รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น
ครั้งที่ 1/2557
บริษัท ศิครินทร์ จากัด (มหาชน)
------------------------------------------------------------ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลศิคริ นทร์ อาคาร 1 เลขที่ 4/29
หมู่ 10 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร
มีผถู้ ือหุ ้นมาประชุมด้วยตนเอง จานวน 80 ราย และผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะ จานวน 149 ราย รวมทั้งสิ้ น 229 ราย
นับรวมจานวนหุ ้นทั้งสิ้ น 71,695,452 หุ ้น จากจานวนหุ ้นที่จาหน่ ายได้ท้งั หมดของบริ ษทั จานวน 100,000,000 หุ ้น หรื อคิด
จานวนหุ ้นที่เข้าร่ วมประชุมเป็ นร้อยละ 71.69 ซึ่ งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด ครบเป็ นองค์
ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั
เริ่ มประชุ มเวลา 9.10 นาฬิ ก า โดยมี นายเสนี ย ์ จิตตเกษม ประธานกรรมการ ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุ ม
ประธานกล่าวเปิ ดประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปนี้
วาระที่ 1

เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษทั ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน) มีมติในการประชุมครั้ ง

ที่ 10/2557 ดังนี้
1.1 เลือก นายเสนี ย ์ จิตตเกษม ให้ทาหน้าที่ประธานกรรมการแทน ศาสตราจารย์ กิตติคุ ณ ดร.วิษณุ
เครื องาม ที่ลาออก
1.2 เลือก ดร.วิชญะ เครื องาม เข้าเป็ นกรรมการแทนศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครื องาม ทีล่ าออก
ซึ่งดร.วิชญะ เครื องาม มีประสบการณ์มากมายโดยเฉพาะเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย
โดยเชื่ อ มัน่ ได้ว่าจะเข้ามาท าหน้ าที่ ต รงนี้ ด้ว ยความรู้ และความสามารถ เพื่ อ ให้ กิ จ การของบริ ษ ัท
เจริ ญก้าวหน้าต่อไป
และเช่นเดิมบริ ษทั ยังได้รับความร่ วมมือ จากคณะกรรมการและที่ปรึ กษาเข้าร่ วมประชุมด้วย ขอให้แต่
ละท่านแสดงตนและแนะนาตัวเองกับท่านผูถ้ ือหุ ้นด้วย นอกจากท่านประธาน ที่ปรึ กษาและคณะกรรมการแล้วยังมีคณะ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เข้าร่ วมในการประชุมครั้งนี้ดว้ ย
ประธานกล่าวแนะนาประธานที่ปรึ กษา กรรมการ ผูบ้ ริ หารและผูเ้ กี่ยวข้องที่เข้าร่ วมประชุมในครั้งนี้
ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นายเสนีย ์ จิตตเกษม
2. พล.อ.วิโรจน์ แสงสนิท
3. พล.ต.ท.จารักษ์ แสงทวีป
4. นายศักดิ์ชยั ธนบุญชัย

ประธานกรรมการ
ประธานที่ปรึ กษาคณะกรรมการ
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริ หาร
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
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5. นายสัญญา ศรายุทธ
6. นายแพทย์อติรัชต์ จรู ญศรี
7. นายกระจ่าง จารุ พฤกษ์พนั ธ์
8. นายจรัญ วิวฒั น์เจษฎาวุฒิ
9. นายกิติพนั ธุ์ ศศะนาวิน
10. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์
11. นายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท์
12. นายรัช ตันตนันตา
13. นายสุ ชีพ บุญวีระ
14. นายเสนีย ์ กระจ่างศรี
15. นายกษิดิศ อัชนันท์
16. ดร.วิชญะ เครื องาม
17. พล.อ.เอกชัย จันทร์ศรี
ผู้บริหารทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
1. นายสุ ริยนั ต์ โคจรโรจน์
2. นายสุ รศักดิ์ สุ ตมาส
3. นายแพทย์ธงชัย ฉัตรยิง่ มงคล
4. นางสาวเพ็ญฤดี จิตเลขา
5. นายพงษ์ศกั ดิ์ คณิช
6. นางปริ ญดา วงษ์สกุล

รองประธานกรรมการ และกรรมการบริ หาร
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการสรรหา
กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการ

เลขานุการบริ ษทั และผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ประธานเจ้าหน้าที่ดา้ นบริ หาร
ผูอ้ านวยการแพทย์ โรงพยาบาลศิคริ นทร์
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงิน
ผูอ้ านวยการสานักกฎหมาย
ผูอ้ านวยการสานักเลขานุการ

