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ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 41 ประจาปี 2562
ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้ วย
1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 40 ประจาปี 2561
2. รายงานประจาปี 2561
3. ข้ อมูลผู้สอบบัญชี
4. ประวัติบคุ คลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการเดิม 5 คน
5. คานิยามกรรมการอิสระของบริ ษัท
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
7. หลักเกณฑ์และวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
8. ข้ อบังคับเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน) มีมติ อนุมตั ิให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 41
ประจาปี 2562 ในวันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้ องประชุม Sikarin Grand Room ชัน้ 8 อาคาร 3 โรง
พยาบาลศิคริ นทร์ เลขที่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โดยมีระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 40 ประจาปี 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 40 ประจาปี 2561 ได้ จดั ขึ ้นในวันจันทร์ ที่
23 เมษายน 2561 บริ ษัทได้ จดั ทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 40 ประจาปี 2561 และได้ ดาเนินการจัดส่งให้ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด พร้ อมทังได้
้ เผยแพร่รายงานการประชุม
ดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริ ษัทแล้ ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมที่จัดส่งล่วงหน้ าให้ ผ้ ถู ือหุ้นแล้ ว
พร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ (สิ่ งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที ่ 1)
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารั บรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 40 ประจาปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่าง
ครบถ้ วนและถูกต้ องแล้ ว
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การลงมติ

วาระนี ้ต้ องได้ รับมติอนุมตั ิรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน
วาระที่ 3
พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
บริ ษัทได้ สรุ ปผลการดาเนินงานของบริ ษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่
เกิดขึ ้นในรอบปี 2561 ไว้ ในรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2561 ซึง่ มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี ที่
จัดส่งล่วงหน้ าให้ ผ้ ถู ือหุ้นแล้ ว พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ (สิ่ งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที ่ 2)
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2561 เพื่อให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
การลงมติ
เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 4
พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงิน สาหรับรอบบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 18 และพระราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 ซึง่ กาหนดให้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการทางบดุล และงบ
กาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณา
อนุมัติ ทังนี
้ ้ รายงานและงบการเงิ น ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย สาหรั บรอบบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ ผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว ซึ่งมีรายละเอียด
ปรากฏรายงานประจาปี 2561 ในหัวข้ อ “งบการเงิน” ที่จดั ส่งล่วงหน้ าให้ ผ้ ถู ือหุ้นแล้ ว พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ (สิ่ ง
ทีส่ ่งมาด้วยลาดับที ่ 2) ซึง่ สรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
รายการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม
(ล้ านบาท)
4,975.65
5,532.26
หนี ้สินรวม
(ล้ านบาท)
1,296.63
1,750.90
ส่วนของผู้ถือหุ้น
(ล้ านบาท)
3,679.02
3,734.44
รายได้ รวม
(ล้ านบาท)
2,697.72
3,473.96
กาไรสุทธิ
(ล้ านบาท)
213.24
242.42
กาไรต่อหุ้น
(บาท/หุ้น)
0.11
0.12
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็ น สมควรให้ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ ร ายงานและงบการเงิ น
สาหรั บรอบบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรั บรองจากผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท และผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วและคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว
การลงมติ
วาระนี ้ต้ องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
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วาระที่ 5
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นเงินสารองตามกฎหมายและการจ่ ายเงินปั น
ผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มี
การแก้ ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 ซึง่ กาหนดให้ การจ่ายเงินปั นผลต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั น
ผลระหว่างกาลที่ให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจอนุมัติให้ จ่ายเงินปั นผลได้ และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และมาตรา 116 ซึง่ กาหนดว่า บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อย
กว่าร้ อยละห้ าของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อย
ละสิบของทุนจดทะเบียน
จากผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษัทประจาปี 2561 บริ ษัทมีกาไรสุทธิตามงบการเงินรวมจานวน
242,419,603 บาท และกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจานวน 213,244,664 บาท ดังนัน้ บริ ษัทจึงจัดสรรเงินกาไรสุทธิ
ประจาปี เป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น 10,662,233.19 บาท (สิบล้ านหกแสนหกหมื่นสองพันสองร้ อยสามสิบสามบาทสิบเก้ าสตางค์)
ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิ ประจาปี 2561 ของงบเฉพาะกิ จการเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และตามนโยบาย
จ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทกาหนดให้ จ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิได้ ไม่เกินร้ อยละ 70 กาไรสุทธิของบริ ษัทหลังหักภาษี เงินได้ นิติ
บุคคลและสารองต่างๆ ตามกฎหมายและที่บริ ษัทกาหนดไว้ ในแต่ละปี บริ ษัทจึงขอเสนอจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2561 ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น จานวน 1,999,328,649 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) คิดเป็ นเงินปั นผลจานวน
ทังสิ
้ ้นไม่เกิน 139,953,005.43 บาท (หนึ่งร้ อยสามสิบเก้ าล้ านเก้ าแสนห้ าหมื่นสามพันห้ าบาทสี่สิบสามสตางค์) ซึ่งคิดเป็ น
อัตราส่วนร้ อยละ 65.63 ของกาไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท โดยมี
ข้ อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2561 กับปี ที่ผา่ นมา ดังนี ้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
ปี 2561
ปี 2560
กาไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ
(บาท)
213,244,664 150,635,029
จานวนหุ้นที่ออกเรี ยกชาระแล้ ว
(หุ้น)
1,999,328,649 1,963,122,395
อัตราเงินปั นผลต่อหุ้น
(บาท : หุ้น)
0.07
0.05
สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกาไรสุทธิ (ร้ อยละ)
65.63
65.16
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิจัดสรรเงินกาไรสุทธิเป็ นทุน
สารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท โดยให้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงิน
ปั นผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2562 และกาหนดวันจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
ทังนี
้ ้ อัตราการจ่ายเงินปั นผลเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท แต่การให้ สทิ ธิดงั กล่าว ยังไม่มี
ความแน่นอน เนื่องจากต้ องรออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
การลงมติ
วาระนี ้ต้ องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
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วาระที่ 6
พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่ าสอบบัญชีประจาปี 2562
.
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 19 และพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 ซึ่งกาหนดว่า ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี แต่ งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและ
กาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี ของบริ ษัททุกปี และมาตรา 121 ซึ่งกาหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน
ลูกจ้ าง หรื อผู้ดารงตาแหน่งหน้ าที่ใดๆ ของบริ ษัท นอกจากนี ้ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนกาหนดให้ บริ ษัทจดทะเบียนมี
การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีรายใดปฏิบตั ิหน้ าที่สอบทาน หรื อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริ ษัทมาแล้ ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรื อไม่ โดยสามารถแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สงั กัดสานักงานสอบบัญชี
เดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบตั ิหน้ าที่จากการหมุนเวียน
ผู้สอบบัญชีได้ เมื่อพ้ นระยะเวลาอย่างน้ อย 5 รอบปี บัญชีติดต่อกันนับแต่วนั ที่พ้นจากการปฏิบตั ิหน้ าที่
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจาปี
2562 โดยได้ ประเมินจากความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ ในการ
ตรวจสอบอันเป็ นประโยชน์ตอ่ ธุรกิจที่จะได้ รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่ง ตัง้ บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี
2562 ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี ้
รายชื่อผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ จานวนปี ที่เป็ นผู้สอบบัญชีให้ บริษัท
1. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพฒ
ั น์
9012
1 ครัง้ /ปี 2561
2. นายธนะวุฒิ พิบลู ย์สวัสดิ์
6699
โดยกาหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชี ข้างต้ น คนใดคนหนึ่ง หรื อ ผู้สอบบัญ ชี ท่านอื่ นที่สานัก งานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พ ย์ ให้ ความเห็ นชอบ ซึ่ง เป็ นผู้สอบบัญ ชี จากบริ ษั ท สอบบัญชี ธ รรมนิติ จ ากัด เป็ นผู้ท าการ
ตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท และลงนามในรายงานการสอบบัญชี ทัง้ นี ้ ข้ อมูลเกี่ยวกับ ประวัติและ
ประสบการณ์การทางานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่ งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที ่ 3 และกาหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจานวน
เงินไม่เกิน 1,170,000 บาท (หนึ่งล้ านหนึง่ แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้ วน) เพิ่มขึ ้นจากปี 2561 เป็ นจานวนเงิน 45,000 บาท (สี่หมื่นห้ า
พันบาทถ้ วน) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ค่ าตอบแทนการสอบบัญชี
ค่าตรวจสอบบัญชีประจาปี
ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ

ปี 2562 (ปี ที่เสนอ)
1,170,000
80,000

ปี 2561
1,125,000
80,000

ปี 2560
1,100,000
86,625

ทังนี
้ ้ บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตัง้ ทัง้ 2 ท่านเป็ นผู้สอบบัญชี ที่สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อ ไม่มี ส่วนได้ เสียกับ
บริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และไม่ได้ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท จึง
มีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท
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“อนึง่ บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อยของบริ ษัท จานวน 2
บริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัท เอส เค อาร์ แมเนจเม้ นท์ จากัด และบริ ษัท โรงพยาบาล ศิคริ นทร์ หาดใหญ่ จากัด โดยมีคา่ สอบบัญชีรวม
จานวน 2,160,000 บาท”
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังบริ
้ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด โดยนางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพฒ
ั น์ ทะเบียนเลขที่ 9012 หรื อ
นายธนะวุฒิ พิบลู ย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 เป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2562 ของบริ ษัท และในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีดงั กล่าวไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสานักงานทาหน้ าที่ตรวจสอบ
บัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทแทนผู้สอบบัญชีดงั กล่าวได้ และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 เป็ นเงิน
1,170,000 บาท (หนึ่งล้ านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้ วน) เพิ่มขึ ้นจากปี 2561 เป็ นจานวนเงิน 45,000 บาท (สี่หมื่นห้ าพันบาท
ถ้ วน)
การลงมติ
วาระนี ้ต้ องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 7
พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตาแหน่ งตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 9 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) กาหนดให้ การประชุมสามัญประจาปี ทุกครั ง้ ให้ กรรมการออกจาก
ตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 เป็ นอัตรา โดยกรรมการที่พ้นตาแหน่งอาจถูกเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้ คณะกรรมการของ
บริ ษัทมีจานวน 15 คน ดังนันกรรมการที
้
่ออกตามวาระ 5 คนในปี นี ้ ได้ แก่
1. พลตารวจโทจารักษ์ แสงทวีป
รองประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชยั ธนบุญชัย
รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
3. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
4. นายกษิ ดิศ อัชนันท์
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
5. ดร.ทิม นพรัมภา
กรรมการ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม เพื่อ
รับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้ เปิ ดเผยไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท ตังแต่
้ วนั ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 จนถึง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 แต่ไม่มีผ้ ใู ดเสนอรายชื่อเข้ ามายังบริ ษัท
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คณะกรรมการสรรหา ซึง่ ไม่รวมกรรมการที่มีสว่ นได้ เสีย จึงได้ พิจารณาถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติตามที่
กฎหมายบริ ษัท มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด คณะกรรมการ
สรรหาได้ ดาเนินการพิจารณาสรรหากรรมการเป็ นรายบุคคล โดยกรรมการสรรหาที่มีส่วนได้ เสียไม่ได้ ออกเสียงเลือกตนเอง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท โดยได้ พิจารณาถึงความเหมาะสมที่
จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริ ษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ของกรรมการที่
ต้ องการสรรหาให้ มีความหลากหลาย และสอดคล้ องกับกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยใช้ การวิเคราะห์ทักษะ
ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านของคณะกรรมการแล้ ว จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการทัง้ 5 ท่านข้ างต้ น
กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง ไม่ ร วมกรรมการที่ มี ส่ ว นได้ เสี ย ได้ พิ จ ารณา
คุณสมบัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการเป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ทังทางด้
้
านทักษะ
วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านที่เ ป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริ ษัท รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษัทและ
กรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผา่ นมา ตลอดจนการมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 และข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงมีมติเห็นชอบตามความเห็น
ของคณะกรรมการสรรหา และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการ
้
5 ราย ซึ่งเป็ นกรรมการที่ครบ
กาหนดออกตามวาระกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัท ต่อไปอีกวาระหนึง่ ดังมีรายนามดังต่อไปนี ้
1. พลตารวจโทจารักษ์ แสงทวีป
รองประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชยั ธนบุญชัย
รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
3. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
4. นายกษิ ดิศ อัชนันท์
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
5. ดร.ทิม นพรัมภา
กรรมการ
ทังนี
้ ้ ผู้ได้ รับการเสนอชื่ อไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผู้บริ หารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิ ดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัท และได้ แนบประวัติของบุคคลที่ได้ รับให้ เสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่ งที ่ส่งมาด้วยลาดับที ่ 4 ทังนี
้ ้ ผู้ได้ รับการเสนอชื่อลาดับที่ 2 ลาดับที่ 3 และ ลาดับที่ 4 มีคณ
ุ สมบัติความเป็ นอิสระ
ครบถ้ วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริ ษัท ซึ่งเป็ นไปตามข้ อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน โดยรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่ งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที ่ 5
การลงมติ
วาระนี ้ต้ องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึ่งได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนที่จะ
พึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธานออกเสียงชี ้ขาด
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ทังนี
้ ้ เพื่อการปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ในการเลือกตังกรรมการในครั
้
ง้ นี ้ บริ ษัทจะ
เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล โดยใช้ คะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ถือ
ทังหมดโดยไม่
้
ต้องแบ่งคะแนนเสียง บุคคลที่ได้ คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตาแหน่งจะเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ น
กรรมการในตาแหน่งนัน้
วาระที่ 8
พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญ ญัติ บริ ษัท มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่ มีก ารแก้ ไข
เพิ่มเติม) มาตรา 90 กาหนดว่า ห้ ามมิให้ บริ ษัทจ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้ นแต่เป็ นค่าตอบแทนตามข้ อบังคับ
ของบริ ษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริ ษัทมิได้ กาหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามให้ เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง
ประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้ พิจารณาหลักเกณฑ์กาหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการ
ผลการปฏิบตั ิงาน อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ การเติบโตและผลการดาเนินงานของบริ ษัท สภาพคล่อง
ทางธุรกิจ และผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการแต่ละคน รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
โดยเปรี ยบเทียบอ้ างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกับ บริ ษัท หรื อใกล้ เคียงกัน และเห็นสมควรนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัทให้
เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ ทังคณะกรรมการบริ
้
ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดในรู ป
ของเงินประจาตาแหน่ง เบี ้ยประชุม และบาเหน็จ เป็ นเงินรวม 12,000,000 บาท (สิบสองล้ านบาทถ้ วน) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
โปรดระบุรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ
ค่ าตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท) ปี 2562
กรรมการ
เงินประจาตาแหน่ ง
เบีย้ ประชุม
บาเหน็จ
คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริ ษัท
340,000

รองประธานกรรมการ
1,020,000

กรรมการ
3,740,000
คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
40,000

กรรมการตรวจสอบ
80,000
คณะกรรมการชุดย่ อยอื่นๆ
ประธานกรรมการชุดย่อย
กรรมการชุดย่อย
ทังนี
้ ้ ส่วนที่เหลือหลังหักเงินประจาตาแหน่งและค่าเบี ้ยประชุมประจาปี 2562 ขออานาจให้ ประธานกรรมการ
บริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ แต่รวมแล้ วไม่เกิน 12,000,000 บาท
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ ทังคณะกรรมการบริ
้
ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
ประจาปี 2562 เป็ นเงิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้ านบาทถ้ วน)
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การลงมติ
ถือหุ้นซึง่ มาประชุม

