การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ประจําปี 2555
บริษัท ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน)
วันพุธที่  25 เมษายน 2555 เวลา 9.00 นาฬิกา

ณ ห้องประชุมอาคาร 1  ชั้น 2  โรงพยาบาลศิครินทร์
เลขที่  4/29  หมู่ 10  ถนนศรีนครินทร์
แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร

บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร. 02-366-9900 FAX: 02-366-9942

ทะเบียนเลขที่ บมจ.20
เลขที่ ศค. 0086/2555
								

31  มีนาคม  2555

เรื่อง  เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีครั้งที่  34
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย
		
		
		
		
		

1.  สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33
2.  รายงานประจําปี  2554
3.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก,ข,ค.
4.  หลักเกณฑ์วิธีการและข้อบังคับเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญประจําปี
5.  ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการเดิม  6  คน		
6.  แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

		
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ศิครินทร์  จำกัด (มหาชน)  มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจำปีครั้งที่ 34 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2 โรง
พยาบาลศิครินทร์  เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร  โดยมี
ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

		

วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2
พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33
		
ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 ได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 21
เมษายน 2554 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุมที่จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมในครั้งนี้
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33
		
วาระที่ 3
พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554
		
ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี   2554 ปรากฏรายละเอียด
ในรายงานประจำปีที่จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นแล้ว  พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
		
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ
		
		
วาระที่ 4
พิจารณาอนุมตั งิ บดุล งบกำไรขาดทุนประจำปีสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
		
ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่   31  ธันวาคม  2554  
ตามรายละเอียดที่ปรากฎในรายงานประจำปีนั้น  ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท  และ
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
		
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล  งบกำไรขาดทุน
ของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่  31  ธันวาคม  2554
		
		
วาระที่ 5
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปีและจ่ายเงินปันผล
		
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามกฎหมายบริษัทจะต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5  เป็นเงิน 5,565,847 บาท และ ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท  กำหนดให้จ่ายเงินปันผล
จากกำไรสุทธิได้ไม่เกินร้อยละ  70  กำไรสุทธิของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวน 111,316,936
บาท โดยบริษัทกำหนดให้จ่ายปันผลประจำปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท
		
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็น
ทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท  โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนและสิทธิรับเงินปันผล(Record Date) ในวันที่ 28 มีนาคม 2555
และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่
29 มีนาคม 2555 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล  ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 (การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความ   
ไม่แน่นอนเนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)
		
		
วาระที่ 6
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าสอบบัญชีประจำปี 2555		
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ  19  และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด
มาตรา 120   ประกอบกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที่ห้ามมิให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองงบการเงินห้ารอบปีบัญชีบริษัทติดต่อกัน แต่ไม่ห้าม
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีรายเดิม
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ความเห็ น คณะกรรมการ เห็ น สมควรให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง บริ ษั ท สอบบั ญ ชี    
ธรรมนิติ จำกัด โดยนางสาวจันทรา  ว่องศรีอุดมพร ทะเบียนเลขที่ 4996  หรือนางสาวสุลลิค  อาดสว่าง ทะเบียน
เลขที่ 7517 หรือนายธนะวุฒิ  พิบูลย์สวัสดิ์  ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือนางสาววันนิสา  งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่
6838 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นในสำนักบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ของบริษัท และกำหนดค่า
สอบบัญชีประจำปี 2555 เป็นเงิน 890,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำนวน 40,000  บาท
		
วาระที่ 7
พิจารณาให้กรรมการออกจากตำแหน่งกรรมการก่อนครบกำหนดออกตามวาระ
		
ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 76  กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
		
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาลงมติให้ น.ส.รัตนา  จันทรวงศกร
กรรมการ พ้นจากตำแหน่งกรรมการก่อนครบกำหนดออกตามวาระ  เนื่องจากไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะ
กรรมการได้
		
วาระที่ 8
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง
		
ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 76 กำหนดให้การเลือกบุคคล
แทนตำแหน่งที่ว่างลง    บุคคลที่ได้รับเลือกจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน		
		
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาเสนอให้ที่ประชุม
แต่งตั้ง นายกษิดิศ  อัชนันท์  เป็นกรรมการและกรรมการอิสระแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง
		
		
วาระที่ 9
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ
		
ข้อเท็จจริงและเหตุผล	 ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 9. และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชน จำกัด  กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตราโดยกรรมการที่พ้นตำแหน่งอาจถูก
เลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 15 คน  ดังนั้นกรรมการที่ออกตามวาระ 5 คน
ในปีนี้ ได้แก่
		
1. นายบัณฑูร  ชุณหสวัสดิกุล		
กรรมการและประธานกรรมการสรรหา
		
2. นายจรัญ  วิวัฒนเจษฎาวุฒิ		
กรรมการและกรรมการสรรหา	

		
3. นายสัญญา  ศรายุทธ		
รองประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร
		
4. นายสมพล  วงศ์อุไร			
กรรมการบริหาร
		
5. นายแพทย์อติรัชต์  จรูญศรี		
กรรมการผู้จัดการ
		
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา  ให้เสนอที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 4 คนเดิม ได้แก่
		
1. นายบัณฑูร  ชุณหสวัสดิกุล		
กรรมการและประธานกรรมการสรรหา
		
2. นายจรัญ  วิวัฒนเจษฎาวุฒิ		
กรรมการและกรรมการสรรหา	

		
3. นายสัญญา  ศรายุทธ		
รองประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร
		
4. นายแพทย์อติรัชต์  จรูญศรี		
กรรมการผู้จัดการ
 	

-4กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการตามตำแหน่งหน้าที่เดิมอีกครั้ง และเสนอให้เลือกนายสุชีพ  บุญวีระ เข้า
ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระอีก 1 คน
		
วาระที่ 10
พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
		
ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการ
บริษัทให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ   ทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชุดย่อยทุกชุดในรูปของเงินประจำตำแหน่ง เบี้ยประชุม และบำเหน็จ เป็นเงินรวม  9,975,000  บาท 

		
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  เสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะประจำปี 2555  เป็นเงิน  9,975,000  บาท ซึ่งเป็น
จำนวนเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา
		

วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่งท่านผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่ว มประชุ ม และใช้ สิ ท ธิ เ สี ย งในที่ ป ระชุ ม จะต้ อ งเป็ น ผู้ ถู ก กำหนด    
รายชื่อ  ณ วันที่  28  มีนาคม  2555  และถูกรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่  29 มีนาคม 2555 


		
จึงเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
						
									
โดยมติคณะกรรมการ
					
									
(นายพงษ์ศักดิ์  คณิช)
					           		       เลขานุการคณะกรรมการ

-5รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 33
บริษัท ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน)
---------------------------------------------		
ประชุมเมื่อวันที่ 21  เมษายน 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลศิครินทร์ อาคาร 1 เลขที่    
4/29  หมู่ 10  ถนนศรีนครินทร์  แขวงบางนา เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร
		
มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง  จำนวน  41 ราย  และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ  จำนวน 68  ราย  
รวมทั้งสิ้น  109  ราย  นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น  48,753,116  หุ้น  จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท
จำนวน  100,000,000  หุ้น  แบ่งเป็นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง   94,000,000  หุ้น  หุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง  
6,000,000 หุ้น  หรือคิดจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นร้อยละ 51.86   ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด  ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
		
เริ่มประชุมเวลา 9.20 นาฬิกา โดยมี ดร.วิษณุ เครืองาม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่
ประชุม ประธานกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปนี้
		
วาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1	  ประธานกล่าวแนะนำประธานที่ปรึกษา, กรรมการ, ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม    
ในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
		
1.  ดร.วิษณุ  เครืองาม			
ประธานกรรมการ
		
2.  พล.อ.วิโรจน์  แสงสนิท		
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ
		
3.  พล.ต.ท.จารักษ์  แสงทวีป		
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
		
4.  นายศักดิ์ชัย  ธนบุญชัย    รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
		
5.  นายสัญญา  ศรายุทธ		
รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร
		
6.  นายแพทย์อติรัชต์  จรูญศรี		
กรรมการผู้จัดการ
		
7.  นายบัณฑูร  ชุณหสวัสดิกุล		
กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา
		
8.  นายจรัญ  วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ		
กรรมการ และกรรมการสรรหา
		
9.  นายประมวลชัย  ทวีเศรษฐ์		
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
		
10. นายกระจ่าง  จารุพฤกษ์พันธ์
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
		
11. นายเสนีย์  จิตตเกษม		
กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

		
12. นายรัช  ตันตนันตา			
กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
		
13. นายเสนีย์  กระจ่างศรี		
กรรมการ และกรรมการบริหาร
		
14. นายสมพล  วงศ์อุไร		
กรรมการ และกรรมการบริหาร
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กรรมการลาประชุม
		
1. คุณอมรฤทธิ์  เกาไศยานนท์		
		
2. ดร.รัตนา  จันทรวงศกร		

กรรมการและกรรมการสรรหา
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
		
1. นายกิติพันธุ์ ศศะนาวิน		
		
2. นายแพทย์ธงชัย ฉัตรยิ่งมงคล
		
3. นายแพทย์เขตโสภณ จัตวัฒนกุล
		
4. นายสุรศักดิ์  สุตมาส			
		
5. นางสุรีรัตน์  ลีลม			
		
6. นายพงษ์ศักดิ์  คณิช			
		
7. นางสาวเพ็ญฤดี จิตเลขา		

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลศิครินทร์
ผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลรัทรินทร์
ผู้อำนวยการบริหาร
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท
รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

คณะผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม
		
1.  นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร
		
2.  นางสาวจิติกาญจน์  บุญชะนะ
1.1 ประธาน แจ้งให้ทราบว่า การประชุมสามัญประจำปีในครั้งนี้บริษัทได้ใช้โปรแกรม E-Register
และ E-Voting ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้ในการลงทะเบียนและนับ
คะแนนในการประชุม รวมทั้งเชิญให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์รับฝากมาควบคุมระบบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และทำ
หน้าที่ในเรื่องนี้ทั้งหมด
1.2 ประธาน ขออาสาสมัครจากท่านผู้ถือหุ้น จำนวน 2- 3 ท่าน เข้าทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจนับ
คะแนนในวันนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
ซึ่งมีผู้ถือหุ้นอาสาสมัครมา 3 ท่าน ดังนี้
		
1) นายเอกรัฐ 	ประนิธิพงศ์
		
2) นายชาติ 	 หีมนุ้ย
		
3) นายอัธยา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
1.3 ประธาน ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่า
		
1) บริษัทจัดเตรียมข้อบังคับของบริษัททั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หนังสือเชิญประชุมฉบับภาษา
ไทย และภาษาอังกฤษ และหนังสือบริคณห์สนธิไว้แล้ว หากท่านผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะมีเอกสารไว้ประกอบ
การประชุมขอให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้านนอกได้
		
2) ในระหว่างการประชุมหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือซักถามเรื่องราวตามวาระนั้นๆ
กรุณาแจ้งชื่อ นามสกุลก่อนสอบถามหรือซักถามเพื่อประโยชน์ในการบันทึกการประชุมด้วย
		
3) การประชุมในวันนี้ จะดำเนินการไปตามลำดับวาระการประชุมที่แจ้งให้ทุกท่านทราบล่วงหน้า

-7แล้ว หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเปลี่ยนลำดับวาระมีสิทธิเสนอให้พิจารณาได้ แต่ต้องมีจำนวนเสียงของ    
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามสนับสนุนข้อเสนอด้วย
		
4) หากการพิจารณาในวาระใดที่ต้องมีการลงมติ และอาจต้องใช้เวลาในการรวบรวมคะแนนจะขอ
พิจารณาให้ดำเนินการในวาระต่อไปก่อนที่จะทราบผลคะแนน  โดยจะแทรกรายงานผลคะแนนให้ทราบทันทีที่การ
นับคะแนนเสร็จ  และหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ส่งใบลงคะแนนจะถือเป็นกติกาแปลว่าท่านเห็นชอบในวาระนั้น โดยจะ
นำคะแนนเสียงของท่านไปรวมกับคะแนนที่เห็นชอบทันที
		
ที่ประชุมรับทราบ
		
วาระที่ 2
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32
		
ประธาน เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553  
โดยรายละเอียดของรายงานการประชุมได้ส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และคณะ
กรรมการมีความเห็นควรรับรองโดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา
		
ผู้ถือหุ้น
: สอบถาม การมอบฉันทะ
(นายธนวัฒน์ ปิ่นรอด)		
1. เนื่องจากในหนังสือเชิญประชุมเขียนไว้ว่าการมอบฉันทะเป็นผู้รับ มอบฉันทะ		
				
ได้เพียงรายเดียว ซึ่งในข้อบังคับของบริษัทไม่ได้กำหนดว่ารับมอบฉันทะได้เพียง		
				
คนเดียว  

			 	
2. ในกรณีกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก็ควรจะรับมอบฉันทะได้เพียงราย		
				
เดียวเช่นกัน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
: เรียนชี้แจง
(นายกิติพันธุ์ ศศะนาวิน)
1. บริษัทได้อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด  มาตรา  105  ที่ให้		
				
บริษัทสามารถออกข้อบังคับการประชุมได้   ซึ่งข้อบังคับการประชุมในเรื่องการ
				
มอบฉันทะก็ได้กำหนดมาทุกปี แต่การปฏิบัติได้มีการยืดหยุ่นมาทุกปี และในปีนี้ได้
				
ปรึกษากับฝ่ายอำนวยการของตลาดหลักทรัพย์ให้ทดลองทำตามข้อกำหนดการ
				
ประชุม ซึ่งได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้วและได้แจ้งไว้ทุกปี 

				
2. ในกรณีทกี่ รรมการอิสระรับมอบอำนาจ ก็จะเฉลีย่ ให้รบั มอบอำนาจเพียงรายเดียว
		
ผู้ถือหุ้น
: เสนอแนะ แม้จะอาศัยมาตรา 105 แต่ในข้อบังคับบริษัทไม่ได้ระบุไว้ ดังนั้นควร		
(นายธนวัฒน์ ปิ่นรอด)		
จะไปแก้ในข้อบังคับให้ตรงกันด้วย
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการ
: เรียนชีแ้ จง ในข้อบังคับของบริษทั กำหนดให้ใช้พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำกัด
(นายกิติพันธุ์ ศศะนาวิน)
เป็นข้อบังคับหากในข้อบังคับของบริษัทไม่มีกำหนดไว้  ซึ่งในกรณีนี้บริษัทได้ใช้		
				
อำนาจของกฎหมายมหาชนออกกฎเกณฑ์ ใ นการประชุ ม เพื่ อ บั ง คั บ ใช้ ใ นการ		
				
ประชุมผู้ถือหุ้น  จึงไม่จำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
		
ประธาน
: แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ข้อเสนอแนะที่ทางผู้ถือหุ้นเสนอไว้จะนำไปหารือกับ		
				
คณะกรรมการในเรือ่ งผลดี  ผลเสีย เพือ่ นำไปพิจารณาสำหรับการประชุมครัง้ ต่อไป
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เมื่ อ ไม่ มี ผู้ ใ ดเสนอแนะหรื อ ขอแก้ ไ ขรายงานการประชุ ม ประธานขอให้ ที่ ป ระชุ ม ลงมติ รั บ รอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553
		
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 ตาม
ที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้
			
มีผู้ถือหุ้นที่			
จํานวน(เสียง)		
คิดเป็นร้อยละ
			     เห็นด้วย			   49,580,416		    99.9995			
    			    ไม่เห็นด้วย				   100		     0.0002
			   งดออกเสียง			            100		     0.0002 			
    		
รวมจํานวนผู้ออกเสียง (113 ราย)
49,580,616		
100
หมายเหตุ
: ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ จากเวลาเริม่ เปิดประชุม จำนวน 827,500 หุน้
		
วาระที่ 3
พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553			
ประธานชี้แจงว่าในวาระนี้ไม่มีการลงมติเป็นเรื่องรับทราบการรายงานผลการดำเนินการ   แต่ท่าน
ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิซักถามในเรื่องต่าง ๆ   ได้โดยขอมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้สรุปรายงานผลการ
ดำเนินงานในปีที่ผ่านมาต่อที่ประชุม   

		
กรรมการผู้จัดการรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า การดำเนินงานในปีที่ 2553 ผ่านมา  บริษัทมีรายได้
จากผลการดำเนินงาน  1,365.24 ล้านบาท   ซึ่งแบ่งเป็นรายได้จากการรักษาพยาบาลจำนวน  1,293.63 ล้านบาท  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.75  ของรายได้รวม  เพิ่มขึ้นจากปี 2552   จำนวน 96.16 ล้านบาท   คิดเป็นการเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 8.03  ทั้งนี้รายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากกลุ่มลูกค้าบริษัทคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ  54.87  เนื่องจาก  
มาจากการมุ่งเน้นตลาดบริษัทประกันชีวิต-ประกันสุขภาพและลูกค้าบริษัทคู่สัญญา  นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจ
สุขภาพนอกพื้นที่ด้วยรถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่พร้อมทีมงานที่เชี่ยวชาญ    และมีกระบวนการรายงานผลที่ทันสมัย
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้มีลูกค้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นจำนวนมาก	 

		
บริษัทฯ  ยังมีรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มในปี  2553  รวม  25.23  ล้านบาท  คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 1.85 ของรายได้รวม และรายได้อื่นจำนวน 46.38 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.40 ของรายได้
รวม ทั้งนี้รายได้ส่วนหนึ่งมาจากการโอนกลับผลขาดทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน 28.70 ล้านบาท
		
บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,465.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 196.47 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.48 ทั้งนี้โครงสร้างสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2553 ประกอบไปด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ
16.10 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 83.90
		
บริษทั ฯ  มีกำไรสุทธิในปี 2553  เป็นจำนวนเงิน 142.18  ล้านบาท  เพิม่ ขึน้ จากปีทผี่ า่ นมา คิดเป็น
การเพิ่มขึ้นร้อยละ  23.36  ส่งผลให้ในปี  2553  บริษัทฯ มีอัตราส่วนกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 10.41 เพิ่มขึ้นจากปี
2552   ซึ่งอัตราส่วนกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 9.24 

		
สำหรับปี  2553 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวม 1,177.39 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปี 2552  จำนวน 93.77
ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.65 
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ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี   2553   ตามที่กรรมการผู้
จัดการรายงาน
		
วาระที่ 4
พิจารณาอนุมตั งิ บดุล งบกำไรขาดทุนประจำปีสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553		
		
ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553  ที่ปรากฏในรายงานประจำปีนั้น ได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท  และผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและนำเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการแล้ว จึงได้มอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การเป็นผูร้ ายงาน
ให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป
		
กรรมการผูจ้ ดั การ รายงานให้ทปี่ ระชุมทราบ เกีย่ วกับงบการเงินสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ดังนี 
้
                 บริษัทฯ  มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม  236.08  ล้านบาท  มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม  1,229.79    
ล้านบาท รวมสินทรัพย์ทั้งหมด 1,465.88 ล้านบาท 