คณะผู้สอบบัญชีทเี่ ข้ าร่ วมประชุม
1. นายพจน์ อัศวสันติชยั
2. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพฒั น์
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมวันนี้มีผทู้ ี่จะช่วยทาหน้าที่ร่วมกับประธานฯ อีก 4 ท่าน
เริ่ ม จากท่ านประธานที่ ป รึ ก ษา พลเอกวิโ รจน์ แสงสนิ ท ท่ านประธานกรรมการบริ ห าร พล.ต.ท.จารั ก ษ์ แสงทวี ป
นายแพทย์อติรัชต์ จรู ญ ศรี กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และนายสุ ริยนั ต์ โคจรโรจน์ เลขานุ ก ารบริ ษทั และผูช้ ่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่
เพื่อให้การประชุมเป็ นไปด้วยความโปร่ งใสจึงขออาสาสมัครจากผูเ้ ข้าประชุม 3 ท่านให้เสนอตนเป็ น
กรรมการตรวจนับคะแนน
ซึ่งมีกรรมการอาสาสมัครตรวจนับคะแนนมา 3 ท่าน ดังนี้
1. นายเทียนชัย วงศ์นวภรณ์
2. นายธีรยุทธ พืชธัญญกิจ
3. นายชาติ หี มนุย้
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ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการอาสาสมัครตรวจนับคะแนนทั้ง 3 ท่าน หากไม่มีผใู้ ดทักท้วงก็
ขอให้ท้งั 3 ท่าน เป็ นกรรมตรวจนับคะแนน สาหรับการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้ง 1/2557
ส าหรั บ การประชุ ม วัน นี้ ใช้โ ปรแกรม E-Register และ E-Voting ของตลาดหลัก ทรั พ ย์ ภายใต้ก าร
ดาเนินการของเจ้าหน้าที่ศนู ย์รับฝาก ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ท่านผูถ้ ือหุ ้นท่านใดที่ประสงค์จะได้เอกสารการประชุมเพิ่มเติม บริ ษทั ได้จดั เตรี ยมไว้แล้วที่ดา้ นนอกมี
ตั้งแต่หนังสื อเชิญประชุมฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ บริ คณห์สนธิและข้อบังคับ เป็ นต้น
ในการนับคะแนนในแต่ละโปรแกรม จึงขอทบทวนในทุกปี ที่ผ่านมา จะนับเฉพาะท่านที่ลงมติที่ไม่เห็ น
ด้วยและงดออกเสี ยงเท่านั้น ขอความร่ วมมือทุกท่านให้ส่งใบโหวตทุกวาระที่มีมติ ท่านใดไม่ส่งใบโหวตจะถือว่าท่านเห็ น
ด้วยทันที ให้รักษาสิ ทธิในการโหวตด้วย และขอความร่ วมมือจากท่านผูถ้ ือหุ ้นให้แจ้งชื่อ นามสกุลทุ กท่านที่มีขอ้ ซักถาม
ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการบันทึกรายงานการประชุม ที่ประชุมไม่มีใครซักถาม
ขออนุญาตเริ่ มการประชุมไปตามลาดับวาระการประชุมที่ได้แจ้งไปให้ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36

ประธาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2556 ซึ่ ง
ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2557 ปรากฏรายละเอียดตามสาเนาที่จดั ส่ งไปให้ทุกท่านพร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมฯ รวมทั้งได้เผยแพร่ ไว้ในเว็บไซต์แล้ว จึงขอแจ้งให้ทราบว่ามีท่านใด
จะขอแก้ไขหรื อไม่
ไม่มีผใู้ ดเสนอแนะหรื อขอแก้ไขรายงานการประชุ ม ประธาน ขอให้ที่ประชุม กรุ ณาลงมติ รับรอง
รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1 และ แจ้งให้ทราบว่า ในระหว่างที่รอผลการนับคะแนน ขอให้นายแพทย์อติ
รัชต์ จรู ญศรี ได้นาเสนอผลการดาเนินงานและความคืบหน้าที่ผา่ นมา
กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า หลังจากได้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเมื่อวันที่ 23
เมษายน 2557 ที่ผา่ นมา โรงพยาบาลได้มีการขยายการให้บริ การจนเป็ นที่พึงพอใจของผูร้ ับบริ การ โรงพยาบาลได้ทางาน
ภายใต้มาตรฐาน JCI ซึ่งเป็ นสิ่ งที่เราภูมิใจ และในปี ถดั ไปจะถึงกาหนด Re-accreditation ซึ่ งการตรวจจะละเอียดขึ้นไปอีก
โดยส่ งคนเข้ามาตรวจสอบทุก 3 ปี ทาให้สามารถวางมาตรฐานของโรงพยาบาลได้อย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งได้รายงานเรื่ องการ
ร่ วมงานกับ กลุ่ ม GENKI MURA นัก ธุ รกิ จชาวญี่ ปุ่น ที่ทาธุ รกิจ เกี่ ยวกับโรงพยาบาลโดย มีโรงพยาบาลในเครื ออยู่ 16
โรงพยาบาล ซึ่งต้องการพันธมิตรในเมืองไทย และเลือกที่เป็ นพันธมิตรกับโรงพยาบาลศิคริ นทร์ โดยเชื่อว่าในการประชุมผู้
ถือหุ ้นเดือนเมษายนปี หน้า จะปรากฏผลที่ชดั เจน และจะนามารายงานให้ผถู้ ือหุ ้นทราบในวันนั้น
นโยบายของบริ ษัทฯ จะเติบ โตโดยเน้นถึ งความปลอดภัย มาก่ อน ปั จ จุบนั โรงพยาบาลได้รับความ
เชื่ อ ถื อ จึ งต้อ งปฏิ บ ัติเ พื่ อ ให้ เหมาะสมกับ ความเชื่ อ ถื อ ที่ ได้รับ ในปี 2020 โรงพยาบาลศิค ริ น ทร์ ห วังว่ าจะประสบ
ความสาเร็ จ เพื่อให้ติดอยู่ในระดับ The Premium Community Hospital 1 ใน 10 ของระดับ ASEAN เป็ นโรงพยาบาลที่มี
คุณภาพ มีความสามารถ จึงต้องมีการเตรี ยมตัวมาโดยตลอด ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 อาคาร 3 จะเปิ ดให้บริ การ โดยจะ
ให้บริ การทางการแพทย์แบบเฉพาะทาง มีลานจอดรถที่มากขึ้นถึง 400 กว่าคัน ทางเข้าของโรงพยาบาลจะขยายกว้างขึ้น
เพื่อเป็ นการเอาใจใส่ ในความปลอดภัยของผูส้ ูงอายุ จะได้รับความสะดวกในการขับรถมาโรงพยาบาล