วาระนี ้ต้ องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้

วาระที่ 9
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 กาหนดให้
“ผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่น
นอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ” นอกจากนี ้ วาระนี ้กาหนดขึ ้นเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม และ/หรื อให้ ความเห็น
ต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริ ษัท (ถ้ ามี) และ/หรื อให้ คณะกรรมการบริ ษัทชี ้แจงตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรบรรจุวาระนี ้เพื่อเปิ ดโอกาสแก่ผ้ ถู ือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ ที่
ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดไว้ ในการประชุมครัง้ นี ้ และเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม (ถ้ า
มี) และ/หรื อคณะกรรมการบริ ษัทตอบข้ อซักถาม หรื อชี ้แจงผู้ถือหุ้น
ทัง้ นี จ้ ากการที่ บ ริ ษั ท ได้ เ ปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถื อ หุ้น สามารถเสนอเพิ่ ม เติ ม วาระการประชุ ม ได้ ตัง้ แต่ วัน ที่ 5
กุมภาพันธ์ 2562 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ ของบริ ษัท นัน้ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระ
เพิ่มเติม
อนึ่ง บริ ษัทได้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 (Record Date) ใน
วันที่ 22 มีนาคม 2562
บริ ษัทจึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นบริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน) เข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่
ดังกล่าว โดยทางบริ ษัทได้ เผยแพร่ หนังสือเชิญ ประชุมและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมในครัง้ นี ้ในเว็บไซต์ของ
บริ ษัทฯ (www.sikarin.com) ตังแต่
้ วนั ที่ 21 มีนาคม 2562 เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีโอกาสพิจารณาวาระต่างๆ โดยในวันประชุม บริ ษัท
จะเปิ ดให้ ลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตังแต่
้ เวลา 7.00 น.
ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้ วยตนเอง กรุ ณาถือบัตรประจาตัวประชาชนมาแสดง ส่วนผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถ
เข้ าประชุมด้ วยตนเองได้ และมีความประสงค์จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครัง้ นี ้
โปรดกรอกข้ อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรื อ แบบ ข. เท่านัน)
้ ตามแบบฟอร์ มหนังสือมอบฉันทะที่
แนบมา (สิ่ งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที ่ 6 พร้ อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) พร้ อมแนบเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อ
ผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุม และนามามอบให้ ที่ประชุมก่อนเริ่ มการประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
สามารถใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ ทงแบบ
ั้
ก. หรื อแบบ ข. หรื อแบบ ค. แบบหนึง่ แบบใดก็ได้ (หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถ
ติดต่อขอรับได้ ที่เลขานุการบริ ษัท หรื อดาวน์โหลดแบบฟอร์ มจากเว็บไซด์ของบริ ษัทได้ ที่ www.sikarin.com)
ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ กบั กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริ ษัทเป็ นผู้รับมอบฉันทะเข้ า
ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยบริ ษัทมีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ ดงั นี ้
- นายเสนีย์ จิตตเกษม อายุ 65 ปี
บ้ านเลขที่ 199/14 หมูท่ ี่ 4 ซ.บ้ านหนองบัว ต.หมากแข้ ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
- นายกระจ่ าง จารุ พฤกษ์ พนั ธ์ อายุ 76 ปี
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บ้ านเลขที่ 31 ถ.นครใน ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
(โปรดดูรายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะตามสิ่ งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที ่ 7)
บริ ษัทใคร่ ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นได้ โปรดทราบและปฏิบตั ิตามเงื่อนไข และวิธีการลงทะเบียนผู้เข้ าร่วมประชุมผู้ถือ
หุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนดังที่กาหนดในเอกสาร (สิ่ งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที ่ 7) และเพื่อความสะดวกรวดเร็ ว
ในการลงทะเบียน โปรดนาหนังสือนัดประชุม แบบฟอร์ มการลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมมาแสดงเพื่อยืนยันตนในการเข้ าร่ วม
ประชุมด้ วย
ทังนี
้ ้เพื่อให้ ท่านผู้ถือหุ้นได้ รับประโยชน์สงู สุดจากการประชุม รวมทังเป็
้ นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่าง
เต็มที่ หากท่านมีคาถามที่ต้องการให้ ชี ้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นาเสนอในครัง้ นี ้ สามารถส่งคาถามล่วงหน้ ามาที่
บริ ษัทฯ โดยใช้ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ ir.sikarin@sikarin.com หรื อโทรสารหมายเลข 02-366-9907
นอกจากนันเพื
้ ่อเป็ นการอานวยความสะดวก บริ ษัทได้ จดั ทาแผนที่สถานที่จดั การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (สิ่ งที ่
ส่งมาด้วยลาดับที ่ 9)
โดยมติคณะกรรมการ

( นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ )
เลขานุการบริษัท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ : นางปริ ญดา วงษ์ สกุล
สานักเลขานุการบริ ษัท โทร.02-366-9900 ต่อ 2702 โทรสาร 02-366-9907
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
ครัง้ ที่ 40
บริษัท ศิครินทร์ จากัด (มหาชน)
---------------------------------------------การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 (ครัง้ ที่ 40) ของบริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ จดั ประชุม
ขึ ้นเมื่อวันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้ องประชุม ชัน้ 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิคริ นทร์ เลขที่ 4/29 หมู่ 10
ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง จานวน 43 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ จานวน 140 ราย รวมทังสิ
้ ้น 183 ราย นับ
รวมจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 96,841,706 หุ้น จากจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงั ้ หมด 151,009,415 หุ้น หรื อคิดจานวนหุ้นที่เข้ าร่ วม
ประชุมเป็ นร้ อยละ 64.1296 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ ข้ อที่ 16
เริ่ มประชุมเวลา 9.00 น. โดยมี นายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานกรรมการ ทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)
โดยก่อนเริ่ มทาการประชุม ประธานฯ ได้ กล่าวแนะนาคณะกรรมการบริ ษัท ที่ปรึกษา ผู้บริ หาร และผู้ที่เข้ าร่วมประชุมท่านอื่นๆ
ที่จะทาหน้ าที่ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยมีรายนามดังต่อไปนี ้
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม จานวน 15 ท่ าน ได้ แก่
1. นายเสนีย์ จิตตเกษม
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ งองค์กร
2. พล.ต.ท.จารักษ์ แสงทวีป
รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริ หาร
3. นายศักดิ์ชยั ธนบุญชัย
รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการบริ หารความเสีย่ งองค์กร
4. นายสัญญา ศรายุทธ
รองประธานกรรมการ/กรรมการบริ หาร
5. นายจรัญ วิวฒ
ั น์เจษฎาวุฒิ
กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหา
6. นายเสนีย์ กระจ่างศรี
กรรมการ/กรรมการบริ หาร
7. นายสุชีพ บุญวีระ
กรรมการ/กรรมการบริ หาร
8. นายทิม นพรัมภา
กรรมการ/กรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
9. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นายกษิ ดิศ อัชนันท์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
11. นายวิชญะ เครื องาม
กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
12. นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี
กรรมการ/กรรมการบริ หาร
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13. นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์
14. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
15. นายกระจ่าง จารุพฤกษ์ พนั ธ์

กรรมการ/กรรมการบริ หาร/เลขานุการบริ ษัท
กรรมการ/กรรมการบริ หารความเสีย่ งองค์กร
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวเพ็ญฤดี จิตเลขา
2. นายสุรศักดิ์ สุตมาส
3. นางสมศรี ฤชุตระกูล
4. แพทย์หญิงสาวิตรี จันทนลาช
5. นายแพทย์ธงชัย ฉัตรยิ่งมงคล
6. นางสาวสุรีรัตน์ ลีลม
7. นายแพทย์เขตโสภณ จัตวัฒนกุล

ผู้อานวยการฝ่ ายการเงิน
ประธานเจ้ าหน้ าทีด่ ้ านบริ หาร
ผู้อานวยการฝ่ ายการพยาบาล
ผู้อานวยการแพทย์
รองประธานเจ้ าหน้ าที่ด้านการแพทย์
ผู้อานวยการสานักงานวางแผนงบประมาณ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลรัทริ นทร์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. พล.อ.วิโรจน์ แสงสนิท
2. นายกิติพนั ธ์ ศศะนาวิน
3. นายอานาจ คล้ ายไทย

ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาด้ านกฎหมาย

ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท สยาม อัลฟา แคปปิ ตอล จากัด จานวน 3 ท่าน ได้ แก่
1. นายโชษิต เดชวนิชยนุมตั ิ
2. นางสาวเจนจิรา เล็กวิจิตรธาดา
3. นางสาวนุจณี นิรัติศยางกูร
ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สานักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จากัด จานวน 1 ท่าน ได้ แก่
1. นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ์
ผู้สอบบัญชีท่ เี ข้ าร่ วมประชุมจากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จากัด จานวน 1 ท่าน ได้ แก่
1. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพฒ
ั น์
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 (ครัง้ ที่ 40) นี ้มีวาระการประชุมจานวน 13
วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ สง่ ให้ ทา่ นผู้ถือหุ้น เพื่อศึกษาข้ อมูลล่วงหน้ าก่อนการประชุม
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ก่อนเข้ าสูว่ าระการประชุม ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริ หาร/เลขานุการ
บริ ษัท แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงขันตอนในการประชุ
้
ม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครัง้ นี ้
นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริ หาร/เลขานุการบริ ษัท เรี ยนให้ ที่ประชุมทราบว่า บริ ษัทฯ ได้ ใช้ โปรแกรม
E-Register และ E-Voting ของศูนย์ รั บฝากหลักทรั พ ย์ ภายใต้ ก ารดาเนิน การของเจ้ า หน้ าที่ ศูน ย์ รั บฝากหลัก ทรั พย์ ตลาด
หลักทรั พย์ แ ห่ง ประเทศไทย มาใช้ ใ นการลงทะเบี ย นและนับ คะแนนในการประชุม และชี แ้ จงวิธี ปฏิ บัติใ นการออกเสีย ง
ลงคะแนนและการนับคะแนนสาหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ ดังนี ้
การประชุมจะดาเนินการไปตามลาดับวาระการประชุมตามที่แจ้ งให้ ทกุ ท่านทราบล่วงหน้ าแล้ ว โดยการลงมติในการ
ประชุมครัง้ นี ้ เป็ นการลงมติแบบเปิ ดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดความโปร่ งใสในการลงคะแนน ก่อนการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้ วย
ในการลงมติในแต่ละวาระจะมีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และนาส่งให้ ทางเจ้ าหน้ าที่ของ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผู้บนั ทึกการลงคะแนนและประมวลผล กรณีผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สง่ บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ โปรแกรม
นับคะแนนจะถือว่า เห็นชอบในวาระนันๆ
้
บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี ้ จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย
1) บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่ องหมายเกินกว่าหนึง่ ช่อง
2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องการแก้ ไขการลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกากับด้ วยทุกครัง้
เมื่อเสร็ จจากประมวลผลคะแนนแล้ ว เลขานุการบริ ษัทจะประกาศผลการนับคะแนนและสรุ ปผลการลงมติในเรื่ อง
ดังกล่าว ให้ ที่ประชุมทราบโดยผลคะแนนเสียงที่นบั ได้ จะเป็ นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าประชุมทังด้
้ วย
ตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้ จานวนหุ้นของผู้เข้ าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนันๆ
้
สาหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรื อไม่อยูใ่ นห้ องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สทิ ธิของท่านได้ โดยส่งบัตร
ลงคะแนนล่วงหน้ าให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ที่โต๊ ะนับคะแนนที่อยูบ่ ริ เวณประตูทางเข้ าออก
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นที่ทาหนังสือมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่วมประชุม และเป็ นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้
ถือหุ้นนัน้ บริ ษัทฯ จะนาคะแนนของผู้ถือหุ้นรายนันในแต่
้
ละวาระ มารวมนับตามวิธีข้างต้ น ส่วนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแต่ไม่ได้
ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีที่ได้ แจ้ งไปด้ วย
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เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 17 การลงคะแนนเสียงสาหรับวาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 วาระ
ที่ 7 และวาระที่ 12 จะต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน กล่าวคือ การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนันๆ
้ จะไม่นบั ผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับ
คะแนน
ส่วนการลงคะแนนเสียงสาหรับวาระที่ 8 ซึ่งจะต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม และ การลงคะแนนเสียงสาหรับวาระที่ 9 ถึงวาระที่ 11 จะต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนของผู้
ถือหุ้นในวาระ 8 ถึงวาระที่ 11 จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้ วย” “ไม่เห็นด้ วย” “งดออกเสียง” รวมถึงบัตรเสียเป็ นฐานในการนับ
คะแนนเสียงด้ วย
ทังนี
้ ้ การนับลงคะแนนให้ นบั หุ้น 1 หุ้นเป็ น 1 เสียง ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผู้ถือหุ้นดัง กล่าว
จะไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ยกเว้ นวาระเลือกตังกรรมการ
้
การพิจารณาในวาระใดที่ต้องมีการลงมติ ซึง่ อาจต้ องใช้ เวลาในการรวบรวมคะแนน จะขอพิจารณาให้ ดาเนินการใน
วาระต่อไปก่อนที่จะทราบผลคะแนนโดยจะแทรกรายงานผลคะแนนให้ ทราบทันทีที่นบั คะแนนเสร็ จ
เพื่ อให้ เกิ ดความโปร่ งใสในการตรวจนับคะแนนเสีย ง เลขานุก ารได้ สอบถามว่า มี ผ้ ูถื อหุ้น ท่า นใดต้ อ งการเป็ น
สักขีพยานในการนับคะแนนเสียงหรื อไม่ ซึง่ มีผ้ ถู ือหุ้นอาสาสมัครมา 3 ท่าน ดังนี ้
1. นายญาณเสฏฐ์ เตชะกิตติพงศ์
2. นางสาวกาญจนา โคกมะณี
3. นางสาวจันทิมา ทองรักษ์
หลังจากที่ประธานฯ หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากประธานฯ ได้ ชี ้แจงรายละเอียดของแต่ละวาระครบถ้ วนแล้ ว ผู้ถือหุ้น
ที่ประสงค์จะสอบถามรายละเอียดของวาระนันเพิ
้ ่มเติม กรุ ณายกมือขึ ้น เพื่อรอให้ ประธานฯ เชิญมาที่ไมโครโฟน เมื่อท่านมาที่
ไมโครโฟนแล้ ว โปรดแจ้ งชื่อก่อนตังค
้ าถาม เพื่อประโยชน์ในการจัดทารายงานการประชุม หากท่านมีเรื่ องสอบถามอื่นๆ ที่ไม่
เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุมในครัง้ นี ้ โปรดสอบถามในวาระที่ 13 วาระพิจารณาเรื่ องอื่นๆ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องที่เห็นสมควรบรรจุเป็ นวาระ
การประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้ าในระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2560
จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ื อหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระ หรื อเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณา
เลือกตังเป็
้ นกรรมการแต่อย่างใด
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นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมในเว็บไซต์ของบริ ษัท และแจ้ งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตังแต่
้ วนั ที่ 21 มีนาคม 2561 แล้ ว
ทังนี
้ ้ ในการเสนอวาระที่ 9 ถึงวาระที่ 12 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 (ครัง้ ที่ 40) ของ บริ ษัทฯ อยูภ่ ายใต้
เงื่อนไขดังนี ้
วาระที่ 9 ถึงวาระที่ 12 เป็ นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็ นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนัน้ ในการพิจารณาอนุมตั ิ
วาระที่ 9 ถึงวาระที่ 12 ดังกล่าว หากมีวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันวาระใดวาระหนึง่ ไม่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น จะถือว่าวาระอื่นๆ ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็ นเงื่อนไขซึ่งกันและกันที่ได้ รับการอนุมตั ิแล้ วเป็ นอันยกเลิก และจะไม่มี
การพิจารณาวาระอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็ นเงื่อนไขซึง่ กันและกันกับวาระซึง่ ไม่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 (ครัง้ ที่ 40) นี ้อีกต่อไป
จากนัน้ ประธานฯ กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2561 (ครั ง้ ที่ 40) ของ บริ ษั ท ศิ คริ น ทร์ จากัด
(มหาชน) เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ

ประธานฯ ได้ กล่าวถึง ภาวะเศรษฐกิจในยุคดิจิตอลที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั (Digital Economy) ซึ่งมีความพัฒนาและ
ความก้ าวไกล ทังนี
้ ้ ประเทศไทยก็เป็ นอีกหนึง่ ประเทศที่ได้ รับผลกระทบจากเรื่ องดังกล่าว ซึง่ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ทาให้ เกิด
การไหลเวียนของระบบต่างๆ ที่มีการพัฒนาทังในเรื
้ ่ องของการค้ าและการลงทุน เป็ นยุคไร้ พรหมแดน ยุคที่การสื่อสารนัน้
ครอบคลุมไปทุกมิติ จะเห็นได้ จากการเคลือ่ นย้ ายเสรี หรื อที่เรี ยกกันว่า Free Flow คือ
1. การไหลเวียนของประชากรที่สามารถเดินทางไปยังสถานที่ตา่ งๆ ได้ อย่างเสรี
2. ข้ อมูลต่างๆ ที่เราสามารถตรวจสอบได้ อย่างทัว่ ถึงผ่านเทคโนโลยี เช่น การสืบค้ นข้ อมูลผ่าน Google
3. สินค้ าและบริ การต่างๆ ที่แพร่กระจายอย่างกว้ างขวาง
4. เงินทุนจากการลงทุนได้ อย่างเสรี
ฉะนัน้ นับตังแต่
้ ปี 2558 ที่ประเทศไทยได้ เข้ าสู่ AEC จึงทาให้ เกิดฐานการผลิตและการเกาะกลุม่ ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศต่างๆ ที่ใหญ่ขึ ้น ส่วนหนึ่งเห็นได้ จากการติดต่อปฏิสมั พันธ์ ทางการค้ าหรื อทางการทูต การมีนกั ธุรกิจใหญ่ๆ เข้ ามา
เจรจาทาการลงทุน ทังนี
้ ้ ประเทศไทยถือประเทศหนึง่ ที่มีจดุ ยุทธศาสตร์ ในเรื่ องที่ตงของประเทศที
ั้
่สาคัญ เช่น มีพื น้ ที่ซงึ่ ติดทะเล
รวมถึงบริ เวณโดยรอบติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้ านต่างๆ ที่เรี ยกว่า กลุม่ ประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม) ด้ วย
สาเหตุดงั กล่าว ประเทศจีนจึงกาลังพยายามสร้ างโครงข่ายในการติดต่อกลุม่ ประเทศเหล่านี ้ผ่านการเข้ ามาลงทุนในประเทศ
ไทย และจะทาให้ เกิดปรากฏการณ์ทางการค้ าขึ ้น ยกตัวอย่างเหตุการณ์ลา่ สุด เช่น การเข้ ามาของ Jack Ma ที่ลงนามบันทึก
ความเข้ าใจกับประเทศไทย เป็ นต้ น
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หากมองในเรื่ องธุรกิจของโรงพยาบาล ซึง่ เป็ นธุรกิจที่นา่ จับตามองเพราะเป็ นสิง่ ที่ผ้ คู นเริ่ มตระหนักและให้ ความสนใจ
รวมถึงผู้คนในสังคมเริ่ มก้ าวเข้ าสูส่ งั คมของผู้สงู วัยมากขึ ้น บริ ษัทฯ มองว่า ธุรกิจของบริ ษัทฯ จึงยังมีโอกาส และความเป็ นไปได้
ที่จะสร้ างธุรกิจให้ แข็งแกร่งมากยิ่งขึ ้น ด้ วยการหาตลาดหรื อลูกค้ ารายใหม่ รวมทังการเสริ
้
มสร้ างนวัตกรรมและเทคโนโลยีตา่ งๆ
ทัง้ นี ้ แม้ ว่าธุ ร กิ จ ของโรงพยาบาลนัน้ จะยัง คงอยู่ แ ละสามารถก้ าวไปสู่อนาคตได้ แต่สิ่งสาคัญ อีก สิ่ง หนึ่ง ที่ ต้อ งตระหนัก
นอกเหนือจากเรื่ องของทุนที่เป็ นเงินนันคื
้ อทุนที่เรี ยกว่าทรัพยากรมนุษย์ ดังนันวาระในการประชุ
้
มวันนี ้ บริ ษัทฯ จะมีวาระที่
บริ ษัทฯ พยายามจะดึงศักยภาพของทุนที่เรี ยกว่าทรัพยากรมนุษย์ดงั กล่าว ซึ่งถื อเป็ นกาลังสาคัญของการดาเนินธุรกิจของ
โรงพยาบาล
นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริ หาร/เลขานุการบริ ษัท ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อ
ทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 39 ประจาปี 2560

ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทฯ ได้ จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 39 ประจาปี 2560 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 ให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมทังได้
้ เผยแพร่ ไว้ ในเว็บไซต์แล้ ว
จึงขอเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาและลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 39 ประจาปี 2560 ซึง่ ประชุมเมื่อวัน
พุธที่ 19 เมษายน 2560
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการเสนอแนะหรื อแก้ ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรื อไม่
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอแนะหรื อขอแก้ ไขรายงานการประชุม
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้ งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วย
คะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 39 ประจาปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันพุธที่ 19 เมษายน 2560
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้ วย

จานวน (เสียง)
126,401,321
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คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000 %

ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

0
1,260
0

0.0000 %
- *
- *

126,402,581
100.0000 %
*ไม่นบั ผูท้ ีง่ ดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน
หมายเหตุ ในวาระนี ้ มี ผ้ ูถื อ หุ้น เข้ า ร่ ว มประชุ ม เพิ่ ม ขึน้ จากเมื่ อ ตอนเริ่ ม เปิ ดประชุม 29 ราย
นับเป็ นจานวนหุ้นได้ 29,560,875 หุ้น
วาระที่ 3

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ นายแพทย์ อติรัชต์ จรู ญศรี กรรมการ/กรรมการบริ หาร เป็ นผู้รายงานผลการดาเนินงานของ
บริ ษัทฯ ในรอบปี 2560 ให้ ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งในวาระนี ้ไม่มีการลงมติ แต่หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแนะนาหรื อ
ซักถามก็สามารถทาได้
นายแพทย์อติรัชต์ จรู ญศรี กรรมการ/กรรมการบริ หาร รายงานต่อที่ประชุมว่า ภายในปี 2563 บริ ษัทฯ มีเป้าหมายที่
จะทาให้ โรงพยาบาลมีคุณภาพในระดับ International Premium Hospital ซึ่งจากการสารวจในระยะหลัง บริ ษัทฯ พบว่ามี
จานวนของลูกค้ าต่างประเทศที่เข้ ามาใช้ บริ การเพิ่มมากขึ ้น โดยปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีโรงพยาบาลในเครื อทังหมด
้
3 โรงพยาบาล
ได้ แก่ โรงพยาบาลศิคริ นทร์ กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่ และโรงพยาบาลรัทริ นทร์ ทังนี
้ ้ ผลการดาเนินงาน
ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ในปี 2560 ที่ผา่ นมา มีดงั นี ้
โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุ งเทพมหานคร
1. การจัดงานการกุศล
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560 บริ ษัทฯ ได้ จดั งาน Sikarin Mini Marathon ครัง้ ที่ 8 โดยภายในงานดังกล่าวมีผ้ เู ข้ าร่วมงาน
และให้ ความสนใจเป็ นจานวน 6,000 กว่าคน ทังนี
้ ้ สิ่งสาคัญที่บริ ษัทฯ ได้ รับคือ กลุม่ พันธมิตรหรื อกลุม่ คู่ค้าของบริ ษัทฯ ได้ เข้ า
มามีสว่ นร่วมในการจัดงานการกุศลครัง้ นี ้มากยิ่งขึ ้น และเกิดการสือ่ สารออกไปยังบุคคลภายนอกผ่าน Social Media ต่างๆ
2. การปรับปรุงระบบของห้ องปฏิบตั ิการ
บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการปรับปรุงระบบของห้ องปฏิบตั ิการ (Laboratory) ซึง่ ทาให้ สามารถรองรับการทารายการ 10,000
รายการต่อวัน ดังนัน้ เมื่อมีการส่งหน่วยเคลือ่ นที่ไปตรวจข้ างนอกจะทาให้ สามารถดาเนินการเพื่อทราบผลลัพธ์ได้ อย่างรวดเร็ ว
ทาให้ เกิดการขยายฐานของลูกค้ า
3. การพัฒนาคลินิกและศูนย์เฉพาะทางต่างๆ ภายในโรงพยาบาล
3.1 คลินิกวัยเจริ ญพันธุ์ (Infertile Clinic) ซึง่ เป็ นที่นิยมของคนไข้ ชาวจีนที่เข้ ามาใช้ บริ การ
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3.2 ศูนย์ผ่าตัดหัวใจ (Heart Center) โดยมีอาจารย์แพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญเป็ นผู้ให้ บริ การ ซึง่ ปี ที่ผ่านมีผ้ เู ข้ ารับการ
รักษาประมาณ 10-14 รายต่อเดือน ถือเป็ นศูนย์กลางของศูนย์ผา่ ตัดหัวใจในแถบนี ้
3.3 ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ (GI & Scope Center) ซึง่ แม้ ปีที่ผา่ นมาจะได้ ดาเนินการขยายแล้ ว แต่เมื่อสิ ้นปี
ที่ผา่ นมายังคงได้ รับความสนใจจากลูกค้ ามากขึ ้นจึงส่งผลให้ ปี 2561 บริ ษัทฯ จะดาเนินการขยายศูนย์ดงั กล่าวอีกครัง้
3.4 ศูนย์กมุ ารเวช (Children Center) เปิ ด 13 คลินิกเฉพาะทาง สาหรับผู้ป่วยภายนอกซึง่ สามารถรองรับผู้ป่วย
เด็ก 600 คนต่อวัน โดยมีกมุ ารแพทย์ประจาทุกสาขาตลอด 24 ชัว่ โมง
3.5 ศูน ย์ บ ริ ก ารลูก ค้ า ต่ า งประเทศ (International Medical Center) ซึ่ ง คอยให้ ค าปรึ ก ษาและดูแ ลลูก ค้ า
ต่างประเทศ
4. การพัฒนาบุคลากรและการดาเนินงาน
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 โรงพยาบาลศิคริ นทร์ ได้ รับการต่ออายุใบรับรองมาตรฐานการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง
(Re-accreditation : Primary Stroke) โดยองค์กร Joint Commission International (JCI) มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพและ
ความปลอดภัยในการรักษาพยาบาลทัว่ โลก
ส่วนด้ านการดาเนินงาน โรงพยาบาลได้ จดั เตรี ยมตู้อบฆ่าเชื ้อเครื่ องมือเพิ่มขึ ้นเป็ นจานวน 6 บริ เวณ เพื่อรองรับการ
ผ่าตัดมากกว่า 3,000 รายต่อปี
5. รางวัลเกียรติยศ
โรงพยาบาลได้ รับรางวัล The Daisy Award ซึ่งเป็ นรางวัลมาตรฐานการบริ การของพยาบาลที่ได้ คณ
ุ ภาพระดับโลก
และรางวัล Pathway to Excellence (Pathway) ซึ่งเป็ นระบบของอเมริ กา โดยปั จจุบนั ในประเทศไทยมีโรงพยาบาลที่ได้ รับ
รางวัลดังกล่าวเพียง 1 แห่ง ซึ่งโรงพยาบาลศิคริ นทร์ เป็ นแห่งที่ 2 ที่ได้ รับรางวัลดังกล่าว นอกจากนี ้ ในด้ านคู่ค้า โรงพยาบาล
ได้ รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ด้ านความร่ วมมือระหว่างองค์กรในงาน Muang Thai Life Assurance
Hospital Award 2017
โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่
บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการปรับปรุงโถงต้ อนรับลูกค้ า ชัน้ 1 และปรับปรุงหอพักผู้ป่วยชัน้ 7 จานวน 16 ห้ อง ทังนี
้ ้ ในปี 2561
บริ ษัทฯ จะดาเนินการเพิ่มจานวนแพทย์เฉพาะทางด้ านอายุรกรรมซึง่ ได้ รับความสนใจเป็ นอย่างมาก
โรงพยาบาลรัทรินทร์
เนื่องจากการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมบางปู บริ ษัทฯ จึงมีความจาเป็ นต้ องขยายพื ้นที่ของโรงพยาบาลรัทริ นทร์
ซึง่ ได้ มีการทารายการซื ้อที่ดินเพื่อเตรี ยมพร้ อมสาหรับการขยายพื ้นที่ดงั กล่าวเมื่อปลายปี ที่ผา่ นมา รวมถึงดาเนินการขยายพื ้นที่
อาคารประกันสังคม เพื่อรองรับผู้ประกันตนมากกว่า 75,000 คน และเพิ่มห้ องพักจานวน 20 เตียง
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ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2560
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริ หาร/เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับรายงานและงบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว
นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริ หาร/เลขานุการบริ ษัท ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า แบบสรุปฐานะทางการเงิน
ของบริ ษัทฯ ณ 30 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 5,349,694,917 บาท เทียบกับปี 2559 เพิ่มขึ ้น 63,091,134 บาท
คิดเป็ น 1.19 % มีหนี ้สินรวมทังหมด
้
1,793,631,861 บาท เทียบกับปี 2559 ลดลง 17,022,868 บาท คิดเป็ น 0.94% มีสว่ นของ
ผู้ถือหุ้นจานวน 3,556,063,056 บาท เทียบกับปี 2559 เพิ่มขึ ้น 80,114,002 บาท คิดเป็ น 2.30% มูลค่าหุ้นตามบัญชี 23.11
บาท เทียบกับปี 2559 ลดลง 15.96% สินทรัพย์หมุนเวียน 586,747,108 บาท เทียบกับปี 2559 เพิ่มขึ ้น 25,228,711 คิดเป็ น
4.49% สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,762,947,809 บาท เทียบกับปี 2559 เพิ่มขึ ้น 37,862,423 บาท คิดเป็ น 0.80% รวมสินทรัพย์
ทังหมด
้
5,349,694,917 บาท หนี ้สินหมุนเวียน 733,508,969 บาท เทียบกับปี 2559 ลดลง 17,655,780 บาท คิดเป็ น 2.35%
หนี ส้ ิ น ไม่ ห มุน เวี ย น 1,060,122,892 บาท เที ย บกับ ปี 2559 เพิ่ ม ขึ น้ 632,912 บาท คิ ด เป็ น 0.06% รวมหนี ส้ ิ น ทัง้ หมด
1,793,631,861 บาท ลดลง 0.94% ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,556,063,056 บาท เพิ่มขึ ้น 2.30% รวมหนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุ้น
5,349,694,917 บาท
รายได้ ของบริ ษัทฯ ในปี 2560 สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ มีรายได้ 3,180,098,124 บาท เทียบกับปี
2559 เพิ่มขึ ้น 652,468,663 บาท คิดเป็ น 25.81% ค่าใช้ จ่าย (ไม่รวมต้ นทุนทางการเงิน) 2,901,977,285 บาท เทียบกับปี 2559
เพิ่ ม ขึ น้ 675,739,133 คิ ด เป็ น 30.35% ก าไรสุท ธิ 163,169,180 บาท เที ย บกับ ปี 2559 ลดลง 27,021,501 บาท คิ ด เป็ น
14.21%
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้ งต่อ ที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วย
คะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิรายงานและงบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จำนวน (เสียง)
127,427,806
0
0
0

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000 %
0.0000 %
- *
- *

127,427,806
100.0000 %
รวม
*ไม่นบั ผูท้ ีง่ ดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน
หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้นจากวาระก่อน จานวน 4 ราย นับเป็ นจานวนหุ ้น
ได้ 1,025,225 หุน้
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกาไรประจาปี และจ่ ายเงินปั นผล

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริ หาร/เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการจัดสรรเงินกาไรประจาปี และจ่ายเงินปั นผล
นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริ หาร/เลขานุการบริ ษัท ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
ข้ อ 25. และพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัดมาตรา 115 และ 116 บริ ษัทฯ จะต้ องจัดสรรเงินกาไรสุทธิ ประจาปี เป็ นทุน
สารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงจัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปี เป็ นเงิน 7,531,751.45 บาท (เจ็ดล้ านห้ าแสนสาม
หมื่นหนึง่ พันเจ็ดร้ อยห้ าสิบเอ็ดบาทสีส่ ิบห้ าสตางค์) เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และตามนโยบายจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท
ฯกาหนดให้ จ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิได้ ไม่เกินร้ อยละ 70 กาไรสุทธิของบริ ษัทสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทฯ จะ
จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น จานวนไม่เกิน 98,156,119.75 บาท (เก้ าสิบแปดล้ านหนึง่ แสนห้ าหมื่นหกพันหนึง่ ร้ อยสิบเก้ าบาท
เจ็ดสิบห้ าสตางค์) หรื อคิดเป็ นการจ่ายเงินปั นผลในตราหุ้นละ 0.65 บาท (ภายหลังจากที่บริ ษัทได้ ดาเนินการจดทะเบียน
เปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นของบริ ษัทฯ ที่ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 6.50 บาท เป็ นหุ้นละ 0.50 บาท กับกระทรวงพาณิชย์เรี ยบร้ อยแล้ ว
เงินปั นผลต่อหุ้นจะเท่ากับ 0.05 บาท) โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ รับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 23 มีนาคม
2561 และกาหนดวันจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ทังนี
้ ้ การให้ สทิ ธิดงั กล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้ องรอ
การอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
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ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้ งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วย
คะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิจดั สรรเงินกาไรประจาปี และจ่ายเงินปั นผล ตามรายละเอียดดังนี ้
(1) อนุมตั ิจดั สรรเงินกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมายเป็ นเงิน 7,531,751.45 บาท
(2) อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2560 จานวนไม่เกิน 98,156,119.75 บาท คิดเป็ นอัตราหุ้นละ 0.65 บาท (ในกรณี
ที่บริ ษัทได้ ดาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริ ษัทที่ตราไว้ จากหุ้นละ 6.50 บาท เป็ นหุ้นละ
0.50 บาท กับกระทรวงพาณิชย์เรี ยบร้ อยแล้ ว อัตราเงินปั นผลต่อหุ้นเท่ากับ 0.05 บาท) โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือ
หุ้น ที่ มี สิทธิ รั บ เงิ น ปั น ผล (Record Date) ในวัน ที่ 23 มีน าคม 2561 และกาหนดจ่า ยเงิ นปั น ผลในวัน ที่ 10
พฤษภาคม 2561
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวน (เสียง)
127,427,806
0
0
0

