รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 36
บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน)
---------------------------------------------ประชุมเมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 ณ หองประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลศิครินทร อาคาร 1 เลขที่ 4/29 หมู 10
ถนนศรีนครินทร แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
มีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง จํานวน 63 ราย และผูถือหุนที่รับมอบฉันทะ จํานวน 153 ราย รวมทั้งสิ้น 216
ราย นับรวมจํานวนหุนทั้งสิ้น 74,060,512 หุน จากจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทจํานวน 100,000,000 หุน
หรือคิดจํานวนหุนที่เขารวมประชุมเปนรอยละ 74.06 ซึ่งเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ครบเปน
องคประชุมตามขอบังคับของบริษัท
เริ่มประชุมเวลา 9.19 นาฬิกา โดยมี ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ประธานกรรมการ ทําหนาที่
ประธานในที่ประชุม ประธานกลาวเปดประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมตอไปนี้
วาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 ประธานกลาวแนะนําประธานที่ปรึกษา, กรรมการ, ผูบริหารและผูเกี่ยวของที่เขารวมประชุมใน
ครั้งนี้ ซึ่งประกอบดวย

กรรมการผูเขารวมประชุม
1. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม
2. พล.อ.วิโรจน แสงสนิท
3. พล.ต.ท.จารักษ แสงทวีป
4. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย
5. นายสัญญา ศรายุทธ
6. นายแพทยอติรัชต จรูญศรี
7. นายกระจาง จารุพฤกษพันธ
8. นายจรัญ วิวัฒนเจษฎาวุฒิ
9. นายเสนีย จิตตเกษม
10. นายกิติพันธุ ศศะนาวิน
11. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ
12. นายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท
13. นายรัช ตันตนันตา
14. นายสุชีพ บุญวีระ
15. นายเสนีย กระจางศรี
16. นายกษิดิศ อัชนันท
17. พล.อ.เอกชัย จันทรศรี

ประธานกรรมการ
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการสรรหา
กรรมการ และกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
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ผูบริหารที่เขารวมประชุม
1. นายสุริยันต โคจรโรจน
2. นายสุรศักดิ์ สุตมาส
3. นายแพทยธงชัย ฉัตรยิ่งมงคล
4. นางสาวเพ็ญฤดี จิตเลขา
5. นายพงษศักดิ์ คณิช
6. นางปริญดา วงษสกุล

เลขานุการบริษัทและประธานเจาหนาที่ดานปฎิบัติการ
ประธานเจาหนาที่ดานบริหาร
ผูอํานวยการแพทย โรงพยาบาลศิครินทร
ผูอํานวยการฝายการเงิน
ผูอํานวยการสํานักกฎหมาย
ผูอํานวยการสํานักเลขานุการ

คณะผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม
1. นายพจน อัศวสันติชัย
2. นางสาวพจนรัตน ศิริพิพัฒน
ประธาน แจงใหที่ประชุมทราบวา บริษัทไดจัดตั้งหนวยงานนักลงทุนสัมพันธขึ้นมา ซึ่งไดจัดตั้งขึ้นมา
เพื่อรองรับการประชุมในครั้งนี้ และอยูในความดูแลของสํานักเลขานุการ โดยมีคุณปริญดา วงษสกุล ผูอํานวยการสํานัก
เลขานุการ เปนผูรับผิดชอบหนวยงานดังกลาว เพื่อเปนชองทางในการติดตอประสานงานกับผูถือหุนทั้งในเรื่องขอแนะนํา
ขอคัดคาน หรือขั้นตอนตางๆ ในการประชุม โดยผูถือหุนอาจจะไดรับการติดตอจากเจาหนาที่ในการเชิญมาประชุมในครั้งนี้
ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ไดใชโปรแกรม E-Register และ E-Voting ของศูนยรับฝากหลักทรัพย
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มาใชในการลงทะเบียนและนับคะแนนในการประชุม รวมทั้งเชิญใหเจาหนาที่ของศูนย
รับฝากมาควบคุมระบบการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรและทําหนาที่ในเรื่องนี้ทั้งหมด และเพื่อใหผูถือหุนรับทราบวิธีการ
ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ ขอมอบหมายใหคุณสุริยันต โคจรโรจน เลขานุการบริษัทเปนผูชี้แจงวิธีปฏิบัติใน
การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนสําหรับการพิจารณาในแตละวาระ
เลขานุการบริษัท แจงใหทราบวา การประชุมสามัญประจําปในครั้งนี้ บริษัทฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุน
เสนอเรื่องที่เห็นสมควรบรรจุเปนวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการกอนการประชุม
ลวงหนาในระหวางวันที่ 3 -31 ธันวาคม 2556 ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเขา
รับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการแตอยางใด รวมทั้งไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมในเว็บไซตของบริษัท และแจงตอ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตั้งแตวันที่ 27 มีนาคม 2557 แลว บริษัทยังจัดเตรียมขอบังคับของบริษัททั้งภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ หนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และหนังสือบริคณหสนธิไวแลว หากทานผูเขารวม
ประชุมประสงคจะมีเอกสารไวประกอบการประชุมขอใหติดตอกับเจาหนาที่ดานนอกได
สําหรับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนสําหรับการพิจารณาในแตละวาระโดย
การประชุมจะดําเนินการไปตามลําดับวาระการประชุมตามที่แจงใหทุกทานทราบลวงหนาแลว ในการลงมติในแตละวาระ
จะมีเจาหนาที่ของบริษัทไปเก็บใบลงคะแนนจากผูถือหุนและนําสงใหทางเจาหนาที่ของศูนยฝากหลักทรัพยเปนผูบันทึก
การลงคะแนนและประมวลผล สําหรับทานผูถือหุนทานใดประสงคจะเปลี่ยนลําดับวาระมีสิทธิเสนอใหพิจารณาได แตตอง
มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมไมนอยกวาสองในสามสนับสนุนขอเสนอดวย กรณีผูถือหุนที่ไมสงใบ
ลงคะแนนในแตละวาระ โปรแกรมนับคะแนนจะถือวาเห็นชอบในวาระนั้นๆ
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1.2
ประธาน ชี้แจงใหผูถือหุนรับทราบวา เพื่อใหการประชุมเปนไปดวยความโปรงใส สามารถ
ตรวจสอบไดทุกขั้นตอน จึงขอใหผูถือหุนอาสาทําหนาที่เปนสักขีพยานในการนับคะแนน จํานวน 2 - 3 ทาน
ซึ่งมีผูถือหุนอาสาสมัครมา 3 ทาน ดังนี้
1. นางสาวกาญจนา โคกมะณี
2. นางสาวเพชรา จิตรเลิศฟา
3. นายเอกรัฐ ประณิธิพงศ
ในระหวางการประชุมหากทานผูถือหุนทานใดจะสอบถาม หรือซักถามเรื่องราวตามวาระนั้นๆ กรุณา
แจงชื่อ นามสกุลกอนสอบถามหรือซักถามเพื่อประโยชนในการบันทึกการประชุมดวย และการพิจารณาในวาระใดที่ตองมี
การลงมติ ซึ่งอาจตองใชเวลาในการรวบรวมคะแนน จะขอพิจารณาใหดําเนินการในวาระตอไปกอนที่จะทราบผลคะแนน
โดยจะแทรกรายงานผลคะแนนใหทราบทันทีที่การนับคะแนนเสร็จ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 35
ประธานไดแจงตอที่ประชุมวา บริษัทไดจัดสงรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 ใหกับผูถือหุนทุกทานพรอมกับหนังสือเชิญประชุมฯ รวมทั้งไดเผยแพรไวใน
เว็บไซตแลว จึงขอเสนอใหผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ไมมีผูใดเสนอแนะหรือขอแกไขรายงานการประชุม ประธานขอใหที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 35 เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 35 เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556
ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท ดังนี้
มีผูถือหุนที่
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวมจํานวนผูออกเสียง(219ราย)

