยุด ทาการบริ ษั ท ให้ เลื่อนวันกาหนดการใช้ สิท ธิ เป็ นวัน ก่อนวัน หยุดท าการนัน้
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้ สิทธิจะสิ ้นสภาพลงทันทีหลังจากพ้ นกาหนดการใช้ สิทธิ เนื่องจากเป็ นการใช้ สิทธิครัง้ เดียวและครัง้ สุดท้ าย

3. หลักเกณฑ์ ในการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
ผู้ที่จะได้ รับการจัดสรรจะต้ องมีสถานะเป็ นกรรมการและพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ณ วันที่มีการจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ทังนี
้ ้คณะกรรมการบริ หารจะเป็ นผู้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการและพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยที่จะ
ได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิและจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่แต่ละรายจะได้ รับจัดสรรเพื่อนาเสนอคณะกรรมการ
บริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ ซึง่ ไม่จาเป็ นต้ องมีจานวนเท่ากัน ขึ ้นอยูก่ บั การพิจารณาตาแหน่งและอายุงานประกอบ
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4. รายชื่อกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อยที่จะได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิและจานวน
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ ไี ด้ รับการจัดสรรในครัง้ นี ป้ ระกอบไปด้ วย
ลาดับ

รายชื่อ

ตาแหน่ง

1

นายเสนีย์ จิตตเกษม

2

พล.ต.ท.จารักษ์ แสงทวีป

3

นายศักดิ์ชยั ธนบุญชัย

4

นายสัญญา ศรายุทธ

ประธานกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
พิจารณาความเสีย่ ง
รองประธานกรรมการ / ประธาน
กรรมการบริ หาร
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการพิจารณา
ความเสีย่ ง
รองประธานกรรมการ / กรรมการบริ หาร

5

นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี

6

จานวนที่ได้ รับ ร้ อยละของจานวน
จัดสรร
ที่ออกและเสนอ
(หน่วย)
ขาย
2,600,000
4.00%
2,600,000

4.00%

1,950,000

3.00%

2,275,000

3.50%

กรรมการบริ หาร / กรรมการผู้จดั การใหญ่

2,600,000

4.00%

นายเสนีย์ กระจ่างศรี

กรรมการ / กรรมการบริ หาร

1,950,000

3.00%

7

นายสุชีพ บุญวีระ

กรรมการ / กรรมการบริ หาร

2,275,000

3.50%

8

นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์

กรรมการบริ หาร / รองกรรมการผู้จดั การใหญ่

2,275,000

3.50%

9

นายจรัญ วิวฒ
ั น์เจษฎาวุฒิ

กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหา

1,950,000

3.00%

10

นายทิม นพรัมภา

1,300,000

2.00%

11

นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล

กรรมการ / กรรมการสรรหา / กรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ / กรรมการพิจารณาความเสีย่ ง

1,300,000

2.00%

12

นายวิชญะ เครื องาม

1,300,000

2.00%

13

นายกระจ่าง จารุพฤกษ์ พนั ธ์

กรรมการอิสระ / กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

1,300,000

2.00%

14

นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

1,300,000

2.00%

15

นายกษิ ดิศ อัชนันท์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

1,300,000

2.00%

16

พล.ท.สุริยะ สมิทธิ

ประธานกรรมการบริ ษัทย่อย

2,275,000

3.50%

17

นางสาวเพ็ญฤดี จิตเลขา

กรรมการบริษัทย่อย

1,300,000

2.00%

18

นายดนัยธร จารุพฤกษ์ พนั ธ์

กรรมการบริษัทย่อย

1,300,000

2.00%

19

นายธราวุธ รุธิรกุล

กรรมการบริษัทย่อย

1,300,000

2.00%

20

นายลีลายุทธ ศรีกระจ่าง

กรรมการบริษัทย่อย

1,300,000

2.00%
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ลาดับ

รายชื่อ

ตาแหน่ง

รวม

จานวนที่ได้ รับ ร้ อยละของจานวน
จัดสรร
ที่ออกและเสนอ
(หน่วย)
ขาย
35,750,000
55.00%