		
บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียนรวม  285.87  ล้านบาท มีหนี้สินไม่หมุนเวียนรวม  163.25  ล้านบาท  
รวมหนี้สินทั้งหมด 449.12 ล้านบาท  ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 1,016.76 ล้านบาท  รวมหนี้สินและส่วน
ของผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 1,465.88  ล้านบาท   บริษัทมีรายได้รวม 1,365.24  ล้านบาท  มีค่าใช้จ่ายรวม 1,177.39
ล้านบาท มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเป็นจำนวน 142.18 ล้านบาท มีกำไรต่อหุ้น 1.50 บาท  
		
ผู้ถือหุ้น
: สอบถาม ตัวเลขในส่วนเกินจากการตีราคาทรัพย์สินใน Presentation ไม่ตรงกับ  
(นางพิมสิริ ปิ่นรอด)		
ใน Annual Report ซึ่งต่างกัน 1 ล้านบาท ไม่ทราบว่าจำนวนใดถูกต้อง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี : เรียนให้ที่ประชุมทราบ ตัวเลขที่ถูกต้องจะเป็นตัวเลขที่อยู่ใน Annual Report  
และการเงิน			
ต้องขออภัยผู้ถือหุ้นทุกท่านในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นด้วย		

(นางสาวเพ็ญฤดี จิตเลขา)
		
ประธาน
:ได้สอบถามแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ		
				
อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
      
           ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  ตามที่เสนอด้วย
คะแนนเสียง
	
			
มีผู้ถือหุ้นที่			
จํานวน(หุ้น)		
คิดเป็นร้อยละ
			     เห็นด้วย			   49,567,616		    99.9737			
    			    ไม่เห็นด้วย				     0		     0.0000
			   งดออกเสียง			        13,000		     0.0262 			
    		
รวมจํานวนผู้ออกเสียง (113 ราย)
49,580,616		
100
		
วาระที่ 5
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปีและจ่ายเงินปันผล
		
ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า  ตามกฎหมายบริษัทจะต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุน
สำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ  5  เป็นเงิน  7,109,311  บาท  และตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท  กำหนดให้
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จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิได้ไม่เกินร้อยละ  70   กำไรสุทธิของบริษัท   ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2553  จำนวน
142,186,229 บาท  โดยบริษัทกำหนดให้จ่ายปันผลประจำปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท  

		
และคณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมพิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรอง
ตามกฎหมายเป็นเงิน  7,109,311  บาท และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553  ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่  25 มีนาคม 2553  (Record date)  และให้รวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่  28 มีนาคม 2553              
ทั้งนี้กำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม  

		
ประธาน มอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การนำเสนอเหตุผล และหลักการในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล
กรรมการผู้จัดการ : เรียนให้ที่ประชุมทราบ จากที่ได้มีการเสนอในคณะกรรมการถึงการพิจารณาจ่าย		
				
เงินปันผล  สิ่งที่ได้นำมาพิจารณาคือ
          			
1. เรื่องภาษี  เนื่องจากบริษัทจะต้องมีการชำระภาษีที่เพิ่มขึ้นจาก 25% เป็น 30%
				
2. การตั้งสำรองเงินซึ่งเป็นสวัสดิการของพนักงาน ตามมาตรฐานเกณฑ์บัญชีใหม่ 		
				
ที่ทางตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้มีเป็นปีแรก โดยทางบริษัทต้องมีผู้เชี่ยวชาญมา		
				
ช่วยคำนวณตัวเลข ในการตั้งสำรอง
				
3. เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการคาดการณ์ในอดีต จึงได้เสนอตัวเลขที่		
				
เหมาะสมในการปันผลที่ 0.50 บาท เพื่อให้กระแสเงินสดทุกอย่างค่อนข้างลงตัว		
				
และมีความมั่นคง
		
ผู้ถือหุ้น
: 1. ขอให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อการประชุมในครั้งหน้า ดังนี้
(นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล)	        		
1.1 ขอให้มีพิจารณาขึ้น XD การจ่ายเงินปันผลหลังจากได้รับอนุมัติจากที่		
				
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพราะถ้า XD หลังจากการประชุมผูถ้ อื หุน้ แล้ว 7 วัน เพือ่ ผูถ้ อื หุน้ 		
				
จะได้พิจารณาว่าควรจะเก็บไว้เพื่อจ่ายภาษีหรือไม่ หรืออาจจะขายก่อน
		      			
1.2 ควรมีการระบุในหนังสือเชิญประชุมด้วยว่า   ภาษีที่ถูกหักจากการรับ		
				
เงินปันผล สามารถ Credit ภาษีได้หรือไม่เพือ่ การตัดสินใจ เพราะผูถ้ อื หุน้ บางท่าน		
				
ไม่สามารถ Credit ภาษีได้
				
2. ขอชมเชยคณะกรรมการทีไ่ ด้ทำตามข้อเสนอแนะของผูถ้ อื หุน้ สำหรับหนังสือเชิญ		
				
ประชุมของบริษัท ที่ได้ลงรูปคณะกรรมการที่ครบตำแหน่งออกตามวาระ  ซึ่งมีการ		
				
ลงรูปทัง้ ใน Annual Report และหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำหนังสือเชิญประชุม		
				
เล่มนี้ไปเป็นตัวอย่างในการประชุมที่บริษัทอื่น   เนื่องจากบริษัทอื่นๆ  จะไม่ค่อย		
				
ลงรูปกรรมการในหนังสือเชิญประชุม  และสุดท้ายขอขอบคุณคณะกรรมการทีไ่ ด้นำ		
				
ข้อเสนอแนะไปดำเนินการ
		
ประธาน
: ได้สอบถามที่ประชุมแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม จึงได้แจ้ง		
				
ให้ที่ประชุมทราบว่า   สำหรับวาระนี้มติตามกฎหมายที่จะถือเป็นการอนุมัติต้องมี		
				
คะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้น  จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไร		
				
ประจำปีและจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ
		

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปีและจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ
ด้วยคะแนนเสียง
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มีผู้ถือหุ้นที่			
จํานวน(หุ้น)		
คิดเป็นร้อยละ
			     เห็นด้วย			   49,568,816		    99.9737			
    			    ไม่เห็นด้วย				     0		     0.0000
			   งดออกเสียง			        13,000		     0.0262 			
    		
รวมจํานวนผู้ออกเสียง (114 ราย)
49,581,816		
100
หมายเหตุ

: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1,200 หุ้น

		
วาระที่ 6
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าสอบบัญชีประจำปี 2554
        		
ประธาน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า  ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ  19  และพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำกัด  มาตรา 120  ประกอบกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการกำกับ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ห้ามมิให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองงบการเงินห้ารอบปีบัญชีบริษัทติดต่อกัน
แต่ไม่ห้ามแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีรายเดิม
            	 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและนำเสนอ ให้เสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยนางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ทะเบียนเลขที่
4996 หรือนางสาวสุลลิค อาดสว่าง ทะเบียนเลขที่ 7517 หรือนายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือ
นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นในสำนักบัญชี เป็นผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2554 ของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554  เป็นเงิน 850,000 บาท  เพิ่มขึ้น 5% จาก 2 ปี
ที่ผ่านมา
		
ผู้ถือหุ้น
:1. ฝากให้กรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาในเรื่องการเพิ่มค่าสอบบัญชีซึ่งเป็น  
(นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล)
สาระสำคัญเนื่องจากการขึ้นค่าสอบบัญชีควรจะพิจารณาดังนี้
					
- มีภาระเนื้องานเพิ่มขึ้นหรือไม่
					
- การขึ้นค่าสอบบัญชี เพราะธรรมเนียมปฏิบัติ หรือขึ้นเพราะค่าครองชีพ		
					   ที่สูงขึ้น หรือเพราะเงินบาทอ่อน  หรือเพราะค่าแรงผู้สอบขึ้น  จะไม่ใช่		
					   สาระที่ขึ้น
				
2. ตามความเห็นไม่ได้คัดค้านการขึ้นค่าสอบบัญชีในปีนี้ แต่ถ้าเนื้องานไม่ได้เพิ่ม		
				
ขึ้นจะไม่เห็นด้วย แต่จะคัดค้านถ้าหากปีหน้าจะมีการขอขึ้นอีก			

				
3. ขอฝากถึงผู้สอบบัญชี   ในเรื่องงบการเงินช่วยหมายเหตุในสิ่งที่เข้ามาจะช่วยให้
				
อ่านงบการเงินได้เข้าใจมากขึ้น
		
ประธาน
: 1.การทีค่ ณะกรรมการพิจารณาให้ขนึ้ ค่าสอบบัญชี เพราะเห็นว่าในปี 2554 มีเรือ่ ง		
				
การเปลี่ยนแปลงระบบบัญชีและระบบภาษี  ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องการเพิ่มภาระงาน      
				
เพราะเป็นเรื่องยุ่งยากซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถพอสมควร  ถ้าไม่เช่นนั้นอาจ		
				
จะต้องไปจ้างคนทำต่างหากซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอยู่ดี
				
2. การพิจารณาขอเพิ่ม คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วด้วยเหตุผลหลายประการที่		
				
เห็นควรให้ปรับขึ้นค่าสอบบัญชี  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วย
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3.ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น  ที่ได้ตั้งข้อสังเกตและได้ให้ข้อเสนอแนะไว้  รวมทั้งต้องให้
				
บริษัทสอบบัญชีธรรมนิตินำไปพิจารณาด้วยเช่นกัน
		
ประธาน
: เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือให้ความเห็น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี		
				
ของบริษัทและค่าสอบบัญชีประจำปี2554 ตามที่คณะกรรมการเสนอ	

	         

