รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 31
บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน)
---------------------------------------------ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 ณ หองประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลศิครินทร อาคาร 1 เลขที่ 4/29
หมู 10 ถนนศรีนครินทร แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
มีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง จํานวน 26 ราย และผูถือหุนที่รับมอบฉันทะ จํานวน 50 ราย รวม
ทั้งสิ้น 76 ราย นับรวมจํานวนหุนทั้งสิ้น 54,101,864 หุน คิดเปนรอยละ 54.10 ซึ่งเกินกวา 1 ใน 3 ของหุนที่
จําหนายแลวทั้งหมด ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท
เริ่มประชุมเวลา 9.05 นาฬิกา โดยมี ดร.วิษณุ เครืองาม ประธานกรรมการ ทําหนาที่ประธานในที่
ประชุม ประธานกลาวเปดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไปนี้
วาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 ประธานกลาวแนะนําประธานที่ปรึกษา, กรรมการ, ผูบริหารและผูเกี่ยวของที่เขารวม
ประชุมในครั้งนี้ ซึ่งประกอบดวย
กรรมการผูเขารวมประชุม
1. ดร.วิษณุ เครืองาม
ประธานกรรมการ
2. พล.อ.วิโรจน แสงสนิท
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
4. นายสัญญา ศรายุทธ
รองประธานกรรมการ
5. นายแพทยอติรัชต จรูญศรี
กรรมการผูจัดการ
6. นายกระจาง จารุพฤกษพันธ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
7. นายบัณฑูร ชุณหสวัสดิกุล
กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา
8. นายจรัญ วิวัฒนเจษฎาวุฒิ
กรรมการ และกรรมการสรรหา
9. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
10. ดร.รัตนา จันทรวงศกร
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
11. นายรัช ตันตนันตา
กรรมการ และกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
12. นายสมพล วงศอุไร
กรรมการบริหาร
13. นายเสนีย กระจางศรี
กรรมการ และกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
14. นายวรวุฒิ อนอารี
กรรมการ และกรรมการสรรหา
กรรมการลาประชุม
1. พล.ต.ท.จารักษ แสงทวีป
2. นายเสนีย จิตตเกษม

รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
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ผูบริหารที่เขารวมประชุม
1. นายแพทยธงชัย ฉัตรยิ่งมงคล
2. นายสุรศักดิ์ สุตมาส
3. นางสุรีรัตน ลีลม
4. นายพงษศักดิ์ คณิช

ผูอํานวยการโรงพยาบาลศิครินทร
ผูอํานวยการบริหาร
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
ผูอํานวยการฝายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท

คณะผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม
1. นางสาวสุลลิต อาดสวาง
2. นางสาวจิติกาญจน บุญชะนะ
1.2
ประธาน แจงใหทราบวา การประชุมสามัญประจําปในครั้งนี้บริษัทไดใชโปรแกรม
E-Register และ E-Votingของศูนยรับฝากหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมาใชในการลงทะเบียน
และนับคะแนนในการประชุม รวมทั้งเชิญใหเจาหนาที่ของศูนยรับฝากมาควบคุมระบบการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรและทําหนาที่ในเรื่องนี้ทั้งหมด
1.3
ประธาน ขออาสาสมัครจากทานผูถือหุน จํานวน2- 3 ทาน เขาทําหนาที่เปน
กรรมการตรวจนับคะแนนในวันนี้เพื่อใหการประชุมเปนไปดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบไดทุกขั้นตอน
ซึ่งมีผูถือหุนอาสาสมัครมา 3 ทาน ดังนี้
1) นายอัธยา ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
2) นางเพชรา จิตรเลิศฟา
3) นายอิศรา พิมพาทอง
1.4 ประธาน ชี้แจงใหผูถือหุนรับทราบวา
1) บริษัทจัดเตรียมขอบังคับฉบับใหมของบริษัททั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หนังสือเชิญประชุมฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และหนังสือบริคณหสนธิไวให หากทานผูเขารวมประชุมประสงคจะมี
เอกสารไวประกอบการประชุมขอใหติดตอกับเจาหนาที่ดานนอกได
2) ในระหวางการประชุมหากทานผูถือหุนทานใดจะสอบถาม หรือซักถามเรื่องราวตามวาระนั้นๆ กรุณา
แจงชื่อ นามสกุลกอนสอบถามหรือซักถามเพื่อประโยชนในการบันทึกการประชุมดวย
3) การประชุมในวันนี้ จะดําเนินการไปตามลําดับวาระการประชุมที่แจงใหทุกทานทราบลวงหนาแลว หาก
ทานผูถือหุนทานใดประสงคจะเปลี่ยนลําดับวาระมีสิทธิเสนอใหพิจารณาได แตตองมีจํานวนผูถือหุนที่
เขารวมประชุมขางมากสนับสนุนขอเสนอดวย
4) หากการพิจารณาในวาระใดที่ตองมีการลงมติ และอาจตองใชเวลาในการรวบรวมคะแนน จะขอ
พิจารณาใหดําเนินการในวาระตอไปกอนที่จะทราบผลคะแนน โดยจะแทรกรายงานผลคะแนนให
ทราบทันทีที่การนับคะแนนเสร็จ
5) บริษัทไดจัดเตรียมบัตรสิทธิประโยชน และบัตรตรวจสุขภาพใหกับผูถือหุนที่มารวมประชุมในวันนี้ ซึ่ง
ติดตอรับไดที่หนาหองประชุมเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552
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ประธาน เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 22
มกราคม 2552 โดยรายละเอียดของรายงานการประชุมไดสงลวงหนาใหผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือเชิญ
ประชุมแลว และคณะกรรมการมีความเห็นควรรับรองโดยเสนอใหผูถือหุนพิจารณา
ที่ประชุมไมมีผูใดขอแกไขรายงานการประชุม และมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู
ถือหุนครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2552 ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียงดังนี้
มีผูถือหุนที่
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
ไมสงบัตรลงคะแนนเสียง
รวมจํานวนผูออกเสียง(78 ราย)
วาระที่ 3

จํานวน(หุน)

คิดเปนรอยละ

55,001,464

99.9993

0

0.0000

400

0.0007

0

0.0000

55,001,864

100

พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2551
ประธานชี้แจงวาในวาระนี้ไมมีการลงมติเปนเรื่องรับทราบการรายงานผลการดําเนินการ แต
ทานผูถือหุนสามารถใชสิทธิซักถามในเรื่องตาง ๆ ได โดยขอมอบหมายใหกรรมการผูจัดการเปนผูรายงานผลการ
ดําเนินงานตอที่ประชุม
กรรมการผูจัดการรายงานวาในป 2551 บริษัทฯ มีรายไดจากผลการดําเนินงาน 1,199.59 ลาน
บาท ซึ่งแบงเปนรายไดจากการรักษาพยาบาลจํานวน 1,160.72 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 96.76 ของ
รายไดรวม เพิ่มขึ้นจากป 2550 จํานวน 126.11 ลานบาท คิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 12.19 โดยมีสัดสวนรายไดใน
สวนของผูปวยในและผูปวยนอกป 2551 คิดเปนสัดสวนรอยละ 36.74 และ 63.26 ของรายไดจากการ
รักษาพยาบาล-สุทธิตามลําดับ ทั้งนี้รายไดที่เพิ่มขึ้นสวนใหญมาจากกลุมลูกคาบริษัทคิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ
54.87 เนื่องจากมาจากการมุงเนนตลาดบริษัทประกันชีวิต-ประกันสุขภาพและลูกคาบริษัทคูสัญญาตอเนื่องจากป
2550
บริษัทฯ ยังมีรายไดจากการขายอาหารและเครื่องดื่มในป 2551 รวม 25.59 ลานบาท คิดเปน
สัดสวนรอยละ 2.13 ของรายไดรวม และรายไดอื่นจํานวน 13.28 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 1.11 ของรายได
รวม
บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 1,200.37 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2550 เปนจํานวนเงิน 48.06 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นรอยละ 4.17 ทั้งนี้โครงสรางสินทรัพยรวม ณ สิ้นป 2551 ประกอบไปดวยสินทรัพยหมุนเวียนรอยละ
20.79 สินทรัพยไมหมุนเวียนรอยละ 79.21
บริษัทฯ มีกําไรสุทธิในป 2551 เปนจํานวนเงิน 99.93 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2550 เปนจํานวน
เงิน 26.27 ลานบาท คิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 35.67 สงผลใหในป 2551 บริษัทฯ มีอัตราสวนกําไรสุทธิเทากับ
รอยละ 8.33 เพิ่มขึ้นจากป 2550 ซึ่งอัตราสวนกําไรสุทธิเทากับรอยละ 6.89
สําหรับป 2551 บริษัทฯ มีคาใชจายรวม 1,046.44 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2550 จํานวน 108.67
ลานบาท คิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 11.59
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ผูถือหุน
: สอบถาม 1. บริษัทฯ มีแผนจะขยายฐานการลงทุนไปที่อื่นอีกหรือไม
(นางสาวอังคณา ณ สงขลา)
2. รายไดหลักมาจากคนไขประเภทใด
กรรมการผูจัดการ

