ศค. 0165/2562
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่ อง
เรี ยน

แจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2 / 2562 ประกาศจ่ายเงินปั นผล และกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 41
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 2 / 2562 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์
2562 เวลา 11.00 น. ที่ประชุมมีมติสาคัญ ดังนี ้
1. อนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 41 พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2561 จากผล
การดาเนินงานตังแต่
้ 1 มกราคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 ดังต่อไปนี ้
- จัดสรรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย เป็ นเงินจานวน 10,662,233.19 บาท (สิบล้ านหกแสนหกหมื่นสอง
พันสองร้ อยสามสิบสามบาทสิบเก้ าสตางค์) (คิดเป็ นร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี 2561)
- จ่ายเงินปั นผลประจาปี 2561 ให้ ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้นจานวน
ไม่เกิน 139,953,005.43 บาท (หนึ่งร้ อยสามสิบเก้ าล้ านเก้ าแสนห้ าหมื่นสามพันห้ าบาทสีส่ ิบสามสตางค์)
โดยก าหนดรายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี สิท ธิ รั บ เงิ น ปั น ผลในวัน ที่ 30 เมษายน 2562 ซึ่ ง เป็ นวัน ให้ สิท ธิ ผ้ ูถื อ หุ้น
(Record Date) และกาหนดวันจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 โดยต้ องหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่าย
จากเงินปั นผลตามอัตราที่กฎหมายกาหนด (ทังนี
้ ้ การให้ สทิ ธิดงั กล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้ องรอ
การอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)
2. กาหนดรายชื่ อผู้ถือ หุ้น ที่มี สิทธิ เข้ าร่ วมประชุมออกเสีย งลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือ หุ้น ครั ง้ ที่ 41
(Record Date) ในวันที่ 22 มีนาคม 2562
3. กาหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 41 ในวันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้ อง Sikarin
Grand Room ชัน้ 8 อาคาร 3 โรงพยาบาลศิคริ นทร์ เลขที่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร
10260 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 40 ประจาปี 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 40 ประจาปี 2561 ได้ จัดขึ ้นในวันจันทร์ ที่
23 เมษายน 2561 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสาเนารายงานการประชุมที่จดั ส่งล่วงหน้ าให้ ผ้ ถู ือหุ้นแล้ วพร้ อมหนังสือเชิญ
ประชุมในครัง้ นี ้
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 40 ประจาปี 2561
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2561 ปรากฏรายละเอียดใน
รายงานประจาปี ที่จดั ส่งล่วงหน้ าให้ ผ้ ถู ือหุ้นแล้ ว พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงิน สาหรับรอบบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 18. และพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด
มาตรา 112 คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการทางบดุล และงบกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท เพื่อเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ทังนี
้ ้ รายงานและงบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย สาหรับ
รอบบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจาปี นัน้ ได้ ผา่ นการตรวจสอบและรับรองจาก
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็ น สมควรให้ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ ร ายงานและงบการเงิ น
สาหรั บรอบบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่ง ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท และผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
วาระที่ 5 พิจารณาอนุ มัตกิ ารจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นเงินสารองตามกฎหมายและการจ่ ายเงินปั นผล
จากผลการดาเนินงานประจาปี 2561
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 25. และพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด
มาตรา 115 และ 116 บริ ษัทจะต้ องจัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปี เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ดังนัน้ บริ ษัทจึงจัดสรรเงิน
กาไรสุทธิประจาปี เป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น 10,662,233.19 บาท (สิบล้ านหกแสนหกหมื่นสองพันสองร้ อยสามสิบสามบาทสิบเก้ า
สตางค์) เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และตามนโยบายจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท กาหนดให้ จ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิได้
ไม่เกินร้ อยละ 70 กาไรสุทธิของบริ ษัทสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น จานวนไม่เกิน 139,953,005.43 บาท (หนึง่ ร้ อยสามสิบเก้ าล้ านเก้ าแสนห้ าหมื่นสามพัน
ห้ าบาทสี่สิบสามสตางค์) หรื อคิดเป็ นการจ่ายเงินปั นผลในตราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) ทังนี
้ ้ การให้ สิทธิดงั กล่าวยังมี
ความไม่แน่นอนเนื่องจากต้ องรอการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไรสุทธิ เป็ นทุน
สารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท โดยให้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงิน
ปั นผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2562 และกาหนดวันจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
วาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่ าสอบบัญชีประจาปี 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 19 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
มาตรา 120 ประกอบกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ห้ามมิให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบและรับรองงบการเงินห้ ารอบปี บัญชีบริ ษัทติดต่อกัน แต่ไม่ห้ามแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายใหม่ที่
สังกัดสานักงานสอบบัญชีเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีรายเดิม
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังบริ
้ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ
จากัด (มหาชน) โดยนางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพฒ
ั น์ ทะเบียนเลขที่ 9012 หรื อนายธนะวุฒิ พิบลู ย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นในสานักบัญชี เป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2562 ของบริ ษัท และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562
เป็ นเงิน 1,170,000 บาท (หนึง่ ล้ านหนึง่ แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้ วน) เพิ่มขึ ้นจากปี 2561 เป็ นจานวนเงิน 45,000 บาท (สีห่ มื่นห้ าพัน
บาทถ้ วน)
วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตาแหน่ งตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 9. และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชน จากัด กาหนดให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 เป็ นอัตรา โดยกรรมการที่พ้นตาแหน่งอาจถูกเลือกเข้ ามา
ดารงตาแหน่งใหม่ได้ คณะกรรมการของบริ 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
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา ให้ เสนอที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการ
้
5 คนเดิม กลับเข้ ามาดารงตาแหน่งอีกครัง้ 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

วาระที่ 8 พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากั ด มาตรา 90 คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัทให้ เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ
ทังคณะกรรมการบริ
้
ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดในรู ปของเงินประจาตาแหน่ง เบี ้ยประชุม และบาเหน็จ เป็ นเงินรวม
12,000,000 บาท (สิบสองล้ านบาทถ้ วน)
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ ทังคณะกรรมการบริ
้
ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
ประจาปี 2562 เป็ นเงิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้ านบาทถ้ วน)
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่แก่นกั ลงทุนต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์)
กรรมการและเลขานุการบริ ษัท