จํานวน(เสียง)
74,115612
0
0
74,115,612

คิดเปนรอยละ
100.0000
0.0000
0.0000
100.0000

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2556
ประธาน มอบหมายใหกรรมการผูจัดการเปนผูรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2556 ใหที่ประชุม
รับทราบ ซึ่งในวาระนี้ไมมีการลงมติ แตหากทานผูถือหุนทานใดประสงคจะแนะนําหรือซักถามก็สามารถทําได
กรรมการผูจัดการใหญ รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2556 บริษัทศิครินทร มีรายได
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รวมทั้งหมด 1,706 ลานบาท มีรายจายรวม 1,519 ลานบาท ทําใหมีกําไรสุทธิ 148.67 ลานบาท หรือกําไรตอหุน 1.50 บาท
เมื่อเปรียบเทียบกับป 2555 บริษทั ฯ มีกําไรสุทธิ119.83 ลานบาท มีกําไรตอหุน 1.27 บาท ทําใหในป 2556 มีกําไรเพิ่มขึ้นคิด
เปน 24.07%
ในป 2556 บริษทั ฯ มีรายไดจากการรักษาพยาบาลจํานวน 1,650 ลานบาท มีรายไดจากอาหารเทากับ 34.96 ลาน
บาทและรายไดอื่นๆ เทากับ 20.34 ลานบาท รายไดโดยรวมเทากับ 1,705 ลานบาท ในสวนของตนทุนสินคาเทากับ 1,135
ลานบาท ตนทุนจากการขายอาหารและเครื่องดื่มเทากับ 20.04 ลานบาท ตนทุนที่เกิดจากคาใชจายในการบริหารและการ
จัดการเทากับ 341.17 ลานบาท ทําใหรายไดกอนที่หักดอกเบี้ยและหักภาษี 209.76 ลานบาท ดอกเบี้ยทั้งหมด 23.40 ลาน
บาท ภาษีทั้งหมด 37.68 ลานบาท ทําใหเหลือกําไรสุทธิเทากับ 148.67 ลานบาท EBITDA Margin เทากับ 19.81% กําไร
สุทธิเทากับ 8.72% และผลตอบแทนตอหุนจะอยูที่ 1.50 บาท ปจจุบันสินทรัพยในโรงพยาบาล สิ้นป 2556 เทากับ 2,025
ลานบาท มีหนี้สินทั้งหมดเทากับ 678.31 ลานบาท และมีสวนของผูถือหุนเทากับ 1,347 ลานบาท จะเห็นไดวาตั้งแตป 2009
- 2013 ในระยะเวลา 5 ป จะมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง เมื่อเทียบสัดสวนระหวางหนี้สินตอสวนของผูถือหุนในป 2556
เทากับ 0.50 เทา ลดลงจาก 0.60 เทาในป 2555 อัตราปนผลของโรงพยาบาลในระยะเวลา 5 ป จากป 2009-2013 เปนอัตราที่
เพิ่มขึ้นทุกป โดยในปนี้ขอเสนอตอที่ประชุมฯ เพื่ออนุมัติจายเงินปนผลในอัตรา 0.80 บาท ซึ่งถือวาเปนแนวโนมที่ดี และ
Earning per shared เทากับ 1.50 บาท และ Dividend เทากับ 0.80
ทั้งนี้กรรมการผูจัดการใหญ ไดรายงานสรุปอัตราสวนทางการเงินในดานตาง ๆ ในชวงระหวาง 5 ป ให
ที่ประชุมทราบดวย
จากนั้น ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามและแสดงขอคิดเห็น ซึ่งไมมีผูถือหุนทานใด
สอบถามใน
ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินการของบริษัทฯ ในรอบป 2556 ตามที่กรรมการผูจัดการใหญรายงาน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธาน แจงใหที่ประชุมทราบ วาระนี้เปนการนําเสนองบดุล งบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 งบดังกลาวนี้เปนงบที่ทางบริษัทจัดทําขึ้น และไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี ของบริษัทสอบบัญชี
ธรรมนิติ จํากัด และไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท จากนั้นจะตองนําเสนอในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อใหผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติตอไป ดังนั้นขอมอบหมายใหกรรมการผูจัดการใหญเปนผูรายงานสรุปสาระสําคัญใหผูถือหุนไดรับทราบ
เพื่อการพิจารณา
กรรมการผูจัดการใหญ รายงานตอที่ประชุม แบบสรุปฐานะการเงินในป 2556 บริษัทศิครินทร จํากัด
(มหาชน) มีสินทรัพยหมุนเวียน 296.80 ลานบาท สินทรัพยไมหมุนเวียน 1,728.90 ลานบาท สินทรัพยรวมเทากับ 2,025
ลานบาท มีหนี้สินหมุนเวียน 393.91 ลานบาท หนี้สินไมหมุนเวียน 284.40 ลานบาท และมีหนี้สินรวม 678.31 ลานบาท ใน
สวนของผูถือหุน มีทุนที่ชําระแลว 650 ลานบาท สวนเกินทุนจากการลดทุนเทากับ 7.11 ลานบาท สวนเกินทุนจากการ
จําหนายหุนทุนซื้อคืน 105.08 ลานบาท สวนของกําไรสะสม ที่จัดสรรแลว – สํารองตามกฎหมายจํานวน 29.46 ลานบาท
สวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสิน 116.74 ลานบาท รวมสวนของผูถือหุนเทากับ 1,347 ลานบาท และรวมหนี้สินและสวน
ของผูถือหุนเทากับ 2,025 ลานบาท
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สําหรับในป 2556 บริษัทฯ กําไรสุทธิ จํานวน 148.68 ลานบาท หรือกําไรตอหุน 1.50 บาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับงวดป 2555 บริษัทมีกําไรสุทธิ จํานวน 119.83 ลานบาท หรือกําไรตอหุน 1.27 บาท เพิ่มขึ้นจํานวน 28.85
ลานบาท เทากับ 24.07%
ในป 2556 บริษทั ฯ มีรายไดจากการรักษาพยาบาล จํานวน 1,650 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2555
จํานวน 1,526 ลานบาท เพิ่มขึ้น 124.87 ลานบาท เทากับ 8.18% เปนผลมาจากบริษัทฯ ไดขยายพื้นที่การใหบริการ และเพิ่ม
บุคลากรทางการแพทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการรักษาพยาบาล และมีตนทุนในการรักษาพยาบาล เมื่อเทียบ
กับป 2555 เพิ่มขึ้น จจํานวน 74.54 ลานบาท เทากับ 7.03%
และบริษัทฯ มีรายไดจากการขายอาหารและเครื่องดื่ม เมื่อเทียบกับป 2555 เพิ่มขึ้น 7.67 ลานบาท เทากับ
28.12% มีตนทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม เพิ่มขึ้นจํานวน 2.70 ลานบาท เทากับ 15.30
ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามงบดุล งบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
ไมมีผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน
ประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งไดผานการรับรอง
จากผูสอบบัญชีของบริษัท ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท ดังนี้

มีผูถือหุนที่
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวมจํานวนผูออกเสียง(222 ราย)

จํานวน(เสียง)
74,136,812
0
0
74,136,812

คิดเปนรอยละ(%)
100.0000
0.0000
0.0000
100.0000

หมายเหตุ ในระหวางประชุมมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้น 3 ราย จํานวนหุน 21,200 หุน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไรประจําปและจายเงินปนผล
ประธาน มอบหมายใหกรรมการผูจัดการใหญเปนผูรายงานในวาระนี้
กรรมการผูจัดการใหญ รายงานตอที่ประชุม ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 25 และพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ116 บริษัทจะตองจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ
5 เปนจํานวนเงิน 7,433,953 บาท และตามนโยบายจายเงินปนผลของบริษัทกําหนดใหจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิไดไม
เกินรอยละ 70 กําไรสุทธิ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 148,679,056 บาท ทั้งนี้คิดเปนเงินโดยรวมไมเกิน
104,075,339 บาท โดยบริษัทกําหนดใหจายเงินปนผลประจําป 2556 ในอัตราหุนละ 0.80 บาท
โดยความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไรสุทธิ
เปนทุนสํารองตามกฎหมายและจายเงินปนผลประจําป 2556 ในอัตราหุนละ 0.80 บาท โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิ
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เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนและสิทธิรับเงินปนผล(Record Date) ในวันที่ 27 มีนาคม 2557 และใหรวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 28 มีนาคม 2557 และ
กําหนดวันจายเงินปนผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
ประธาน เปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถาม เรื่องการจัดสรรเงินกําไรประจําปและจายเงินปนผลประจําป
กรรมการผูจัดการใหญ รายงานใหที่ประชุมทราบ ในเรื่องการขยายพื้นที่เพื่อเพิ่มหองตรวจในปที่ผานมา
ทําใหเพิ่มพื้นที่หองตรวจสําหรับแพทยเฉพาะทาง รวมทั้งพื้นที่ในการลงทะเบียนเพื่ออํานวยความสะดวกใหลูกคามากขึ้น
ซึ่งเปนผลใหแพทยหลากหลายสาขาเขามาทํางานที่ศิครินทรมากขึ้น ตามที่ไดนําเสนอใหที่ประชุมทราบ รวมทั้งการเพิ่ม
หนวยงานเพื่อดูแลลูกคาตางชาติ การทําระบบเพื่อเก็บขอมูลลูกคา หรือการมีทมี งานเพื่อดูแลอํานวยความสะดวกใหกับ
ผูถือหุน ซึ่งการดําเนินงานเหลานี้ไดทําตั้งแตปที่แลว และเพื่อการรองรับการทํางานในอนาคตดวย
ไมมีผูถือหุนทานใดสอบถาม ประธานจึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไรประจําป
และจายเงินปนผลประจําป
ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกําไรและจายเงินปนผลประจําป โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. อนุมัติจัดสรรเงินกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายเปนเงิน 7,433,953 บาท
2. อนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2556 ในอัตราหุนละ 0.80 บาท โดยใหกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล
( Record Date) ในวันที่ 27 มีนาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 28 มีนาคม 2557 และกําหนดวันจายเงินปนผลดังกลาว ในวันที่
22 พฤษภาคม 2557 ดวยคะแนนเสียงเอกฉันท ดังนี้
มีผูถือหุนที่
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวมจํานวนผูออกเสียง(222 ราย)
วาระที่ 6