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000 %
0.0000 %
- *
- *

127,427,806
*ไม่นบั ผูท้ ีง่ ดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 6

100.0000 %

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่ าสอบบัญชีประจาปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริ หาร/เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2561
นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริ หาร/เลขานุการบริ ษัท ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ
19 และพระราชบัญ ญัติบ ริ ษัท มหาชนจากัดมาตรา 120 ประกอบกับ หลัก เกณฑ์ เ งื่ อนไขการหมุน เวี ย นผู้สอบบัญชี ข อง
คณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ห้ามมิให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบและรับรองงบการเงินห้ ารอบปี บัญชี
บริ ษัท ติด ต่อกัน แต่ไม่ห้ า มแต่ง ตัง้ ผู้สอบบัญ ชี ร ายใหม่ที่สัง กัด สานัก งานสอบบัญ ชี เ กี่ ยวกับ ผู้สอบบัญชี ร ายเดิ ม ซึ่ง ตาม
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังบริ
้ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติจากัด (มหาชน)
โดยนางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพฒ
ั น์ ทะเบียนเลขที่ 9012 หรื อนายธนะวุฒิ พิบลู ย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรื อ หรื อผู้สอบบัญชี
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รับอนุญาตคนอื่นในสานักบัญชีดงั กล่าวเป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2561 ของบริ ษัทฯ และให้ กาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2561
เป็ นเงิน 1,125,000 บาท (หนึ่งล้ านหนึ่งแสนสองหมื่นห้ าพันบาทถ้ วน) เพิ่มขึ ้นจากปี 2560 เป็ นจานวนเงิน 25,000 บาท (สอง
หมื่นห้ าพันบาทถ้ วน)
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้ งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วย
คะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และค่าสอบบัญชีประจาปี 2561 ตามที่เสนอ
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวน (เสียง)
127,427,806
0
0
0

127,427,806
*ไม่นบั ผูท้ ีง่ ดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 7

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000 %
0.0000 %
- *
- *
100.0000 %

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริ หาร/เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ครบออกตามวาระ
นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริ หาร/เลขานุการบริ ษัท ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ
9. และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัดกาหนดให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 เป็ นอัตราโดย
กรรมการที่พ้นตาแหน่งอาจถูกเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้ คณะกรรมการของบริ ษัท มีจานวน 15 คน ดังนันกรรมการที
้
่
ออกตามวาระ 5 คนในปี นี ้ ได้ แก่
1. นายอติรัชต์ จรูญศรี
กรรมการและกรรมการผู้จดั การใหญ่
2. นายสัญญา ศรายุทธ
รองประธานกรรมการและกรรมการบริ หาร
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3. นายสุชีพ บุญวีระ
4. นายจรัญ วิวฒ
ั น์เจษฎาวุฒิ
5. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล

กรรมการและกรรมการบริ หาร
กรรมการและประธานกรรมการสรรหา
กรรมการและกรรมการบริ หารความเสีย่ ง

ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ประจาปี 2561 (ครัง้ ที่ 40) ในช่วงระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2561 อย่างไรก็ดี ไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
รายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัทฯ ในครัง้ นี ้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริ ษัทที่จะต้ องออกจากตาแหน่ง
ตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 (ครัง้ ที่ 40) ทัง้ 5 ท่านแล้ ว เห็นว่ากรรมการบริ ษัทผู้ที่จะต้ องออกจาก
ตาแหน่งจานวน 5 ท่าน ดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็ นประโยชน์ตอ่
การดาเนินงานของบริ ษั ทฯ นอกจากนี ้ทัง้ 5 ท่าน มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้ ามตาม พระราชบัญญัติ บริ ษัทมหาชน
จากัด และ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้ อง
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
เลือกตังกรรมการ
้
5 คนเดิม กลับเข้ ามาดารงตาแหน่งอีกครัง้ ดังมีรายนามดังต่อไปนี ้
1. นายอติรัชต์ จรูญศรี
กรรมการและกรรมการผู้จดั การใหญ่
2. นายสัญญา ศรายุทธ
รองประธานกรรมการและกรรมการบริ หาร
3. นายสุชีพ บุญวีระ
กรรมการและกรรมการบริ หาร
4. นายจรัญ วิวฒ
ั น์เจษฎาวุฒิ
กรรมการและประธานกรรมการสรรหา
5. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
กรรมการและกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้ งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วย
คะแนนเสียงข้ างมากของจ านวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถื อหุ้นที่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะเสนอให้ ที่ ประชุม
พิจารณาเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกจากตาแหน่งตามวาระ โดยเห็นชอบ
ให้ กรรมการ 5 คนเดิมที่ครบกาหนดออกตามวาระกลับเข้ ามาดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึง่
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โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
กรรมการ
1. นายอติรัชต์ จรูญศรี
กรรมการและกรรมการผู้จดั การใหญ่

ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวน (เสียง)
127,475,289
0
3,000
0

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000 %
0.0000 %
- *
- *

127,478,289

100.0000 %

*ไม่นบั ผูท้ ีง่ ดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน
กรรมการ
ผู้ถอื หุ้น
2. นายสัญญา ศรายุทธ
เห็นด้ วย
รองประธานกรรมการและกรรมการบริ หาร ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวน (เสียง)
127,475,289
0
3,000
0

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000 %
0.0000 %
- *
- *

127,478,289

100.0000 %

จานวน (เสียง)
127,475,289
0
3,000
0

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000 %
0.0000 %
- *
- *

127,478,289

100.0000 %

จานวน (เสียง)
127,475,289
0
3,000
0

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000 %
0.0000 %
- *
- *

127,478,289

100.0000 %

*ไม่นบั ผูท้ ีง่ ดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน

กรรมการ
3. นายสุชีพ บุญวีระ
กรรมการและกรรมการบริ หาร

ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

*ไม่นบั ผูท้ ีง่ ดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน
กรรมการ
4. นายจรัญ วิวฒ
ั น์เจษฎาวุฒิ
กรรมการและประธานกรรมการสรรหา

ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

*ไม่นบั ผูท้ ีง่ ดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน
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กรรมการ
5. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
กรรมการและกรรมการบริ หารความเสีย่ ง

ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวน (เสียง)
127,475,289
0
3,000
0

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000 %
0.0000 %
- *
- *

127,478,289

100.0000 %

*ไม่นบั ผูท้ ีง่ ดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน
หมายเหตุ ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นจากวาระก่อน จานวน 1 ราย นับเป็ นจานวนหุ้นได้ 50,483 หุ้น
วาระที่ 8

พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริ หาร/เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริ หาร/เลขานุการบริ ษัท ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัทให้ เสนอผู้ถือ
หุ้นพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะทัง้ คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดในรู ปของเงิ น
ประจาตาแหน่งเบี ้ยประชุมและบาเหน็จเป็ นเงินรวม 9,975,000 บาท (เก้ าล้ านเก้ าแสนเจ็ดหมื่นห้ าพันบาทถ้ วน) ซึง่ เป็ นจานวน
เงินเท่ากับ 7 ปี ที่ผา่ นมา
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้ งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ดิ ้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561 ตามทีเ่ สนอ
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
ผู้ถอื หุ้น

จานวน (เสียง)
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คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

127,478,289
0
0
0
127,478,289

100.0000 %
0.0000 %
0.0000 %
0.0000 %
100.0000 %

ก่ อ นเริ่ ม พิ จ ารณาในวาระที่ 9 ถึ ง วาระที่ 12 ประธานฯ ได้ ม อบหมายให้ นายสุริ ยัน ต์ โคจรโรจน์ กรรมการ /
กรรมการบริ หาร/เลขานุการบริ ษัท ชี ้แจงหลักการและภาพรวมที่เกี่ยวข้ องกับวาระที่ 9 ถึงวาระที่ 12
นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริ หาร/เลขานุการบริ ษัท ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการในวาระที่ 9 ถึงวาระ
ที่ 12 เป็ นวาระที่มีความเกี่ ยวเนื่องกัน และเป็ นเงื่ อนไขซึ่งกันและกัน ดังนัน้ ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 9 ถึงวาระที่ 12
ดังกล่าว หากมีวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันวาระใดวาระหนึง่ ไม่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น จะถือว่าวาระอื่นๆ
ซึง่ มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็ นเงื่อนไขซึง่ กันและกันที่ได้ รับการอนุมตั ิแล้ วเป็ นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระอื่นๆ ที่
มีความเกี่ยวเนื่องกัน และเป็ นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระซึ่งไม่ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น ประจาปี 2561
ครัง้ ที่ 40 นี ้
วาระที่ 9 เป็ นวาระพิจารณาอนุมตั ิการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัท จากเดิมหุ้นละ 6.50 บาท เป็ นหุ้นละ
0.50 บาท และพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงจานวนหุ้น
และมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ทังนี
้ ้ หากผู้ถือหุ้นอนุมตั ิในวาระนี ้ หุ้นของบริ ษัทฯ จะปรับจานวนหุ้นจากเดิม 151,009,415 หุ้น เป็ น
1,963,122,395 หุ้น
วาระที่ 10 เป็ นวาระพิจารณาและอนุมัติออกและจัด สรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ จะซือ้ หุ้นสามัญของบริ ษัท ให้ แก่
กรรมการ และพนักงานของบริ ษัทฯ และ/หรื อ บริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 1 (SKR-ESOPW1) ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทังหมด
้
65,000,000 หน่วย และกาหนดการใช้ สิทธิครัง้ เดียวในปี 2564 ในราคา 4.75 บาท ทังนี
้ ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว
ไม่สามารถโอนได้ และเป็ นสิทธิเฉพาะตัว ซึง่ จะกล่าวรายละเอียดในวาระที่ 10 ต่อไป
วาระที่ 11 เป็ นวาระพิจารณาและอนุมตั ิให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ วาระดังกล่าวมีขึ ้นเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ การใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ SKR-ESOPW1
วาระที่ 12 เป็ นวาระพิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 104,262,448 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนในวาระที่ 11
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ทังนี
้ ้ หากผู้ถือหุ้นอนุมตั ิในทุกวาระ จานวนหุ้นใหม่ของบริ ษัทฯ จะเป็ น 2,067,384,843 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50
บาท ซึง่ บริ ษัทฯ คาดว่าการดาเนินการในทุกรายการจะแล้ วเสร็ จภายในวันที่ 1 มิถนุ ายน 2561
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถาม
นายฉัตรชัย วิไลรัตนสุวรรณ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามว่า บริ ษัทฯ มีเหตุผลและความจาเป็ นของการทารายการในวาระที่ 9
ถึงวาระที่ 12 อย่างไร
นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริ หาร/เลขานุการบริ ษัท ได้ ตอบคาถามผู้ถือหุ้นว่า การทารายการในวาระ
ที่ 9 ถึงวาระที่ 12 ดังกล่าวนัน้ บริ ษัทฯ มีเหตุผลดังต่อไปนี ้
1. การเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นของบริ ษัทฯ เป็ นการเพิ่มสภาพคล่องให้ ห้ นุ สามัญของบริ ษัทฯ และทาให้ เกิดการซื ้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ง่ายขึ ้น
2. บริ ษัทฯ มองว่าเรื่ องทุนถือเป็ นเรื่ องสาคัญ การระดมทุนของบริ ษัทฯ นัน้ บริ ษัทฯ จะได้ เงินมา 2 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 จากการออกและเสนอขายหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ซึ่งจะได้ รับใน
เดือนพฤษภาคมนี ้ หากได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นจองซื ้อหุ้นตามสัดส่วนของตน บริ ษัทฯ คาดว่าจะ
ได้ รับเงิ นจากการเพิ่มทุนจานวนประมาณ 80 ล้ า นบาท โดยบริ ษัทฯ จะน าเงิ นที่ได้ มาเป็ นเงิ นทุนหมุนเวียนและปรั บปรุ ง
โรงพยาบาลรัทริ นทร์
ส่วนที่ 2 จากการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน (SKR-ESOPW1)
ซึง่ จะได้ รับในปี 2564 โดยคาดการณ์เป็ นเงินจานวน 300 กว่าล้ านบาท บริ ษัทฯ มองว่าเมื่อถึงปี 2564 สิง่ อานวยความสะดวก
ของโรงพยาบาลศิคริ นทร์ น่าจะครบวงจรแล้ ว บริ ษัทฯ จึงควรจะมีเงินทุนสารองนอกจากผลกาไรที่สะสมในแต่ละปี เพื่อนาไป
ตัดสินใจดาเนินการสร้ างตึกหรื อซื ้อที่ดินที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษัทฯ เพิ่มเติม
3. บริ ษัทฯ มองว่านอกจากทุนและสิ่งปลูกสร้ างแล้ ว อีกสิ่งหนึ่งที่บริ ษัทฯ ควรสร้ างคือการพัฒนาบุคคลากรให้ มี
คุณภาพ เนื่องจากโรงพยาบาลเป็ นองค์กรที่เน้ นการให้ บริ การด้ วยบุคลากร ซึง่ การออกใบสาคัญแสดงสิทธิ (SKR-ESOPW1) ที่
กาหนดให้ เป็ นสิทธิเฉพาะตัวนันจะเป็
้
นการสร้ างความมัน่ คง ทาให้ พนักงานที่ได้ รับใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวไปยังคงอยู่กบั
บริ ษัทฯ ไม่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงด้ านบุคลากรทางการแพทย์หรื อบุคลากรทัว่ ไปภายในบริ ษัทฯ ซึ่งการรักษาบุคลากรที่มี
คุณภาพเหล่านี ้นันถื
้ อเป็ นเรื่ องที่จาเป็ นของธุรกิจโรงพยาบาล
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงกล่าวเริ่ มการพิจารณาในวาระที่ 9
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วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่ าหุ้นที่ตราไว้ ของบริษัท จากเดิมหุ้นละ 6.50 บาท เป็ นหุ้นละ
0.50 บาท และพิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิข้อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
การเปลี่ยนแปลงจานวนหุ้นและมูลค่ าหุ้นที่ตราไว้

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริ หาร/เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัท จากเดิมหุ้นละ 6.50 บาท เป็ นหุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลีย่ นแปลงจานวนหุ้นและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริ หาร/เลขานุการบริ ษัท ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริ ษัทฯ มีความ
ประสงค์ ที่จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัทฯ จากหุ้นละ 6.50 บาท เป็ นหุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเป็ นการเพิ่มสภาพ
คล่องให้ แก่ห้ นุ สามัญของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ การเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ นี ้จะไม่ทาให้ ทนุ จดทะเบียนของบริ ษัทฯ เปลีย่ นแปลง
ไปแต่อย่างใด แต่จะส่งผลให้ จานวนหุ้นของบริ ษัทฯ เพิ่มขึ ้นจากเดิม 151,009,415 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 6.50 บาท เป็ น
1,963,122,395 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รายการ
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ ว
มูลค่าที่ตราไว้
จานวนหุ้น

ก่อน
การเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นทีต่ ราไว้
981,561,197.50
981,561,197.50
6.50
151,009,415

หลัง
การเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นทีต่ ราไว้
981,561,197.50
981,561,197.50
0.50
1,963,122,395