		
ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
			
มีผู้ถือหุ้นที่			
จํานวน(หุ้น)		
คิดเป็นร้อยละ
			     เห็นด้วย			   49,449,416		    99.7321			
    			    ไม่เห็นด้วย			        15,300		     0.0308
			   งดออกเสียง			       117,500	   	     0.2369 			
    		
รวมจํานวนผู้ออกเสียง (115 ราย)
49,582,216		
100
		

หมายเหตุ

: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 600 หุ้น

		
วาระที่ 7
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ
		
ประธาน ชีแ้ จงให้ทปี่ ระชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 9 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน  จำกัด  กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3  เป็นอัตราโดยกรรมการที่พ้นตำแหน่ง
อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ คณะกรรมการของบริษทั มีจำนวน 15 คน ดังนัน้ กรรมการทีอ่ อกตามวาระ 5 คน
ในปีนี้  ได้แก่
			
1. ดร.วิษณุ  เครืองาม			
ประธานกรรมการ
			
2. นายกระจ่าง  จารุพฤกษ์พันธ์		
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	

			
3. นายเสนีย์  จิตตเกษม		
กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
			
4. นายเสนีย์  กระจ่างศรี		
กรรมการและกรรมการบริหาร
			
5. นายอมรฤทธิ์  เกาไศยานนท์		
กรรมการและกรรมการสรรหา
		
และเนื่องจากในวาระนี้ ประธานเป็นผู้หนึ่งที่คณะกรรมการเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นให้เลือกกลับเข้า
มาเป็นกรรมการเท่ากับมีส่วนได้เสียกับการพิจารณา    ดังนั้นเพื่อความโปร่งใสจึงต้องขออนุญาตออกจากห้อง
ประชุมร่วมกับกรรมการที่มีชื่อร่วมกัน และมอบหมายให้พล.ต.ท.จารักษ์ แสงทวีป รองประธานกรรมการคนที่ 1   
ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทนสำหรับวาระนี้
	

		
พล.ต.ท.จารักษ์ แสงทวีป ประธาน เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตาม
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 5  คน คือ
			
1. ดร.วิษณุ  เครืองาม			
ประธานกรรมการ
			
2. นายกระจ่าง  จารุพฤกษ์พันธ์		
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	

			
3. นายเสนีย์  จิตตเกษม		
กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
			
4. นายเสนีย์  กระจ่างศรี		
กรรมการและกรรมการบริหาร
			
5. นายอมรฤทธิ์  เกาไศยานนท์		
กรรมการและกรรมการสรรหา
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ที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง และชี้แจงว่า  ท่านผู้ถือหุ้นท่านอื่นที่อยู่ใน
ที่ประชุม มีสิทธิเสนอบุคคลตามความเห็นของคณะกรรมการหรือต่างจากความเห็นของคณะกรรมการได้ สำหรับ
รายชื่อและประวัติบุคคลทั้ง 5 คน ได้นำขึ้นจอภาพให้ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว 

		
ประธาน
				

: ได้สอบถามผู้ถือหุ้น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอท่านผู้อื่นที่ต่างจากความ		
เห็นของคณะกรรมการ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติ  


	          	        นอกจากนี้ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า โดยกฎหมายบุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุด 5 ลำดับจะ		
				
ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
		

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ 5 คนที่ครบออกตามวาระด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้

		
วาระที่ 7.1 ดร.วิษณุ เครืองาม
			
มีผู้ถือหุ้นที่			
จํานวน(หุ้น)		
คิดเป็นร้อยละ
			     เห็นด้วย			   49,582,416		  100.0000			
    			    ไม่เห็นด้วย				     0		     0.0000
			   งดออกเสียง			              0		     0.0000 			
    		
รวมจํานวนผู้ออกเสียง (116 ราย)
49,582,416		
100
		
วาระที่ 7.2 นายกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์
			
มีผู้ถือหุ้นที่			
จํานวน(หุ้น)		
คิดเป็นร้อยละ
			     เห็นด้วย			   49,464,916		    99.7630			
    			    ไม่เห็นด้วย			      104,500		     0.2107
			   งดออกเสียง			       13,000		     0.0262 			
    		
รวมจํานวนผู้ออกเสียง (116 ราย)
49,582,416		
100
		
วาระที่ 7.3 นายเสนีย์ จิตตเกษม
			
มีผู้ถือหุ้นที่			
จํานวน(หุ้น)		
คิดเป็นร้อยละ
			     เห็นด้วย			   49,464,916		    99.7630			
    			    ไม่เห็นด้วย			      104,500		     0.2107
			   งดออกเสียง			       13,000		     0.0262 			
    		
รวมจํานวนผู้ออกเสียง (116 ราย)
49,582,416		
100
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วาระที่ 7.4 นายเสนีย์ กระจ่างศรี
			
มีผู้ถือหุ้นที่			
จํานวน(หุ้น)		
คิดเป็นร้อยละ
			     เห็นด้วย			   49,569,416		    99.9737			
    			    ไม่เห็นด้วย			              0		     0.0000
			   งดออกเสียง			       13,000		     0.0262 			
    		
รวมจํานวนผู้ออกเสียง (116 ราย)
49,582,416		
100
		
วาระที่ 7.5 นายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท์
			
มีผู้ถือหุ้นที่			
จํานวน(หุ้น)		
คิดเป็นร้อยละ
			     เห็นด้วย			   49,569,416		    99.9737			
    			    ไม่เห็นด้วย			              0		     0.0000
			   งดออกเสียง			       13,000		     0.0262 			
    		
รวมจํานวนผู้ออกเสียง (116 ราย)
49,582,416		
100
		
หมายเหตุ
: ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 200 หุ้น
		
		
ประธานสรุปให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้ถือหุ้นได้ลงมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5  คนตามที่คณะกรรมการ
เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากโดยลำดับที่ 1 มีคะแนนเสียงมากที่สุดและ 4 ลำดับที่รองลงมาเท่ากันทั้งหมด ดังนั้น
4 ลำดับที่รองลงมาจึงไม่มีผลในเรื่องการเรียงลำดับ  เนื่องจากไม่มีผู้เสนอชื่อท่านอื่นเข้ามา คือ ดร.วิษณุ เครืองาม,  
นายกระจ่าง  จารุพฤกษ์พันธ์,  นายเสนีย์   จิตตเกษม,  นายเสนีย์ กระจ่างศรี  และนายอมรฤทธิ์  เกาไศยานนท์   
เพื่อให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)  

		
รองประธานกรรมการคนที่ 1 ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นประธานที่ประชุมแทน ขอยุติการทำหน้าที่
ประธานที่ประชุม และขอให้เจ้าหน้าที่เรียนเชิญท่านประธานกรรมการให้กลับมาทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมเพื่อ
ดำเนินการประชุมต่อไป
		
วาระที่ 8
พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
		
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า   ตามกฎหมายแล้วการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับ
มติเห็นชอบจากการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยจะต้องมีคะแนนเสียงทีเ่ ห็นชอบไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3  ของจำนวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอให้
นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ  ประจำปี 2554 ทุกคณะ  ทั้งคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดในรูปของเงินประจำตำแหน่ง   เบี้ยประชุม   และบำเหน็จ   เป็นเงินรวมจำนวน
9,975,000 บาท เพิ่มขึ้น 5% จาก 3 ปีที่ผ่านมา
		
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ สอบถามเพิม่ เติมประธานขอให้ทปี่ ระชุมลงมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554
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ที่ประชุมมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

			
มีผู้ถือหุ้นที่			
จํานวน(หุ้น)		
คิดเป็นร้อยละ
			     เห็นด้วย			   49,569,416		    99.9737			
    			    ไม่เห็นด้วย			              0		     0.0000
			   งดออกเสียง			       13,000		     0.0262 			
    		
รวมจํานวนผู้ออกเสียง (116 ราย)
49,582,416		
100
		
วาระที่ 9
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
		
ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ตามกฎหมายการเสนอเรื่องให้พิจารณาในวาระนี้  ผู้ถือหุ้นต้อง
ได้รับการสนับสนุนด้วยคะแนนเสียง  1 ใน 3  ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด  ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ
เรือ่ งอืน่ ใดเพือ่ พิจารณา อย่างไรก็ตามประธานได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ซกั ถามหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นทีป่ ระโยชน์
กับบริษัทฯ 

ผูถ้ อื หุน้
: กล่าวขอบคุณท่านประธาน และคณะกรรมการทีบ่ ริษทั ศิครินทร์ จำกัด(มหาชน)
(นายฮัง้ ใช้ อัคควัสกุล)
ทีท่ ำให้การประชุมมีความโปร่งใส โดยได้ใช้โปรแกรม และเจ้าหน้าทีข่ องศูนย์รบั ฝาก
				
หลักทรัพย์มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนน  โดยเฉพาะในวาระเลือกตั้ง		
				
กรรมการ คะแนนทีร่ วบรวมออกมาได้เร็วมาก รวมทัง้ มีการเก็บใบลงคะแนนทุกวาระ
				
และขอขอบท่านคุณประธานที่ได้จัดการประชุมได้อย่างดีเยี่ยม  นอกจากนี้ยังได้ให้
				
ข้อเสนอแนะดังนี้
				
1. เรื่อง CSR  การให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน  เมื่อ 3 ปี
				
ศิครินทร์เคยจัดงานสานสัมพันธ์ผู้ถือหุ้นที่เขาใหญ่  มีการตรวจสุขภาพ  และการ 		
				
พักผ่อน 1 คืน สันทนาการ ซึ่งจะได้ความสัมพันธ์กลับมา จึงขอให้มีการจัดอีกครั้ง
				
และอาจจะตัดสิทธิคนที่ได้ไปแล้ว เพื่อให้ ผู้ถือหุ้นรายใหม่ได้มีส่วนร่วม  นอกจาก		
				
นี้ผู้ถือหุ้นและผู้บริหารจะได้มีความสัมพันธ์กัน  ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมด้าน  CSR 		
				
