รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ครั้งที่ 38
บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหำชน)
---------------------------------------------ประชุมเมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 8 โรงพยาบาลศิ คริ นทร์ อาคาร 3 เลขที่ 4/29 หมู่ 10
ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร
มีผถู ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง จานวน 76 ราย และผูถ้ ือหุน้ ที่รับมอบฉันทะ จานวน 159 ราย รวมทั้งสิ้ น 235 ราย
นับรวมจานวนหุน้ ทั้งสิ้น 81,188,613 หุน้ จากจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดของบริ ษทั จานวน 120,000,000 หุ ้น หรื อคิด
จานวนหุ ้นที่เข้าร่ วมประชุมเป็ นร้อยละ 67.65 ซึ่ งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด ครบเป็ นองค์
ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั
เริ่ มประชุ มเวลา 09.06 นาฬิกา โดยมี นายเสนี ย ์ จิ ตตเกษม ประธานกรรมการ ทาหน้าที่ ประธานในที่ ประชุ ม
ประธานกล่าวเปิ ดประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปนี้
วำระที่ 1

เรื่องทีป่ ระธำนแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทรำบ

1.1 ประธานกล่าวแนะนาประธานที่ปรึ กษา, กรรมการ, ผูบ้ ริ หารและผูเ้ กี่ยวข้องที่เข้าร่ วมประชุมใน
ครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย
กรรมกำรผู้เข้ ำประชุม
1. นายเสนีย ์ จิตตเกษม
ประธานกรรมการ
2. พล.ต.ท.จารักษ์ แสงทวีป
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
3. นายศักดิ์ชยั ธนบุญชัย
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายสัญญา ศรายุทธ
รองประธานกรรมการ และกรรมการบริ หาร
5. นายแพทย์อติรัชต์ จรู ญศรี
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
6. นายกระจ่าง จารุ พฤกษ์พนั ธ์
กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายจรัญ วิวฒั น์เจษฎาวุฒิ
กรรมการ และกรรมการสรรหา
8. นายกิติพนั ธุ์ ศศะนาวิน
กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา
9. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท์
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
11. นายสุชีพ บุญวีระ
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
12. นายเสนีย ์ กระจ่างศรี
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
13. นายกษิดิศ อัชนันท์
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
14. ดร.วิชญะ เครื องาม
กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
15. ดร.ทิม นพรัมภา
กรรมการ และกรรมการสรรหา
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ทีป่ รึกษำคณะกรรมกำรทีเ่ ข้ ำร่ วมประชุม
1. พล.อ.วิโรจน์ แสงสนิท
2. พล.อ.เอกชัย จันทร์ศรี
3. นายอานาจ คล้ายไทย

ประธานที่ปรึ กษาคณะกรรมการ
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการ
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการ

ผู้บริหำรทีเ่ ข้ ำร่ วมประชุม
1. นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์
2. นายสุรศักดิ์ สุตมาส
3. นายแพทย์ธงชัย ฉัตรยิง่ มงคล
5. แพทย์หญิงสาวิตรี จันทนลาช
6. นางสมศรี ฤชุตระกูล
7. นางสาวเพ็ญฤดี จิตเลขา
8. นางปริ ญดา วงษ์สกุล

เลขานุการบริ ษทั และรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ประธานเจ้าหน้าที่ดา้ นบริ หาร
รองประธานเจ้าหน้าที่ดา้ นการแพทย์
ผูอ้ านวยการแพทย์ โรงพยาบาลศิคริ นทร์
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการพยาบาล
ผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงิน
ผูอ้ านวยการสานักบริ หาร

คณะผู้สอบบัญชีทเี่ ข้ ำร่ วมประชุม
1. นายพจน์ อัศวสันติชยั
2. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพฒั น์
ประธำน มอบหมายให้ นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริ ษทั แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่ องขั้นตอนใน
การประชุมเพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้
เลขำนุกำรบริษัท เรี ยนให้ที่ประชุมทราบ บริ ษทั ฯ ได้ใช้โปรแกรม E-Register และ E-Voting ของศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ ภายใต้การดาเนิ นการของเจ้าหน้าที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย มาใช้ใน
การลงทะเบียนและนับคะแนนในการประชุม และชี้แจงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนนและการนับคะแนนสาหรับการ
พิจารณาในแต่ละวาระ
การประชุมสามัญประจาปี ในครั้งนี้ บริ ษทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอเรื่ องที่เห็ นสมควรบรรจุเป็ น
วาระการประชุ ม และเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ เข้า รั บ การเลื อ กตั้ง เป็ นกรรมการก่ อ นการประชุ ม ล่ วงหน้า ในระหว่า งวัน ที่
14 ธันวาคม 2558 – 31 มกราคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระ หรื อเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการแต่อย่างใด รวมทั้งได้เผยแพร่ หนังสื อเชิ ญประชุมในเว็บไซต์ของบริ ษทั และแจ้งต่อตลาด
หลักทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย ตั้งแต่ วนั ที่ 14 ธันวาคม 2558 แล้ว บริ ษ ัทยัง จัด เตรี ยมข้อบังคับ ของบริ ษทั ทั้งภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ หนังสื อเชิ ญประชุมฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และหนังสื อบริ คณห์สนธิ ไว้แล้ว หากท่านผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมประสงค์จะมีเอกสารไว้ประกอบการประชุมขอให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ดา้ นนอกได้
สาหรับวิธีปฏิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนนและการนับคะแนนสาหรับการพิจารณาในแต่ละวาระโดย
การประชุมจะดาเนินการไปตามลาดับวาระการประชุมตามที่แจ้งให้ทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว ในการลงมติในแต่ละวาระ
จะมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ไปเก็บใบลงคะแนนจากผูถ้ ือหุน้ และนาส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็ นผูบ้ นั ทึก
การลงคะแนนและประมวลผล สาหรับท่านผูถ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์จะเปลี่ยนลาดับวาระมีสิทธิเสนอให้พิจารณาได้ แต่ตอ้ ง
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มี จ านวนเสี ย งของผูถ้ ื อ หุ ้น ที่ เ ข้า ร่ ว มประชุ ม ไม่ น้อ ยกว่า สองในสามสนับ สนุ น ข้อ เสนอด้ว ย กรณี ผูถ้ ื อ หุ ้น ที่ ไ ม่ ส่ ง ใบ
ลงคะแนนในแต่ละวาระ โปรแกรมนับคะแนนจะถือว่าเห็นชอบในวาระนั้นๆ
1.2 ประธำน ชี้ แ จงให้ผูถ้ ื อ หุ ้น รั บ ทราบว่า เพื่ อ ให้การประชุ ม เป็ นไปด้ว ยความโปร่ ง ใสสามารถ
ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ อาสาทาหน้าที่เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน จานวน 2 - 3 ท่าน
ซึ่งมีผถู ้ ือหุน้ อาสาสมัครมา 3 ท่าน ดังนี้
1. นางสาวกาญจนา โคกมณี
2. นางสาวจันทิมา ทองรักษ์
3. นางสาวณัฐวดี จริ ยามา
ในระหว่างการประชุมหากท่านผูถ้ ือหุ ้นท่านใดจะสอบถาม หรื อซักถามเรื่ องราวตามวาระนั้นๆ กรุ ณา
แจ้งชื่อ นามสกุลก่อนสอบถามหรื อซักถามเพื่อประโยชน์ในการบันทึกการประชุมด้วย และการพิจารณาในวาระใดที่ตอ้ งมี
การลงมติ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการรวบรวมคะแนน จะขอพิจารณาให้ดาเนิ นการในวาระต่อไปก่อนที่จะทราบผลคะแนน
โดยจะแทรกรายงานผลคะแนนให้ทราบทันทีที่การนับคะแนนเสร็ จ
ที่ประชุมรับทราบ
วำระที่ 2

