รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2562 (ครัง้ ที่ 41)
ของ
บริษัท ศิครินทร์ จากัด (มหาชน)
----------------------------------------------------การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 (ครัง้ ที่ 41) ของบริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ จัด
ประชุ ม ขึ น้ เมื่ อ วัน จั น ทร์ ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้ องประชุ ม Sikarin Grand Room ชั น้ 8 อาคาร 3
โรงพยาบาลศิคริ นทร์ เลขที่ 976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง จานวน 50 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ จานวน 125 ราย รวมทังสิ
้ ้น 175
ราย นับรวมจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 1,611,369,583 หุ้น จากจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
1,999,328,649 หุ้น หรื อคิดจานวน
หุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมเป็ นร้ อยละ 80.5955 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
ครบเป็ นองค์ประชุมตาม
ข้ อบังคับของบริ 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 าร่ วมประชุมท่านอื่นๆ
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/ กรรมการผู้จดั การใหญ่
13. นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์
กรรมการ/กรรมการบริ หาร/เลขานุการบริ ษัท
14. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
กรรมการ/กรรมการบริ หารความเสีย่ งองค์กร

ที่ปรึกษาคณะกรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. พล.อ.วิโรจน์ แสงสนิท

ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 (ครัง้ ที่ 41) นี ้มีวาระการประชุมจานวน 9
วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ สง่ ให้ ทา่ นผู้ถือหุ้น เพื่อศึกษาข้ อมูลล่วงหน้ าก่อนการประชุม
ก่อนเข้ าสู่วาระการประชุม ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริ หาร/เลขานุการ
บริ ษัท แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงขันตอนในการประชุ
้
ม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครัง้ นี ้
นายสุริ ยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริ หาร/เลขานุการบริ ษัท เรี ยนให้ ที่ประชุมทราบว่า บริ ษั ทฯ ได้ ใช้
โปรแกรม E-Register และ E-Voting ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ภายใต้ การดาเนินการของเจ้ าหน้ าที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้ ในการลงทะเบียนและนับคะแนนในการประชุม และชีแ้ จงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียง
ลงคะแนนและการนับคะแนนสาหรับการพิจารณาในแต่ละวาระ ดังนี ้
การประชุมจะดาเนินการไปตามลาดับวาระการประชุมตามที่แจ้ งให้ ทกุ ท่านทราบล่วงหน้ าแล้ ว โดยการลงมติในการ
ประชุมครัง้ นี ้ เป็ นการลงมติแบบเปิ ดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ ทัง้ นี ้ เพื่อให้ เกิดความโปร่ งใสในการลงคะแนน ก่อนการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้ วย
ในการลงมติในแต่ละวาระจะมีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และนาส่งให้ ทางเจ้ าหน้ าที่ของ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผู้บนั ทึกการลงคะแนนและประมวลผล กรณีผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สง่ บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ โปรแกรม
นับคะแนนจะถือว่า เห็นชอบในวาระนันๆ
้

1)
2)

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี ้ จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย
บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่ องหมายเกินกว่าหนึง่ ช่อง
บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องการแก้ ไขการลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกากับด้ วยทุกครัง้

เมื่อเสร็ จจากประมวลผลคะแนนแล้ ว เลขานุการบริ ษัทจะประกาศผลการนับคะแนนและสรุ ปผลการลงมติใน
เรื่ องดังกล่าวให้ ที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นบั ได้ จะเป็ นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าประชุม
ทังด้
้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้ จานวนหุ้นของผู้เข้ าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนันๆ
้
สาหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรื อไม่อยูใ่ นห้ องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้น สามารถใช้ สิทธิของท่านได้ โดยส่ง
บัตรลงคะแนนล่วงหน้ าให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ที่โต๊ ะนับคะแนนที่อยูบ่ ริ เวณประตูทางเข้ าออก

ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นที่ทาหนังสือมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่วมประชุม และเป็ นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์
ของผู้ถือหุ้นนัน้ บริ ษัทฯ จะนาคะแนนของผู้ถื อหุ้นรายนันในแต่
้
ละวาระ มารวมนับตามวิธีข้างต้ น อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผ้ ู
มอบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ แต่ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุม
มีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่ มีการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงหรื อเพิ่มเติม
ข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร ขอให้
ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีที่ได้ แจ้ งไป
เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 17 การลงคะแนนเสียงสาหรั บวาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6
และวาระที่ 7 จะต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน กล่าวคือ การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนัน้ ๆ จะไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับ
คะแนน
ส่วนการลงคะแนนเสียงสาหรับวาระที่ 8 ซึง่ จะต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้ วย” “ไม่เห็นด้ วย” “งดออกเสียง” รวมถึงบัตรเสียเป็ นฐาน
ในการนับคะแนนเสียงด้ วย
ทังนี
้ ้ การนับลงคะแนนให้ นบั หุ้น 1 หุ้นเป็ น 1 เสียง ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผู้ถือหุ้น
ดังกล่าวจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
การพิจารณาในวาระใดที่ต้องมีการลงมติ ซึง่ อาจต้ องใช้ เวลาในการรวบรวมคะแนน จะขอให้ ดาเนินการพิจารณา
ในวาระต่อไปก่อนที่จะประกาศผลคะแนน โดยจะรายงานผลคะแนนให้ ทราบทันทีที่การนับคะแนนเสร็ จ
หลังจากที่ประธานฯ หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากประธานฯ ได้ ชี ้แจงรายละเอียดของแต่ละวาระครบถ้ วนแล้ ว ผู้
ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามรายละเอียดของวาระนันเพิ
้ ่มเติม กรุณายกมือขึ ้น เพื่อรอให้ ประธานเชิญมาที่ไมโครโฟน เมื่อ
ท่านมาที่ไมโครโฟนแล้ ว โปรดแจ้ งชื่ อก่อนตั ง้ คาถาม เพื่อประโยชน์ในการจัดทารายงานการประชุม หากท่านมีเรื่ อง
สอบถามอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุมในครัง้ นี ้ โปรดสอบถามในวาระที่ 9 วาระพิจารณาเรื่ องอื่นๆ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องที่เห็นสมควรบรรจุ
เป็ นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้ าในระหว่างวันที่ 5
กุมภาพันธ์ 2562 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระ หรื อเสนอชื่อบุคคล
เข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการแต่อย่างใด
นอกจากนี ้ บริ ษัท ฯ ได้ เผยแพร่ หนัง สือเชิ ญประชุมในเว็บไซต์ ของบริ ษั ท ฯ และแจ้ งต่อตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทย ตังแต่
้ วนั ที่ 21 มีนาคม 2562 แล้ ว เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีโอกาสพิจารณาวาระต่างๆ ก่อนการประชุมในวันนี ้

จากนัน้ ประธานฯ กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 (ครัง้ ที่ 41) ของบริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด
(มหาชน) เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม และมอบหมายให้ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/
กรรมการบริ หาร/เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดวาระการประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริ หาร/เลขานุการบริ ษัท เรี ยนต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนีม้ ี
ทังหมด
้
9 วาระ ดังนี ้
วาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 40 ประจาปี 2561
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2561
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิรายงานและงบการเงิน สาหรับรอบบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติ การจัดสรรก าไรเพื่ อเป็ นเงิ นสารองตามกฎหมายและการจ่ ายเงิ นปั น ผลจากผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2561
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และค่าสอบบัญชีประจาปี 2562
วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัทแทนกรรมการที่พ้นตาแหน่งตามวาระ
วาระที่ 8 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562 และ
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานฯ แจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ในวันนี ้มีเรื่ องแจ้ งให้ ทราบทังหมด
้
3 เรื่ องหลัก ดังนี ้
เรื่ องที่ 1 นโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
เรื่ องที่ 2 นโยบายต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
เรื่ องที่ 3 การเสนอชื่อผู้ที่เข้ าร่วมประชุมเป็ นตัวแทนการตรวจนับคะแนน และ
เรื่ องที่ 4 เรื่ องอื่นๆ

