รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ครั้งที่ 39
บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหำชน)
---------------------------------------------ประชุมเมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 8 โรงพยาบาลศิ คริ นทร์ อาคาร 3 เลขที่ 4/29 หมู่ 10
ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร
มีผถู ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเอง จานวน 58 ราย และผูถ้ ือหุน้ ที่รับมอบฉันทะ จานวน 155 ราย รวมทั้งสิ้ น 213 ราย
นับรวมจานวนหุน้ ทั้งสิ้น 95,308,715 หุน้ จากจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดของบริ ษทั จานวน 151,009,415 หุ ้น หรื อคิด
จานวนหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมเป็ นร้อยละ 63.1144 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด ครบเป็ นองค์
ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั
เริ่ มประชุมเวลา 09.00 นาฬิกา โดยมี นายเสนีย ์ จิตตเกษม ประธานกรรมการ ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าว
แนะนาประธานที่ปรึ กษา, กรรมการ, ผูบ้ ริ หารและผูเ้ กี่ยวข้องที่เข้าร่ วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย
กรรมกำร ทีเ่ ข้ ำร่ วมประชุม
1. นายเสนีย ์ จิตตเกษม
2. พล.ต.ท.จารักษ์ แสงทวีป
3. นายศักดิ์ชยั ธนบุญชัย
4. นายสัญญา ศรายุทธ
5. นายแพทย์อติรัชต์ จรู ญศรี
6. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์
7. นายชัยสิ ทธ์ วิริยะเมตตากุล
8. นายกระจ่าง จารุ พฤกษ์พนั ธ์
9. นายจรัญ วิวฒั น์เจษฎาวุฒิ
10. นายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท์
11. นายเสนีย ์ กระจ่างศรี
12. นายกษิดิศ อัชนันท์
13. นายสุชีพ บุญวีระ
14. ดร.วิชญะ เครื องาม
15. ดร.ทิม นพรัมภา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการ และกรรมการบริ หาร
กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการสรรหา
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการสรรหา

ทีป่ รึกษำคณะกรรมกำร ทีเ่ ข้ ำร่ วมประชุม
1. พล.อ.วิโรจน์ แสงสนิท
2. นายกิติพนั ธุ์ ศศะนาวิน

ประธานที่ปรึ กษาคณะกรรมการ
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการ
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3. นายอานาจ คล้ายไทย
4. พล.อ.เอกชัย จันทร์ศรี
ผู้บริหำร ทีเ่ 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
9. นางสุรีรัตน์ ลีลม

ที่ปรึ กษาคณะกรรมการ
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการ

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

ผู้สอบบัญชี ทีเ่ ข้ ำร่ วมประชุม
1. นายพจน์ อัศวสันติชยั
2. นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพฒั น์
ประธำนกรรมกำร มอบหมายให้ นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์ เลขานุการบริ ษทั แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่ อง
ขั้นตอนในการประชุมเพื่อให้ผถู ้ ื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
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ในครั้งนี้ บริ ษทั ฯได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอเรื่ องที่เห็ นสมควร
บรรจุเป็ นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้าในระหว่างวันที่
23 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560 ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระ หรื อเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการแต่อย่างใด รวมทั้งได้เผยแพร่ หนังสื อเชิ ญประชุมในเว็บไซต์ของบริ ษทั และแจ้งต่อตลาด
หลักทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ตั้ง แต่ วนั ที่ 20 มี นาคม 2560 แล้ว บริ ษทั ยัง จัด เตรี ย มข้อ บัง คับของบริ ษ ัท ทั้ง ภาษาไทย
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
เลขำนุกำรบริษัท แจ้งขอแก้ไขข้อมูลในรายงานประจาปี 2559 หน้า 249 ส่ วนของตารางค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษทั แก้ไข ปี ค.ศ. 2017 เป็ น ปี ค.ศ. 2016 ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม
วำระที่ 1