: เรียนใหที่ประชุมทราบ ในขอ 1 ปจจุบันในเรื่องการขยายตัว เชื่อมั่นวา ในชวง 3
ปนี้ การขยายตัวของโรงพยาบาลศิครินทรที่ตั้งอยูที่ตรงนี้เปนสิ่งที่จะไดผล
ประกอบการที่สูงสุด รวมทั้งโรงพยาบาลรัทรินทร (โรงพยาบาลในเครือศิครินทร)
ซึ่งตั้งอยูที่บางปู ตรงขามกับนิคมอุตสาหกรรมบางปู ซึ่ง 2 โรงพยาบาลนี้เมื่อ
ขยายตัวแลวจะไดผลประกอบการที่ดี เนื่องจากที่อยูอาศัยบริเวณนี้มีการขยายตัว
เพิ่มขึ้น ซึ่งหมายความวาการขยายการลงทุนหากมีก็จะเปนที่ตัวบริษัทเทานั้น
ในขอ 2 กรรมการผูจัดการเรียนใหทราบ แมวาโรงพยาบาลจะไดรับคําชมในเรื่อง
การดูแลเด็ก รวมทั้งคนไขเด็กคอนขางมาก แตรายไดหลักมาจากแผนกอายุรกรรม
แพทยอายุรกรรมเปนแพทยที่มีผูเชี่ยวชาญในการรักษาโรคทั่วไป และผูอํานวยการ
โรงพยาบาลทานก็เปนแพทยอายุรกรรม โรงพยาบาลมีแพทยอายุกรรมมากกวา 10
ทาน ซึ่งยังไมนับรวมอาจารยแพทยที่เปน Consult ที่มาจากมหาวิทยาลัยตางๆ จึง
ทําใหเปนแผนกที่ทํารายไดสูงสุดของโรงพยาบาล อันดับสองเปนรายไดจากแผนก
สูตินรีเวช อันดับสามเปนของแผนกเด็ก แมจํานวนคนไขเด็กจะมากกวาแผนกสูติฯ
แตรายไดตอหัวของแผนกสูติฯ จะมากกวา ในอนาคตเชื่อวาแผนกศัลยกรรม
จะตองทํารายไดมากขึ้น เนื่องจากโรงพยาบาลมีแผนขยายพื้นที่แผนกศัลยกรรม
หรือ หองฉุกเฉิน รวมทั้งหองผาตัดจะ มีแพทยศัลยกรรมทางดานสมองเพิ่มขึ้น

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2551 ตามที่กรรมการ
ผูจัดการรายงาน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประธาน แจงใหที่ประชุมทราบวา งบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2551 ที่ปรากฏในรายงานประจําปนั้น ไดผานการรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัท และผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว และไดมอบหมายใหกรรมการผูจัดการเปนผูรายงานใหที่ประชุม
พิจารณาตอไป
กรรมการผูจัดการ รายงานใหที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551 ดังนี้
บริษัทฯ มีสินทรัพยหมุนเวียนรวม 249.53 ลานบาท มีสินทรัพยไมหมุนเวียนรวม 950.83
ลานบาท รวมสินทรัพยทั้งหมด 1,200.37 ลานบาท
บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียนรวม 221.78 ลานบาท มีหนี้สินไมหมุนเวียนรวม 401.84 ลาน
บาท มีรายไดรวม 1,199.59 ลานบาท มีคาใชจายรวม 1,046.43 ลานบาท มีกําไรกอนจายดอกเบี้ยและภาษี
เงินไดนิติบุคคล 153.15 ลานบาท มีกําไรสุทธิหลังหักดอกเบี้ยจายและภาษีเงิน 99.93 ลานบาท มีกําไรตอหุน
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1.0 บาท
ประธาน