ทังนี
้ ้ ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริ หาร/เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้ชีแ้ จง
รายละเอียดต่อที่ประชุม โดยวาระนี ้จะไม่มีการลงคะแนนเสียง
นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริ หาร/เลขานุการบริ ษัท ชี ้แจงต่อที่ประชุมดังนี ้
บริ ษัทฯ มุ่งเน้ นความสาคัญกับนโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ และนโยบาย
ต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยบริ ษัทฯ ได้ บรรจุทงสองนโยบายนี
ั้
้ไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (www.sikarin.com) ในหัวข้ อข้ อมูลนัก
ลงทุน โดยนโยบายการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ ประกอบด้ วย 5 ด้ าน ได้ แก่ (1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
(2) การปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (3) บทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสีย (4) การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส และ (5)
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ส่วนนโยบายต่อต้ านทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ จะประกอบด้ วย (1) คานิยามตามนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
(2) นโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ (3) หน้ าที่ความรับผิดชอบ (4) แนวทางการปฏิบตั ิตอ่ ต้ านการคอร์ รัปชัน่ (5) แนว
ทางการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเมือง (6) แนวทางการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบริ จาคเพื่อการกุศล (7) แนวทางการ
ปฏิบัติเกี่ ยวกับเงิ นสนับสนุน (8) แนวทางการปฏิบัติเกี่ ยวกับค่าของขวัญ ค่าบริ การต้ อนรั บ และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ โดยจะมี
รายละเอียดว่ากรรมการและผู้บริ หารมีแนวทางในการดาเนินงานตามนโยบายต่อต้ านทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ อย่างไรบ้ าง
ประธานฯ กล่าวเสริ มว่า รายละเอียดของนโยบายดังกล่าวปรากฏอยูใ่ นเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ แล้ ว ซึง่ ผู้ถือหุ้นสามารถ
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ซึ่งเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้ ให้ ความสาคัญกับการกากับดูแล
กิ จการที่ดีเป็ นอย่างมาก โดยบริ ษัทฯ ได้ ถือปฏิบัติมาโดยตลอด และในปั จจุบันก็ ได้ มีการจัดทาแผนการดาเนินการและ
นโยบายที่จะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามขันตอนตามหลั
้
กเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดี
แต่สิ่งที่สาคัญที่อยากเน้ นยาคือ เรื่ องการต่อต้ านทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ซึ่งเป็ นปั ญหาหลักของการพัฒนาประเทศใน
ขณะนี ้ ทีก่ ่อให้ เกิดความไม่มีเสถียรภาพทางการเงิน ส่งผลให้ การพัฒนาเศรษฐกิจเติบโตช้ า และเป็ นสาเหตุของปั ญหาทางเงิน
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย หากมองในแง่เศรษฐกิจ ปั ญหาเรื่ องคอร์ รัปชั่นจะทาให้ เกิดความไม่น่าเชื่อถือต่อนัก
ลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ ามาลงทุนในประเทศไทย ซึง่ ต่างจากประเทศที่บริ หารด้ วยความโปร่งใส
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นในระบบภาครั ฐที่มีผลกระทบต่อภาคเอกชน ซึ่งภาคเอกชนจาเป็ นจะต้ องร่ วมมือกันขจัดปั ญหา
คอร์ รัปชัน่ ก็คือ งบประมาณส่วนใหญ่ของประเทศไทยเป็ นงบประมาณจากภาครัฐที่ได้ มาจากภาษี อากรของประชาชน เมื่อรัฐ
ได้ เก็บภาษี แล้ วก็ควรจะนาภาษี กลับไปพัฒนาประเทศ เช่น การสร้ างถนน หรื อสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ แต่เงินภาษี 100
บาทที่กลับไปพัฒนานัน้ หายไปแล้ ว 50% ซึง่ แสดงว่าปั ญหาคอร์ รัปชัน่ อยูก่ บั สังคมไทยมาเป็ นเวลานานแล้ ว
คอร์ รัปชัน่ ในระบบราชการเป็ นส่วนหนึ่งที่มีคอร์ รัปชัน่ ทังสองรู
้
ปแบบ ได้ แก่ คอร์ รัปชัน่ ในเชิงนโยบาย และคอร์ รัปชัน่
โดยตรง ประเด็นปั ญหาในภาครัฐคือ การคอร์ รัปชัน่ ที่เรี ยกว่า ฉ้ อราษฎร์ บงั หลวง ฉ้ อราษฎร์ คือการเอาเปรี ยบราษฎร ก่อเกิด
ความเหลือ่ มล ้าในการปฏิบตั ิ และบังหลวงคือ เอาของหลวงไปใช้
สิ่งที่เห็นได้ ชดั ก็คือ เรื่ องของการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ นันมี
้ สองส่วน คือ ผู้สนอง กับ ผู้เสนอ ซึ่งผู้เสนอส่วนใหญ่จะอยู่ใน
ภาคของเอกชน ดังนัน้ บริ ษัทที่ดาเนินธุรกิจจะต้ องมีนโยบายที่จะขจัดการเป็ นผู้เสนอ หรื อสนับสนุนให้ มีการคอร์ รัปชัน่ บริ ษัท
ต่างๆ จึงต้ องมีการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อป้องกันปั ญหาคอร์ รัปชั่น อย่างไรก็ ดี แม้ ว่าบริ ษัทต่างๆ จะมีนโยบายต่อต้ าน
คอร์ รัปชั่นก็ตาม แต่การแก้ ไขปั ญหานีจ้ ะต้ องใช้ เวลาในการแก้ ไข ซึ่งบริ ษัทฯ ของเราก็ มีนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชั่น โดยมี
จุดประสงค์ที่จะตอบแทนสังคมด้ วยการไม่ไปร่วมมือให้ เกิดการคอร์ รัปชัน่ ในสังคม
ส่วนในเรื่ องของการกากับดูแลกิจการที่ดีนนั ้ คณะทางานที่มีความเกี่ยวข้ องได้ ทางานอย่างเต็มที่ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ได้ รับประโยชน์ สงู สุด ได้ เห็นความก้ าวหน้ าของบริ ษัทฯ แต่อย่างไรก็ ตาม บริ ษัทฯ ก็จะต้ องมีการพัฒนาควบคู่กันไปด้ วย
เนื่องจากสังคมมีการปรับเปลีย่ น มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ าและทันสมัยมากยิ่งขึ ้น มีการใช้ เทคโนโลยี เช่น ระบบดิจิตอล เป็ นส่วน

หนึ่งของการดาเนินชีวิตมากยิ่งขึ ้น โลกกาลังเปลี่ยนไปในทิศทางที่เข้ าสู่วิถีชีวิตประจาวันของคน ดังนัน้ การให้ บริ การของ
โรงพยาบาลเองก็จะต้ องมีการออกแบบและการสร้ างแบรนด์ผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆ อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยังมีระบบ
กฎหมายที่ไม่ตอบสนองความก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยี และเป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินธุรกิจ ดังนัน้ บางเรื่ องก็อาจจะต้ องมี
กฎหมายที่เหมาะสมมาใช้ บงั คับ เพื่อให้ เกิดความยืดหยุ่นในการบริ หารจัดการมากยิ่งขึ ้น
ส่วนในเรื่ องการกากับดูแลกิ จการและการดาเนินธุรกิ จนัน้ จะเห็นได้ ว่า สิ่งที่เข้ ามาพร้ อมกับความก้ าวหน้ าทาง
เทคโนโลยีคือ สังคมผู้สงู วัย กล่าวคือ เกิดกลุม่ ผู้บริ โภคใหม่ ดังนัน้ โรงพยาบาลก็จะต้ องเข้ าใจว่า ผู้สงู วัยจะเป็ นกลุม่ ลูกค้ าใหม่
ของโรงพยาบาล เมื่อสังคมผู้สงู วัยมีจานวนมากขึ ้น ธุรกิจจึงต้ องปรับเปลีย่ นไปตามสภาพของสังคม เพื่อให้ สามารถตอบสนอง
ความต้ องการของผู้สูงวัยได้ และในขณะเดียวกันก็ จะต้ องนาประสบการณ์ ของผู้สูงวัยเหล่านัน้ มาใช้ ให้ เกิ ดประโยชน์
เพราะฉะนัน้ ธุรกิจจึงต้ องดาเนินไปในสองส่วน กล่าวคือ แม้ จะมีกลุม่ ลูกค้ าซึ่งเป็ นผู้สงู วัย แต่ก็ต้องใช้ ผ้ สู งู วัยมาเป็ นผู้บริ หาร
และใช้ ประสบการณ์ของผู้สงู วัยมาสร้ างคุณค่า
ส่วนที่เกี่ยวข้ องกับตัวผู้ถือหุ้นเองนัน้ จะเห็นได้ ว่า การแตกพาร์ ของบริ ษัทฯ มีผลทาให้ จานวนหุ้นเพิ่มมากขึ ้น และทา
ให้ เกิ ดสภาพคล่องในการซือ้ ขายหุ้นของบริ ษัทฯ และที่สาคัญผู้ถือหุ้นมีก าไรจากการขายหุ้น ที่มี มูลค่าสูงขึน้ นอกจากนี ้
แผนการจัดการธุรกิจของบริ ษัทฯ จะเน้ นสามส่วน คือ (1) การควบคุมต้ นทุน ซึ่งทาให้ บริ ษัทฯ สามารถทาอะไรได้ มากขึ ้น (2)
เน้ นความสาคัญของบุคลากร และ (3) เน้ นการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และนาไปสูก่ ารกากับดูแลกิจการที่ดี ทังนี
้ ้ นายแพทย์
อติรัชต์ จรู ญศรี กรรมการ/กรรมการบริ หาร/ กรรมการผู้จดั การใหญ่ จะได้ อธิบายในลาดับต่อไปว่าบริ ษัทฯ มีแผนในการ
ดาเนินธุรกิจอย่างไรบ้ าง ที่จะรองรับหรื อขยายธุรกิจ เพื่อรองรับฐานลูกค้ าในอนาคต รวมทังการรองรั
้
บลูกค้ าผู้สงู วัย และ
ลูกค้ าต่างชาติที่เข้ ามาทางานในประเทศ
อีกเรื่ องหนึง่ ก็คือ นอกจากบริ ษัทฯ จะมองเรื่ องการขยายฐานหรื อเป้าหมายทางธุรกิจแล้ ว บริ ษัทฯ กาลังพิจารณา
เรื่ องการขยายอาคาร ซึ่งมีสองส่วนคือ การปรับปรุ งอาคารที่มีอยู่เดิมให้ ดีขึ ้น และการก่อสร้ างอาคารใหม่ เพื่อรองรับการ
เติบโต นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังต้ องแสวงหาการลงทุนใหม่ๆ จะเห็นได้ ว่า ที่ผ่านมาอัตราการเติบโตของบริ ษัทฯ อยูใ่ นเกณฑ์
ที่สงู มาก ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงต้ องหาการลงทุนใหม่ รวมทังในภู
้ มิภาคต่างๆ ของประเทศไทย นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังต้ อง
มุง่ เน้ นที่จะสร้ างพันธมิตรให้ มากขึ ้น ไม่ว่าจะเป็ นสถานประกอบการต่างๆ ที่จะเป็ นเป้าหมายของโรงพยาบาลที่จะเข้ าไป
ดูแ ล หรื อ ชุม ชนที่ อ ยู่โดยรอบโรงพยาบาล จุด แข็ ง ของโรงพยาบาลของเราก็ คื อ ชุม ชนที่ อ ยู่ร อบโรงพยาบาล และ
สาธารณูปโภค ซึ่งโรงพยาบาลจะต้ องขยายการให้ บริ การเพิ่มมากขึ ้น โดยการหาบริ ษัทคู่สญ
ั ญาและเพิ่มประกันสังคมให้
มากขึ ้น อีกจุดเด่นสาคัญของโรงพยาบาลก็คือ การเน้ นความสามารถในการให้ บริ การเฉพาะทาง เช่น ด้ านเบาหวาน ด้ าน
หัวใจ หรื อ โรคเด็ก เป็ นต้ น ซึ่งทังหมดที
้
่กล่าวไปเป็ นแนวคิดของบริ ษัทฯ ในการดาเนินธุรกิจ ส่วนทิศทางและแนวโน้ มใน
อนาคตนัน้ จากการเข้ าสูส่ งั คมผู้สงู วัยนัน้ โรงพยาบาลก็ได้ การปรับเปลี่ยนแนวคิดในการรักษาพยาบาลให้ เป็ นระยะยาว
มากยิ่งขึ ้น ดังเช่นคาขวัญของโรงพยาบาล คือ เคียงข้ างคุณทุกช่วงของชีวิต
ลูกค้ าของโรงพยาบาลมีหลายวัย และหลายฐานรายได้ ทงรายได้
ั้
ปานกลางและรายได้ สงู ถ้ าประชาชนมีรายได้
มาก โรงพยาบาลก็เติบโตมาก แต่ถ้าปี ไหนเศรษฐกิจไม่ดี โรงพยาบาลก็จะสามารถอยูไ่ ด้ ด้วยประกันสังคม อีกประเด็นหนึง่
ก็คือ นโยบายของรัฐบาลก็เน้ นเรื่ องสุขภาพของประชาชนมากยิ่งขึ ้น ซึง่ อาจจะพัฒนาจากประชานิยมไปสูร่ ัฐสวัสดิการใน