เรื่องทีป่ ระธำนแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทรำบ

ประธำนกรรมกำร ชี้ แจงให้ผถู ้ ือหุ ้นรับทราบว่า เพื่อให้การประชุมเป็ นไปด้วยความโปร่ งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ อาสาทาหน้าที่เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน จานวน 2 - 3 ท่าน
ซึ่งมีผถู ้ ือหุน้ อาสาสมัครมา 3 ท่าน ดังนี้
1. นางสาวสร้อยมุกดา มีชยั โย
2. นางสาวรัชดาภรณ์ กุนโคตร
3. นางพนิดา วิมลศิริพรรณ
ในระหว่างการประชุมหากท่านผูถ้ ือหุ ้นท่านใดจะสอบถาม หรื อซักถามเรื่ องราวตามวาระนั้นๆ กรุ ณา
แจ้งชื่อ นามสกุลก่อนสอบถามหรื อซักถามเพื่อประโยชน์ในการบันทึกการประชุมด้วย และการพิจารณาในวาระใดที่ตอ้ งมี
การลงมติ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการรวบรวมคะแนน จะขอพิจารณาให้ดาเนิ นการในวาระต่อไปก่อนที่จะทราบผลคะแนน
โดยจะแทรกรายงานผลคะแนนให้ทราบทันทีที่การนับคะแนนเสร็ จ
ที่ประชุมรับทราบ
วำระที่ 2

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

ประธำนกรรมกำร ได้แจ้งต่อที่ ประชุ มว่า บริ ษทั ได้จัดส่ งรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้ งที่
1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมฯ รวมทั้งได้เผยแพร่ ไว้
ในเว็บไซต์แล้ว จึงขอเสนอให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ไม่มีผใู ้ ดเสนอแนะหรื อขอแก้ไขรายงานการประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม วิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 ด้วย
คะแนนเสี ยงข้างมาก ดังนี้

4

มีผ้ถู ือหุ้นที่
จำนวน (เสียง)
คิดเป็ นร้ อยละ (%)
เห็นด้วย
95,318,125
99.9973
ไม่เห็นด้วย
5
0.0000
งดออกเสี ยง
2,520
0.0026
บัตรเสี ย
0
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (215 รำย)
95,320,650
100.0000
หมำยเหตุ ในระหว่างประชุมมีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย จานวนหุน้ 11,935 หุน้
วำระที่ 3

พิจำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2559

ประธำนกรรมกำร มอบหมายให้ นายสุ ริย นั ต์ โคจรโรจน์ เลขานุ การบริ ษ ัท เป็ นผูร้ ายงานผลการ
ดาเนินงานในรอบปี 2559 ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งในวาระนี้ไม่มีการลงมติ แต่หากท่านผูถ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์จะแนะนา
หรื อซักถามก็สามารถทาได้
เลขำนุกำรบริษัท รายงาน บริ ษทั ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ในปี 2559 ที่ ผ่านมาบริ ษทั
ศิคริ นทร์ จากัด(มหาชน) ได้ทาตามพันธกิจขององค์กรนัน่ คือ The International Premium Hospital โรงพยาบาลที่อยูใ่ น
เครื อทั้งหมดของบริ ษทั จะดาเนิ นไปตามพันธกิ จนี้ ซึ่ งการายงานผลการดาเนิ นงานในปี ที่ ผ่านมาจะสรุ ปเป็ น 5 มุมมอง
ประกอบด้วย
1. การลงทุน
ในปี 2559 ที่ผา่ นมา โรงพยาบาลศิคริ นทร์กรุ งเทพ ได้เปิ ดให้บริ การในส่ วนของอาคาร 3 รวม
ไปถึงศูนย์โรคหัวใจที่ได้รั บมาตรฐานการรักษาในระดับสากล JCI เฉพาะรายโรคหัวใจ มีการเปิ ดห้องพักผูป้ ่ วย
ให้บริ การเพิ่มเติมอีก 2 ชั้นคือ ชั้น9 และ ชั้น10 ซึ่ งทาให้มีห้องพักเพิ่มขึ้ นมาอีกประมาณ 50 ห้อง ทั้งยังมี การ
ปรับปรุ งมาตรฐานทางการแพทย์ให้เกิดศูนย์เฉพาะทางด้านในด้านต่างๆ เช่น ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์อุบตั ิเหตุฉุกเฉิ น
ศูนย์หลอดเลือดและระบบประสาทและศูนย์โรคเบาหวานซึ่ งทั้ง 2 ศูนย์น้ ี ได้รับมาตรฐานจากการรักษาในระดับ
สากล JCI เช่นกัน รวมไปถึงโรงพยาบาลรัทริ นทร์ เป็ นโรงพยาบาลที่ดูแลทั้งผูป้ ่ วยประกันสังคมและลูกค้าทัว่ ไป
จะเห็นได้วา่ ในปี 2559 ที่ผา่ นมา โรงพยาบาลรัทริ นทร์มีผปู ้ ระกันตนเพิ่มมากขึ้นด้วย
2. การวางระบบสมาชิก
ทางบริ ษทั ฯ ได้เริ่ มทาระบบสมาชิ ก Royalty Program เริ่ มจากเปิ ดตัวบัตรสมาชิ กซึ่ งจะไม่
เหมือนครั้งที่ ผ่านมา คื อเป็ นการร่ วมมื อกันระหว่าง Smart purse และ Visa ซึ่ งตัวบัตรจะเหมือนบัตรเงิ นสด
สามารถใช้จ่ายและมีระบบแลกแต้ม (point) สามารถใช้ที่ 7-11ได้ เป็ นการCo-brand ร่ วมกับ Thai Smart Card จะ
มีการเปิ ดให้ใช้ภายในปี นี้ รู ปแบบบัตรจะเหมื อนกับบัตรเครดิ ตหรื อเดบิ ตสามารถใช้จ่ายแทนเงิ นสดได้เลย
นอกจากระบบสมาชิกแล้วยังได้จดั โครงสร้างในการดูแลลูกค้า จัดประเภทหมวดหมู่ลูกค้าให้ชดั เจน เช่น ลูกค้า
ทัว่ ไปหรื อลูกค้าสมาชิก ลูกค้าประกัน ลูกค้าบริ ษทั คู่สัญญา หรื อแม้แต่ลูกค้าชาวต่างชาติ สาเหตุเนื่ องมาจากทาง
บริ ษทั ฯ พบว่าลูกค้าแต่ละประเภทที่เข้ามาใช้บริ การที่โรงพยาบาลจะมีเอกสารที่ตอ้ งใช้แตกต่างกันไป เช่น ลูกค้า
บริ ษทั ประกันจะมีเงื่อนไขของกรมธรรม์ซ่ ึงจะแตกต่างกับลูกค้าบริ ษทั จึงจาเป็ นต้องมีเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญมาดูแล
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สิ ทธิ์ ของลูกค้าและเอกสารโดยเฉพาะ เพื่อให้เกิ ดความรวดเร็ วในการให้บริ การ รวมถึงยังมีการเปิ ดตัวเว็บไซต์
www.sikarin.com เวอร์ ชนั่ ใหม่ ซึ่ งสามารถสื บค้นข้อมูลของแพทย์ได้ละเอียดยิ่งขึ้น สามารถซื้ อขายออน์ไลน์ได้
ผ่านหน้าเว็บไซต์ ผูใ้ ช้บริ การที่ สนใจจะซื้ อแพ็กเก็จต่างๆของทางโรงพยาบาล เช่ น โปรแกรมตรวจสุ ขภาพ ก็
สามารถทาการซื้ อจากเว็บไซต์ได้เลย ในปี ที่ ผ่านมาทางบริ ษทั ฯ ประสบความสาเร็ จในการขายโปรแกรมตรวจ
สุขภาพได้เพิ่มมากขึ้น ได้รับการตอบรับจากลูกค้ามากขึ้นพอสมควร นอกจากนี้ยงั สามารถสื บค้นได้อีกว่าคนที่เข้า
มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางโรงพยาบาลมาจากแหล่งการค้นหาประเภทใดไม่วา่ จะเป็ นการคียข์ อ้ มูลผ่าน Search
Engine เช่น Google หรื อการคียเ์ ข้าเว็บไซต์โดยตรง และในทุกๆอาทิตย์ยงั มีการสรุ ปข้อมูลของผูเ้ ข้าชมเว็บไซต์วา่
มาจากพื้นที่ใดบ้างเพื่อเป็ นการทาตลาดและเข้าถึงลูกค้าในแต่ละพื้นที่ สร้างความรู ้จกั ระหว่างโรงพยาบาลและ
ผูใ้ ช้บริ การเพิ่มมากขึ้น
3. การพัฒนาบุคลากร
มีการพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ เช่น การขอรับรองมาตรฐานการรักษาใน
ระดับสากล JCI เฉพาะรายโรคเพื่อแสดงให้ผใู ้ ช้บริ การเห็นว่าโรงพยาบาลศิคริ นทร์ คือโรงพยาบาลเฉพาะทางที่
สามารถดูแลผูใ้ ช้บริ การได้ในหลายๆโรค ฉะนั้นกระบวนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามาร่ วมงานกับบริ ษทั จึงเป็ น
เรื่ องสาคัญที่ สุด ในด้านของแพทย์จะรับแพทย์ที่จบจากโรงเรี ยนแพทย์เป็ นหลัก กรณี ดา้ นสายงานสนับสนุ น
การแพทย์หรื อแอดมินทางบริ ษทั ได้มีการร่ วมมื อกับ Aeon Hewitt และ สถาบันบัณฑิ ตบริ หารธุ รกิ จศศิ นทร์