และเพื่อให้ การเปลี่ยนแปลงจานวนหุ้นและมูลค่าหุ้นดังกล่าวมีผลโดยสมบูรณ์ ตามกฎหมาย จึงจาเป็ นต้ องแก้ ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4. เรื่ องทุนจดทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มจานวนหุ้นและการเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นที่
ตราไว้ ของบริ ษัทฯ โดยให้ ยกเลิกข้ อความเดิมและใช้ ข้อความดังต่อไปนี ้
ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น :
หุ้นสามัญ

981,561,197.50 บาท
1,963,122,395 หุ้น
0.50 บาท
1,963,122,395 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ

- หุ้น
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(เก้ าร้ อยแปดสิบเอ็ดล้ านห้ าแสนหกหมื่นหนึ่ง
พันหนึง่ ร้ อยเก้ าสิบเจ็ดบาทห้ าสิบสตางค์)
(หนึง่ พันเก้ าร้ อยหกสิบสามล้ านหนึง่ แสนสอง
หมื่นสองพันสามร้ อยเก้ าสิบห้ าหุ้น)
(ห้ าสิบสตางค์)
(หนึง่ พันเก้ าร้ อยหกสิบสามล้ านหนึง่ แสนสอง
หมื่นสองพันสามร้ อยเก้ าสิบห้ าหุ้น)
(ศูนย์ห้ นุ )

ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้ งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ให้ เปลีย่ นแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริ ษัท จากเดิมหุ้นละ 6.50
บาท เป็ นหุ้นละ 0.50 บาท และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ส นธิข้อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงจานวนหุ้นและ
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ตามที่เสนอ
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม
วาระที่ 10

จานวน (เสียง)
127,477,269
0
1,020
0
127,478,289

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9992 %
0.0000 %
0.0008 %
0.0000 %
100.0000 %

พิ จ ารณาและอนุ มั ติ อ อกและจั ด สรรใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ท่ ี จ ะซื อ้ หุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท ให้ แ ก่
กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่ อย ครัง้ ที่ 1 (SKR-ESOPW1)

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริ หาร/เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทให้ แก่ กรรมการ และพนักงานของบริ ษัทฯ และ /
หรื อ บริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 1 (SKR-ESOPW1)
นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริ หาร/เลขานุการบริ ษัท ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็ นการตอบแทนความ
ตังใจ
้ ทุม่ เท และเสียสละในการทางาน อีกทังเพื
้ ่อเป็ นการเสริ มสร้ างกาลังใจและจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถในการทางาน
ให้ ร่วมงานกับบริ ษัทฯ ต่อไปในระยะยาว ซึ่งจะก่อให้ เกิดผลดีต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ในอนาคต บริ ษัทฯ จึงมีนโยบาย
ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ให้ แก่ กรรมการ และพนักงานของบริ ษัทฯ และ/หรื อ บริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 1
(SKR-ESOPW1) จานวนไม่เกิน 65,000,000 หน่วย ทังนี
้ ้ ไม่มีผ้ ใู ดได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้ อยละ 5 ของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้ นี ้
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ทังนี
้ ้ การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ในครัง้ นี ้ คิดเป็ นร้ อยละ 3.31
ของจ านวนหุ้นทัง้ หมดที่ จาหน่ายได้ ทงั ้ หมดของบริ ษั ทฯ (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ) โดยสามารถสรุ ป
รายละเอียดเบื ้องต้ นของใบสาคัญแสดงสิทธิได้ ดงั ต่อไปนี ้
: ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ที่
ออกให้ แ ก่ก รรมการ และพนักงานของบริ ษั ท และ/หรื อ
บริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 1 (SKR-ESOPW1)
: 3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
: ไม่เกิน 65,000,000 หน่วย
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออก
: หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
: บริ ษัทฯ จะเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ SKR-ESOPW1
ระยะเวลาเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
ภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
: เสนอขายครัง้ เดียวให้ แก่กรรมการ และพนักงานของบริ ษัท
วิธีการเสนอขาย
และ/หรื อ บริ ษัทย่อย ซึ่งไม่มีผ้ ใู ดได้ รับสิทธิ มากกว่า 5%
ของใบสาคัญแสดงสิทธิ SKR-ESOPW1
ทังนี
้ ้มีกรรมการได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ SKRESOPW1 จานวน 23 ราย
: ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (เว้ นแต่
อัตราการใช้ สทิ ธิ
กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้ สทิ ธิ
: 4.75 บาทต่อหุ้น เว้ นแต่กรณีที่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไข
ตามปรับสิทธิ
จานวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรั บการใช้ : 65,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท)
สิทธิ
วันกาหนดการใช้ สิทธิ และระยะเวลาการ : ใช้ สิทธิ เพียงครั ง้ เดียว หลังจากวันที่บริ ษัทออกใบสาคัญ
ใช้ สทิ ธิ
แสดงสิทธิให้ แก่กรรมการและพนักงานครบ 3 ปี
ใบสาคัญแสดงสิทธิ

นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาเห็ น ควรเสนอให้ ที่ ป ระชุมผู้ถื อ หุ้น พิ จารณาอนุมัติ ก ารมอบหมายให้
คณะกรรมการบริ หาร หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ หารมอบหมาย มีอานาจดังนี ้
1. พิจ ารณา ก าหนดและแก้ ไขเปลี่ย นแปลงข้ อ กาหนด เงื่ อ นไข และรายละเอีย ดอื่น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิจะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้ แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 1 (SKR-ESOPW1) เท่าที่กฎหมายกาหนดให้ กระทาได้ และอยู่ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ เช่น
วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ วิธีการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ เป็ นต้ น
2. เข้ าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
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3. ลงนามในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิทธิจะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้ แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อย ครัง้ ที่ 1 (SKR-ESOPW1) ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาตหรื อขอผ่อนผันเอกสาร
และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และ
4. ดาเนินการอื่นใดที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ (SKR-ESOPW1) ตามความ
สมควร
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้ งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และต้ องไม่มีผ้ ู
ถือหุ้นซึง่ ถือหุ้นรวมกันเกินร้ อยละ 10 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้ าน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ให้ ออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ
บริ ษัทให้ แก่ กรรมการ และพนักงานของบริ ษัทฯ และ/หรื อ บริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 1 (SKR-ESOPW1) ตามที่เสนอ โดยไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
ซึง่ ถือหุ้นรวมกันเกินร้ อยละ 10 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้ าน
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จานวน (เสียง)
59,244,075
0
1,020

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9983 %
0.0000 %
0.0017 %

บัตรเสีย
รวม

0
0.0000 %
59,245,095
100.0000 %
หมายเหตุ ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียและไม่มีสทิ ธิออกเสียง จานวน 68,233,194 หุ้น
วาระที่ 11

พิจารณาและอนุมัติให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ข้ อ
4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
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ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริ หาร/เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัทฯ
นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริ หาร/เลขานุการบริ ษัท ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริ ษัทฯ มีความ
ประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และสืบเนื่องจาก
ออกใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ SKR-ESOPW1 ในวาระที่ 10 บริ ษั ท ฯ จึ ง มี ค วามจ าเป็ นต้ องเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย น จ านวน
52,131,224.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 981,561,197.50 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 1,033,692,421.50
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 104,262,448 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอ
ขายหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ SKR-ESOPW1 โดย
มีรายละเอียดตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)) และสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7 (สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขาย
และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน) ซึง่ ได้ แนบไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว และเพื่อให้ การเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว
มีผลโดยสมบูรณ์ตามกฎหมาย จึงจาเป็ นต้ องแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4. เรื่ องทุนจดทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยให้ ยกเลิกข้ อความเดิมและใช้ ข้อความดังต่อไปนี ้
ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น :
หุ้นสามัญ

1,033,692,421.50 บาท
2,067,384,843 หุ้น
0.50 บาท
2,067,384,843 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ

- หุ้น

(หนึ่ง พัน สามสิบ สามล้ า นหกแสนเก้ า หมื่ น
สองพันสีร่ ้ อยยี่สบิ เอ็ดบาทห้ าสิบสตางค์)
(สองพันหกสิบเจ็ดล้ านสามแสนแปดหมื่นสี่
พันแปดร้ อยสีส่ บิ สามหุ้น)
(ห้ าสิบสตางค์)
(สองพันหกสิบเจ็ดล้ านสามแสนแปดหมื่นสี่
พันแปดร้ อยสีส่ บิ สามหุ้น)
(ศูนย์ห้ นุ )

ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้
นายศุภเลิศ รุ้ งรุ่งอรุ ณ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามว่า เพราะเหตุใดการออกและเสนอขายหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Right Offering) จึงไม่ให้ จองเกินสิทธิ กรณีหากผู้ถือหุ้นจองไม่ครบสิทธิ บริ ษัทฯ จะดาเนินการกับหุ้นที่เหลืออย่างไร
นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริ หาร/เลขานุการบริ ษัท ได้ ตอบคาถามผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากบริ ษัทฯ
อยากให้ เป็ นสิทธิเฉพาะตัวเหมือนตัวเงินปั นผลและเป็ นหุ้นในราคาพิเศษของผู้ถือหุ้น หากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นจองหรื อจองไม่ครบสิทธิ
หุ้นที่เหลือ บริ ษัทฯ จะดาเนินการเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาตัดหุ้นที่เหลือทิ ้งและลดทุนจดทะเบียนต่อไป
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นายศุภเลิศ รุ้ งรุ่ งอรุ ณ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามเพิ่มเติมว่า หากจานวนเงิ นเพิ่มทุนไม่เพียงพอ บริ ษัทฯ จะดาเนินการ
อย่างไร และเสนอแนะว่าอยากให้ มีการออกเป็ นใบสาคัญแสดงสิทธิ
นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริ หาร/เลขานุการบริ ษัท ได้ ตอบคาถามผู้ถือหุ้นว่า บริ ษัทฯ มองว่าการ
ออกหุ้นดังกล่าวน่าจะได้ รับความสนใจจากผู้ถือหุ้นเนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ ประเด็นจานวนเ งินหากได้ รับมาไม่เพียงพอ
เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการใช้ เงินนัน้ ส่วนหนึง่ บริ ษัทฯ จะนามาเป็ นเงินทุนหมุนเวียน ส่วนหนึง่ จะนาไปชาระหนี ้ และอีกส่วน
จะนาไปลงทุนในกิจการของโรงพยาบาลรัทริ นทร์ บริ ษัทฯ จะดาเนินการบริ หารตามสัดส่วนใหม่อีกที ส่วนข้ อเสนอแนะการออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิ บริ ษัทฯ จะนาไปพิจารณากับคณะกรรมการบริ ษัทและแจ้ งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ถัดไป
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้ งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ตามที่เสนอ
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม
วาระที่ 12

จานวน (เสียง)
127,477,269
0
1,020
0
127,478,289

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9992 %
0.0000 %
0.0008 %
0.0000 %
100.0000 %

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่ เกิน 104,262,448 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุน
ละ 0.50 บาท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริ หาร/เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 104,262,448 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
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นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริ หาร/เลขานุการบริ ษัท ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุน
ของบริ ษัทฯ ในวาระที่ 11 ข้ างต้ น คณะกรรมการบริ ษัทจึงเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวนไม่เกิน 104,262,448 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ดังนี ้
(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 39,262,448 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของ
บริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (“Rights Offering”) ในอัตรา 50 หุ้นเดิม (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท)
ต่อ 1 หุ้นใหม่ (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท) (เศษของหุ้นให้ ปัดทิ ้ง) โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 2.25 บาท
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสทิ ธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กาหนดไว้
โดยบริ ษั ทฯ ได้ กาหนดวันก าหนดรายชื่ อผู้ถือหุ้นที่ มีสิท ธิ ได้ รับ การจัด สรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
(Record date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 และกาหนดวันจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมในวันที่ 15 18 และ 21 พฤษภาคม 2561 (5 วันทาการ)
ทังนี
้ ้ มอบอานาจให้ คณะกรรมการบริ หารหรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ หารมอบหมายมีอานาจพิจารณาและ
ดาเนินการ ดังนี ้
(ก) กาหนดและแก้ ไขเปลีย่ นแปลงข้ อกาหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขาย เช่น
วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record date) ระยะเวลาการเสนอขาย
ราคาเสนอขายอัตราส่วนการจองซื ้อหุ้น วิธีการหรื อเงื่อนไขในการชาระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียด
อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
(ข) เข้ าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
(ค) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึง่ รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาตหรื อขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐาน
ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องและการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้ าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
(ง) ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรอันเกี่ ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย รวมทัง้ การจัดสรรหุ้ น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ ทกุ ประการ
(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 65,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทซึ่งจัดสรรให้ แก่ กรรมการ และพนักงานของบริ ษัท และ /
หรื อ บริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 1 (SKR-ESOPW1)
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
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ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้ งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วย
คะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ให้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 104,262,448 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
0.50 บาท ตามที่เสนอ
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวน (เสียง)
127,477,269
0
1,020
0

127,478,289
*ไม่นบั ผูท้ ีง่ ดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 13

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000 %
0.0000 %
- *
- *
100.0000 %