อนาคต ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ตอ่ นักลงทุนที่จะลงทุนในธุรกิจสุขภาพ แต่ที่สาคัญมากกว่านันก็
้ คือ เดิมโรงพยาบาล ศิคริ นทร์
เป็ นโรงพยาบาลขนาดเล็ก แต่ปัจจุบนั รอบข้ างกลายเป็ นชุมชนขนาดใหญ่ และต่อไปจะกลายเป็ นมหานคร จากการขยาย
ปริ มณฑล และหากปี หน้ า EEC เข้ ามา พื ้นที่ตรงนี ้จะขยายกลายเป็ นมหานคร นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ก็มีแนวคิดที่จะขยาย
ฐานธุรกิ จไปยังภูมิภาคอื่น ในจังหวัดใหญ่ ๆ เช่น นครราชสีมา อุดรธานี ขอนแก่น หรื อภาคตะวันออก เป็ นต้ น ดังนัน้
ทังหมดที
้
่จะเรี ยนผู้ถือหุ้นก็คือ บริ ษัทฯ กาลังเข้ าสูร่ ะบบธุรกิจที่กาลังเติบโตและมีศกั ยภาพในการลงทุน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นเกิด
ความมัน่ ใจมากยิ่งขึ ้นว่าบริ ษัทฯ กาลังไปในทิศทางที่ดีขึ ้น
จากนัน้ ประธานฯ ได้ กล่าวเชิ ญให้ เสนอชื่ อผู้ที่ เข้ าร่ วมประชุมเป็ นตัวแทนการตรวจนับคะแนน โดยมี ผ้ ูถื อหุ้น
อาสาสมัครมา 3 ท่าน ดังนี ้
(1) นางพนิดา วิมลศิริพรรณ
ผู้รับมอบฉันทะ
(2) นายสุวตั ร์ หมายรอกลาง
ผู้รับมอบฉันทะ
(3) นางสาวกมลทิพย์ สุขอร่าม
ผู้รับมอบฉันทะ
ก่อนเข้ าสูว่ าระที่ 2 ดร. นที นาคธนสุกาญจน์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ขอให้ บริ ษัทฯ แนะนาประธาน
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริ หารสูงสุดทางการเงิน (CFO) และผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ต่อที่ประชุม
นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริ หาร/เลขานุการบริ ษัท กล่าวแนะนาประธานคณะกรรมการชุดย่อยของ
บริ ษัทฯ ดังมีรายนามต่อไปนี ้
(1) พลตารวจโทจารักษ์ แสงทวีป ประธานกรรมการบริ หาร
(2) นายจรัญ วิวฒ
ั น์เจษฎาวุฒิ
ประธานกรรมการสรรหา
(3) นายศักดิ์ชยั ธนบุญชัย
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
(4) นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
(5) นายเสนีย์ จิตตเกษม
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ งองค์กร
จากนัน้ นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริ หาร/เลขานุการบริ ษัท ได้ แนะนานางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพฒ
ั น์
ผู้สอบบัญชี จากบริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ที่มาเข้ าร่ วมประชุมในครัง้ นี ้ และนายเสนีย์ กระจ่างศรี ซึ่งเป็ นประธาน
เจ้ าหน้ าที่ด้านบัญชีการเงิน (CFO) ของบริ ษัทฯ
วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 40 ประจาปี 2561

ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทฯ ได้ จัดทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 40 ประจาปี 2561 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561 และได้ จดั ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด พร้ อมทังได้
้ เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
แล้ ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมที่จดั ส่งล่วงหน้ าให้ ผ้ ถู ือหุ้นแล้ ว พร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 40
ประจาปี 2561 ซึง่ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างครบถ้ วนและถูกต้ องแล้ ว
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 ว มีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 40 ประจาปี 2561 ซึง่ ประชุม
เมื่อวันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
ผู้ถอื หุ้น
จานวน (เสียง)
เห็นด้ วย
1,675,155,183
ไม่เห็นด้ วย
0
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0
รวม
1,675,155,183

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
0.0000
- *
- *
100.0000

*ไม่นบั ผูท้ ีง่ ดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน
หมายเหตุ ในวาระนี ้ มีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึน้ จากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุม 9 ราย
นับเป็ นจานวนหุ้นได้ 63,785,600 หุ้น
วาระที่ 3

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

ประธานฯ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ในช่วงที่ผ่านมามีการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญที่เกิดขึ ้นในรอบปี 2561 บริ ษัทฯ จึงอยาก
สรุ ปข้ อมูลการดาเนินการของบริ ษัทฯ และผลการปฏิบตั ิของบริ ษัทฯ โดยมอบหมายให้ นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/
กรรมการบริ หาร/เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม และมอบหมายให้ นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี กรรมการ/
กรรมการบริ หาร เป็ นผู้กล่าวสรุปผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2561 ให้ ที่ประชุมรับทราบ ซึง่ ในวาระนี ้ไม่มีการลงมติ
แต่หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแนะนาหรื อซักถามก็สามารถทาได้
นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริ หาร/เลขานุการบริ ษัท รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี
2561 ต่อที่ประชุมดังนี ้

ตามงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการรักษาพยาบาลประจาปี 2561 อยูท่ ี่ 3,398,663,140 บาท ซึ่ง
เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึน้ 9.35% โดยมีกาไรก่อนหักภาษี และค่าเสื่อมอยู่ที่ 688,537,349 บาท เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึน้
16.88% กาไรส่วนที่เป็ นของบริ ษัทฯ อยูท่ ี่ 242,419,603 บาท เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ ้น 48.99% กาไรต่อหุ้นประจาปี 2561 อยู่
ที่ 0.12 บาทต่อหุ้น เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ ้น 50.00%
งบการเงินเฉพาะกิจการ บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการรักษาพยาบาลประจาปี 2561 อยู่ที่ 2,678,952,567 บาท ซึ่งเทียบ
กับปี 2560 เพิ่มขึ ้น 8.24% โดยมีกาไรก่อนหักภาษี และค่าเสื่อมอยู่ที่ 550,865,246 บาท เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ ้น 15.45%
กาไรส่วนที่เป็ นของบริ ษัทฯ อยู่ที่ 213,244,664 บาท เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ ้น 41.56% กาไรต่อหุ้นประจาปี 2561 อยู่ที่ 0.11
บาทต่อหุ้น เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ ้น 37.50%
แบบสรุปฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ ณ 30 ธันวาคม 2561 บริ ษัทฯ มีสนิ ทรัพย์รวม 5,532,255,756 บาท เทียบกับ
ปี 2560 เพิ่มขึน้ 182,560,839 บาท คิ ดเป็ น 3.41% มี หนี ส้ ินรวมทัง้ หมด 1,750,898,097 บาท เที ยบกับปี 2560 ลดลง
42,733,764 บาท คิดเป็ น 2.38% มีสว่ นของผู้ถือหุ้นจานวน 3,781,357,659 บาท เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ ้น 225,294,603 บาท
คิดเป็ น 6.34% รวมหนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,532,255,756 บาท เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึน้ 182,560,839 บาท คิดเป็ น
3.41% มูลค่าหุ้นตามบัญชี 1.88 บาท เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ ้น 0.10 บาท คิดเป็ น 5.62%
รายได้ ของบริ ษัทฯ ในปี 2561 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทฯ มีรายได้ รวม 3,473,960,008 บาท เทียบกับ
ปี 2560 เพิ่มขึ ้น 293,861,884 บาท คิดเป็ น 9.24% ค่าใช้ จ่ายรวม 3,172,773,399 บาท เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ ้น 197,038,445
บาท คิดเป็ น 6.62% ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ 57,821,879 บาท เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ ้น 16,727,889 บาท คิดเป็ น 40.71% กาไร
สุทธิ สาหรั บปี 243,364,730 บาท เทียบกับปี 2560 เพิ่ มขึน้ 80,195,550 บาท คิ ดเป็ น 49.15% กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
สาหรับปี 268,190,578 บาท เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ ้น 105,021,398 บาท คิดเป็ น 64.36% กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน 0.12 บาท
ต่อหุ้น เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ ้น 0.04 บาทต่อหุ้น คิดเป็ น 50.00%
สิ นทรั พย์ ห มุนเวี ยน 710,790,761 บาท เที ยบกั บปี 2560 เพิ่ ม ขึ น้ 124,043,653 คิ ดเป็ น 21.14% สิ นทรั พย์ ไม่
หมุ น เวี ย น 4,821,464,995 บาท เที ย บกั บ ปี 2560 เพิ่ ม ขึ น้ 58,517,186 บาท คิ ด เป็ น 1.23% รวมสิ น ทรั พ ย์ ทั ง้ หมด
5,532,255,756 บาท เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ ้น 182,560,839 บาท คิดเป็ น 3.41% หนี ้สินหมุนเวียน 779,419,007 บาท เทียบ
กับ ปี 2560 เพิ่ ม ขึ น้ 45,910,038 บาท คิ ด เป็ น 6.26% หนี ส้ ิ น ไม่ ห มุ น เวี ย น 971,479,090 บาท เที ย บกั บ ปี 2560 ลดลง
88,643,802 บาท คิดเป็ น 8.36% รวมหนี ้สินทังหมด
้
1,750,898,097 บาท เทียบกับปี 2560 ลดลง 42,733,764 บาท คิดเป็ น
2.38% ส่วนของผู้ถือหุ้นจานวน 3,781,357,659 บาท เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ ้น 225,294,603 บาท คิดเป็ น 6.34% รวมหนี ้สิน
และส่วนของผู้ถือหุ้น 5,532,255,756 บาท เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ ้น 182,560,839 บาท คิดเป็ น 3.41%
คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2561เพื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รับทราบ ซึง่ ในวาระนี ้ไม่มีการลงมติ

ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้
นายเทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถือหุ้นมามาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า บริ ษัทฯ มีแยกประเภทรายได้ ผ้ ปู ่ วยใน
ผู้ป่วยนอก และรายได้ ของโรงพยาบาลศิคริ นทร์ กรุ งเทพฯ โรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่ และโรงพยาบาลรั ทริ นทร์
หรื อไม่
นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริ หาร/เลขานุการบริ ษัท ชีแ้ จงว่า บริ ษัทฯ มีการแยกประเภทรายได้ ไว้
โดยละเอียด และมีหลายมิติ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ขอส่งข้ อมูลดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทางอีเมล์ เนื่องจากข้ อมูลรายได้ ของบริ ษัทฯ มี
รายละเอียดจานวนมาก
นางสาวอรพรรณ อัสสมงคล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า โรงพยาบาลทังสามแห่
้
งมีศกั ยภาพในการ
รองรับผู้ป่วยในเท่าไหร่ และตามงบการเงินของบริ ษัทฯ รายได้ ของบริ ษัทฯ เพิ่มมากขึ ้น แต่ค่าใช้ จ่ายไม่ลดลง จึงอยาก
ทราบสาเหตุวา่ เป็ นเพราะอะไร
นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริ หาร/เลขานุการบริ ษัท ชี ้แจงว่า โรงพยาบาลศิคริ นทร์ กรุ งเทพฯ เป็ น
โรงพยาบาลขนาด 355 เตียง แต่เปิ ดใช้ งานจริ ง 256 เตียง โรงพยาบาลรัทริ นทร์ เป็ นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง เปิ ดใช้
งานเต็มจานวน โรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่ เป็ นโรงพยาบาลขนาด 350 เตียง แต่เปิ ดใช้ งานจริ ง 200 เตียง
โรงพยาบาลศิค ริ นทร์ กรุ งเทพฯ มี ค่า เฉลี่ย ของผู้ป่ วยในอยู่ที่ ประมาณ 70-80% ส่ว นโรงพยาบาลศิ ค ริ น ทร์
หาดใหญ่ มีการเพิ่มจานวนจาก 120 เตียงเป็ น 200 เตียง โดยมีคา่ เฉลีย่ ของผู้ป่วยในอยูท่ ี่ประมาณ 70-75% ซึง่ เป็ นไปตาม
แผนธุรกิจที่วางไว้ ในตอนที่บริ ษัทฯ เข้ าไปซื ้อกิจการ
จากนัน้ นายแพทย์ อติรัชต์ จรู ญศรี กรรมการ/กรรมการบริ หาร/ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า โรง
พยาบาลศิคริ นทร์ กรุ งเทพฯ มีศกั ยภาพเพียงพอที่จะรองรับการขยายตัวไปได้ อีก 5 ปี ส่วนโรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่
สามารถรองรั บการขยายตัวได้ อีก 6 ปี แต่จุดที่สาคัญอยู่ที่โรงพยาบาลรัทริ นทร์ ซึ่งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ ว ซึ่งอีก
ประมาณ 2 ปี บริ ษัทฯ จะต้ องสร้ างอาคารขนาดเล็กขึ ้นใหม่
ส่วนในเรื่ องของรายได้ เมื่อเทียบกับค่าใช้ จ่ายนัน้ เรี ยนชีแ้ จงในเบื ้องต้ นว่าในปั จจุบนั โรงพยาบาลทัว่ ไปมีการ
เจริ ญเติบโตอยู่ 2 แบบ คือ ประมาณ 8-10% กับมากกว่า 10% ซึ่งขึ ้นอยู่กบั โครงสร้ างพื ้นฐานที่โรงพยาบาลแต่ละแห่งได้
เตรี ยมไว้ ซึง่ จะขอชี ้แจงรายละเอียดให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบอีกครัง้ ในช่วงท้ ายการประชุม
นายฮัง้ ใช้ อัคควัสกุล ผู้แทนจากชมรมผู้ถือหุ้นไทย สอบถามว่า การที่รัฐบาลเข้ ามาควบคุมราคายาและค่า
รักษาพยาบาลตามที่เป็ นข่าวอยูน่ นั ้ ส่งผลกระทบต่อรายได้ ของบริ ษัทฯ มากน้ อยเพียงใด