หมายเหตุ :
1. จานวนใบสาคัญ แสดงสิทธิ ที่ จะออกและจัดสรรในครั ง้ นี ้ รวมทัง้ สิน้ 65,000,000 หน่วย และไม่มี กรรมการหรื อ
พนักงานรายใดที่ได้ รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้ อยละ 5 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทงหมด
ั้
2. ทังนี
้ ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ SKR-ESOPW1 ที่จะเสนอขายต่อกรรมการมีราคาเสนอขาย รวมทังข้
้ อกาหนด และเงื่อนไข
ที่ไม่ดีไปกวาใบสาคัญแสดงสิทธิ SKR-ESOPW1 ที่จะเสนอขายต่อหนักงาน
5. ผลกระทบต่ อผู้ถอื หุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้
การออกและเสนอขาย SKR-ESOPW1 ในครัง้ นี ้จะไม่เกิดผลกระทบด้ านราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจาก
ราคาใช้ สิทธิของ SKR-ESOPW1 ที่กาหนดเท่ากับ 4.75 บาทต่อหุ้น เป็ นราคาใช้ สิทธิที่สงู กว่าราคาตลาดของหุ้นที่เท่ากับ
หุ้นละ 3.80 บาท (ปรับจากราคาตลาดของหุ้นก่อนเปลีย่ นแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ที่เท่ากับ 49.35 บาทต่อหุ้น ซึง่ คานวณจาก
ราคาซือ้ ขายถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบริ ษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลังเป็ นระยะเวลา 7 วันทาการก่ อนวัน
ประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ระหว่างวัน ที่ 12 กุม ภาพัน ธ์ – 20 กุม ภาพัน ธ์ 2561) แต่มี ผลกระทบต่อ ส่ว นแบ่งกาไร
(Earning Dilution) และสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ลดลงร้ อยละ 3.31 และหากพิจารณาการออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถื อหุ้น (Right Offering) จานวน 39,262,448 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
0.50 บาท ซึ่งนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 พิจารณาในคราวเดียวกันนี ้ จะลดลงร้ อยละ 3.14 โดยมี
รายละเอียดการคานวณดังนี ้
Earning Dilution และ Control Dilution เฉพาะ SKR-ESOPW1
จานวนหุ้นรองรับ SKR-ESOPW1
=
จานวนหุ้นออกและชาระแล้ ว + จานวนหุ้นรองรับ SKR-ESOPW1
= ร้ อยละ 3.31
Earning Dilution และ Control Dilution รวม Right Offering
จานวนหุ้นรองรับ SKR-ESOPW1
=
จานวนหุ้นออกและชาระแล้ ว + จานวนหุ้นรองรับ SKR-ESOPW1 + จานวนหุ้น Right Offering
= ร้ อยละ 3.14
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6. เงื่อนไขหลักในการใช้ สิทธิ
6.1 ผู้ใช้ สิทธิต้องมีสถานะเป็ นกรรมการและ/หรื อพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ณ วันที่ใช้ สทิ ธิ ยกเว้ นเป็ นกรณีที่
ระบุไว้ ในข้ อ 6.2
6.2 ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ (ก) เกษี ยณอายุตามระเบียบของบริ ษัท หรื อพ้ นตาแหน่งกรรมการตามวาระ
หรื อ (ข) ได้ โอนย้ ายสังกัดหรื อบริ ษัทตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบ โดยที่กรรมการและพนักงานดังกล่าว
ยังคงเป็ นกรรมการหรื อพนักงานของบริ ษัท ณ วันที่ใช้ สทิ ธิ ให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่เกษี ยณอายุ หรื อ
ครบตาแหน่งตามวาระ) หรื อกรรมการและพนักงานดังกล่าว (กรณีโอนย้ ายสังกัดหรื อบริ ษัท) สามารถใช้ สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิได้ จนครบอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้ จนครบอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับจัดสรร
(แล้ วแต่กรณี)
6.3 กรณีใช้ สทิ ธิไม่ครบตามใบสาคัญแสดงสิทธิ เมื่อพ้ นวันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ายแล้ ว แต่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ได้ ใช้
สิทธิ ซื ้อหุ้นตามใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใช้ สิทธิไม่ครบถ้ วน หรื อมิได้ ปฏิบตั ิ ตามเงื่อนไขการใช้ สิทธิ ที่กาหนดไว้
อย่างครบถ้ วน ให้ ถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิสละสิทธิการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่เหลือ และใบสาคัญ
แสดงสิทธิสิ ้นสภาพลงในทันทีโดยไม่มีการใช้ สทิ ธิ โดยผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องใดๆ จากบริ ษัท
7. ข้ อผูกผันระหว่ างบริ ษัท และกรรมกรร และ/หรื อพนั กงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อยในการจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิทธิ
เป็ นไปตามข้ อกาหนดสิทธิ
8. สิท ธิ ของผู้ ถือหุ้ น ในการคัด ค้ านการเสนอขายใบส าคัญ แสดงสิท ธิ ต่อ กรรมการหรื อพนั กงานตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
ตามประกาศข้ อ 9 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.32/2551 เรื่ อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อ
กรรมการหรื อพนักงาน ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551(รวมทังที
้ ่แก้ ไขเพิ่มเติม) ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้ อง
ไม่มีผ้ ูถือหุ้นซึ่งถื อหุ้นรวมกันเกิ น กว่าร้ อยละ10 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิ ออกเสียง
คัดค้ านการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ดงั กล่าว ทังนี
้ ้ กรรมการหรื อพนักงานที่ได้ รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ แก่
กรรมการและ/หรื อพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในครัง้ นี ้ ถือว่าเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสีย ดังนัน้ บุคคลดังกล่าวข้ างต้ นจะไม่
สามารถออกเสียงได้ ในมตินี ้
9. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผ้ ถู อื หุ้นอาจมอบฉันทะให้ เข้ าร่ วมประชุม และใช้ สิทธิแทนผู้ถอื หุ้นได้
ลาดับ

รายชื่อ

1.

นายเสนีย์ จิตตเกษม

2.

นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์
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จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่ได้ รับจัดสรร
2,600,000 หน่วย

ร้ อยละของจานวนที่
ออกและเสนอขาย
ร้ อยละ 4

1,300,000 หน่วย

ร้ อยละ 2

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ศิครินทร์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
ข้ าพเจ้ าบริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 2 /2561 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 11.30 น. ณ เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่ม
ทุนดังต่อไปนี ้
1. การเปลี่ยนแปลงมูลค่ าที่ตราไว้ (par value)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติให้ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (par value) ของบริ ษัท จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 6.50
บาท เป็ นมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ซึง่ จะส่งผลให้ จานวนหุ้นสามัญของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นจานวน 1,812,112,980 หุ้น จากเดิม
จานวน 151,009,415 หุ้น เป็ นจานวน 1,963,122,395 หุ้น
2. การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจาก 981,561,197.50 บาท เป็ น 1,033,692,421.50 บาท
โดยออกหุ้นสามัญ จานวน 104,262,448 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท รวม 52,131,224.00 บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุนใน
ลักษณะดังนี ้
การเพิ่มทุน
 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้ เงินทุน
 แบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate)

ประเภทหุ้น

จานวนหุ้น

หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

104,262,448
-

มูลค่ าที่ตราไว้
(บาทต่ อหุ้น)
0.50
-

รวม
(บาท)
52,131,224.00
-

3. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
3.1 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้ เงินทุน
จัดสรรให้ แก่
จานวนหุ้น อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )
1.ผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทตาม 39,262,448
50 : 1
สัดส่วนการถือหุ้นเดิมที่ผ้ ถู ือ
หุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right
Offering)
2.เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่ขายแก่

65,000,000

1 หน่วย
SKR-

ราคาขาย
(บาทต่ อหุ้น)
2.25

ราคาใช้ สทิ ธิ
เท่ากับ 4.75
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วัน เวลา จองซือ้ และ
หมายเหตุ
ชาระเงินค่ าหุ้น
ระหว่างวันที่
โปรด
15 – 18 และ 21 พฤษภาคม พิจารณา
2561
หมายเหตุ 2
(รวม 5 วันทาการ)
(โปรดดูหมายเหตุ)
โปรดดู
รายละเอียด

กรรมการ และพนักงานของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย (SKRESOPW1)

