การประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2558
บริษัท ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน)
วันพุธที* 22 เมษายน 2558 เวลา 9.00 นาฬิกา

ณ ห้ องประชุมอาคาร 1 ชัน5 2 โรงพยาบาลศิครินทร์
เลขที* 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์
แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร

สารบัญ
หน้ า
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครังที 37

3

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2557

7

แบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

16

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

17

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

22

หลักเกณฑ์ วิธีการ ข้ อบังคับและข้ อกฎหมายเฉพาะส่วนทีเกียวข้ องกับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

28

คํานิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

31

ข้ อมูลของผู้ได้ รับการเสนอชือเพือเลือกตังเป็ นกรรมการ

33

ข้ อมูลผู้สอบบัญชี

43

แผนทีตังของสถานทีประชุม

44

2

เลขที ศค. 0186/2558
18 มีนาคม 2558
เรื*อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครังที 37
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ*งที*ส่งมาด้ วย
1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2557
2. รายงานประจําปี 2557
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข., ค.
4. หลักเกณฑ์วิธีการและข้ อบังคับเฉพาะส่วนทีเกียวข้ องกับการประชุมสามัญประจําปี
5. ประวัติบคุ คลทีได้ รับการเสนอชือให้ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการเดิม 5 คน
6. แผนทีแสดงสถานทีประชุม
ด้ วยทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน) มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
ครังที 37 ในวันพุธที 22 เมษายน 2558 เวลา 9.00 นาฬกิ า ณ ห้ องประชุมอาคาร 1 ชัน 2 โรงพยาบาลศิครินทร์ เลขที 4/29 หมู่
10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี
วาระที* 1 เรื*องที*ประธานแจ้ งให้ ท*ปี ระชุมทราบ
วาระที* 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง5 ที* 1/2557
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล การประชุม วิส ามัญผู้ถื อ หุ้น ครั งที 1/2557 ได้ จัด ขึนในวันพฤหัส บดีที 11
กันยายน 2557 ตามรายละเอียดทีปรากฏในสําเนารายงานการประชุมทีจัดส่งล่วงหน้ าให้ ผ้ ถู ือหุ้นแล้ วพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
ในครังนี
ความเห็นคณะกรรมการ เห็ นสมควรเสนอให้ ทีประชุม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2557
วาระที* 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทประจําปี 2557 ปรากฏรายละเอียดใน
รายงานประจําปี ทีจัดส่งล่วงหน้ าให้ ผ้ ถู ือหุ้นแล้ ว พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครังนี
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือรับทราบ
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วาระที* 4 พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี สิน5 สุด ณ วันที* 31 ธันวาคม 2557
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้ อ บังคับของบริ ษัท ข้ อ 18. และพระราชบัญ ญัติบริ ษัทมหาชนจํ า กัด
มาตรา 112 งบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 ตามรายละเอียดทีปรากฏในรายงาน
ประจําปี นัน ได้ ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้ ว
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ ทีประชุมผู้ถื อหุ้นพิจ ารณาอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุนของ
บริษัทสินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2557
วาระที* 5 พิจารณาอนุมตั จิ ัดสรรเงินกําไรประจําปี และจ่ ายเงินปั นผล
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 25. และพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํ า กัด
มาตรา 115 และ 116 บริษัทจะต้ องจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปี เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 เป็ นเงิน 7,903,458.15
บาทและ ตามนโยบายจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท กําหนดให้ จ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุทธิได้ ไม่เกินร้ อยละ 70 กําไรสุทธิของ
บริษัทสินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 158,069,163.00 บาท ทังนีคิดเป็ นเงินโดยรวมไม่เกิน 110,648,414.10 บาท
โดยบริษัทกําหนดให้ จ่ายปั นผลประจําปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัด สรรเงินกํ าไร
สุทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท โดยให้ กําหนดรายชือผู้ถือหุ้นที
มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนและสิทธิรับเงินปั นผล(Record Date) ในวันที 26 มีนาคม 2558 และให้ รวบรวม
รายชือ ตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที 27 มีนาคม 2558 และ
กําหนดวันจ่ายเงินปั นผลในวันที 21 พฤษภาคม 2558 (การให้ สทิ ธิดงั กล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนืองจากต้ องรอการอนุมตั ิ
จากทีประชุมผู้ถือหุ้น)
วาระที* 6 พิจารณาแต่ งตัง5 ผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่ าสอบบัญชีประจําปี 2558
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 19 และพระราชบัญ ญัติบ ริ ษัทมหาชน จํ า กัด
มาตรา 120 ประกอบกับหลักเกณฑ์ เงือนไขการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการกํา กับหลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์ทีห้ ามมิให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบและรับรองงบการเงินห้ ารอบปี บัญชีบริ ษัทติดต่อกัน แต่ไม่ห้ามแต่งตังผู้สอบบัญชี
รายใหม่ทีสังกัดสํานักงานสอบบัญชีเกียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิม
ความเห็นคณะกรรมการ เห็น สมควรให้ ทีประชุม ผู้ถือ หุ้นพิจ ารณาแต่ง ตังบริ ษั ท สอบบัญ ชี ธรรมนิติ
จํากัด โดยนายพจน์ อัศวสันติชยั ทะเบียนเลขที 4891 หรือนายธนะวุฒิ พิบลู ย์สวัสดิT ทะเบียนเลขที 6699 หรือผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตคนอืนในสํานักบัญชี เป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี 2558 ของบริ ษัท และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2558 เป็ นเงิน
1,000,000 บาท ซึงเป็ นจํานวนเงินทีเพิมขึนจาก 2 ปี ทีผ่านมา จํานวน 50,000 บาท
วาระที* 7 พิจารณาเลือกตัง5 กรรมการแทนกรรมการที*ครบออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 9. และมาตรา 71 แห่ง พระราชบัญ ญัติบริ ษั ท
มหาชน จํากัด กําหนดให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 เป็ นอัตราโดยกรรมการทีพ้ นตําแหน่งอาจถูกเลือกเข้ ามา
ดํารงตําแหน่งใหม่ได้ คณะกรรมการของบริษัทมีจํานวน 15 คน ดังนันกรรมการทีออกตามวาระ 5 คนในปี นี ได้ แก่
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1. นายสัญญา ศรายุทธ
รองประธานกรรมการและกรรมการบริ หาร
2. นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี
กรรมการและกรรมการผู้จดั การใหญ่
3. นายกิติพนั ธุ์ ศศะนาวิน
กรรมการและประธานกรรมการสรรหา
4. นายจรัญ วิวฒ
ั น์เจษฎาวุฒิ
กรรมการและกรรมการสรรหา
5. นายสุชีพ บุญวีระ
กรรมการและกรรมการบริหาร
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ให้ เสนอทีประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการ 5 คนเดิม ได้ แก่
1. นายสัญญา ศรายุทธ
รองประธานกรรมการและกรรมการบริ หาร
2. นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี
กรรมการและกรรมการผู้จดั การใหญ่
3. นายกิติพนั ธุ์ ศศะนาวิน
กรรมการและประธานกรรมการสรรหา
4. นายจรัญ วิวฒ
ั น์เจษฎาวุฒิ
กรรมการและกรรมการสรรหา
5. นายสุชีพ บุญวีระ
กรรมการและกรรมการบริหาร
กลับเข้ ามาดํารงตําแหน่งกรรมการตามตําแหน่งหน้ าทีเดิมอีกครัง
วาระที* 8 พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด มาตรา 90 คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนเห็นสมควรนํา เสนอคณะกรรมการบริ ษัทให้ เสนอผู้ถือหุ้นพิจ ารณากํ าหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ ทัง
คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดในรู ปของเงินประจําตําแหน่ง เบียประชุม และบําเหน็จ เป็ นเงินรวม
9,975,000 บาท
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้ ที
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการทังคณะประจําปี 2558 เป็ นเงิน 9,975,000 บาท ซึงเป็ นจํานวนเงิน
เท่ากับ 4 ปี ทีผ่านมา
วาระที* 9 พิจารณาขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ*มทุน แบบมอบอํานาจทั*วไป (General
Mandate)
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2557 เมือวันที 11 กันยายน 2557 มี
มติอนุมตั ิให้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิมทุน จํานวน 40,000,000 หุ้น และบริษัทได้ จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนแบบกําหนดวัตถุประสงค์
ในการใช้ เงินทุนให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นเพิมทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 15 บาท
ไปเสร็ จสินแล้ วจํานวน 20,000,000 หุ้น ยังคงเหลือจัดสรรอีกจํานวน 20,000,000 หุ้น เป็ นแบบมอบอํานาจทัวไป (General
Mandate) ซึงตาม ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนฉบับที ทจ.28/2551 กําหนดให้ เสนอขายหุ้นให้ แล้ วเสร็จภายใน
1 ปี นับแต่วนั ทีทีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิ
ความเห็นคณะกรรมการ เนืองจากระยะเวลาของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจะครบกําหนด 1 ปี ซึง
คณะกรรมการมีความเห็นให้ ขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนไปอีก 1 ปี เพือความรอบคอบและเหมาะสมกับการ
ดําเนินการของบริษัท จึงมีความเห็นให้ เสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ ขยายเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน
20,000,000 หุ้น ไปอีก 1 ปี โดยเงือนไขการจัดสรรให้ เป็ นไปตามเดิมทีอนุมตั ไิ ว้ ดังนี
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1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน จํานวน 15,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 6.50 บาท เพือเสนอขายให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุน
ในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงอํานาจในการกําหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาทีเสนอขาย และรายละเอียดและ
เงือนไขต่างๆ ทีเกียวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นเพิมทุนดังกล่าวให้ ดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จ
ภายในวันทีบริ ษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ในครังถัดไป หรื อภายในวันทีกฎหมายกําหนดให้ ต้องจัดให้ มีการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ในครังถัดไป ทังนีแล้ วแต่วนั ใดจะถึงก่อน รวมถึงการเข้ าเจรจาทําความตกลงและลงนามในเอกสารและ
สัญญาต่างๆ ทีเกียวข้ องรวมทังดําเนินการต่างๆ อันเกียวเนืองกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว และลงนามในเอกสาร
คําขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานทีจําเป็ นและเกียวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว ซึงรวมถึงการติดต่อและการ
ยืนคําขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานทีเกียวข้ อง และการนําหุ้นสามัญเพิมทุน
ของบริษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอํานาจในการดําเนินการอืนใดอันจําเป็ นและสมควรเกียวกับการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 6.50 บาท ทังจํานวนหรื อแต่
บางส่วนในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้ แก่นกั ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ นักลงทุนประเภทสถาบัน (นักลงทุน) ซึง
เป็ นบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 28/2551 เรือง การขออนุญาต
และการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นทีออกใหม่ ลงวันที 15 ธันวาคม 2551 ในราคาเสนอขายไม่ตํากว่าร้ อยละ 90 ของราคา
ตลาดโดย “ราคาตลาด” ให้ คาํ นวณจากราคาถัวเฉลียถ่วงนําหนักของการซือขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างน้ อย
7 วัน แต่ไม่เกิน 15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันทีคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริ หารมีมติจดั สรรและเสนอขายหุ้นต่อ
นักลงทุน
ทังนี ให้ คณะกรรมการบริษัท หรื อบุคคลทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้มีอํานาจพิจารณา
จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว และกําหนดระยะเวลาการเสนอขาย เงือนไขและรายละเอียดอืน ๆ ทีเกียวข้ องกับการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าวให้ แก่นกั ลงทุนตามหลักเกณฑ์ทกฎหมายกํ
ี
าหนด
วาระที* 10 พิจารณาเรื*องอื*นๆ (ถ้ ามี)
อนึงท่านผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมและใช้ สทิ ธิออกเสียงในทีประชุมจะต้ องเป็ นผู้ถกู กําหนดรายชือ ณ
วันที 26 มีนาคม 2558 และถูกรวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วยวิธี
ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที 27 มีนาคม 2558
จึงเรียนเชิญท่านให้ เข้ าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานทีดังกล่าวโดยพร้ อมเพรี ยงกัน
โดยมติคณะกรรมการ

( นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ )
เลขานุการบริษทั
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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น
ครั ง5 ที* 1/2557
บริษัท ศิคริ นทร์ จํากัด (มหาชน)
------------------------------------------------------------ประชุมเมือวันพฤหัสบดีที 11 กันยายน 2557 ณ ห้ องประชุมชัน 2 โรงพยาบาลศิคริ นทร์ อาคาร 1 เลขที 4/29
หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง จํานวน 80 ราย และผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะ จํานวน 149 ราย รวมทังสิน 229 ราย
นับรวมจํานวนหุ้นทังสิน 71,695,452 หุ้น จากจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทังหมดของบริ ษัทจํานวน 100,000,000 หุ้น หรื อคิด
จํานวนหุ้นทีเข้ าร่วมประชุมเป็ นร้ อยละ 71.69 ซึงเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมด ครบเป็ นองค์ประชุม
ตามข้ อบังคับของบริษัท
เริ มประชุมเวลา 9.10 นาฬิก า โดยมี นายเสนีย์ จิ ตตเกษม ประธานกรรมการ ทํา หน้ า ทีประธานในทีประชุม
ประธานกล่าวเปิ ดประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปนี
วาระที* 1

เรื*องที*ประธานแจ้ งให้ ท* ีประชุมทราบ
ประธาน แจ้ งต่อทีประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษัท ศิคริ นทร์ จํากัด (มหาชน) มีมติในการประชุมครังที

10/2557 ดังนี
1.1 เลือก นายเสนีย์ จิตตเกษม ให้ ทําหน้ าทีประธานกรรมการแทน ศาสตราจารย์ กิตติคณ
ุ ดร.วิษณุ
เครืองาม ทีลาออก
1.2 เลือก ดร.วิชญะ เครืองาม เข้ าเป็ นกรรมการแทนศาสตราจารย์ กิตติคณ
ุ ดร.วิษณุ เครื องาม ทีลาออก
ซึงดร.วิชญะ เครืองาม มีประสบการณ์มากมายโดยเฉพาะเป็ นผู้เชียวชาญทางด้ านกฎหมาย
โดยเชื อมันได้ ว่ า จะเข้ า มาทํ า หน้ าที ตรงนี ด้ ว ยความรู้ และความสามารถ เพื อให้ กิ จ การของบริ ษั ท
เจริญก้ าวหน้ าต่อไป
และเช่นเดิมบริษัทยังได้ รับความร่ วมมือ จากคณะกรรมการและทีปรึกษาเข้ าร่ วมประชุมด้ วย ขอให้ แต่ละ
ท่านแสดงตนและแนะนําตัวเองกับท่านผู้ถือหุ้นด้ วย นอกจากท่านประธาน ทีปรึ กษาและคณะกรรมการแล้ วยังมีคณะ
ผู้บริหารของบริษัทเข้ าร่วมในการประชุมครังนีด้ วย
ประธานกล่าวแนะนําประธานทีปรึกษา กรรมการ ผู้บริ หารและผู้เกียวข้ องทีเข้ าร่ วมประชุมในครังนี ซึง
ประกอบด้ วย
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นายเสนีย์ จิตตเกษม
2. พล.อ.วิโรจน์ แสงสนิท
3. พล.ต.ท.จารักษ์ แสงทวีป
4. นายศักดิชT ยั ธนบุญชัย

ประธานกรรมการ
ประธานทีปรึกษาคณะกรรมการ
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริ หาร
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
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5. นายสัญญา ศรายุทธ
6. นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี
7. นายกระจ่าง จารุพฤกษ์ พนั ธ์
8. นายจรัญ วิวฒ
ั น์เจษฎาวุฒิ
9. นายกิติพนั ธุ์ ศศะนาวิน
10. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์
11. นายอมรฤทธิT เกาไศยานนท์
12. นายรัช ตันตนันตา
13. นายสุชีพ บุญวีระ
14. นายเสนีย์ กระจ่างศรี
15. นายกษิดศิ อัชนันท์
16. ดร.วิชญะ เครืองาม
17. พล.อ.เอกชัย จันทร์ ศรี

รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จดั การใหญ่
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการสรรหา
กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
ทีปรึกษาคณะกรรมการ

ผู้บริหารที*เข้ าร่ วมประชุม
1. นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์
2. นายสุรศักดิT สุตมาส
3. นายแพทย์ธงชัย ฉัตรยิงมงคล
4. นางสาวเพ็ญฤดี จิตเลขา
5. นายพงษ์ศกั ดิT คณิช
6. นางปริญดา วงษ์สกุล

เลขานุการบริษัทและผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
ประธานเจ้ าหน้ าทีด้ านบริหาร
ผู้อํานวยการแพทย์ โรงพยาบาลศิครินทร์
ผู้อํานวยการฝ่ ายการเงิน
ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย
ผู้อํานวยการสํานักเลขานุการ

คณะผู้สอบบัญชีท*เี ข้ าร่ วมประชุม
1. นายพจน์ อัศวสันติชยั
2. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพฒ
ั น์
ประธานแจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า ในการประชุมวันนีมีผ้ ทู จะช่
ี วยทําหน้ าทีร่ วมกับประธานฯ อีก 4 ท่าน เริ ม
จากท่านประธานทีปรึกษา พลเอกวิโรจน์ แสงสนิท ท่านประธานกรรมการบริ หาร พล.ต.ท. จารักษ์ แสงทวีป นายแพทย์
อติรัชต์ จรูญศรี กรรมการผู้จดั การใหญ่ และนายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริษัทและผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
เพือให้ ก ารประชุมเป็ นไปด้ ว ยความโปร่ ง ใสจึ งขออาสาสมัครจากผู้เ ข้ า ประชุม 3 ท่า นให้ เ สนอตนเป็ น
กรรมการตรวจนับคะแนน
ซึงมีกรรมการอาสาสมัครตรวจนับคะแนนมา 3 ท่าน ดังนี
1. นายเทียนชัย วงศ์นวภรณ์
2. นายธีรยุทธ พืชธัญญกิจ
3. นายชาติ หีมนุ้ย
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ประธาน แจ้ งต่อทีประชุมว่า กรรมการอาสาสมัครตรวจนับคะแนนทัง 3 ท่าน หากไม่มีผ้ ใู ดทักท้ วงก็ขอให้
ทัง 3 ท่าน เป็ นกรรมตรวจนับคะแนน สําหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง 1/2557
สําหรับการประชุมวันนีใช้ โปรแกรม E-Register และ E-Voting ของตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้ การดําเนินการ
ของเจ้ าหน้ าทีศูนย์รับฝาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดทีประสงค์จะได้ เอกสารการประชุมเพิมเติม บริษัทได้ จดั เตรียมไว้ แล้ วทีด้ านนอกมีตงแต่
ั
หนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ บริคณห์สนธิและข้ อบังคับ เป็ นต้ น
ในการนับคะแนนในแต่ละโปรแกรม จึงขอทบทวนในทุกปี ทีผ่านมา จะนับเฉพาะท่านทีลงมติทีไม่เห็นด้ วย
และงดออกเสียงเท่านัน ขอความร่วมมือทุกท่านให้ สง่ ใบโหวตทุกวาระทีมีมติ ท่านใดไม่สง่ ใบโหวตจะถือว่าท่านเห็นด้ วยทันที
ให้ รักษาสิทธิในการโหวตด้ วย และขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นให้ แจ้ งชือ นามสกุลทุกท่านทีมีข้อซักถาม ทังนี
เพือความสะดวกในการบันทึกรายงานการประชุม ทีประชุมไม่มีใครซักถาม
ขออนุญาตเริมการประชุมไปตามลําดับวาระการประชุมทีได้ แจ้ งไปให้ ทกุ ท่านทราบล่วงหน้ าแล้ ว
ทีประชุมรับทราบ
วาระที* 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นครัง5 ที* 36