อีกรูปแบบหนึ่ง 

				
2. จากการที่กรรมการผู้จัดการได้แสดงวิสัยทัศน์ทำให้ทราบว่า   เรื่องแรกบุคลากร
				
ได้มีความรู้เพิ่มขึ้น และเรื่องที่สองบริษัทจะก้าวขึ้นไปได้อย่างเข้มแข็ง
				
แต่ขอเสนอแนะ ดังนี้
					
- เนื่องจากปัจจุบันโรงพยาบาลในเมืองไทยหรือในโลกการอยู่โดดเดี่ยวจะ		
				
มีปัญหา  หากเป็นไปได้หรือถ้าข้อเสนอนี้ไม่เป็นสิ่งที่ผิดการร่วมทุนกับบริษัทอื่นๆ		
				
ในตลาดทุน เพื่อความแข็งแรงของบริษัท  หรือเพื่อขยายฐานไปสู่ภูมิภาค จึงขอให้
				
บริษัทนำข้อเสนอนี้ลองไปพิจารณาด้วย
					
- จากที่กรรมการผู้จัดการได้เรียนให้ที่ประชุมทราบในเรื่องการเสียภาษี		
				
ของปี 2553 ที่ต้องเสียเพิ่มขึ้นเป็น 30%  บริษัทอาจจะเลือกไปร่วมลงทุนกับบริษัท
				
ที่ยังมีขาดทุนสะสม ก็อาจจะช่วยในเรื่องการเสียภาษีในอัตราก้าวหน้าได้
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ประธาน
: ต้องขอขอบคุณท่านผูถ้ อื หุน้ ในข้อเสนอดีๆ ทีใ่ ห้มาตลอด และขออนุญาตชีแ้ จง ดังนี้
				
1. เรื่อง  CSR การท่องเที่ยวเพื่อทัศนศึกษาสำหรับผู้ถือหุ้น  ประธานจะรับไป
				
พิจารณา และคงจะไม่ตดั สิทธิผทู้ เี่ คยไปแล้ว แต่จะให้ Priority กับผูท้ ยี่ งั ไม่เคยไปก่อน
				
2. ในเรื่องข้อแนะนำเรื่องการร่วมทุน  ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะที่ดีและศิครินทร์ก็ไม่ใช่
			
จะไปพิจารณาบริษัทอื่นเท่านั้น แต่ศิครินทร์ยังเป็นที่สนใจของผู้อื่นด้วยเช่นกัน แต่
				
อย่างไรก็ตามบริษัทก็จะนำข้อเสนอนี้ไปพิจารณา
				        เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นซักถามเพิ่มเติม   ประธานมอบหมายให้กรรมการ   
				
ผู้จัดการได้ตอบข้อซักถามท่านผู้ถือหุ้นเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น 

กรรมการผู้จัดการ : ขอขอบคุณในคำแนะนำต่างๆ  ของผู้ถือหุ้นซึ่งไม่ว่าจะให้คำแนะนำทั้งในห้อง
				
ประชุมนี้  หรือจากการไปพบปะนอกสถานที่  บริษัทได้นำคำแนะนำหลาย ๆ ข้อ		
				
กลับมาใช้ นอกจากนี้ขอเรียนชี้แจงว่าทำไมบางโรงพยาบาลจะวางตัวเองไว้ชัดเจน   
				
และขอเรียนถึงข้อดีของศิครินทร์
				
1. โรงพยาบาลศิครินทร์สามารถขยายได้ถึง  450  เตียง  เนื่องจากมีที่ดินด้านข้าง		
				
รองรับและสามารถรองรับที่จอดรถได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย
				
2. ศิครินทร์เป็นโรงพยาบาลที่ส่งคนไข้เข้าศูนย์กลาง  โดยจะส่งไปที่โรงพยาบาลที่		
				
เป็น The Best และเมื่อได้รับการรักษาประมาณ 2-3 วัน ก็จะกลับมารักษาต่อที่		
				
ศิครินทร์ เพราะคนไข้เชื่อว่าอยู่ในความสามารถที่ศิครินทร์ดูแลต่อได้
				
3. การส่งคนไข้ไปโรงพยาบาลในเมือง ก็ถือเป็นความร่วมมืออีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่ง		
				
ศิครินทร์ถอื เป็นโรงพยาบาลชานเมืองทีเ่ ป็นช่องทางในการส่งคนไข้ไปให้โรงพยาบาล		
				
ในเมืองที่มีจำนวนพอสมควร
				
4. การไม่ควบรวมกับใคร จะต้องใช้ระบบคุณภาพมาควบคุมการทำงาน การพยายาม		
				
ใช้ระบบงานคุณภาพโดยเฉพาะ JCI  ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลเพื่อให้คนไข้ได้		
				
รับบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยในระดับสากล
				
5. ระบบ Software ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการรองรับและควบคุมการทำงานเพื่อไม่ให้เกิด		
				
ความผิดพลาดสำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรของโรงพยาบาล และที่สำคัญ		
				
ที่สุดสำหรับคนไข้  ซึ่งจะทำให้ข้อฟ้องร้องต่างๆที่จะมีขึ้นในโรงพยาบาลลดน้อยลง
				
และการเติบโตน่าจะชัดเจนเพราะได้รับความน่าเชื่อถือจากลูกค้าในเรื่องความ		
				
ปลอดภัย
		
ประธาน
: ได้สรุปให้ที่ประชุมทราบว่า งานหลักของบริษัทศิครินทร์  คือ การรักษาพยาบาล   
				
ส่วนงานทางด้าน  CSR  ซึ่งเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม ทางโรงพยาบาลได้ร่วม
				
กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือชุมชน  โดยขอให้กรรมการผู้จัดการได้รายงาน		
				
ให้ที่ประชุมทราบ
กรรมการผู้จัดการ : รายงาน งาน CSR ในปีที่ผ่านมาทางบริษัทได้ดำเนินการไปดังนี้
				
1. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยทางภาคใต้ โดยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้		
				
นำของจากกรุงเทพลงไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดย		
				
ประสานกับวิทยาลัยพยาบาลในจังหวัดร่วมกันนำของเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่ที่ได้		
				
รับความเดือดร้อน ซึ่งก็ได้รับความขอบคุณกลับมาและยังได้ทำความรู้จักกันไว้
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2. การพาลูกค้าไปตามที่ต่าง ๆ  ในโครงการคุณหมออาสาพาแม่เที่ยว  ซึ่งเป็น		
การพาลูกค้าผูส้ งู วัยไปท่องเทีย่ วตามทีต่ า่ งๆ โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องโรงพยาบาลให้การ		
ดูแลและมีคณ
ุ หมอมาให้ความรูใ้ นเรือ่ งสุขภาพในระหว่างการไปทัศนศึกษา ซึง่ ทำให้
บริษัทได้รับรางวัลการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ จาก ททท.
3. การพาลูกค้าและพนักงานของบริษัทไปร่วมปล่อยเต่าที่สัตหีบ  ในโครงการ
อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล และปลูกป่าชายเลน ซึ่งทำติดต่อกันมากว่า 10 ปีแล้ว
4. การจัดงานวิ่งมาราธอน  เพื่อนำเงินสมทบช่วยเหลือมูลนิธิเด็กโรคหัวใจพิการ  
แต่กำเนิด ซึ่งมีผู้ให้การสนับสนุนเป็นจำนวนมาก และมีผู้เข้าร่วมวิ่งแข่งขันเพื่อการ		
กุศลเป็นจำนวนถึง 1,500 คน ซึง่ ทำให้สามารถหาเงินสมทบมูลนิธไิ ด้ถงึ 500,000 บาท
5. การจัดงานร่วมกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด เพื่อช่วยเหลือเด็กที่เป็น		
โรคหัวใจแต่กำเนิดได้รับการผ่าตัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเด็กที่ได้รับการผ่าตัดเมื่อ		
กลับมาในปีนที้ ำให้เห็นว่าเด็กมีอาการดีขนึ้ มีความสุขมากขึน้ พ่อแม่เด็กก็มคี วามสุข
การทีโ่ รงพยาบาลสามารถทำงานนีไ้ ด้เต็มที่ เพราะได้รบั การสนับสนุนจากท่านประธาน
บริษัท ซึ่งท่านได้ให้นโยบายในเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนสำหรับการดำเนินการต่อ
โครงการนี้อย่างต่อเนื่อง   และโรงพยาบาลก็มีความภาคภูมิใจในการได้มีส่วนช่วย
เหลือเด็กๆ ให้กลับมามีชีวิตที่ปกติ

		  ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นซักถามอีก ประธานกล่าว ในนามของคณะกรรมการ บริษัท ศิครินทร์  จำกัด
(มหาชน)  ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้  และสิ่งที่ท่านผู้ถือหุ้นได้ให้คำแนะนำ
ไว้จะขอน้อมรับเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป   และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33 

		
ปิดประชุมเวลา  11.20 นาฬิกา
	

				

					
ลงชื่อ................................................................ประธานในที่ประชุม
	                          			          ( ดร.วิษณุ   เครืองาม )

					
ลงชื่อ................................................................ผู้บันทึกการประชุม
          						  ( นายพงษ์ศักดิ์  คณิช )

				

คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

บริษัทฯ   ได้กำหนดคำนิยามกรรมการอิสระไว้  เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
กรรมการอิสระ  หมายถึง  บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ มีทักษะที่หลากหลายเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ  มีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ  พร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นโดยอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ  โดยคำนึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ  และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย  สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้กับการเป็น
กรรมการบริษัทฯ  ได้อย่างเต็มที่โดยกรรมการอิสระจะต้องเป็นกรรมการที่ไม่มีธุรกิจหรือการงานใดอันเกี่ยวข้องกับ
บริษัทฯ อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน และจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ  0.5  ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย
บริษัทร่วม  นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท  ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่
เกี่ยวข้องด้วย 