ประธานฯ ชี ้แจงข้ อมูลเบื ้องต้ นว่า โรงพยาบาลได้ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์อยูแ่ ล้ ว ซึง่ การควบคุมราคาดังกล่าวไม่ได้
ส่งผลกระทบต่อโรงพยาบาลแต่อย่างใด
นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริ หาร/เลขานุการบริ ษัท ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของมาตรการควบคุม
ราคายา ค่าเวชภัณฑ์ และบริ การทางการแพทย์นนั ้ ในขณะนี ้กระทรวงพาณิชย์ยงั อยู่ในขันตอนของการตั
้
งคณะท
้
างานเพื่อ
ศึกษาเรื่ องดังกล่าวอยู่ ยังไม่ได้ ประกาศหลักเกณฑ์ออกมาชัดเจน ส่วนผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นนัน้ ถ้ าดูจากโครงสร้ างลูกค้ าของ
โรงพยาบาลศิคริ นทร์ จะมีกลุ่มลูกค้ าอยู่จานวน 5 กลุม่ ได้ แก่ (1) กลุม่ ลูกค้ าที่จ่ายเงินเอง (2) กลุ่มลูกค้ าบริ ษัทคู่สญ
ั ญา (3)
กลุ่มลูกค้ าที่ใช้ ประกัน (4) กลุ่มลูกค้ าต่างประเทศ และ (5) กลุ่มลูกค้ าที่ใช้ สิทธิ ประกันสังคม ซึ่งจะเห็นได้ ว่า โรงพยาบาล
ศิคริ นทร์ ได้ ทางานร่ วมกับองค์กร หรื อสถาบันต่างๆ ที่ทาหน้ าที่เกี่ ยวเนื่องกับการควบคุมราคายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าห้ องพัก
ค่าอาหาร มาโดยตลอด โดยเฉพาะลูกค้ าที่ใช้ ประกัน หรื อลูกค้ าที่ใช้ สิทธิ ประกันสังคม ก็จะมีรายการบัญชีราคายาที่สามารถ
ใช้ ได้ และมีระบบตรวจสอบขององค์กรนันๆ
้ อยู่แล้ ว ปั จจุบนั โรงพยาบาลไม่ได้ ได้ กาไรจากส่วนของราคายาหรื อเวชภัณฑ์เป็ น
หลัก เนื่องจากราคาเหล่านี ้มีมาตรฐานราคาที่สามารถคิดได้ อยู่แล้ ว ดังนัน้ การควบคุมราคายาและเวชภัณฑ์จึงไม่ได้ สง่ ผล
กระทบต่อโรงพยาบาล แต่ประเด็นของโรงพยาบาลอยู่ที่การสื่อสารกับลูกค้ าที่เข้ ามาใช้ บริ การให้ มีความเข้ าใจมากยิ่งขึ ้น ว่า
การให้ บริ การและราคายาของโรงพยาบาลนันมี
้ การตรวจสอบโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยตลอดอยูแ่ ล้ ว
นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี กรรมการ/กรรมการบริ หาร/ กรรมการผู้จดั การใหญ่ ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า ในภาพของข่าว
ที่ออกมานี ้ ในมุมมองของผู้บริ หารโรงพยาบาล เห็นว่า มาตรการที่ออกมาควบคุมราคายาและค่าเวชภัณฑ์ เป็ นเรื่ องที่ดี
เนื่องจากทาให้ โรงพยาบาลที่มีมาตรฐานจะมีโอกาสเพิ่มมากขึ ้น เพราะรายได้ หลักของโรงพยาบาลศิคริ นทร์ ไม่ได้ อยู่ที่ค่ายา
ดังนัน้ เมื่อมีกรรมการกลางมาควบคุมส่วนนี ้ ในระยะยาวการรักษาพยาบาลของประเทศไทยจะได้ ผล ส่วนโรงพยาบาลศิคริ
นทร์ ที่ช่วงผ่านมาได้ ถกู ตรวจสอบโดยหน่วยงานต่างๆ รวมทัง้ JCI และระบบต่างๆ อยู่แล้ ว ราคายาจึงอยูใ่ นเกณฑ์ที่ได้ รับการ
ยอมรั บจากลูกค้ าอยู่แล้ ว โดยสรุ ปแล้ วการควบคุมราคานีเ้ ป็ นข่าวดีของผู้ป่วย เพราะการใช้ บริ การของผู้ป่วยอยู่ในความ
ควบคุม แต่ในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ก็สามารถสบายใจได้ ว่า โรงพยาบาลของบริ ษัทฯ ได้ เตรี ยมรองรับการควบคุมนี ้ไว้
แล้ ว จึงไม่เกิดผลกระทบต่อกาไรของบริ ษัทฯ
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2561
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงิน สาหรับรอบบัญชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริ หาร/เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับรายงานและงบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว
นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริ หาร/เลขานุการบริ ษัท ชี ้แจงว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัท
ข้ อ 18 และพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ทมหาชนจ ากั ด พ.ศ. 2535 (รวมที่ มี การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ) มาตรา 112 ซึ่ ง ก าหนดให้
คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการทางบดุล และงบกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ทังนี
้ ้ รายงานและงบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย สาหรับรอบ
บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว ซึง่ มีรายละเอียดปรากฏรายงานประจาปี 2561 ในหัวข้ อ “งบการเงิน” ที่จดั ส่งล่วงหน้ าให้ ผ้ ถู ือหุ้น
แล้ ว พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2) ซึง่ สรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
แบบสรุปฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯ ณ 30 ธันวาคม 2561 บริ ษัทฯ มีสนิ ทรัพย์รวม 5,532,255,756 บาท เทียบกับ
ปี 2560 เพิ่มขึ ้น 182,560,839 บาท มีหนี ้สินรวมทังหมด
้
1,750,898,097 บาท เทียบกับปี 2560 ลดลง 42,733,764 บาท มี
ส่วนของผู้ถือหุ้นจานวน 3,781,357,659 บาท เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ ้น 225,294,603 บาท รวมหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
5,532,255,756 บาท เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ ้น 182,560,839 บาท มูลค่าหุ้นตามบัญชี 1.88 บาท เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึน้
0.10 บาท
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ บริ ษัทฯ มีรายได้ รวม 3,473,960,008 บาท เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ ้น 293,861,884 บาท
ค่าใช้ จ่ ายรวม 3,112,402,269 บาท เที ยบกับปี 2560 เพิ่ มขึน้ 210,424,983 บาท ก าไรขาดทุนเบ็ ดเสร็ จรวมส าหรั บปี
268,190,578 บาท เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึน้ 105,021,398 บาท กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน 0.12 บาทต่อหุ้น เทียบกับปี 2560
เพิ่มขึ ้น 0.04 บาทต่อหุ้น
สินทรัพย์หมุนเวียน 710,790,761 บาท เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ ้น 124,043, สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,821,464,995
บาท เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ ้น 58,517,186 บาท หนี ้สินหมุนเวียน 779,419,007 บาท เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึ ้น 45,910,038
บาท หนี ้สินไม่หมุนเวียน 971,479,090 บาท เทียบกับปี 2560 ลดลง 88,643,802 บาท ส่วนของผู้ถือหุ้นจานวน 3,781,357,659
บาท เทียบกับปี 2560 เพิ่มขึน้ 225,294,603 บาท รวมหนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,532,255,756 บาท เที ยบกับปี 2560
เพิ่มขึ ้น 182,560,839 บาท
คณะกรรมการเห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิรายงานและงบการเงินสาหรับรอบบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรั บรองจากผู้สอบบัญชี ของบริ ษั ท ฯ และผ่านการพิ จารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้ งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วย
คะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิรายงานและงบการเงิน สาหรับรอบบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
ผู้ถอื หุ้น
จานวน (เสียง)
เห็นด้ วย
1,675,185,183
ไม่เห็นด้ วย
0
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0
รวม
1,675,185,183

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
0.0000
- *
- *
100.0000

*ไม่นบั ผูท้ ีง่ ดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน
หมายเหตุ ในวาระนี ้ มีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึน้ จากเมื่อตอนเริ่ มเปิ ดประชุม 1 ราย
นับเป็ นจานวนหุ้นได้ 30,000 หุ้น
วาระที่ 5

พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นเงินสารองตามกฎหมายและการจ่ ายเงินปั นผลจากผล
การดาเนินงานประจาปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริ หาร/เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการจัดสรรเงินกาไรประจาปี และจ่ายเงินปั นผล
นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริ หาร/เลขานุการบริ ษัท ชี แ้ จงต่อที่ ประชุมว่า เพื่ อให้ เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 ซึ่งกาหนดให้ การจ่ายเงินปั นผลต้ อง
ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลที่ให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจอนุมัติให้
จ่ายเงินปั นผลได้ และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และมาตรา 116 ซึง่ กาหนดว่า บริ ษัท
ต้ องจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของทุนจดทะเบียน
จากผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษัทฯ ประจาปี 2561 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิตามงบการเงินรวมจานวน
242,419,603 บาท และกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจานวน 213,244,664 บาท ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงจัดสรรเงินกาไร
สุทธิ ประจาปี เป็ นจานวนเงินทัง้ สิ ้น 10,662,233.19 บาท (สิบล้ านหกแสนหกหมื่นสองพันสองร้ อยสามสิบสามบาทสิบเก้ า
สตางค์ ) ซึ่งคิ ดเป็ นร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิ ประจาปี 2561 ของงบเฉพาะกิ จการเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และตาม
นโยบายจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทกาหนดให้ จ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิได้ ไม่เกินร้ อยละ 70 ของกาไรสุทธิของบริ ษัทหลังหัก
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลและสารองต่างๆ ตามกฎหมายและที่บริ ษัทฯ กาหนดไว้ ในแต่ละปี บริ ษัทฯ จึงขอเสนอจ่ายเงินปั นผลจาก
ผลการดาเนินงานประจาปี 2561 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นจานวน 1,999,328,649 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) คิดเป็ นเงิน
ปั นผลจานวนทังสิ
้ ้นไม่เกิน 139,953,005.43 บาท (หนึ่งร้ อยสามสิบเก้ าล้ านเก้ าแสนห้ าหมื่นสามพันห้ าบาทสี่สิบสามสตางค์)
ซึง่ คิดเป็ นอัตราส่วนร้ อยละ 65.63 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ
โดยมีข้อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2561 กับปี ที่ผา่ นมา ดังนี ้

รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
กาไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ
จัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
อัตราเงินปั นผลต่อหุ้น
สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกาไรสุทธิ

(บาท)
(บาท)
(บาท : หุ้น)
(ร้ อยละ)

ปี 2561
213,244,664
10,662,233.19
0.07
65.63

ปี 2560
150,635,029
7,531,751.45
0.05
65.16

คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ ดังนี ้
(1) ให้ จดั สรรเงินกาไรสุทธิเป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น 01,666, 6...02บาท เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และ
(2) ให้ จ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 6660 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นจานวน 1,999,328,649 หุ้น ในอัตราหุ้น
ละ 1.10 บาท (เจ็ดสตางค์) คิดเป็ นเงินปั นผลจานวนทังสิ
้ ้นไม่เกิน 139,953,005.43 บาท (หนึง่ ร้ อยสามสิบเก้ า
ล้ านเก้ าแสนห้ าหมื่ นสามพันห้ าบาทสี่สิบสามสตางค์ ) โดยก าหนดรายชื่ อผู้ถื อหุ้นที่ มี สิทธิ รั บเงิ นปั นผล
(Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2562 และกาหนดวันจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้ งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วย
คะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิการจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นเงินสารองตามกฎหมายและการจ่ายเงิน
ปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2561 ตามที่เสนอ
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
ผู้ถอื หุ้น
จานวน (เสียง)
เห็นด้ วย
1,675,185,183
ไม่เห็นด้ วย
0
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0
รวม
1,675,185,183
*ไม่นบั ผูท้ ีง่ ดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
0.0000
- *
- *
100.0000

วาระที่ 6

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และค่ าสอบบัญชีประจาปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริ หาร/เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562
นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริ หาร/เลขานุการบริ ษัท ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
ข้ อ 19 และพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 ซึง่ กาหนดว่า ให้ ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นสามัญประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี และมาตรา 121 ซึ่งกาหนดว่า
ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดารงตาแหน่งหน้ าที่ใดๆ ของบริ ษัท นอกจากนี ้ ประกาศคณะกรรมการ
ตลาดทุนกาหนดให้ บริ ษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในกรณี ที่ผ้ สู อบบัญชี รายใดปฏิบตั ิหน้ าที่สอบทาน หรื อ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทมาแล้ ว 7 รอบบัญชี ไม่วา่ จะติดต่อกันหรื อไม่ โดยสามารถแต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชีรายใหม่ที่สงั กัดสานักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายที่
พ้ นจากการปฏิบตั ิหน้ าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้ เมื่อพ้ นระยะเวลาอย่างน้ อย 5 รอบปี บัญชีติดต่อกันนับแต่วนั ที่พ้น
จากการปฏิบตั ิหน้ าที่
คณะกรรมการเห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตังบริ
้ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด โดย นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพฒ
ั น์ ทะเบียนเลขที่ 9012 หรื อ นายธนะวุฒิ พิบลู ย์สวัสดิ์
ทะเบียนเลขที่ 6699 เป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2562 ของบริ ษัทฯ และในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีดงั กล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
ให้ บริ ษัท สอบบัญชี ธรรมนิ ติ จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชี รั บอนุ ญาตอื่ นของสานักงานท าหน้ าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดงั กล่าวได้ และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 เป็ นเงิน 1,170,000
บาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2561 เป็ นจานวนเงิน 45,000 บาท
ทัง้ นี ้ บริ ษั ท สอบบัญชี ธรรมนิ ติ จ ากัด และผู้สอบบัญชี ที่ เสนอแต่งตั ง้ ทัง้ 2 ท่านเป็ นผู้สอบบัญชี ที่ ส านักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อ ไม่มีส่วนได้ เสียกับ
บริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดและไม่ได้ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้ งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วย
คะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และค่าสอบบัญชีประจาปี 2562
ตามที่เสนอ
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
ผู้ถอื หุ้น
จานวน (เสียง)
เห็นด้ วย
1,675,021,143
ไม่เห็นด้ วย
161,910
งดออกเสียง
2,130
บัตรเสีย
0
รวม
1,675,185,183

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9903
0.0096
- *
- *
100.0000

*ไม่นบั ผูท้ ีง่ ดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตาแหน่ งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยัน ต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริ หาร/เลขานุก ารบริ ษั ท เป็ นผู้ชีแ้ จง
รายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ครบออกตามวาระ
นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริ หาร/เลขานุการบริ ษัท ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตาม
ข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 9 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
กาหนดให้ การประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 เป็ นอัตรา โดยกรรมการที่พ้น
ตาแหน่งอาจถูกเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ไ ด้ คณะกรรมการของบริ ษัทมีจานวน 15 ท่าน ดังนันกรรมการที
้
่ออกตาม
วาระ 5 ท่านในปี นี ้ ได้ แก่
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

พลตารวจโทจารักษ์ แสงทวีป
นายศักดิ์ชยั ธนบุญชัย
นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์
นายกษิ ดิศ อัชนันท์
ดร.ทิม นพรัมภา

รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการ

ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้ เปิ ดเผยไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท ฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 5 กุมภาพันธ์
2562 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 แต่ไม่มีผ้ ใู ดเสนอรายชื่อเข้ ามายังบริ ษัทฯ
คณะกรรมการสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีสว่ นได้ เสีย จึงได้ พิจารณาถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติตามที่
กฎหมายบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด คณะกรรมการ
สรรหาได้ ดาเนินการพิจารณาสรรหากรรมการเป็ นรายบุคคล โดยกรรมการสรรหาที่มีสว่ นได้ เสียไม่ได้ ออกเสีย งเลือกตนเอง
ตามหลัก เกณฑ์ และวิ ธีก ารสรรหาบุคคลเพื่อ รั บ การพิ จารณาเลือ กตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษั ท โดยได้ พิ จารณาถึ งความ
เหมาะสมที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานของบริ ษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของ
กรรมการที่ต้องการสรรหาให้ มีความหลากหลาย และสอดคล้ องกับกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ฯ โดยใช้ การ
วิเคราะห์ทกั ษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านของคณะกรรมการแล้ ว จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการ
ทัง้ 5 ท่านข้ างต้ น กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่
คณะกรรมการบริ ษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีสว่ นได้ เสีย ได้ พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเข้ า
ดารงตาแหน่งกรรมการเป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ทังทางด้
้
านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านที่เป็ น
ประโยชน์ต่อธุรกิจของบริ ษัท ฯ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่า นมา
ตลอดจนการมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้ อกาหนด
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรร
หา และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการ
้
5 รายซึ่งเป็ นกรรมการที่ครบกาหนดออกตาม
วาระกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึง่ โดยมีรายนามดังต่อไปนี ้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

พลตารวจโทจารักษ์ แสงทวีป
นายศักดิ์ชยั ธนบุญชัย
นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์
นายกษิ ดิศ อัชนันท์
ดร.ทิม นพรัมภา

รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการ

ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้
ดร. นที นาคธนสุกาญจน์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีปี
2555 หมวดที่ 5 เรื่ องความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กาหนดว่า คณะกรรมการควรพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็ น
“กรรมการอิสระ” เพื่อให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทมีความเป็ นอิสระอย่างแท้ จริ ง เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริ ษัท โดย
ความเป็ นอิ สระอย่างน้ อยต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรั พย์ ฯ ก าหนด นอกจากนี ้
คณะกรรมการควรกาหนดให้ กรรมการอิสระมีวาระการดารงตาแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารง
ตาแหน่งกรรมการอิสระครัง้ แรก จึงอยากทราบว่าคณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายที่จะปฏิบตั ิตามหลักการนี ้อย่างไร
นายสุริ ยัน ต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริ ห าร/เลขานุก ารบริ ษั ท ชี แ้ จงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ในส่ว นของ
คณะกรรมการสรรหาได้ คานึงถึงประเด็นนี ้ในการพิจารณาวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระแล้ ว แต่ก็ได้ พิจารณา
ถึงปั จจัยอื่นๆ ประกอบด้ วย อันได้ แก่ ความรู้ ความสามารถ และลักษณะการทางานเพื่อให้ เป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจของ
บริ ษัทฯ ซึ่งกรรมการอิสระที่ครบวาระในปี นี ก้ ็เป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และสามารถให้ ความเห็นที่เป็ นประเด็น

สาคัญในการพัฒนาธุรกิจของบริ ษัทฯ ได้ ด้ วยเหตุนี ้ทางคณะกรรมการสรรหาจึงได้ พิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ กรรมการ
อิสระที่ครบวาระในปี นี ้กลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่ เนื่องจากเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติ ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้ งต่อที่
ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยจะเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ โดย
เห็นชอบให้ กรรมการ 5 คนเดิมที่ครบกาหนดออกตามวาระกลับเข้ ามาดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึง่
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
กรรมการ
ผู้ถอื หุ้น
1. พลตารวจโทจารักษ์ แสงทวีป
เห็นด้ วย
รองประธานกรรมการ
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวน (เสียง)
1,662,233,037
12,950,016
2,130
0

คิดเป็ นร้ อยละ
99.2269
0.7730
- *
- *

1,675,185,183

100.0000

*ไม่นบั ผูท้ ีง่ ดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน
กรรมการ
2. นายศักดิ์ชยั ธนบุญชัย
รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)

ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวน (เสียง)
1,662,231,737
12,951,316
2,130
0

คิดเป็ นร้ อยละ
99.2268
0.7731
- *
- *

1,675,185,183

100.0000

จานวน (เสียง)
1,675,181,753
1,300
2,130
0

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9999
0.0000
- *
- *

1,675,185,183

100.0000

*ไม่นบั ผูท้ ีง่ ดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน
กรรมการ
3. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์
กรรมการ (กรรมการอิสระ)

ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

*ไม่นบั ผูท้ ีง่ ดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน

กรรมการ
4. นายกษิ ดิศ อัชนันท์
กรรมการ (กรรมการอิสระ)

ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวน (เสียง)
1,675,019,843
1,300
164,040
0

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9999
0.0000
- *
- *

1,675,185,183

100.0000

จานวน (เสียง)
1,675,021,143
0
164,040
0

คิดเป็ นร้ อยละ
100.0000
0.0000
- *
- *

1,675,185,183

100.0000

*ไม่นบั ผูท้ ีง่ ดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน
กรรมการ
5. ดร.ทิม นพรัมภา
กรรมการ

ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

*ไม่นบั ผูท้ ีง่ ดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริ หาร/เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562
นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริ หาร/เลขานุการบริ ษัท ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 กาหนดว่า ห้ ามมิให้ บริ ษัทจ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดแก่
กรรมการ เว้ นแต่เป็ นค่าตอบแทนตามข้ อบังคับของบริ ษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริ ษัทมิได้ กาหนดการจ่ายค่าตอบแทนไว้
ดังนัน้ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการจึงเป็ นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้ พิจารณาหลักเกณฑ์กาหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการ ผล
การปฏิบตั ิงาน อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ การเติบโตและผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ สภาพคล่องทาง
ธุรกิจ และผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการแต่ละคน รวมถึงวงเงินค่าตอบแทนที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดย
เปรี ยบเทียบอ้ างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกับบริ ษัทฯ หรื อใกล้ เคียงกัน และเห็นสมควรนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัทให้ เสนอ
ผู้ถือหุ้นพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ ทังคณะกรรมการบริ
้
ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดในรูปของเงิน
ประจาตาแหน่ง เบี ้ยประชุม และบาเหน็จ เป็ นเงินรวม 12,000,000 บาท (สิบสองล้ านบาทถ้ วน) โดยมีรายละเอียดดังนี ้

กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริ ษัท
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการชุดย่ อยอื่นๆ
ประธานกรรมการชุดย่อย
กรรมการชุดย่อย

ค่ าตอบแทนรูปตัวเงิน (บาท) ปี 2562
เงินประจาตาแหน่ ง
เบีย้ ประชุม
บาเหน็จ
-

340,000
1,020,000
3,740,000





-

40,000
80,000




-

-

-

ทังนี
้ ้ ส่วนที่เหลือหลังหักเงินประจาตาแหน่งและค่าเบี ้ยประชุมประจาปี 2562 ขออานาจให้ ประธานกรรมการบริ ษัท
เป็ นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ แต่รวมแล้ วไม่เกิน 12,000,000 บาท
โดยค่าตอบแทนกรรมการที่ เสนอในปี นี ้ ปรั บขึน้ จากค่าตอบแทนในปี 2561 และปี 2560 ซึ่งกาหนดไว้ จ านวน
9,975,000 บาท
คณะกรรมการเห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
กาหนดค่าตอบแทนทังในรู
้ ปเบี ้ยประชุม และบาเหน็จ ของกรรมการทุกคณะ ทังคณะกรรมการบริ
้
ษัท และคณะกรรมการชุด
ย่อยทุกชุดประจาปี 2562 เป็ นเงินรวมทังสิ
้ ้น 12,000,000 บาท (สิบสองล้ านบาทถ้ วน)
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยแจ้ งต่อที่ประชุมว่า การพิจารณาวาระนี ้ต้ องผ่านมติอนุมตั ิ
ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
ระหว่างที่รอประกาศผลคะแนนในวาระที่ 7 และวาระที่ 8 ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายแพทย์อติรัชต์ จรู ญศรี
กรรมการ/กรรมการบริ หาร/ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานทิศทาง และวิสยั ทัศน์ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ต่อที่
ประชุม

นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี กรรมการ/กรรมการบริ หาร/ กรรมการผู้จดั การใหญ่ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้
ให้ การสนับสนุนบริ ษัทฯ มาเป็ นระยะเวลานาน จากนันจึ
้ งได้ รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับข้ อมูลทางการเงินซึง่ นักวิเคราะห์
ได้ ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลของบริ ษัทฯ ซึง่ เป็ นข้ อมูลที่เกิดขึ ้นแล้ ว ดังนี ้
โดยภาพรวมเปรี ยบเทียบงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จย้ อนหลัง 3 ปี นัน้ ซึ่งจะเห็นได้ ว่า รายได้ การรักษาพยาบาล
และกาไรของบริ ษัทฯ มีการเติบโตขึ ้น อัตรากาไรสุทธิเติบโตขึ ้น 6.98% แต่ก็สามารถเติบโตได้ อีกถึง 7-8% ซึ่งในมุมมอง
ของบริ ษัทฯ นันจุ
้ ดที่ยากที่สดุ คือ การทารากฐานให้ แข็งแรง และทาให้ กิจการมีความสม่าเสมอ หลังจากนัน้ จะเป็ นระยะที่
มีโอกาสเกิดขึ ้น ท่านผู้ถือหุ้นจะเห็นได้ ว่านโยบายของโรงพยาบาลนี ้ จะเน้ นการทาให้ กิจการมีความเสถียร เนื่องจากเป็ น
กิจการที่ดูแลรักษาผู้คน ดังนัน้ ลักษณะของกิจการต้ องอาศัยความแม่นยา ดังนัน้ การเติบโตของโรงพยาบาลเป็ นการ
เติบโตจากหลักพื ้นฐานเป็ นส่วนใหญ่
เมื่อพิจารณารายได้ ของบริ ษัทฯ มีการเติบโตในลักษณะขันบั
้ นได ซึง่ เป็ นการเติบโตที่คอ่ นข้ างเสถียร แต่เบื ้องหลัง
ของการมีรายได้ ที่เติบโตขึ ้นเป็ นสิ่งที่สาคัญ ในปี 2561 บริ ษัทฯ มีอตั ราการเติบโตของรายได้ เพิ่มขึ ้น 9.24% ทาให้ อยู่ใน
อันดับ 10 ของบริ ษัทในกลุ่มธุรกิ จบริ การทางการแพทย์ ในตลาดหลักทรั พย์ ในแง่การเติบโตของสินทรั พย์ ในปี 2561
เพิ่มขึ ้นเป็ น 5,532.36 ล้ านบาท เทียบกับปี 2560 ซึ่งมีจานวน 5,349.69 ล้ านบาท และส่วนที่สาคัญก็ คือ ส่วนผู้ถือหุ้น
ปั จจุบนั ส่วนผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 3,781 ล้ านบาท หลักการในกิจการปั จจุบนั บริ ษัทฯ พยายามให้ ส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึ ้น และมี
หนี ้สินน้ อยลง และใช้ ความสามารถในการหารายได้ เพื่อให้ เกิดผลประโยชน์สงู สุด ปั จจุบนั อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน (D/E
Ratio) ของบริ ษั ทฯ อยู่ที่ 0.47 เท่า ซึ่ง ค่าเฉลี่ย อุตสาหกรรมการแพทย์ ในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ใ นปี 2561 อยู่ที่ 0.71 เท่า
โรงพยาบาลในปั จจุบนั ทีป่ ระสบความสาเร็ จก็พยายามจากัดหนี ้สิน ไม่ใช่เฉพาะแต่โรงพยาบาลศิคริ นทร์ เท่านัน้ ที่จะจากัด
ขอบเขตของการลงทุน โดยพิ จ ารณาจากส่ว นของผู้ถื อหุ้น เป็ นหลัก ดัง นัน้ อัต ราส่ว นหนี ส้ ิน ต่อทุน (D/E Ratio) ของ
โรงพยาบาลส่วนใหญ่จะอยูท่ ี่ 0.5 เท่า ดังนัน้ จะเห็นได้ วา่ โรงพยาบาลศิคริ นทร์ ยงั มีโอกาสที่จะสามารถขยายการเติบโตได้
ในส่วนของสินทรัพย์นนั ้ สินทรัพย์ของบริ ษัทฯ อยู่ที่อนั ดับที่ 12 ของบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจบริ การทางการแพทย์ใน
ตลาดหลักทรั พย์ แต่ขีดความสามารถในการทากาไรเป็ นอีกเรื่ องหนึ่ง ในส่วนของอัตราส่วนหนีส้ ินต่อทุน (D/E Ratio)
บริ ษัทฯ พยายามทาให้ หนี ้สินมีจานวนลดลงเรื่ อยๆ ซึง่ ข้ อดีของการที่บริ ษัทฯ ไม่ต้องขยายอาคารและสามารถดาเนินธุรกิจ
ต่อไปได้ ประมาณ 5 - 6 ปี คือ หนี ้จะลดลง ในขณะที่รายได้ เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ ว แต่การที่รายได้ เพิ่มมากขึ ้น ทาให้ บริ ษัทฯ
ต้ องมองว่าในอีก 6 - 7 ปี ข้ างหน้ าบริ ษัทฯ จะขยายกิจการไปที่ใดต่อไป แต่ในส่วน 3 - 4 ปี นี ้ บริ ษัทฯ แทบจะไม่ต้องลงทุน
ขยายตัวอาคาร สามารถเพิ่มพื ้นที่บริ การในตึกที่มีอยูแ่ ล้ วได้ เลย
ในส่วนของกาไรนัน้ จะเห็นได้ ว่ากาไรในปี 2559 นัน้ กาไรจานวน 66.69 ล้ านบาท มาจากการตีราคาทรัพย์สิน
ดังนัน้ ถ้ ามองแต่เฉพาะกาไรจากการประกอบกิจการจริ งๆ ก็จะเห็นการเจริ ญเติบโตขึ ้น ส่วนปี 2561 ปี กาไรบางส่วนที่มา
จากการคานวณตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย เพราะฉะนัน้ กาไรจริ งๆ ของบริ ษัทฯ จะอยูท่ ี่ 243.36 ล้ านบาท ดังนัน้ จะ
เห็น ได้ ถึ งความเสถี ย รในการทากาไรของบริ ษัทฯ ในแง่ ของกาไรสุท ธิ ถ้ าเที ยบปี 2561 กับปี 2560 กาไรสุท ธิ เพิ่ มขึน้
48.99% แต่อตั ราการเติบโตเฉลีย่ ของกาไรสุทธิอยูท่ ี่ 25.21% นอกจากนี ้ อัตราส่วนทางการเงินต่างๆ ก็สามารถชี ้ให้ เห็นว่า
บริ ษัทฯ มีการปรับตัวจึงเกิดความสามารถที่ดีขึ ้น