ESOPW1
สามารถใช้
สิทธิซื ้อหุ้น
สามัญใหม่
ได้ 1

บาท

ในสิง่ ที่สง่
มาด้ วย 5

หมายเหตุ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ มีมติให้ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2561 ดังนี ้
1. มีมติให้ นาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเปลีย่ นแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (par value) ของบริ ษัท จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ
ละ 6.50 บาท เป็ นมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ซึง่ จะส่งผลให้ จานวนหุ้นสามัญของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นจานวน 1,812,112,980
หุ้น จากเดิมจานวน 151,009,415 หุ้น เป็ นจานวน 1,963,122,395 หุ้น
2. มีมติให้ นาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิและนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจานวน 104,262,448 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดจากการจัดสรรดังต่อไปนี ้
- พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 39,262,448 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาทให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (“Right Offering”) ในอัตรา 50 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (เศษของหุ้นปั ดทิ ้ง) โดย
เสนอขายในราคาหุ้นละ 2.25 บาท (“การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ”) และกาหนดเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการ
เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ
ในการคานวณสิทธิ ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะสามารถจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ ตามสิท ธิ หรื อน้ อยกว่า
สิทธิเท่านัน้ (ห้ ามจองเกินสิทธิ) หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
ออกใหม่ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ในกรณีที่มีห้ นุ เหลือจากการปั ดเศษหุ้นและเหลือจากการใช้ สทิ ธิจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของ
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น บริ ษัทจะขออนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท เพื่อตัดหุ้นที่เหลือ
จากการจัดสรรในครัง้ นี ้ต่อไป
ทังนี
้ ้ ให้ คณะกรรมการบริ หารหรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ หารมอบหมายมี อานาจพิจารณา (1) กาหนดและแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงข้ อกาหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขาย เช่น วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ระยะเวลาการเสนอขายราคาเสนอขายอัตราส่วนการจองซื ้อหุ้น
วิธีการหรื อเงื่อนไขในการชาระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (2) เข้ าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง (3) ลงนามในเอกสารคา
ขออนุญาต คาขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง
การติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาตหรื อขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ องและการนาหุ้นสามัญเพิม่ ทุนเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (4) ดาเนินการอื่นใด
อันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ ทกุ ประการ
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- พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 65,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทที่ออกและเสนอขายให้ แก่กรรมการ และพนักงานของบริ ษัท
และบริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 1 (SKR-ESOPW1) โดยไม่คิดมูลค่า และอัตราการใช้ สิทธิ คือ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ มี
สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ จานวน 1 หุ้น
นอกจากนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ นาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ใิ ห้ คณะกรรมการ
บริ หาร หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ หารมอบหมายมีอานาจพิจารณา (1) กาหนดและแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อกาหนด
เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิจะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทที่ออกและเสนอ
ขายให้ แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 1 (SKR-ESOPW1) เท่าที่กฎหมายกาหนดให้ กระทา
ได้ และอยู่ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ วิธีการใช้
สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นต้ น (2) เข้ าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง (3) ลงนาม
ในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิจะ
ซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทที่ออกและเสนอขายให้ แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 1 (SKRESOPW1) ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาตหรื อขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ผลกระทบต่ อผู้ถอื หุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้
การออกและเสนอขาย SKR-ESOPW1 ในครัง้ นี ้จะไม่เกิดผลกระทบด้ านราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้
สิทธิของ SKR-ESOPW1 ที่กาหนดเท่ากับ 4.75 บาทต่อหุ้น เป็ นราคาใช้ สิทธิที่สงู กว่าราคาตลาดของหุ้นที่เท่ากับหุ้นละ 3.80
บาท (ปรับจากราคาตลาดของหุ้นก่อนเปลีย่ นแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ที่เท่ากับ 49.35 บาทต่อหุ้น ซึ่งคานวณจากราคาซื ้อขายถัว
เฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบริ ษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลังเป็ นระยะเวลา 7 วันทาการก่อนวันประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 20 กุมภาพันธ์ 2561) แต่มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (Earning Dilution) และสิทธิออก
เสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ลดลงร้ อยละ 3.31 และหากพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จานวน 39,262,448 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ซึง่ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจาปี 2561 พิจารณาในคราวเดียวกันนี ้ จะลดลงร้ อยละ 3.14 โดยมีรายละเอียดการคานวณดังนี ้
Earning Dilution และ Control Dilution เฉพาะ SKR-ESOPW1
จานวนหุ้นรองรับ SKR-ESOPW1
=
จานวนหุ้นออกและชาระแล้ ว + จานวนหุ้นรองรับ SKR-ESOPW1
= ร้ อยละ 3.31
Earning Dilution และ Control Dilution รวม Right Offering
=
จานวนหุ้นรองรับ SKR-ESOPW1
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จานวนหุ้นออกและชาระแล้ ว + จานวนหุ้นรองรับ SKR-ESOPW1 + จานวนหุ้น Right Offering
= ร้ อยละ 3.14
3.2 การดาเนินการของบริษัทกรณีท่ มี ีเศษของหุ้น
ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ทางบริ ษัทจะดาเนินการปั ดเศษหุ้นดังกล่าวทิง้
4. กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นเพื่อขออนุมัติการลดทุน การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ในวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ อาคาร 3 ชัน้ 8 เลขที่ 4/29 หมู่
10 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 23 มีนาคม 2561
5. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ ามี)
5.1 บริ ษัทจะดาเนินการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value)
5.2 บริ ษัทจะดาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงทุนชาระแล้ วต่อกระทรวงพาณิชย์
รวมทังการแก้
้
ไขหนังสือบริ คณห์สนธิที่เกี่ยวข้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
5.3 ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว บริ ษัทจะดาเนินการขออนุญาตตลาดหลักทรัพ ย์ให้ อนุมตั ิรับ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
5.4 บริ ษั ท จะด าเนิ นการขออนุญ าตตลาดหลักทรั พ ย์ ให้ อ นุมัติ รับหุ้น สามัญ ออกใหม่ที่ เกิ ด จากการแปลงสภาพของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
6. วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิ่ม
 เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนสาหรับปรับปรุ งอาคารประกันสังคมและที่จอดรถของโรงพยาบาลรัทริ นทร์ จานวน 50 ล้ านบาท คาดว่า
โครงการจะแล้ วเสร็ จภายในปี 2561
 เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนสาหรับจัดซื ้อเครื่ องมือแพทย์จานวน 30 ล้ านบาท คาดว่าโครงการจัดซื ้อจะแล้ วเสร็ จภายในปี 2561
 เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัทสาหรับการดาเนินการในอนาคต
 เพื่ อใช้ รองรั บการใช้ สิ ทธิ ของใบส าคัญ แสดงสิทธิ ที่ ขายแก่ กรรมการ และพนักงานของบริ ษั ทและบริ ษั ทย่อย (SKRESOPW1)
7. ประโยชน์ ท่ บี ริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อเสริ มสร้ างและรักษาให้ บริ ษัทมีสภาพคล่องของและมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มมากขึ ้น
 เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ งของฐานะทางการเงินให้ แก่บริ ษัทจากเงินที่ได้ รับจากการใช้ สิทธิ ซื ้อใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ขายแก่
กรรมการ และพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย (SKR-ESOPW1) และหุ้นสามัญเพิ่มทุน
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 การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ขายแก่กรรมการ และพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย (SKR-ESOPW1)
เป็ นการสร้ างขวัญและกาลังใจแก่กรรมการ และพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย รวมทังช่
้ วยรักษาพนักงานที่มีคณ
ุ ภาพ
ให้ ทางานอยูร่ วมกับบริ ษัทเพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กรให้ เจริ ญก้ าวหน้ ายิ่งขึ ้น อันส่งผลให้ เกิดประโยชน์แก่บริ ษัทและผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทในระยะยาว
8. ประโยชน์ ท่ ผี ้ ถู อื หุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
 บริ ษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่เกินกว่าร้ อยละ 70 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติ
บุคคลและสารองต่างๆ ตามกฎหมายและที่บริ ษัทกาหนดไว้ ในแต่ละปี โดยพิจารณาจากกาไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริ ษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจจะกาหนดให้ บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลแตกต่างไป
จากนโยบาย ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยูก่ บั แผนการลงทุน ความจาเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริ ษัท
มีมติเห็นชอบให้ จ่ายเงินปั นผลประจาปี แล้ ว จะต้ องนาเสนอขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั น
ผลระหว่างกาล ให้ ค ณะกรรมการบริ ษัท มีอานาจอนุมัติ ให้ จ่ายเงินปั นผลได้ แล้ วให้ รายงานแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รับทราบในการประชุมคราวต่อไป
 ผู้จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนครัง้ นี ้จะมีสทิ ธิรับเงินปั นผลจากการดาเนินงานเริ่ มตังแต่
้ งวด ที่มีการจ่ายเงินปั นผล ภายหลังจากผู้
จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ได้ รับการจดทะเบียนเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทแล้ ว
9. รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผู้ถอื หุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
9.1 นโยบายเงินปั นผล
บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่เกินกว่าร้ อยละ 70 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบุคคลและสารองต่างๆ ตาม
กฎหมายและที่บริ ษัทกาหนดไว้ ในแต่ละปี โดยพิจารณาจากกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัท อย่างไร
ก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจจะกาหนดให้ บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลแตกต่างไปจากนโยบาย ทัง้ นี ้ ขึ ้นอยู่กับ
แผนการลงทุน ความจาเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริ ษัทมีมติเห็นชอบให้ จ่ายเงินปั น
ผลประจ าปี แล้ ว จะต้ อ งน าเสนอขออนุมัติ ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น เว้ น แต่ เป็ นการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่า งกาล ให้
คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลได้ แล้ วให้ รายงานแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุม
คราวต่อไป
9.2 สิทธิในการรับเงินปั นผลของผู้ถอื หุ้นที่จองซือ้ หุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ (Right Offering)
ผู้จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ (Right Offering) ในครัง้ นี ้ จะมีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผลเริ่ มตังแต่
้ ห้ นุ สามัญเพิ่มทุนที่ผ้ จู อง
ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ (Right Offering) ได้ รับการจดทะเบียนเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
10. ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีท่ คี ณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลาดับ
ขัน้ ตอนการดาเนินการ
วัน เดือน ปี
21 กุมภาพันธ์ 2561
1 คณะกรรมการบริ ษัท มีมติอนุมตั ิเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
2 กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 23 มีนาคม 2561
2561 (Record Date)
23 เมษายน 2561
3 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
4 กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ในการจองซื ้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริ ษั ทที่ 3 พฤษภาคม 2561
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ลาดับ
5