2. ไม่มสี ว่ นร่วมในการบริหารงาน รวมทัง้ ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจำ หรือเป็น
ผู้มีอำนาจควบคุม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่
เคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา  คู่สมรส  พี่น้อง
และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร  ของผู้บริหาร  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้มีอำนาจควบคุม  หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอ
ชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือ บริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีมูลค่ารายการตั้งแต่ร้อยละ 3  ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ หรือ
ตั้งแต่  20 ล้านบาทขึ้นไป  แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า  กับบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท  รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่หรือผูม้ อี ำนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำนาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสำนักงาน
สอบบัญชี  ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการ
แต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ  เช่นที่ปรึกษากฎหมาย  ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมิน
ราคาทรัพย์สิน เป็นต้น  ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาท ต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับ
การแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้
ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
				

ชื่อ-นามสกุล		 นายบัณฑูร ชุณหสวัสดิกุล		
อายุ 68 ปี		
ตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัท		 กรรมการบริษัทและประธานกรรมการสรรหา
		ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหา		 เป็นกรรมการรายเดิมของบริษทั ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณา
ถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบออกตามวาระแล้ว
เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด  และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง
การศึกษา
เนติบัณฑิตไทย
		                    ปริญญาโท สาขากฎหมาย University of California, Berkeley สหรัฐอเมริกา
                              ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรม			

		                    หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004 

ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน	

		
2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ศิครินทร์
		
2542 – ปัจจุบัน ทนายความและหุ้นส่วนอาวุโส บจ. เอฟ บี แอล พี ลีกัล

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง ตำแหน่งด้านกรรมการ -  กรรมการ
				-  ประธานกรรมการสรรหา
		
ตำแหน่งด้านบริหาร -  ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ		8 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 ถึง ปัจจุบัน)
การถือหุ้นในบริษัท		 ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2554			การประชุมคณะกรรมการ  11/12 ครั้ง
ข้อพิพาททางกฎหมาย			ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
           	
- ไม่มี- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
		   1. กรรมการ บริษัท เอฟ.บี.แอล.พี. ลีกัล จำกัด
  	
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
                                    	- ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย		
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ		

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
				

ชื่อ-นามสกุล		 นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒ		
ิ
อายุ 48 ปี		
ตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัท		 กรรมการบริษัทและกรรมการสรรหา
		ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหา		 เป็นกรรมการรายเดิมของบริษทั ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณา
ถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบออกตามวาระแล้ว
เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด  และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง
การศึกษา          ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2004 

	                    หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 98/2008
		                    หลักสูตร วิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9/2009
	                    หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมชั้นสูง (บยส.) รุ่นที่ 15/2010 

ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน	

		                    2552 – ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ
	                    2551 – 2552 	กรรมการ การประปานครหลวง

	          2549 – 2551 	กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
	          2549 – 2551	 กรรมการ องค์การจัดการน้ำเสีย
	          2546 – 2547	 ผู้ชำนาญการกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฏร
	          2546 – 2547 	กรรมการ บ.โปรเฟสชั่นแนลเวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
	          2545 – ปัจจุบัน	 กรรมการ บมจ. ศิครินทร์
	          2544 – 2550 	ผู้ชำนาญการ กรรมาธิการพลังงาน
	          2542 – ปัจจุบัน 	กรรมการ บจ. ศานติ กรีนแพค
	          2537 – ปัจจุบัน 	กรรมการผู้จัดการ บจ. อิมเมจ ไลน์ แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง
	          2537 – ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ บมจ. เจ.อาร์ ดับเบิ้ลยู ยูทิลิตี้
ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง ตำแหน่งด้านกรรมการ -  กรรมการ
				-  กรรมการสรรหา
		
ตำแหน่งด้านบริหาร -  ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ		9 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ถึง ปัจจุบัน)
การถือหุ้นในบริษัท		 ร้อยละ 1.33 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว
				(ณ วันที่  31 ธันวาคม 2554)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2554			การประชุมคณะกรรมการ  10/12 ครั้ง
ข้อพิพาททางกฎหมาย			ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน  1  แห่ง  ได้แก่
1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ.อาร์ ดับเบิ้ลยู ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน  3  แห่ง  ได้แก่
1. กรรมการ บริษัท ศานติ กรีนแพค จำกัด
2. กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมเมจ ไลน์ แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
3. กรรมการ มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ  	
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
                                    	- ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย		
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ		

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
				

ชื่อ-นามสกุล		 นายสัญญา ศรายุทธ		
อายุ 70 ปี			
ตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัท		 รองประธานกรรมการ คนที่ 3, กรรมการบริหาร
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหา		 เป็นกรรมการรายเดิมของบริษทั ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณา
ถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบออกตามวาระแล้ว
เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด  และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง
การศึกษา         ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Pittsburg State University สหรัฐอเมริกา
		                    ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Poona University อินเดีย
การฝึกอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004  

ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน	

2546 - ปัจจุบันรองประธานกรรมการ, กรรมการบริหารและกรรมการสรรหา บมจ. ศิครินทร์
2543 – 2545	 อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) สหราชอาณาจักร กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
2540 – 2543 	อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) เยอรมัน กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์		


ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง ตำแหน่งด้านกรรมการ -  รองประธานกรรมการ
				-  กรรมการบริหาร
		
ตำแหน่งด้านบริหาร -  ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ		8 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 ถึง ปัจจุบัน)
การถือหุ้นในบริษัท		 -  ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2554			การประชุมคณะกรรมการ  12/12 ครั้ง
ข้อพิพาททางกฎหมาย			ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
           	
- ไม่มี- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
        		
- ไม่มี  	
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
                                    	- ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย		
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ		

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
				

ชื่อ-นามสกุล		 นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี		
อายุ 54 ปี		
ตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัท		 กรรมการผู้จัดการ
		ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหา		 เป็นกรรมการรายเดิมของบริษทั ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณา
ถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบออกตามวาระแล้ว
เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด  และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง
การศึกษา   ปริญญาโท MM46 (Master of management) สถาบันบัณฑิตศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		             ปริญญาโท MINI MBA (President) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   	             ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิตและแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
		               วุฒบิ ตั ร ผูเ้ ชีย่ วชาญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดกิ ส์ ศิรริ าชพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การฝึกอบรม Corporate Governance Report of Thai Listed Companies “การสัมมนาเพื่อการ		
		                    กำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนตามรายงาน”
		                    หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 50/2004
	                    หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004
	                    วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (ว.ป.อ.) รุ่นที่ 51 


  

ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน	

                    2545 - ปัจจุบันกรรมการผู้จัดการ บมจ. ศิครินทร์
	          2540 – 2545	 กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่
	          2549 – 2551	 กรรมการ  การประปานครหลวง
	          2531 – 2540	 แพทย์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลหาดใหญ่
ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง ตำแหน่งด้านกรรมการ -  กรรมการ
		
ตำแหน่งด้านบริหาร -  กรรมการผู้จัดการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ		9 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ถึง ปัจจุบัน)
การถือหุ้นในบริษัท		 ร้อยละ 5.8 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว
				(ณ วันที่  31 ธันวาคม 2554)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2554			การประชุมคณะกรรมการ  12/12 ครั้ง
ข้อพิพาททางกฎหมาย			ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน					
ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน					
ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- เป็นกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นผู้บริหารที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ ที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ถือครองหุ้นของบริษัทฯ  จำนวน  6,816,380 หุ้น หรือ  คิดเป็นร้อยละ 6.81 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว		
ทั้งหมดซึ่งนับรวมหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องตาม   พ.ร.บ.  หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ. 2535 มาตรา
		258 ได้แก่  คู่สมรส – นางสกาวรัตน์  จรูญศรี  จำนวน 1,021,000 หุ้น  จึงมิได้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ		
บริษัทแต่อย่างใด
		     อนึ่ง เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด    
ของบริษทั ฯ  ดังนัน้ บริษทั ฯ  จึงไม่มกี ลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ลี กั ษณะเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ตามนิยามทีส่ ำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กำหนด
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
- เป็นกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นผู้บริหารที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ ที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญกับบริษัทฯ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ไม่มี

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
				

ชื่อ-นามสกุล		 นายกษิดิศ อัชนันท์		
ตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัท		 ไม่มี
		ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

อายุ

32

ปี			

หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหา	 คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์  เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด  และ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์  และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
การศึกษา          ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา  Stanford University, USA
การฝึกอบรม ไม่มี			

ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน	

		
2548 – 2552 	 วิศวกร WSP Cantor Seinuk, New York, USA

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง ตำแหน่งด้านกรรมการ -  ไม่มี
		
ตำแหน่งด้านบริหาร -  ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท		 ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2554		 ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย			ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
           	
- ไม่มี- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี  	
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
                                    	- ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย		
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ		

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
				

ชื่อ-นามสกุล		 นายสุชีพ บุญวีระ		
ตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัท		 ไม่มี
		ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

อายุ

52

ปี			

หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหา	 คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์  เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด  และ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์  และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
การศึกษา	        ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
		                   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การฝึกอบรม ไม่มี			

ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน	

		
2530 – ปัจจุบัน 	 เจ้าหน้าที่ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ 2  ธนาคารกสิกรไทย

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง ตำแหน่งด้านกรรมการ -  ไม่มี
		
ตำแหน่งด้านบริหาร -  ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท		 ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2554		 ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย			ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
           	