ประธาน ได้ แจ้ งต่อทีประชุมว่า บริ ษัทฯ ได้ จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 ซึง
ประชุมเมือวันอังคารที 23 เมษายน 2557 ปรากฏรายละเอียดตามสําเนาทีจัดส่งไปให้ ทกุ ท่านพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ รวมทังได้ เผยแพร่ ไว้ ในเว็บไซต์แล้ ว จึงขอแจ้ งให้ ทราบว่ามีท่านใดจะขอ
แก้ ไขหรือไม่
ไม่มีผ้ ใู ดเสนอแนะหรือขอแก้ ไขรายงานการประชุม
ประธาน ขอให้ ทีประชุมกรุ ณาลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1 และ แจ้ งให้
ทราบว่า ในระหว่างทีรอผลการนับคะแนน ขอให้ นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี ได้ นําเสนอผลการดําเนินงานและความคืบหน้ าที
ผ่านมา
กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานให้ ทีประชุมทราบว่า หลังจากได้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมือวันที 23
เมษายน 2557 ทีผ่านมา โรงพยาบาลได้ มีการขยายการให้ บริ การจนเป็ นทีพึงพอใจของผู้รับบริ การ โรงพยาบาลได้ ทํางาน
ภายใต้ มาตรฐาน JCI ซึงเป็ นสิงทีเราภูมิใจ และในปี ถัดไปจะถึงกําหนด Re-accreditation ซึงการตรวจจะละเอียดขึนไปอีก
โดยส่งคนเข้ ามาตรวจสอบทุก 3 ปี ทําให้ สามารถวางมาตรฐานของโรงพยาบาลได้ อย่างต่อเนือง รวมทังได้ รายงานเรื องการ
ร่ วมงานกับ กลุ่ม GENKI MURA นักธุรกิจชาวญีปุ่ น ทีทําธุรกิจเกียวกับโรงพยาบาลโดย มีโรงพยาบาลในเครื ออยู่ 16
โรงพยาบาล ซึงต้ องการพันธมิตรในเมืองไทย และเลือกทีเป็ นพันธมิตรกับโรงพยาบาลศิคริ นทร์ โดยเชือว่าในการประชุมผู้ถือ
หุ้นเดือนเมษายนปี หน้ า จะปรากฏผลทีชัดเจน และจะนํามารายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบในวันนัน
นโยบายของบริ ษัทฯ จะเติบโตโดยเน้ นถึงความปลอดภัยมาก่อน ปั จจุบนั โรงพยาบาลได้ รับความเชือถือ
จึงต้ องปฏิบตั ิเพือให้ เหมาะสมกับความเชือถือทีได้ รับ ในปี 2020 โรงพยาบาลศิคริ นทร์ หวังว่าจะประสบความสําเร็ จ เพือให้
ติดอยู่ในระดับ The Premium Community Hospital 1 ใน 10 ของระดับ ASEAN เป็ นโรงพยาบาลทีมีคุณภาพ มี
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ความสามารถ จึงต้ องมีการเตรี ยมตัวมาโดยตลอด ในวันที 1 กรกฎาคม 2558 อาคาร 3 จะเปิ ดให้ บริ การ โดยจะให้ บริ การ
ทางการแพทย์แบบเฉพาะทาง มีลานจอดรถทีมากขึนถึง 400 กว่าคัน ทางเข้ าของโรงพยาบาลจะขยายกว้ างขึน เพือเป็ นการ
เอาใจใส่ในความปลอดภัยของผู้สงู อายุ จะได้ รับความสะดวกในการขับรถมาโรงพยาบาล
DNVGL (Det Norske Veritas and Germanischer Lloyd) ซึงเป็ นมาตรฐานของกลุม่ สแกนดิเนเวีย ได้ เข้ า
มาเยียมชมโรงพยาบาลเพือดูมาตรฐานการทํางานของเรา ดังนันการทีมีกลุ่มของสแกนดิเนเวียสนใจจะรักษากับโรงพยาบาล
ศิคริ นทร์ ก็เป็ นเรื องทีน่าภูมิใจของโรงพยาบาลศิคริ นทร์ ทีมีมาตรฐาน ซึงการที DNVGL เลือกมาเป็ นเพราะคะแนนในการ
สอบ JCI และทางกลุม่ DNVGL ก็ต้องการจะรู้ว่าโรงพยาบาลมีความพร้ อมหรือไม่ทีจะรองรับกลุม่ ของสแกนดิเนเวีย
เลขานุ การบริ ษัท รายงานให้ ทีประชุมทราบว่า ได้ รับการยืนยันจากสือว่าฝั งกรุ งเทพตะวันออก มีการ
ขยายตัวของทีอยู่อาศัยสูงทีสุด จากกรุงเทพชันในมาสูภ่ ายนอก เนืองจากใกล้ สนามบินสุวรรณภูมิ และโรงพยาบาลศิครินทร์ก็
ใกล้ สนามบินสุว รรณภูมิ พืนทีบริ เวณนีนําไม่ท่วมมีความปลอดภัยสูง พืนทีบริ เวณนีห้ า งสรรพสินค้ า กลุ่มลูก ค้ า ค่อนข้ า ง
หนาแน่ น มีผลประกอบการทีดี มากกว่า ห้ า งสรรพสินค้ า ในเมือง ทางทีมบริ หารและทีมตลาดของศิค ริ นทร์ เข้ า ถึงลูก ค้ า
รายบุค คลมากขึนเพราะ มีระบบ Saleforce สามารถนําข้ อมูลต่างๆ ย้ อนหลังมาวิเคราะห์ และนํา เสนอแพ็กเกจเพือดูแล
สุขภาพของลูกค้ าได้ เมือลูกค้ าโทรเข้ ามาสายด่วนของโรงพยาบาล 1728 และแจ้ งว่าอยูท่ ีไหนเราทราบพิกดั แล้ วสามารถไปรับ
ลูกค้ าเข้ ามาได้ เลยโดยดูจากฐานข้ อมูลทีเรามีทงหมด
ั
รวมทัง เว็ปไซต์ โซเชียลมีเดียทีมี ลูกค้ าสามารถติดต่อศิคริ นทร์ และ
ศิคริ นทร์ สามารถติดต่อลูกค้ าได้ โรงพยาบาลศิค ริ นทร์ จะทําให้ เป็ นโรงพยาบาลชันนําในระดับภูมิภาค โดยมีการทํางาน
ร่ วมกับระบบบริ การทางการแพทย์ผ่าน บริ ษัท อินเด็กซ์ เป็ นบริ ษัททีจะช่วย Promote ศิคริ นทร์ ต่อไปจะมีการโฆษณาผ่าน
รายการต่าง ๆ เป็ นโอกาสทีดีทีศิครินทร์ จะเข้ าถึงกลุม่ ลูกค้ าได้ ชดั เจนมากขึน
ประธาน แจ้ ง ว่า ศิค ริ นทร์ ไ ด้ รัก ษาสิทธิ และเพิ มประโยชน์ ให้ กับผู้ถื อ หุ้น เพือสร้ างความเชื อมันใน
มาตรฐานไปสู่ระดับสากลจะมีลกู ค้ าต่างชาติเข้ ามาใช้ บริ การมากขึน และไม่ละเลยลูกค้ าซึงเป็ นผู้ป่วยในประเทศ เข้ าสู่การ
รักษาโรคทีมีความซับซ้ อนมากขึนด้ วย
ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังที 36 เมือวันอังคารที 23 เมษายน 2557ตามที
เสนอด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี
มีผ้ ถู อื หุ้นที*
จํานวน(เสียง)
คิดเป็ นร้ อยละ
เห็นด้ วย
71,757,152
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
รวม จํานวนผู้ออกเสียง( 238 ราย)
71,757,152
100.0000
หมายเหตุ ในระหว่างประชุมมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิมขึน 9 ราย จํานวนหุ้น 61,700 หุ้น
วาระที* 3

พิจารณาเปลี*ยนแปลงเงื*อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ*มทุน
ประธาน มอบหมายให้ เลขานุการบริษัทเป็ นผู้รายงานให้ ทีประชุมทราบ
เลขานุการบริษัท รายงานให้ ทีประชุมทราบดังนี
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ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ตามมติทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 2/2546 เมือวันที 11 ธันวาคม 2546 มีมติ
ให้ จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน จํานวน 40,000,000 หุ้น เพือรองรับการใช้ สิทธิแปลงสภาพตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีจะซือหุ้น
ซึงครบกําหนดแปลงสภาพในวันที 30 สิงหาคม 2551 บริ ษัทฯ จึงสามารถนําหุ้นจํานวนดังกล่า วมาจัดสรรใหม่ได้ ตาม
กฎหมาย
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิเปลียนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน
จึงขออธิบายการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนดังนี แบ่งออกเป็ นสองแบบ
1. แบบกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน จํา นวน 20,000,000 หุ้น จัด สรรให้ กับผู้ถือหุ้นเดิม ใน
อัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นเพิมทุนทีราคาขายหุ้นละ 15 บาท
2. แบบมอบอํานาจทัวไป แบ่งออกเป็ นสองส่วน ส่วนแรก 5,000,000 หุ้นจัดสรรให้ กับบุคคลในวงจํากัด
ในราคาตลาด ซึงจะต้ องไม่ตากว่
ํ ามูลค่าหุ้นทีตราไว้ คอื 6.50 บาท ส่วนทีสอง 15,000,000 หุ้น จัดสรรให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม ดังนี
1. แบบกําหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้ เงินทุน
1.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน จํานวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 6.50 บาท
ให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นเพิมทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 15 บาท (สิบห้ า
บาทถ้ วน) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม โดยกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน (Record date) ในวันที 1 ตุลาคม
2557 และให้ รวบรวมรายชือตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที 2 ตุลาคม 2557 และกําหนด
วันจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนในระหว่างวันที 3 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที 7 พฤศจิกายน 2557
1.2 กรณีทีมีห้ นุ สามัญเพิมทุนเหลือจากการจองซือของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้ างต้ น ให้
คณะกรรมการบริษัทหรื อบุคคลทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนทีเหลือดังกล่าวให้ กบั ผู้ถือ
หุ้นเดิมทีประสงค์จะจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนเกินกว่าสิทธิ ทีรับการจัดสรร (Excess Rights) ตามสัดส่วนดังกล่าวข้ างต้ นใน
ราคาเดียวกัน จนกว่าหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าวจะได้ รับการจัดสรรจนครบทังจํานวน โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนส่วน
ทีเหลือดังกล่าวให้ คํานึงถึงจํานวนหุ้นสามัญเพิมทุนส่วนทีเหลือ และจํานวนหุ้นสามัญเพิมทุนทีจองซือโดยผู้ถือหุ้นทีประสงค์จะ
จองซือหุ้นเกินกว่าสิทธิทีได้ รับการจัดสรร
ทังนี ให้ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อบุคคลทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจพิจารณา
กําหนดรายละเอียด และเงือนไขอืนๆ ทีเกียวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว
1.3 กรณีมีเศษของหุ้น ผู้ถือหุ้นรายใดได้ รับการจัดสรรหุ้นทีเป็ นเศษไม่เต็มจํานวน 1 หุ้น
ให้ ตดั จํานวนเศษหุ้นดังกล่าวทิง
2. แบบมอบอํานาจทั*วไป (General Mandate)
2.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน จํานวน 15,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 6.50 บาท
เพือเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน(Rights Offering) และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจพิจารณาเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้ คราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงอํานาจในการกําหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาทีเสนอขาย
และรายละเอียด และเงือนไขต่างๆ เกียวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นเพิมทุนดังกล่าวให้
ดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายในวันทีบริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ในครังถัดไป หรื อภายในวันทีกฎหมายกําหนดให้
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ต้ องจัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ในครังถัดไป ทังนีแล้ วแต่วนั ใดจะถึงก่อน รวมถึงการเข้ าเจรจาทําความตกลงและ
ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ทีเกียวข้ อง รวมทังดําเนินการต่างๆ อันเกียวเนืองกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว
และลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานทีจําเป็ นและเกียวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว ซึง
รวมถึงการติดต่อและการยืนคําขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยราชการหรือหน่วยงานทีเกียวข้ อง และการนํา
หุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอํานาจในการดําเนินการอืนใดอันจําเป็ นและสมควร
เกียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว
2.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 6.50 บาท ทัง
จํานวนหรือแต่บางส่วนในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกันให้ แก่นกั ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ นักลงทุนประเภทสถาบัน
(นักลงทุน) ซึงเป็ นบุคคลในวงจํากัด(Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 28/2551 เรือง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นทีออกใหม่ ลงวันที 15 ธันวาคม 2551 ในราคาเสนอขายไม่ตํากว่าร้ อยละ 90
ของราคาตลาดโดย “ราคาตลาด” ให้ คาํ นวณจากราคาถัวเฉลียถ่วงนําหนักของการซือขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ
อย่างน้ อย 7 วัน แต่ไม่เกิน 15 วันทําการติดต่อกันก่อนวันทีคณะกรรมการบริ ษัท หรื อคณะกรรมการบริ หารมีมติจัดสรรและ
เสนอขายหุ้นต่อนักลงทุน
ทังนีให้ คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้มีอํานาจพิจารณา
จัดสรรหุ้นเพิมทุนดังกล่าว และกําหนดระยะเวลาเสนอขาย เงือนไข และรายละเอียดอืนๆ ทีเกียวข้ องกับการจัดสรรหุ้นเพิมทุน
ดังกล่าวให้ แก่นกั ลงทุนตามหลักเกณฑ์ทีกฎหมายกําหนด
ผู้ถอื หุ้น
: สอบถาม
(นายประเสริฐ แก้ วดวงเทียน)
1. การขายหุ้น ขายให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมหรือไม่ และราคาทีกําหนดขายเพียงพอหรือไม่
2. คณะกรรมการมีกําหนดเวลาในการขายหุ้นหรือไม่ การจัดลําดับการขายเป็ นอย่างไร
3. ขอแสดงความเห็นว่ า ถ้ า เป็ นไปได้ ค วรขายหุ้นที เป็ นการจัดสรรสามัญ เพิมทุนจํ า นวน
5,000,000 หุ้น (PP) ก่อน เพราะราคาทีเสนอขายจะอิงกับราคาตลาดจึงควรขายก่อน กับ
15,000,000 หุ้น จะขายเมือไร ถ้ าขายสองรายการนีจะไม่เกิดผลกระทบเท่าไร เพราะเป็ น
การขายตามราคาตลาด
กรรมการผู้จัดการใหญ่

