การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ประจําปี 2556
บริษัท ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน)
วันอังคารที่  23 เมษายน 2556 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. 0138/2556
								

15  มีนาคม  2556

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีครั้งที่  35
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย
		
		
		
		
		

1.  สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34
2.  รายงานประจําปี  2555
3.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.,ข.,ค.
4.  หลักเกณฑ์วิธีการและข้อบังคับเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญประจําปี
5.  ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการเดิม  5  คน		
6.  แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

		
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ศิครินทร์  จำกัด (มหาชน)  มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจำปีครั้งที่ 35  ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556  เวลา 9.00 นาฬิกา  ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2   
โรงพยาบาลศิครินทร์  เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร  โดยมี
ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

		

วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2
พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34
		
ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 ได้จัดขึ้นในวันพุธที่ 25 เมษายน
2555 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุมที่จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมในครั้งนี้
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34
		
วาระที่ 3
พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555
		
ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555 ปรากฏรายละเอียดใน
รายงานประจำปีที่จัดส่งล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นแล้ว  พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
		
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ
		
		
วาระที่ 4
พิจารณาอนุมตั งิ บดุล งบกำไรขาดทุนประจำปีสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
		
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
มาตรา 112 งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่   31  ธันวาคม  2555    ตามรายละเอียดที่ปรากฏ
ในรายงานประจำปีนั้น  ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท  และผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  
		
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน
ของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่  31  ธันวาคม  2555
		
		
วาระที่ 5
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปีและจ่ายเงินปันผล
		
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 25. และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
มาตรา 115 และ 116 บริษัทจะต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5   เป็นเงิน  
6,025,399.65  บาท และ ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท  กำหนดให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิได้ไม่เกิน
ร้อยละ  70  กำไรสุทธิของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน  120,507,993  บาท ทั้งนี้คิดเป็นเงิน
โดยรวมไม่เกิน 84,355,595.10 บาท  โดยบริษัทกำหนดให้จ่ายปันผลประจำปี 2555 ในอัตราหุ้นละ  0.75  บาท
ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างขายหุ้นที่ซื้อคืน ณ วันที่   31   ธันวาคม   2555 มีจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนคงเหลือจำนวน
5,650,000 หุ้น
		
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็น
ทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี   2555  ในอัตราหุ้นละ 0.75  บาท  โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือ
หุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนและสิทธิรับเงินปันผล(Record Date) ในวันที่ 1 มีนาคม 2556
และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่
4 มีนาคม 2556 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่    23 พฤษภาคม 2556 (การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่
แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)
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วาระที่ 6
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าสอบบัญชีประจำปี 2556		
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ  19  และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด
มาตรา 120   ประกอบกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที่ห้ามมิให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองงบการเงินห้ารอบปีบัญชีบริษัทติดต่อกัน แต่ไม่ห้าม
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีรายเดิม
		
ความเห็นคณะกรรมการ   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   โดยนายพจน์  อัศวสันติชัย ทะเบียนเลขที่ 4891  หรือนายธนะวุฒิ  พิบูลย์สวัสดิ์  ทะเบียนเลขที่
6699 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นในสำนักบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ของบริษัท และกำหนดค่า
สอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นเงิน 950,000 บาท  ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำนวน 60,000 บาท
		
วาระที่ 7
พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีค่ รบออกตามวาระ
		
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 9.  และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชน จำกัด  กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตราโดยกรรมการที่พ้นตำแหน่งอาจถูก
เลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้  คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 15 คน ดังนั้นกรรมการที่ออกตามวาระ 5 คน
ในปีนี้ ได้แก่
1. พล.ต.ท.จารักษ์  แสงทวีป		
ประธานกรรมการบริหารและรองประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย  ธนบุญชัย		
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายประมวลชัย  ทวีเศรษฐ์		
กรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายรัช  ตันตนันตา			
กรรมการบริษัทและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายกษิดิศ  อัชนันท์			
กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ
		
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ให้เสนอทีป่ ระชุมสามัญ       
ผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการ 5 คนเดิม ได้แก่
1. พล.ต.ท.จารักษ์  แสงทวีป		
ประธานกรรมการบริหารและรองประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย  ธนบุญชัย		
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายประมวลชัย  ทวีเศรษฐ์		
กรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายรัช  ตันตนันตา			
กรรมการบริษัทและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายกษิดิศ  อัชนันท์			
กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ
		
กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการตามตำแหน่งหน้าที่เดิมอีกครั้ง
		
วาระที่ 8
พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
		
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำกัด มาตรา 90 คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนเห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการบริษทั ให้เสนอผูถ้ อื หุน้ พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ         

-5ทั้งคณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดในรูปของเงินประจำตำแหน่ง  เบี้ยประชุม  และบำเหน็จ
เป็นเงินรวม 9,975,000  บาท 			
		
ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะประจำปี 2556   เป็นเงิน  9,975,000  
บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา
		
		
วาระที่ 9
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
		
อนึ่งท่านผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมจะต้องเป็นผู้ถูกกำหนด
รายชื่อ   ณ วันที่  1  มีนาคม  2556  และถูกรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225  ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่  4 มีนาคม  2556  


		
จึงเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
						
								       โดยมติคณะกรรมการ
					
								     (นายสุริยันต์  โคจรโรจน์ )
					           		          เลขานุการบริษัท

							
-6รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 34
บริษัท ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน)
---------------------------------------------		
ประชุมเมื่อวันที่  25 เมษายน 2555  ณ ห้องประชุมชั้น 2  โรงพยาบาลศิครินทร์  อาคาร 1 เลขที่
4/29  หมู่ 10  ถนนศรีนครินทร์  แขวงบางนา เขตบางนา  กรุงเทพมหานคร
		
มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง  จำนวน 42 ราย  และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ จำนวน 65  ราย  
รวมทั้งสิ้น 107  ราย  นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 46,844,145 หุ้น  จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท
จำนวน 100,000,000 หุ้ น แบ่ ง เป็ น จำนวนหุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง 94,000,000 หุ้ น หุ้ น ที่ ไ ม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง  
6,000,000 หุ้น หรือคิดจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นร้อยละ 49.83  ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด  ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
		
เริ่มประชุมเวลา  9.24 นาฬิกา  โดยมี ดร.วิษณุ เครืองาม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานใน
ที่ประชุม 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. นายอมรฤทธิ์  เกาไศยานนท์
กรรมการ และกรรมการสรรหา
		
12. นายรัช  ตันตนันตา			
กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
		
13. นายเสนีย์  กระจ่างศรี		
กรรมการ และกรรมการบริหาร					
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กรรมการลาประชุม
		
1. นายเสนีย์  จิตตเกษม		

กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

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

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลศิครินทร์
ผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลรัทรินทร์
ผู้อำนวยการบริหาร
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน		
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

คณะผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม
		
1.  นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร
1.2 ประธาน แจ้งให้ทราบว่า การประชุมสามัญประจำปีในครัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม
ในเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2555 แล้ว  นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังได้ใช้โปรแกรม E-Register   และ E-Voting   ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์   ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย มาใช้ ใ นการลงทะเบี ย นและนั บ คะแนนในการประชุ ม รวมทั้ ง เชิ ญ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องศู น ย์ รั บ ฝาก        
มาควบคุมระบบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และทำหน้าที่ในเรื่องนี้ทั้งหมด
1.3 ประธาน ขออาสาสมัครจากท่านผู้ถือหุ้น จำนวน  2 - 3 ท่าน  เข้าทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจ
นับคะแนนในวันนี้เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
ซึ่งมีผู้ถือหุ้นอาสาสมัครมา 3 ท่าน ดังนี้
		