- ไม่มี- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี  	
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
                                      - ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย		
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ		

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

หลักเกณฑ์ วิธีการและข้อบังคับเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญประจำปี
1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
		
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา  สัญชาติไทย  ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัว
		   ข้าราชการ
		
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว ให้แสดงบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง
		
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ ชื่อสกุล ให้แสดงหลักฐานการแก้ไขด้วย
2. กรณีมอบฉันทะ
		
- หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
		
- มอบฉันทะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะได้เพียงรายเดียว
		
- ต้องส่งหนังสือมอบฉันทะและแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมก่อนเวลาประชุม
		
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ		
		   บัตรประจำตัวราชการของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้อง
		
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าวต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว 		
		   หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้อง
		
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล สัญชาติไทยต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์		
		   ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี และสำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวรประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ		
		   ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้อง
		
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล  สัญชาติต่างด้าว  ผู้มีอำนาจลงนามต้องลงลายมือชื่อพร้อม		
		   ประทับตราในหนังสือมอบฉันทะต่อหน้าโนตารี่พับลิคก่อนที่จะให้สถานทูตไทยหรือสถานกงศุล		
		   ไทยรับรองโนตารี่พับลิคอีกครั้ง
		
- กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงชื่อต้องมีพยาน 2 คน ลงชื่อรับรองด้วย
		
- หากประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง		
		   เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อออกเสียงลงคะแนนแทนสามารถเลือกมอบฉันทะให้คนใดคนหนึ่ง     
		   ต่อไปนี้ได้
			
- นายประมวลชัย  ทวีเศรษฐ์
			   บ้านเลขที่ 333/343 หมู่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
			
- นายกระจ่าง  จารุพฤกษ์พันธ์
			   บ้านเลขที่ 199 หมู่ 1 ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
			
- นายอมรฤทธิ์  เกาไศยานนท์
			   บ้านเลขที่ 485 ซอยอ่อนนุช 46 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
			   กรุงเทพมหานคร

		
		
- กรณีเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ ขอให้จัดส่งหนังสือมอบ
		  ฉันทะที่ลงนามครบถ้วนพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักเลขานุการบริษัทล่วงหน้าก่อนวัน		
		  ประชุมด้วย
3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม
		
- ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมแทน โดยต้องแสดงคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
		
- กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนต้องมีสำเนาคำสั่งศาลและบัตรประจำตัวประชาชน
		   หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์
		
- ให้บิดา หรือ มารดา เข้าประชุมแทน โดยต้องแสดงสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์
		
- กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์  และ		
		   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
5. การลงทะเบียน
		
- เปิดรับการลงทะเบียนก่อนเริ่มประชุมตั้งแต่เวลา 7.00 นาฬิกา
		
- กรณีลงทะเบียนระหว่างเวลาประชุมจะได้รับบัตรลงคะแนนเฉพาะวาระการประชุมที่กำลังพิจารณา
		   ขณะลงทะเบียนเท่านั้น
6. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
		
6.1 การเรียกประชุม
			
- ข้อ 12. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี
ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
				
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรค 1 ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
		
- ข้อ 15. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ
สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ
ในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณา     
คำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย
			
- สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท

		
6.2 องค์ประชุม
			
- ข้อ 16 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่
น้อยกว่า 25 คน และต้องมีผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
			
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงชั่วโมง
หนึ่งจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุม
ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ถ้ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
มาประชุมไม่น้อยกว่า 10 คน ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุมได้
		
6.3 การออกเสียงลงคะแนน
			
- ข้อ 10 (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
			
- ข้อ 14 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้
			
- ข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี้
				
(1) ในกรณีปรกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม			
					
และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่			
					
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
			
* พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จํากัด มาตรา 31 ภายใต้บังคับมาตรา 19 วรรคสอง
			  บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น  		
			  ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา		
			  ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
				
ในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ   หรือข้อบังคับของบริษัทให้บริษัท   
ขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ
			
* พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จํากัด มาตรา 115  การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น  		
			  นอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได้  ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้		
			  จ่ายเงินปันผล
				
เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจํานวนหุ้น   หุ้นละเท่า ๆ กัน  เว้นแต่จะมีข้อบังคับ
กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ  โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
				
เมื่ อ ข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท กํ า หนดให้ ทํ า ได้   คณะกรรมการอาจจ่ า ยเงิ น ปั น ผล
ระหว่ า งกาลให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ได้ เ ป็ น ครั้ ง คราว   เมื่ อ เห็ น ว่ า บริ ษั ท มี กํ า ไรสมควรพอที่ จ ะทํ า เช่ น นั้ น และเมื่ อ ได้      
จ่ายเงินปันผลแล้ว  ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
				
การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทําภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่าย
เงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

		
6.4 กรณีไม่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
			
- ข้ อ 1 ข้ อ บั ง คั บ นี้ ถ้ า มิ ไ ด้ ต ราไว้ เ ป็ น อย่ า งอื่ น ให้ น ำบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฏหมายว่ า ด้ ว ย   
บริษัทมหาชนจำกัดมาใช้บังคับ

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
			
---------------------------------------------						   		
เขียนที่				
								
วันที่				
(1) ข้าพเจ้า						
สัญชาติ				
อยู่บ้านเลขที่		
ถนน					
ตําบล/แขวง				
อําเภอ/เขต			
จังหวัด				
รหัสไปรษณีย์			
(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจํานวนทั้งสิ้นรวม		      	 หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ			
เสียง ดังนี้
	       หุ้นสามัญ		       	 หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ			    	 เสียง
	       หุ้นบุริมสิทธิ		
หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ				
เสียง
(3)  ขอมอบฉันทะให้
	       (1)  					
อายุ		
ปี  อยู่บ้านเลขที่		
ถนน			
ตําบล/แขวง			
อําเภอ/เขต			
จังหวัด				
รหัสไปรษณีย์			
หรือ
	       (2)  					
อายุ		
ปี  อยู่บ้านเลขที่		
ถนน			
ตําบล/แขวง			
อําเภอ/เขต			
จังหวัด				
รหัสไปรษณีย์			
หรือ
	       (3)  					
อายุ		
ปี  อยู่บ้านเลขที่		
ถนน			
ตําบล/แขวง			
อําเภอ/เขต			
จังหวัด				
รหัสไปรษณีย์			
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือ
หุ้นครั้งที่ 34  ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2555  เวลา 9.00 นาฬิกา  ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2  โรงพยาบาลศิครินทร์   เลขที่  
4/29  หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
					
ลงชื่อ						
					         (					
					
ลงชื่อ						
					         (					
					
ลงชื่อ						
					         (					
					
ลงชื่อ						
					         (					

ผู้มอบฉันทะ
)
ผู้รับมอบฉันทะ
)
พยาน
)
พยาน
)

หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก		
จํานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กําหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
			
---------------------------------------------								
เขียนที่				
								
วันที่				
(1) ข้าพเจ้า						
สัญชาติ				
อยู่บ้านเลขที่		
ถนน					
ตําบล/แขวง				
อําเภอ/เขต			
จังหวัด				
รหัสไปรษณีย์			
(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจํานวนทั้งสิ้นรวม		       	 หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ		   	
เสียง ดังนี้
	       หุ้นสามัญ		      	 หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ			    	 เสียง
	       หุ้นบุริมสิทธิ		
หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ				
เสียง
(3)  ขอมอบฉันทะให้
	       (1)  					
อายุ		
ปี  อยู่บ้านเลขที่		
ถนน			
ตําบล/แขวง			
อําเภอ/เขต			
จังหวัด				
รหัสไปรษณีย์			
หรือ
	       (2)  					
อายุ		
ปี  อยู่บ้านเลขที่		
ถนน			
ตําบล/แขวง			
อําเภอ/เขต			
จังหวัด				
รหัสไปรษณีย์			
หรือ
	       (3)  					
อายุ		
ปี  อยู่บ้านเลขที่		
ถนน			
ตําบล/แขวง			
อําเภอ/เขต			
จังหวัด				
รหัสไปรษณีย์			
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่  34 ในวันพุธที่  25  เมษายน  2555  เวลา 9.00  นาฬิกา  ณ ห้องประชุมอาคาร  1  ชั้น 2  โรงพยาบาลศิครินทร์  เลขที่  
4/29  หมู่   10 ถนนศรีนครินทร์   แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
ด้วย
	         (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้
(1)   	 วาระที่ 1          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
		
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				
เห็นชอบ		
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
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วาระที่ 2      เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33
		
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				
เห็นชอบ		
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
            		
		
วาระที่ 3      เรื่อง  พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554
		
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				
เห็นชอบ		
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
            	
วาระที่ 4      เรื่อง  พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
		
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				
เห็นชอบ		
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
		
วาระที่	 5     เรื่อง  พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปีและจ่ายเงินปันผล
		
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				
เห็นชอบ		
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
		
วาระที่	   6    เรื่อง  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าสอบบัญชีประจำปี 2555
		
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				
เห็นชอบ		
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
		
วาระที่	   7    เรื่อง  พิจารณาให้กรรมการออกจากตำแหน่งกรรมการก่อนครบกำหนดออกตามวาระ
		
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				
เห็นชอบ		
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
		
วาระที่	   8     เรื่อง  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง
		
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				
เห็นชอบ		
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
		
วาระที่	   9     เรื่อง  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ
		
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				
เห็นชอบ		
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
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-3การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
			
			

ชื่อกรรมการ							

			
ชื่อกรรมการ							
				
			
			

ชื่อกรรมการ							

			

ชื่อกรรมการ

			
ชื่อกรรมการ							
				
     		
วาระที่	   10    เรื่อง  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
		
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				
เห็นชอบ		
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
		