(SASIN) ในการสร้างโปรแกรม Sikarin Way Culture Fit Assessment ซึ่ งผูจ้ ะเข้ามาทางานในบริ ษทั จะต้องผ่าน
การทาแบบทดสอบนี้ เพื่อดูคุณสมบัติและ EQ ทาให้บริ ษทั ฯสามารถวางบุคคลให้เหมาะสมกับงานมากขึ้นใน
เรื่ องของการให้บริ การ
4. การควบรวมกิจการ
ปี 2559โรงพยาบาลศิ คริ นทร์ หาดใหญ่ มีรายได้จากการรั กษาพยาบาล 601,000,000 บาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เท่ากับ 18.93% ประเภทกลุ่มลูกค้าของโรงพยาบาลศิคริ นทร์หาดใหญ่จะแบ่งเป็ นลูกค้า G 10%
ลูกค้าประกัน 60 % และลูกค้า Corporate หรื อ บริ ษทั คู่สัญญา 30% ไม่มีลูกค้าประกันสังคม ศักยภาพทาง
การแพทย์สามารถรองรับได้ถึง 300 เตียง แต่ในปั จจุบนั เปิ ดบริ การอยูป่ ระมาน 120-140 เตียง มีแพทย์ประจา 39
ท่ าน เจ้าหน้าที่ พยาบาล 290 ท่ าน บุ คลากรทางการแพทย์ 66 ท่ าน เจ้าหน้าที่ สานักงาน 285 ท่ าน รวมไปถึ ง
เครื่ องมือทางการแพทย์ ได้แก่ CT Scan 128 Slice, Digital Mammogram, Echo หัวใจ และรวมถึงระบบในการ
ดูแลผูป้ ่ วยฉุกเฉิ นผ่านระบบ Emergency ศูนย์อุบตั ิเหตุและฉุกเฉิ น สามารถผ่าตัดได้ตลอด 24 ชม. ยังมีการเพิม่ เติม
ห้องพักโดยการปรับปรุ งชั้น 7 จากเดิมที่ไม่ได้เปิ ดใช้บริ การได้ทาการปรับปรุ งให้กลายเป็ นห้องพักผูป้ ่ วยเพิ่มขึ้น
อีก 16 ห้อง และปรับปรุ งโถงต้อนรับลูกค้าที่ บริ เวณชั้น 1 เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มที่ เข้ามาใช้บริ การได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น ประโยชน์จากการควบรวมกิจการคือ มีการใช้แบรนด์ SKR ร่ วมกันในเรื่ องของมาตรฐานการ
รักษาในระดับสากล JCI ซึ่ งทั้ง 2 โรงพยาบาลได้ผ่านการรับรองเป็ นที่ เรี ยบร้อยแล้ว ทาให้ง่ายต่อการสร้างฐาน
ลูกค้าให้กบั โรงพยาบาลศิ คริ นทร์ หาดใหญ่หรื อการนาองค์ความรู ้ การบริ หารงานที่ คล้ายกันทาให้เกิ ดการลด
ต้นทุน รวมถึงการบริ หารจัดการทางการเงิ นโดยที่ มีบริ ษทั แม่เป็ นผูค้ วบคุม การเชื่ อมโยงบริ ษทั เครื อข่าย เช่ น
บริ ษทั ประกันหรื อ Corporate ต่างๆ ซึ่งจะมีบริ ษทั สาขาอยูท่ ี่หาดใหญ่
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5. กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
ในทุกปี บริ ษทั ศิคริ นทร์ จากัด(มหาชน) จะมีโครงการเพื่อสังคมชื่อว่า “ศิคริ นทร์ให้หวั ใจเด็ก”
ซึ่ งจะมีกิจกรรมย่อยอยู่ 3 กิ จกรรม คือ 1. Sikarin mini marathon 2.Music to charity 3.Sikarin Hatyai half
marathon โดยกิจกรรม Sikarin mini marathon ในปี ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับค่อนข้างสู งมาก จานวนนักวิ่งที่มา
ร่ วมงานประมาณ 7,000 คน โดยการประชาสัมพันธ์ผา่ นโซเชี่ยลมีเดีย ผ่านดารา เซเลบริ ต้ ี ที่มีผตู ้ ิดตามจานวนมาก
โดยการเชิ ญ ให้ เ ข้า ร่ วมวิ่ ง ในโครงการนี้ ด้ ว ย ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การจ าหน่ า ยบั ต รเข้า ร่ วมงานบนเว็ บ ไซต์
thaiticketmajor.com และสามารถจาหน่ายได้หมดก่อนกาหนดงาน ซึ่งมีการต่อยอดไปถึงการขยายฐานลูกค้าโดยที่
เรามีขอ้ มูลของผูท้ ี่มาร่ วมงานวิง่ ในครั้งนี้ทาให้สามารถประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลผ่านผูเ้ ข้าร่ วมงาน 7,000 คนนี้
ได้
กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ เสริ มว่าในปี 2559 ที่ผ่านมาโรงพยาบาลศิคริ นทร์ พยายามสร้างฐานให้สมบูรณ์
ในระยะแรกนั้นเราพยายามสร้างโรงพยาบาลที่ดี การรักษาพยาบาลที่ดี พยาบาลที่ดีรวมไปถึงการทามาตรฐานทุกอย่างให้
กลายเป็ นโรงพยาบาลระดับสากล พยายามที่จะสื่ อสารให้ลูกค้าต่างชาติหรื อคนที่ตอ้ งการการพยาบาลที่เฉพาะทางเข้าใจมาก
ขึ้นและทามาอย่างต่อเนื่อง แต่หลังจากนี้ทางเราจะพยายามสร้างโรงพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น เพิ่มการสื่ อสารที่ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อให้
เกิดผูเ้ ข้ามาใช้บริ การมากยิง่ ขึ้น
ประธำนกรรมกำร ได้กล่าวสรุ ปในส่ วนของวาระที่ 3 ว่าเลขานุ การบริ ษทั ได้รายงานถึงการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั ซึ่งมีท้ งั ในเรื่ องของกลยุทธิ์ การแสดงวิสยั ทัศน์ที่จะก้าวในปี ต่อไป รวมทั้งพันธกิจ วัตถุประสงค์ เรี ยนเพิ่มเติมใน
เรื่ องของ CSR ที่ผา่ นมาและการสื่ อสารในปั จจุบนั จะช่วยเพิ่มช่องทางในการให้บริ การมากยิง่ ขึ้น
ในวาระที่ 3 นี้ไม่มีการลงมติ จึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สอบถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ สอบถาม
ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินการของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2559 ตามที่เลขานุการบริ ษทั รายงาน
วำระที่ 4