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37

ประธำน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ได้จดั ส่ งรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 37 ซึ่ งประชุม
เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมฯ รวมทั้งได้เผยแพร่ ไว้ในเว็บไซต์แล้ว
จึงขอเสนอให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้น
: เสนอ
(นำยธรรมนูญ จุลมณีโชติ) เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้มีธรรมาภิบาลสู งขึ้นตามมาตรา 60 มาตรา 98
และมาตรา 85 ขออนุ ญาตแนะนาแก้ไขรายงานการประชุ มครั้งที่ 37 ในหน้าที่ 10 แก้ไข
ข้อความที่วา่ กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่ วมประชุมเป็ นกรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม ส่ วนบุคลากร
ทัว่ ไปใช้คาว่าเข้าร่ วมประชุม ตามระบบสารบัญที่ดี ส่ วนในหนังสื อเชิญประชุมตามหลักให้
เลขานุ การบริ ษทั ลงนามนั้นถูกต้องแล้ว แต่ตอ้ งมีสานักเลขานุ การอยู่ทางด้านซ้ายมือตาม
ระบบสารบัญ มิ ฉะนั้นจะทาให้เสี ยสมดุล เพื่อให้ได้คะแนน CG ดี ยิ่งขึ้ น บริ ษทั ควรจัด
ประชุ มตั้ง แต่ตน้ เดื อนเมษายนที่ ผ่านมา ไม่ป ล่อยให้ล่ วงเลยมาเช่ นนี้ เพื่อเป็ นการทาให้
ธรรมาภิบาลสูงขึ้นตามกฎหมายมหาชน 51
ประธำน

: ตอบประเด็นทีเ่ สนอ
รั บทราบในส่ วนของการแก้ไขหนังสื อ ต่อไปต้องมี หน่ วยงานที่ พิมพ์ให้ทราบโดยอยู่ทาง
ซ้ายมือด้านล่างทุกครั้ง เหมือนหนังสื อราชการทัว่ ไปตามระบบสารบัญทัว่ ไป
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ไม่มีผูใ้ ดเสนอแนะหรื อขอแก้ไขรายงานการประชุ ม ประธานขอให้ที่ประชุ มลงมติ รับรองรายงาน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 37 เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2558
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 37 เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 ตามที่
เสนอด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี้
มีผ้ถู ือหุ้นที่
จำนวน (เสียง)
คิดเป็ นร้ อยละ (%)
เห็นด้วย
81,381,053
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสี ยง
0
0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (239 รำย)
81,381,053
100.0000
หมำยเหตุ ในระหว่างประชุมมีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้น 4 ราย จานวนหุน้ 192,440 หุน้
วำระที่ 3

พิจำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2558

ประธำน มอบหมายให้ นายแพทย์อ ติ รั ชต์ จรู ญ ศรี กรรมการผูจ้ ัด การใหญ่ เป็ นผูร้ ายงานผลการ
ดาเนินงานในรอบปี 2558 ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งในวาระนี้ไม่มีการลงมติ แต่หากท่านผูถ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์จะแนะนา
หรื อซักถามก็สามารถทาได้
กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ รายงาน ในปี 2558 บริ ษทั ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
ข้อ 1. รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ประจาปี 2558 แบบสรุ ปฐานะทางการเงิน สิ นทรัพย์รวมถือ
เป็ น 3,456,306,410 ล้านบาท หนี้ สินปั จจุบนั อยู่ที่ 1,542,505,875 ล้านบาท รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นปั จจุบนั 1,913,800,535
ล้านบาท รวมหนี้ สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น 3,456,306,410 ล้านบาท ปั จจุบนั มูลค่าหุ ้นทางบัญชี 15.95 สตางค์ จานวนหุ ้น
ทั้งหมดเท่ากับ 120,000,000 หุน้ D/E Ratio ปรับจากปี ที่แล้วเป็ น 0.81 ในเรื่ องของเงินลงทุนต่างๆ
ข้อ 2. งบกาไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็ จ ปี นี้ ศิคริ นทร์ มีรายได้ท้ งั หมด 2,024,894,207 ล้านบาท มีค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด 1,882,586,836 ล้านบาท ทาให้กาไรสาหรับปี นี้ อยูท่ ี่ 115,523,238 ล้านบาท มีสาระสาคัญเพิ่มเติมในปี นี้ มีบางส่ วน
ที่ เพิ่มเติมเข้ามาเป็ นกาไรเบ็ดเสร็ จ เพราะฉะนั้นกาไรสาหรับปี นี้ จริ งๆคือ 115,523,238 ล้านบาท แต่กาไรเบ็ดเสร็ จรวม
สาหรับปี เท่ากับ 290,353,249 ล้านบาท แต่สิ่งที่เราให้ความสนใจเป็ นอย่างมากคือกาไรที่เกิดประจาปี ในปี นี้ เรามีภาระของ
ดอกเบี้ยที่เพิ่มเติมและค่าเสื่ อมเพิ่มเติม แต่สามารถสร้างตึกเสร็ จใน 18 เดือนและเริ่ มใช้งานในไตรมาสที่สามและสี่
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ เพิ่มเติมสาระสาคัญทางด้านการเงิ นโดยสรุ ป โรงพยาบาลพยายามรักษาอัตรา
การเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2558 รายได้รวมโรงพยาบาลทั้งรายได้จากการรักษาพยาบาลและรายได้อื่นๆ เป็ นจานวน
2,025 ล้านบาท แนวโน้มของการรักษาการเจริ ญเติบโตเป็ นไปตามแผน เฉพาะรายได้ของการรักษาพยาบาลเป็ นจานวน
1,960 ล้านบาท มาจากทั้ง 2 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลศิคริ นทร์และโรงพยาบาลรัทริ นทร์
โรงพยาบาลรัทริ นทร์ ทารายได้อยู่ที่ประมาณ 7.82 % (ของรายได้รวม) แต่แนวโน้มของรายได้มีการ
เจริ ญเติบโตอย่างชัดเจน รายได้ของโรงพยาบาลมาจากคนไข้ IPD 42.72 % และมาจากคนไข้ OPD 57.28 % โรงพยาบาล
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ศิคริ นทร์ เปลี่ยนจากโรงพยาบาลที่ มีความเชี่ ยวชาญทัว่ ไปเป็ นโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะศูนย์
หัวใจที่เปิ ดไปเมื่อปี ที่แล้ว ปั จจุบนั ทาได้ท้ งั ผ่าตัดหัวใจ ผ่าตัดใส่ เส้นเลือดหัวใจ เลยทาให้มีเคสเฉพาะมากขึ้นทาให้รายได้
ทาง IPD มี จานวนมากขึ้ นในปี ถัดไป ปั จจุบันโรงพยาบาลศิ คริ นทร์ ยงั คงรับคนไข้ประกันสังคม แต่มีการจากัดโควต้า
เพราะว่าต้องการให้การรั กษาประชาชนได้ครบทุ กกลุ่ม เพราะฉะนั้นสัดส่ วนของประกันสังคมจะอยู่ที่ประมาณ 20 %
รายได้หลักของโรงพยาบาลเป็ นรายได้ที่เกิดจากคนไข้ทวั่ ไป 40.30 % ปั จจุบนั รายได้ที่มาจากกลุ่มบริ ษทั ต่างๆได้ทาสัญญา
ร่ วมกับโรงพยาบาลให้รัก ษาพนัก งานของบริ ษทั หรื อ ผ่า นทางบริ ษทั ประกัน และในปี นี้ ได้เริ่ มขยายไปถึ งกลุ่มลู กค้า
International มากขึ้น
ผลการดาเนิ นการ Gross Profit Margin ลดลงเหลือ ร้อยละ 28 ซึ่ งเป็ นช่วงที่บริ ษทั ได้ทาการสร้างตัว
อาคารใหม่และปรับระบบทั้งหมด
EBITDA 16.84 % ซึ่ งคาดว่าในปี ต่อไปบริ ษทั ฯ จะไม่มีภาระในลักษณะเช่นนี้ ท้ งั ในด้าน Gross Profit
Margin และ EBITDA จะมีแนวโน้มที่ดีข้ ึน ทาให้ Net Profit Margin ในปี นี้จะเหลือ 5.71 % ถ้ามองในแง่ของกาไรทั้งหมด
ปี นี้เป็ นปี แรกที่ศิคริ นทร์มีกาไรมากถึง 290 ล้านบาท ส่ วนส่ วนเกินจะไปอยูใ่ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ส่ วนที่เป็ นกาไรหลักอยูท่ ี่
115 ล้านบาท
สิ่ งที่ เราพยายามในปี ที่ แล้วคือขยายพื้นที่ ของโรงพยาบาลจากโรงพยาบาลทัว่ ไปให้เป็ นโรงพยาบาล
เฉพาะทาง เลยทาให้ปีนี้ มี EPS อยูท่ ี่ 0.96 แต่อตั ราการปั นผลยังคงสู งอยู่ โดยมีอตั ราปั นผลอยูป่ ระมาณ 67.71 % พยายาม
เน้นในการปั นผลอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2558 ที่ผ่านมาโรงพยาบาลศิคริ นทร์ ได้ทาการสร้างอาคารใหม่ให้ได้ตามเวลา ซึ่ งจะทาให้รายได้
ของโรงพยาบาลเข้าไปอยู่ในไตรมาสที่ สามและสี่ เพราะฉะนั้นเมื่อตึกใหม่เสร็ จทันไตรมาสที่ สามและสี่ ปีที่ แล้ว จะทา
ให้ผลประกอบการเป็ นไปตามเกณฑ์ที่วางไว้ ในปี ที่แล้วได้กาไร 115 ล้านบาท แต่ตอ้ งรวมไปถึงค่าเสื่ อมประมาน 25 ล้าน
บาทและดอกเบี้ ยที่ เพิ่มเติมอีก 10 ล้านบาท แต่ก็มีความพึงพอใจในผลประกอบการที่ ผ่านมา จากนี้ ไปในรอบสี่ ถึงหกปี
ต้นทุนจะต่าลงเพราะว่าการลงทุนเสร็ จหมดแล้วทุกอย่าง ชุมชนที่อยูร่ อบด้านก็เติบโตขึ้นเรื่ อยๆ ผูป้ ระกอบการร้านค้าที่มา
เช่าพื้นที่ก็มียอดขายที่ดี
โรงพยาบาลศิคริ นทร์ขยับตัวเองขึ้นมาอยูใ่ นขั้นที่เรี ยกว่า Tertiary Care คือเป็ นโรงพยาบาลรักษาเฉพาะ
ทาง ก่อนหน้านี้ ไม่สามารถทาการผ่าตัดหัวใจได้ แต่ปัจจุบนั สามารถทาศูนย์หัวใจได้สมบูรณ์แบบ เป็ นโรงพยาบาลระดับ
Premium การรักษาราคาสู งเหมาะสมกับคุณภาพที่ได้รับ โรงพยาบาลศิคริ นทร์ ในปั จจุบนั คนไข้ต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเพราะ
เดินทางสะดวกจากสนามบินสุวรรณภูมิ ที่พกั รอบโรงพยาบาลสามารถหาได้ง่าย
อาคาร 1 มีศูนย์เฉพาะทางโรคเบาหวาน ที่ได้รับรองมาตรฐาน JCI ในปี 2558 อาคาร 2 มีศูนย์เฉพาะทาง
โรคสาหรับสตรี กา้ วหน้าไปอย่างมาก มีศูนย์ IVF สาหรับอาคาร 3 ใน 4-6 ปี ข้างหน้าเราสามารถขยาย OPD ได้ถึง 4-5 ชั้น
และมี คนไข้ IPD ได้ถึง 6 ชั้น เพราะฉะนั้นต้นทุนการขยายตัวจากนี้ ไปก็ค่อนข้างจะต่ าและในส่ วนของเครื่ องมื อทาง
การแพทย์ที่มีการเพิ่มเติมเข้ามา คือ CT SCAN และที่สาคัญอีกเครื่ องคือ MRI ปั จจุบนั โรงพยาบาลศิคริ นทร์ ถือได้วา่ เป็ น
Supra คือโรงพยาบาลที่มีความเฉพาะ ซึ่ งโรงพยาบาลใกล้เคียงสามารถส่ งคนไข้มาตรวจด้วยเครื่ อง MRI เพื่อให้เกิดความ
แม่นยา ทาให้ตน้ ทุนในโรงพยาบาลต่างๆ นั้นลดลงโดยการมาใช้ MRI ที่โรงพยาบาลศิคริ นทร์
ในปลายปี 2558 ที่ ผ่านมาโรงพยาบาลศิ คริ นทร์ ได้มีการตรวจรับรองคุณภาพที่ สาคัญถึง 3 มาตรฐาน
โดยในเดือนตุลาคมโรงพยาบาลศิคริ นทร์ ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน JCI ทั้งระบบครั้งที่ 2 หรื อ JCI Re-Accreditation
ในเดือนพฤศจิกายนผ่านการตรวจรับรอง JCI เฉพาะด้านโรคเบาหวาน และในเดือนธันวาคมผ่านการตรวจรับรอง HA หรื อ
Hospital Accreditation ฉบับ Advance
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ประธำน ได้กล่าวสรุ ปในส่วนของวาระที่ 3 ว่ากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ได้รายงานถึงการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ซึ่ งมีท้ งั ในเรื่ องของการแสดงวิสัยทัศน์ที่จะก้าวในปี ต่อไป รวมทั้งพันธกิจ วัตถุประสงค์ รวมไปถึง Position ของ
โรงพยาบาลในศตวรรษต่อๆไป
ในวาระที่ 3 นี้ไม่มีการลงมติ จึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สอบถาม
ผู้ถือหุ้น
(นำยชนะ รุ่งแสง)