ในปี ที่ผ่านมานัน้ เริ่ มมีนกั วิเคราะห์เข้ ามา ซึ่งในการวิเคราะห์นนั ้ นักวิเคราะห์จะพิจารณาจากประวัติผลการ
ดาเนินงาน 3 – 4 ปี ย้ อนหลัง สาหรับวิธีวิเคราะห์นนั ้ นักวิเคราะห์จะพิจารณาว่าบริ ษัทนันๆ
้ จะเติบโตไปในลักษณะไหน
นอกจากนี ้ ผลประกอบการในแต่ละไตรมาสก็ จะสามารถชี ใ้ ห้ เ ห็น ได้ ว่า ในอนาคตบริ ษัท ฯ จะเป็ นอย่า งไรต่อ ไป ซึ่ง
นักวิเคราะห์จะเข้ ามาวิเคราะห์การดาเนินงานของโรงพยาบาลเพิ่มขึ ้น เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นและนักลงทุน
ทังนี
้ ้ เบื ้องหลังของการเติบโตของโรงพยาบาลศิคริ นทร์ นนั ้ จะเห็นได้ วา่ โรงพยาบาลศิคริ นทร์ มีระบบคุณภาพการ
ให้ บริ การที่ดีตงแต่
ั ้ 2553 โรงพยาบาลศิคริ นทร์ ได้ รับการตรวจรับรองระบบ Hospital Accreditation ซึง่ เป็ นการรับรองที่มี
ในโรงพยาบาลทัว่ ไป และในปี 2555 โรงพยาบาลศิคริ นทร์ ก็ได้ รับ การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน Joint
Commission International Accreditation (JCI) ซึ่ ง เป็ นมาตรฐานสู ง สุด ระดั บ นานาชาติ ใ นการรั บ รองมาตรฐาน
โรงพยาบาลระดับสากล ซึ่งมีโรงพยาบาลประมาณ 4 แห่งในตลาดหลักทรัพย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI และมีการ
รับรองมาตรฐานย่อยอีก 3 หน่วยสาหรับหน่วยเฉพาะโรคเชี่ยวชาญ ส่วนระบบมาตรฐาน AON Best Employers ซึ่งเป็ น
มาตรฐานในการบริ หารบุคคลระบบสากลนัน้ บริ ษัทฯ ได้ เริ่ มวางรากฐานมาเป็ นเวลาประมาณ 3 ปี ซึ่งคาดว่าจะประสบ
ความสาเร็ จและได้ รับการรับรองในปี 2563 นอกจากนัน้ หน่วยงานพยาบาลของโรงพยาบาลศิคริ นทร์ ก็น่าจะได้ รับการ
รับรองมาตรฐาน Pathway ในปี 2563 เช่นกัน ซึง่ ในประเทศมีโรงพยาบาลที่ได้ รับมาตรฐานนี ้อยูห่ นึง่ แห่งเท่านัน้
ดังนัน้ จะเห็นได้ วา่ การพิจารณาการเติบโตของโรงพยาบาลสามารถมองได้ ในสองแง่ กล่าวคือ ในแง่ตวั เลข และ
ในแง่รากฐานของโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานต่างๆ ที่กากับดูแล รวมถึง มาตรฐาน ISO ต่างๆ ที่โรงพยาบาลได้ รับการรับรอง
ดังนัน้ เมื่อรากฐานของโรงพยาบาลมีอย่างแน่นหนา จึงเป็ นตัวยืนยันได้ ถึงผลประกอบการของโรงพยาบาลศิคริ นทร์ ซึ่ง
สาหรับโรงพยาบาลศิคริ นทร์ นนมี
ั ้ ความผิดพลาดในการรักษาพยาบาลน้ อยมาก มีประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลที่ดี
มาก ซึ่งเป็ นความภูมิใจของทีมงานและโรงพยาบาลศิคริ นทร์ และล่าสุดทีมพยาบาลก็ได้ รับรางวัล APSIC ซึ่งเป็ นรางวัล
เกี่ยวกับการจัดการดูแลรักษาเครื่ องมือในการรักษาคนไข้ ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าโรงพยาบาลมีระบบการทางานที่ค่อนข้ าง
ชัดเจน ซึง่ เป็ นรากฐานสาคัญของผลประกอบการ
นอกจากนี ้ สิ่งที่บริ ษัทฯ เน้ นย ้ามาตลอดก็คือเรื่ องของ ความรั บผิดชอบต่อสังคม (CSR) ซึ่งในปี นี ้บริ ษัทฯ ได้
บริ จาคเงินสมทบทุนโครงการให้ แก่เด็กที่เป็ นโรคหัวใจพิการแต่กาเนิดจานวน 1,000,000 บาท แต่สงิ่ ที่สาคัญก็คือ กิจกรรม
วิ่งมาราธอนที่โรงพยาบาลจัดขึ ้นนันมี
้ ผ้ เู ข้ าร่ วมโครงการจานวนมาก ในกรุ งเทพฯ มีคนเข้ าร่ วมจานวน 8,500 คน ส่วนที่
หาดใหญ่มีจานวนเกือบ 10,000 คน ซึ่งแสดงให้ เห็นว่า สิ่งที่โรงพยาบาลศิคริ นทร์ ได้ ทานัน้ ชุมชนมีสว่ นร่ วมและเห็นด้ วย
กับโรงพยาบาลในการช่วยเหลือชุมชน
สิ่งเหล่านี ้ได้ เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง และจากนี ้ไปโรงพยาบาลศิคริ นทร์ ก็จะไม่หยุดพัฒนา โรงพยาบาลได้ รับการ
รั บ รองมาตรฐานและรางวัลต่า งๆ ได้ แ ก่ ระบบการรั ก ษา ระบบการดูแ ลมาแล้ ว ส่ว นระบบการบริ ก ารนัน้ ปั จ จุบัน
โรงพยาบาลศิคริ นทร์ ได้ ร่วมมือกับโรงแรม พนักงานของโรงแรมที่เคยผ่านงานโรงแรมระดับ 5 ดาวมาแล้ วจะมาสร้ างระบบ
การบริ การภายในโรงพยาบาลศิคริ นทร์ ขึ ้น เพื่อให้ เกิดความรู้ สึกของคนที่เข้ ามารับการรักษาพยาบาลได้ ใกล้ ชิดกับการ
รักษาพยาบาลมากขึ ้น ซึง่ เป็ นระบบในการดูแลคนซึง่ ทางโรงพยาบาลศิคริ นทร์ มีความภาคภูมิใจ

โดยสรุ ปก็คือ เมื่อใดก็ตามที่ภายในองค์กรใดสามารถวางแผนทางด้ านธุรกิจได้ ชัดเจน มีการขยายตัวที่ชดั เจน
และระบบการดูแลคนขององค์กรนันอยู
้ ่ในระดับมาตรฐานสากล ก็เป็ นตัวช่วยทาให้ เห็นว่า นอกจากการบริ การที่ดีแล้ ว
ต้ นทุนที่ลดลงนันไม่
้ ได้ เกิดจากการไม่ได้ ใช้ จ่าย แต่เกิดจากการใช้ จ่ายที่ตรงกับเป้าหมาย และเกิดผลในการบริ การคนไข้
ทาให้ คนไข้ เกิดความพึงพอใจในการบริ การของโรงพยาบาล
นอกจากคนไข้ ที่เข้ ามาแล้ ว ก็มีมลู นิธิตา่ งๆ ทีเ่ ข้ ามาร่วมกับโรงพยาบาล รวมถึงบรรดาร้ านค้ า ร้ านอาหาร ซึง่ เป็ น
รายได้ อื่นๆ ของโรงพยาบาล สิง่ เหล่านี ้ที่เข้ ามาก็มองเห็นถึงการเจริ ญเติบโตของโรงพยาบาลศิคริ นทร์
นอกจากนี ้ กระแสด้ านเทคโนโลยีที่เข้ ามาก็ทาให้ โรงพยาบาลต้ องปรับตัว ยกตัวอย่างเช่นในปั จจุบนั นาฬิกา
ข้ อมือของเราสามารถวัดคลื่นหัวใจของเราและส่งสัญญาณตรงเข้ ามายังโรงพยาบาลได้ เลย ดังนัน้ โรงพยาบาลจึงต้ อง
ปรับตัวให้ เข้ ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึง่ โรงพยาบาลศิคริ นทร์ เองก็สามารถปรับตัวเข้ ากับการพัฒนาเทคโนโลยีนี ้ได้ การรักษา
เป็ นหัวใจสาคัญของกิจการโรงพยาบาล แต่ก็จาเป็ นต้ องตามเทคโนโลยีให้ ทนั ด้ วย สิง่ ที่อยากจะชี ้ให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ เห็นก็คือ ไม่
ว่าในอีก 1 – 2 ปี ต่อจากนี ้ไปจะมีเทคโนโลยีอะไรเข้ ามาก็ตาม โรงพยาบาลศิคริ นทร์ เองก็สามารถพัฒนาการบริ การในทัน
กับเทคโนโลยีนนั ้ ได้ ซึ่งสิ่งที่โรงพยาบาลศิคริ นทร์ ให้ ความสาคัญอยู่เสมอ คือเรื่ องความปลอดภัย และโอกาสในการ
เจริ ญเติบโต
เรื่ องสุดท้ าย คือการปรับปรุ งพื ้นที่และมาตรฐานการบริ การของโรงพยาบาลรัทริ นทร์ ทาให้ ผลการเจริ ญเติบโต
ของโรงพยาบาลรัทริ นทร์ สงู ขึ ้นมาก ดังนัน้ แสดงว่า สาหรับผู้ป่วยและญาติของผู้ป่วยนัน้ นอกจากจะต้ องให้ ความสาคัญ
กับการรักษาพยาบาลแล้ ว ความสะดวกสบายหรื อการเข้ าถึงการรักษา ก็เป็ นตัวที่จะชี ้ให้ เห็นว่าบริ ษัทฯ มีโอกาสเติบโตได้
อีกมาก สาหรับการเติบโตของบริ ษัทฯ ในอนาคตนัน้ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ศกึ ษาข้ อมูลของบริ ษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562 ตามที่เสนอ
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จานวน (เสียง)
1,675,183,053
0
2,130
0