พิจำรณำอนุมตั ริ ำยงำนและงบกำรเงินสำหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

ประธำนกรรมกำร แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่าวาระนี้ เป็ นการพิจารณาอนุ มตั ิ รายงานและงบการเงิ น
สาหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้คณะกรรมการเสนอในที่ประชุมพิจารณา
รายงานและงบการเงิ นสาหรั บ ปี สิ้ น สุ ด ณ วัน ที่ 31ธัน วาคม 2559 ซึ่ งได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี ดัง นั้นขอ
มอบหมายให้เลขานุ การบริ ษทั เป็ นผูร้ ายงานสรุ ปสาระสาคัญให้ผูถ้ ื อหุ ้นได้รับทราบ หากผูใ้ ดมีขอ้ สงสัยซักถาม ขอให้
เลขานุการบริ ษทั ได้สรุ ปเป็ นที่เรี ยบร้อยก่อน
เลขำนุกำรบริษัท รายงานต่อที่ประชุม งบการเงินรวม บริ ษทั ศิคริ นทร์ จากัด(มหาชน)และบริ ษทั ย่อย มี
รายได้จากการรักษาพยาบาลอยูท่ ี่ 2,392,579,333 บาท เมื่อเทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ้น 22.05% บริ ษทั มีกาไรก่อนหักภาษีและ
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ค่าเสื่ อมอยู่ที่ 543,207,441 บาท เมื่อเที ยบกับปี 2558 เพิ่มขึ้น 59.35% มีกาไรสุ ทธิ อยูท่ ี่ 189,710,969 บาท เมื่อเที ยบกับปี
2558 เพิ่มขึ้น 64.22% มีกาไรต่อหุน้ อยูท่ ี่ 1.53 บาท เมื่อเทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ้น 59.38 %
แบบสรุ ปฐานะการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีสินทรัพย์รวม 5,286,603,783บาท
เมื่อเที ยบกับเดือนธันวาคม ปี 2558 เพิ่มขึ้น 1,830,297,373 บาท คิดเป็ น 52.96% มีหนี้ สินรวมทั้งหมดคือ 1,810,654,729
บาท เทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ้น 17.38% ส่วนของผูถ้ ือหุน้ 3,475,949,054 บาท เทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ้น 81.63% รวมหนี้ สิ้น
และส่วนของผูถ้ ือหุน้ 5,286,603,783 บาท เมื่อเทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ้น 52.96% มูลค่าหุ ้นตามบัญชี 27.50 บาท จานวนหุ ้น
124,013,512 หุน้ เทียบกับปี 2558 มูลค่าตามบัญชีเพิ่มขึ้น 72.45% สิ นทรัพย์หมุนเวียน 574,503,279 บาท เทียบกับปี 2558
เพิ่มขึ้น 189,621,629 บาท คิดเป็ น 49.27% สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,712,100,504 บาท เที ยบกับปี 2558 เพิ่มขึ้น 53.42%
รวมสิ นทรัพย์ 5,286,603,783 บาท เทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ้น 52.96% หนี้ สินหมุนเวียน 751,164,749 บาท เทียบกับปี 2558
เพิ่มขึ้น 6.44% หนี้สิ้นไม่หมุนเวียน 1,059,489,980 บาท เทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ้น 26.61% รวมหนี้ สิน 1,810,654,729 บาท
เทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ้น 17.38% ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น 3,475,949,054 บาท เทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ้น 81.63% รวมหนี้ สินและ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ 5,286,603,783 บาท เมื่อเทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ้น 52.96%
เรี ยนเชิญผูถ้ ือหุน้ สอบถามหรื อแสดงข้อเสนอแนะในวาระพิจารณาอนุมตั ิรายงานและงบการเงินสาหรับ
ปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2559
ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นสอบถามเพิ่มเติม เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 4 เรื่ องพิจารณาอนุมตั ิรายงานและงบ
การเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2559 โดยในวาระนี้ ตอ้ งได้รับคะแนนเสี ยงข้างมากจากผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุม
และลงคะแนน
สรุ ปที่ประชุมมีมติอนุมตั ิรายงานและงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผา่ น
การรับรองจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ดังนี้
มีผ้ถู ือหุ้นที่
จำนวน (เสียง)
คิดเป็ นร้ อยละ (%)
เห็นด้วย
95,323,586
99.9999
ไม่เห็นด้วย
5
0.0000
งดออกเสี ยง
0
0.0000
บัตรเสี ย
0
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (216 รำย)
95,323,591
99.9999
หมำยเหตุ ในระหว่างประชุมมีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย จานวนหุน้ 2,941 หุน้