ขัน้ ตอนการดาเนินการ
เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date)
วันจองซื ้อและชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

6

จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์

วัน เดือน ปี
ระหว่างวันที่
15 – 18 และ 21
พฤษภาคม 2561
ภายใน 14 วันนับจาก
วันสิ ้นสุดการจองซื ้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริ ษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์)
เลขานุการบริ ษัทและรองกรรมการผู้จดั การใหญ่
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7
สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่
ของบริษัท ศิครินทร์ จากัด (มหาชน)
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ ที่ 2 /2561 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2561 ได้ มีมติอนุมัติการเพิ่ มทุนจดทะเบี ยน จานวน 52,131,224.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ เพิ่ มทุนใหม่
จานวน 104,262,448 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี ้
(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 39,262,448 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของ
บริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (“Rights Offering”) ในอัตรา 50 หุ้นเดิม (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท) ต่อ 1
หุ้นใหม่ (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท) (เศษของหุ้นให้ ปัดทิ ้ง) โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 2.25 บาท ทังนี
้ ้ ผู้
ถือหุ้นเดิมมีสทิ ธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กาหนดไว้
(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 65,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทซึ่งจัดสรรให้ แก่ กรรมการ และพนักงานของบริ ษัท และ/หรื อ
บริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 1 (SKR-ESOPW1)
ทังนี
้ ้ รายละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นตามรายงาน
การเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 6 รายละเอียดเบื ้องต้ นของใบสาคัญแสดงสิท ธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท
SKR-ESOPW1 ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 5 และสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิมและเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ SKR-ESOPW1 เป็ นดังนี ้
1.
1.1.

รายละเอียดการเสนอขาย
จานวนหุ้นที่เสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 104,262,448 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท โดยแบ่งออกเป็ น
ก. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 39,262,448 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาทให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท
ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (“Right Offering”) และมีสดั ส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตรา 50 หุ้นสามัญเดิม
ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ ปัดทิ ้ง
อย่างไรก็ตาม การกาหนดสิทธิ ในการจองซื ้อและได้ รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงกาหนดวันจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน
ดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จานวนไม่เกิน 65,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทที่ออกและเสนอขายให้ แก่กรรมการ และพนักงานของบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 1 (SKR-ESOPW1) โดยไม่คิดมูลค่า และอัตราการใช้ สิทธิคือ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิ
ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ จานวน 1 หุ้น
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1.2.