คิดเป็ นร้ อยละ
99.9999
0.0000
0.0001
0.0000

1,675,185,183

100.0000

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ประธานฯ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง
กาหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึง่ แล้ ว ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ ทงหมดจะขอให้
ั้
ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ อย่างไรก็ตามหาก
ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรื อสอบถาม ก็สามารถทาได้ ในวาระนี ้
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดเสนอเรื่ องอื่นใดเข้ าพิจารณา ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิ่มเติม โดยมีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม
เพิ่มเติมดังนี ้
นางสาวอรพรรณ อัสสมงคล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า รายได้ ที่เพิ่มขึ ้นมาจากโรงพยาบาลแห่ง
ไหน และมาจากธุรกิจส่วนไหน และหากพิจารณากาไรก่อนดอกเบี ้ย จะเห็นได้ วา่ กาไรที่เพิ่มขึ ้นมาจากรายได้ ที่เพิ่มขึ ้น แต่
ว่าอัตราส่วนในการทากาไรนันเกื
้ อบจะเท่าเดิม ซึง่ บริ ษัทฯ มีเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรค่อนข้ างสูง จึงอยากทราบสาเหตุ ที่
บริ ษัทฯ มีรายได้ เพิ่มขึ ้น แต่อตั ราส่วนกาไรจากผลการดาเนินงานยังไม่ดีขึ ้น
นายแพทย์อติรัชต์ จรู ญศรี กรรมการ/กรรมการบริ หาร/ กรรมการผู้จดั การใหญ่ ชี ้แจงว่า รายได้ หลักของบริ ษัทฯ
มาจากการรักษาพยาบาล โดยเป็ นรายได้ เฉลีย่ จากทัง้ 3 โรงพยาบาลได้ แก่ โรงพยาบาลศิคริ นทร์ กรุงเทพฯ โรงพยาบาลรัท
ริ นทร์ และโรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่ ซึ่งในปี ที่ผ่านมาโรงพยาบาลทัง้ 3 แห่งนี ้มีการเจริ ญเติบโตของรายได้ พร้ อมกัน
ส่วนในเรื่ องของการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ นัน้ เนื่องจากตนได้ ชี ้แจงข้ อมูลไปบางส่วนแล้ ว และหากจะ
ตอบคาถามในเชิงวิเคราะห์อาจจะมีรายละเอียดข้ อมูลค่อนข้ างมากและต้ องใช้ เวลาในการอธิบายตัวเลขต่างๆ ดังนัน้ หาก
ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเชิงวิเคราะห์ หลังจากปิ ดประชุม ขอให้ สอบถามผู้บริ หารหรื อเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ อง
ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ จดั เตรี ยมไว้ เพื่อชี ้แจงรายละเอียดในเชิงวิเคราะห์ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
นายกุศลช่วย อินทร์ แหยม ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า ทางโรงพยาบาลสามารถให้ สิทธิพิเศษใน
การเข้ ารับรักษาพยาบาลแก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ บ้างหรื อไม่
ประธานฯ ชี ้แจงว่า บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะทากาไรและดูแลผู้ถือหุ้นในด้ านของผลประโยชน์จากการลงทุนในบริ ษัทฯ
เป็ นหลัก จากนัน้ จึงมอบหมายให้ นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริ หาร/เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการดูแลผู้ถือหุ้นอย่างไร
นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริ หาร/เลขานุการบริ ษัท ชี ้แจงเพิ่มเติมว่าบริ ษัทฯ มีการอัพเดทรายชื่อผู้
ถือหุ้นกับตลาดหลักทรัพย์ทกุ เดือน ซึ่งบริ ษัทฯ มีการให้ สว่ นลดแก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายของบริ ษัทฯ โดยเมื่อมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ ามารับการ
รักษาพยาบาล ระบบของโรงพยาบาลจะเชื่อมโยงกับบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ซึ่งอยู่ในฐานข้ อมูลที่ได้ รับจากตลาด
หลักทรัพย์ โดยหากเป็ นลูกค้ าทัว่ ไปจะได้ ส่วนลดสูงสุดอยู่ที่ 15% แต่หากเป็ นผู้ถือหุ้นจะได้ ส่วนลดอยู่ที่ 25% โดยไม่ว่าผู้ถือ
หุ้นจะมีอายุเท่าใด เมื่อเข้ ามาลงทะเบียนกับโรงพยาบาลจะได้ รับทราบสิทธิพิเศษของตนอยู่แล้ ว ส่วนในปี นี ้ บริ ษัทฯ จะเก็บ
รวบรวมข้ อมูลสถิติและจัดกลุม่ เกี่ยวกับช่วงอายุของผู้ถือหุ้นขึ ้นมา เพื่อให้ สทิ ธิพิเศษแก่ผ้ ถู ือหุ้นตามแต่ละช่วงอายุ ทังนี
้ ้ ที่ผ่าน

มาการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ไปเน้ นเรื่ องการดูแลผู้ป่วยที่เข้ ามารับการรักษากับโรงพยาบาล แต่ต่อจากนี ้ไปบริ ษัทฯ จะ
ทางานในเชิงรุ กมากขึ ้น จากการเก็บข้ อมูลสถิติตามที่กรรมการผู้จดั การใหญ่ได้ นาเสนอไปแล้ วนัน้ โรงพยาบาลจะเข้ าไปเจาะ
ตลาดผู้ที่ต้องการมีสขุ ภาพที่ดี เช่น การจัดตังศู
้ นย์สง่ เสริ มสุขภาพ ( wellness center) และผู้สงู อายุ โดยการวิเคราะห์ตวั เลข
และนาเสนอบริ การทางการแพทย์ที่เหมาะสมกับช่วงอายุของลูกค้ า ดังนัน้ ต่อจากนี ้ไปฐานลูกค้ าของโรงพยาบาลจะเพิ่มขึ ้น
จากผู้ป่วย ไปจนถึงผู้ที่ต้องการมีสขุ ภาพดีก็สามารถเข้ ามารับบริ การจากทางโรงพยาบาลของบริ ษัทฯ ได้ มากขึ ้นในรูปแบบของ
wellness center และผู้สงู อายุ
จากนัน้ นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี กรรมการ/กรรมการบริ หาร/ กรรมการผู้จดั การใหญ่ ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า ในเรื่ อง
ของการรักษาพยาบาลผู้ถือหุ้นจะได้ รับสิทธิพิเศษคล้ ายๆ กัน ตามแต่ละช่วงอายุ โรงพยาบาลมีโครงการ wellness center
ที่จะขยายการรักษาให้ ครอบคลุมถึง การช่วยผู้สงู อายุให้ สามารถรักษาสุขภาพให้ แข็งแรงได้ ตลอด โดยนายแพทย์ธงชัย ฉัตรยิ่ง
มงคล รองประธานเจ้ าหน้ าที่ด้านการแพทย์ของโรงพยาบาลศิคริ นทร์ เป็ นผู้ดูแลโครงการ wellness centre ที่โรงพยาบาลจะ
ดูแลลูกค้ ากลุม่ ที่ต้องการมีสขุ ภาพดี อันเป็ นการสร้ างโอกาสทางธุรกิจอีกแบบหนึง่
นายพัชระ มาศสกุลพรรณ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง แสดงความคิดเห็นว่า ผู้ถือหุ้นท่านก่อนหน้ านี ้ น่าจะ
ประสงค์ ให้ โรงพยาบาลมี การตรวจสุขภาพเบื อ้ งต้ น ให้ แก่ ผ้ ูถื อหุ้นด้ วย เพื่อ แสดงถึง ความผูก พัน ระหว่างผู้ถื อหุ้นกับ
โรงพยาบาลนอกเหนือจากการให้ สว่ นลดพิเศษตามที่ได้ กล่าวก่อนหน้ านี ้ และอยากสอบถามเพิ่มเกี่ยวกับการขยายธุรกิจ
ไปยังจังหวัดนครราชสีมา หรื ออุดรธานีนนั ้ โครงการดังกล่าวจะเกิดขึ ้นเมื่อใด และจะนาแหล่งเงินทุนจากที่ไหนมาใช้ ในการ
ขยายกิจการดังกล่าว
ประธานฯ ชี ้แจงว่า เรื่ องการขยายธุรกิจของบริ ษัทฯ นัน้ บริ ษัทฯ ได้ พิจารณาแล้ วว่า การขยายธุรกิจในลักษณะใด
จะก่อให้ เกิดความพึงพอใจให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการขยายฐานธุรกิจนัน้ อาจเป็ นการขยายโดยการ
ทา wellness center หรื อ healthcare center หรื อการทาธุรกิจขนาดเล็ก ดังนัน้ สิง่ ที่บริ ษัทฯ มองไปในอนาคตข้ างหน้ าก็
คือ การลงทุนซึง่ บริ ษัทฯ มีศกั ยภาพเพียงพอ ซึง่ บริ ษัทฯ จะต้ องวิเคราะห์ความสามารถและงบประมาณของบริ ษัทฯ ในการ
ขยายกิจการ จากนัน้ จึงมอบหมายให้ นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี กรรมการ/กรรมการบริ หาร/ กรรมการผู้จดั การใหญ่ เป็ น
ผู้ตอบคาถามเรื่ องของการให้ บริ การตรวจสุขภาพแก่ผ้ ถู ือหุ้น
นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี กรรมการ/กรรมการบริ หาร/ กรรมการผู้จดั การใหญ่ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า แนวทางการ
ดาเนินการของบริ ษัทฯ จะเป็ นไปตามที่ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการ/กรรมการบริ หาร/เลขานุการบริ ษัท ได้ กล่าวไป
กล่าวคือ ทางโรงพยาบาลจะแบ่งกลุม่ ผู้ถือหุ้นตามช่วงอายุและนาเสนอการบริ การที่เหมาะสมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละกลุม่ ทังนี
้ ้
การดาเนินการของบริ ษัทฯ จะต้ องอยู่ภายใต้ หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงต้ องดาเนินการอย่างระมัดระวัง
เกี่ยวกับการให้ สิทธิ ประโยชน์แก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยทางโรงพยาบาลมีความยินดีที่จะดูแลผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ อย่างเต็มที่ แต่ก็
จะต้ องทาให้ ถกู ต้ องตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีด้วย
นางสุรัสวดี เลิศเลอพงศ์พฒ
ั น์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า ตามที่ผ้ บู ริ หารแจ้ งว่าโรงพยาบาลมีการ
ให้ สว่ นลดพิเศษแก่ผ้ ถู ือหุ้นนัน้ ได้ มีการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบถึงสิทธิพิเศษดังกล่าวผ่านทางช่องทางใดหรื อไม่ และส่วนลดที่

ให้ นนั ้ ให้ เฉพาะแต่ผ้ ถู ือหุ้น หรื อรวมถึงครอบครัวด้ วย และจากัดว่าต้ องเป็ นผู้ป่วยประเภทใดหรื อไม่ นอกจากนี ้ ผู้ถือหุ้นได้
สอบถามเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและเครื่ องมือทางการแพทย์ที่ใช้ รักษาโรคเฉพาะทาง
ประธานฯ ชี ้แจงว่า สิทธิพิเศษของการรักษาพยาบาลนันสามารถติ
้
ดตามได้ จากข้ อมูลที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
บริ ษัทฯ
นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี กรรมการ/กรรมการบริ หาร/ กรรมการผู้จดั การใหญ่ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า โรงพยาบาล
มีเ ครื่ องมือ ในการให้ บ ริ ก ารอย่างครบครั น ภายใต้ ที มแพทย์ เ ฉพาะทางที่ มีคุณ ภาพ แต่ในส่ว นของรายละเอีย ดการ
รักษาพยาบาลนัน้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากแพทย์หญิ งสาวิตรี จันทนลาช ผู้อานวยการ
แพทย์ของโรงพยาบาล หลังปิ ดการประชุม
ประธานฯ กล่าวสรุ ปว่า บริ ษัทฯ ดาเนินกิจการทางด้ านการรักษาสุขภาพด้ วยความโปร่ งใส่ ซื่อสัตย์สจุ ริ ต ทา
หน้ าที่รอบคอบระมัดระวัง ตามระเบียบข้ อบังคับ และสามารถตรวจสอบได้ จึงอยากให้ ผ้ ถู ือหุ้นสบายใจ
เมื่อไม่มีผ้ ถู ื อหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาเข้ าร่ วมประชุมโดยพร้ อม
เพรี ยงกันและให้ คาแนะนา และข้ อเสนอที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ และขอบคุณที่สนับสนุนกิจกรรมของบริ ษัทฯ สม่าเสมอ
ด้ วยดีตลอดมา จากนัน้ ประธานฯ จึงกล่าวปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 (ครัง้ ที่ 41)
ปิ ดประชุมเวลา 11.25 น.
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ลงชื่อ

ผู้บนั ทึกการประชุม
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