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DNVGL (Det Norske Veritas and Germanischer Lloyd) ซึ่ งเป็ นมาตรฐานของกลุ่มสแกนดิเนเวีย ได้เข้า
มาเยี่ย มชมโรงพยาบาลเพื่ อ ดู ม าตรฐานการท างานของเรา ดังนั้ นการที่ มี ก ลุ่ ม ของสแกนดิ เนเวี ย สนใจจะรั ก ษากับ
โรงพยาบาลศิคริ นทร์ ก็เป็ นเรื่ องที่น่าภูมิใจของโรงพยาบาลศิคริ นทร์ ที่มีมาตรฐาน ซึ่งการที่ DNVGL เลือกมาเป็ นเพราะ
คะแนนในการสอบ JCI และทางกลุ่ ม DNVGL ก็ต้อ งการจะรู้ ว่าโรงพยาบาลมีความพร้อ มหรื อไม่ ที่จ ะรองรับกลุ่มของ
สแกนดิเนเวีย
เลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ได้รับการยืนยันจากสื่ อว่าฝั่งกรุ งเทพตะวันออก มีการ
ขยายตัว ของที่อ ยู่อ าศัยสู งที่สุ ด จากกรุ งเทพชั้นในมาสู่ ภ ายนอก เนื่ อ งจากใกล้ส นามบินสุ ว รรณภูมิ และโรงพยาบาล
ศิคริ นทร์ก็ใกล้สนามบินสุ วรรณภูมิ พื้นที่บริ เวณนี้ น้ าไม่ท่วมมีความปลอดภัยสูง พื้นที่บริ เวณนี้ห้างสรรพสิ นค้ากลุ่มลูกค้า
ค่อนข้างหนาแน่ น มีผลประกอบการที่ดีมากกว่าห้างสรรพสิ นค้าในเมือง ทางทีมบริ หารและทีมตลาดของศิคริ นทร์ เข้าถึง
ลูกค้ารายบุคคลมากขึ้นเพราะ มีระบบ Saleforce สามารถนาข้อมูลต่างๆ ย้อนหลังมาวิเคราะห์และนาเสนอแพ็กเกจเพื่อดูแล
สุ ขภาพของลูกค้าได้ เมื่อลูกค้าโทรเข้ามาสายด่วนของโรงพยาบาล 1728 และแจ้งว่าอยูท่ ี่ไหนเราทราบพิกดั แล้วสามารถไป
รับลูกค้าเข้ามาได้เลยโดยดูจากฐานข้อมูลที่เรามีท้ งั หมด รวมทั้ง เว็ปไซต์ โซเชียลมีเดียที่มี ลูกค้าสามารถติดต่อศิคริ นทร์
และศิค ริ นทร์ สามารถติดต่อ ลูก ค้าได้ โรงพยาบาลศิคริ นทร์ จะทาให้เป็ นโรงพยาบาลชั้นนาในระดับภูมิภาค โดยมีการ
ทางานร่ ว มกับระบบบริ ก ารทางการแพทย์ผ่าน บริ ษทั อินเด็กซ์ เป็ นบริ ษัทที่จ ะช่ วย Promote ศิค ริ นทร์ ต่อ ไปจะมีการ
โฆษณาผ่านรายการต่าง ๆ เป็ นโอกาสที่ดีที่ศิคริ นทร์ จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ชดั เจนมากขึ้น
ประธาน แจ้งว่า ศิคริ นทร์ ได้รักษาสิ ทธิ และเพิ่มประโยชน์ให้ก ับผูถ้ ือหุ ้น เพื่อ สร้ างความเชื่อมัน่ ใน
มาตรฐานไปสู่ ระดับสากลจะมีลูกค้าต่างชาติเข้ามาใช้บริ การมากขึ้น และไม่ละเลยลูกค้าซึ่งเป็ นผูป้ ่ วยในประเทศ เข้าสู่ การ
รักษาโรคที่มีความซับซ้อนมากขึ้นด้วย
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 36 เมือ่ วันอังคารที่ 23 เมษายน 2557
ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี้
มีผ้ถู ือหุ้นที่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
รวม จานวนผู้ออกเสียง( 238 ราย)