ประเภทผู้ลงทุน
ก. ผู้ถอื หุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่ วน
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทแต่ละรายจะได้ รับจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม
(“Right Offering”) ในอัตรา 50 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (เศษของหุ้นปั ดทิ ้ง) โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 2.25
บาท (“การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ”)
ข. ESOP-Warrant
กรรมการและพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม

1.3.

การกาหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาเสนอขาย
ก. การกาหนดราคาเสนอขายหุ้ นสามัญ เพิ่มทุ นให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้ นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่ วนการถือหุ้ น
(Right Offering)
บริ ษัทกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในราคาหุ้นละ
2.25 บาท (“การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ”)
ข. การกาหนดราคาเสนอขาย ESOP-Warrants
บริ ษัทจะไม่คิดมูลค่าสาหรับการจัดสรร ESOP-Warrants ให้ แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติได้ รับการจัดสรร ESOP-Warrants ดังกล่าว

1.4.

วิธีการเสนอขายและการจัดสรร
ก. การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Rights Offering)
ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริ ษัท จะได้ รับการจัด สรรและเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ มทุน สัดส่วนการถื อหุ้นเดิม (“Right
Offering”) ในอัตรา 50 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (เศษของหุ้นปั ดทิง้ ) โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 2.25 บาท
(“การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ”)
โดยกาหนดให้ วนั ที่ 3 พฤษภาคม 2561 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน (Record Date) ในการคานวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะสามารถจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ได้ ตามสิทธิ์ หรื อน้ อยกว่าสิทธิ เท่านัน้ (ห้ ามจองเกินสิทธิ์ ) หากมีเศษของหุ้นสามัญ จากการคานวณตาม
อัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ในกรณีที่มีห้ นุ เหลือจากการปั ดเศษ
หุ้นและเหลือจากการใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น บริ ษัทจะขอ
อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท เพื่อตัดหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรในครัง้ นี ้ต่อไป
ทังนี
้ ้ มอบอานาจให้ คณะกรรมการบริ หารหรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ หารมอบหมายมีอานาจพิจารณาและ
ดาเนินการ ดังนี ้
(จ) กาหนดและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขาย
เช่น วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ระยะเวลาการ
เสนอขายราคาเสนอขายอัตราส่วนการจองซื ้อหุ้น วิธีการหรื อเงื่อนไขในการชาระค่าหุ้น เงื่อนไขและ
รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
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(ฉ) เข้ าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(ช) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญ เพิ่ ม ทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึ งการติ ดต่อ และการยื่ นค าขออนุญ าตหรื อ ขอผ่อ นผันเอกสารและ
หลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องและการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้ าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
(ซ) ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย รวมทังการจั
้
ดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ ทกุ ประการ
ข.

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิตาม ESOP-Warrants
บริ ษัทจะได้ จดั สรรหุ้นเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 65,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่
จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทที่ออกและเสนอขายให้ แก่กรรมการ และพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 1
(SKR-ESOPW1) โดยไม่คิดมูลค่า และอัตราการใช้ สิทธิคือ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนได้ จานวน 1 หุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ทังนี
้ ้โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสรุ ปรายละเอียดเบื ้องต้ น
ของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน)ซึ่งจัดสรรให้ แก่กรรมการและ
พนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 1 (SKR-ESOPW1) (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5)
ทังนี
้ ้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หาร หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ หารมอบหมาย มีอานาจ (1) พิจารณา
กาหนดและแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อกาหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออกใบสาคัญแสดง
สิทธิจะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทที่ออกและเสนอขายให้ แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ครัง้
ที่ 1 (SKR-ESOPW1) เท่าที่กฎหมายกาหนดให้ กระทาได้ และอยูใ่ นส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ เช่น วัน เวลา และ
วิธีการในการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ วิธีการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ เป็ นต้ น (2) เข้ า
เจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง (3) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อน
ผันต่างๆ และหลักฐานที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิจะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทที่ออก
และเสนอขายให้ แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ครั ง้ ที่ 1 (SKR-ESOPW1) ดังกล่าว ซึ่ง
รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาตหรื อขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ
หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และ (4) ดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิ SKR-ESOPW1 ตามความสมควร

2.
2.1.

วัตถุประสงค์ ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
วัตถุประสงค์ ในการออกขายหุ้นสามัญให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้นเดิม (Rights Offering)
1. เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนสาหรับปรับปรุ งอาคารประกันสังคมและที่จอดรถของโรงพยาบาลรัทริ นทร์ จานวน 50 ล้ านบาท
คาดว่าโครงการจะแล้ วเสร็ จภายในปี 2561
2. เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนสาหรับจัดซื ้อเครื่ องมือแพทย์จานวน 30 ล้ านบาท คาดว่าโครงการจัดซื ้อจะแล้ วเสร็ จภายในปี 2561
3. เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัทสาหรับการดาเนินการในอนาคต
อย่างไรก็ตาม แผนการใช้ เงินดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลง ขึ ้นอยูก่ บั จานวนเงินเพิ่มทุนที่บริ ษัทจะได้ รับ
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โดยจะปฏิบตั ิตามตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มี
นัยสาคัญที่เข้ าข่ายเป็ นการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547
2.2.

วัตถุประสงค์ ในการเสนอขาย ESOP-Warrants
1. เพื่อเป็ นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบตั ิงานของกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทให้ มีความรู้ สกึ ของการมี
ส่วนร่วมในการเป็ นเจ้ าของและความสาเร็ จของบริ ษัทในการประกอบกิจการ
2. เพื่อเป็ นการตอบแทนสาหรับความตังใจ
้ ทุม่ เท เสียสละในการทางานให้ แก่บริ ษัทในระยะยาว และ
3. เพื่ อสร้ างแรงจูงใจให้ บุคลากรดังกล่าวมี ความตัง้ ใจในการท างาน อันเป็ นส่วนหนึ่ งของการรั กษาบุ คลากรที่ มี
ความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทางานให้ กบั บริ ษัท อันพึงจะก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ บริ ษัท

3.

ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
การออกและเสนอขาย SKR-ESOPW1 ในครั ง้ นี จ้ ะไม่ เกิ ด ผลกระทบด้ านราคาตลาดของหุ้ น (Price Dilution)
เนื่องจากราคาใช้ สิทธิ ของ SKR-ESOPW1 ที่กาหนดเท่ากับ 4.75 บาทต่อหุ้น เป็ นราคาใช้ สิทธิ ที่สงู กว่าราคาตลาด
ของหุ้นที่เท่ากับหุ้นละ 3.80 บาท (ปรับจากราคาตลาดของหุ้นก่อนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ที่เท่ากับ 49.35 บาท
ต่อ หุ้น ซึ่งค านวณจากราคาซื อ้ ขายถัว เฉลี่ ย ถ่ ว งน า้ หนัก ของหุ้น ของบริ ษั ท ในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ ย้ อ นหลังเป็ น
ระยะเวลา 7 วันทาการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 20 กุมภาพันธ์ 2561) แต่มี
ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (Earning Dilution) และสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ลดลงร้ อยละ
3.31 และหากพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนตามสัดส่วนการถื อหุ้น (Right Offering) จานวน
39,262,448 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ซึ่งนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 พิจารณาใน
คราวเดียวกันนี ้ จะลดลงร้ อยละ 3.14 โดยมีรายละเอียดการคานวณดังนี ้
Earning Dilution และ Control Dilution เฉพาะ SKR-ESOPW1
จานวนหุ้นรองรับ SKR-ESOPW1
=

จานวนหุ้นออกและชาระแล้ ว + จานวนหุ้นรองรับ SKR-ESOPW1

= ร้ อยละ 3.31
Earning Dilution และ Control Dilution รวม Right Offering
จานวนหุ้นรองรับ SKR-ESOPW1
= จานวนหุ้นออกและชาระแล้ ว + จานวนหุ้นรองรับ SKR-ESOPW1
+ จานวนหุ้น Right Offering
= ร้ อยละ 3.14
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4.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
4.1 เหตุผลและความจาเป็ นของการเพิ่มทุนจดทะเบียนและความเป็ นไปได้ ของแผนการใช้ เงินเพิ่มทุนที่
ได้ รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ตามวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินลงทุนเบื ้องต้ นตามข้ อ 2.1 คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ พิจารณาถึงการจัดหาแหล่ง
เงินทุนโดยวิธีการต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรื อการออกและเสนอขายตราสารหนี ้และ
เห็นว่า การจัดหาแหล่งเงินทุนด้ วยวิธีการ ต่าง ๆ ข้ างต้ นเป็ นวิธี การที่มีคา่ ใช้ จ่ายในหลายๆ ด้ าน ไม่ว่าจะเป็ นใน
ส่วนของดอกเบี ้ย หรื อค่าดาเนินการ ดังนันคณะกรรมการบริ
้
ษัทจึงเห็นว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการเสนอ
ขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น เดิ ม ตามสัด ส่ว น (“Right Offering”)เป็ นวิ ธี ก ารที่ จัด หาแหล่ง เงิ น ทุน ที่
เหมาะสมที่สดุ และสามารถสร้ างผลประโยชน์ให้ แก่ทงบริ
ั ้ ษัทและผู้ถือหุ้น รวมถึงทาให้ บริ ษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้น
และสินทรัพย์เพิ่มมากขึ ้นซึง่ จะช่วยเสริ มสร้ างให้ บริ ษัทมีความแข็งแกร่ง และมีความมัน่ คงทางการเงินที่มากขึ ้น
อันจะส่งผลดีตอ่ การลงทุนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในอนาคตของบริ ษัท อีกทังคณะกรรมการบริ
้
ษัท
พิจารณาแล้ วเห็นว่า จากข้ อมูลในเบื ้องต้ นแสดงให้ เห็นว่าแผนการใช้ เงินนันจะสามารถเสริ
้
มสร้ างธุรกิ จของ
บริ ษัท ซึง่ จะทาให้ บริ ษัทมีรายได้ ที่มนั่ คงในระยะยาว
4.2 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทเนื่องจากทา
ให้ บริ ษัทมีเงินทุนเพียงพอต่อการลงทุนตามแผนการลงทุนของบริ ษัท อีกทังเป็
้ นการตอบแทนการปฏิบตั ิงานของ
กรรมการและพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเพื่อให้ มีความตังใจในการท
้
างานเพื่อสร้ างประโยชน์สงู สุดให้ แก่
บริ ษัทและผู้ถือหุ้น รวมถึงเป็ นการเพิ่มแรงจูงใจให้ แก่กรรมการและพนักงานที่มีผลงานโดดเด่นให้ ทางานกับ
บริ ษัทต่อไปในระยะยาวเพื่อให้ บริ ษัทบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น เนื่องจากการที่
บริ ษัทมีบคุ ลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่ตงใจปฏิ
ั้
บตั ิงานอย่างเต็มที่ ซึง่ จะส่งผลให้ มีผลประกอบการที่ดีและมี
ความมัน่ คงทางการเงินซึง่ จะก่อให้ เกิดผลตอบแทนที่ดีขึ ้นในอนาคตแก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท
4.3 ความเพียงพอของแหล่ งเงินทุนในกรณีท่ เี งินได้ จากการเสนอขายหุ้นไม่ ครอบคลุมงบประมาณทัง้ หมด
ที่ต้องใช้ ในการดาเนินการตามแผนการใช้ เงิน
หากบริ ษั ท ไม่ ส ามารถเสนอขายหุ้น ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น เดิ ม ตามสัด ส่ว นการถื อ หุ้น (Right Offering) บริ ษั ท ก็ จ ะ
พิจารณาจัดสรรเงินทุนที่ได้ รับให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ตามที่กาหนด ตามความจาเป็ นและสมควร หรื อ
กรณีที่เงินเพิ่มทุนไม่เพียงพอกับวัตถุประสงค์และแผนการใช้ เงิน บริ ษัทคาดว่า บริ ษัทจะสามารถจัดหาแหล่ง
เงินทุนสารองเพื่อเสริ มสภาพคล่องให้ กับเงินทุนหมุนเวียนได้ โดยอาจจะพิจารณาการระดมทุนโดยวิธีการอื่น
ตามความเหมาะสมภายใต้ กรอบเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ
4.4 ผลกระทบที่คาดว่ าจะเกิด ขึน้ ต่ อการประกอบธุ รกิจของบริ ษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงานของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดาเนินการตามแผนการใช้ เงินเพิ่มทุน
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ในกรณี ที่บริ ษั ทสามารถเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่ มทุนในครัง้ นีไ้ ด้ ทงั ้ หมด จานวนอัตราส่วนหนีส้ ินต่อทุน (D/E
Ratio) ของบริ ษัทจะมีสดั ส่วนที่ดีขึ ้น ซึง่ จะทาให้ บริ ษัทมีฐานะทางการเงินที่มนั่ คงและความสามารถในการจัดหา
แหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน อันจะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของบริ ษัทในระยะยาว
5.

คารับรองของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริ ษัทในเรื่ องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครัง้ นี ้แล้ ว อย่างไรก็ดี หากในการปฏิบตั ิหน้ าที่ ดังกล่าวเกิด
ความเสียหายแก่บริ ษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้ องร้ องเรี ยกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทน บริ ษัทได้ ตามมาตรา
85แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และหากการปฏิบตั ิ หน้ าที่นนเป็
ั ้ นเหตุให้ กรรมการ
หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องได้ ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สิทธิฟ้อง เรี ยกคืนประโยชน์จากกรรมการ
นันแทนบริ
้
ษัทได้ ตามมาตรา 89/18แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้

6.

ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อคณะกรรมการบริ ษั ท ที่ แตกต่ างจากความเห็น ของ
กรรมการบริษัท
- ไม่มี -
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ ซับซ้ อน)
เขียนที่
วันที่
สัญชาติ
_____ถนน
รหัสไปรษณีย์

(1) ข้ าพเจ้ า
_
อยู่บ้านเลขที่___
ตาบล/แขวง__
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 40 ประจาปี 2561 ในวันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561 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 ูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ 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 40 ประจาปี 2561 ในวันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561 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 ประธานแจ้ 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 39 ประจาปี 2560
(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 6 หน้ า
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วาระที่ 3 เรื่ อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2560
(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 ริ ายงานและงบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(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 กิ ารจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นเงินสารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปั นผลจากผล
การดาเนินงานประจาปี 2560
(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 2561
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
วาระที่ 7 เรื่ อง พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ครบออกตามวาระ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ
เห็นชอบ
ชื่อกรรมการ
เห็นชอบ
ชื่อกรรมการ
เห็นชอบ

นายอติรัชต์ จรู ญศรี
ไม่เห็นชอบ

งดออกเสียง

นายสัญญา ศรายุทธ
ไม่เห็นชอบ

งดออกเสียง

นายสุชีพ บุญวีระ
ไม่เห็นชอบ

งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หน้ า 2 ของจานวน 6 หน้ า
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ชื่อกรรมการ
เห็นชอบ

นายจรัญ วิวฒ
ั น์เจษฎาวุฒิ
ไม่เห็นชอบ

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
วาระที่ 8 เรื่ อง พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
วาระที่ 9 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั กิ ารเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัทจากเดิมหุ้นละ 6.50 บาท เป็ นหุ้น
ละ 0.50 บาท และพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ4.เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการเปลี่ยนแปลงจานวนหุ้นและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัท
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
วาระที่ 10 เรื่ อง พิจารณาและอนุมตั อิ อกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทให้ แก่
กรรมการ และพนักงานของบริ ษัทฯ และ/หรื อ บริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 1 (SKR-ESOPW1)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
วาระที่ 11 เรื่ อง พิจารณาและอนุมตั ใิ ห้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ
4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
วาระที่ 12 เรื่ อง พิจารณาและอนุมตั กิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 104,262,448 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
(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 3 ของจานวน 6 หน้ า
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วาระที่ 13 เรื่ อง
(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 ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชัดเจนหรื อในกรณี ที่ที่
ประชุมมี การพิจารณาหรื อ ลงมติในเรื่ อ งใดนอกเหนื อ จากเรื่ อ งที่ระบุไว้ ข้ างต้ น รวมถึงกรณี ที่มี การแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงหรื อ เพิ่ม เติม
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 หุ้น ที่ม อบฉันทะจะต้ อ งมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับ มอบฉัน ทะเพี ยงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนไม่ สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
3. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน)
ในการประชุมใหญ่ สามัญ ผู้ถือ หุ้นครั ง้ ที่ 40 ประจาปี 2561 ในวัน จันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 9.00 นาฬิ กา ณ ห้ อ ง
ประชุม ชัน้ 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิคริ นทร์ เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะ
พึงเลื่อนไปในวัน 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
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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
เห็นชอบ
ชื่อกรรมการ

ไม่เห็นชอบ

งดออกเสียง

เห็นชอบ
ชื่อกรรมการ

ไม่เห็นชอบ

งดออกเสียง

เห็นชอบ
ชื่อกรรมการ

ไม่เห็นชอบ

งดออกเสียง

เห็นชอบ
ชื่อกรรมการ
เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

งดออกเสียง

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
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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 40 ประจาปี 2561 ในวันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561 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 รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่วน คือ
หุ้นสามัญ .....................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ .......................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ .................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..................... เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ทงหมด
ั้
...................................... เสียง
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(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 เรื่ อง เรื่ องที่ประธานแจ้ 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 39 ประจาปี 2560
 (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 2560
 (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 ริ ายงานและงบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
 (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 กิ ารจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นเงินสารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปั นผลจากผล
การดาเนินงานประจาปี 2560
 (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 2561
 (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 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่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

นายอติรัชต์ จรู ญศรี

 เห็นชอบ................ เสียง
 ไม่เห็นชอบ............เสียง
ชื่อกรรมการ
นายสัญญา ศรายุทธ

 งดออกเสียง............เสียง

 เห็นชอบ................ เสียง
 ไม่เห็นชอบ............เสียง
ชื่อกรรมการ
นายสุชีพ บุญวีระ

 งดออกเสียง............เสียง

 เห็นชอบ................ เสียง
 ไม่เห็นชอบ............เสียง
ชื่อกรรมการ
นายจรัญ วิวฒ
ั น์เจษฎาวุฒิ

 งดออกเสียง............เสียง

 เห็นชอบ................ เสียง
 ไม่เห็นชอบ............เสียง
ชื่อกรรมการ
นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
 เห็นชอบ................ เสียง
 ไม่เห็นชอบ............เสียง