: สอบถำม
จากภาวการณ์ ข องประเทศไทยในปั จจุ บนั ที่ ไม่ปกติ มี แนวโน้มที่ จะเกิ ด
Economy Crisis ขึ้นได้ทุกเมื่อ จึงอยากเรี ยนสอบถามถึงคณะผูบ้ ริ หารถึง
แผน 3 – 5 ปี ข้างหน้าที่จะสามารถรองรับภาวการณ์ของประเทศได้ และ
Source of fund ของโรงพยาบาลศิคริ นทร์ ที่ได้จากสถาบันการเงิน จึงอยาก
เรี ยนสอบถามทางคณะผูบ้ ริ หารว่าสามารถดาเนินการตาม Requirement ได้
ทั้งหมดหรื อไม่ สามารถดาเนินการตามข้อกาหนดใดๆ ได้หรื อไม่

ประธำน

: ตอบ
สาหรับเรื่ องแผนดาเนินการของโรงพยาบาลในภาวการณ์ของประเทศและ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในขณะนี้ เป็ นเรื่ องที่ตระหนักอยูต่ ลอดเวลาและ
เชื่ อมัน่ ในความพร้อมของผูบ้ ริ หารที่จะสามารถรับมือได้ ในส่ วนนี้ อยาก
ให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เป็ นผูช้ ้ ีแจงเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจในการ
ดาเนินกิจการ

กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่

: กล่ ำวเพิม่ เติม
แผนที่จะรับมือกับภาวการณ์ต่างๆ นั้นเป็ นสิ่ งที่คานึ งอยูต่ ลอดเวลาเหมือน
เช่นที่ ท่านประธานได้กล่าวไว้ เราจึงได้มีการขยับจากโรงพยาบาลทัว่ ไป
เป็ นโรงพยาบาลเฉพาะทาง และตอนนี้ เราได้ก้าวอีกขั้นเป็ นโรงพยาบาล
เฉพาะทางขั้น สู ง หรื อที่ เ รี ยกว่ า Tertiary Hospital ซึ่ งการก้า วเป็ น
โรงพยาบาลเฉพาะทางขั้นสู งนี้ จะสามารถทาให้เราหาลูกค้าเฉพาะทางได้
เพิ่มมากขึ้ นไม่ว่าจะเป็ นทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึงระบบ
มาตรฐานโรงพยาบาลทั้งหมดที่ได้รับทาให้มีการรักษาพยาบาลโรคเฉพาะ
ทางที่มากขึ้นกว่าการรักษาพยาบาลทัว่ ๆ ไป ส่ วนของสถาบันทางการเงิ น
เราได้เงื่อนไขทางการเงินที่ ค่อนข้างดี ซึ่ งทางธนาคารก็มองว่าอีก 2 – 3 ปี
Rating ของโรงพยาบาลศิคริ นทร์ผา่ นแน่นอน ซึ่ งดอกเบี้ยก็อาจจะต่าลงอีก
ในการสร้างศิคริ นทร์อาคาร 3 เรากูน้ อ้ ยมาก ธนาคารจึงให้ดอกเบี้ยที่ต่า
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ผู้ถือหุ้น
(นำยชนะ รุ่งแสง)

: สอบถำม
จากการขยายตัวของโรงพยาบาลศิคริ นทร์ ทาเลที่ต้ งั จานวนแพทย์ จานวน
เตียง และการเป็ นโรงพยาบาลเฉพาะทางขั้นสูง ตลาดหลักทรัพย์ประเมินว่า
โรงพยาบาลศิคริ นทร์อยูล่ าดับประมาณที่เท่าไหร่ กลุ่มโรงพยาบาลเอกชน
และคู่แข่งของศิคริ นทร์คือใคร

กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่

: ตอบ
ในกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนปั จจุบนั โรงพยาบาลศิคริ นทร์ อยู่ลาดับที่ 9 ซึ่ ง
เชื่ อ ว่า ในปี ข้า งหน้า เราจะขยับ ล าดับ ขึ้ น ไปอี ก ส าหรั บ คู่ แ ข่ ง เรามองว่า
โรงพยาบาลในเมืองไทยด้วยกันเป็ นพันธมิตร แต่ถา้ ถามเรื่ องคู่แข่งจริ งๆ
กลับมองว่าเป็ นเรื่ องมาตรฐานโรงพยาบาลใน Asian โดยชาวต่างชาติที่จะ
มารักษาในประเทศไทยจะเลือกโรงพยาบาลที่ ผ่านการรั บรองมาตรฐาน
ของโรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับ

ผู้ถือหุ้น
(นำยชนะ รุ่งแสง)

:สอบถำม
Defect และ Strength ของโรงพยาบาลศิคริ นทร์คืออะไร

กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่

: ตอบ
การขยายตัวที่ รัดกุม การดาเนิ นการธุ รกิ จอย่างระมัดระวังและไม่เร่ งรี บ
น่าจะถือเป็ นข้อเสี ยเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลอื่นๆ ที่ดาเนินการอย่างรวดเร็ ว
สาหรับจุดแข็งนั้นมองว่าเป็ นเรื่ องของบุคลากรและอัตราการเจริ ญเติบโตที่
สม่าเสมอ

ประธำน

: ดังที่ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ได้กล่าวไว้แล้วนั้นเรื่ องการดาเนิ นธุ รกิ จที่
เป็ นไปอย่างระมัดระวังและไม่ประมาท และการสร้างทั้งจุดอ่อน จุดแข็ง
ให้มีความแข็งแกร่ งขึ้นมา รวมไปถึงการสร้างความเชื่อมัน่ ให้ผถู ้ ือหุน้ ด้วย

ผู้ถือหุ้น
(นำยธรรมนูญ จุลมณีโชติ)

ประธำน

: ขอแสดงความยินดีกบั การดาเนินการและความสาเร็ จของบริ ษทั ฯ ที่ผา่ น
มาและในส่ วนของกิจกรรมเพื่อสังคมหรื อ CSR ขอเสนอแนะให้ทาเรื่ อง
การบริ จาคโลหิ ตแก่สภากาชาดไทย ซึ่งคิดว่าเป็ นเรื่ องที่ได้บุญกุศลเพิ่มขึ้น
อย่างยิง่
: ขอขอบคุณสาหรับข้อเสนอแนะ

ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินการของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2558 ตามที่กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่รายงาน
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วำระที่ 4

พิจำรณำอนุมตั งิ บดุล งบกำไรขำดทุนประจำปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

ประธำน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้ เป็ นการพิจารณางบดุ ลงบกาไรขาดทุ นสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็ นให้คณะกรรมการเสนอในที่ ป ระชุมพิจารณางบดุลงบกาไรขาดทุ น
สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่ งได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี ดังนั้นขอมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
เป็ นผูร้ ายงานสรุ ปสาระสาคัญให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับทราบ หากผูใ้ ดมีขอ้ สงสัยซักถาม ขอให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ได้สรุ ปเป็ นที่
เรี ยบร้อยก่อน
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ รายงานต่อที่ ประชุ ม แบบสรุ ปฐานะการเงิ นปี 2558 บริ ษทั ศิ คริ นทร์ จากัด
(มหาชน) มีสินทรัพย์รวม 3,456,306,410 ล้านบาท มีหนี้ สินรวมทั้งหมดคือ 1,542,505,875 ล้านบาท รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
1,913,800,535 ล้านบาท รวมหนี้สิ้นและส่วนของผูถ้ ือหุ ้น 3,456,306,410 ล้านบาท มูลค่าหุ ้นตามบัญชี 15.95 บาท จานวน
หุน้ 120,000,000 หุน้ สิ นทรัพย์หมุนเวียน 384,881,649 บาท สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,071,424,761 ล้านบาท รวมสิ นทรัพย์
3,456,306,410 ล้านบาท หนี้ สินหมุนเวียน 705,717,991 ล้านบาท หนี้ สิ้นไม่หมุนเวียน 836,787,884 ล้านบาท รวมหนี้ สิน
1,542,505,875 ล้านบาท ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น 1,913,800,535 ล้านบาท รวมหนี้ สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น 3,456,306,410 ล้าน
บาท
รายงานงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ของบริ ษทั ศิ คริ นทร์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย สิ้ นปี ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 รวมรายได้ 2,024,894,207 ล้านบาท รวมค่ าใช้จ่ า ย 1,882,586,836 ล้านบาท ก าไรสุ ท ธิ สาหรั บ ปี
115,523,238 ล้านบาท ก าไรส าหรั บ ปี 115,523,238 ล้า นบาท รวมกาไรขาดทุ น เบ็ ดเสร็ จอื่ นสาหรั บปี -สุ ท ธิ จ ากภาษี
174,830,011 ล้านบาท กาไรเบ็ดเสร็ จอื่นรวมสาหรับปี 290,353,249 บาท กาไรสาหรับปี 0.96
ประธำน ขอให้ที่ประชุมลงมติอนุมตั ิงบดุล งบกาไรขาดทุนประจาปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ซึ่งต้องได้รับคะแนนเสี ยงข้างมากจากผูม้ าประชุม
ผู้ถือหุ้น
(นำยศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี)

:สอบถำม
ในรายงานแสดงงบฐานะทางการเงิน ส่ วนของสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี
และส่ วนของหนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี อยากสอบถามผูส้ อบบัญชี ว่าคื อ
อะไร

ผู้สอบบัญชี

: ตอบ
ที่มี 2 ข้างเป็ นเพราะว่า ต้องแสดงงบการเงินรวม จะมองเป็ นหน่วยธุรกิจคนละหน่วย
กัน ในงบการเงิ นรวมจะรวมของบริ ษทั ย่อยเข้ามาด้วย ซึ่ งในบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์
ภาษีเงินได้สุทธิแล้วก็เป็ นสิ นทรัพย์เงินได้ แต่ในทางงบการเงินเฉพาะบริ ษทั มีฝั่งที่
เป็ นหนี้ สิ น ตรงการเงิ น รวมจะเอามารวมกัน ไม่ ไ ด้ ดัง นั้น จะต้อ งแสดงที่ เ ป็ น
สิ นทรัพย์และหนี้ สิน แต่ถา้ ดู ในงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ จะโชว์แค่ฝั่งเดี ยว คือฝั่ ง
หนี้สิน ในงบการเงินรวมจะรวม 2 บริ ษทั ส่วนการรอตัดบัญชี คือ หนี้ยงั ไม่เกิดขึ้น
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ผู้ถือหุ้น
(นำยศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี)

: สอบถำม
ในหน้าที่ 54 มีหนี้สินหมุนเวียน บริ ษทั มีหนี้เกือบ 7 ร้อยกว่าล้าน มีการชาระ 191
ล้าน จะเหลือ 5 ร้อยกว่าล้าน ดอกเบี้ยลดแล้ว มีโอกาสจะตัดหนี้กอ้ นใหญ่หรื อไม่

กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่

: ตอบ
อัต ราดอกเบี้ ย เมื่ อ สร้ า งตึ ก เสร็ จ ธนาคารจะเห็ น รายได้แ ละสภาพคล่ อ งของ
โรงพยาบาล ในการเจรจาเพื่ อขอลดดอกเบี้ ย นั้น มี โ อกาสมาก ซึ่ ง รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ได้เตรี ยมตัวแล้ว แต่สิ่งสาคัญคือขีดความสามารถของโรงพยาบาล จะ
ทาให้ขอ Rating ได้ ในปี 2560 ก็เชื่อว่าการไปเจรจากับทางธนาคารจะสามารถลด
อัตราดอกเบี้ ยในอนาคตได้ โดยจะใช้ผลการดาเนิ นการที่ เกิดขึ้นไปคุยกับธนาคาร
เพราะฉะนั้น DE ที่เห็นก่อนหน้านี้ 0.81 อีก 2 ปี DE ควรจะลดลงเพราะไม่ตอ้ งไป
จ่ายหรื อลงทุนอะไรมากมายในอีก 2 ปี ข้างหน้า

ผู้ถือหุ้น
(นำยศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี)

: สอบถำม
ไม่ทราบว่าเงินสดและรายการเงินกู้ ปี ที่แล้วมีมากแต่ปีนี้ หายไป ไม่ทราบว่ากระจาย
ไปอยูท่ ี่ไหน

กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่

: ตอบ
ธนาคารมีการสอบถามเช่นกัน บริ ษทั ฯ ขอกูไ้ ม่มาก กูเ้ พียงหกร้อยล้านบาท และใช้
เงิ น สดของตัว เอง จนการก่ อ สร้ า งเสร็ จ เรี ย บร้ อ ย กระแสเงิ น สดใหม่ ที่ เ ข้า มาก็
สามารถมาหมุนเวียนได้ ซึ่งธนาคารได้เสนอให้กเู้ พิ่มถ้าต้องการ บริ ษทั ฯก็อาจจะมี
กูห้ มุนเวียนในปี นี้ บางส่ วน แต่จะพยายามที่จะใช้ลกั ษณะการบริ หารแบบเงินกูแ้ ละ
เงินสด ซึ่ งในปี 58 ใช้เงินสดบางส่ วนในการก่อสร้างตึก ทาให้กนู้ อ้ ย พอสิ้ นปี นี้ ผล
การดาเนินการเป็ นบวก เงินสดก็เพิ่มขึ้น

ผู้ถือหุ้น
(นำยศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี)

: สอบถำม
และต้องใช้เงินสดในการดาเนินธุรกิจอยูใ่ นวงเงินประมาณเท่าไร

กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่

: ตอบ
เรื่ องรายได้ต่อเดือนประมาณ 20 กว่าล้านบาท ดังนั้นต่อเดือนบริ ษทั ฯ ใช้ประมาณนี้

ผู้ถือหุ้น
(นำยศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี)

: สอบถำม
หน้า 56 รายได้จากอาหารและเครื่ องดื่ม ปี 57 มี แต่ในปี 58 ไม่มี เข้าใจว่าน่าจะโอน
ให้บริ ษทั ลูกใช่ไหม
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เลขำนุกำรบริษัท

: ตอบ
ในส่วนรายได้อาหารและเครื่ องดื่มโอนไปอยู่ บริ ษทั เอส เค อาร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
ซึ่ง บริ ษทั ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน) ถือหุน้ 99.99% จะเห็นอยูใ่ นงบเช่นกัน

ผู้ถือหุ้น
(นำยศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี)

: สอบถำม
หมายเหตุ 4.13 ไม่ทราบว่าการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ “เมื่อมีการลดลงในมูลค่าของ
สิ นทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย” คืออะไร สิ นทรัพย์ที่มีการลดมูลค่าลงคืออะไร

ผู้สอบบัญชี

: ตอบ
เป็ นเรื่ องของการใช้นโยบายบัญชี บางรายการจะมีการเปิ ดเผย เผื่อว่าในอนาคตจะมี
สิ นทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ประเภทเงินลงทุนในตลาดที่บริ ษทั ฯ ถือไว้เพื่อเผื่อขาย
แต่ตอนนี้ยงั ไม่มี คาว่าเผื่อขายตามมาตรฐานทางบัญชี คือ ซื้ อไว้เพื่อเผื่อเก็งกาไรใน
อนาคต จะมีท้ งั เพื่อค้า เผื่อขายและเงินทุนทัว่ ไป การเพื่อค้าเป็ นธุรกิจที่ทามาหากิน
โดยการเทรดหุน้ เช่น บลจ, บริ ษทั หลักทรัพย์จดทะเบียน ก็จะมีการเทรดหุ ้นกันทุก
วัน ก็จะลงทุนเพื่อค้า ส่ วนคาว่าเผื่อขาย คือ เผื่อความต้องการในอนาคตบริ ษทั ฯ จะ
ขายเป็ นตามมาตรฐานบัญชี ส่วนสิ นทรัพย์ที่จะมีการลดมูลค่าลง คือ สิ นทรัพย์ทุกตัว
ถ้ามีเหตุหรื อมีขอ้ บ่งชี้ที่จะด้อยค่า จะต้องมีการประเมินเรื่ องด้อยภายในปี 2560 โดย
ใช้ TFS 7 กับ TFS 9 เป็ นเครื่ องมือทางการเงินจะถูกนามาใช้ ซึ่ งต้องมีการเปิ ดเผย
เพิ่มเติมมากขึ้น คือ สิ นทรัพย์ทุกตัวจะต้องถูกพิจารณาเรื่ องด้อยค่า ปั จจุบนั มีการใช้
แล้วเป็ นเครื่ องมือทางการเงินและการแบ่งสรรหุน้

ผู้ถือหุ้น
(นำยศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี)

: สอบถำม
หมายเหตุ 28 ค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้ ค่อนข้างมากทาไมเราต้องมีถึง 3 คอลัมน์ มัน
จะเป็ นบวกหรื อลบกับงบการเงิน

ผู้สอบบัญชี

: ตอบ
ข้อ 28.1 เป็ นสิ่ งที่ตามมาตรฐานบัญชีเรื่ องภาษีเงินได้จะเป็ นรายจ่าย ให้แสดงรายการ
ที่ ปรากฏอยู่ในงบกาไรขาดทุนที่ มีผลแตกต่างทางด้านภาษีกบั บัญชี ในส่ วน 28.2
เป็ นเรื่ องการกระทบตัวเลขระหว่างกาไรทางบัญชีกบั กาไรทางภาษี ก็มีผลแตกต่าง
เกิ ดจากกาไร และตัวเลขที่ แสดงใน 28.2, 28.3 สุ ดท้ายเรื่ องอัตราภาษี ที่แท้จริ งที่
ปรากฏอยูใ่ นงบการเงินในแต่ละกิจการ ทั้งงบย่อย งบการเงินรวม ในงบการเงินรวม
จะอยูท่ ี่อตั รา 20% อันนี้ เป็ นรู ปแบบทางด้านที่ใช้กบั บัญชี ชัว่ โมงในการสอบทาน
เพราะต้องแสดงและค้นหารายการที่ เ ป็ นข้อ แตกต่ างระหว่างหลักการบัญ ชี และ
หลักการภาษี จึ งต้องมาแยก 2 ส่ วน เป็ นผลแตกต่างชั่วคราว กับผลแตกต่างถาวร
จะต้องถูกแสดงในงบทางการเงิน
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ผู้ถือหุ้น
(นำยศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี)

: สอบถำม
หน้า 102 โรงพยาบาลรัทริ นทร์ มีผลการดาเนินงานอย่างไร

กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่

: ตอบ
โรงพยาบาลรั ท ริ น ทร์ ตั้ง อยู่ที่ บ างปู ต รงข้า มกับ นิ ค มอุ ต สาหกรรม สภาพของ
โรงพยาบาล มี 50 เตียง ขยายได้เต็มที่ 70 เตียง รายได้อยูป่ ระมาณเดือนละ 10 ล้าน
บาท กาไรสุ ท ธิ จ ะอยู่ที่ ล ้านกว่าๆ รายได้ข องรั ท ริ นทร์ เ ป็ นประมาณ 8% ของ
ศิคริ นทร์ ท้ งั หมด โรงพยาบาลรัทริ นทร์ ก่อนหน้านี้ เป็ นฐานหลักของประกันสังคม
แต่ปัจจุ บันมี การจากัดโควต้าประกันสัง คมประมาณ 4 หมื่ น ปั จจุ บันสภาพที่ อ ยู่
บริ เวณบางปูดีข้ ึน รถไฟฟ้ าเข้าถึง ที่อยูอ่ าศัยก็เพิ่มขึ้น แนวโน้มในปี นี้ รายได้ในส่ วน
คนไข้ทวั่ ไปกับคนไข้บริ ษทั จะมากขึ้น คิดว่าต่อไปรัทริ นทร์ รายได้ต่อเดือนจะเฉลี่ย
ไม่ต่ากว่า 10 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น
(นำยชนะ รุ่งแสง)

: สอบถำม
ในระบบบัญชี ก็มกั จะมีผิดพลาดโดยทั้งตั้งใจและไม่ต้ งั ใจ แต่ทางรั ฐบาลได้ออก
ข้อบังคับเสมือนนิรโทษกรรมทางภาษี ศิคริ นทร์ได้ใช้โอกาสนี้หรื อไม่

ผู้สอบบัญชี

: ตอบ
เนื่ องจากขนาดของบริ ษทั ไม่อยูใ่ นกลุ่มสิ ทธิ ประโยชน์ในนิ รโทษกรรมที่ จะได้รับ
ประโยชน์ คือพวกเอสเอ็มอี แต่ของบริ ษทั ศิ คริ นทร์ เป็ นบริ ษทั มหาชน จึ งไม่เข้า
เงื่อนไข

กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่

: เพิม่ เติม
ตอนนี้ โรงพยาบาลให้ความสาคัญกับระบบตรวจสอบบัญชี และขอชื่นชมทีมผูส้ อบ
บัญชีธรรมนิติโดยเฉพาะมาตรฐานบัญชีต่างๆ ได้นามาใช้กบั โรงพยาบาล ซึ่ งบริ ษทั
มหาชนตอนนี้ ตลาดหลักทรั พย์พยายามเน้นเรื่ องการตรวจสอบบัญชี ที่เป็ นระบบ
บริ ษทั ฯ ค่อนข้างจะผ่อนคลายที่ทางด้านธรรมนิติได้ช่วยงานส่วนนี้มาก

ผู้ถือหุ้น
(นำยศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี)

: สอบถำม
มีกาไรเกิดจากการตีมูลค่าทรัพย์สิน 240 ล้าน ปี ที่แล้วกาไร 115 ล้าน ที่สามารถจ่าย
ปั นผลได้ มีตวั เพิ่มเข้ามาอีก 240 ล้าน เกิดจากการที่ตีมูลค่าทรัพย์สิน อยากทราบว่าปี
นี้เราตีให้เป็ นค่าบวก ปี หน้าเราจะตีอย่างไร ใช้แบบตีทุกปี 2 ปี ตี หรื อว่ามีผรู ้ ้องเรี ยน
แล้วค่อยตี
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เลขำนุกำรบริษัท

: ตอบ
ตามหลักการของบัญชีบริ ษทั ที่อยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์จะต้องประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ทุก 5 ปี ซึ่ งการประเมินปี ล่าสุ ดในปี 2553 ครั้งนี้ ครบ 5 ปี ในการประเมิน จะเห็นว่า
ในการประกาศงบกาไรขาดทุน จะมีค่าเสื่ อมของอาคาร ของที่ดิน เมื่อครบ 5 ปี จะให้
ประเมินทรัพย์สินตัวนี้ข้ ึนมาใหม่วา่ ยังเหลือมูลค่าเท่าไร

ผู้สอบบัญชี

: เพิม่ เติม
มาตรฐานกาหนดขั้นต่ าว่าต้อง 5 ปี แต่ถา้ มีเหตุบ่งชี้ ว่าทรัพย์สินจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้ น
หรื อลดลง อาจจะต้องตีทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ ฉะนั้นใน5ปี ก็อาจจะตีก่อน เป็ นเรื่ อง
ของการพิจารณาของฝ่ ายบัญชีและฝ่ ายบริ หาร ผูส้ อบบัญชีได้มีการดาเนินการในการ
ตรวจสอบว่ามีเหตุบ่งชี้อะไรหรื อไม่ สิ นทรัพย์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นหรื อลดลงหรื อไม่ ก็จะ
มีกระบวนการตรวจสอบ อย่างน้อย5ปี ทบทวน1ครั้ง

ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึ งได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบดุล งบกาไรขาดทุน
ประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบดุล และงบกาไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผา่ นการรับรอง
จากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี้
มีผ้ถู ือหุ้นที่
จำนวน (เสียง)
คิดเป็ นร้ อยละ (%)
เห็นด้วย
81,926,706
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสี ยง
0
0.0000
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (244 รำย)
81,926,706
100.0000
หมำยเหตุ ในระหว่างประชุมมีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้น 5 ราย จานวนหุน้ 545,653 หุน้

วำระที่ 5

พิจำรณำอนุมตั จิ ดั สรรเงินกำไรประจำปี และจ่ ำยเงินปันผล

ประธำน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การพิจารณาอนุ มตั ิจดั สรรเงิ นกาไรประจาปี และเงิ นปั นผล ซึ่ งเมื่ อ
บริ ษทั มีกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา ก็มีหลักเกณฑ์ครบถ้วนที่จะจ่ายเงินปั นผลได้ ตามกฎหมายก็จะจัดสรรเงิน
สารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เพื่อพิจารณาจ่ายเงิ นปั นผล ซึ่ งการอนุ มตั ิตอ้ งมีการลงมติเช่นเดี ยวกัน และได้มอบหมายให้
เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูร้ ายงานในวาระนี้
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เลขำนุกำรบริษัท ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 25 และพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 115 และ
116 บริ ษทั จะต้องจัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปี เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 เป็ นเงินจานวน 5,780,652.75 บาท และ
ตามนโยบายจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั กาหนดให้จ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิ ได้ไม่เกินร้อยละ 70 กาไรสุ ทธิ สิ้ นสุ ด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 จานวน 115,613,055 บาท ทั้งนี้ คิดเป็ นเงิ นโดยรวมไม่เกิ น 75,148,485.75 บาท โดยบริ ษทั กาหนดให้
จ่ายเงินปั นผลในปี 2558 ในอัตราหุ ้นละ 65 สตางค์ หรื อ 0.65 บาท โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนนและสิ ทธิ รับเงิ นปั นผล ในวันที่ 17 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่ อตามมาตรา 225 ของ พรบ.
หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบี ยนในวันที่ 18 มี นาคม 2559 และกาหนดจ่ ายเงิ นปั นผลในวันที่
19 พฤษภาคม 2559 ซึ่งการใช้สิทธิน้ ีจะต้องรอการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ผู้ถือหุ้น
(นำยธรรมนูญ จุลมณีโชติ)

กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่

: สอบถำม
การจ่ายเงินปั นผลทาไมต้องรอถึงเดื อนพฤษภาคม สหยูเนี ยนประชุมวันนี้ พรุ่ งนี้ ก็
จ่ายเลย เพราะหลายปี เคยเสนอกับท่าน ดร.พนัส ปี ดาเสถียร ท่านว่าอีก 2 อาทิตย์จ่าย
ผมบอกว่าทาไมต้องรอ ท่านก็จ่ายให้เลย และหลังจากนั้น ประชุมเสร็ จทุกครั้งก็จ่าย
ให้เลย เพราะเซ็นเช็คเข้าบัญชีที TSD ง่ายมากเพราะปิ ดบัญชีมาตั้งนานแล้ว จะได้เริ่ ม
สิ่ งใหม่ๆ ได้
: ตอบ
เรื่ องของกาหนดวันขอรับไปศึกษา

ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดสอบถาม ประธานจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไรประจาปี
และจ่ายเงินปั นผลประจาปี
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไรและจ่ายเงินปั นผลประจาปี โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. อนุมตั ิจดั สรรเงินกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมายเป็ นเงิน 5,780,652.75 บาท
2. อนุ มตั ิจ่ายเงิ นปั นผลประจาปี 2558 ในอัตราหุ ้นละ 0.65 บาท โดยให้กาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่ มีสิทธิ รับ เงิ น
ปั นผล (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 18 มีนาคม 2559 และกาหนดวันจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว ในวันที่ 19 พฤษภาคม
2559 ด้วยคะแนนเสี ยงเอกฉันท์ ดังนี้
มีผ้ถู ือหุ้นที่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (245 รำย)

จำนวน (เสียง)
81,929,504
0
0
81,929,504

คิดเป็ นร้ อยละ (%)
100.0000
0.0000
0.0000
100.0000
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วำระที่ 6

พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่ ำสอบบัญชีประจำปี 2559

ประธำน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้คณะกรรมการบริ ษทั นาเสนอที่
ประชุม ผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้งบริ ษทั สอบบัญชี ธรรมนิ ติ จากัด โดย นายพจน์ อัศวสันติชยั ทะเบี ยนเลขที่ 4891 และ
นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบี ยนเลขที่ 6699 หรื อผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตรายอื่ นในสานักสอบบัญชี เป็ นผูส้ อบบัญชี
ประจาปี 2559 ของบริ ษทั และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2559 เป็ นจานวนเงิ น 1,050,000 บาท ซึ่ งเป็ นจานวนเงิ นที่
เพิ่มขึ้นจากปี ที่ ผ่านมา จานวน 50,000 บาท เนื่ องจากมาตรฐานบัญชี ใหม่ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีเนื้ องานที่ ตอ้ งจัดทาและ
ตรวจสอบเพิ่มขึ้น
สาหรั บผูส้ อบบัญชี ที่เสนอในครั้ งนี้ มี คุณ สมบัติครบถ้ว นตามกฎหมายและไม่ ขดั หลักเกณฑ์เงื่ อ นไข
หมุนเวียนผูส้ อบบัญชีของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แต่ประการใด
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดสอบถาม ประธานจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
และค่าสอบบัญชีประจาปี 2559 โดยไม่รวมค่าบริ การอื่น
ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งบริ ษทั สอบบัญชี ธรรมนิ ติ จากัด โดย นายพจน์ อัศวสันติชยั ทะเบียนเลขที่ 4891
และ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรื อผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นในสานักสอบบัญชี เป็ นผูส้ อบบัญชี
ประจาปี 2559 ของบริ ษทั และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2559 เป็ นจานวนเงิ น 1,050,000 บาท ซึ่ งเป็ นจานวนเงิ นที่
เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ปี ที่ผา่ นมา จานวน 50,000 บาท ด้วยคะแนนเสี ยงเอกฉันท์ ดังนี้
มีผ้ถู ือหุ้นที่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
รวมจำนวนผู้ออกเสียง(245 รำย)