จานวน(เสียง)
71,757,152
0
0
71,757,152

คิดเป็ นร้ อยละ

หมายเหตุ ในระหว่างประชุมมีผถู้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้น 9 ราย จานวนหุ ้น 61,700 หุ ้น

100.0000
0.0000
0.0000
100.0000
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วาระที่ 3 พิจารณาเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ประธาน มอบหมายให้เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูร้ ายงานให้ที่ประชุมทราบ
เลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบดังนี้
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2546 มี
มติให้จดั สรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 40,000,000 หุ ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อ
หุ ้น ซึ่ งครบกาหนดแปลงสภาพในวันที่ 30 สิ งหาคม 2551 บริ ษทั ฯ จึงสามารถนาหุ ้นจานวนดังกล่าวมาจัดสรรใหม่ได้
ตามกฎหมาย
ความเห็ นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่ม
ทุน จึงขออธิบายการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้ แบ่งออกเป็ นสองแบบ
1. แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน จานวน 20,000,000 หุ ้น จัดสรรให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิม ใน
อัตราส่ วน 5 หุ ้นเดิมต่อ 1 หุ ้นเพิ่มทุนที่ราคาขายหุ ้นละ 15 บาท
2. แบบมอบอ านาจทัว่ ไป แบ่งออกเป็ นสองส่ วน ส่ วนแรก 5,000,000 หุ ้นจัดสรรให้ก ับ บุค คลใน
วงจากัด ในราคาตลาด ซึ่ งจะต้องไม่ต่ากว่ามูลค่าหุ ้นที่ตราไว้คือ 6.50 บาท ส่ วนที่สอง 15,000,000 หุ ้น จัดสรรให้กบั ผูถ้ ือ
หุ ้นเดิม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสื อเชิญประชุม ดังนี้
1. แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน
1.1 จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 20,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.50 บาท
ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วน (Rights Offering) ในอัตรา 5 หุ ้นเดิมต่อ 1 หุ ้นเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ ้นละ 15 บาท (สิ บ
ห้าบาทถ้วน) ให้แก่ ผถู้ ื อ หุ ้นเดิ ม โดยก าหนดรายชื่ อ ผูถ้ ื อ หุ ้นที่มีสิ ท ธิ จ องซื้ อ หุ ้นสามัญ เพิ่มทุน (Record date) ในวัน ที่ 1
ตุลาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 2 ตุลาคม 2557
และกาหนดวันจองซื้อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557
1.2 กรณี ที่มีหุ้นสามัญ เพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้ อของผูถ้ ือหุ ้นเดิมดังกล่าวข้างต้น
ให้คณะกรรมการบริ ษทั หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั จัดสรรหุ ้นสามัญ เพิ่มทุนที่เหลื อดังกล่ าว
ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิ ทธิที่รับการจัดสรร (Excess Rights) ตามสัดส่ วนดังกล่าว
ข้างต้นในราคาเดียวกัน จนกว่าหุ ้นสามัญ เพิ่มทุนดังกล่าวจะได้รับการจัดสรรจนครบทั้งจานวน โดยในการจัดสรรหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนส่ วนที่เหลือดังกล่าวให้คานึ งถึงจานวนหุ ้นสามัญเพิ่มทุนส่ วนที่เหลือ และจานวนหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้ อ
โดยผูถ้ ือหุ ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ ้นเกินกว่าสิ ทธิที่ได้รับการจัดสรร
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริ ษทั หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจพิจารณา
กาหนดรายละเอียด และเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
1.3 กรณีมีเศษของหุ ้น ผูถ้ ือหุ ้นรายใดได้รับการจัดสรรหุ ้นที่เป็ นเศษไม่เต็มจานวน 1
หุ ้น ให้ตดั จานวนเศษหุ ้นดังกล่าวทิ้ง
2. แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate)
2.1 จัดสรรหุ ้นสามัญ เพิ่มทุน จานวน 15,000,000 หุ ้น มูลค่ าที่ ตราไว้หุ้นละ 6.50
บาท เพื่ อ เสนอขายให้ แ ก่ ผถู้ ื อ หุ ้ น เดิ มตามสั ดส่ ว น(Rights Offering) และมอบหมายให้ ค ณะกรรมการบริ ษัท มี อ านาจ
พิจารณาเสนอขายหุ ้นสามัญ เพิ่มทุนให้คราวเดียวกันหรื อหลายคราวก็ได้ รวมถึงอานาจในการกาหนดราคาเสนอขาย วัน
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และเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ ้ นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรร
หุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดาเนิ นการให้แล้วเสร็ จภายในวันที่บริ ษทั จัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ในครั้งถัดไป หรื อภายใน
วันที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งจัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน รวมถึง
การเข้าเจรจาทาความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดาเนิ นการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการ
จัดสรรหุ ้นสามัญ เพิ่มทุนดังกล่าว และลงนามในเอกสารคาขออนุ ญาตต่างๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการ
จัดสรรหุ ้นสามัญ เพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่ งรวมถึ งการติดต่อ และการยื่นคาขออนุ ญ าตเอกสารและหลัก ฐานดังกล่าวต่อ หน่ ว ย
ราชการหรื อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนาหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอานาจ
ในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
2.2 จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 5,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.50 บาท
ทั้งจานวนหรื อแต่บางส่ วนในคราวเดียวกัน หรื อต่างคราวกันให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรื อ นักลงทุนประเภท
สถาบัน(นักลงทุน) ซึ่งเป็ นบุคคลในวงจากัด(Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551
เรื่ องการขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ในราคาเสนอขายไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 90 ของราคาตลาดโดย “ราคาตลาด” ให้คานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่ วงน้ าหนักของการซื้ อ ขายหุ ้นของบริ ษทั ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ อย่างน้อย 7 วัน แต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริ ษทั หรื อคณะกรรมการบริ หารมี
มติจดั สรรและเสนอขายหุ ้นต่อนักลงทุน
ทั้งนี้ ให้ค ณะกรรมการบริ ษ ัท หรื อ บุค คลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษ ัทเป็ นผูม้ ีอ านาจ
พิจารณาจัดสรรหุ ้นเพิม่ ทุนดังกล่าว และกาหนดระยะเวลาเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร
หุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่นกั ลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
ผู้ถือหุ้น
: สอบถาม
(นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน) 1. การขายหุ ้น ขายให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิมหรื อไม่ และราคาที่กาหนดขายเพียงพอหรื อไม่
2. คณะกรรมการมีกาหนดเวลาในการขายหุ ้นหรื อไม่ การจัดลาดับการขายเป็ นอย่างไร
3. ขอแสดงความเห็ นว่า ถ้าเป็ นไปได้ค วรขายหุ ้นที่ เป็ นการจัดสรรสามัญ เพิ่มทุน จานวน
5,000,000 หุ ้น (PP) ก่อน เพราะราคาที่เสนอขายจะอิงกับราคาตลาดจึงควรขายก่อน กับ
15,000,000 หุ ้น จะขายเมื่อไร ถ้าขายสองรายการนี้ จะไม่เกิดผลกระทบเท่าไร เพราะเป็ น
การขายตามราคาตลาด
กรรมการผู้จัดการใหญ่

: ขอบคุณสาหรั บคาแนะนา อันดับแรก การจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนได้ให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ ม