: ขอบคุณสําหรับคําแนะนํา อันดับแรก การจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนได้ ให้ กับผู้ถือหุ้นเดิมตาม
อัต ราส่ว น 5 หุ้นเดิ ม ต่ อ 1 หุ้น เพิ มทุน ในราคา 15 บาท เป็ นราคาที ผู้ถื อ หุ้น น่ า จะพอใจ
พอสมควร และยืนยันว่าในราคาทีกําหนดเพียงพอกับทีบริษัทฯ ต้ องการ ในประเด็นที 2 ในการ
หาผู้ร่ว มทุนแบบ (Private Placement) ต้ องหาผู้ร่ว มทุนทีมีชือเสีย งและมีประโยชน์ ต่อ
โรงพยาบาลจริ ง ๆ เพราะโรงพยาบาลได้ มี ก ารติ ด ต่ อ กับ ต่ า งชาติ ค่ อ นข้ า งมาก จึ ง ต้ อ ง
มองว่าใครคือผู้ทีเหมาะสมจริ ง ๆ ซึงต้ องใช้ เวลาพอสมควร ในประเด็นที 3 ในการระดมทุนใน
อนาคต บริ ษั ท ฯ จะต้ อ งมี เ งิ น หมุน เวี ย นที เพี ย งพอ ในการจั ด สรรหุ้น สามัญ เพิ มทุน แบบ
(Private Placement) กําหนดจะต้ องเป็ นราคาตลาด แต่ถ้าเป็ นการเพิมทุนทัวไปยังยืนยันว่า
พยายามให้ เป็ นราคาทีเหมาะสมโดยไม่ให้ ลาํ บากกับการเพิมทุน ราคาอาจจะตํากว่าราคาตลาด
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แต่จะมากกว่าราคาปิ ดสมุดแน่นอน บริ ษัทฯ จะแจ้ งรายละเอียดให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบเมือถึงเวลาที
จะต้ องเพิมทุนอีกครัง หลักการโรงพยาบาลจะต้ องทําผลประกอบการ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นมันใจและจะ
มุ่งมันในเงินปั นผลให้ ชดั เจน ในไตรมาส 3 จะเห็นได้ ชดั เจนขึน
ผู้ถอื หุ้น
(นายวิจิตร จิตจริงใจ)

: สอบถาม
อยากทราบว่า ในหุ้น 40,000,000 หุ้น ทีเตรี ยมมาเพือแปลงสภาพ เป็ น Warrant ทําไมถึงไม่
ขอในตอนนัน การขายหุ้ นในรอบนี เพื อจะสร้ างอาคาร 3 ในการขายรอบต่ อ ไปที ขาย
20,000,000 หุ้นจะนําไปใช้ ทําอะไร

กรรมการผู้จัดการใหญ่

: ชีแ5 จง เนืองจากโรงพยาบาลมีโอกาสในการขยายตัวอีกมาก และคาดว่าจะมีการสร้ างอาคาร
4 ขึนภายหน้ า เพือจะให้ เป็ น Region Hospital ซึงบริ ษัทฯ พยายามจะใช้ เงินสด จากการ
ประกอบกิจการ แต่ในการขยายตัวมักใช้ เงิน เป็ นพันล้ าน สําหรับในช่วงรอยต่อของการสร้ าง
อาคาร 3 และอาคาร 4 ใน 5 ปี ข้ างหน้ า หรื อการมีทีมแพทย์เพิมมากขึนหากเกินจากเงินทีได้
สะสมไว้ ในตอนนันอาจจะมีการเพิมทุน เพือเป็ นการขยายการบริการทางด้ านการแพทย์

ผู้ถอื หุ้น
(นายวิจิตร จิตจริงใจ)

: เสนอแนะ
เรื องสัดส่วนการถือหุ้นในโรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่ อยากแนะนําให้ นําเงินเพิมทุนส่วน
หนึงหรื อกระแสเงินสดส่ว นหนึงไปเพิมสัด ส่วนการลงทุนทีโรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่
ผลตอบแทนอาจจะดีขนึ อาจจะทําให้ ศิครินทร์ ลงทุนน้ อยลง จึงอยากให้ เป็ นทางเลือกหนึง
กรรมการผู้จัดการใหญ่
: ขอบคุณสําหรับคําแนะนํา บริ ษัทได้ ลงทุนไปตามสัดส่วนทีได้ สิทธิT ข่าวดีก็คือ โรงพยาบาล
คิคริ นทร์ หาดใหญ่ ก็ดีขึน จึงขอแจ้ งให้ ผ้ ู ถื อหุ้นทราบ และน่าจะดีอย่า งต่อเนือง เนืองจาก
ศิครินทร์ หาดใหญ่กําลังจะเข้ าสูก่ ารเป็ น มาตรฐานสากลเพือความก้ าวหน้ า สําหรับการลงทุนก็
พยายามเน้ นความปลอดภัย และการลงทุนก็พยายามลงทุนอย่างระมัดระวังทีสุด
ผู้ถอื หุ้น
(นายอนุ ว่ องสารกิจ)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

: สอบถาม
ราคา 15 บาท คํานวณมาจากอะไร การนําเงินไปลงทุนทีโรงพยาบาล ต่อไปอัตราทีเหมาะสม
จะขึนไป เป็ นอย่างไรบ้ าง
: เป็ นราคาพืนฐานจาก Book Value ในปั จจุบนั คือ 14.60 บาท ไม่ว่าจะเป็ นราคา 15-20 บาท
ก็ยงั ถือว่าเหมาะสม ต้ องดูว่าโรงพยาบาลต้ องการเงินมาเพียงเท่านี จากเงินทีต้ องการเพิมทุน
บริษัทฯ สามารถทีจะขยายโรงพยาบาลได้ มีความสําเร็จได้ ราคาตรงนีเหมาะสมเพือไม่ให้ เกิด
ความกังวลมากนักและให้ มนใจในการเติ
ั
บโตของโรงพยาบาลในอนาคตคงจะไม่ใช่ราคา 15
บาท แต่ก็จะไม่ใช่ราคาตลาด ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นอย่าเป็ นกังวล

ไม่มีผ้ ูถื อหุ้นสอบถามเพิมเติม ประธานจึงได้ เสนอให้ ทีประชุมลงมติพิจ ารณาเปลียนแปลงเงือนไขการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน สําหรับวาระนีเมือลงมติแล้ วจะใช้ มติทประชุ
ี มซึงเท่ากับเสียงข้ างมาก
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ทีประชุมมีมติเปลียนแปลงเงือนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนตามทีเสนอด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์
ดังนี
มีผ้ ถู อื หุ้นที*
จํานวน(เสียง)
คิดเป็ นร้ อยละ
เห็นด้ วย
71,758,453
100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
รวม จํานวนผู้ออกเสียง( 241 ราย)
71,758,453
100.0000
หมายเหตุ ในระหว่างประชุมมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิมขึน 3 ราย จํานวนหุ้น 1,301 หุ้น
วาระที* 4

พิจารณาเรื*องอื*นๆ (ถ้ ามี)

ประธาน แจ้ งให้ ทีประชุมทราบ โดยกฎหมายการเสนอเรื องใดให้ พิจารณาในวาระนี ผู้เสนอเรื องจะต้ องมี
เสียงสนับสนุนข้ อเสนอไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั
อย่างไรก็ตามหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะ
แสดงความคิดเห็น หรือข้ อเสนอแนะ หรือต้ องการสอบถามในเรืองใด ก็สามารถทําได้ ในวาระนี
: ขอชืนชมคณะกรรมการทุกท่านสําหรับผลประกอบการทีผ่านมา และมีข้อเสนอแนะ
ผู้ถอื หุ้น
(นายแดน หวานอารมณ์ ) 1. ในฐานะทีเป็ นคุณพ่อ มาใช้ บริการทีนีตลอดอยากให้ แยกห้ อง เวลา เด็กมาฉีดวัคซีน
2. เรืองการบริหารบุคลากร บริษัทฯ มีนโยบายอย่างไรในการรักษาบุคลากรทีสําคัญไว้ เช่น
แพทย์ พยาบาล
ประธาน

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้ถอื หุ้น
(นายนรา ศรี เพชร)