วำระที่ 7

จำนวน(เสียง)
81,929,504
0
0
81,929,504

คิดเป็ นร้ อยละ(%)
100.0000
0.0000
0.0000
100.0000

พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีค่ รบออกตำมวำระ

ประธำน ชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 9 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติมหาชน
กาหนดให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 เป็ นอัตราโดยกรรมการที่พน้ ตาแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่ง
ใหม่ได้ คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวน 15 คน ดังนั้นกรรมการที่ครบออกตามวาระ 5 คน มี ดังนี้
1. พลตารวจโทจารักษ์ แสงทวีป
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริ หาร
2. นายศักดิ์ชยั
ธนบุญชัย
รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน
3. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์
กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. นายกษิดิศ
อัชนันท์
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
5. ดร.ทิม
นพรัมภา
กรรมการและกรรมการสรรหา
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และเนื่ องจากไม่มีผูถ้ ือหุ ้นรายใดเสนอบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกให้ดารง
ตาแหน่ งกรรมการล่วงหน้าตามที่ บริ ษทั ได้เผยแพร่ ข่าวสารออกไปตั้งแต่วนั ที่ 14 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริ ษทั จึ ง
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาให้บุคคลดังกล่าวกลับเข้ามาดารง
ตาแหน่ง ดังนี้
1. พลตารวจโทจารักษ์ แสงทวีป
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริ หาร
2. นายศักดิ์ชยั
ธนบุญชัย
รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน
3. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์
กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. นายกษิดิศ
อัชนันท์
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
5. ดร.ทิม
นพรัมภา
กรรมการและกรรมการสรรหา
ไม่มี ผูถ้ ื อหุ ้น ท่ า นใดสอบถาม ประธานจึ งเสนอให้ที่ ประชุ ม ลงมติ พิจ ารณาเลื อ กตั้ง กรรมการแทน
กรรมการที่ครบออกตามวาระ
ที่ ประชุมมี มติอนุ มตั ิเลื อกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ออกจากตาแหน่ งตามวาระ โดยเห็ นชอบให้
กรรมการ 5 คนเดิมที่ครบออกตามวาระกลับเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยงข้าง
มาก ดังนี้
1. พลตารวจโทจารักษ์ แสงทวีป
มีผ้ถู ือหุ้นที่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (244 รำย)

รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริ หาร
จำนวน (เสียง)
68,675,144
0
13,181,400
81,856,544

คิดเป็ นร้ อยละ (%)
83.8969
0.0000
16.1030
100.0000

2. นายศักดิ์ชยั ธนบุญชัย รองประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
มีผ้ถู ือหุ้นที่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (245 รำย)

จำนวน (เสียง)
68,748,004
100
13,181,400
81,929,504

คิดเป็ นร้ อยละ (%)
83.8969
0.0001
16.0887
100.0000
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3. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
มีผ้ถู ือหุ้นที่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (245 รำย)

จำนวน (เสียง)
68,748,004
100
13,181,400
81,929,504

คิดเป็ นร้ อยละ (%)
83.8969
0.0001
16.0887
100.0000

4. นายกษิดิศ อัชนันท์ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
มีผ้ถู ือหุ้นที่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (245 รำย)

จำนวน (เสียง)
68,748,104
0
13,181,400
81,929,504

คิดเป็ นร้ อยละ (%)
83.9112
0.0000
16.0887
100.0000

5. ดร.ทิม นพรัมภา กรรมการและกรรมการสรรหา
มีผ้ถู ือหุ้นที่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (244รำย)

วำระที่ 8

จำนวน (เสียง)
67,294,011
0
13,181,400
80,475,411

คิดเป็ นร้ อยละ (%)
83.6205
0.0000
16.3794
100.0000

พิจำรณำกำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำร

ประธำน แจ้งต่อที่ประชุม โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริ ษทั
เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคน ทุกคณะ ทั้งคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยทุก
ชุด ในรู ปของเงิ นประจาตาแหน่ ง เบี้ ยประชุม และบาเหน็จ ประจาปี 2559 เป็ นเงิ นจานวน 9,975,000 บาท ซึ่ งเป็ นเงิ น
จานวนเท่ากับ 5 ปี ที่ผา่ นมา
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดสอบถาม ประธานจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
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ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ ทั้งคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
ในรู ปของเงินประจาตาแหน่ง เบี้ยประชุม และบาเหน็จ เป็ นเงินรวม 9,975,000 บาท ซึ่งเป็ นจานวนเงินเท่ากับ 5 ปี ที่ผ่านมา
ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทั้งหมด ดังนี้
มีผ้ถู ือหุ้นที่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (245 รำย)

วำระที่ 9

จำนวน(เสียง)
81,926,504
0
3,000
81,929,504

คิดเป็ นร้ อยละ(%)
99.9963
0.0000
0.0036
100.0000

พิจำรณำขยำยระยะเวลำกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิม่ ทุน แบบมอบอำนำจทัว่ ไป (General Mandate)
ประธำน มอบหมายให้เลขานุการบริ ษทั รายงานให้ที่ประชุมทราบ

เลขำนุกำรบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบ สื บเนื่ องจากการอนุม ัติประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น เมื่อวันที่ 22 เมษายน
2558 ปี ที่แล้ว ที่อนุมตั ิให้ขยายระยะเวลาจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนจานวน 20 ล้านหุน้ ในแบบมอบอานาจทัว่ ไป กรณี ที่การจัดสรร
ยังไม่เสร็ จสิ้นข้อกาหนดตลาดหลักทรัพย์เสนอที่ประชุมให้พิจารณาขยายระยะเวลาจัดสรร ซึ่งคณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่ามี
ความจาเป็ นที่จะขอให้ขยายระยะเวลาการจัดสรรเพิม่ ทุนต่อไปอีก 1 ปี โดยเงื่อนไขการจัดสรรเป็ นไปตามเงื่อนไขเดิมที่ขอ
อนุ มตั ิไว้ การขอขยายการจัดสรรเพิ่มทุนวาระนี้ สาระสาคัญเหมือนเดิ มเกื อบทั้งหมด มีเพียงแก้ไขเฉพาะข้อ 2 เรื่ องการ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 5,000,000 หุน้ ให้กบั บุคคลในวงจากัด
เนื่องจากคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.72/ 2558 เรื่ องการอนุญาตให้บริ ษทั จดทะเบียนสามารถที่จะเสนอ
ขายหุน้ ให้แก่บุคคลในวงจากัด โดยประกาศนี้มีผลประกาศใช้ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 จึงมีการปรับเปลี่ยนข้อความในข้อที่
2 ซึ่ งได้เปลี่ยนประกาศตามนี้ “ การจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 5,000,000 หุ ้นมูลค่าที่ ตราไว้ หุ ้นละ 6.50 บาท ทั้ง
จานวนหรื อแต่บางส่ วนในคราวเดี ยวกันหรื อต่างคราวกันให้แก่ นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงและหรื อนักลงทุ นประเภท
สถาบัน ซึ่งเป็ นบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 เรื่ องการ
ขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ออกใหม่ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ครั้งนี้ให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูม้ ีอานาจ
พิจารณาจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนดังกล่าว โดยคณะกรรมการจะดาเนิ นการให้การกาหนดวัตถุประสงค์ราคาเสนอขายเงื่อนไขให้
เป็ นไปตามเพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริ ษทั โดยราคาเสนอขายนั้นจะไม่ต่ากว่าราคาถัวเฉลี่ยส่ วนน้ าหนักของหุ ้นใน
ตลาดหลักทรัพย์ยอ้ นหลังไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ทาการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทาการติดต่อกัน ก่อนกาหนดราคาเสนอขาย
หุน้ นั้นโดยราคาที่นามาถัวเฉลี่ยต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุน้ ในแต่ละวันทั้งนี้แต่วนั กาหนดราคาเสนอขายหุน้ ต้องไม่
เกิน 3 วันทาการ ก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผูล้ งทุน”
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดสอบถาม ประธานจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุน แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate)
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ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate)
ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ดังนี้
มีผ้ถู ือหุ้นที่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (245รำย)