:ไดสอบถามแลว และไมมีผูถือหุนสอบถามขอมูลเพิ่มเติม จึงขอใหที่ประชุมลงมติ
อนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน ประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน ประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่
เสนอดวยคะแนนเสียง
มีผูถือหุนที่
จํานวน(หุน)
คิดเปนรอยละ
55,001,664
99.9996
เห็นดวย
0
0.0000
ไมเห็นดวย
200
0.0004
งดออกเสียง
55,001,864
100
รวมจํานวนผูออกเสียง (78 ราย)
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไรประจําปและจายเงินปนผล
ประธานชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามกฎหมายบริษัทจะตองจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป
เปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 เปนเงิน 4,996,454 บาท และตามนโยบายจายเงินปนผลของบริษัท กําหนดให
จายเงินปนผลจากกําไรสุทธิไดไมเกินรอยละ 70 กําไรสุทธิของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จํานวน
99,929,078 บาท โดยบริษัทกําหนดใหจายปนผลประจําป 2551 ในอัตราหุนละ 0.60 บาท เปนเงิน 60,000,000
บาท และที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2552 ไดอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาล
ไปแลวในอัตราหุนละ 0.50 บาท เปนเงิน 50,000,000 บาท จึงคงเหลือเงินที่สามารถจัดสรรจายเปนเงินปนผล
ประจําปไดอีกในอัตราหุนละ 0.10 บาท เปนเงิน10,000,000 บาท
และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไรสุทธิเปน
ทุนสํารองตามกฎหมายและจายเงินปนผลประจําป 2551 ในอัตราหุนละ 0.60 บาท คิดเปนอัตราการจายเงินปนผล
รอยละ 60 ของกําไรสุทธิ โดยจายจากกําไรสะสมตามงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ไดมีการจายเงินปนผล
ระหวางกาลไปแลวหุนละ 0.50 บาท เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2552 คงเหลือเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําป 2551 ซึ่งจายเพิ่มอีกในอัตราหุนละ 0.10 บาท โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนผูมีสิทธิในการรับเงินปนผล
ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 (Record date) และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยโดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 ทั้งนี้กําหนด
จายเงินปนผลดังกลาวในวันที่ 22 พฤษภาคม 2552
ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกําไรประจําปและจายเงินปนผลตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ
ดวยคะแนนเสียง
มีผูถือหุนที่
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

จํานวน(หุน)

คิดเปนรอยละ

55,001,664

99.9996

0

0.0000

200

0.0004
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รวมจํานวนผูออกเสียง (78 ราย)

55,001,864

100

วาระที่ 6

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท และคาสอบบัญชีประจําป 2552
ประธาน ชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามขอบังคับของบริษัทขอ 19 และพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชน จํากัด มาตรา 120 ประกอบกับหลักเกณฑเงื่อนไขการหมุนเวียนผูสอบบัญชีของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่หามมิใหผูสอบบัญชีตรวจสอบและรับรองงบการเงินหารอบปบัญชีบริษัท
ติดตอกัน แตไมหามแตงตั้งผูสอบบัญชีรายใหมที่สังกัดสํานักงานสอบบัญชีเกี่ยวกับผูสอบบัญชีรายเดิม
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตามที่คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและนําเสนอ ใหเสนอ
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด โดยนางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร ทะเบียน
เลขที่ 4996 หรือนายพจน อัศวสันติชัย ทะเบียนเลขที่ 4891 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838
หรือผูสอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นในสํานักบัญชี เปนผูสอบบัญชีประจําป 2552 ของบริษทั และกําหนดคาสอบ
บัญชีประจําป 2552 เปนเงิน 810,000 บาท เทากับป2551
ที่ประชุมมีมติแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทและคาสอบบัญชีประจําป2552 ดวยคะแนนเสียงดังนี้
มีผูถือหุนที่
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวมจํานวนผูออกเสียง (80 ราย)
วาระที่ 7