วำระที่ 5

พิจำรณำอนุมตั จิ ดั สรรเงินกำไรประจำปี และจ่ ำยเงินปันผล

ประธำนกรรมกำร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไรประจาปี และเงินปั นผล
ซึ่ งเมื่อบริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ จากผลการดาเนิ นงานที่ ผ่านมา ก็มีหลักเกณฑ์ครบถ้วนที่จะจ่ายเงิ นปั นผลได้ ตามกฎหมายก็จะ
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จัดสรรเงิ นสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 เพื่ อพิจารณาจ่ า ยเงิ น ปั นผล ซึ่ งการอนุ ม ัติตอ้ งมี การลงมติ เ ช่ นเดี ย วกัน และได้
มอบหมายให้เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูร้ ายงานในวาระนี้
เลขำนุกำรบริษัท ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 25 และพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 115 และ
116 บริ ษทั จะต้องจัดสรรเงินกาไรสุทธิประจาปี เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 เป็ นเงินจานวน 8,935,367.45 บาท และ
ตามนโยบายจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั กาหนดให้จ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิ ได้ไม่เกินร้อยละ 70 กาไรสุ ทธิ สิ้ นสุ ด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 จานวน 83,055,178.25 บาท ทั้งนี้ คิดเป็ นเงินโดยรวมไม่เกิน 125,095,144.30 บาท โดยบริ ษทั กาหนดให้
จ่ายเงินปั นผลประจาปี 2559 ในอัตราหุ ้นละ 55 สตางค์ หรื อ 0.55 บาท โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุม
และออกเสี ยงลงคะแนนและสิ ทธิรับเงินปั นผล ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม 2560 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่
4 พฤษภาคม 2560 ซึ่งการใช้สิทธิน้ ีจะต้องรอการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
เรี ยนเชิญผูถ้ ือหุน้ สอบถามหรื อแสดงข้อเสนอแนะในวาระพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไรประจาปี และ
เงินปั นผล
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติม เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 5 เรื่ องพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไร
ประจาปี และเงินปั นผล โดยในวาระนี้ตอ้ งได้รับคะแนนเสี ยงข้างมากจากผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและลงคะแนน
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิจดั สรรเงินกาไรและจ่ายเงินปั นผลประจาปี ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ตาม
รายละเอียดดังนี้
1. อนุมตั ิจดั สรรเงินกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมายเป็ นเงิน 8,935,367.45 บาท
2. อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2559 ในอัตราหุ ้นละ 0.55 บาท โดยให้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ
รับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรั พ ย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบี ยนในวันที่ 17 มี น าคม 2560 และกาหนดวัน จ่ ายเงิ นปั นผลดังกล่า ว ในวัน ที่ 4
พฤษภาคม 2560
มีผ้ถู ือหุ้นที่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (216 รำย)