1) นายณัชพล  ปริยวรวงศ์
		
2) นางวรารัตน์  เขียวสง่า
		
3) นางสาวณัฐชลดา  ปัญญาวีรกูล
1.4 ประธาน ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบว่า
		
1) บริษัทจัดเตรียมข้อบังคับของบริษัททั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หนังสือเชิญประชุมฉบับภาษา
ไทย และภาษาอังกฤษ และหนังสือบริคณห์สนธิไว้แล้ว หากท่านผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะมีเอกสารไว้ประกอบ
การประชุมขอให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้านนอกได้
		
2) ในระหว่างการประชุมหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถาม หรือซักถามเรื่องราวตามวาระนั้นๆ
กรุณาแจ้งชื่อ นามสกุลก่อนสอบถามหรือซักถามเพื่อประโยชน์ในการบันทึกการประชุมด้วย
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3) การประชุมในวันนี้ จะดำเนินการไปตามลำดับวาระการประชุมที่แจ้งให้ทุกท่านทราบล่วงหน้า
แล้ว หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเปลี่ยนลำดับวาระมีสิทธิเสนอให้พิจารณาได้ แต่ต้องมีจำนวนเสียงของผู้ถือ
หุ้นที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามสนับสนุนข้อเสนอด้วย
		
4) หากการพิจารณาในวาระใดที่ต้องมีการลงมติ และอาจต้องใช้เวลาในการรวบรวมคะแนนจะขอ
พิจารณาให้ดำเนินการในวาระต่อไปก่อนที่จะทราบผลคะแนน  โดยจะแทรกรายงานผลคะแนนให้ทราบทันทีที่การ
นับคะแนนเสร็จ  และหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ส่งใบลงคะแนนจะถือเป็นกติกาแปลว่าท่านเห็นชอบในวาระนั้น โดยจะ
นำคะแนนเสียงของท่านไปรวมกับคะแนนที่เห็นชอบทันที
		
ที่ประชุมรับทราบ
		
		
วาระที่ 2
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33
		
ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ  รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ใน
เว็บไซต์แล้ว  จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้น			
: สอบถาม ในรายงานการประชุมครั้งที่ 33 เขียนไว้ว่ามีหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 100
(นายธนวัฒน์ ปิ่นรอด)		
ล้านหุน้ มีจำนวนหุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมดประมาณ 48 ล้านหุน้ เศษ ในรายงาน       
				
เขียนว่าเป็น 51 เปอร์เซ็นต์ โดยเอาหุ้นที่บริษัทซื้อคืน 6 ล้านหุ้นหักออกจาก 100
				
ล้านหุ้น เหลือ 94 ล้านหุ้น  ซึ่งต้องนับตามเปอร์เซ็นต์ที่จำหน่ายหุ้นแล้วทั้งหมด 6
				
ล้าน หุน้ ส่วนนีเ้ ป็นส่วนทีบ่ ริษทั จำหน่ายได้แล้วหรือไม่ โดยถ้าคิดจาก 100 เปอร์เซ็นต์ 		
				
จะได้เท่ากับ 48 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
: เรียนชี้แจง  หุ้นที่จำหน่ายจำนวน  100  ล้านหุ้น  บริษัทได้ซื้อคืน  6 ล้านหุ้น   
(นายกิติพันธุ์ ศศะนาวิน)
ดังนัน้ หุน้ ทีส่ ามารถนำมาใช้สทิ ธิออกเสียงได้จะมีเพียง  94 ล้านหุน้   การคิดคำนวณ		
				
เปอร์เซ็นต์จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมจึงคิดจาก 94 ล้านหุ้น
ผู้ถือหุ้น			
: ไม่แน่ใจว่าจะขัดกับข้อกฎหมายหรือไม่ เพราะการนับองค์ประชุมให้นับจากหุ้นที		่
(นายธนวัฒน์ ปิ่นรอด)		
จำหน่าย  ไปแล้วทั้งหมด และถ้า 6 ล้านหุ้นที่ซื้อคืนมาถ้าถือว่าเป็นหุ้นที่ไม่ได้		
				
จำหน่าย ซึ่งก็ต้องลบออกจากทุนจดทะเบียน แต่ถ้าทุนจดทะเบียนคือ 650 ล้าน		
				
บาท คือ 100 ล้ า นหุ้ น เพี ย งแต่ 6 ล้ า นหุ้ น นั้ น จะไม่ ส ามารถจ่ า ยเงิ น ปั น ผลได้  
				
เพราะใช้วิธีซื้อหุ้นคืนเพื่อพยุงราคาหุ้นของบริษัทไว้ ซึ่งถ้าหุ้นที่ซื้อคืนไม่นับเป็น		
				
องค์ประชุมก็ควรจะมีข้อกฎหมายบอกไว้ชัดเจน
ผูอ้ ำนวยการฝ่ายกฎหมาย
เรียนชีแ้ จง ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน จำกัด ในวรรคที่ 2  หุน้ ทีบ่ ริษทั ถืออยู   ่
(นายพงษ์ศกั ดิ์ คณิช)		
นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิออกเสียง ลง
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ประธาน			
				
				
				
				
				
				
ผู้ถือหุ้น			
(นายธนวัฒน์ ปิ่นรอด)		
				
				
				

คะแนนเสียง และไม่มสี ทิ ธิในการรับเงินปันผล ซึง่ ได้ระบุไว้ชดั เจนตามมาตรา 66/1		           
:ชี้แจง  บริษัทได้มีโครงการซื้อหุ้นคืนโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน
2552  จนถึง 28 มีนาคม 2553 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 6 ล้านหุ้น ซึ่งหุ้นจำนวนนี้		
ไม่สามารถนำมาทำอะไรได้ตาม กฎหมาย 3 ประการ คือ 1. นับเป็นองค์ประชุม
2.ไม่สามารถลงมติหรือออกเสียงใด ๆ ได้  3.ไม่สามารถรับเงินปันผลได้เมื่อยัง
อยู่ในระยะเวลาโครงการ และในปีนี้ยังอยู่ในช่วงเวลาระยะดังกล่าว จึงจำเป็น
ต้องหักจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนออกไป  และขอขอบพระคุณที่ได้มีการซักถาม ซึ่งทำให้		
บริษัทได้อธิบายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
: สอบถาม
ข้อบังคับเกีย่ วกับการประชุมในหนังสือเชิญประชุมนัน้ น่าจะมีการพิมพ์ทตี่ กหล่นไป
ในหมายเหตุหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หมายเหตุบอกว่า “ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ		
จะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว” ควรจะเป็น “ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะ		
ต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว”
ผูอ้ ำนวยการฝ่าย บัญชีและการเงิน : ตอบ ต้องขอขอบคุณท่านผูถ้ อื หุน
้ ทีไ่ ด้ทกั ท้วง จะได้นำไปปรับปรุงในคราวต่อไป
(นางสาวเพ็ญฤดี จิตเลขา)

		
ไม่มผี ใู้ ดเสนอแนะหรือขอแก้ไขรายงานการประชุม ประธานขอให้ทปี่ ระชุมลงมติรบั รองรายงานการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 33 เมือ่ วันที่ 21 เมษายน 2554
		
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 ตาม
ที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
			
มีผู้ถือหุ้นที่			
จํานวน(เสียง) คิดเป็นร้อยละ(%)
			     เห็นด้วย			   46,847,149	            100.0000			
    			    ไม่เห็นด้วย				      0		      0.0000
			   งดออกเสียง			               0		      0.0000			
    		