จํานวน(หุน)

คิดเปนรอยละ

55,001,764

99.9951

0

0.0000

2,700

0.0049

55,004,464

100

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ

ประธาน ชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามขอบังคับของบริษัทขอ 9 และมาตรา 71 แหง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด กําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวน 1 ใน 3 เปนอัตราโดยกรรมการ
ที่พนตําแหนงอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหม คณะกรรมการของบริษัทมีจํานวน 15 คน ดังนั้นกรรมการที่
ออกตามวาระ 5 คนในปนี้ไดแก
1. นายสัญญา ศรายุทธ
รองประธานกรรมการ
2. นายแพทยอติรัชต จรูญศรี
กรรมการผูจัดการ
3. นายสมพล วงศอุไร
กรรมการบริหาร
4. นายบัณฑูร ชุณหสวัสดิกุล
กรรมการและประธานกรรมการสรรหา
5. นายจรัญ วิวัฒนเจษฎาวุฒิ
กรรมการและกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาเสนอใหที่ประชุมผู
ถือหุนพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 5 คน คือ
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1. นายสัญญา ศรายุทธ
รองประธานกรรมการ
2. นายแพทยอติรัชต จรูญศรี
กรรมการผูจัดการ
3. นายสมพล วงศอุไร
กรรมการบริหาร
4. นายบัณฑูร ชุณหสวัสดิกุล
กรรมการและประธานกรรมการสรรหา
5. นายจรัญ วิวัฒนเจษฎาวุฒิ
กรรมการและกรรมการสรรหา
ที่ครบกําหนดออกตามวาระใหกลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการอีกครั้ง
ประธานชี้แจงวา ทานผูถือหุนทานอื่นที่อยูในที่ประชุมมีสิทธิเสนอบุคคลตามความเห็นของ
คณะกรรมการ หรือตางจากความเห็นของคณะกรรมการได สําหรับรายชื่อและประวัติบุคคลทั้ง 5 คน ไดนําขึ้น
จอภาพใหที่ประชุมไดพิจารณาแลว
ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอทานผูอื่นที่ตางจากความเห็นของคณะกรรมการ ประธานจึงขอใหลงมติ
ประธานชี้แจงเพิ่มเติมวา โดยกฎหมายบุคคลที่ไดรับคะแนนสูงสุด 5 ลําดับจะไดรับการเลือกตั้ง
เปนกรรมการ
ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ 5 คนที่ครบออกตามวาระดวยคะแนนเสียง
ดังนี้
วาระที่ 7.01 นายสัญญา ศรายุทธ
มีผูถือหุนที่
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวมจํานวนผูออกเสียง (80 ราย)

จํานวน(หุน)

คิดเปนรอยละ

55,004,264

99.9996

0

0.0000

200

0.0004

55,004,464

100

วาระที่ 7.02 นายแพทยอติรัชต จรูญศรี
มีผูถือหุนที่
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวมจํานวนผูออกเสียง (80 ราย)

จํานวน(หุน)

คิดเปนรอยละ

55,004,264

99.9996

0

0.0000

200

0.0004

55,004,464

100

วาระที่ 7.03 นายสมพล วงศอุไร
มีผูถือหุนที่
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

จํานวน(หุน)

คิดเปนรอยละ

55,004,264

99.9996

0

0.0000

200

0.0004
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รวมจํานวนผูออกเสียง (80 ราย)

55,004,464

100

วาระที่ 7.04 นายบัณฑูร ชุณหสวัสดิกุล
มีผูถือหุนที่
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวมจํานวนผูออกเสียง (80 ราย)

จํานวน(หุน)

คิดเปนรอยละ

55,004,264

99.9996

0

0.0000

200

0.0004

55,004,464

100

วาระที่ 7.05 นายจรัญ วิวัฒนเจษฎาวุฒิ
มีผูถือหุนที่
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวมจํานวนผูออกเสียง (80 ราย)

จํานวน(หุน)