ตามอัตราส่ วน 5 หุ ้นเดิมต่อ 1 หุ ้นเพิ่มทุน ในราคา 15 บาท เป็ นราคาที่ ผถู้ ือหุ ้นน่ าจะพอใจ
พอสมควร และยืนยันว่าในราคาที่กาหนดเพียงพอกับที่บริ ษทั ฯ ต้องการ ในประเด็นที่ 2 ใน
การหาผูร้ ่ วมทุนแบบ (Private Placement) ต้องหาผูร้ ่ วมทุนที่มีชื่อเสี ยงและมีประโยชน์ต่อ
โรงพยาบาลจริ งๆ เพราะโรงพยาบาลได้มี ก ารติ ด ต่ อ กับ ต่ างชาติ ค่ อ นข้างมาก จึ งต้อ ง
มองว่าใครคือผูท้ ี่เหมาะสมจริ ง ๆ ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร ในประเด็นที่ 3 ในการระดมทุน
ในอนาคต บริ ษทั ฯ จะต้องมีเงินหมุนเวียนที่เพียงพอ ในการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ
(Private Placement) กาหนดจะต้องเป็ นราคาตลาด แต่ ถา้ เป็ นการเพิ่มทุนทัว่ ไปยังยืนยันว่า
พยายามให้เป็ นราคาที่เหมาะสมโดยไม่ให้ล าบากกับการเพิ่มทุน ราคาอาจจะต่ ากว่าราคา
ตลาดแต่จะมากกว่าราคาปิ ดสมุดแน่นอน บริ ษทั ฯ จะแจ้งรายละเอียดให้ผถู้ ือหุ ้นทราบเมื่อถึง
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เวลาที่จะต้องเพิ่มทุนอีกครั้ง หลักการโรงพยาบาลจะต้อ งทาผลประกอบการ ให้ผถู้ ือ หุ ้น
มัน่ ใจและจะมุ่งมัน่ ในเงินปันผลให้ชดั เจน ในไตรมาส 3 จะเห็นได้ชดั เจนขึ้น
ผู้ถือหุ้น
(นายวิจิตร จิตจริงใจ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้ถือหุ้น
(นายวิจิตร จิตจริงใจ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้ถือหุ้น
(นายอนุ ว่องสารกิจ)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

: สอบถาม

อยากทราบว่า ในหุ ้น 40,000,000 หุ ้น ทีเ่ ตรี ยมมาเพื่อแปลงสภาพ เป็ น Warrant ทาไมถึงไม่ขอ
ในตอนนั้น การขายหุ ้นในรอบนี้เพื่อจะสร้างอาคาร 3 ในการขายรอบต่อไปที่
ขาย 20,000,000 หุ ้นจะนาไปใช้ทาอะไร
: ชี้แจง เนื่องจากโรงพยาบาลมีโอกาสในการขยายตัวอีกมาก และคาดว่าจะมีการสร้างอาคาร
4 ขึ้ นภายหน้า เพื่อ จะให้ เป็ น Region Hospital ซึ่ งบริ ษัทฯ พยายามจะใช้เงินสด จากการ
ประกอบกิ จการ แต่ในการขยายตัวมักใช้เงิน เป็ นพันล้าน สาหรับในช่ วงรอยต่ อของการ
สร้างอาคาร 3 และอาคาร 4 ใน 5 ปี ขา้ งหน้า หรื อ การมีทีมแพทย์เพิ่มมากขึ้นหากเกินจากเงิน
ที่ ไ ด้ส ะสมไว้ ในตอนนั้ นอาจจะมี ก ารเพิ่ ม ทุ น เพื่ อ เป็ นการขยายการบริ ก ารทางด้า น
การแพทย์
: เสนอแนะ