รวมจํานวนผู้ออกเสียง (113 ราย)
46,847,149		
100.0000
		

วาระที่ 3
พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554			
ประธาน  มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2554  ให้ที่
ประชุมรับทราบ  ซึ่งในวาระนี้ไม่มีการลงมติ  แต่หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแนะนำหรือต้องการให้เพิ่ม
เติมรายละเอียดในเรื่องใดขอเชิญดำเนินการได้
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กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 โรงพยาบาลศิครินทร์มี
รายได้จากการรักษาพยาบาลรวมทั้งหมด 1,409 ล้านบาท มีส่วนที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ทำให้มีกำไรสุทธิ 111 ล้าน
บาท รายได้จากการรักษาพยาบาลจะเห็นว่าใน 6 ปีที่ผ่านมารายได้จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 948 ล้านบาท
ถึง 1,409 ล้านบาท มีรายได้จากร้านอาหารในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นจาก 20 ล้านบาทเป็น 29 ล้านบาท ทำให้ราย
ได้รวมทั้งหมด จากปี  2549  เท่ากับ  1,010 ล้านบาท และในปี 2554  เท่ากับ 1,460 ล้านบาท ค่าเฉลี่ยในการ
เติบโตของโรงพยาบาลนัน้ ค่อนข้างจะแน่นอน ซึง่ ค่าเฉลีย่ ทัง้ หมด ตัง้ แต่ปี 2549 – 2554 นัน้ คิดเป็น 7.69 เปอร์เซ็นต์
ในส่วนของสินทรัพย์จะมีการเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆ จากปี 2550 เท่ากับ 1,152 ล้านบาท  ซึ่งปัจจุบัน เท่ากับ 1,586  
ล้านบาท ส่วนของหนี้สิน จะลดลงจาก 454 ล้านบาท  เหลือ 400 ล้านบาท  ใน 2 ปีหลังคือปี 2553 และ 2554
จะมีวงเงินบางส่วนที่เข้ามาช่วยในการปรับปรุงโรงพยาบาลเพื่อให้ได้มาตรฐานโรงพยาบาลขั้นสูง ทำให้มีหนี้สิน
บางส่วนเท่ากับ 522 ล้านบาท ในส่วนของผู้ถือหุ้น จากปี 2550 เท่ากับ 699 ล้านบาท และในปี 2554 เท่ากับ
1,064 ล้านบาท ส่วนของ Net Profit ในปี 2552 เท่ากับ 9.24 เปอร์เซ็นต์ และในปี 2553 เท่ากับ 9 เปอร์เซ็นต์กว่า
ในปีที่แล้วโรงพยาบาลมีการปรับปรุงค่อนข้างมากเพื่อเตรียมพร้อมการตรวจประเมินมาตรฐาน
JCI มีการปรับปรุงทางด้าน OPD อาคาร 1 ปรับปรุงห้องจ่ายยาและห้องการเงิน มีการจัดระเบียบการจัดยาคลังยา
ใหม่ ซึ่งช่องการจ่ายยาและช่องการเงินสามารถรองรับจำนวนคนไข้ที่มากขึ้นได้  อุปกรณ์ที่ใช้ในโรงพยาบาลมี
การเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด เช่น รถเข็นยา หรือรถทำความสะอาดของแม่บ้าน มีการปรับปรุงครัวผู้ป่วยใหม่ทั้งหมด
ซึ่งเป็นครัวที่ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด มีการปรับปรุงแผนกฉุกเฉินใหม่เพื่อรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินที่มากขึ้น  
ห้องทันตกรรมก็ได้มีการปรับปรุงใหม่เช่นกัน ทั้งการขยายห้องเพิ่ม รวมไปถึงเครื่องมือใหม่ในการรักษา  มีการ
ปรับปรุงห้อง ICU ใหม่พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้อง เพื่อให้พยาบาลภายในห้องทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
และได้เพิ่มส่วนสำหรับญาติผู้ป่วยอีกด้วย
		

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 ตามที่กรรมการผู้จัดการรายงาน

		
วาระที่ 4
พิจารณาอนุมตั งิ บดุล งบกำไรขาดทุนประจำปีสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554		
		
ประธาน  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระนี้เป็นการนำเสนองบดุล งบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 งบดังกล่าวนี้เป็นงบที่ทางบริษัทจัดทำขึ้น และต้องนำเสนอผ่านกระบวนการทั้งหมด  4  
กระบวนการ คือ 1.ผู้ตรวจสอบบัญชี 2.คณะกรรมการตรวจสอบ 3.คณะกรรมการบริษัท และ  4.การประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือเพื่อพิจารณาอนุมัติลำดับสุดท้าย ทั้งนี้ขอให้นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อ
ที่ประชุมเรื่องงบดุล งบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
		
กรรมการผู้จัดการ  รายงานต่อที่ประชุมแบบสรุปฐานะทางการเงินของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด
(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สินทรัพย์รวมทัง้ หมด คือ 1,586,257,233 บาท แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน
225,186,361 บาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,361,070,872 บาท ส่วนของหนีส้ นิ รวมทัง้ หมด 521,937,076 บาท 														
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แบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียน 327,705,300 บาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน 194,231,776 บาท ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี
2554 1,064,320,157 บาท รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,586,257,233 บาท ณ ปัจจุบัน มูลค่าตามบัญชี
ของหุ้นเท่ากับ 11.32 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ย 94 ล้านหุ้น
		
สรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
รายได้ 1,460,197,768 บาท แบ่งเป็นรายได้ที่เกิดจากการรักษาพยาบาล 1,409,622,593 บาท รายได้จากการ
ขายอาหาร 29,005,413 บาท และเป็นรายได้อื่น 21,569,762 บาท ในส่วนของค่าใช้จ่าย ในปี 2554 เป็นจำนวน
1,284,764,699 บาท  แบ่งเป็นต้นทุนในการรักษาพยาบาล 972,169,207 บาท ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม   
18,621,836 บาท ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร 259,995,353 บาท ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร 33,978,303 บาท
		
ในปี 2554 กำไรสุทธิ  111,316,936 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.18 บาท  Net  Profit  Margin
เท่ากับ 7.62 เปอร์เซ็นต์ ทั้งหมดนี้เป็นรายงานงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้น			
(นายธนวัฒน์ ปิ่นรอด)		
				
				
ผู้อำนวยการฝ่าย		
บัญชีและการเงิน		
(นางสาวเพ็ญฤดี จิตเลขา)
ผู้ตรวจสอบบัญชี		

: สอบถาม
ค่าตอบแทนกรรมการทีท่ า่ นกรรมการผูจ้ ดั การได้นำเสนอไปนัน้ เท่ากับ 33,978,303
บาท แต่ในรายงานการประชุมนั้นเขียนไว้เท่ากับ 34 ล้านบาทเศษ ไม่ทราบว่า
จำนวนนี้ถูกต้องหรือไม่
: เรียนชี้แจง
ตัวเลขนั้นถูกต้องตามงบแล้ว เท่ากับ 34,245,446 บาท ซึ่งตัวเลขบางส่วนจะไปอยู		
่
ในส่วนของค่าใช้จ่ายบริหาร 259,728,210 บาท
: ชี้แจงเพิ่มเติม      
(นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร) ผลตอบแทนผู้บริหารจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ   คือผลประโยชน์ระยะสั้น ได้แก่		
			
เงินเดือน โบนัส สวัสดิการระยะสัน้ ทีเ่ กิดขึน้ จริง และจ่ายในงวดนัน้ จริง อีกส่วนหนึง่ 		
				