จํานวน(เสียง)
74,136,812
0
0
74,136,812

คิดเปนรอยละ(%)
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท และคาสอบบัญชีประจําป 2557
ประธาน มอบหมายใหประธานกรรมการตรวจสอบเปนผูชี้แจงในวาระนี้
นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ ประธานกรรมการตรวจสอบ
รายงานตอที่ประชุมวา ตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเปนอิสระของผูสอบบัญชี เห็นสมควรใหที่ประชุม
พิจารณาแตงตั้งบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด โดย นายพจน อัศวสันติชัย ทะเบียนเลขที่ 4891 หรือผูสอบบัญชีรับอนุญาต
รายอื่นในสํานักสอบบัญชี เปนผูสอบบัญชีประจําป 2557 ของบริษัท และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2557 เปนจํานวน
เงิน 950,000 บาท ซึ่งเปนจํานวนเงินเทากับปที่ผานมา จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา
ไมมีผูถือหุนทานใดสอบถาม ประธานจึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท
และคาสอบบัญชีประจําป 2557
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ที่ประชุมมีมติแตงตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด โดย นายพจน อัศวสันติชัย ทะเบียนเลขที่ 4891
หรือผูสอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นในสํานักสอบบัญชี เปนผูสอบบัญชีประจําป 2557 ของบริษัท และกําหนดคาสอบบัญชี
ประจําป 2557 เปนจํานวนเงิน 950,000 บาท ซึ่งเปนจํานวนเงินเทากับปที่ผานมา ดวยคะแนนเสียงเอกฉันท ดังนี้
มีผูถือหุนที่
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวมจํานวนผูออกเสียง(222ราย)
วาระที่ 7

จํานวน(เสียง)
74,136,812
0
0
74,136,812

คิดเปนรอยละ(%)
100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ

ประธาน ชี้แจงตอที่ประชุม ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 9 และมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติ มหาชน
กําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวน 1 ใน 3 เปนอัตราโดยกรรมการที่พนตําแหนงอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนง
ใหมได คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 15 คน ดังนั้นกรรมการที่ครบออกตามวาระ 5 คน มี ดังนี้
1. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายกระจาง จารุพฤกษพันธ
กรรมการอิสระ
3. นายเสนีย จิตตเกษม
กรรมการอิสระและกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
4. นายเสนีย กระจางศรี
กรรมการและกรรมการบริหาร
5. นายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาไดมีการพิจารณาและไดนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแลว และครั้งนี้
ก็ไดมีการนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน โดยพิจารณาใหบุคคลดังกลาวเขามาดํารงตําแหนง ดังนี้
1. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายกระจาง จารุพฤกษพันธ
กรรมการอิสระ
3. นายเสนีย จิตตเกษม
กรรมการอิสระและกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
4. นายเสนีย กระจางศรี
กรรมการและกรรมการบริหาร
5. นายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
และเพื่อความเหมาะสม ประธาน ขอมอบหมายให พล.ต.ท.จารักษ แสงทวีป รองประธานกรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม เพื่อดําเนินการประชุมจนเสร็จสิ้นในวาระนี้
ไมมีผูถือหุนทานใดสอบถาม ประธานจึงเสนอใหที่ประชุม ลงมติพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบออกตามวาระ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ โดยเห็นชอบให
กรรมการ 5 คนเดิมที่ครบออกตามวาระกลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียง
เปนเอกฉันท ดังนี้
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1. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
มีผูถือหุนที่
จํานวน(เสียง)
คิดเปนรอยละ(%)
เห็นดวย
74,136,812
100.0000
ไมเห็นดวย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
รวมจํานวนผูออกเสียง ( 222 ราย)
74,136,812
0.0000
2. นายกระจาง จารุพฤกษพันธ
กรรมการอิสระ
มีผูถือหุนที่
จํานวน(เสียง)
คิดเปนรอยละ(%)
เห็นดวย
51,200,467
100.0000
ไมเห็นดวย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
รวมจํานวนผูออกเสียง (222 ราย)
74,136,812
0.0000
3. นายเสนีย จิตตเกษม
กรรมการอิสระและกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
มีผูถือหุนที่
จํานวน(เสียง)
คิดเปนรอยละ(%)
เห็นดวย
74,136,812
100.0000
ไมเห็นดวย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
รวมจํานวนผูออกเสียง (222 ราย)
74,136,812
0.0000
4. นายเสนีย กระจางศรี
กรรมการและกรรมการบริหาร
มีผูถือหุนที่
จํานวน(เสียง)
คิดเปนรอยละ(%)
เห็นดวย
74,136,812
100.0000
ไมเห็นดวย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
รวมจํานวนผูออกเสียง (222ราย)
74,136,812
0.0000
5. นายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
มีผูถือหุนที่
จํานวน(เสียง)
คิดเปนรอยละ(%)
เห็นดวย
74,136,812
100.0000
ไมเห็นดวย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0.0000
รวมจํานวนผูออกเสียง (222ราย)
74,136,812
0.0000
วาระที่ 8 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ประธาน แจงตอที่ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ป พ.ศ. 2535 มาตรา 90 โดย
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณานําเสนอคาตอบแทนกรรมการตอคณะกรรมการบริษัท
และเห็นควรให
นําเสนอเขาที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน โดยปกติจะขอแบบ 1.อนุมัติเปนรายบุคคล หรือ 2.เปนจํานวนรวมเพื่อมาจัดสรร
ใหแตละคณะ ซึ่งบริษัทฯ ไดใชแบบวิธีที่ 2นี้มาตลอดโดยไมขอปรับเปลี่ยนและจะบริหารเงินจํานวนนี้ใหเพียงพอ ดังนั้น
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คณะกรรมการคาตอบแทนเห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการทุกคน ทุกคณะ ทั้งคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดยอยทุกชุด ในรูปของเงินประจําตําแหนง เบี้ยประชุม และบําเหน็จ ประจําป 2556 เปนเงินรวม 9,975,000
บาท ซึ่งเปนจํานวนเงินเทากับปที่ผานมา
ผูถือหุน
(นายเอกรัฐ ประณิธิพงศ)

กรรมการผูจัดการใหญ

: เสนอ

ตามที่ทานประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวาบริษัทกําลังดําเนินงานตางๆ เพิ่มขี้น
รวมทั้งอาคารใหมที่จะเกิดขึ้น นาจะเพิ่มคาตอบแทนไดเพื่อรองรับการบริหารงานที่
เพิ่มขึ้นในอนาคต
: ชี้แจง

การตอบแทนคาตอบแทนกรรมการไดปรึกษากับทางคณะกรรมการซึ่งเปนผูใหญ
และที่ ปรึกษาคณะกรรมการ ซึ่งไดพิจารณาแลวในขณะนี้คงจะขอยืนยันในจํานวน
เดิม คือ 9,997,500 บาทแตถาปหนามีภาระหนาที่ที่เพิ่มมากขึ้น อาจจะขออนุมัติในที่
ประชุมเพื่อขอเพิ่มในปตอไป

ผูถือหุน
(นายทวีศักดิ์ ชะนะปาโมกโข)

: สอบถาม

ประธาน

: ชี้แจง

ตามที่ไดเขาประชุมมาบางบริษัท ในวาระนี้ที่อื่นใชวา แจงเพื่อทราบ แตของ
ทางศิครินทร ใชเพื่อพิจารณาโดยใชมติ 2 ใน 3 เลยไมทราบวาใชกฎหมายฉบับไหน