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ประธานฯ ชี ้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง กาหนด
ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึ่งแล้ ว ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
ทังหมดจะขอให้
้
ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ อย่างไรก็ตามหากท่านผู้ถือหุ้นท่าน
ใดมีความประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรื อสอบถาม ก็สามารถทาได้ ในวาระนี ้
ไม่มีผ้ ใู ดเสนอเรื่ องอื่นใดเข้ าพิจารณา
นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริ หาร/เลขานุการบริ ษัท ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่าบริ ษัทฯ ได้ เข้ าร่ วมโครงการ
สร้ างแนวร่ วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อ ต้ านการทุจริ ต (Collective Action Coalition Against Corruption หรื อ
CAC) โดยคาว่า “การทุจริ ตคอร์ รัปชั่น ” หรื อ “คอร์ รัปชั่น” หมายถึง การให้ ขอให้ หรื อรับว่าจะให้ หรื อการกระทาการใน
รูปแบบใดๆ เช่น การเสนอ ให้ สญ
ั ญา มอบให้ ให้ คามัน่ ว่าจะให้ ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใด (“สินบน”) เป็ นต้ น แก่เจ้ าหน้ าที่
ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรื อผู้มีหน้ าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม เพื่อให้ หรื อจูงใจให้ บุคคล
ดังกล่าวกระทาหรื อละเว้ นกระทาการหรื อการปฏิบตั ิหน้ าที่ที่ไม่ชอบ รวมทังการเรี
้
ยก รับหรื อยอมจะรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์
อื่นใดสาหรับตนเองหรื อผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทาการหรื อละเว้ นการกระทาหรื อการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างหนึ่งอย่างใด ไม่ว่าการ
นันจะชอบหรื
้
อไม่ชอบก็ตาม เว้ นแต่เป็ นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้ องถิ่น หรื อ
จารี ตทางการค้ าให้ กระทาได้
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บริ ษัทฯ (ซึง่ รวมถึงบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ) มีนโยบายที่จะต่อต้ านและไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในทุก
รู ปแบบทังทางตรงและทางอ้
้
อม โดยครอบคลุมถึงการดาเนินการของบริ ษัทฯ ผู้บริ หาร และบุคลากรทุกระดับ ซึ่งเป็ นการ
ดาเนินการทังภายในระหว่
้
างกันและต่อบุคคลภายนอก โดยมุ่งส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม และความโปร่ งใสในการดาเนิน
ธุรกิจภายใต้ กรอบจริ ยธรรมทางธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทฯ ตลอดจนดาเนินธุรกิจด้ วยระบบบริ หารที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ และละเว้ นการกระทาที่มีผลกระทบต่องานในทางทุจริ ตหรื อขัดต่อกฎหมาย รวมทังค
้ านึงถึงความซื่อสัตย์
สุจริ ตและการดาเนินการที่เหมาะสมในการทาธุรกรรมกับคู่สญ
ั ญา คู่ค้า หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องที่ทาธุรกรรมกับบริ ษัทฯ เพื่อป้องกัน
และหลีกเลีย่ งการดาเนินการที่อาจส่งผลกระทบหรื อขัดแย้ งต่อหลักการบริ หารจัดการที่ดีหรื อการดาเนินการที่ไม่เหมาะสม
บริ ษัทฯ ผู้บริ หาร และบุคลากรทุกระดับต้ องหลีกเลีย่ งการรับของขวัญ ของกานัล การเลี ้ยงรับรอง รวมทังผลประโยชน์
้
อื่นๆ จากผู้จดั จาหน่าย เพื่อให้ เกิดความเป็ นอิสระในการจัดซื ้อสินค้ าจากผู้จดั จาหน่าย อาทิ การจัดซื ้อเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ และ
เครื่ องมือทางการแพทย์ ซึง่ หากพบว่าบุคคลใดรับผลประโยชน์เกินกว่าประเพณีอนั ควร หรื อการกระทาใดๆ ที่ทาให้ ขาดความ
อิสระในการปฏิบตั ิงาน บุคคลนันอาจถู
้
กสอบสวนหรื อถูกกล่าวหาว่ากระทาการทุจริ ต ซึ่งจะถูกลงโทษตามข้ อบังคับเกี่ยวกับ
การทางานหรื อตามกฎระเบียบอื่นๆ ของบริ ษัทฯ ได้ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ผู้บริ หาร และบุคลากรทุกระดั บต้ องไม่กระทาหรื อ
สนับสนุนการเรี ยก รับหรื อให้ เงินหรื อประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบด้ วยกฎหมาย ซึ่งถือเป็ นหลักการสาคัญในการประกอบธุรกิจ
และเป็ นสิง่ ที่บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการและเข้ าร่วมกับโครงการดังกล่าว
จากนัน้ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริ หาร/เลขานุการบริ ษัท ขออนุญาตที่ประชุมผู้ถือหุ้นชี แ้ จง
ภาพรวมของบริ ษัทฯ ในปี 2561 ดังนี ้
ประการที่ 1 บริ ษัทฯ มีแผนการ Rebranding 10 ศูนย์เฉพาะทางของโรงพยาบาลศิคริ นทร์ กรุ งเทพมหานคร ซึง่ เป็ น
ศูนย์เฉพาะทางที่ได้ รับความนิยมจากลูกค้ าของทางโรงพยาบาล แต่เนื่องจากการขยายตัวของผู้อยูอ่ าศัย การให้ หรื อส่งข้ อมูล
ถึงลูกค้ าและการปรับภาพลักษณ์บางอย่างนันจึ
้ งมีความจาเป็ น ซึ่งบริ ษัทฯ ต้ องการตอกย ้าภาพลัก ษณ์ของการให้ บริ การใหม่
ให้ มีความเฉพาะทางมากยิ่งขึน้ ของทัง้ 10 ศูนย์ ดังกล่าว ได้ แก่ 1. Emergency Medical Centre 2. ศูนย์ กุมารเวช 3. ศูนย์
หลอดเลือดสมองและระบบประสาท 4. ศูนย์โรคหัวใจ 5. ศูนย์ผา่ ตัดโดยการส่องกล้ อง 6. ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
7. ศูนย์ตรวจสุขภาพ 8. ศูนย์ดแู ลลูกค้ าต่างประเทศ 9. ศูนย์ศลั ยกรรมกระดูกและข้ อ 10. ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางสตรี
ประการที่ 2 บริ ษัทฯ มี ผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี 2561 ซึ่งทางโรงพยาบาลศิคริ นทร์ ที่จะนาเสนอต่อลูกค้ าดังต่อไปนี ้ 1.
Gastric Sleeve (การผ่าตัดกระเพาะ) และ 2. Sleep medicine (การทดสอบการนอนหลับ)
ประการที่ 3 บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการเพิ่มแพทย์ประเภท Full-Time จานวน 19 ท่าน
ประการที่ 4 บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับ การสื่อสารถึง ลูกค้ า (Marketing Communication) ได้ แ ก่ 1. งานวิ่งของ
โรงพยาบาล 2. การออกบัตรสมาชิกที่สามารถใช้ เป็ นส่วนลด 3. แอพพลิเคชั่นคอยแจ้ งข่าวสารให้ กับลูกค้ า 4. การสื่อสาร
ความรู้ ในประเด็นสาคัญจากแพทย์ของทางโรงพยาบาลผ่าน Facebook Live และ 5. Official Partner กับวง BNK48 ในการ
สือ่ สารกับลูกค้ าผ่านกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน
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ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิ่มเติม
นายศุภเลิศ รุ้ งรุ่ งอรุ ณ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามว่า ทางบริ ษัทฯ จะมีกิจกรรมพาผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมโรงพยาบาลศิคริ นทร์
หาดใหญ่ หรื อไม่
นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริ ห าร/เลขานุก ารบริ ษั ท ได้ ตอบค าถามผู้ถื อหุ้นว่า ปี นี บ้ ริ ษัทฯ ได้
ดาเนินการเกี่ยวกับหน่วยของนักลงทุนสัมพันธ์ขึ ้นใหม่ ซึง่ บริ ษัทฯ จะมีโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่จะส่งถึงผู้ถือหุ้นตลอดทังปี
้
โดยมีพนักงานที่ดแู ลด้ านนี ้ติดต่อกับผู้ถือหุ้นกรณีที่มีโครงการหรื อกิจกรรมต่างๆ รวมถึงหากมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ บริ ษัทฯ
มีแผนที่จะเชิญผู้ถือหุ้นเข้ ามาร่วมทดลองการใช้ บริ การร่วมกับอาจารย์แพทย์ของบริ ษัทฯ นี่คือสิง่ ที่บริ ษัทฯ ได้ วางแผนเอาไว้
นายฉัตรชัย วิไลรัตนสุวรรณ ผู้ถือหุ้น ได้ กล่าวขอบคุณ คณะกรรมการบริ ษัท คณะผู้บริ หาร และบุคลากรทุกท่านของ
โรงพยาบาลศิคริ นทร์ และในฐานะที่เป็ นลูกค้ าของโรงพยาบาลมานานจึงอยากขอเสนอแนะความคิดเห็นในประเด็นดังต่อไปนี ้
1. การบริ หารจัดการเรื่ องต้ นทุนของเวชภัณฑ์ให้ มีอตั ราการเติบโตที่น้อยกว่าอัตราการเติบโตของยอดขาย มิใช่อตั รา
เติบโตมากกว่าหรื อเทียบเท่ากัน รวมถึงการบริ หารจัดการบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะในเวลาวันเสาร์ -อาทิตย์ เช่น
แผนก ICU กรณีที่มีคนไข้ เยอะอาจมีพื ้นที่ไม่เพียงพอต่อความต้ องการ
2. ระบบข้ อมูลของแผนก Call Center จะมีวิธีการอย่างไรที่ทาให้ แผนก Call Center สามารถตอบข้ อมูลเบื ้องต้ น
ให้ กบั คนไข้ ได้ ก่อนที่จะดาเนินการโอนสายไปยังแผนกที่ดแู ล
3. กรณีวนั เสาร์ -อาทิตย์ เรื่ องปริ มาณคนไข้ ของแพทย์ที่มีชื่อเสียงซึ่งมีปริ มาณเยอะจนอาจทาให้ การได้ รับบริ การใช้
ระยะเวลานาน รวมทังการประสานงานของบุ
้
คลากรบางส่วนที่ยงั ไม่คล่องตัว
4. สภาพห้ องพักบางส่วนที่มีความชารุด ซึง่ อยากให้ ปรับแก้ เพื่อให้ เหมาะสมกับค่าบริ การ
5. เรื่ องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการใช้ บริ การที่มีการยกเลิกไปนัน้ เป็ นไปได้ หรื อไม่ที่จะนากลับมา เนื่องจากอาจจะทาให้
เกิดการยึดเหนี่ยวผู้ถือหุ้นให้ อยูก่ บั โรงพยาบาลต่อไป
นายแพทย์อติรัชต์ จรู ญศรี กรรมการ/กรรมการบริ หาร กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสาหรับคาแนะนาในข้ างต้ น และรู้ สึก
ปลื ้มใจ เนื่องจากเป็ นคาแนะนาที่มาจากสายสัมพันธ์ ของผู้ถือหุ้นกับโรงพยาบาล และบริ ษัทฯ น้ อมรั บคาแนะนาดังกล่าว
เหล่านันไปปรั
้
บปรุ งต่อไป ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ เชื่อมัน่ ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี หน้ า บริ ษัทฯ จะมีผลงานดีๆ ของบริ ษัทฯ มา
นาเสนอผู้ถือหุ้นอย่างแน่นอน
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาเข้ าร่ วมประชุมโดยพร้ อมเพรี ยงกัน
และให้ คาแนะนา และข้ อเสนอที่เป็ นประโยชน์ ต่อบริ ษัทฯ และขอบคุณที่สนับสนุนกิจกรรมของบริ ษัทฯ สม่าเสมอด้ วยดีตลอด
มา จากนัน้ ประธานฯ จึงกล่าวปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 (ครัง้ ที่ 40)
ปิ ดประชุมเวลา 11.45 น.
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ลงชื่อ……………………………………………ประธานในที่ประชุม
(นายเสนีย์ จิตตเกษม)

ลงชื่อ……………………………………………ผู้บนั ทึกการประชุม
(นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์)
เลขานุการบริ ษัท
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ข้ อมูลของผู้สอบบัญชี

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพฒ
ั น์
อายุ 38 ปี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
9012
วันที่ขนึ ้ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สถานที่ทางาน
บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
ตาแหน่ งปั จจุบัน
ผู้จดั การอาวุโส
การศึกษา
2561
ผู้สอบบัญชีซงึ่ ก.ล.ต.ให้ ความเห็นชอบ ตังแต่
้ วนั ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561-4 กุมภาพันธ์ 2566
2552
ประกาศนียบัตรทักษะการเป็ นหัวหน้ างานจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
2550
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9012
2549-2554
วุฒิบตั รผู้ชว่ ยผู้สอบบัญชีที่ปฏิบตั ิงานในฐานะหัวหน้ าสาย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
2541-2545
ปริ ญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา
การฝึ กอบรม
- สัมมนาเกี่ยวกับด้ านบัญชี ด้ านสอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง
- โครงการ “การพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน” รุ่นที่ 4 จาก ก.ล.ต.
ประสบการณ์ ทางาน
ผู้สอบบัญชี บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด มากกว่า 15 ปี
เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ศิครินทร์ จากัด (มหาชน)
1 ครัง้ /ปี 2561
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
การมีส่วนได้ เสียอื่นนอกเหนือจากการให้ บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่ อย/ บริษัทร่ วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ งอันมีผลทาให้ ไม่ สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ อย่ างอิสระ
ไม่มี
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ข้ อมูลของผู้สอบบัญชี

ชื่อ-นามสกุล
นายธนะวุฒิ พิบลู ย์สวัสดิ์
อายุ 46 ปี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
6699
วันที่ขนึ ้ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สถานที่ทางาน
บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
ตาแหน่ งปั จจุบัน
รองประธานกรรมการบริ หาร
การศึกษา
2552
ผู้สอบบัญชีซงึ่ ก.ล.ต.ให้ ความเห็นชอบ ตังแต่
้ วนั ที่ 21 เมษายน 2552 -8 มีนาคม 2562
2545
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6699
2540
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2535
ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
การฝึ กอบรม
- สัมมนาเกี่ยวกับด้ านบัญชี ด้ านสอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง
ประสบการณ์ ทางาน
ผู้สอบบัญชี บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด มากกว่า 20 ปี
เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ศิครินทร์ จากัด (มหาชน)
ไม่เคย
สัดส่ วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
ไม่มี
การมีส่วนได้ เสียอื่นนอกเหนือจากการให้ บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่ อย/ บริษัทร่ วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ งอันมีผลทาให้ ไม่ สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ อย่ างอิสระ
ไม่มี
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ข้ อมูลของผู้ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล
พลตารวจโทจารักษ์ แสงทวีป
อายุ 82 ปี
ตาแหน่ งในปั จจุบนั ของบริษัท
รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริ หาร
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้
กรรมการ
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
เป็ นกรรมการรายเดิมของบริ ษัท ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้ านคุณสมบัติ
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ของกรรมการที่ ครบออกตามวาระแล้ ว เห็น ว่า เป็ นผู้มีคุณสมบัติ ครบถ้ วนตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการบริ ษัทตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง
ประวัติการศึกษา
- ปริ ญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรี ยนนายร้ อยตารวจ
การฝึ กอบรม
- หลักสูตร Corporate Governance Report of Thai Listed Companies
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 51/2004 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 12/2004 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)
- หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2004
ตาแหน่ ง/ประสบการณ์ ทางาน
2549-ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ บริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน)
2545-ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน)
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2550 – 2551
2545 – 2549
2537 – 2539

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

ประวัติการดารงตาแหน่ งกรรมการของ บริษัท ศิครินทร์ จากัด (มหาชน)
ตาแหน่ งด้ านกรรมการ - รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
ตาแหน่ งด้ านบริหาร
- ไม่มี
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ
17 ปี (ตังแต่
้ พ.ศ. 2545 ถึง ปั จจุบนั )
การถือหุ้นในบริษัท
ร้ อยละ 0.05 รวมคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ ามี)
ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชาระแล้ ว (ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2561)
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2561
การประชุมคณะกรรมการ 12/12 ครัง้
การประชุมคณะกรรมการบริ หาร 12/12 ครัง้
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
ตาแหน่ ง

การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่น ๆ
- การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี –
- การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
-ไม่มี- การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กับบริษัท
- ไม่มี ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่ อย
เป็ นประธานกรรมการบริ หาร ซึง่ เป็ นผู้บริ หารที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงานของบริ ษัทฯ ที่ได้ รับเงินเดือนประจา ถือครองหุ้นของ
บริ ษัทฯ จานวน 1,017,506 หุ้น หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 0.05 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ความสัมพันธ์ กับบริษัท/บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วม หรื อนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน
-ไม่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจที่มนี ัยสาคัญ อันอาจมีผลทาให้ ไม่ สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่ างเป็ นอิสระ
-ไม่มี-
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4

ข้ อมูลของผู้ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ

นายศักดิ์ชยั ธนบุญชัย
อายุ 62 ปี
รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ),ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการบริ หารความเสีย่ งองค์กร
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้ กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
เป็ นกรรมการรายเดิมของบริ ษัท ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้ านคุณสมบัติ
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ของกรรมการที่ ครบออกตามวาระแล้ ว เห็น ว่า เป็ นผู้มีคุณสมบัติ ครบถ้ วนตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการบริ ษัทตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ ยังมีคุณสมบัติความเป็ น
อิสระครบถ้ วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริ ษัท ซึง่ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ งในปั จจุบนั ของบริษัท

ประวัติการศึกษา
- ปริ ญญาเอก กิตติมศักดิ์ สาขาบริ หารธุรกิจ American Coastline ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- วุฒิบตั ร หลักสูตรสังคมศาสตร์ ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การฝึ กอบรม
- หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9/2009
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที1่ 2/2004 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านการค้ าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการการค้ า
ตาแหน่ ง/ประสบการณ์ ทางาน
2560-ปั จจุบนั
รองประธานกลุม่ มิตรภาพรัฐสภา ไทย-จีน
2560-ปั จจุบนั
กรรมการบริ หารความเสีย่ งองค์กร บริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน)
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2557 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2557 - ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2554– ปั จจุบนั
2545-ปั จจุบนั
2542 – ปั จจุบนั
2550 – 2558
2550 – 2557
2549-2551
2549-2551
2548-2550
2543-2546
2539-2543
2536-2539

สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
ประธานกรรมาธิการสวัสดิการ สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
ประธานกลุม่ มิตรภาพรัฐสภา ไทย-เวียดนาม
กรรมาธิการต่างประเทศ สภานิตบิ ญ
ั ญัติแห่งชาติ
กรรมาธิการสือ่ สารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ สภานิติบญ
ั ญัติ
แห่งชาติ
กรรมการ บริ ษัท มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด
(มหาชน)
กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท เซ็ปป้า จากัด
กรรมการบริ หารสถาบันพระปกเกล้ า
เลขาสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม
สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค
กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรม
กรรมการ การไฟฟ้ านครหลวง
สมาชิกวุฒิสภา
กรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย

ประวัติการดารงตาแหน่ งกรรมการของ บริษัท ศิครินทร์ จากัด (มหาชน)
ตาแหน่ ง

ตาแหน่ งด้ านกรรมการ

- รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการบริ หารความเสีย่ งองค์กร