จำนวน (เสียง)
95,323,586
5
0
0
95,323,591

คิดเป็ นร้ อยละ (%)
99.9999
0.0000
0.0000
99.9999
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วำระที่ 6

พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่ ำสอบบัญชีประจำปี 2560

ประธำนกรรมกำร แจ้งให้ที่ประชุมทราบ คณะกรรมการตรวจสอบเห็ นควรให้ค ณะกรรมการบริ ษทั
นาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้งบริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิ ติ จากัด(มหาชน) โดย นายพจน์ อัศวสันติชยั ทะเบียน
เลขที่ 4891 และ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรื อผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นในสานักสอบบัญชี เป็ น
ผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2560 ของบริ ษทั และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2560 เป็ นจานวนเงิ น 1,100,000 บาท ซึ่ งเป็ น
จานวนเงินที่เพิ่มขึ้นจากปี ที่ผ่านมา จานวน 50,000 บาท เนื่ องจากมาตรฐานบัญชี ใหม่ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีเนื้ องานที่ตอ้ ง
จัด ท าและตรวจสอบมากกว่าเดิ ม ส าหรั บผูส้ อบบัญ ชี ที่ เ สนอในครั้ งนี้ มี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ว นตามกฎหมายและไม่ ข ัด
หลักเกณฑ์เงื่อนไขหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แต่ประการใด
เรี ยนเชิ ญผูถ้ ือหุ ้นสอบถามหรื อแสดงข้อเสนอแนะในวาระพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และค่า
สอบบัญชีประจาปี 2560
ไม่มีผูถ้ ือหุ ้นสอบถามเพิ่มเติม เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 6 เรื่ องพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ของ
บริ ษ ัท และค่ าสอบบัญ ชี ประจาปี 2560 โดยในวาระนี้ ต้องได้รั บ คะแนนเสี ยงข้างมากจากผูถ้ ื อหุ ้น ซึ่ งมาประชุ ม และ
ลงคะแนน
ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งบริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด(มหาชน) โดย นายพจน์ อัศวสันติชยั ทะเบียนเลขที่
4891 และ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรื อผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นในสานักสอบบัญชี เป็ นผูส้ อบ
บัญชีประจาปี 2560 ของบริ ษทั และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2560 เป็ นจานวนเงิน 1,100,000 บาท ซึ่งเป็ นจานวนเงินที่
เพิม่ ขึ้นจากปี 2559 จานวน 50,000 บาท ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ดังนี้

มีผ้ถู ือหุ้นที่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวมจำนวนผู้ออกเสียง(216 รำย)

จำนวน(เสียง)
95,323,586
5
0
0
95,323,591

คิดเป็ นร้ อยละ(%)
99.9999
0.0000
0.0000
99.9999
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วำระที่ 7

พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีค่ รบออกตำมวำระ

ประธำนกรรมกำร ชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 9 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาชนกาหนดให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่พน้ ตาแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่ง
ใหม่ได้ คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวน 15 คน ดังนั้นกรรมการที่ครบออกตามวาระ 5 คน มี ดังนี้
1. นายเสนีย ์
จิตตเกษม
ประธานกรรมการ
2. นายกระจ่าง จารุ พฤกษ์พนั ธ์
กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท์
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
4. นายเสนีย ์
กระจ่างศรี
กรรมการและกรรมการบริ หาร
5. ดร.วิชญะ
เครื องาม
กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เลขำนุกำรบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่าตามคานิ ยามแล้วกรรมการอิสระจะต้องดารงตาแหน่งไม่เกิน 9
ปี แต่เนื่องจากบริ ษทั จะพิจารณาตามความรู ้ความสามารถเฉพาะทางในเรื่ องต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์กบั ทางบริ ษทั ฯ รวมถึง
หลักธรรมาภิบาลตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และเนื่ องจากไม่มีผถู ้ ือหุ ้นรายใดเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อรับการพิจารณาเลือกให้ดารงตาแหน่งกรรมการล่วงหน้าตามที่บริ ษทั ได้เผยแพร่ ข่าวสารออกไปตั้งแต่วนั ที่ 23 ธันวาคม
2559 คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาให้
บุคคลดังกล่าวกลับเข้ามาดารงตาแหน่ง ดังนี้
1. นายเสนีย ์
จิตตเกษม
ประธานกรรมการ
2. นายกระจ่าง จารุ พฤกษ์พนั ธ์
กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท์
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
4. นายเสนีย ์
กระจ่างศรี
กรรมการและกรรมการบริ หาร
5. ดร.วิชญะ
เครื องาม
กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
เรี ยนเชิญผูถ้ ือหุน้ สอบถามหรื อแสดงข้อเสนอแนะในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบ
ออกตามวาระ
ไม่มีผูถ้ ือหุ ้นสอบถามเพิ่มเติม เสนอให้ที่ประชุม ลงมติในวาระที่ 7 เรื่ องพิจารณาเลื อกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบออกตามวาระ โดยในวาระนี้ กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาจะต้องมีคะแนนสู งสุ ดในลาดับที่ 1-5
จากผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและลงคะแนน
ที่ ประชุมมี มติอนุ มตั ิเลื อกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ออกจากตาแหน่ งตามวาระ โดยเห็ นชอบให้
กรรมการ 5 คนเดิมที่ครบออกตามวาระกลับเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ ง ด้วยคะแนนเสี ยง
ดังนี้
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1. นายเสนีย ์ จิตตเกษม
มีผ้ถู ือหุ้นที่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (216 รำย)
2. นายกระจ่าง จารุ พฤกษ์พนั ธ์
มีผ้ถู ือหุ้นที่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (216 รำย)
3. นายอมรฤทธิ์