เปนกฎหมายฉบับเดียวกัน แตในวาระนี้จะใชเพื่อรับทราบไมได ตองเปนการ
ใหผูถือหุนพิจารณา และตองไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนเทานั้น เนื่องจากเปน
เรื่องใหญ ใชเพื่อรับทราบไมไดตองใช 2 ใน 3 อยางวาระตั้งผูสอบบัญชี
ใชเพียงมติกึ่งหนึ่ง ซึ่งแลวแตละบริษัทจะใชแบบไหน
ไมมีผูถือหุนทานใดสอบถาม ประธานจึงไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการทุกคณะ ทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยทุกชุด
ในรูปของเงินประจําตําแหนง เบี้ยประชุม และบําเหน็จ เปนเงินรวม 9,975,000 บาท ซึ่งเปนจํานวนเงินเทากับปที่ผานมา
ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูเขารวมประชุมทั้งหมด ดังนี้
มีผูถือหุนที่
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวมจํานวนผูออกเสียง (222 ราย)

จํานวน(เสียง)
74,136,812
0
0
74,136,812

คิดเปนรอยละ(%)
100.0000
0.0000
0.0000
100.0000
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วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
ประธาน แจงใหที่ประชุมทราบ โดยกฎหมายการเสนอเรื่องใดใหพิจารณาในวาระนี้ ผูเสนอเรื่องจะตอง
มีเสียงสนับสนุนขอเสนอไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด ซี่งทางบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนได
นําเสนอแลว แตปรากฏวาไมมีผูใดเสนอ อยางไรก็ตามหากผูถือหุนทานใดประสงคจะแสดงความคิดเห็น หรือ
ขอเสนอแนะ หรือตองการสอบถามในเรื่องใด ก็สามารถทําไดในวาระนี้
: สอบถาม
ผูสังเกตการณจาก IOD
(น.ส.วิไล ศิริพูลเกียรติกุล)
เนื่องจากปจจุบันกระแสสังคมมีการตื่นตัวในเรื่องการรณรงคการตอตานทุจริต
คอรรัปชั่น และทาง IOD ตองการหาแนวรวมในการทําเรื่องนี้ ดังนั้นอยากจะ
สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องดังกลาว 4 ประเด็น ดังนี้
1. ทางบริษัทมีนโยบายในการตอตานอยางไร
2. มีโครงสรางการบริหารงานที่เกี่ยวกับการตอตานเรื่องนี้อยางไร
3. มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับเรื่องการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นอยางไร
4. บริษัทมีความสนใจเขารวมในโครงการนี้หรือไมอยางไร
ประธาน