ตาแหน่ งด้ านบริหาร
- ไม่มี
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ
17 ปี (ตังแต่
้ พ.ศ. 2545 ถึง ปั จจุบนั )
การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2561
การประชุมคณะกรรมการ 12/12 ครัง้
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครัง้
การประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง 2/2 ครัง้
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
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การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่น ๆ
- การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน จานวน 2 แห่ง ได้ แก่
1. กรรมการ บริ ษัท เสริ มสุข จากัด (มหาชน)
2. กรรมการ บริ ษัท มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน)
- การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน จานวน 6 แห่ง ได้ แก่
1. กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท เซ็ปป้า จากัด
2. กรรมาธิการสือ่ สารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
3. กรรมาธิการต่างประเทศ สภานิตบิ ญ
ั ญัติแห่งชาติ
4. ประธานกลุม่ มิตรภาพรัฐสภา ไทย-เวียดนาม
5. ประธานกรรมาธิการสวัสดิการ สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
6. รองประธานกลุม่ มิตรภาพรัฐสภา ไทย-จีน
- การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
- ไม่มี ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่ อย
ความสัมพันธ์ กับบริษัท/บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วม หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจที่มนี ัยสาคัญ อันอาจมีผลทาให้ ไม่ สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่ างเป็ นอิสระ
ข้ อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการอิสระ
1. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้ รับเงินเดือนประจา
2. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ทีป่ รึกษาทางการเงิน)
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ
4. เป็ นผู้ประกอบกิจการหรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึง่ ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของกิ
้
จการทีม่ ี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั
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ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

:
:
:
:

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี
ไม่เป็ น
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ข้ อมูลของผู้ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล
นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์
อายุ 62 ปี
ตาแหน่ งในปั จจุบนั ของบริษัท
กรรมการ (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้ กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
เป็ นกรรมการรายเดิมของบริ ษัท ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้ านคุณสมบัติ
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ของกรรมการที่ ครบออกตามวาระแล้ ว เห็น ว่า เป็ นผู้มีคุณสมบัติ ครบถ้ วนตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการบริ ษัทตามหลักเกณฑ์ของสานั กงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ ยังมีคณ
ุ สมบัติความเป็ น
อิสระครบถ้ วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริ ษัท ซึง่ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
การศึกษา
- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ Font Bonne College ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึ กอบรม
- หลักสูตร หลักบัญชี VS หลักภาษี ความเหมือนที่แตกต่าง
- หลักสูตร Accounting for Non-Accounting Audit Committee
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 119/2009 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 56/2006 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD)
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ตาแหน่ ง/ประสบการณ์ ทางาน
2552 – ปั จจุบนั
2548-ปั จจุบนั
2550 – 2551
2549 – 2555
2536 – 2551
2534 – 2536

ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษัท ศรี อทู่ อง จากัด
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด(มหาชน)
กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท เอสทีเอฟอี จากัด (STFE)
กรรมการหอการค้ า ไทย-ฟิ นแลนด์
รองกรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ศรีอทู่ อง จากัด
Project Engineer Kuether & Associates, Inc. USA/Engineering Consultant

ประวัติการดารงตาแหน่ งกรรมการของ บริษัท ศิครินทร์ จากัด (มหาชน)
ตาแหน่ งด้ านกรรมการ - กรรมการ (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ งด้ านบริหาร
- ไม่มี
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ
14 ปี (ตังแต่
้ พ.ศ. 2548 ถึง ปั จจุบนั )
การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2561
การประชุมคณะกรรมการ 12/12 ครัง้
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
ตาแหน่ ง

การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่น ๆ
- การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี - การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน จานวน 1 แห่ง ได้ แก่
1. ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษัท ศรี อทู่ อง จากัด
- การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
ไม่มี ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่ อย
ความสัมพันธ์ กับบริษัท/บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วม หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจที่มนี ัยสาคัญ อันอาจมีผลทาให้ ไม่ สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่ างเป็ นอิสระ
ข้ อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการอิสระ
1. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้ รับเงินเดือนประจา
2. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ทีป่ รึกษาทางการเงิน)
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ
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ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

: ไม่เป็ น
: ไม่เป็ น
: ไม่มี

4. เป็ นผู้ประกอบกิจการหรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึง่ ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของกิ
้
จการทีม่ ี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั
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: ไม่เป็ น

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4

ข้ อมูลของผู้ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล
นายกษิ ดิศ อัชนันท์
อายุ 38 ปี
ตาแหน่ งในปั จจุบนั ของบริษัท
กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้ กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
เป็ นกรรมการรายเดิมของบริ ษัท ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้ านคุณสมบัติ
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ของกรรมการที่ ครบออกตามวาระแล้ ว เห็น ว่า เป็ นผู้มีคุณสมบัติ ครบถ้ วนตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการบริ ษัทตามหลักเกณฑ์ของสานั กงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ ยังมีคุณสมบัติความเป็ น
อิสระครบถ้ วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริ ษัท ซึง่ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ประวัติการศึกษา
- ปริ ญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา Brigham Young University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
การฝึ กอบรม
ไม่มี
ตาแหน่ ง/ประสบการณ์ ทางาน
2555-ปั จจุบนั
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบบริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด(มหาชน)
2558 – 2560
กรรมการ บริ ษัท พลังงานบริ สทุ ธิ์ จากัด (มหาชน)
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2548 – 2552

วิศวกร WSP Cantor Seinuk, New York, USA

ประวัติการดารงตาแหน่ งกรรมการของ บริษัท ศิครินทร์ จากัด (มหาชน)
ตาแหน่ ง
ตาแหน่ งด้ านกรรมการ - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหา
ตาแหน่ งด้ านบริหาร
- ไม่มี
7 ปี (ตังแต่
้ พ.ศ. 2555 ถึง ปั จจุบนั )
ไม่มี
การประชุมคณะกรรมการ 12/12 ครัง้
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ
การถือหุ้นในบริษัท
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2561

การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่น ๆ
- การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี - การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี - การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
- ไม่มี ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่ อย
ความสัมพันธ์ กับบริษัท/บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วม หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจที่มนี ัยสาคัญ อันอาจมีผลทาให้ ไม่ สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่ างเป็ นอิสระ
ข้ อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการอิสระ
1. เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้ รับเงินเดือนประจา
2. เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ทีป่ รึกษาทางการเงิน)
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ
4. เป็ นผู้ประกอบกิจการหรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึง่ ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของกิ
้
จการทีม่ ี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั
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ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

:
:
:
:

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี
ไม่เป็ น

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4

ข้ อมูลของผู้ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล
ดร. ทิม นพรัมภา
อายุ 33 ปี
ตาแหน่ งในปั จจุบนั ของบริษัท
กรรมการ กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่ งตัง้ กรรมการ
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
เป็ นกรรมการรายเดิมของบริ ษัท ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้ านคุณสมบัติ
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ของกรรมการที่ ครบออกตามวาระแล้ ว เห็น ว่า เป็ นผู้มีคุณสมบัติ ครบถ้ วนตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการบริ ษัทตามหลักเกณฑ์ของสานั กงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง
ประวัติการศึกษา
ปริ ญญาเอก บริ หารธุรกิจสาขาวิชาSupply Chain Management, Whitman School of Management
Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Operations Research, Fu Foundation School of Engineering and
Applied Sciences, Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญาตรี สาขาวิชา Management Sciences, London School of Economics สหราชอาณาจักร
การฝึ กอบรม
ไม่มี
ตาแหน่ ง/ประสบการณ์ ทางาน
2560-ปั จจุบนั
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน)
2559-ปั จจุบนั
กรรมการสรรหา บริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน)
2557-ปั จจุบนั
กรรมการบริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด(มหาชน)
2557 - ปั จจุบนั
อาจารย์ ภาควิชาพาณิชย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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2555 - 2557

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาบริ หารธุรกิจ Providence College สหรัฐอเมริ กา

ประวัติการดารงตาแหน่ งกรรมการของ บริษัท ศิครินทร์ จากัด (มหาชน)
ตาแหน่ ง
ตาแหน่ งด้ านกรรมการ - กรรมการ กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ตาแหน่ งด้ านบริหาร
- ไม่มี
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทฯ
5 ปี (ตังแต่
้ พ.ศ. 2557 ถึง ปั จจุบนั )
การถือหุ้นในบริษัท
ร้ อยละ 1.01 รวมคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ ามี)
ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชาระแล้ ว (ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2561)
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี 2561
การประชุมคณะกรรมการ 12/12 ครัง้
การประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครัง้
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครัง้
ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา ไม่มี
การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่น ๆ
- การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี - การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี - การดารงตาแหน่ งในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
- ไม่มี ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่ อย
ไม่มี
ความสัมพันธ์ กับบริษัท/บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วม หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบัน
ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจที่มนี ัยสาคัญ อันอาจมีผลทาให้ ไม่ สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่ างเป็ นอิสระ ไม่มี

53

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5

คานิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดคานิยามกรรมการอิสระไว้ เท่ากับข้ อกาหนดขันต
้ ่าของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี ้
กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญ มีทกั ษะที่หลากหลายเป็ นประโยชน์ต่อ
บริ ษัทฯ มีความเข้ าใจเป็ นอย่างดีถึงหน้ าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ พร้ อมที่จะ
แสดงความคิดเห็นโดยอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่ องต่าง ๆ โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ และเป็ นธรรมต่อผู้
ถือหุ้นหรื อผู้มีสว่ นได้ เสีย สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้ กบั การเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ ได้ อย่างเต็มที่โดยกรรมการ
อิสระจะต้ องเป็ นกรรมการที่ไม่มีธุรกิจหรื อการงานใดอันเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของ
ตน และจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัท ใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
นิติบคุ คลที่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
2. ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน รวมทังไม่
้ เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา หรื อเป็ นผู้มี
อานาจควบคุม เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้ ทังนี
้ ้ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่
เคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
3. ไม่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิด ามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ น
ผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อ บริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีมลู ค่ารายการตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ หรื อตังแต่
้ 20
ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า กับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้
มี อ านาจควบคุม ของบริ ษั ท รวมทัง้ ไม่เ ป็ นหรื อ เคยเป็ นผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ ห รื อ ผู้มี อ านาจควบคุม ของผู้ที่ มี
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม นิติบคุ คลที่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทเว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับการ
แต่งตัง้
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อ ย บริ ษัทร่ วม นิติบุคคลที่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม นิติบุคคลที่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับ
การแต่งตัง้
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ เช่นที่ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึ กษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สิน เป็ นต้ น ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาท ต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม นิติ
บุคคลที่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้มีอานาจควบคุม และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วน
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ของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้ รับ
การแต่งตัง้
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็ นผู้เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจ การของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อยหรื อไม่
เป็ นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับ
เงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่
มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับบริ ษัท หรื อ บริ ษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6.1
(ปิ ดอากรแสตมป์20 บาท)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ ซับซ้ อน)
เขียนที่
วันที่
สัญชาติ
_____ถนน
รหัสไปรษณีย์

(1) ข้ าพเจ้ า
_
อยู่บ้านเลขที่___
ตาบล/แขวง__
อาเภอ/เขต__
จังหวัด
_
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
(2)
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
(3)
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครัง้
ที่ 41 ประจาปี 2562 ในวันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้ องประชุม Sikarin Grand Room ชัน้ 8 อาคาร 3 โรงพยาบาล
ศิคริ นทร์ เลขที่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร 10260 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้ วย
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(

ผู้มอบฉันทะ
)
ผู้รับมอบฉันทะ
)
พยาน
)
พยาน
)

หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ั บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หน้ า 1 ของจานวน 1 หน้ า
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6.2
(ปิ ดอากรแสตมป์20 บาท)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กาหนดรายการต่ าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
เขียนที่
วันที่
สัญชาติ
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

(1) ข้ าพเจ้ า
_
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
__
_
อาเภอ/เขต
จังหวัด
_
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
(2)
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
(3)
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครัง้
ที่ 41 ประจาปี 2562 ในวันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้ องประชุม Sikarin Grand Room ชัน้ 8 อาคาร 3 โรงพยาบาล
ศิคริ นทร์ เลขที่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร 10260 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้ วย
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ดังนี ้
วาระที่ 1 เรื่ อง ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
วาระที่ 2 เรื่ อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 40 ประจาปี 2561
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หน้ า 1 ของจานวน 6 หน้ า
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วาระที่ 3 เรื่ อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2561
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
วาระที่ 4 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ริ ายงานและงบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
วาระที่ 5 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นเงินสารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปั นผลจากผล
การดาเนินงานประจาปี 2561
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
วาระที่ 6 เรื่ อง พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท และค่าสอบบัญชีประจาปี 2562
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
วาระที่ 7 เรื่ อง พิจารณาเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทแทนกรรมการที่พ้นตาแหน่งตามวาระ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
7.1 ชื่อกรรมการ
เห็นชอบ
7.2 ชื่อกรรมการ
เห็นชอบ
7.3 ชื่อกรรมการ
เห็นชอบ

พลตารวจโทจารักษ์ แสงทวีป
ไม่เห็นชอบ

งดออกเสียง

นายศักดิช์ ยั ธนบุญชัย
ไม่เห็นชอบ

งดออกเสียง

นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์
ไม่เห็นชอบ

งดออกเสียง
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7.4 ชื่อกรรมการ
เห็นชอบ

นายกษิดิศ อัชนันท์
ไม่เห็นชอบ

งดออกเสียง

7.5 ชื่อกรรมการ ดร.ทิม นพรัมภา
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่ อง พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
วาระที่ 9 เรื่ อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณี ที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชัดเจนหรื อในกรณี ที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรื อ ลงมติในเรื่ อ งใดนอกเหนือ จากเรื่ อ งที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงหรื อเพิ่มเติม
ข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
(

ผู้มอบฉันทะ
)

ลงชื่อ
(

ผู้รับมอบฉันทะ
)

ลงชื่อ
(

พยาน
)

ลงชื่อ
(

พยาน
)
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หมายเหตุ
1. ผู้ถือ หุ้นที่มอบฉันทะจะต้ อ งมอบฉันทะให้ ผ้ ูรั บมอบฉันทะเพี ยงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
3. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หน้ า 4 ของจานวน 6 หน้ า
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน)
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 41 ประจาปี 2562 ในวันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้ องประชุม
Sikarin Grand Room ชัน้ 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิคริ นทร์ เลขที่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร 10260
หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
 วาระที่

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

 วาระที่

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

 วาระที่

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

 วาระที่

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

 วาระที่

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

 วาระที่

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

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

ไม่เห็นชอบ

งดออกเสียง

เห็นชอบ
ชื่อกรรมการ

ไม่เห็นชอบ

งดออกเสียง

เห็นชอบ
ชื่อกรรมการ

ไม่เห็นชอบ

งดออกเสียง

เห็นชอบ
ชื่อกรรมการ
เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

งดออกเสียง

ไม่เห็นชอบ

งดออกเสียง

 วาระที่

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

 วาระที่

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

 วาระที่

เรื่ อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6.3
(ปิ ดอากรแสตมป์20 บาท)

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

(1) ข้ าพเจ้ า
_
_
อยู่บ้านเลขที่
ถนน
__
_
อาเภอ/เขต
จังหวัด
_
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
(2)
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
(3)
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ครั ง้ ที่ 41 ประจาปี 2562 ในวันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้ องประชุม Sikarin Grand Room ชัน้ 8 อาคาร 3 โรง
พยาบาลศิคริ นทร์ เลขที่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร 10260 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและ
สถานที่อื่นด้ วย
(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่วน คือ
หุ้นสามัญ .....................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ .......................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ .................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..................... เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ทงหมด
ั้
...................................... เสียง
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. หน้ า 1 ของจานวน 6 หน้ า
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(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 เรื่ อง เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นชอบ................ เสียง  ไม่เห็นชอบ............เสียง  งดออกเสียง............เสียง
 วาระที่ 2 เรื่ อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 40 ประจาปี 2561
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นชอบ................ เสียง  ไม่เห็นชอบ............เสียง  งดออกเสียง............เสียง
วาระที่ 3 เรื่ อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2561
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นชอบ................ เสียง  ไม่เห็นชอบ............เสียง  งดออกเสียง............เสียง
วาระที่ 4 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ริ ายงานและงบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นชอบ................ เสียง  ไม่เห็นชอบ............เสียง  งดออกเสียง............เสียง
วาระที่ 5 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นเงินสารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปั นผลจากผล
การดาเนินงานประจาปี 2561
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นชอบ................ เสียง  ไม่เห็นชอบ............เสียง  งดออกเสียง............เสียง
วาระที่ 6 เรื่ อง พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท และค่าสอบบัญชีประจาปี 2562
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นชอบ................ เสียง  ไม่เห็นชอบ............เสียง  งดออกเสียง............เสียง
วาระที่ 7 เรื่ อง พิจารณาเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทแทนกรรมการที่พ้นตาแหน่งตามวาระ
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นชอบ................ เสียง  ไม่เห็นชอบ............เสียง  งดออกเสียง............เสียง
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. หน้ า 2 ของจานวน 6 หน้ า
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การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
7.1 ชื่อกรรมการ พลตารวจโทจารักษ์ แสงทวีป
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
7.2 ชื่อกรรมการ นายศักดิช์ ยั ธนบุญชัย
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
7.3 ชื่อกรรมการ นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
7.4 ชื่อกรรมการ นายกษิดิศ อัชนันท์
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
7.5 ชื่อกรรมการ ดร.ทิม นพรัมภา
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