: สรุปประเด็นที*สอบถาม มีสองประเด็นคือต้ องการเพิมห้ องให้ กบั เด็กทีมาฉีดวัคซีนและการ
ดูแลบุคลากรทีสําคัญของเรา
: ขอเรียนให้ ท ราบว่ า โรงพยาบาลศิคริ นทร์ มีพืนฐานทีแข็งแรงได้ จากคนไข้ เด็กและคนไข้
อายุรกรรม ในพืนทีกรุ งเทพตะวันออกศิคริ นทร์ มีคนไข้ เด็ก มากทีสุดและโรงพยาบาลจํ าเป็ น
จะต้ องพัฒนา การแยกเด็กป่ วยกับเด็กทีต้ องการฉีดวัคซีนตามมาตรฐาน JCI อยู่แล้ ว แต่
อาจจะยังไม่สมบูรณ์ นโยบายทีชัดเจนของโรงพยาบาลจะเอาใจใส่ผ้ ูป่วยเด็กจะให้ เดินทาง
มาถึง โรงพยาบาลอย่ า งสะดวก และการบริ หารบุค ลากรปั จ จุบันได้ มี ก ารติด ต่อ กับ แพทย์
ผู้เชียวชาญเด็กมาเป็ นบุคลากรทีโรงพยาบาลศิคริ นทร์ มากขึน ทีนีจะใช้ เรื องจริ ยธรรมเป็ นส่วน
ใหญ่ และจะต้ องมีคา่ นิยมขององค์กร คือมี ทัศนคติที ดี รู้ซงจริ
ึ งใจ มีความเป็ นหนึง และในเรือง
ค่าตอบแทนทีให้ เชือว่าไม่น้อยกว่าทีอืนๆ ซึงบางครังค่าตอบแทนอย่างเดียวยังไม่ใช่จุดดึงดูด
แต่จะต้ องมีมารยาทในการบริการทีดีด้วย
: ขอสอบถามในฐานะของผู้ใช้ บริการ
1. เหตุผลใดบ้ างทีผมควรจะเข้ ามารักษาทีโรงพยาบาลศิครินทร์
2. การรักษามาตรฐานของโรงพยาบาลศิคริ นทร์ ในแต่ละทีจะควบคุมให้ ไปทางเดียวกันได้ อย่างไร
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3. ในการเพิมทุนทีกําลังจะเพิม 300,000,000 บาทนีนําไปพัฒนาเพียงพอหรือไม่
4. ผลประกอบการคิดว่าจะโตขึนกีเปอร์เซ็นต์
5. หุ้นทีเพิมทุนในครังนีจํานวนทีเพิมมีน้อย ไม่จงู ใจนักลงทุนจะมีการเพิมหุ้นอีกไหม
6. ขอชืนชมผู้บริหาร
ประธาน

: แจ้ งว่ า การเพิมทุนในครังนีจะได้ เงินมา 300,000,000 บาท นํามาใช้ ในการพัฒนาเพียงพอแล้ ว

กรรมการผู้จัดการใหญ่ : ชีแ5 จงข้ อซักถาม
1. เนืองจากโรงพยาบาลยังไม่ได้ เป็ นแบบเฉพาะทาง จึงได้ ขยายการบริ การให้ ครอบคลุมกับการ
รักษา และกําลังจะเปิ ดศูนย์เฉพาะทางเรื องหลอดเลือดสมอง นอกจากนี ยังเพิมการให้ บริ การ
กายภาพบําบัดครบถ้ วน การตรวจรักษาโรคหัวใจก็กําลังขยาย
2. การตรวจสอบคุณภาพในการรักษา ด้ วยการรักษาตามมาตรฐาน JCI ในเชิงวิชาการเรามันใจใน
มาตรฐานมาก นอกจากนีการบริ ก ารให้ ลกู ค้ ามีความสุข พนักงานมีบุคลิกทีดี มีมารยาทในการ
บริการทีดีซงต้
ึ องแข่งขันกันสูง
3. บริษัทฯ มีเงินสดในการดําเนินการเพียงพอ คํานวณเท่าทีจะใช้ สําหรับตึกใหม่นีเพียงพอแล้ ว แต่
ในอนาคตหากมีผ้ ขู อใช้ บริการเพิมบริษัทฯ จะขอเพิมทุนอีกครัง สําหรับตอนนีเพียงพอแล้ ว
4. การเจริญเติบโต จะเติบโตอย่างสมําเสมอ แต่คงไม่สามารถตอบแบบกําหนดตัวเลขได้ แต่จะทํา
ให้ เงินปั นผลเพิมขึนเรือยๆ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิมเติม ประธานกล่าว ขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านทีสละเวลามาเข้ าร่วมประชุมโดยพร้ อม
เพรียงกัน โดยจะนําคําแนะนําจากผู้ถือหุ้นไป ดําเนินการให้ เป็ นประโยชน์สงู สุด เพือนําผลประโยชน์กลับคืนสูผ่ ้ ถู ือหุ้น และขอ
ปิ ดการประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1 / 2557
ปิ ดประชุมเวลา 10.30 นาฬิกา

ลงชือ....…..….….…..……..….…............ประธานทีประชุม
( นายเสนีย์ จิตตเกษม )

ลงชือ…………...……...……......….…..ผู้บนั ทึกการประชุม
( นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ )
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั*วไปซึ*งเป็ นแบบที*ง่ายไม่ ซับซ้ อน)
เขียนที
วันที
สัญชาติ
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

(1) ข้ าพเจ้ า
_
_
อยู่บ้านเลขที
ถนน
__
_
อําเภอ/เขต
จังหวัด
_
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษทั ศิคริ นทร์ จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสินรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง ดังนี
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี อยูบ่ ้ านเลขที
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
ถนน
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
(2)
อายุ
ปี อยูบ่ ้ านเลขที
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
(3)
อายุ
ปี อยูบ่ ้ านเลขที
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพือเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครัง
ที 37 ในวันพุธที 22 เมษายน 2558 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ห้ องประชุมอาคาร 1 ชัน 2 โรงพยาบาลศิคริ นทร์ เลขที 4/29 หมู่ 10
ถนนศรีนคริ นทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลาและสถานทีอืนด้ วย
กิจการใดทีผู้รับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนัน ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
ลงชือ
(
ลงชือ
(
ลงชือ
(
ลงชือ
(

ผู้มอบฉันทะ
)
ผู้รับมอบฉันทะ
)
พยาน
)
พยาน
)

หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หน้ า 1 ของจํานวน 1 หน้ า
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที*กาํ หนดรายการต่ าง ๆ ที*จะมอบฉันทะที*ละเอียดชัดเจนตายตัว)
เขียนที
วันที
สัญชาติ
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

(1) ข้ าพเจ้ า
_
อยู่บ้านเลขที
ถนน
__
_
อําเภอ/เขต
จังหวัด
_
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษทั ศิคริ นทร์ จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสินรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง ดังนี
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี อยูบ่ ้ านเลขที
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
ถนน
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
(2)
อายุ
ปี อยูบ่ ้ านเลขที
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
(3)
อายุ
ปี อยูบ่ ้ านเลขที
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพือเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครัง
ที 37 ในวันพุธที 22 เมษายน 2558 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ห้ องประชุมอาคาร 1 ชัน 2 โรงพยาบาลศิคริ นทร์ เลขที 4/29 หมู่ 10
ถนนศรีนคริ นทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลาและสถานทีอืนด้ วย
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครังนีดังนี
วาระที 1 เรื อง ทีประธานแจ้ งให้ ทีประชุมทราบ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
วาระที 2 เรื อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2557
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หน้ า 1 ของจํานวน 5 หน้ า
17

วาระที 3 เรื อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2557
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
วาระที 4 เรื อง พิจารณาอนุมตั ิงบดุล งบกําไรขาดทุนประจําปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2557
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
วาระที 5 เรื อง พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกําไรประจําปี และจ่ายเงินปั นผล
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
วาระที 6 เรื อง พิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และค่าสอบบัญชีประจําปี 2558
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
วาระที 7 เรื อง พิจาณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีครบออกตามวาระ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
การแต่งตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
ชือกรรมการ
ชือกรรมการ
ชือกรรมการ
ชือกรรมการ
ชือกรรมการ
วาระที 8 เรื อง พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หน้ า 2 ของจํานวน 5 หน้ า
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วาระที 9 เรื อง พิจารณาขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน แบบมอบอํานาจทัวไป
(General Mandate)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
วาระที 10 เรื อง พิจารณาเรื องอืนๆ (ถ้ ามี)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ให้ ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนันไม่ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณี ทีข้ าพเจ้ าไม่ได้ ระบุค วามประสงค์ ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชัดเจนหรื อในกรณี ทีที
ประชุมมี การพิ จารณาหรื อลงมติในเรื องใดนอกเหนือจากเรื องที ระบุไ ว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณี ทีมีการแก้ ไขเปลียนแปลงหรื อเพิมเติม
ข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
กิจการใดทีผู้รับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีทีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้ าพเจ้ าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
ลงชือ
(

ผู้มอบฉันทะ
)

ลงชือ
(

ผู้รับมอบฉันทะ
)

ลงชือ
(

พยาน
)

ลงชือ
(

พยาน
)

หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉัน ทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนนไม่ส ามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลือกตังกรรมการทังชุดหรื อเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณี ทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ ในใบประจําต่อ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หน้ า 3 ของจํานวน 5 หน้ า
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ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ศิคริ นทร์ จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครังที 37 ในวันพุธที 22 เมษายน 2558 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ห้ องประชุมอาคาร 1
ชัน 2 โรงพยาบาลศิครินทร์ เลขที 4/29 หมู่ 10 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร หรื อทีจะพึงเลือนไป
ในวัน เวลา และสถานทีอืนด้ วย

วาระที

เรื อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

วาระที

เรื อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

วาระที

เรื อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

วาระที

เรื อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

วาระที

เรื อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

วาระที

เรื อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หน้ า 4 ของจํานวน 5 หน้ า
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วาระที

เรื อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
การแต่งตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
ชือกรรมการ
ชือกรรมการ
ชือกรรมการ
ชือกรรมการ
ชือกรรมการ

วาระที

เรื อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

วาระที

เรื อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

วาระที

เรื อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หน้ า 5 ของจํานวน 5 หน้ า
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที*ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ูถอื หุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและ
แต่ งตัง5 ให้ คสั โตเดียน ( Custodian ) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
เขียนที
วันที
สัญชาติ
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