: กลาวขอบคุณผูสอบถาม เนื่องจากเปนคําถามเพื่อสวนรวม เปนคําถามที่

สรางสรรค และสังคมก็ควรจะชวยกันตอบคําถามนี้ใหมากๆ รวมทั้งควรจะเปน
คําถามที่เกิดกับบริษัทที่อยูในตลาดหลักทรัพยทุกบริษัท เพราะจริงๆ เปนคําถาม
ระดับชาติ เหมือนกับสิ่งที่กําลังทํากันอยูคือการปฏิรูปประเทศ
คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่สําคัญ 4 นโยบาย
1. นโยบายที่จะทําอยางไรเพื่อใหเกิดความสะดวกกับผูถือหุน และคนไขของ
โรงพยาบาลที่มาใชบริการใหมากที่สุด
อาจจะไมเกี่ยวกับที่สอบถาม การที่มีแผนกนักลงทุนสัมพันธ ก็เพื่อใหเกิดความ
สะดวกกับผูถือหุน โดยผูถือหุนก็ไมจําเปนตองเปนลูกคา หรือคนไข
จึงไดเกิดแผนกที่ดูแลผูถือหุน และแผนกที่ดูแลลูกคาก็เพื่อใหเกิดความสะดวก
การที่บริษัทสรางตึกใหม มีสถานพยาบาลที่แยกออกไปเปนสัดสวนตามที่ลูกคา
ตองการ นพ.อติรัชต จรูญศรี กรรมการผูจัดการใหญเรียนใหทราบวา จะมีการ
จัดหองพิเศษไวใหลูกคาตะวันออกกลาง ลูกคาคนจีนก็จัดไวใหอีกแบบ หรือ
ลูกคาโซนเอเชีย ก็ตองจัดไวเปนการสนองความตองการ โดยไมไดแยกตามเชื้อ
ชาติ แตจัดไวตามจํานวนกลุมที่มีมาก ที่มีปญหาในเรื่องของภาษา และศาสนา
ซึ่งเปนนโยบายที่บริษัทผลักดันออกมา
2. นโยบายใหความปลอดภัยแกคนไข หรือผูมาใชบริการ เพื่อลดความเสี่ยงของ
บุคลากรทางการแพทยของโรงพยาบาล เนื่องจากโรงพยาบาลหลายแหงมี
ปญหาเรื่องการฟองรองเปนจํานวนมาก ไมใชหมอฟองรองคนไข แตเปน
คนไขฟองรองหมอเปนสวนใหญ ทําใหเกิดความเสี่ยง ทําใหหมอลาออกจาก
โรงพยาบาล ไมทําคลินิก หรือไมก็ลาออกเปลี่ยนอาชีพไปเปนหมอศัลยกรรม
ความงามแทนเพื่อลดความเสี่ยง คนเรียนแพทยก็นอยลง แตบริษัทศิครินทร ทํา
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ธุรกิจโรงพยาบาลจะทอถอยไมได จึงไดใหความมั่นใจกับหมอและพยาบาลวา
ทุกทานจะไดรับความคุมครอง ถาไดปฏิบัติตามมาตรการที่ทางโรงพยาบาลได
วางไวอยางเขมงวด บางครั้งหมอทํางานก็อาจจะรูสึกวาไมคอยสะดวกอยางที่
เคยเปน หรือคนไขก็อาจจะรูสึกวา หมอจูจี้มากกวาเมื่อกอน ซึ่งทั้งนี้ก็เพื่อ
ประโยชนของตัวทานเอง เพื่อลดความเสี่ยงทั้งหมด บริษัทจึงตองวางมาตรการ
ตามลําดับการทํางานไวให จากที่ไมเคยคุนเคย ก็คุนเคยมากขึ้น และทําใหสถิติ
การถูกกลาวหา ฟองรองก็ลดลง
3. นโยบายการคืนกําไรสูสังคม การทําโรงพยาบาลเปนการทําธุรกิจ แตก็ตองทํา
อะไรบางอยางกลับไปสูสังคม จะทํากําไรเพื่อใหไปจายปนผลผูถือหุน หรือเบี้ย
ประชุมกรรมการอยางเดียวก็ไมได ทางบริษัทจึงไดรวมมือกับมูลนิธิเด็ก
โรคหัวใจพิการแตกําเนิด ทําโครงการผาตัดเด็กที่เปนโรคหัวใจพิการแตกําเนิด
ซึ่งไดชวยใหเด็กกลับมาเปนเด็กปกติเหมือนเด็กทั่วไปมา 80 กวารายแลว ซึ่ง
นอกจากจะทําใหกับเด็กในประเทศไทยแลว ตอนนี้ไดขยายออกไปชวยเด็กยัง
ตางประเทศ คือประเทศกัมพูชา สาเหตุที่ทําไมไปชวยเปนเพราะ 1. ทําเพื่อ
มนุษยธรรม 2. โรงพยาบาลมีคนไขที่มาจากกัมพูชาเขามารักษา และ
โรงพยาบาลก็ไดกําไรจากคนประเทศนี้ ดังนั้นก็ควรจะคืนกําไรใหกับสังคม
ของเคาบาง เพราะมีเด็กที่เปนโรคหัวใจในกัมพูชา แตไมมีความสามารถ ไมมี
ความพรอมที่จะทํา ศิครินทรก็เลยไปชวยเคา
4. นโยบายปองกันการทุจริตคอรัปชั่น โดยความเปนจริงบริษัทไดทํามานานแลว
ซึ่งธุรกิจโรงพยาบาลแตกตางจากธุรกิจอื่นๆ คือ ธุรกิจโดยทั่วไป จะมีเหตุ
ทุจริตคอรัปชั่นได 2 แบบ
1) ทุจริตคอรัปชั่นในองคกร
2) ทุจริตคอรัปชั่นนอกองคกร เนื่องจากธุรกิจโดยทั่วไปตองมีการติดตอกับ
เจาหนาที่ของรัฐแตโรงพยาบาลศิครินทร ไมไดมีหนาที่ตองไปติดตอเจาหนาที่
ของรัฐ เนื่องจากโรงพยาบาลไมไดมีการรับจางกอสราง ไมไดไปทําถนน ทํา
สะพาน ไมไดมีหนาที่ตองไปใหสินบนเจาหนาที่ โรงพยาบาลมีหนาที่อยาง
เดียวคือการจายภาษี ดังนั้นความเสี่ยงทั้งสองอยางนี้ของศิครินทรมีอยางเดียว
คือความเสี่ยงภายในซึ่งเปนเรื่องใหญ โดยฝายบริหารก็พยายามจะลดความ
เสี่ยงทุจริตคอรัปชั่นภายใน ซึ่งในวันนี้ไดทําไปแลว แมจะไมไดทําแตก็ตองทํา
ตั้งแตโรงพยาบาลไดเริ่มทํามาตรฐาน JCI โดยวิธีการที่ไดทําคือ
1) การปฏิบัติตามกฎระเบียบของ JCI เนื่องจากระบบการตรวจสอบของ JCI จะ
ดูอยางละเอียด ตั้งแตการซื้อยา ซื้อเวชภัณฑ ซื้ออาหารใหคนไข รูปแบบของตึก
หองพัก การปฏิบัติงานของแพทย พยาบาล การรั่วไหลตางๆ ขอมูลคนไข การดูแล
รักษาคนไข ตางๆ เหลานี้จะดูทั้งหมด เมื่อผานมาตรฐานแลวถึงจะใหการรับรอง
และสามารถใช Logo JCI ได และอีกไมนานจะตองกลับมาตรวจสอบเพื่อใหการ
รับรองอีกครั้ง
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2) ตองมีการควบคุมมาตรฐาน เพราะไมใชวาเมื่อไดการรับรองแลว พอไมมีการ
ตรวจจะสามารถทําตัวตามสบาย วิธีการทํางานตางๆ ยังคงตองถูกควบคุมใหอยูใน
รูปแบบที่ไดกําหนดไวอยางละเอียด เพราะตองเตรียมพรอมสําหรับการมา
ตรวจสอบเพื่อใหการรับรองอีกครั้ง ดังนั้นโรงพยาบาลจึงไดใชเกณฑของ JCI นี้
เปนการควบคุมเพื่อปองกันการทุจริตคอรัปชั่น
3) การกําหนดสายงานบังคับบัญชา เนื่องจากการปฏิบัติงานในแตละขั้นตอนจะตอง
มีการอนุมัติวงเงิน ซึ่งในแตละจํานวนเงินจะสามารถอนุมัติไดตามลําดับชั้น ถาสูง
กวาจํานวนที่ไดรับการอนุมัติก็จะตองสงไปยังลําดับที่สูงกวา ทําใหเกิดการ
ตรวจสอบภายในกันเอง ซึ่งไมรวมกับหนวยการตรวจสอบภายในอีก
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทก็ยังมีการตรวจสอบจากการรายงานในที่ประชุม ทั้ง
เรื่องรายรับรายจาย กําไรขาดทุน การรั่วไหลตางๆ รวมทั้งชองวางตางๆ ที่พบซึ่งจะ
ถูกทักทวงกันทุกครั้งในที่ประชุมเพื่อแกปญหา และเมื่อถึงการประชุมครั้งหนาก็จะ
มีการติดตามวาเรื่องตางๆ ที่พบไดมีแกไขอยางไรบาง
4) การปองกันทุจริตภายใน เรื่องยา ซึ่งอาจจะไมใชเรื่องทุจริตภายในอยางเดียว แต
จะมีผลถึงผูถือหุนไดถามีการทุจริตในเรื่องยา โรงพยาบาลจึงไดตั้งคณะกรรมการยา
เพื่อชวยในการพิจารณาการจัดซื้อยาเขามาในโรงพยาบาล ไมใชใครตองการซื้อยา
อะไรก็สั่งเขามาได เมื่อมีการขาด Stock จะตองมีการตรวจสอบ การเช็ค Stock
แลวจึงจะอนุมัติใหมีการดําเนินการสั่งซื้อได
บริษัท ยังพยายามยึดหลักลดรายจาย เพิ่มรายได เปนวิธีที่จะชวยตัวเอง หรือ Self
control เพื่อไมใหเกิดการรั่วไหล และยังไดวางระบบคอมพิวเตอร โดยคุณสุริยันต
โคจรโรจน เลขานุการบริษัท เปนผูดูแลในเรื่องการวางระบบคอมพิวเตอร ซึ่งการ
ตรวจสอบสามารถทําไดดวยระบบคอมพิวเตอร
ดังนั้นจากขอซักถามในขอ 2เรื่องโครงสรางวาบริษัทมีการวางโครงสรางไวอยางไร
นั้น เราวางกติกา วางระบบตรวจสอบภายใน ยึดหลักความโปรงใส ยึดหลักการมี
ธรรมภิบาล และหลักการตรวจสอบภายในที่รัดกุม และใหมีการเช็คกันเองขาม
หนวย ไมมีหนวยใดตัดสินใจแลวเด็ดขาดจะตองมีอีกหนวยเช็คอีกเสมอ
จากขอซักถามในขอ 3 การประเมินความเสี่ยง ทางบริษัทจะมีการประเมินความ
เสี่ยงเปนระยะๆ บริษัทจะกังวลมากกับ การผูกขาดทางการคาซึ่งเปนสาเหตุใหเกิด
การทุจริตได ดังนั้นการประมูล การจัดซื้อ จัดจาง จะพยายามใหมีหลากหลาย หลาย
ราย ยกเวนในกรณีที่ ไมมีผูมาแขงขัน ก็จะพิจารณาในรายที่ใหประโยชนกับบริษัท
มากที่สุด ตัวอยางการสรางตึกที่ผูถือหุนไดเห็น บริษัทเชื่อวามาตรการที่มีอยูนั้น
คอนขางรัดกุม ซึ่งตอนนี้คณะกรรมการของบริษัทศิครินทรบางทานที่เปน
กรรมการในบริษัทอื่นไดแจงใหทราบวา บางบริษัทไดถูกหนวยงานเอกชนใหทํา
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สัตยาบัน หรือสนธิสัญญา เซ็นชื่อเพื่อใหการรับรอง รวมมือวาจะชวยกันไมใหมีการ
ทุจริต คอรัปชั่น ไมจายสินบน ซึ่งไดเซ็นไปแลว แตเนื่องจากบริษัทศิครินทร จํากัด
(มหาชน) เปนธุรกิจในดานสาธารณสุข และไดรับการเสนอมาจากหลายแหงซึ่ง
บริษัทยินดีจะเซ็น แตในขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาวาจะเซ็นกับบริษัทเอกชน
รายใด และในระหวางนี้บริษัทจะใชหลักของพระพุทธเจา 3 หลักไปกอน นั่นคือ
หลัก 3 ป
1) ปฏิบัติ คือ ทําเอง ตอนนี้ที่ทําเองคือไมจายสินบน ไมจายใตโตะ ไมซื้อความ
สะดวกใดๆ ทั้งสิ้น
2) ปริยัติ คือ สอน หรือแนะ ดวยการบอกเจาหนาที่ของบริษัทศิครินทรเอง หรือให
การอบรมพนักงานของเราเอง ไมวาจะเปนแพทย พยาบาล เจาหนาที่ธุรการการเงิน
ใหทราบวาเรื่องใดเสี่ยง เรื่องใดที่เกิดการฟองรองมาแลว ก็ไมควรทํา
3) ปฏิเวช คือ เลือกตัวอยางที่ดีที่สุด ที่เดน มาเปนแบบอยางที่ดี หรือ Best
Practice ไมวาจะเปนการเซ็นรวมกับหอการคา สมาคมการแพทย สภา
อุตสาหกรรม โดยจะพิจารณาเลือกที่ใหเหมาะกับธุรกิจของศิครินทร และเปน
ประโยชนกับผูถือหุนที่สุด
ผูถือหุน
(น.ส.พรรณทิพย พูนไพโรจน)

กรรมการผูจัดการใหญ

: ใหขอเสนอแนะ

จากที่กรรมการผูจัดการใหญไดนําเสนอใหที่ประชุมทราบถึงพันธมิตรของ
โรงพยาบาลโดยสวนใหญจะเปนกลุมผูอยูอาศัยในบริเวณนี้ มีความเห็นวานาจะ
ขยายพันธมิตรไปที่โรงเรียนดวย เนื่องจากเด็กจะมีบทบาทและมีอํานาจการตอรองสูง
โดยดูจากที่บานตัวเอง ซึ่งลูกอยูที่โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ จํานวนนักเรียน
3,000 กวาคน ทางโรงเรียนทําประกันอุบัติเหตุที่โรงพยาบาลหนึ่ง และทุกวันจะมีรถ
โรงเรียนมาใชบริการที่โรงพยาบาลทุกวัน จึงเห็นวาทางศิครินทรนาจะเขาไปติดตอ
บาง อาจจะไดกลุมพันธมิตรที่เปนโรงเรียนเพิ่มขึ้น
: ขอขอบคุณ สําหรับคําแนะนําของทานผูถือหุน และขอเรียนใหทราบวา ในวันนี้