เป็นผลประโยชน์ระยะยาว ได้แก่ เกษียณอายุ  ซึ่งทางบัญชีจะมีการกำหนดการ
				
ประมาณการทางบัญชี โดยจะเป็นรายจ่ายทีเ่ กิดขึน้ ในอนาคต ซึง่ ในส่วนนีจ้ ะเป็นการ		
				
ประมาณการเท่านั้น ยังไม่มีการจ่ายจริง (ดูรายละเอียดในรายงานประจำปี หน้าที่
				
152 ข้อที่ 30)
		
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ สอบถามเพิม่ เติม ประธานจึงได้เสนอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาอนุมตั งิ บดุล งบกำไรขาดทุน
ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการ
รับรองจากผู้ ส อบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว ด้ ว ยคะแนนเสี ย ง
เป็น เอกฉันท์ ดังนี้
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มีผู้ถือหุ้นที่			
จํานวน(เสียง) คิดเป็นร้อยละ(%)
			     เห็นด้วย			   46,847,149	            100.0000			
    			    ไม่เห็นด้วย				      0		      0.0000
			   งดออกเสียง			               0		      0.0000			
    		
รวมจํานวนผู้ออกเสียง (113 ราย)
46,847,149		
100.0000

		
วาระที่ 5
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปีและจ่ายเงินปันผล
		
กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุม ตามกฎหมาย บริษัทจะต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี
เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นจำนวนเงิน 5,565,817 บาท และตามนโยบายเงินปันผลของบริษัทกำหนด
จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิได้ไม่เกินร้อยละ 70 กำไรสุทธิ สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวน 111,316,936 บาท  
โดยบริษทั กำหนดให้จา่ ยเงินปันผลประจำปี 2554 ในอัตราหุน้ ละ 60 สตางค์
		
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดสอบถาม ประธานจึงได้เสนอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรเงินกำไรประจำปี
และจ่ายเงินปันผลประจำปี
		
ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี โดยมีรายละเอียดดังนี้
		
1) อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงิน 5,565,847 บาท
		
2) อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554  ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56,400,000
		   บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 50.67 โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่		
		   มีสิทธิรับเงินปันผลตาม Record Date วันที่ 28 มีนาคม 2555 และรวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา
		   225 ของ  พ.ร.บ.  หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 29 มีนาคม
		   2555 ทั้งนี้กำหนดวันจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2555 ด้วยคะแนน		
		   เสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
	
			
มีผู้ถือหุ้นที่			
จํานวน(เสียง) คิดเป็นร้อยละ(%)
			     เห็นด้วย			   46,847,149	            100.0000			
    			    ไม่เห็นด้วย				      0		      0.0000
			   งดออกเสียง			               0		      0.0000			
    		
รวมจํานวนผู้ออกเสียง (113 ราย)
46,847,149		
100.0000
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วาระที่ 6
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าสอบบัญชีประจำปี 2555
		
ประธานกรรมการตรวจสอบ (นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์) รายงานต่อที่ประชุม จากการที่คณะ
กรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั งิ านร่วมกับผูส้ อบบัญชี ของบริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้มกี ารปรับปรุงระบบบัญชีใหม่
ได้มีการตรวจสอบในหลายๆด้าน เช่น Asset ต่างๆ ที่จัดตามระบบบัญชีใหม่ ซึ่งทำให้มีการเพิ่มงานมากขึ้น มีการ
เรียกประชุม  ซึ่งทางผู้สอบบัญชีได้ทำงานเป็นที่น่าพอใจ มีการ Comment ในจุดต่างๆ ซึ่งก็ได้นำเข้าที่ประชุมคณะ
กรรมการ เพือ่ นำมาปรับปรุงการทำงาน ซึง่ จากเหตุผลดังกล่าว รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจ และได้มกี ารปรับลดแล้วเท่ากับ
4.7 เปอร์เซ็นต์ หรือ 40,000 บาท โดยประมาณ
	        ไม่มีผู้ถือหุ้นใดสอบถาม ประธานจึงได้เสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าสอบ
บัญชีประจำปี 2555
	         ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยนางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ทะเบียน
เลขที่ 4996 หรือนางสาวสุลลิค  อาดสว่าง ทะเบียนเลขที่ 7517 หรือนายธนะวุฒ  
ิ พิบลู ย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699    
หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นในสำนักบัญชี เป็นผู้สอบ
บัญชีประจำปี 2555 ของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 เป็นเงิน 890,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงิน
ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 40,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
			
มีผู้ถือหุ้นที่			
จํานวน(เสียง) คิดเป็นร้อยละ(%)
			     เห็นด้วย			   46,847,149	            100.0000			
    			    ไม่เห็นด้วย				      0		      0.0000
			   งดออกเสียง			               0		      0.0000			
    		
รวมจํานวนผู้ออกเสียง (113 ราย)
46,847,149		
100.0000
		
วาระที่ 7
พิจารณาให้กรรมการออกจากตำแหน่งกรรมการก่อนครบกำหนดออกตามวาระ
		
ประธาน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจาก ดร.รัตนา จันทรวงศกร กรรมการบริษัท ไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ในระหว่างปี 2554 และทางบริษัทไม่สามารถติดต่อกรรมการท่านนี้ได้ แม้จะ
ได้พยายามติดต่อมาโดยตลอด ก็ไม่สามารถติดต่อได้และก็ไม่สามารถติดต่อตามที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ได้ ซึ่ง
ดร.รัตนา จันทรวงศกร นั้นมีวาระการดำรงตำแหน่งเหลืออีก 1 ปี แต่ทางคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้
ท่านพ้นจากตำแหน่ง  และคณะกรรมการไม่สามารถให้ออกจากตำแหน่งเองได้ เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชน มาตรา 72  กล่าวไว้ว่า การพ้นจากตำแหน่งได้ คือ 1) เสียชีวิต ซึ่งท่านก็ไม่ได้เสียชีวิต  2) ลาออก ซึ่ง
ท่านก็ไม่ได้ลาออก  3) ศาลมีคำสั่งให้ออก ซึ่งเรื่องนี้ยังไม่ถึงศาล  และ 4) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก
		
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติให้ ดร.รัตนา จันทรวงศกร
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กรรมการ พ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดออกตามวาระ โดยอาศัยพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน จำกัด มาตรา 76
ที่ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดออกตามวาระได้จึงขอ
ให้ที่ประชุมพิจารณา
ผู้ถือหุ้น			
: สอบถาม
(นายรังสฤษฎ์ เลาหะกุล)
ไม่ทราบว่าทางคณะกรรมการบริษทั ได้คาดคิดไว้หรือไม่วา่ จะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้
กรรมการผู้จัดการ		
: ชี้แจง
				
ดร.รัตนา จันทรวงศกร เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการและทำงานอย่างเข้มแข็งมาก
				
ในปีแรกๆ  ท่านมีความรู้ในเรื่องบัญชีและการเงินเป็นอย่างมาก แต่ระยะหลังทาง
				
คณะกรรมการทุกท่านก็ไม่ทราบว่าท่านมีปัญหาอย่างไร โดยทางเราก็ได้พยายาม
				
ติดต่อท่านหลายครั้งก็ไม่สามารถติดต่อได้  ทั้งหมดนี้จึงได้นำเข้าที่ประชุมลงมติให้
				
ดร.รัตนา จันทรวงศกร พ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดออกตามวาระ 	
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดสอบถาม ประธานจึงได้เสนอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาลงมติให้ ดร.รัตนา จันทรวงศกร
พ้นจากตำแหน่งกรรมการก่อนครบกำหนดออกตามวาระ 	
		