วำระที่ 10

จำนวน (เสียง)
81,926,504
0
3,000
81,929,504

คิดเป็ นร้ อยละ (%)
99.9963
0.0000
0.0036
100.0000

พิจำรณำเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ำมี)

ประธำน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า โดยกฎหมายการเสนอเรื่ องใดให้พิจารณาในวาระนี้ ผูเ้ สนอเรื่ อง
จะต้องมีเสี ยงสนับสนุ นข้อเสนอไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้ท้ งั หมด อย่างไรก็ตามหากท่านผูถ้ ือหุ ้น
ท่านใดมีความประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรื อสอบถาม ก็สามารถทาได้ในวาระนี้
ผู้ถือหุ้น
(นำยธรรมนูญ จุลมณีโชติ)

: สอบถำม
ถ้ากรณี มีงบกระแสเงินสดติดลบ 150,000,000 บาท เพราะเหตุใดบริ ษทั ถึงไม่ตอ้ งการ
เงินเพื่อมาทาให้มี Cash Flow ที่ดีข้ ึน

เลขำนุกำรบริษัท

: ตอบ
ในส่ วนการดาเนิ นงานบริ หารงานเรามีคู่มือทางการเงิ นหลายรู ปแบบในเรื่ องการ
ปรับต้นทุนทางการเงินด้วยการเจราจากับสถาบันการเงินหรื อธนาคารพาณิ ชย์ ส่วน
หนึ่งเป็ นตัวที่สามารถมาดูแลต้นทุนทางการเงินตรงนี้ได้ การจาหน่ายหุน้ ให้กบั ผูถ้ ือ
หุ ้น ตรงนี้ เราขอขยายระยะเวลาออกไปก่ อ นเพื่ อ ที่ จะมาทาแผนและปรึ ก ษากับ
คณะกรรมการบริ ษทั ก่อน

กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่

: เพิม่ เติม
โดยหลักการทางการเงินนั้นสิ่ งดีที่สุดคือเงินสด การขออนุญาตตรงนี้ เพื่อเป็ นสิ ทธิ์ ที่
มีอยู่ ถ้าทางโรงพยาบาลทากาไรตามที่คาดการณ์เราก็คงใช้เพียงบางส่วนเท่านั้นเอง

ผู้ถือหุ้น
(นำยธนพัทธ์ วัชรสุ ชัย)

: สอบถำม
1. โรงพยาบาลศิคริ นทร์เปิ ดรับผูป้ ่ วยเฉพาะทางที่มากขึ้นเพื่อรองรับผูป้ ่ วยที่มากขึ้น
โดยเฉพาะผูป้ ่ วยที่มาจากต่างประเทศ มีการเตรี ยมพร้อมอย่างไรบ้าง
2. ในเรื่ องแพทย์ประเทศไทยมีความขาดแคลนค่อนข้างสู ง ทาอย่างไรให้แพทย์อยู่
กับเรามากขึ้น
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3. โรงพยาบาลมีแนวคิดที่สร้างโรงเรี ยนทางการแพทย์บา้ งหรื อไม่
4. แนวโน้มประชากรประเทศไทยมีประชากรผูส้ ู งอายุมากขึ้นจะมีการสร้างบ้านพัก
คนชราหรื อไม่
5. ที่ จอดรถโรงพยาบาลมีแนวคิดในการสร้างพื้นที่ รองรับผูป้ ่ วยที่ เพิ่มขึ้นอย่างไร
หรื อมีการสร้างตึกเพิ่มหรื อไม่
6. โรงพยาบาลมีการขยายกิจการในการทา M&A หรื อขยายตึกเพิม่ ไหม
เลขำนุกำรบริษัท

: ตอบ
ในส่ วนของคนไข้ต่างชาติ ทางด้านภาษา เบี้องต้นเรามีล่ามจานวนเพียงพอต่อการ
ดูแลลูกค้า สาหรับลูกค้าที่ไม่มีล่ามของภาษานั้นๆ เราจะมี Contract กับสถานทูต
ประเทศนั้นเพื่อให้ขอ้ มูลกับทางเรา

กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่

: เพิม่ เติม
เรื่ องที่จอดรถมีเพียงพอ ส่วนเรื่ องของอาคารในอนาคตอาจจะมีแผนทาการสร้างอีก
ถ้ามีโอกาส และในเรื่ องของบุคลากรด้านการแพทย์ทางโรงพยาบาลได้รับมาตรฐาน
JCI ซึ่ งทาให้แพทย์ที่มีความสามารถให้ความสนใจกับโรงพยาบาลศิคริ นทร์ ส่ งผล
ให้ ส ามารถดึ ง แพทย์ที่ มี ค วามสามารถเฉพาะทางมาอยู่กับ เราได้ม ากขึ้ น ส่ ว น
โรงเรี ยนแพทย์ โรงพยาบาลเอกชนไม่สามารถที่จะสร้างได้ แต่โรงเรี ยนพยาบาลอาจ
มี เกี่ยวกับผูส้ ู งวัย เราจะไม่สร้างที่พกั ผูส้ ู งอายุ การที่จะทาที่พกั ผูส้ ู งวัยเราเรี ยก Real
Estate แต่ที่เราจะทาคือการรักษาผูส้ ูงอายุ

ผู้ถือหุ้น
(นำงธัญธร อรัญญำเกษมสุ ข )

: สอบถำม
ทุกครั้งที่ มา จะเห็ นพื้นที่ โรงพยาบาลเพิ่มขึ้นจึ งอยากทราบว่าพื้นที่ ที่ศิคริ นทร์ เป็ น
เจ้าของมี เท่ าไหร่ และโรงพยาบาลรั ทริ นทร์ และโรงพยาบาลศิ คริ นทร์ หาดใหญ่
เท่าไหร่

กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่

: ตอบ
ศิคริ นทร์มีสองแปลงประมาณ 18 ไร่ และอีกสองแปลงด้านข้าง เช่า 15 ปี ส่วนเรื่ อง
การซื้ ออยู่ในระหว่างเจรจา สาหรับ โรงพยาบาลรั ทริ นทร์ บริ ษทั ฯ ถื อหุ ้น 100 %
และโรงพยาบาลศิคริ นทร์หาดใหญ่ บริ ษทั ฯ ถือหุน้ อยู่ 10 %

ผู้ถือหุ้น
(สมำคมส่ งเสริมผู้ถือหุ้นไทย)

: สอบถำม
ขอทราบความคืบหน้าเข้าโครงการร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนในการต่อต้านการ
ทุจริ ตคอรัปชัน่
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เลขำนุกำรบริษัท

: ตอบ
บริ ษทั ฯ ได้สมัค รเป็ นสมาชิ กทางชมรมแล้ว และได้รับ การตอบรั บ เป็ นสมาชิ ก
เรี ยบร้อยแล้ว ซึ่งอยูใ่ น Level 1

ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่ วมประชุมโดยพร้อมเพียง
กันพร้อมกับให้คาแนะนา และข้อเสนอที่เป็ นประโยชน์และขอบคุณที่สนับสนุนกิจกรรมของบริ ษทั สม่าเสมอด้วยดีตลอด
มา ในนามของคณะกรรมการขอยืนยันว่าจะกากับดูแล และร่ วมบริ หารงานของบริ ษทั อย่างเต็มที่ดว้ ยความสุ จริ ตและชอบ
ธรรม เพื่อประโยชน์กลับคืนให้ผูถ้ ือหุ ้นอย่างเต็มกาลังความสามารถ และขอปิ ดการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 38
ประจาปี 2559

ปิ ดประชุมเวลำ 11.30 นำฬิ กำ

ลงชื่อ..........................................................................ประธานในที่ประชุม
(นายเสนีย ์ จิตตเกษม)

ลงชื่อ........................................................................ผูบ้ นั ทึกการประชุม
(นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์)