ไดเขาไปตามโรงเรียนบางแลว โดยเฉพาะโรงเรียนบางกอกพัฒนา และขอเรียน
ใหทราบวาทางโรงพยาบาลศิครินทรมีคนไขเด็กมากเปนอันดับ 1 เมื่อเทียบกับ
โรงพยาบาลอื่นๆ ในแถบนี้ โดยจะมีคนไขเด็กประมาณ 500 คนในวันเสาร อาทิตย
และผูที่สนับสนุนหลักจะเปนโรงเรียน สําหรับโรงเรียนอัสสัมชัญจะขอเริ่มขยาย
พื้นที่เขาไปหลังจากนี้ พรอมกับในสวนของโรงเรียนอื่นๆ ที่ยังไมไดเขาไปดวย
ผูถือหุน
(นางภาริตา มนูปรัญญานนท)

: เปนผูถือหุนที่ลงทุนมาแลวประมาณ 1 ปและคิดวาการลงทุนในSKR นี้จะเปน

ทรัพยสินใหกับตัวเองในอนาคต และขอขอบคุณคณะกรรมการ และผูบริหารที่ได
บริหารบริษัทมาเปนอยางดี และชวยทําใหSKR มีมูลคามากขึ้น และจะขอ
อนุญาตสอบถาม ดังตอไปนี้
1. จํานวนผูถือหุนมีรายใหญ รายยอย จํานวนเทาไร
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2. หุน SKR ที่ผานมาบางทีราคาจะนิ่งอยูนาน แตบางครั้งก็จะวิ่งเร็วมากไมทราบ
สาเหตุจากอะไร
3. แนวโนมอีก 2 ป ราคา SKR จะเปนอยางไร
กรรมการผูจัดการใหญ

: ชี้แจง เนื่องจากมีในรายงาน 56-1 ขอให ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญเปนผูชี้แจง

นายสุริยันต โคจรโรจน
(ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ)

: เรียนใหที่ประชุมทราบบริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน) มีผูถือหุนทั้งหมด 1,233

กรรมการผูจัดการใหญ

: รายงานภาพรวมใหที่ประชุมทราบวา กิจการโรงพยาบาลเปนความมั่งคงของผูถือ

ราย เปนนิติบุคคล 22 ราย เปนตางชาติ 7 ราย เปนรายยอย 1,205 ราย

หุน และขอขอบคุณผูถือหุนที่ไดถือมายาวนานเปนระยะ 10 ป ซึ่งเปนสาเหตุหลักที่
ทําใหศิครินทรดําเนินการมาและเจริญ เติบโตมาอยางตอเนื่องเพราะผูถือหุนคอนขาง
มั่นคงและดูแลมาเปนอยางดีจนกระทั่งกลายมาเปนมรดกใหลูก หลาน ซึ่งนี่เปนผูถือ
หุนในชวงแรก โดยบริษัทก็พยายามตอบแทนผูถือหุนในการจายเงินปนผล
สม่ําเสมอ กิจการโรงพยาบาลจุดที่สําคัญคือ
1.เรื่องความปลอดภัย ตามที่ไดนโยบายจากคณะกรรมการในเรื่องการทําใหธุรกิจ
ปลอดภัย ถูกตอง และจะพบวาจะประสบความสําเร็จไดอยางไร จากที่ไดนําเสนอ
ไปแลวจะเห็นวาการทําโรงพยาบาลจะประสบความสําเร็จไดอยางไร มีพื้นหลักที่
สําคัญคือการที่จะไดแพทย พยาบาลเขามาจะตองทําอยางไร
2. เรื่องมาตรฐาน เปนระบบของการบริหาร โรงพยาบาลศิครินทร ไดรับมาตรฐาน
JCI ในลําดับคะแนนเปนอันดับ 2 ของประเทศไทย รองจากบํารุงราษฎร ซึ่งเปน
ความภาคภูมิใจของพนักงาน
3. ศิครินทร จะเจริญเติบโตไดอยางไร จากที่ไดนําเสนอจะเห็นวาพื้นที่ในบริเวณนี้
เปนพื้นที่ที่ขยายตัวเร็วที่สุดในกทม. นอกจากจะมีคนไทยแลวในพื้นที่นี้แลว ยังมี
คนตางชาติ ที่จะมาพรอมกับAEC โดยธรรมชาติหุนโรงพยาบาลจะไมหวือหวา
จะมีความมั่นคง เรื่องหุนที่ Swing คงไมใชโรงพยาบาล
และที่มีการสอบถามวา ทําไมหุนในปนี้ถึงมีการขึ้นคอนขางมาก ซึ่งทางฝาย
บริหารก็เฝาดูอยู และก็ไดไปพบกับคนภายนอกหลายๆ ทานซึ่งไดเฝามองกราฟ
การเจริญเติบโตของบริษัท ที่เพิ่มขึ้นอยางมั่นคง จากป 1-3 จึงไดคํานวณถึงป 6 เอง
แมในตอนนี้จะอยูในปที่ 5 นี่คือสาเหตุ และโดยปกติปนผลเทาไรราคาหุนก็ควรอยู
ในระดับนั้น ดังนั้นจึงไดมาดูเรื่องความปลอดภัยวาทําอยางไรที่จะใหกิจการดี มี
การปนผลที่ดี และดูแลผูถือหุนตามนโยบายของทานประธาน และคณะกรรมการ
แตในเรื่องความเชื่อถือก็ขึ้นอยูกับการพิจารณาของทาน อยางไรก็ดีราคาหุนก็
ไมไดเกินจากการเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลดวยกันเอง โรงพยาบาลใดก็ตามที่
ยึดมั่นในระบบความปลอดภัย และระบบมาตรฐาน ทุกโรงพยาบาลจะประสบ
ความสําเร็จ และถามีการยึดมั่นในระบบการตรวจสอบ เชื่อวาโรงพยาบาล

15

เหลานั้นก็จะมีการเติบโตที่สม่ําเสมอ ในสวนของคําถามขอ 3 สามารถตอบไดวา
การเจริญเติบโตคงสม่ําเสมอ การปนผลคงมากขึ้นกวาเดิม แตไมสามารถตอบไดวา
ราคาจะเปนอยางไร คงเปนการพิจารณาของผูลงทุนเองวาราคาที่เหมาะสมควรจะ
เปนเทาไร
ผูถือหุน
(นายฉัตรชัย วิไลรัตนสุวรรณ)

: ใหความเห็นวา เห็นราคาหุนศิครินทรแลวรูสึกตกใจเหมือนกัน แตกอนที่จะเปนผู

ถือหุนไดเปนลูกคาของโรงพยาบาลทั้งครอบครัวตั้งแตป 36 และไดเห็นพัฒนาการ
ของโรงพยาบาลมาตลอด จากที่กรรมการผูจัดการใหญไดนําเสนอใหที่ประชุม
รับทราบเห็นดวยกับการใชมาตรฐานเพื่อเปนการควบคุมบุคลากร เนื่องจากตัวเอง
เปนผูบริหารบริษัทเหมือนกันแตจากการศึกษาขอมูลเพื่อเปรียบเทียบกับโรงพยาบาล
อื่นๆ ไมวาจะเปนสมิติเวช บางกอกเชน จุฬารัตน รามคําแหง หรือไทยนครินทร จะ
เห็นวาเปอรเซ็นการทํากําไรถือวาคอนขางต่ํากวาโรงพยาบาลอื่นๆ แตเห็นดวยกับ
การทําระบบมาตรฐานถือวามาถูกทาง ประเด็นที่จะฝากใหดูคือเรื่องการบริหาร
คาใชจาย และการบริการขางใน เพราะจะชวยเรื่อง Intensive และสุดทายจะ
กลับมาชวยในเรื่อง Net Income Net Profit จะชวยใหตัว P/E ต่ําลง เมื่อ
เทียบเคียงกับการจายเงินปนผลและเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลอื่นก็จะดีขึ้น
ในเรื่องการบริการ เนื่องจากเปนลูกคาดวย และไดมาใชบริการจะเห็นวาเจาหนาที่
พยาบาลใน Counter จะมีมาก แตการสื่อสารกับคนไขอาจจะสับสน หรือการ
ทํางานของพยาบาลอาจจะมีความคลาดเคลื่อนทําใหบริการลาชา เชน การขอ
ใบรับรองแพทย แจงไปแลวยังไมไดก็ไปเตือนอีกครั้งวายังไมได สุดทายตองรอเกือบ
ชั่วโมงถึงจะได โดยไมทราบวาชาเพราะอะไร ถาสามารถมีการปรับปรุงในเรื่อง
บริการนี้ไดเชื่อวาจะดึงดูดลูกคาไวได ซึ่งตอไปในอนาคตรอบๆบริเวณนี้ก็จะมีลูกคา
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ในเรื่องของการสรางอาคารใหม อยากทราบวาลักษณะของเงินที่ไดมาจะเปนเงินกู
หรือการเพิ่มทุน เพราะจะมีผลกับผูถือหุนและการปนผล