เรื่ องสัดส่ วนการถือหุ ้นในโรงพยาบาลศิค ริ นทร์ หาดใหญ่ อยากแนะนาให้นาเงินเพิ่มทุน
ส่ ว นหนึ่ งหรื อ กระแสเงิ นสดส่ ว นหนึ่ งไปเพิ่ มสัดส่ ว นการลงทุนที่ โรงพยาบาลศิ ค ริ นทร์
หาดใหญ่ ผลตอบแทนอาจจะดี ข้ ึ น อาจจะท าให้ ศิค ริ น ทร์ ล งทุ นน้อ ยลง จึ งอยากให้ เป็ น
ทางเลือกหนึ่ง
: ขอบคุณสาหรับคาแนะนา บริ ษทั ได้ลงทุนไปตามสัดส่ วนที่ได้สิทธิ์ ข่าวดีก็คือ โรงพยาบาล
คิ ค ริ นทร์ หาดใหญ่ ก็ดีข้ ึ น จึ งขอแจ้งให้ผู้ ถื อ หุ ้ น ทราบ และน่ าจะดี อ ย่างต่ อ เนื่ อ ง เนื่ อ ง
จากศิคริ นทร์หาดใหญ่ กาลังจะเข้าสู่การเป็ น มาตรฐานสากลเพื่อความก้าวหน้า สาหรับการ
ลงทุนก็พยายามเน้นความปลอดภัย และการลงทุนก็พยายามลงทุนอย่างระมัดระวังที่สุด
: สอบถาม
ราคา 15 บาท คานวณมาจากอะไร การนาเงินไปลงทุนที่โรงพยาบาล ต่อไปอัตราที่เหมาะสม
จะขึ้นไป เป็ นอย่างไรบ้าง
: เป็ นราคาพื้นฐานจาก Book Value ในปัจจุบนั คือ 14.60 บาท ไม่ว่าจะเป็ นราคา 15-20 บาท
ก็ยงั ถือว่าเหมาะสม ต้องดูว่าโรงพยาบาลต้องการเงินมาเพียงเท่านี้ จากเงินที่ตอ้ งการเพิ่มทุน
บริ ษทั ฯ สามารถที่จะขยายโรงพยาบาลได้ มีความสาเร็ จได้ ราคาตรงนี้เหมาะสมเพื่อไม่ให้
เกิดความกังวลมากนักและให้มนั่ ใจในการเติบโตของโรงพยาบาลในอนาคตคงจะไม่ใช่ราคา
15 บาท แต่ก็จะไม่ใช่ราคาตลาด ขอให้ผถู้ ือหุ ้นอย่าเป็ นกังวล

ไม่มีผถู้ ือหุ ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติ พิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการ
จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน สาหรับวาระนี้เมื่อลงมติแล้วจะใช้มติที่ประชุมซึ่งเท่ากับเสี ยงข้างมาก
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ที่ประชุมมีมติ เปลี่ ยนแปลงเงื่อนไขการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอก
ฉันท์ ดังนี้
มีผ้ถู ือหุ้นที่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
รวม จานวนผู้ออกเสียง( 241 ราย)

จานวน(เสียง)
71,758,453
0
0
71,758,453

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
0.0000
0.0000
100.0000

หมายเหตุ ในระหว่างประชุมมีผถู้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้น 3 ราย จานวนหุ ้น 1,301 หุ ้น
วาระที่ 4

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ โดยกฎหมายการเสนอเรื่ องใดให้พิจารณาในวาระนี้ ผูเ้ สนอเรื่ องจะต้อง
มีเสี ยงสนับ สนุ น ข้อ เสนอไม่น้อ ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ ้น ที่จ าหน่ ายได้ท้ งั หมด อย่างไรก็ต ามหากผูถ้ ื อ หุ ้น ท่านใด
ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรื อข้อเสนอแนะ หรื อต้องการสอบถามในเรื่ องใด ก็สามารถทาได้ในวาระนี้
ผู้ถือหุ้น
: ขอชื่นชมคณะกรรมการทุกท่านสาหรับผลประกอบการที่ผา่ นมา และมีขอ้ เสนอแนะ
(นายแดน หวานอารมณ์ ) 1. ในฐานะที่เป็ นคุณพ่อ มาใช้บริ การที่นี่ตลอดอยากให้แยกห้อง เวลา เด็กมาฉีดวัคซีน
2. เรื่ องการบริ หารบุคลากร บริ ษทั ฯ มีนโยบายอย่างไรในการรักษาบุคลากรที่สาคัญไว้ เช่น
แพทย์ พยาบาล
ประธาน

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้ถือหุ้น
(นายนรา ศรี เพชร)