คิดเปนรอยละ

55,004,264

99.9996

0

0.0000

200

0.0004

55,004,464

100

ประธานสรุปใหที่ประชุมทราบวา ผูถือหุนไดลงมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คนตามที่
คณะกรรมการเสนอดวยคะแนนเสียงที่เทากันทั้งหมด จึงไมมีผลในเรื่องการเรียงลําดับเนื่องจากไมมีผูเสนอชื่อ
ทานอื่นเขามา คือ นายสัญญา ศรายุทธ นายแพทยอติรัชต จรูญศรี นายสมพล วงศอุไร นายบัณฑูร ชุณหสวัสดิ
กุล และนายจรัญ วิวัฒนเจษฎาวุฒิ เพื่อใหกลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการของบริษัท ศิค
รินทร จํากัด (มหาชน)
วาระที่ 8

พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทนเสนอ ใหนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2552 ทุก
คณะ ทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยทุกชุดในรูปของเงินประจําตําแหนง เบี้ยประชุม และ
บําเหน็จ เปนเงินจํานวน 9,500,000 บาท ซึ่งเปนจํานวนเงินเทากับสองปที่ผานมา
ไมมีผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติม ประธานขอใหที่ประชุมลงมติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ประจําป 2552
ที่ประชุมมีมติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2552 ดวยคะแนนเสียงดังนี้
มีผูถือหุนที่
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

จํานวน(หุน)

คิดเปนรอยละ

55,004,264

99.9996

0

0.0000

200

0.0004
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รวมจํานวนผูออกเสียง (80 ราย)
วาระที่ 9

55,004,464

100

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)

ประธาน แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามกฎหมายการเสนอเรื่องใหพิจารณาในวาระนี้ ผูถือหุน
ตองไดรับการสนับสนุนดวยคะแนนเสียง 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด ซึ่งปรากฏวาไมมีผูถือหุน
เสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา แตประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามหรือเสนอแนะขอคิดเห็นที่
ประโยชนกับบริษัทฯ
: สอบถามเรื่องการจัดพาผูถือหุนไปสังสรรคในปนี้จะมีเมื่อไรและไปที่ไหน
(นายสัมพันธ พูนไพโรจน)

ผูถือหุน

กรรมการผูจัดการ : เรียนใหที่ประชุมทราบวา จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม แตครั้งนี้จะจัดที่รานอาหารใกล
บริเวณโรงพยาบาล เพื่อใหผูถือหุนที่ไมสะดวกเดินทางไปตางจังหวัดสามารถเขารวมในกิจกรรมครั้งนี้ได จากนั้น
จะพามาชมโรงพยาบาล และเขาหองประชุมเพื่อรายงานผลการดําเนินงานของโรงพยาบาล พรอมรับฟง
ขอเสนอแนะ และขอคิดเห็นจากผูถือหุน
ไมมีผูถือหุนทานอื่นซักถาม ประธานขอกลาวในนามของคณะกรรมการบริษัทศิครินทร
จํากัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณผูถือหุนทุกทานที่สละเวลาเขารวมประชุมในวันนี้ และรวมลงมติวาระการประชุม
จนครบทุกวาระ นอกจากนี้ขอขอบพระคุณกรรมการตรวจนับคะแนนทั้ง 3 ทาน และขอปดการประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป ครั้งที่ 31
ปดประชุมเวลา 10.50 นาฬิกา
หมายเหตุ
: หลังจากเปดการประชุมเมื่อเวลา 9.05 นาฬิกาแลว ไดมีผูถือหุนมาลงทะเบียนเพื่อเขารวม
ประชุมเพิ่มขึ้นเปน 80 ราย นับรวมจํานวนหุนที่ลงทะเบียนไดทั้งสิ้น 55,004,464 หุน

รับรองสําเนาถูกตอง

ลงชื่อ................ดร. วิษณุ เครืองาม............ประธานในที่ประชุม
(
ดร.วิษณุ เครืองาม
)

ลงชื่อ.....................................กรรมการ
( นายสัญญา ศรายุทธ )
ลงชื่อ.........................................กรรมการ
( นายสมพล วงศอุไร )

ลงชื่อ................นายพงษศักดิ์ คณิช.............ผูบันทึกการประชุม
(
นายพงษศักดิ์ คณิช
)