กรรมการผูจัดการใหญ

: ตอบขอซักถามในเรื่องระบบบริการ เนื่องจาก 3 ปที่ผานมา ไดมีการจัดทําระบบ

คอมพิวเตอรและเปนผลใหการทํางานของพยาบาลเกิดความวุนวาย สาเหตุจากที่มีนโยบาย
วาภายใน 5 ป ศิครินทรจะตองมีคดีฟองรองใหนอยที่สุด จึงไดมีการลงระบบคอมพิวเตอร
เพื่อใหการทํางานทั้งหมดนําขอมูลบันทึกลงไปในคอมฯ ซึ่งตองขอขอบคุณทั้งแพทย
พยาบาล และเจาหนาที่ทุกคนที่ใหความรวมมือ ผลจากที่ไดมีการบันทึกก็ทําใหแพทยได
เห็นวาการฟองรองลดนอยลง คดีความตางๆ ก็ลดนอยตามวัตถุประสงค ซึ่งนาจะเปน
เหตุผลหนึ่งที่จะชวยใหศิครินทรเขาไปอยูในคาเฉลี่ยที่ดีของตลาดหลักทรัพยได สวนการ
บริการในเรื่องที่เกี่ยวกับใบรับรองแพทย อาจจะเกิดในชวงที่ระบบคอมฯ มีปญหา จึงทําให
เกิดความลาชา อยางไรก็ตามตองขอนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงตอไป

16

ในเรื่องของการสรางอาคารใหม เปนการสรางอาคารที่ไมไดใหญมากแตไดประเมินแลว
วาเหมาะสมกับการรองรับการขยายตัวที่จะเกิดขึ้น อาคารจะเสร็จในอีก 18 เดือน การ
กอสรางทั้งหมดใชวงเงินกู รวมกับเงินสดที่มี โดยจะไมมีการเพิ่มทุน พยายามที่จะรักษา
D/E Retioไมใหเกิน 0.50 และตัวอาคารใหมนี้จะใหญกวาอาคาร 2 ไมมาก แตจะเพิ่มที่
จอดรถ เพิ่มหองตรวจ การลงทุนในครั้งนี้จะเปนการลงทุนที่ระมัดระวัง
ผูสังเกตการณจาก IOD
(น.ส.วิไล ศิริพูลเกียรติกุล)

: จากที่ คุณฉัตรชัย วิไลรัตนสุวรรณ ไดสอบถามเรื่องการลงทุนในเงินกู ดูจาก

กรรมการผูจัดการใหญ

: ชี้แจงไมมีอยูในเงื่อนไขนี้แนนอน

น.ส.เพ็ญฤดี จิตเลขา
(ผูอํานวยการสายงานการเงิน)

: ชี้แจงเพิ่มเติม ขอกําหนดที่เปนขอบังคับของเงินกูจะกําหนดใหดํารงอัตราสวน

ผูถือหุน
(นายฉัตรชัย วิไลรัตนสุวรรณ)

หมายเหตุประกอบงบขอ 23 ในสัญญาจะไมใหจายปนผลจนกวาจะจายเงินตน
เรียบรอย ดังนั้นจะมีผลตอการจายเงินปนผลปหนาหรือไม

ทางการเงินไว D/E Retio ไมเกิน 1.5 เทา อัตราสวน DCSR (Debt
Coverage Service Retio) จํานวน มากกวา 1.5 เทา สวนการจายเงิน
ปนผลไมเกินรอยละ 70 ทางบริษัทก็จายไมเกินอยูแลว
: ชวยอธิบายเพิ่มเติม ตอนนี้ D/E Retio ของศิครินทรอยูที่ 0.50 เทา Float
ของศิครินทรอยูที่ 1 เทา Equity อยูที่ 1,300 ลาน ตึกใหมลงทุนเต็มที่ 800 ลาน
ดังนั้นมูลคา 1 เทากวาๆ นิดเดียว ก็สามารถจายปนผลได

ผูถือหุน
(นายทวีศักดิ์ ชะนะปาโมกโข)

: สอบถาม ขอใหชวยอธิบายโรงพยาบาลรัทรินทร วาเปนอยางไร

กรรมการผูจัดการใหญ

: รายงาน เปนโรงพยาบาลที่ตั้งอยูที่บางปู เปนโรงพยาบาลทีมีโอกาสที่ดี เดิมมี

สมาชิกประกันสังคมอยูประมาณ 38,000 ราย แตหลังจากไดมีการเขาไปพูดคุยกับ
ผูบริหารบริษัท หรือผูบริหารโรงงานในบริเวณนั้น และเชิญใหเขามาดูโรงพยาบาล
ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดูการบริการตางๆ ดูระบบคอมพิวเตอรที่ใช
ปฏิบัติงาน ก็ทําใหสมาชิกอาจจะเพิ่มขึ้นเปน 50,000 – 60,000 ราย
ประการตอมา รัทรินทร มีการเติบโตเร็ว สังเกตไดจากที่มีรถไฟฟาสถานีสุดทาย
เกือบถึง รัทรินทรเหลือเพียงอีก 700 เมตร ดังนั้นทําใหการขยายตัวจะออกไปทาง
แพรกษา บานราคา 1-3 ลาน และประเภทบานแฝดก็จะเกิดขึ้นอีกมาก ซึ่งโอกาส
ทางธุรกิจของรัทรินทร ไดเกิดขึ้น จึงไดมีการปรับปรุงหองพัก สวนดานหนา
โรงพยาบาล รวมทั้งการนําเครื่องCT Scan ไปใชที่รัทรินทรทําใหคนไขฉุกเฉิน
สามารถเขามารักษาไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผูถือหุน

: สัดสวนของรายไดของรัทรินทรเปนอยางไร
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(นายทวีศักดิ์ ชะนะปาโมกโข)
กรรมการผูจัดการใหญ

ตําแหนงทางการแพทยของรัทรินทรเปนอยางไร
: สัดสวนรายไดรัทรินทร อยูที่ 10.72% ศิครินทรอยูที่ 89.28%

ตําแหนงทางการแพทย จะเกงในเรื่องของฉุกเฉิน
ผูถือหุน
(น.ส.วิไล ตั้งสิน)

กรรมการผูจัดการใหญ

: แจงใหทราบวา เพิ่งมาประชุมเปนครั้งแรก และชื่นชมหนวยงานนักลงทุน

สัมพันธที่ไดมีการโทรศัพทไป ผูโทรฯ มีเสียงไพเราะ ทีทักษะในการพูด และมีการ
ติดตามเรื่อง
ประการที่สอง บริษัทศิครินทร จํากัด (มหาชน) มีประธานกรรมการที่ทุกคนให
ความเคารพ มีความนาเชื่อถือ เมื่อประธานพูดอะไรทุกคนจะนั่งฟงกันอยางดี
รวมทั้งมีกรรมการผูจัดการใหญ นพ.อติรัชต จรูญศรี ผูซึ่งมีความมั่นใจในการ
นําเสนอ และมีวิสัยทัศนทีดี ตองขอชมเชยอยางยิ่ง
ประการที่สาม ไดมองไปบนเวทีเห็นกรรมการซึ่งเปนผูชายทั้งหมด จึงอยากใหมี
ผูหญิงซึ่งมีคุณภาพมาอยูบนเวทีบาง จะไดมีมุมมองหลายๆ อยาง และมีการ
แลกเปลี่ยน ซึ่งโรงพยาบาลจะไดใชมุมมองทั้งของผูหญิงและของผูชายมากลมกลืน
กันนาจะชวยใหเจริญยิ่งขึ้น
จากที่ไดฟงการนําเสนอหลายๆ เรื่องของบริษัทก็คิดวาหุนที่ถือไว คงจะซื้อเพิ่มขึ้น
เพราะมีความมั่นใจ และขอขอบคุณกรรมการทุกทาน
: ขอแนะนํา คุณสมศรี ฤชุตระกูล ซึ่งเปนผูอํานวยการฝายการพยาบาล และเปน