งดออกเสียง
งดออกเสียง
งดออกเสียง
งดออกเสียง
งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่ อง พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นชอบ................ เสียง  ไม่เห็นชอบ............เสียง  งดออกเสียง............เสียง
วาระที่ 9 เรื่ อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณี ที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชัดเจนหรื อในกรณี ที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรื อ ลงมติในเรื่ อ งใดนอกเหนือ จากเรื่ อ งที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงหรื อเพิ่มเติม
ข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
ผู้มอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
(
)
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. หน้ า 3 ของจานวน 6 หน้ า
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หมายเหตุ

1. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. นี ใ้ ช้ เฉพาะกรณี ที่มีผ้ ูถือหุ้นที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คัส
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

4. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. หน้ า 4 ของจานวน 6 หน้ า
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน)
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 41 ประจาปี 2562 ในวันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้ องประชุม
Sikarin Grand Room ชัน้ 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิคริ นทร์ เลขที่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร 10260
หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
 วาระที่

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

 วาระที่

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

 วาระที่

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

 วาระที่

 วาระที่

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

 วาระที่

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

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

 ไม่เห็นชอบ............เสียง

 งดออกเสียง............เสียง

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

 ไม่เห็นชอบ............เสียง

 งดออกเสียง............เสียง

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

 ไม่เห็นชอบ............เสียง

 งดออกเสียง............เสียง

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

 ไม่เห็นชอบ............เสียง

 งดออกเสียง............เสียง

 ไม่เห็นชอบ............เสียง

 งดออกเสียง............เสียง

 วาระที่

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

 วาระที่

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

 วาระที่

เรื่ อง
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นชอบ................ เสียง  ไม่เห็นชอบ............เสียง  งดออกเสียง............เสียง
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7
หลักเกณฑ์ และวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอื หุ้น
การลงทะเบียน
การลงทะเบีย นผู้เ ข้ า ร่ วมประชุม สามัญผู้ถือ หุ้น ครั ง้ ที่ 41 ประจาปี 2562 ของบริ ษัท ศิ คริ น ทร์ จากัด (มหาชน)
(“บริ ษัทฯ”) โดยบริ ษัทฯ จะเปิ ดรั บลงทะเบียนตัง้ แต่เวลา 7.00 น. ของวันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2562 ณ สถานที่ประชุมที่
กาหนดในหนังสือเชิญประชุม และจะดาเนินการลงทะเบียนด้ วยระบบบาร์ โค้ ด (Barcode) ดังนัน้ เพื่อความสะดวกในการ
ลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนาหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะมาด้ วย
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เป็ นไปด้ วยความโปร่ งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จึงเห็น
ควรกาหนดให้ มีการตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานแสดงการเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมเพื่อให้
ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบตั ิตอ่ ไป บริ ษัทฯ จึงขอชี ้แจงให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ ดังนี ้
1. เอกสารที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแสดงก่ อนเข้ าร่ วมประชุม
บุคคลธรรมดา
(1) กรณีผ้ ถู อื หุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
ให้ แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ที่ยงั ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้ าราชการ
ใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลีย่ นชื่อ – นามสกุล ให้ ยื่นหลักฐานประกอบด้ วย
(2) กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้ กรอกข้ อความ
ถูกต้ อง ครบถ้ วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
2.2 สาเนาเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้ถือหุ้น ตามข้ อ (1) และผู้ถือหุ้นได้ ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
2.3 แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้ อ (1)
(3) กรณีผ้ ถู อื หุ้นถึงแก่ กรรม
3.1 ให้ ผ้ จู ดั การมรดกเข้ าร่วมประชุมแทนโดยต้ องแสดงคาสัง่ ศาลแต่งตังผู
้ ้ จดั การมรดก
3.2 กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุมแทนต้ องมีสาเนาคาสัง่ ศาลและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อ
บัตรประจาตัวข้ าราชการ ซึง่ รับรองความถูกต้ อง
(4) กรณีผ้ ถู อื หุ้นเป็ นผู้เยาว์
4.1 ให้ บิดา หรื อ มารดา เข้ าประชุมแทนโดยต้ องแสดงสาเนาทะเบียนบ้ านของผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้เยาว์
4.2 กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุมแทนต้ องมีสาเนาทะเบียนบ้ านของผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้เยาว์ และสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการของบิดาหรื อมารดาผู้มอบฉันทะ ซึง่ รับรองความ
ถูกต้ อง
นิติบุคคล
(1) กรณีผ้ แู ทนของผู้ถอื หุ้น (กรรมการ) เข้ าประชุมด้ วยตนเอง
1.1 แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบคุ คลเช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ข้ อ (1)
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1.2 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้น ของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ ไม่เกิน 1 ปี
ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึง่
เป็ นผู้เข้ าร่วมประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
(2) กรณีผ้ ถู อื หุ้นมอบฉันทะและให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะ เข้ าร่ วมประชุม
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้ กรอกข้ อความ
ถูกต้ องครบถ้ วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
2.2 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบุคคล
(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบคุ คลซึง่ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอานาจกระทา
การแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
2.3 สาเนาเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมการ) ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
2.4 แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ข้ อ (1)
(3) กรณีผ้ ถู อื หุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้น
3.1 ให้ เตรี ยมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบคุ คล ข้ อ 1 หรื อ 2
3.2 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
ต้ องส่งหลักฐานดังต่อไปนี ้เพิ่มเติม
1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผู้ดาเนินการลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะแทน
2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ Custodian ทังนี
้ ้
เอกสารที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้ องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วย และ
ให้ ผ้ ถู ือหุ้น หรื อผู้แทนนิติบคุ คลนันรั
้ บรองความถูกต้ องของคาแปล
-

-

-

กรณีมีการมอบอานาจช่ วงก่อนการมอบฉันทะ เอกสารแสดงการมอบอานาจช่ วงทุกช่วงต้ องครบถ้ วน ไม่ขาดตอน
และมีถ้อยคาให้ มอบอานาจช่วงได้ รวมถึงสาเนาเอกสารของผู้มอบอานาจช่วงทุกช่วงต้ องครบถ้ วน และรับรองสาเนา
ถูกต้ องโดยผู้มอบฉันทะ
เอกสารที่จัดทาขึน้ ในต่างประเทศ ต้ องมีการรั บรองโดยโนตารี พับลิค (Notary Public) หรื อหน่วยงานที่มีอานาจ
คล้ ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ ละประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตไทย หรื อสถานกงสุลไทย หรื อเจ้ าหน้ าที่ที่
ได้ รับมอบหมายให้ กระทาการแทนอีกชันหนึ
้ ง่
เอกสารที่มีต้นฉบับไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้ องจัดทาคาแปลเป็ นภาษาอังกฤษ พร้ อมรับรองความถูกต้ องของคาแปล
โดยผู้มอบฉันทะ

70

2. วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษัทฯ ได้ จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ จานวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า กระทรวงพาณิชย์ ได้ กาหนดไว้ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ องกาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2550 ดังนี ้
(1) แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ ไปซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้ อน
(2) แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
(3) แบบ ค. เป็ น แบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
ผู้ถอื หุ้นที่ไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุมผู้ถอื หุ้นของบริษัทได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดาเนินการ ดังนี ้
1. เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะข้ างต้ นแบบใดแบบหนึง่ เพียงแบบเดียวเท่ านัน้ ดังนี ้
2. มอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท ฯ คน
ใดคนหนึง่ ตามรายชื่อที่ระบุไว้ ในสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 7 นี ้โดยให้ ระบุชื่อพร้ อมรายละเอียดของบุคคลที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์
จะมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่วมประชุมดังกล่าว
3. หากประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็ นกรรมการอิสระซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อส่วนได้ สว่ นเสียใน
วาระที่เสนอในการประชุมสามัญประจาปี 2562 เป็ นผู้รับมอบฉันทะเพื่อออกเสียงลงคะแนนแทนสามารถเลือกมอบ
ฉันทะให้ คนใดคนหนึง่ ต่อไปนี ้ได้
- นายเสนีย์ จิตตเกษม อายุ 65 ปี
บ้ านเลขที่ 199/14 หมูท่ ี่ 4 ซ.บ้ านหนองบัว ต.หมากแข้ ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
- นายกระจ่ าง จารุ พฤกษ์ พันธ์ อายุ 74 ปี
บ้ านเลขที่ 31 ถ.นครใน ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
กรณีเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทเป็ นผู้รับมอบฉันทะ ขอให้ จดั ส่ง หนังสือมอบฉันทะที่ลงนามครบถ้ วน
พร้ อมเอกสารที่เกี่ยวข้ องไปยังสานักเลขานุการบริ ษัทล่วงหน้ าก่อนวันประชุมด้ วย
4. ปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้ อมทังขี
้ ดฆ่าลงวันที่ที่ทาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ อานวยความ
สะดวกจาหน่ายอากรแสตมป์ให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะ ณ จุดรับลงทะเบียนก่อนเข้ าประชุม
5. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังบริ ษัทฯ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2562 หรื อก่อนเวลาเริ่ มการประชุมอย่างน้ อยครึ่ งชัว่ โมง
เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ได้ มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ ทนั เวลาเริ่ มประชุม
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียง
ได้ และผู้ถือหุ้นจะต้ องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถืออยูโ่ ดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้ อยกว่าจานวนที่ตน
ถืออยูไ่ ด้ เว้ นแต่เป็ น Custodian ที่ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค.
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ส่ วนที่ 2: วิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอื หุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้ งผลการนับคะแนน
หลักเกณฑ์ การลงคะแนนเสียง
วาระทั่วไป
1. การออกเสียง ลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผย โดยให้ นบั หนึง่ เสียงต่อหนึง่ หุ้น ซึง่ ผู้ถือหุ้น หรื อ ผู้รับมอบฉันทะ
ต้ องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง
ลงคะแนนเป็ นบางส่วน (เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผ้ มู อบฉันทะระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้ การลงคะแนน
เสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่
ถูกต้ องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ หรื อระบุไว้
ไม่ชัดเจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ
รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนน
แทนได้ ตามที่เห็นสมควร
วาระเลือกตัง้ กรรมการ
สาหรับวาระการเลือกตังกรรมการตามข้
้
อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 10 กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมการ
้
โดยใช้ เสียงข้ างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีดงั ต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ (1) หุ้นต่อหนึง่ (1) เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทงั ้ หมดตามข้ อ (1) เพื่อเลือกตัง้ บุคคลเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ กรรมการคนใดมากหรื อน้ อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับจะได้ รับการเลือกตังให้
้ เป็ นกรรมการเท่ากับจานวนกรรมการทีจ่ ะพึง
มีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จานวนที่พงึ มีหรื อพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
ทังนี
้ ้ เพื่อการปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ในการเลือกตังกรรมการในครั
้
ง้ นี ้ บริ ษัทฯ จะเสนอให้ ที่
ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียงแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ ละวาระ
ประธานที่ประชุมจะชี ้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี ้
1. ประธานที่ประชุมจะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่
ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
2. กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะชูมือขึน้ (เว้ นแต่กรณีที่เป็ นการลงคะแนนลับ) ผู้
ถื อหุ้น ส่วนที่เหลือถื อ ว่าเห็ นด้ ว ยโดยไม่ต้ องชูมื อ โดยผู้ถื อหุ้น หรื อผู้รับมอบฉัน ทะสามารถออกเสีย งลงคะแนนตาม
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ความเห็นได้ เพียงอย่างใดอย่างหนึง่ (เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกาหนดให้ แบ่งแยก
คะแนนเสียงได้ )
มติของผู้ประชุมผู้ถอื หุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่ อไปนี ้
- กรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็ นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรื อข้ อบังคับบริ ษัทกาหนดไว้ แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็ นไปตามที่กฎหมาย
หรื อข้ อบังคับนันก
้ าหนด โดยประธานที่ประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
ดังกล่าว
1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงต่างหากเป็ นเสียงชี ้ขาด
2. ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใดโดยเฉพาะ ห้ ามมิให้ ออกเสียงในเรื่ องนันและประธานที
้
่
ประชุมอาจจะเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะนันออกนอกที
้
่ประชุมชัว่ คราวก็ได้ เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงลงคะแนน
เพื่อเลือกตังกรรมการ
้
3. การลงคะแนนลับอาจกระทาได้ เมื่อมีผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้ อย 5 คนร้ องขอ และที่ประชุมลงมติให้ ลงคะแนนลับ โดย
ประธานที่ประชุมจะเป็ นผู้กาหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มี
มติให้ ลงคะแนนลับ
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 8
ข้ อบังคับเฉพาะส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
(1) การเรียกประชุม
* ข้ อ 12. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน
นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่ ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ
* ข้ อ 15. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน
เวลา ระเบียบวาระและเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรื อเพื่อพิจารณาแล้ วแต่กรณีรวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าวและจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ให้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3
วันก่อนวันประชุมด้ วย
สถานที่ที่จะใช้ เป็ นที่ประชุมต้ องอยูใ่ นท้ องที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริษัท
(2) องค์ ประชุม
* ข้ อ 16. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25
คน และต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจึ
ั้
งจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงชัว่ โมงหนึ่งจานวนผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดให้ นดั ประชุมใหม่และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7
วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ถ้ ามีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 10 คน ให้ ถือ
ว่าเป็ นองค์ประชุมได้
(3) การออกเสียงลงคะแนน
* ข้ อ 10. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการ
้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1)
ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
(2)
ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลาย
คนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3)
บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกเป็ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รั บการเลือกตังในล
้ าดับถัด
ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธาน
ออกเสียงชี ้ขาด
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* ข้ อ 14. ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่จะมอบฉันทะให้ บคุ คล
อื่นเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้
* ข้ อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือ
หุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ ยวกั บการให้ เช่ากิ จการของบริ ษั ท ทัง้ หมดหรื อ
บางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้ บุคคลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษั ท หรื อการรวม
กิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนนัน้
* พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน จากัด มาตรา 31 ภายใต้ บงั คับมาตรา 19 วรรคสองบริ ษัทจะแก้ ไขเพิ่มเติม
บริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับของบริ ษัทได้ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3ใน4 ของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ในการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัทให้ บริ ษัทขอจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติม
ภายในสิบสีว่ นั นับแต่วนั ที่ที่ประชุมลงมติ
* พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน จากัด มาตรา 115 การจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไรจะ
กระทามิได้ ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผล
เงินปั นผลนันให้
้ แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้ นแต่จะมีข้อบังคับกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นในเรื่ อง
หุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปั นผลต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เมื่อข้ อบังคับของบริ ษัทกาหนดให้ ทาได้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ น
ครัง้ คราว เมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีกาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนันและเมื
้
่อได้ จ่ายเงินปั นผลแล้ ว ให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
ในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลนันให้
้ กระทาภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อคณะกรรมการลงมติ
แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้ โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนันในหนั
้
งสือพิมพ์ด้วย
(4) กรณีไม่ มีกาหนดไว้ ในข้ อบังคับ
* ข้ อ 1. ข้ อบังคับนี ้ถ้ ามิได้ ตราไว้ เป็ นอย่างอื่นให้ นาบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัดมาใช้ บงั คับ
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 9

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

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

77