(1) ข้ าพเจ้ า
_
_
อยู่บ้านเลขที
ถนน
__
_
อําเภอ/เขต
จังหวัด
_
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั
ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษทั ศิคริ นทร์ จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสินรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง ดังนี
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
อายุ
ปี อยูบ่ ้ านเลขที
(1)
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
(2)
อายุ
ปี อยูบ่ ้ านเลขที
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
(3)
อายุ
ปี อยูบ่ ้ านเลขที
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพือเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ครังที 37 ในวันพุธที 22 เมษายน 2558 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ห้ องประชุมอาคาร 1 ชัน 2 โรงพยาบาลศิคริ นทร์ เลขที 4/29 หมู่
10 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลาและสถานทีอืนด้ วย
(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครังนี ดังนี
มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทังหมดทีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่วน คือ
หุ้นสามัญ .....................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ .......................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ .................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..................... เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ทงหมด
ั
...................................... เสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. หน้ า 1 ของจํานวน 6 หน้ า
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(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครังนี ดังนี
วาระที 1 เรื อง ทีประธานแจ้ งให้ ทีประชุมทราบ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
เห็นชอบ................ เสียง
ไม่เห็นชอบ............เสียง
งดออกเสียง............เสียง
วาระที 2 เรื อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2557
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
เห็นชอบ................ เสียง
ไม่เห็นชอบ............เสียง
งดออกเสียง............เสียง
วาระที 3 เรื อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2557
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
เห็นชอบ................ เสียง
ไม่เห็นชอบ............เสียง
งดออกเสียง............เสียง
วาระที 4 เรื อง พิจารณาอนุมตั ิงบดุล งบกําไรขาดทุนประจําปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2557
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
เห็นชอบ................ เสียง
ไม่เห็นชอบ............เสียง
งดออกเสียง............เสียง
วาระที 5 เรื อง พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกําไรประจําปี และจ่ายเงินปั นผล
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
เห็นชอบ................ เสียง
ไม่เห็นชอบ............เสียง
งดออกเสียง............เสียง
วาระที 6 เรื อง พิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และค่าสอบบัญชีประจําปี 2558
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
เห็นชอบ................ เสียง
ไม่เห็นชอบ............เสียง
งดออกเสียง............เสียง
วาระที 7 เรื อง พิจาณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีครบออกตามวาระ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
เห็นชอบ................ เสียง
ไม่เห็นชอบ............เสียง
งดออกเสียง............เสียง
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การแต่งตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
ชือกรรมการ
ชือกรรมการ
ชือกรรมการ
ชือกรรมการ
ชือกรรมการ
วาระที 8 เรื อง พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
เห็นชอบ................ เสียง
ไม่เห็นชอบ............เสียง
งดออกเสียง............เสียง
วาระที 9 เรื อง พิจารณาขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน แบบมอบอํานาจทัวไป
(General Mandate)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
เห็นชอบ................ เสียง
ไม่เห็นชอบ............เสียง
งดออกเสียง............เสียง
วาระที 10 เรื อง พิจารณาเรื องอืนๆ (ถ้ ามี)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
เห็นชอบ................ เสียง
ไม่เห็นชอบ............เสียง
งดออกเสียง............เสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ให้ ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนันไม่ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณี ทีข้ าพเจ้ าไม่ได้ ระบุค วามประสงค์ ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชัดเจนหรื อในกรณี ทีที
ประชุมมี การพิ จารณาหรื อลงมติในเรื องใดนอกเหนือจากเรื องที ระบุไ ว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณี ทีมีการแก้ ไขเปลียนแปลงหรื อเพิมเติม
ข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
กิจการใดทีผู้รับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีทีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้ าพเจ้ าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
ผู้มอบฉันทะ
ลงชือ
(
)
ลงชือ
ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชือ
ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชือ
ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
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หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใช้ เฉพาะกรณีทีมีผ้ ถู ือหุ้นทีปรากฎชือในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้ คัส
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน

2. หลักฐานทีต้ องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

3. ผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคน เพือแยกการลงคะแนนเสียงได้

4. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลือกตังกรรมการทังชุดหรื อเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
5. ในกรณีทีมีวาระทีพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ ในใบประจําต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. หน้ า 4 ของจํานวน 6 หน้ า
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ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ศิคริ นทร์ จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครังที 37 ในวันพุธที 22 เมษายน 2558 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ห้ องประชุมอาคาร 1
ชัน 2 โรงพยาบาลศิครินทร์ เลขที 4/29 หมู่ 10 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร หรื อทีจะพึงเลือนไป
ในวัน เวลา และสถานทีอืนด้ วย

วาระที

เรื อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
เห็นชอบ................ เสียง
ไม่เห็นชอบ............เสียง
งดออกเสียง............เสียง

วาระที

เรื อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
เห็นชอบ................ เสียง
ไม่เห็นชอบ............เสียง
งดออกเสียง............เสียง

วาระที

วาระที

เรื อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
เห็นชอบ................ เสียง
ไม่เห็นชอบ............เสียง
งดออกเสียง............เสียง
เรื อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
เห็นชอบ................ เสียง
ไม่เห็นชอบ............เสียง
งดออกเสียง............เสียง

วาระที

เรื อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
เห็นชอบ................ เสียง
ไม่เห็นชอบ............เสียง
งดออกเสียง............เสียง

วาระที

เรื อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
เห็นชอบ................ เสียง
ไม่เห็นชอบ............เสียง
งดออกเสียง............เสียง
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วาระที

เรื อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
เห็นชอบ................ เสียง
ไม่เห็นชอบ............เสียง
งดออกเสียง............เสียง
การแต่งตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
ชือกรรมการ
ชือกรรมการ
ชือกรรมการ
ชือกรรมการ
ชือกรรมการ

วาระที

เรื อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
เห็นชอบ................ เสียง
ไม่เห็นชอบ............เสียง
งดออกเสียง............เสียง

วาระที

เรื อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
เห็นชอบ................ เสียง
ไม่เห็นชอบ............เสียง
งดออกเสียง............เสียง

วาระที

เรื อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
เห็นชอบ................ เสียง
ไม่เห็นชอบ............เสียง
งดออกเสียง............เสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. หน้ า 6 ของจํานวน 6 หน้ า
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หลักเกณฑ์ วิธีการ ข้ อบังคับและข้ อกฎหมายเฉพาะส่ วนที*เกี*ยวข้ องกับการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น
1. กรณีเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตัวเอง
• ผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย ให้ แสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรื อบัตรประจําตัวข้ าราชการ
• ผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติตา่ งด้ าว ให้ แสดงใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้ าวหรื อหนังสือเดินทาง
• กรณีมีการแก้ ไขชือ ชือสกุล ให้ แสดงหลักฐานการแก้ ไขด้ วย
2. กรณีมอบฉันทะ
• หนังสือมอบฉันทะต้ องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
• ต้ องส่งหนังสือมอบฉันทะและแสดงตนเพือเข้ าร่ วมประชุมก่อนเวลาประชุม
• กรณี ผ้ ูม อบฉัน ทะเป็ นบุค คลธรรมดา สัญ ชาติไ ทยต้ องแนบสํา เนาบัต รประจํ า ตัว ประชาชน หรื อบัต รประจํ า ตัว
ข้ าราชการของผู้มอบฉันทะ ซึงรับรองความถูกต้ อง
• กรณีผ้ ม
ู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้ าวต้ องแนบสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้ าว หรื อหนังสือ
เดินทางของผู้มอบฉันทะ ซึงรับรองความถูกต้ อง
• กรณีผ้ ม
ู อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คล สัญชาติไทยต้ องแนบสําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ทีออกให้ ไม่เกิน 1
ปี และสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนหรื อบัตรประจําตัวข้ าราชการของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติ
บุคคล ซึงรับรองความถูกต้ อง
• กรณี ผ้ ม
ู อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คล สัญชาติต่างด้ าว ผู้มีอํานาจลงนามต้ องลงลายมือชือพร้ อมประทับตราในหนังสือ
มอบฉันทะต่อหน้ าโนตารีพับลิคก่อนทีจะให้ สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยรับรองโนตารีพับลิคอีกครัง
• กรณีใช้ การพิมพ์ลายนิวมือแทนการลงชือต้ องมีพยาน 2 คน ลงชือรับรองด้ วย
• หากประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการตรวจสอบซึงเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษัทคนใดคนหนึงเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
เพือออกเสียงลงคะแนนแทนสามารถเลือกมอบฉันทะให้ คนใดคนหนึงต่อไปนีได้
- นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์
บ้ านเลขที 333/343 หมู่ 6 แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี กรุงเทพมหานคร
- นายอมรฤทธิT เกาไศยานนท์
บ้ านเลขที 485 ซอยอ่อนนุช 46 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
- นายกษิดศิ อัชนันท์
บ้ านเลขที 30/2 ซอยรามคําแหง 21(นวศรี) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
•

กรณี เลือกมอบฉันทะให้ ก รรมการอิสระของบริ ษัทเป็ นผู้รับมอบฉันทะ ขอให้ จัด ส่ง หนังสือมอบฉันทะทีลงนาม
ครบถ้ วนพร้ อมเอกสารทีเกียวข้ องไปยังสํานักเลขานุการบริษัทล่วงหน้ าก่อนวันประชุมด้ วย

3. กรณีผ้ ถู อื หุ้นถึงแก่ กรรม
• ให้ ผ้ จ
ู ดั การมรดกเข้ าร่วมประชุมแทนโดยต้ องแสดงคําสังศาลแต่งตังผู้จดั การมรดก
• กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ อ
ู ืนเข้ าประชุมแทนต้ องมีสําเนาคําสังศาลและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัว
ข้ าราชการ
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4. กรณีผ้ ถู อื หุ้นเป็ นผู้เยาว์
• ให้ บิดา หรื อ มารดา เข้ าประชุมแทนโดยต้ องแสดงสําเนาทะเบียนบ้ านของผู้ถือหุ้นทีเป็ นผู้เยาว์
• กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ อ
ู ืนเข้ าประชุมแทนต้ องมีสาํ เนาทะเบียนบ้ านของผู้ถือหุ้นทีเป็ นผู้เยาว์ และสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้ าราชการ
5. การลงทะเบียน
ิา
• เปิ ดรับการลงทะเบียนก่อนเริ มประชุมตังแต่เวลา 7.00 นาฬก
• กรณีลงทะเบียนระหว่างเวลาประชุมจะได้ รับบัตรลงคะแนนเฉพาะวาระการประชุมทีกําลังพิจารณาขณะลงทะเบียน
เท่านัน
6. ข้ อบังคับบริษัทเกี*ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6.1
การเรียกประชุม
* ข้ อ 12. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน
นับแต่วนั สินสุดของรอบปี บัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอืนนอกจากวรรคหนึงให้ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
* ข้ อ 15. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นนันให้ คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที วัน
เวลา ระเบียบวาระและเรืองทีจะเสนอต่อทีประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชัดเจนว่าเป็ นเรื องทีจะเสนอ
เพือทราบ เพืออนุมตั ิหรื อเพือพิจารณาแล้ วแต่กรณีรวมทังความเห็นของคณะกรรมการในเรื องดังกล่าวและจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทังนีให้ โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3
วันก่อนวันประชุมด้ วย
- สถานทีทีจะใช้ เป็ นทีประชุมต้ องอยู่ในท้ องทีอันเป็ นทีตังสํานักงานใหญ่ของบริษัท
6.2