วาระที่	   11     เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ ( ถ้ามี )
		
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				
เห็นชอบ		
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
		
(5)   การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลง
คะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6)  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่  
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ

					
ลงชื่อ						
					         (					

ผู้มอบฉันทะ
)

					
ลงชื่อ						
					         (					

ผู้รับมอบฉันทะ
)

					
ลงชื่อ						
					         (					

พยาน
)

					
ลงชื่อ						
					         (					

พยาน
)

หมายเหตุ
1.  	 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
     		
สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2.  	 วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3.
ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น  ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้  
		
ในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

---------------------------------------------การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 ในวันพุธที่ 25 เมษายน  2555 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมอาคาร 1  ชั้น 2  
โรงพยาบาลศิครินทร์  เลขที่  4/29  หมู่  10 ถนนศรีนครินทร์  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร  หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
			
	  
		
วาระที่	      เรื่อง							 
		
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				
เห็นชอบ		
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
      
		
วาระที่         เรื่อง							
		
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				
เห็นชอบ		
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
		
วาระที่	      เรื่อง							  
		
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				
เห็นชอบ		
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
		
วาระที่         เรื่อง 						
		
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				
เห็นชอบ		
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
		
วาระที่	      เรื่อง	 						
		
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				
เห็นชอบ		
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
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วาระที่	       เรื่อง							 
		
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				
เห็นชอบ		
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
		
วาระที่	       เรื่อง							 
		
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				
เห็นชอบ		
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
		
วาระที่	      เรื่อง							 
		
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				
เห็นชอบ		
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
		

วาระที่	      เรื่อง						 

		
ชื่อกรรมการ								
		       
      		
ชื่อกรรมการ								
		       
		
ชื่อกรรมการ								
		       
		
ชื่อกรรมการ								
		       
		
ชื่อกรรมการ								
		       												    
		
วาระที่	      เรื่อง							  
		
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				
เห็นชอบ		
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
		
วาระที่	      เรื่อง  							 
		
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				
เห็นชอบ		
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน ( Custodian ) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น )
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
			
---------------------------------------------								
เขียนที่				
								
วันที่				
(1) ข้าพเจ้า						
สัญชาติ				
อยู่บ้านเลขที่		
ถนน					
ตําบล/แขวง				
อําเภอ/เขต			
จังหวัด				
รหัสไปรษณีย์			
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ( Custodian ) ให้กับ				
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 	 ศิครินทร์	 จํากัด (มหาชน)                                                          
โดยถือหุ้นจํานวนทั้งสิ้นรวม		      		
หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ		     เสียง ดังนี้
	       หุ้นสามัญ		       		
หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ			     เสียง
	       หุ้นบุริมสิทธิ		       	 หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ			     เสียง
(2)  ขอมอบฉันทะให้
	       (1)  					
อายุ		
ปี  อยู่บ้านเลขที่		
ถนน			
ตําบล/แขวง			
อําเภอ/เขต			
จังหวัด				
รหัสไปรษณีย์			
หรือ
	       (2)  					
อายุ		
ปี  อยู่บ้านเลขที่		
ถนน			
ตําบล/แขวง			
อําเภอ/เขต			
จังหวัด				
รหัสไปรษณีย์			
หรือ
	       (3)  					
อายุ		
ปี  อยู่บ้านเลขที่		
ถนน			
ตําบล/แขวง			
อําเภอ/เขต			
จังหวัด				
รหัสไปรษณีย์			
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 34  ในวันพุธที่   25 เมษายน  2555  เวลา  9.00 นาฬิกา   ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2  โรงพยาบาลศิครินทร์   เลขที่  
4/29  หมู่  10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
	         (3)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
		
มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
		
มอบฉันทะบางส่วน คือ
			   หุ้นสามัญ .....................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ .......................เสียง
			   หุ้นบุริมสิทธิ ..................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..................... เสียง
                            รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด ...................................... เสียง 					
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-2  (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
	 
(1)
วาระที่ 1    เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
		
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
		          เห็นชอบ................ เสียง           ไม่เห็นชอบ............เสียง        งดออกเสียง............เสียง
            	
		
วาระที่ 2    เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33
		
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
		          เห็นชอบ................ เสียง           ไม่เห็นชอบ..............เสียง       งดออกเสียง..............เสียง
            	
วาระที่ 3    เรื่อง  พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554
		
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	         	  	
เห็นชอบ................ เสียง           ไม่เห็นชอบ..............เสียง       งดออกเสียง..............เสียง
		
วาระที่	 4    เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนประจําปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
		
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
			
เห็นชอบ................ เสียง           ไม่เห็นชอบ..............เสียง       งดออกเสียง..............เสียง
		
วาระที่ 5    เรื่อง  พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไรประจำปีและจ่ายเงินปันผล      
		
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
			
เห็นชอบ................ เสียง           ไม่เห็นชอบ..............เสียง       งดออกเสียง..............เสียง
		
วาระที่ 6    เรื่อง  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าสอบบัญชีประจำปี 2555
		
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	        		
เห็นชอบ................ เสียง           ไม่เห็นชอบ..............เสียง       งดออกเสียง..............เสียง
(2)
วาระที่ 7    เรื่อง   พิจารณาให้กรรมการออกจากตำแหน่งกรรมการก่อนครบกำหนดออกตามวาระ
		
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	          	
เห็นชอบ................ เสียง           ไม่เห็นชอบ..............เสียง       งดออกเสียง..............เสียง
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วาระที่ 8    เรื่อง  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่าง
		
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
			
เห็นชอบ................ เสียง           ไม่เห็นชอบ..............เสียง       งดออกเสียง..............เสียง
		
วาระที่ 9   เรื่อง  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ
		
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
			
เห็นชอบ................ เสียง           ไม่เห็นชอบ..............เสียง       งดออกเสียง..............เสียง
			

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

			
ชื่อกรรมการ							
		                
			
ชื่อกรรมการ							
		                
			
ชื่อกรรมการ							
		                
			
ชื่อกรรมการ							
			
			
ชื่อกรรมการ							
		                		                		                			
		
วาระที่ 10   เรื่อง  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
		
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
			
เห็นชอบ................ เสียง           ไม่เห็นชอบ..............เสียง       งดออกเสียง..............เสียง
		
วาระที่ 11   เรื่อง  พิจารณาเรื่องอื่นๆ ( ถ้ามี )
		
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
			
เห็นชอบ................ เสียง           ไม่เห็นชอบ..............เสียง       งดออกเสียง..............เสียง
		
(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้
ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6)  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่  
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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-4กิ จ การใดที่ ผู้ รั บ มอบฉั น ทะได้ ก ระทำไปในการประชุ ม เว้ น แต่ ก รณี ที่ ผู้ รั บ มอบฉั น ทะไม่ อ อกเสี ย งตามที่ ข้ า พเจ้ า ระบุ        
ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

					
ลงชื่อ						
					         (					
					
					
ลงชื่อ						
					         (					
					
					
ลงชื่อ						
        						
(					
					
					
ลงชื่อ						
        						
(					

ผู้มอบฉันทะ
)
ผู้รับมอบฉันทะ
)
ผู้รับมอบฉันทะ		
)
ผู้รับมอบฉันทะ		
)

หมายเหตุ
1.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง
		
ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2.
หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
		
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
3.
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
		
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4.
วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5.
ในกรณีที่มีวาระจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ใน		
		
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

---------------------------------------------การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34  ในวันพุธที่   25 เมษายน 2555  เวลา 9.00 นาฬิกา  ณ ห้องประชุมอาคาร  1  
ชั้น 2  โรงพยาบาลศิครินทร์   เลขที่   4/29  หมู่   10 ถนนศรีนครินทร์   แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร  หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
			
		
วาระที่	      เรื่อง							
		
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
		          เห็นชอบ................ เสียง           ไม่เห็นชอบ..............เสียง        งดออกเสียง............เสียง
            	
		
วาระที่	      เรื่อง							
	 	
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
		          เห็นชอบ................ เสียง           ไม่เห็นชอบ.............เสียง        งดออกเสียง..............เสียง
     		
วาระที่	      เรื่อง							
		
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	   		
เห็นชอบ................ เสียง           ไม่เห็นชอบ..............เสียง       งดออกเสียง..............เสียง
		 วาระที่	      เรื่อง							
		
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	 		
เห็นชอบ................ เสียง           ไม่เห็นชอบ..............เสียง       งดออกเสียง..............เสียง
		
วาระที่	      เรื่อง							      
		
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
		          เห็นชอบ...............เสียง             ไม่เห็นชอบ..............เสียง       งดออกเสียง..............เสียง
		
วาระที่	      เรื่อง							
		
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	            	
เห็นชอบ................ เสียง           ไม่เห็นชอบ..............เสียง       งดออกเสียง..............เสียง
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-2		
วาระที่	       เรื่อง							
		
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
			
เห็นชอบ................ เสียง           ไม่เห็นชอบ..............เสียง       งดออกเสียง..............เสียง
										
		
วาระที่	       เรื่อง							
		
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
			
เห็นชอบ................ เสียง           ไม่เห็นชอบ..............เสียง       งดออกเสียง..............เสียง
		
วาระที่	       เรื่อง							 
		
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
			
เห็นชอบ................ เสียง           ไม่เห็นชอบ..............เสียง       งดออกเสียง..............เสียง
		
วาระที่	       เรื่อง							
		
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
			
เห็นชอบ................ เสียง           ไม่เห็นชอบ..............เสียง       งดออกเสียง..............เสียง
		
วาระที่	       เรื่อง							 
		
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
			
เห็นชอบ................ เสียง           ไม่เห็นชอบ..............เสียง       งดออกเสียง..............เสียง
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