ในระหว่างการลงมติ กรรมการผู้จัดการ ได้เล่าภาพรวมการขยายตัวของชุมชนโดยรอบโรงพยาบาล
ปัจจุบันนี้มีการขยายตัวของชุมชนในย่านบางนา-ตราด  และ ถนนศรีนครินทร์จำนวนมาก ยกตัวอย่างเช่น IKEA
หรือ MEGA BANGNA ซึง่ เป็นศูนย์จำหน่ายเฟอร์นเิ จอร์และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านขนาดใหญ่ บริเวณถนนศรีนครินทร์
และซอยลาซาลมีที่พักอาศัยและคอนโดมิเนียมสร้างใหม่หลายแห่ง อุโมงค์แยกศรีอุดมถนนศรีนครินทร์หลังจากที่
ก่อสร้างเสร็จแล้วทำให้การจราจรบริเวณนัน้ คล่องตัวเป็นอย่างมาก การเดินทางมาทีโ่ รงพยาบาลนัน้ นับว่าสะดวกสบาย
ผลจากรถไฟฟ้า BTS ที่ขยายตัวมาถึงสถานีแบริ่ง ทำให้ชุมชนในบริเวณดังกล่าวมีการขยายตัวตาม บริเวณสี่แยก
บางนา จะมีการสร้างสกายวอร์คเชือ่ มต่อกับศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบางนา ซึง่ แน่นอนว่าปริมาณประชากรในบริเวณนี้
เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน โรงพยาบาลรามาฯ จะมีการก่อสร้างโครงการพัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทย์ศาสตร์ชั้นนำใน
เอเชีย เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ของรามา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนสุขุมวิทใกล้ๆกับโรงพยาบาลรัทรินทร์
		
ที่ประชุมมีมติให้ดร.รัตนา จันทรวงศกร   พ้นจากตำแหน่งกรรมการก่อนครบกำหนดออกตามวาระ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม  และมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนหุ้นที่ถือของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม  ดังนี้
		
มีผู้ถือหุ้นที่			
จํานวน(เสียง) คิดเป็นร้อยละ(%)
		
เห็นด้วย (94  ราย หรือ 83.1858%)        46,743,145	             99.7779			
    		
ไม่เห็นด้วย (0 ราย หรือ 0.0000%)		      0		      0.0000
		
งดออกเสียง (0 ราย หรือ 0.0000%)	               0		      0.0000				
		
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน (19 ราย หรือ 16.8141%)          104,004               0.2220
		
รวมจํานวนผู้ออกเสียง (113 ราย)
46,847,149		
100.0000
	       หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเวลาเริ่มเปิดประชุม จำนวน  3,004 เสียง
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วาระที่ 8
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง
		
ประธาน ชี้แจงต่อที่ประชุม สืบเนื่องจากวาระที่ 7 มีการขอมติให้กรรมการพ้นจากตำแหน่ง ดังนั้น
จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการเข้ามาแทน ซึ่งทางคณะกรรมการสรรหาก็ได้ดำเนินเรื่องสรรหากรรมการ
ใหม่แล้ว ซึ่งที่ประชุมเห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา เสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งนาย กษิดิศ
อัชนันท์ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ แทนตำแหน่งของกรรมการที่ว่างลง นายกษิดิศ อายุ 32 ปี จบการศึกษา
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา Stanford University, USA และทำงานเป็นวิศวกร WSP Cantor Seinek,
New York, USA ตั้งแต่ปี 2548-2552 ซึ่งทางคณะกรรมการเห็นว่ามีความสามารถในด้านวิศวการก่อสร้างโรง
พยาบาล โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี แทนวาระการดำรงตำแหน่งที่เหลือของกรรมการเดิม
		
ไม่มีผู้ถือหุ้นใดสอบถาม ประธานจึงได้เสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งนายกษิดิศ อัชนันท์ เป็นกรรมการ
และกรรมการอิสระ แทนตำแหน่งของกรรมการที่ว่างลง 	
		
ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายกษิดิศ อัชนันท์ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ แทนตำแหน่งของ
กรรมการที่ว่างลงด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้
			
มีผู้ถือหุ้นที่			
จํานวน(เสียง) คิดเป็นร้อยละ %
			     เห็นด้วย			   46,712,549		    99.7092			
    			    ไม่เห็นด้วย			      134,200		     0.2864
			   งดออกเสียง			         2,000		     0.0042 			
    		
รวมจํานวนผู้ออกเสียง (115 ราย)
46,848,749		
100
	                    หมายเหตุ : ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน  1,330 เสียง

		
วาระที่ 9
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ
		
ประธาน ชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาชน กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตราโดยกรรมการที่พ้นตำแหน่งอาจถูกเลือกเข้า
มาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ดังนั้นกรรมการที่ครบออกตามวาระ 5 คน ดังนี้
		
1. นายบัณฑูร ชุณหสวัสดิกุล		
กรรมการและประธานกรรมการสรรหา
		
2. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ 		
กรรมการและกรรมการสรรหา
		
3. นายสัญญา  ศรายุทธ		
รองประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร
		
4. นายสมพล  วงศ์อุไร 			
กรรมการบริหาร
		
5. นายแพทย์อติรัชต์  จรูญศรี		
กรรมการผู้จัดการ
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คณะกรรมการสรรหาได้มีการพิจารณาและได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว และ
ครั้งนี้ก็ได้มีการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวเข้ามาดำรงตำแหน่ง ดังนี้
		
1. นายบัณฑูร ชุณหสวัสดิกุล		
กรรมการและประธานกรรมการสรรหา
		
2. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ 		
กรรมการและกรรมการสรรหา
		
3. นายสัญญา  ศรายุทธ		
รองประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร
		
4. นายแพทย์อติรัชต์  จรูญศรี		
กรรมการผู้จัดการ
		
5. นายสุชีพ  บุญวีระ			
กรรมการและกรรมการอิสระ
		
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุม ลงมติพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบออกตามวาระ
		
ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเห็นชอบให้
กรรมการ 4 คนเดิมที่ครบออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และ
กรรมการใหม่ 1 คน ซึ่งแทนกรรมการเดิมที่ลาออก ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  ดังนี้
		
1. นายบัณฑูร ชุณหสวัสดิกุล กรรมการและประธานกรรมการสรรหา
			
มีผู้ถือหุ้นที่			
จํานวน(เสียง) คิดเป็นร้อยละ %
			     เห็นด้วย			   46,848,749		  100.0000   			
    			    ไม่เห็นด้วย			              0		     0.0000
			   งดออกเสียง			              0		     0.0000 			
    		
รวมจํานวนผู้ออกเสียง (115 ราย)
46,848,749		
100
		
2. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ กรรมการและกรรมการสรรหา
			
มีผู้ถือหุ้นที่			
จํานวน(เสียง) คิดเป็นร้อยละ %
			     เห็นด้วย			   46,848,749		  100.0000   			
    			    ไม่เห็นด้วย			              0		     0.0000
			   งดออกเสียง			              0		     0.0000 			
    		
รวมจํานวนผู้ออกเสียง (115 ราย)
46,848,749		
100
		
3. นายสัญญา ศรายุทธ รองประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร
			
มีผู้ถือหุ้นที่			
จํานวน(เสียง) คิดเป็นร้อยละ %
			     เห็นด้วย			   46,848,749		  100.0000   			
    			    ไม่เห็นด้วย			              0		     0.0000
			   งดออกเสียง			              0		     0.0000 			
    		