องค์ ประชุม
* ข้ อ 16. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25
คน และต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมดจึ
ั
งจะเป็ นองค์ประชุม
- ในกรณีทปรากฏว่
ี
าการประชุมผู้ถือหุ้นครังใดเมือล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงชัวโมงหนึงจํานวนผู้ถือ
หุ้นซึงมาประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีกําหนดให้ นดั ประชุมใหม่และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7
วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครังหลังนีถ้ ามีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 10 คน ให้ ถือ
ว่าเป็ นองค์ประชุมได้
6.3

การออกเสียงลงคะแนน
* ข้ อ 10. (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึงหุ้นต่อหนึงเสียง
* ข้ อ 14. ผู้ถือหุ้นมีสิท ธิเ ข้ า ประชุม และออกเสีย งลงคะแนนในการประชุมผู้ถื อหุ้นแต่จะมอบฉันทะให้
บุคคลอืนเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้
* ข้ อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้น มติของทีประชุมผู้ถือหุ้นนันให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี
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(1) ในกรณีปรกติให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชีขาด
* พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน จํากัด มาตรา 31 ภายใต้ บังคับมาตรา 19 วรรคสองบริ ษัทจะแก้ ไขเพิมเติม
บริคณห์สนธิหรือข้ อบังคับของบริษัทได้ เมือทีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3ใน4 ของจํานวนเสียงทังหมด
ของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ในการแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัทให้ บริ ษัทขอจดทะเบียนแก้ ไขเพิมเติม
ภายในสิบสีวันนับแต่วนั ทีทีประชุมลงมติ
* พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน จํากัด มาตรา 115 การจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงินกําไรจะ
กระทํามิได้ ในกรณีทีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผล
เงินปั นผลนันให้ แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้ นแต่จะมีข้อบังคับกําหนดไว้ เป็ นอย่างอืนในเรือง
หุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปั นผลต้ องได้ รับอนุมตั จิ ากทีประชุมผู้ถือหุ้น
เมือข้ อบังคับของบริษัทกําหนดให้ ทําได้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ น
ครังคราว เมือเห็นว่าบริษัทมีกําไรสมควรพอทีจะทําเช่นนันและเมือได้ จ่ายเงินปั นผลแล้ว ให้ รายงานให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
ในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลนันให้ กระทําภายในหนึงเดือนนับแต่วนั ทีทีประชุมผู้ถือหุ้น หรื อคณะกรรมการลงมติ
แล้ วแต่กรณี ทังนี ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้ โฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนันในหนังสือพิมพ์ด้วย
6.4
กรณีไม่ มีกาํ หนดไว้ ในข้ อบังคับ
* ข้ อ 1. ข้ อบังคับนีถ้ ามิได้ ตราไว้ เป็ นอย่างอืนให้ นําบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้ วยบริษัทมหาชนจํากัดมาใช้ บงั คับ
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คํานิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้ กําหนดคํานิยามกรรมการอิสระไว้ เท่ากับข้ อกําหนดขันตําของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี
กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลทีมีความรู้ความสามารถและความเชียวชาญ มีทกั ษะทีหลากหลายเป็ นประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ มีความเข้ าใจเป็ นอย่างดีถึงหน้ าทีความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ พร้ อมทีจะ
แสดงความคิดเห็นโดยอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรืองต่าง ๆ โดยคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ และเป็ นธรรมต่อผู้
ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้ เสีย สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้ กบั การเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ ได้ อย่างเต็มทีโดยกรรมการ
อิสระจะต้ องเป็ นกรรมการทีไม่มีธุรกิจหรือการงานใดอันเกียวข้ องกับบริษัทฯ อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของ
ตน และจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริษัทร่ วม
นิติบคุ คลทีเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริษัท ทังนีให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ทีเกียวข้ องด้ วย
2. ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน รวมทังไม่เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึกษาทีได้ รับเงินเดือนประจํา หรื อเป็ นผู้มี
อํานาจควบคุม เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง ทังนีลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที
เคยเป็ นข้ าราชการ หรือทีปรึกษาของส่วนราชการ ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะทีเป็ นบิดามารดา คู่สมรส พีน้ อง และบุตร
รวมทังคู่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลทีได้ รับการเสนอชือเป็ น
ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือ บริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีมีมลู ค่ารายการตังแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ทีมีตวั ตนสุทธิ หรือตังแต่ 20
ล้ านบาทขึนไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํากว่า กับบริษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้
มี อํ า นาจควบคุมของบริ ษั ท รวมทังไม่เ ป็ นหรื อ เคยเป็ นผู้ถื อหุ้น รายใหญ่ ห รื อผู้มี อํ า นาจควบคุม ของผู้ที มี
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม นิติบุคคลทีเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มี
อํา นาจควบคุมของบริ ษัทเว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการ
แต่งตัง
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม นิติบคุ คลทีเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี ํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบ
บัญชี ซึงมีผ้ ูสอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม นิติบคุ คลทีเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มี
อํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับ
การแต่งตัง
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ เช่นทีปรึ กษากฎหมาย ทีปรึ กษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สนิ เป็ นต้ น ซึงได้ รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้ านบาท ต่อปี จากบริ ษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่ วม นิติ
บุคคลทีเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มอี ํานาจควบคุม และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี ํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วน
ของผู้ให้ บริการทางวิชาชีพนันด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับ
การแต่งตัง
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7. ไม่เป็ นกรรมการทีได้ รับการแต่งตังขึนเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง
เป็ นผู้เกียวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อยหรื อไม่
เป็ นหุ้นส่วนทีมีนยั ในห้ า งหุ้นส่ว น หรื อเป็ นกรรมการทีมีส่ว นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนัก งาน ทีปรึ ก ษาทีรั บ
เงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ ษัทอืน ซึงประกอบกิจการที
มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับบริษัท หรือ บริษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
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ข้ อมูลของผู้ได้ รับการเสนอชื*อเพื*อเลือกตัง5 เป็ นกรรมการ

ชื*อ-นามสกุล
นายสัญญา ศรายุทธ
อายุ 73 ปี
ตําแหน่ งในปั จจุบันของบริษัท
รองประธานกรรมการและกรรมการบริ หาร
ประเภทกรรมการที*จะเสนอแต่ งตัง5
กรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
เป็ นกรรมการรายเดิมของบริษัท ซึงคณะกรรมการบริษัทได้ พจิ ารณาถึงความเหมาะสมในด้ านคุณสมบัติ
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการทีครบออกตามวาระแล้ ว เห็นว่าเป็ นผู้มคี ณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามแต่งตังให้ เป็ นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการทีเกียวข้ อง
การศึกษา
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Pittsburg State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Poona University ประเทศอินเดีย
การฝึ กอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที
15/2004
ตําแหน่ ง/ประสบการณ์ ทาํ งาน
2546 - ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการและกรรมการบริ หาร บริษัท ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน)
2543 – 2545
อัครราชทูต (ฝ่ ายการพาณิชย์) สหราชอาณาจักร กรมส่งเสริมการส่งออก
กระทรวงพาณิชย์
2540 – 2543
อัครราชทูต (ฝ่ ายการพาณิชย์) เยอรมัน กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
2538 – 2540
อัครราชทูตทีปรึกษา (ฝ่ ายการพาณิชย์) ประเทศกรีก กรมส่งเสริมการส่งออก
กระทรวงพาณิชย์
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2536 – 2538

อัครราชทูตทีปรึกษา (ฝ่ ายการพาณิชย์) สหราชอาณาจักร กรมส่งเสริมการส่งออก
กระทรวงพาณิชย์

ประวัตกิ ารดํารงตําแหน่ งกรรมการของ บริษทั ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ ง

ตําแหน่ งด้ านกรรมการ
ตําแหน่ งด้ านบริหาร

- รองประธานกรรมการ
- กรรมการบริหาร

จํานวนปี ที*ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการบริษัทฯ
11 ปี (ตังแต่ พ.ศ. 2546 ถึง ปั จจุบนั )
การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2557
การประชุมคณะกรรมการ 12/13 ครัง
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปี ทีผ่านมา
การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื*น ๆ
- การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื*นที*เป็ นบริษทั จดทะเบียน
- ไม่มี - การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื*นที*ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน
- ไม่มี - การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื*นที*อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
- ไม่มี ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่ อย
ความสัมพันธ์ กบั บริษทั /บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วม หรือนิตบิ ุคคลที*อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจที*มนี ัยสําคัญ อันอาจมีผลทําให้ ไม่ สามารถทําหน้ าที*ได้ อย่ างเป็ นอิสระ
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ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ข้ อมูลของผู้ได้ รับการเสนอชื*อเพื*อเลือกตัง5 เป็ นกรรมการ

ชื*อ-นามสกุล
นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี
อายุ 57 ปี
ตําแหน่ งในปั จจุบันของบริษัท
กรรมการและกรรมการผู้จดั การใหญ่
ประเภทกรรมการที*จะเสนอแต่ งตัง5
กรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
เป็ นกรรมการรายเดิมของบริษัท ซึงคณะกรรมการบริษัทได้ พจิ ารณาถึงความเหมาะสมในด้ านคุณสมบัติ
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการทีครบออกตามวาระแล้ ว เห็นว่าเป็ นผู้มคี ณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามแต่งตังให้ เป็ นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการทีเกียวข้ อง
การศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิบตั ร ผู้เชียวชาญศัลยศาสตร์ออร์ โธปิ ดิกส์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การฝึ กอบรม
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (ว.ป.อ.) รุ่นที 51
- หลักสูตร Corporate Governance Report of Thai Listed Companies
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที
50/2004
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที
15/2004
- หลักสูตร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ตําแหน่ ง/ประสบการณ์ ทาํ งาน
2545 – ปั จจุบนั กรรมการและกรรมการผู้จดั การใหญ่ บริษัท ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน)
2549 – 2551
กรรมการ การประปานครหลวง
2540 – 2545
กรรมการผู้จดั การ โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ จํากัด
2531 – 2540
แพทย์ศลั ยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดิกส์ โรงพยาบาลหาดใหญ่
ประวัตกิ ารดํารงตําแหน่ งกรรมการของ บริษทั ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ งด้ านกรรมการ - กรรมการ
ตําแหน่ งด้ านบริหาร
- กรรมการผู้จดั การใหญ่
จํานวนปี ที*ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการบริษัทฯ
12 ปี (ตังแต่ พ.ศ. 2545 ถึง ปั จจุบนั )
การถือหุ้นในบริษัท
ร้ อยละ 5.88 ของทุนจดทะเบียนทีเรียกชําระแล้ ว
(ณ วันที 25 ธันวาคม 2557)
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2557
การประชุมคณะกรรมการ 13/13 ครัง
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปี ทีผ่านมา
ตําแหน่ ง

การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื*น ๆ
- การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื*นที*เป็ นบริษทั จดทะเบียน
- ไม่มี - การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื*นที*ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน
- ไม่มี - การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื*นที*อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
- ไม่มี ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่ อย
ความสัมพันธ์ กบั บริษทั /บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วม หรือนิตบิ ุคคลที*อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจที*มนี ัยสําคัญ อันอาจมีผลทําให้ ไม่ สามารถทําหน้ าที*ได้ อย่ างเป็ นอิสระ
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ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ข้ อมูลของผู้ได้ รับการเสนอชื*อเพื*อเลือกตัง5 เป็ นกรรมการ

ชื*อ-นามสกุล
นายกิตพิ นั ธุ์ ศศะนาวิน
อายุ 69 ปี
ตําแหน่ งในปั จจุบันของบริษัท
กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา
ประเภทกรรมการที*จะเสนอแต่ งตัง5
กรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
เป็ นกรรมการรายเดิมของบริษัท ซึงคณะกรรมการบริษัทได้ พจิ ารณาถึงความเหมาะสมในด้ านคุณสมบัติ
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการทีครบออกตามวาระแล้ ว เห็นว่าเป็ นผู้มคี ณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามแต่งตังให้ เป็ นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการทีเกียวข้ อง
การศึกษา
- ปริญญาตรี นิตศิ าสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึ กอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที
112/2014
ตําแหน่ ง/ประสบการณ์ ทาํ งาน
2556 – ปั จจุบนั กรรมการและประธานกรรมการสรรหา บริ ษัท ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน)
2545 - 2556
ทีปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน)
2540 – 2545
ประธานกรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน)
2526 – 2530
กรรมการผู้จดั การ บริษัท กฎหมายนิติสรณ์ จํากัด
2524 – 2526
หัวหน้ าสํานักงานทนายความเทพศรีหริศ
2517 - 2526
ทนายความอาวุโส สํานักกฎหมาย ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน
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ประวัตกิ ารดํารงตําแหน่ งกรรมการของ บริษทั ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ ง

ตําแหน่ งด้ านกรรมการ
ตําแหน่ งด้ านบริหาร

- กรรมการ
- ประธานกรรมการสรรหา
- ไม่มี

จํานวนปี ที*ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการบริษัทฯ
1 ปี (ตังแต่ พ.ศ. 2556 ถึง ปั จจุบนั )
การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2557
การประชุมคณะกรรมการ 13/13 ครัง
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปี ทีผ่านมา
การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื*น ๆ
- การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื*นที*เป็ นบริษทั จดทะเบียน
- ไม่มี –
- การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื*นที*ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน
- ไม่มี –
- การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื*นที*อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
- ไม่มี ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่ อย
ความสัมพันธ์ กบั บริษทั /บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วม หรือนิตบิ ุคคลที*อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจที*มนี ัยสําคัญ อันอาจมีผลทําให้ ไม่ สามารถทําหน้ าที*ได้ อย่ างเป็ นอิสระ
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ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ข้ อมูลของผู้ได้ รับการเสนอชื*อเพื*อเลือกตัง5 เป็ นกรรมการ

ชื*อ-นามสกุล
นายจรัญ วิวฒ
ั น์เจษฎาวุฒิ
อายุ 51 ปี
ตําแหน่ งในปั จจุบันของบริษัท
กรรมการและกรรมการสรรหา
ประเภทกรรมการที*จะเสนอแต่ งตัง5
กรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
เป็ นกรรมการรายเดิมของบริษัท ซึงคณะกรรมการบริษัทได้ พจิ ารณาถึงความเหมาะสมในด้ านคุณสมบัติ
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการทีครบออกตามวาระแล้ ว เห็นว่าเป็ นผู้มคี ณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามแต่งตังให้ เป็ นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการทีเกียวข้ อง
การศึกษา
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึ กอบรม
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที 26/2556)
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุตธิ รรมชันสูง (บยส.) รุ่นที 15/2010
- หลักสูตร วิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที 9/2009
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที
98/2008
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที
9/2004
- หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที 13 (ปปร. 13)
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ตําแหน่ ง/ประสบการณ์ ทาํ งาน
2545 – ปั จจุบนั กรรมการ และกรรมการสรรหา บริษัท ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน)
2542 – ปั จจุบนั กรรมการ บริษัท ศานติ กรีนแพค จํากัด
2537 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจ.อาร์ ดับเบิลยู ยูทลิ ติ ี จํากัด (มหาชน)
2551 – 2552
กรรมการ การประปานครหลวง
2549 – 2551
กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
2549 – 2551
กรรมการ องค์การจัดการนําเสีย
2544 – 2550 ผู้ชํานาญการ กรรมาธิการพลังงาน
2546 – 2547
ผู้ชํานาญการกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฏร
2546 – 2547
กรรมการ บริษัท โปรเฟสชันแนลเวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน)
ประวัตกิ ารดํารงตําแหน่ งกรรมการของ บริษทั ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ
- กรรมการสรรหา
ตําแหน่ งด้ านบริหาร
- ไม่มี
จํานวนปี ที*ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการบริษัทฯ
12 ปี (ตังแต่ พ.ศ. 2545 ถึง ปั จจุบนั )
การถือหุ้นในบริษัท
ร้ อยละ 1.34 ของทุนจดทะเบียนทีเรียกชําระแล้ ว
(ณ วันที 25 ธันวาคม 2557)
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2557
การประชุมคณะกรรมการ 11/13 ครัง
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปี ทีผ่านมา

ตําแหน่ ง

ตําแหน่ งด้ านกรรมการ

การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื*น ๆ
- การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื*นที*เป็ นบริษทั จดทะเบียน จํานวน 1 แห่ง ได้ แก่
1. ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจ.อาร์ ดับเบิลยู ยูทลิ ติ ี จํากัด (มหาชน)
- การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื*นที*ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน จํานวน 1 แห่ง ได้ แก่
1. กรรมการ บริษัท ศานติ กรีนแพค จํากัด
- การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื*นที*อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
- ไม่มี ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่ อย
ความสัมพันธ์ กบั บริษทั /บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วม หรือนิตบิ ุคคลที*อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจที*มนี ัยสําคัญ อันอาจมีผลทําให้ ไม่ สามารถทําหน้ าที*ได้ อย่ างเป็ นอิสระ
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ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ข้ อมูลของผู้ได้ รับการเสนอชื*อเพื*อเลือกตัง5 เป็ นกรรมการ

ชื*อ-นามสกุล
นายสุชีพ บุญวีระ
อายุ 55 ปี
ตําแหน่ งในปั จจุบันของบริษัท
กรรมการและกรรมการบริหาร
ประเภทกรรมการที*จะเสนอแต่ งตัง5
กรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
เป็ นกรรมการรายเดิมของบริษัท ซึงคณะกรรมการบริษัทได้ พจิ ารณาถึงความเหมาะสมในด้ านคุณสมบัติ
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการทีครบออกตามวาระแล้ ว เห็นว่าเป็ นผู้มคี ณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามแต่งตังให้ เป็ นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการทีเกียวข้ อง
การศึกษา
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การฝึ กอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที
112/2014
ตําแหน่ ง/ประสบการณ์ ทาํ งาน
2555 – ปั จจุบนั กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน)
2548 – 2555
เจ้ าหน้ าทีธุรกิจลูกค้ าผู้ประกอบการ 2 ธนาคารกสิกรไทย
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ประวัตกิ ารดํารงตําแหน่ งกรรมการของ บริษทั ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่ ง
ตําแหน่ งด้ านกรรมการ - กรรมการ
ตําแหน่ งด้ านบริหาร
- กรรมการบริหาร
จํานวนปี ที*ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการบริษัทฯ
การถือหุ้นในบริษัท

2 ปี (ตังแต่ พ.ศ. 2555 ถึง ปั จจุบนั )
ร้ อยละ 0.61 ของทุนจดทะเบียนทีเรียกชําระแล้ ว
(ณ วันที 25 ธันวาคม 2557)
การประชุมคณะกรรมการ 13/13 ครัง
ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปี ทีผ่านมา

การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2557
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื*น ๆ
- การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื*นที*เป็ นบริษทั จดทะเบียน
- ไม่มี –
- การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื*นที*ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน
- ไม่มี –
- การดํารงตําแหน่ งในกิจการอื*นที*อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
- ไม่มี ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่ อย
ความสัมพันธ์ กบั บริษทั /บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วม หรือนิตบิ ุคคลที*อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจที*มนี ัยสําคัญ อันอาจมีผลทําให้ ไม่ สามารถทําหน้ าที*ได้ อย่ างเป็ นอิสระ
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ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ข้ อมูลของผู้สอบบัญชี
ชื*อ-นามสกุล
สถานที*ทาํ งาน
ตําแหน่ ง
การศึกษา
2552 – 2553
2551
2548
2539
2537
2535

นายพจน์ อัศวสันติชยั
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
ผู้สอบบัญชี

อายุ

48 ปี

หลักสูตรอภิธรรมชันต้ น มูลนิธิอภิธรรมวัดศรีสดุ าราม
ผู้สอบบัญชีธุรกิจการประกันภัย ตังแต่ 22 กุมภาพันธ์ 2551
ผู้สอบบัญชีซงึ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบ ตังแต่ 27 มกราคม 2548 – 20 ธันวาคม 2557
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 4891
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การฝึ กอบรม
-

สัมมนาเกียวกับด้ านบัญชี ด้ านสอบบัญชีอย่างต่อเนือง โครงการ MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2548
การอบรมผู้ตรวจสอบภายใน หลักสูตรสภาวิชาชีพบัญชีฯ
การอบรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศของสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2548
ผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การบริการความเสียงและการควบคุมภายในตามแนว COSO

ตําแหน่ ง/ประสบการณ์ ทาํ งาน
ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี
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แผนที*แสดงสถานที*ประชุม
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