: สรุปประเด็นที่สอบถาม มีสองประเด็นคือต้องการเพิม่ ห้องให้กบั เด็กที่มาฉีดวัคซีนและ
การดูแลบุคลากรที่สาคัญของเรา
: ขอเรียนให้ ทราบว่า โรงพยาบาลศิคริ นทร์ มีพ้นื ฐานที่แข็งแรงได้จากคนไข้เด็กและคนไข้
อายุรกรรม ในพื้นที่กรุ งเทพตะวันออกศิคริ นทร์มีคนไข้เด็กมากที่สุดและโรงพยาบาลจาเป็ น
จะต้องพัฒ นา การแยกเด็กป่ วยกับเด็ก ที่ตอ้ งการฉี ดวัคซี น ตามมาตรฐาน JCI อยู่แล้ว แต่
อาจจะยังไม่สมบูรณ์ นโยบายที่ชดั เจนของโรงพยาบาลจะเอาใจใส่ ผปู้ ่ วยเด็กจะให้เดินทาง
มาถึ งโรงพยาบาลอย่างสะดวก และการบริ ห ารบุค ลากรปั จ จุบนั ได้มีก ารติ ดต่ อกับแพทย์
ผูเ้ ชี่ยวชาญเด็กมาเป็ นบุคลากรที่โรงพยาบาลศิคริ นทร์ มากขึ้น ที่นี่จะใช้เรื่ องจริ ยธรรมเป็ น
ส่ ว นใหญ่ และจะต้อ งมีค่ านิ ยมขององค์กร คื อมี ทัศนคติที่ ดี รู้ซ้ ึ งจริ งใจ มีความเป็ นหนึ่ ง
และในเรื่ องค่าตอบแทนที่ให้เชื่อว่าไม่น้อยกว่าที่อื่นๆ ซึ่ งบางครั้งค่าตอบแทนอย่างเดียวยัง
ไม่ใช่จุดดึงดูด แต่จะต้องมีมารยาทในการบริ การที่ดีดว้ ย
: ขอสอบถามในฐานะของผู้ใช้ บริการ
1. เหตุผลใดบ้างที่ผมควรจะเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลศิคริ นทร์
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2. การรักษามาตรฐานของโรงพยาบาลศิคริ นทร์ในแต่ละที่ จะควบคุมให้ไปทางเดียวกันได้
อย่างไร
3. ในการเพิ่มทุนที่กาลังจะเพิ่ม 300,000,000 บาทนี้นาไปพัฒนาเพียงพอหรื อไม่
4. ผลประกอบการคิดว่าจะโตขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์
5. หุ ้นที่เพิ่มทุนในครั้งนี้จานวนที่เพิ่มมีนอ้ ย ไม่จูงใจนักลงทุนจะมีการเพิ่มหุ ้นอีกไหม
6. ขอชื่นชมผูบ้ ริ หาร
ประธาน

: แจ้ งว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะได้เงินมา 300,000,000 บาท นามาใช้ในการพัฒนาเพียงพอแล้ว

กรรมการผู้จัดการใหญ่ : ชี้แจงข้ อซักถาม
1. เนื่องจากโรงพยาบาลยังไม่ได้เป็ นแบบเฉพาะทาง จึงได้ขยายการบริ การให้ครอบคลุมกับการ
รักษา และกาลังจะเปิ ดศูนย์เฉพาะทางเรื่ องหลอดเลือดสมอง นอกจากนี้ ยังเพิ่มการให้บริ การ
กายภาพบาบัดครบถ้วน การตรวจรักษาโรคหัวใจก็กาลังขยาย
2. การตรวจสอบคุณภาพในการรักษา ด้วยการรักษาตามมาตรฐาน JCI ในเชิงวิชาการเรามัน่ ใจ
ในมาตรฐานมาก นอกจากนี้การบริ การให้ลูกค้ามีความสุ ข พนักงานมีบุคลิกที่ดี มีมารยาทใน
การบริ การที่ดีซ่ึงต้องแข่งขันกันสูง
3. บริ ษทั ฯ มีเงินสดในการดาเนินการเพียงพอ คานวณเท่าที่จะใช้ สาหรับตึกใหม่น้ ี เพียงพอแล้ว
แต่ในอนาคตหากมีผขู้ อใช้บริ การเพิ่มบริ ษทั ฯ จะขอเพิ่มทุนอีกครั้ง สาหรับตอนนี้เพียงพอแล้ว
4. การเจริ ญเติบโต จะเติบโตอย่างสม่าเสมอ แต่คงไม่สามารถตอบแบบกาหนดตัวเลขได้ แต่จะ
ทาให้เงินปันผลเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ
ไม่มีผถู้ ือหุ ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานกล่าว ขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่ วมประชุมโดย
พร้อมเพรี ยงกัน โดยจะนาคาแนะนาจากผูถ้ ือหุ ้นไป ดาเนิ นการให้เป็ นประโยชน์สูงสุ ด เพื่อนาผลประโยชน์กลับคืนสู่ ผถู้ ือ
หุ ้น และขอปิ ดการประชุมใหญ่วิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1 / 2557
ปิ ดประชุมเวลา 10.30 นาฬิ กา

ลงชื่อ....…..….….…..……..….…............ประธานที่ประชุม
( นายเสนี ย ์ จิตตเกษม )
ลงชื่อ…………...……...……......….…..ผูบ้ นั ทึกการประชุม
( นายสุ ริยนั ต์ โคจรโรจน์ )