รวมจํานวนผู้ออกเสียง (115 ราย)
46,848,749		
100
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4. นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี กรรมการผู้จัดการ
			
มีผู้ถือหุ้นที่			
จํานวน(เสียง) คิดเป็นร้อยละ %
			     เห็นด้วย			   46,848,749		  100.0000   			
    			    ไม่เห็นด้วย			              0		     0.0000
			   งดออกเสียง			              0		     0.0000 			
    		
รวมจํานวนผู้ออกเสียง (115 ราย)
46,848,749		
100
		
5. นายสุชีพ บุญวีระ กรรมการและกรรมการอิสระ
			
มีผู้ถือหุ้นที่			
จํานวน(เสียง) คิดเป็นร้อยละ %
			     เห็นด้วย			   46,848,749		  100.0000   			
    			    ไม่เห็นด้วย			              0		     0.0000
			   งดออกเสียง			              0		     0.0000 			
    		
รวมจํานวนผู้ออกเสียง (115 ราย)
46,848,749		
100
		
วาระที่ 10
พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
		
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย) รายงานต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้นำเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท และได้นำเข้าที่ประชุม
ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ ทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะ
กรรมการชุดย่อยทุกชุดในรูปของเงินประจำตำแหน่ง เบี้ยประชุม และบำเหน็จ เป็นเงินรวม 9,975,000 บาท ซึ่ง
เป็นจำนวนเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา
ผู้ถือหุ้น			
(นายรังสฤษฎ์ เลาหะกุล)
				
				
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการ
(นายกิติพันธุ์ ศศะนาวิน)
				
		
		
				
ผู้ถือหุ้น			
(นายรังสฤษฎ์ เลาหะกุล)

: สอบถาม
จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาซึ่งมีความก้าวหน้าแต่ค่าตอบแทนเท่าเดิม ไม่ทราบ
ว่าทางบริษัทมีหลักเกณฑ์หรือตัวชี้วัดหรือไม่  ที่จะกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่
มากขึ้นเพื่อเป็นกำลังใจแก่คณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงาน 		
: เรียนชี้แจง
หลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ดูจากผลการดำเนินงานของบริษัท แต่จากการที่ประชุมกับทาง		
คณะกรรมการแล้วเห็นว่าควรเน้นไปที่เงินปันผลเป็นหลัก ถ้าผลการดำเนินงาน
และเงินปันผลดีขึ้น ก็อาจจะได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการปรับขึ้น		
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
: เสนอแนะ
ควรจะมีตัวชี้วัดในเรื่องของค่าตอบแทนคณะกรรมการ เช่น เมื่อผลประกอบการ		
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ถึงเท่าไรจึงจะได้ค่าตอบแทนกรรมการเท่าไร เห็นควรเสนอให้มีหลักเกณฑ์และ		
ตัวชี้วัดในเรื่องเหล่านี้

ประธาน			
				
		
		
				
				
				

: ชี้แจง
KPI ของบริษัท คือ 1. การทำให้บริษัทจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้สม่ำเสมอ
หรืออาจจะดีขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็น KPI ที่ผู้บริหารต้องทำให้ได้  2. เรื่อง CSR บริษัท
ต้องการใช้งบประมาณบางส่วนเพื่อมาใช้ หรือทำประโยชน์ให้กับสังคม  อย่างเช่น		
โครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ซึ่งได้ทำติดต่อมาเป็นปีที่ 3  ซึ่งในวันนี้
จะมีการแถลงข่าวในช่วงบ่ายสำหรับการทำโครงการของปีนี้

		

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

		
ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ ทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุด
ย่อยทุกชุดในรูปของเงินประจำตำแหน่ง เบี้ยประชุม และบำเหน็จ เป็นเงินรวม 9,975,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงิน
เท่ากับปีที่ผ่านมา ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
			
มีผู้ถือหุ้นที่			
จํานวน(เสียง) คิดเป็นร้อยละ %
			     เห็นด้วย			   46,848,749		  100.0000   			
    			    ไม่เห็นด้วย			              0		     0.0000
			   งดออกเสียง			              0		     0.0000 			
    		
รวมจํานวนผู้ออกเสียง (115 ราย)
46,848,749		
100
		
วาระที่ 11
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
		
ประธาน  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ในวาระนี้มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือไม่
ผู้ถือหุ้น		
: สอบถาม
(น.ส.พรรณทิพย์ พูนไพโรจน์) มี 2 เรือ่ ง คือ 1.ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี 40,000 บาท ซึง่ เข้าใจว่ามีการเปลีย่ น		
				
ระบบบัญชีใหม่ และคณะทำงานต้องทำงานหนักขึ้น ในปีหน้ายังเป็นจำนวนนี้อยู่		
				
หรือไม่หรือจะมีการปรับขึน้ ต่อไปเรือ่ ยๆ 2. ในอนาคตต่อไปรถไฟฟ้าอาจมีการขยาย		
				
ถึงบางปู มีนโยบายในการขยายโรงพยาบาลรัทรินทร์ เป็น โรงพยาบาลศิครินทร์ 2
				
หรือไม่
ประธานกรรมการตรวจสอบ : ตอบ คำถามข้อที่ 1
(นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์) จากการตรวจสอบ ในปีทผี่ า่ นมามีการปรับปรุงโปรแกรม และมีการสอบทานค่อนข้าง

							
		
				
				
				
				
				
กรรมการผู้จัดการ
(นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี)
				
				
				
				
ผู้ถือหุ้น			
(นายรังสฤษฎ์ เลาหะกุล)
				
				
				
			
				
ผูอ้ ำนวยการฝ่ายกฎหมาย
(นายพงษ์ศักดิ์ คณิช)		
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มาก  ซึง่ จะสังเกตจากผลงานว่าเป็นอย่างไร ทำงานหนักขึน้ มากน้อยเพียงใด รวมถึง		
ค่าครองชีพ โดยปกติจะมีการปรับเปลี่ยนค่าตรวจสอบ 2 ปีต่อ 1 ครั้ง แต่เนื่องจาก
ปีที่แล้วคณะตรวจสอบบัญชีทำงานหนักมาก และได้ตรวจสอบกับบริษัทสอบบัญชี		
อื่นๆ ซึ่งสูงกว่านี้ ทางคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการปรับขึ้นในครั้งนี้นั้นถือว่า
เหมาะสม
: ตอบ คำถามข้อที่ 2
ส่วนของโรงพยาบาลรัทรินทร์ และบริเวณโดยรอบตอนนี้ถือว่ามีการขยายตัวมาก
เนื่องจากมีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นมาก  ในแต่ส่วนการขยายตัวของ โรง
พยาบาลนัน้ จะยังคงเน้นอยูท่ โี่ รงพยาบาลศิครินทร์มากกว่า ในส่วนของโรงพยาบาล		
รัทรินทร์นั้นมีการปรับปรุงภายในโรงพยาบาลใหม่ เช่น บริเวณห้องพักผู้ป่วยชั้น 5
และชั้น 6
: สอบถาม
สอบถาม 2 เรื่อง 1.บริษัท เขาใหญ่ สปา ซึ่งทางบริษัทได้มีการลงทุนไปแล้ว อยาก
ทราบว่าจะมีดำเนินการอย่างไรต่อไปและมองอนาคตไว้วา่ อย่างไร 2.การทำหนังสือ		
รายงานประจำปีของบริษทั เพือ่ เป็นการประหยัดทรัพยากร จึงอยากให้จดั ทำหนังสือ
รายงานประจำปีสำหรับผู้ที่ต้องการเท่านั้น เช่น ทำหนังสือเชิญประชุมไปและ
หมายเหตุไว้ว่ากรณีว่าท่านใดต้องการหนังสือรายงานการประชุม ทางบริษัทจะได้		
จัดส่งให้ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นการประหยัดทรัพยากรได้จำนวนหนึ่ง
: เรียนชี้แจง
ในกรณีของบริษัท เขาใหญ่ สปา ทางบริษัทได้มีการถือหุ้นตั้งแต่ปี 2538 ซึ่งก่อนที่		
คณะกรรมการชุดนี้จะเข้ามาดำรงตำแหน่ง โดยได้มีการติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอด
ได้มีข้อสังเกตว่าถ้าไม่มีรายได้เข้ามาใหม่ ก็จะพยายามหาทางจำหน่ายหุ้นนี้ออกไป
ให้ผู้ลงทุนรายใหม่ ในส่วนของการลงทุนเพิ่มนั้นไม่มี