กําลังหลัก และเปนนโยบายหลักของ Operation ในโรงพยาบาล โดยคุณสมศรี
ฤชุตระกูล ไดชี้แจงและสรางความมั่นใจใหผูถือหุนไดรับทราบวา แมในปจจุบันจะ
มีความขาดแคลนพยาบาล แตศิครินทรขอใหความมั่นใจวาไดติดตอรับพยาบาลเขา
มาเพื่อการเตรียมพรอมในการรองรับการเปดอาคาร 3 ไดอยางแนนอน
ผูถือหุน
(นางสุรัสวดี เลิศเลอพงศพัฒน)

: สอบถาม

1. จากที่มีการตั้งหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ อยากทราบวามีเกณฑในการโทร
ติดตอผูถือหุนอยางไร หรือโทรตั้งแต 10,000 หุนขึ้นไป
2.การที่มีโรงพยาบาลรามาธิบดีมาตั้งในแถบนี้ มีผลกับโรงพยาบาลศิครินทรและรัท
รินทรอยางไร
3.มีสถิติหรือไมจากตึก1 และตึก 2 เมื่อเทียบกับตึก 3 จุดคุมทุนจะใชเวลากี่ป หรือ
จากการคาดการณดูจากงบการเงินแลวระยะเวลาการผอนชําระเงินกูอยูในระยะเวลา
6 ป หรือวา 6 ปนี้คือระยะเวลาของจุดคุมทุน
4.จากการสังเกตุราคาหุนที่กาวกระโดด ถาดูจากวันที่ไดรับอนุมัติเงินกู กับราคาหุน
ที่กระโดด ดูเหมือนราคหุนในปจจุบันไดซึมซับและสะทอนราคา ณ วันที่อาคาร
ใหมสรางเสร็จไปแลวหรือเปลา ทําใหมองวาราคาหุนในตอนนี้จะคงอยูไปแบบนี้
เรื่อยๆ หรือเปลา
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ปริญดา วงษสกุล
(ผูอํานวยการสํานักเลขานุการ)

: ไดชี้แจงขอซักถามของผูถือหุนในขอ 1 วา เนื่องจากหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ

กรรมการผูจัดการใหญ

: ตอบขอซักถามในขอ 3 โดยไดอธิบายวาสาเหตุที่สรางตึกขนาดเล็ก มี OPD 3 ชั้น

ไดจัดตั้งขึ้นมาในระยะเวลากระชั้นชิดกับการดําเนินการประชุมผูถือหุน ดังนั้น
เปาหมายในการติดตอคือตองทําใหไดมากที่สุดเทาที่ทําได ไมไดมีเกณฑวาจะตอง
โทรตั้งแต 10,000 หุนขึ้นไป ซึ่งผูถือหุนบางทานอาจจะไดรับการติดตอ หรือบาง
ทานอาจไมไดรับการติดตอ แตอยางไรก็ตามจะนําขอผิดพลาดในครั้งนี้ไป
ปรับปรุงในการประชุมปหนา

และมี IPDซึ่งเปนรายไดหลัก อยู 8 ชั้นดังนั้นเมื่อตึกเสร็จ รายไดหลักจะไปอยูที่ตึก 3
เมื่อตึกเสร็จ OPD ทั้ง 3ชั้นจะเปดใชทันที แตIPD จะเปดใชเพียง 4 ชั้นกอน และอีก 4
ชั้น จะรอไวเปนสวนขยาย ซึ่งการสรางตึก 3 นี้จะรองรับไดถึงป 2560 และจะตอง
คิดตอจากป 2560วาจะทําอะไรตอไป เพื่อใหเสร็จในป 2562 ซึ่งการวางแผนนี้มา
จากการเจริญเติบโตแบบธรรมดา คือ 15% ดังนั้นก็จะเห็นวาบริษัทไดเตรียม
สภาพแวดลอมไวอยางไรบาง
ตอบขอซักถามในขอ 2 หลายคนรูเรื่องโรงพยาบาลรามาฯ แลวตีโจทยเปนผลบวก
กับศิครินทร เนื่องจากศิครินทรจะตองเปนศูนยกลางของAgency ซึ่งตัวตึกนี้จะมีที่
จอดเฮอริคอปเตอรดวย สวนรามาธิบดีจะสรางเสร็จพรอมมีอาจารยแพทยมาทํางาน
ในป 2560 ซึ่งศิครินทรอาคารใหมเสร็จกอน นอกจากนี้โรงพยาบาลใดอยูใกล
สนามบิน แลวมีพันธมิตรเปนโรงเรียนแพทยถือวาเปนจุดบวก ซึ่งถาอาจารยแพทย
จะมาทําที่โรงพยาบาลเอกชนก็นาจะเปนศิครินทร เนื่องจากระบบJCIที่ไดทําไว
เพราะทางรามาฯก็ มีเปาหมายไวแลววาเมื่อเปดจะตองทํา และศิครินทรก็ได
จัดเตรียมตารางเวลาไวใหกับอาจารยแพทยที่สามารถมาออกตรวจไวใหเลือก
ตอบขอซักถามในขอ 4 จากการที่ผูถือหุนมาในวันนี้ฝายบริหารไดพยายามที่จะบอก
กวาศิครินทรทําอยางไรถึงมีผลประกอบการอยางนั้น นอกจากนี้ใหวิเคราะหจากผล
การดําเนินการกับเงินปนผล ถาโรงพยาบาลปนผลดีตอเนื่อง คุม D/E ไดเพราะมี
Standard ราคาหุนก็จะไปอยางนั้น แตก็ขึ้นอยูกับบางทานที่วิเคราะห ถาวิเคราะห
ปกติจะอยูในระดับนี้ ถาวิเคราะหแบบเชื่อลวงหนาก็จะเปนอีกแบบ ซึ่งไมเกี่ยวกับ
Operation แตทาง Operation มีหนาที่คือทําอยางไรใหมีการเจริญเติบโตอยาง
ตอเนื่องและชัดเจน

ประธาน

: แนะนํา คุณศักดิ์ชัย ธนบุญชัย รองประธานกรรมการ ซึ่งทานไดเปนกรรมการของ

มูลนิธิรามาธิบดี และมีหนาที่ระดมทุนเพื่อการสรางศูนยการแพทยมูลนิธิรามาฯ ที่
จะมาอยูใกลกับโรงพยาบาลศิครินทร และการติดตอกับทางมูลนิธิฯ ศิครินทรก็จะ
ติดตอผานคุณศักดิ์ชัย และเมื่อศูนยการแพทยรามาธิบดีเสร็จก็จะเกิดความรวมมือกัน
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อยางมาก และเชื่อวาการที่ศูนยการแพทยรามาฯ มาตั้งอยูที่นี่ จะเปนประโยชนกับ
ศิครินทรอยางมากมายทั้งในเรื่องการถายเทคนไข หรือบุคลากร รวมทั้งเครื่องมือ
อุปกรณการแพทยที่จะไดพึ่งพาซึ่งกันและกัน
ไมมีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติม ประธานกลาวขอบคุณ อาสาสมัครตรวจนับคะแนนทั้ง 3 ทาน ผูอํานวยการ
โรงพยาบาล พยาบาล คณะผูบริหาร และผูสอบบัญชีที่ไดมารวมประชุมและไดอยูในที่ประชุมตั้งแตเริ่มจนเสร็จสิ้นการ
ประชุม ขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่สละเวลามาเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน พรอมกับใหคําแนะนํา และขอเสนอที่
เปนประโยชนอยางมาก และขอปดการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 36 ประจําป 2557
ปดประชุมเวลา 11.30 นาฬิกา

ลงชื่อ..........................................................................ประธานในที่ประชุม
( ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม )
ลงชื่อ........................................................................ผูบันทึกการประชุม
(
นายสุริยันต โคจรโรจน )
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ลงชื่อ.....ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม....ประธานในที่ประชุม
( ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม )
ลงชื่อ...................นายสุริยันต โคจรโรจน................ผูบันทึกการประชุม
(
นายสุริยันต โคจรโรจน )
รับรองสําเนาถูกตอง
ลงชื่อ....................................................กรรมการ
( นายกิติพันธุ ศศะนาวิน )
ลงชื่อ...................................................กรรมการ
( นายเสนีย กระจางศรี )