 งดออกเสียง............เสียง
 งดออกเสียง............เสียง

วาระที่ 8 เรื่ อง พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
 (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 พิจารณาอนุมตั กิ ารเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัทจากเดิมหุ้นละ 6.50 บาท เป็ นหุ้น
ละ 0.50 บาท และพิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม หนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข้ อ4. เพื่ อ ให้
สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงจานวนหุ้นและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัท
 (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 พิจารณาและอนุมัติออกและจัดสรรใบสาคัญ แสดงสิทธิที่จะซือ้ หุ้นสามัญ ของบริ ษัทให้ แก่
กรรมการ และพนักงานของบริ ษัทฯ และ/หรื อ บริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 1 (SKR-ESOPW1)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
วาระที่ 11 เรื่ อง พิจารณาและอนุมตั ใิ ห้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ
4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
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วาระที่ 12 เรื่ อง พิจารณาและอนุมตั กิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 104,262,448 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
วาระที่ 13 เรื่ อง
(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 ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ ห รื อระบุไว้ ไม่ชัดเจนหรื อในกรณี ที่ที่
ประชุมมี การพิจารณาหรื อ ลงมติในเรื่ อ งใดนอกเหนื อ จากเรื่ อ งที่ระบุไว้ ข้ างต้ น รวมถึงกรณี ที่มี การแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงหรื อ เพิ่ม เติม
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
(
)
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 ูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียว 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
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน)
ในการประชุม ใหญ่ สามัญ ผู้ถือ หุ้นครั ง้ ที่ 40 ประจาปี 2561 ในวันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 9.00 นาฬิ กา ณ ห้ อ ง
ประชุม ชัน้ 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิคริ นทร์ เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะ
พึงเลื่อนไปในวัน 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
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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
 เห็นชอบ................ เสียง
ชื่อกรรมการ

 ไม่เห็นชอบ............เสียง

 งดออกเสียง............เสียง

 เห็นชอบ................ เสียง
ชื่อกรรมการ

 ไม่เห็นชอบ............เสียง

 งดออกเสียง............เสียง

 เห็นชอบ................ เสียง
ชื่อกรรมการ

 ไม่เห็นชอบ............เสียง

 งดออกเสียง............เสียง

 เห็นชอบ................ เสียง
ชื่อกรรมการ
 เห็นชอบ................ เสียง

 ไม่เห็นชอบ............เสียง

 งดออกเสียง............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

 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 าตัวประชาชน หรื อ บัต รประจ าตัว
ข้ าราชการของผู้มอบฉันทะ ซึง่ รับรองความถูกต้ อง
 กรณี ผ้ ม
ู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้ าวต้ องแนบสาเนาใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าว หรื อหนังสือ
เดินทางของผู้มอบฉันทะ ซึง่ รับรองความถูกต้ อง
 กรณี ผ้ ม
ู อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คล สัญชาติไทยต้ องแนบสาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ ไม่เกิน 1
ปี และสาเนาภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการของกรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนนิติ
บุคคล ซึง่ รับรองความถูกต้ อง
 กรณี ผ้ ม
ู อบฉันทะเป็ นนิติบุคคล สัญชาติต่างด้ าว ผู้มีอานาจลงนามต้ องลงลายมือชื่อพร้ อมประทับตราในหนังสือ
มอบฉันทะต่อหน้ าโนตารี่ พบั ลิคก่อนที่จะให้ สถานทูตไทยหรื อสถานกงสุลไทยรับรองโนตารี่ พบั ลิคอีกครัง้
 กรณีใช้ การพิมพ์ลายนิ ้วมือแทนการลงชื่อต้ องมีพยาน 2 คน ลงชื่อรับรองด้ วย
 หากประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการตรวจสอบซึง่ เป็ นกรรมการอิสระซึง่ ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อส่วนได้ สว่ นเสีย
ในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญประจาปี 2561 เป็ นผู้รับมอบฉันทะเพื่อออกเสียงลงคะแนนแทนสามารถเลือก
มอบฉันทะให้ คนใดคนหนึง่ ต่อไปนี ้ได้
- นายเสนีย์ จิตตเกษม อายุ 64 ปี
บ้ านเลขที่ 199/14 หมูท่ ี่ 4 ซ.บ้ านหนองบัว ต.หมากแข้ ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
- นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ อายุ 62 ปี
บ้ านเลขที่ 333/343 หมู่ 6 แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
 กรณี เลื อ กมอบฉัน ทะให้ ก รรมการอิ สระของบริ ษั ท เป็ นผู้รับ มอบฉัน ทะ ขอให้ จัด ส่ง หนังสื อ มอบฉัน ทะที่ ลงนาม
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 ซึง่ รับรองความถูกต้ อง
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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 าราชการของบิดาหรื อมารดาผู้มอบฉันทะ ซึง่ รับรองความถูกต้ อง
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 นการประชุมสามั ญประจาปี 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 ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25
คน และต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจึ
ั้
งจะเป็ นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงชัว่ โมงหนึ่งจานวนผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมไม่ครบเป็ 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 าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่จะมอบฉันทะให้
บุคคลอื่นเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้
* ข้ อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
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(1) ในกรณีปรกติให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสีย งชี ้ขาด
* พ.ร.บ. บริ ษั ทมหาชน จากัด มาตรา 31 ภายใต้ บังคับมาตรา 19 วรรคสองบริ ษัทจะแก้ ไขเพิ่ มเติ ม
บริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับของบริ ษัทได้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3ใน4 ของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ในการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ 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
้ กระทาภายในหนึ่งเดื อนนับแต่วนั 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 กับการเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ ได้ อย่างเต็มที่โดยกรรมการ
อิสระจะต้ องเป็ นกรรมการที่ไม่มีธุรกิจหรื อการงานใดอันเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของ
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 รวมการถือหุ้น ของผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
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 ซึง่ เป็ 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 ษัท ย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้
มี อ านาจควบคุม ของบริ ษั ท รวมทัง้ ไม่ เป็ 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 นิติบุคคลที่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทเว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการ
แต่งตัง้
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม นิติบคุ คลที่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม นิติบุคคลที่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับ
การแต่งตัง้
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ เช่นที่ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึ กษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สิน เป็ นต้ น ซึ่งได้ 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 ผู้ถื อหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็ นผู้เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อยหรื อไม่
เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลู กจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับ
เงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่
มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับบริ ษัท หรื อ บริ ษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
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แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

บริการรถรับ – ส่ง 2 จุด ในวันประชุมฯ ตังแต่
้ เวลา 7.15 -8.00 น.
1. สถานีรถไฟฟ้าแบริ่ง หน้ าร้ านสะดวกซื ้อ 7-11 ปากซอยสุขมุ วิท 105 (ลาซาล)
2. หน้ าห้ างสรรพสินค้ าซีคอนสแควร์ ศรี นคริ นทร์
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