		
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมใน
วันนี้ และสำหรับข้อแนะนำที่ผู้ถือหุ้นได้ให้ไว้จะขอน้อมรับเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป  และขอปิดการประชุม
		
ปิดประชุมเวลา  11.20 นาฬิกา
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ลงชื่อ................................................................ประธานในที่ประชุม
	                          			          ( ดร.วิษณุ   เครืองาม )

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
			

----------------------------------------------

						   		
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 35  ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556  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
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่		
สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กําหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
			

----------------------------------------------

								
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  35  ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556  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
	    	 วาระที่ 1          เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
		
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				
เห็นชอบ		
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
	   	
วาระที่ 2         เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34
		
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				
เห็นชอบ		
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
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วาระที่ 3      เรื่อง  พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555
		
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				
เห็นชอบ		
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
            	
วาระที่ 4      เรื่อง  พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
		
(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 2556
		
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				
เห็นชอบ		
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
		
วาระที่	   7    เรื่อง  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ
		
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				
เห็นชอบ		
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
			
ชื่อกรรมการ							
			
			
ชื่อกรรมการ							
				
			
			

ชื่อกรรมการ							

			

ชื่อกรรมการ

			

ชื่อกรรมการ		
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วาระที่	   8 เรื่อง  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
		
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				
เห็นชอบ		
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
		
วาระที่	   9     เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ ( ถ้ามี )
		
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
				
เห็นชอบ		
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
		
(5)   การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลง
คะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6)  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่  
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร   
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ

					
ลงชื่อ						
					         (					

ผู้มอบฉันทะ
)

					
ลงชื่อ						
					         (					

ผู้รับมอบฉันทะ
)

					
ลงชื่อ						
					         (					

พยาน
)

					
ลงชื่อ						
					         (					

พยาน
)
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หมายเหตุ
1.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน		
	    ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น  ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้  
	    ในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

---------------------------------------------การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35  ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 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		
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						 

		
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 )
			

----------------------------------------------

								
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 35  ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556  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
	 
	 	
วาระที่ 1    เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
		
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
		          เห็นชอบ................ เสียง           ไม่เห็นชอบ............เสียง        งดออกเสียง............เสียง
            	
		
วาระที่ 2    เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34
		
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
		          เห็นชอบ................ เสียง           ไม่เห็นชอบ..............เสียง       งดออกเสียง..............เสียง
            	
วาระที่ 3    เรื่อง  พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555
		
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
	         	  	
เห็นชอบ................ เสียง           ไม่เห็นชอบ..............เสียง       งดออกเสียง..............เสียง
		
วาระที่	 4    เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนประจําปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
		
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
			
เห็นชอบ................ เสียง           ไม่เห็นชอบ..............เสียง       งดออกเสียง..............เสียง
		
วาระที่ 5    เรื่อง  พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปีและจ่ายเงินปันผล      
		
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
			
เห็นชอบ			          ไม่เห็นชอบ.	             งดออกเสียง
		
วาระที่ 6    เรื่อง  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าสอบบัญชีประจำปี 2556
		
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
			
เห็นชอบ			          ไม่เห็นชอบ.	             งดออกเสียง
		
วาระที่ 7    เรื่อง   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ
		
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
			
เห็นชอบ			          ไม่เห็นชอบ.	             งดออกเสียง
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การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

			
ชื่อกรรมการ							
		                
			
ชื่อกรรมการ							
		                
			
ชื่อกรรมการ							
		                
			
ชื่อกรรมการ							
			
			
ชื่อกรรมการ		

		
วาระที่ 8    เรื่อง  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
		
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
			
เห็นชอบ			          ไม่เห็นชอบ.	             งดออกเสียง
		
วาระที่ 9   เรื่อง  พิจารณาเรื่องอื่นๆ ( ถ้ามี )
		
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
			
เห็นชอบ................ เสียง           ไม่เห็นชอบ..............เสียง       งดออกเสียง..............เสียง
		
(5)   การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลง
คะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6)  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่  
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิ 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
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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 35  ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556  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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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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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 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่จะ
มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้
			
- ข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี้
				
(1) ในกรณีปรกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม			
					
และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่			
					
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
			
* พ.ร.บ. บริษทั มหาชน จํากัด มาตรา 31 ภายใต้บงั คับมาตรา 19 วรรคสอง บริษทั จะแก้ไข
เพิ่มเติมบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
			
ในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทให้บริษัท   ขอจด
ทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ
			
* พ.ร.บ. บริษทั มหาชน จํากัด มาตรา 115  การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอืน่ นอกจากเงิน
กําไรจะกระทํามิได้  ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้ จ่ายเงินปันผล
			
เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจํานวนหุ้น  หุ้นละเท่า ๆ กัน  เว้นแต่จะมีข้อบังคับกําหนดไว้
เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ  โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
			
เมื่อข้อบังคับของบริษัทกําหนดให้ทําได้   คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว  เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกําไรสมควรพอที่จะทําเช่นนั้นและเมื่อได้       จ่ายเงินปันผล
แล้ว  ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
			
การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทําภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  หรือคณะ
กรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผล
นั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

		
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

				

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		 พล.ต.ท.จารักษ์ แสงทวีป		
อายุ 76 ปี		
ตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัท		 ประธานกรรมการบริหารและรองประธานกรรมการคนที่ 1
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง		 กรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหา		 เป็นกรรมการรายเดิมของบริษทั ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณา
ถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการทีค่ รบออกตามวาระแล้ว
เห็นว่าเป็นผูม้ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำกัด และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามแต่งตัง้ ให้เป็น
กรรมการบริษทั ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงาน
ราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
การศึกษา               ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
การฝึกอบรม			

		               -   Corporate Gevernance Report of Thai Listed Companies “การสัมมนาเพื่อการ		
		               -   กำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนตามรายงาน”
		               -   หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 51/2004
		               -   หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 12/2004
		               -   หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2004

ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน	

	                   2545 - ปัจจุบัน
	                     2550 – 2551		
	                   2545 – 2549		
	                   2537 – 2539		

ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ศิครินทร์
ประธานกรรมการ บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
ประธานกรรมการ บมจ. ศิครินทร์
ผู้บัญชาการศึกษา กรมตำรวจ

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง		
ตำแหน่งด้านกรรมการ -  กรรมการ
			 -  รองประธานกรรมการ
	           ตำแหน่งด้านบริหาร		 -  ประธานกรรมการบริหาร
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ		10 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ถึง ปัจจุบัน)
การถือหุ้นในบริษัท		 ร้อยละ 0.06 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว
				 (ณ วันที่  31 ธันวาคม 2555)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2555			การประชุมคณะกรรมการ  12/12 ครั้ง
ข้อพิพาททางกฎหมาย		 ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
           	
- ไม่มี- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
           	
- ไม่มี  	
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
                                    	 - ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย		
- เป็นประธานกรรมการบริหาร ซึง่ เป็นผูบ้ ริหารทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงานของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจำ
- ถือครองหุน้ ของบริษทั ฯ จำนวน 60,000 หุน้ หรือ คิดเป็นร้อยละ 0.06 ของหุน้ ทีจ่ ำหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
           	
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ            		                 
		
- ไม่มี-

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
				

ชื่อ-นามสกุล			 นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย		
อายุ 56 ปี			
ตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัท		 รองประธานกรรมการ คนที่ 2, ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
กรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหา		 เป็นกรรมการรายเดิมของบริษทั ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณา
ถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบออกตามวาระแล้ว
เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด  และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง
การศึกษา
- ปริญญาเอก กิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ  American Coastline สหรัฐอเมริกา
			- วุฒิบัตร หลักสูตรสังคมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                        	 - วุฒบิ ตั ร หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า 		
	                   (TEPCOT) รุ่นที่ 2
	          	 - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 9
การฝึกอบรม
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 12/2004
ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน	

 		               2554 – ปัจจุบัน  	 กรรมการ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
	                   2549 – 2551		 กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค

	                   2549 – 2551		 สมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติ
	                   2550 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า
	                   2550 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม
                             2550 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทS.A.S. CTAMAD Co., Ltd. 		
			 โรงแรมเมเลียฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม
                             2548 – 2550		 กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรม
	                   2545 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. ศิครินทร์
	                   2543 – 2546		 กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
	                   2542 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. เซ็ปป้า
	                   2539 – 2543		 สมาชิกวุฒิสภา
	                   2536 – 2539		 กรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย
ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง		
ตำแหน่งด้านกรรมการ		- รองประธานกรรมการ คนที่ 2
				- ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน				
           ตำแหน่งด้านบริหาร		 -  ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ 10 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ถึง ปัจจุบัน)
การถือหุ้นในบริษัท		 ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2555		 การประชุมคณะกรรมการ  12/12 ครั้ง
ข้อพิพาททางกฎหมาย			ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง  ได้แก่
1. กรรมการ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน จำนวน 4 แห่ง  ได้แก่
1. กรรมการบริหาร สถาบันพระปกเกล้า
2. กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็ปป้า จำกัด
3. ที่ปรึกษาสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม
  	
4. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท S.A.S. CTAMAD Co., Ltd. โรงแรมเมเลียฮานอย
		 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
                                    	- ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย		
ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ		
ไม่มี

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
				

ชื่อ-นามสกุล		 นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์		
อายุ 57 ปี		
ตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัท		 กรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
กรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหา		 เป็นกรรมการรายเดิมของบริษทั ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณา
ถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบออกตามวาระแล้ว
เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด  และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง
การศึกษา                - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Font Bonne College  สหรัฐอเมริกา
		                 - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรม
- หลักสูตร หลักบัญชี VS หลักภาษี ความเหมือนที่แตกต่าง
		                 - หลักสูตร  Accounting for Non-Accounting Audit Committee
	                 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 56/2006
	                 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 119/2009  


ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน	

		
2552 – ปัจจุบัน
	                   2550 – 2551		
	                   2549 – 2555		
	                   2548 – ปัจจุบัน
	                   2536 – 2551		
	                   2534 – 2536		
			

กรรมการผู้จัดการ บจ. ศรีอู่ทอง
กรรมการผู้จัดการ บจ. เอชทีเอฟอี (STFE)
กรรมการหอการค้า ไทย-ฟินแลนด์
กรรมการ บมจ.ศิครินทร์
รองกรรมการผู้จัดการ บจ.ศรีอู่ทอง
Project Engineer Kuether & Associates,Inc. USA/			
Engineering Consultant

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง
ตำแหน่งด้านกรรมการ		 -  กรรมการ
				-  ประธานกรรมการตรวจสอบ
	      ตำแหน่งด้านบริหาร		 -  ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ 7 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 ถึง ปัจจุบัน)
การถือหุ้นในบริษัท		 -  ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2555			การประชุมคณะกรรมการ  11/12 ครั้ง
ข้อพิพาททางกฎหมาย			ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
           	
- ไม่มี- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนจำนวน 1 แห่ง  ได้แก่
1. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีอู่ทอง จำกัด  
  	
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
                                      	- ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย		
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ		

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
				

ชื่อ-นามสกุล		 นายรัช ตันตนันตา		
อายุ 43 ปี			
ตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัท		 กรรมการบริษัทและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง
กรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหา		 เป็นกรรมการรายเดิมของบริษทั ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณา
ถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบออกตามวาระแล้ว
เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด  และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง
การศึกษา              - ปริญญาโท สาขาบริหารการเงิน The American University  สหรัฐอเมริกา
		              - ปริญญาตรี สาขาบริหารการเงินและการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ Boston University  
	                สหรัฐอเมริกา
การฝึกอบรม
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 71/2006 

  

ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน	

                        2554 – ปัจจุบัน		 ผูอ้ ำนวยการใหญ่ ฝ่ายการเงินองค์กร บริษทั การบินไทย จำกัด (มหาชน)
	              2551 – ปัจจุบัน		 กรรมการ บมจ.ศิครินทร์

		              2548 – 2554		ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท การบินไทย จำกัด
			 (มหาชน)
		
2542 – 2548 รองผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด 		
			 (มหาชน)
		
2541 – 2542 ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การสายทีป่ รึกษาทางการเงิน บริษทั อาร์เธอร์ แอนเดอร์สนั
		
2536 – 2541 นักวิเคราะห์อาวุโส บริษัทหลักทรัพย์เอกธำรง จำกัด (มหาชน)
ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง		
ตำแหน่งด้านกรรมการ -  กรรมการ
			 - กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
           ตำแหน่งด้านบริหาร		 -  ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ 4 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 ถึง ปัจจุบัน)
การถือหุ้นในบริษัท		 ร้อยละ 0.81 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว
				(ณ วันที่  31 ธันวาคม 2555)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2555			การประชุมคณะกรรมการ  11/12 ครั้ง
ข้อพิพาททางกฎหมาย			ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง  ได้แก่
   	
1. ผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายการเงินองค์กร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
                                    	- ไม่มี - การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ                                      
	   	    - ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย		
ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ		
ไม่มี

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
				

ชื่อ-นามสกุล		
ตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัท		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

นายกษิดิศ อัชนันท์		
อายุ 32
กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัท

ปี			

หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหา	           คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์  เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด  และ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์  และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
การศึกษา
- ปริญญาโท  สาขาวิศวกรรมโยธา Stanford  University สหรัฐอเมริกา
			- ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมโยธา Brigham Young University สหรัฐอเมริกา
การฝึกอบรม
ไม่มี			

ตำแหน่ง/ประสบการณ์ทำงาน
	                   2555 – ปัจจุบัน
	                   2548 – 2552 		

กรรมการ บมจ.ศิครินทร์	

วิศวกร WSP Cantor Seinuk, New York, USA

ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง
ตำแหน่งด้านกรรมการ -  กรรมการ
           ตำแหน่งด้านบริหาร
-  ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ 8 เดือน (พฤษภาคม 2555 – ปัจจุบัน)
การถือหุ้นในบริษัท		 ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2555		 การประชุมคณะกรรมการ  8/8 ครั้ง
ข้อพิพาททางกฎหมาย			ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ๆ
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
           	
- ไม่มี- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี  	
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
                                    	  - ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย		
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ		

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