เกาไศยานนท์

มีผ้ถู ือหุ้นที่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (216 รำย)

ประธานกรรมการ
จำนวน (เสียง)
95,318,232
1,156
4,203
0
95,318,232

คิดเป็ นร้ อยละ (%)
99.9943
0.0012
0.0044
100.0000

กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
จำนวน (เสียง)
95,318,232
1,156
4,203
0
95,323,591

คิดเป็ นร้ อยละ (%)
99.9943
0.0012
0.0044
100.0000

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
จำนวน (เสียง)
95,318,232
1,156
4,203
0
95,323,591

คิดเป็ นร้ อยละ (%)
99.9943
0.0012
0.0044
100.0000

4. นายเสนีย ์ กระจ่างศรี กรรมการและกรรมการบริ หาร
มีผ้ถู ือหุ้นที่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (216 รำย)

จำนวน (เสียง)
95,319,383
5
4,203
0
95,323,591

คิดเป็ นร้ อยละ (%)
99.9955
0.0000
0.0044
100.0000
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5. ดร.วิชญะ เครื องาม กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
มีผ้ถู ือหุ้นที่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (216 รำย)

วำระที่ 8

จำนวน (เสียง)
95,319,383
5
4,203
0
95,323,591

คิดเป็ นร้ อยละ (%)
99.9955
0.0000
0.0044
100.0000

พิจำรณำกำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำร

ประธำนกรรมกำร แจ้ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม โดยคณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนเห็ น สมควรให้
คณะกรรมการบริ ษทั เสนอที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นกาหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคน ทุกคณะ ทั้งคณะกรรมการบริ ษทั และ
คณะกรรมการชุ ดย่อยทุ กชุ ด ในรู ปของเงิ นประจาตาแหน่ ง เบี้ ยประชุ ม และบาเหน็ จ ประจาปี 2560 เป็ นเงิ นจานวน
9,975,000 บาท ซึ่งเป็ นเงินจานวนเท่ากับ 6 ปี ที่ผา่ นมา
เรี ยนเชิญผูถ้ ือหุน้ สอบถามหรื อแสดงข้อเสนอแนะในวาระพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นสอบถามเพิ่มเติม เสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระที่ 8 เรื่ องพิจารณากาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ โดยในวาระนี้ตอ้ งได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 จากผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและลงคะแนน
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ ทั้งคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย
ทุกชุดในรู ปของเงินประจาตาแหน่ง เบี้ยประชุม และบาเหน็จ เป็ นเงินรวม 9,975,000 บาท ซึ่ งเป็ นจานวนเงินเท่ากับ 6 ปี ที่
ผ่านมา ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทั้งหมด ดังนี้
มีผ้ถู ือหุ้นที่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (216 รำย)

จำนวน(เสียง)
95,323,586
5
0
0
95,323,591

คิดเป็ นร้ อยละ(%)
99.9999
0.0000
0.0000
100.0000
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วำระที่ 9

พิจำรณำเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ำมี)

ประธำนกรรมกำร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า โดยกฎหมายการเสนอเรื่ องใดให้พิจารณาในวาระนี้ ผูเ้ สนอ
เรื่ องจะต้องมีเสี ยงสนับสนุนข้อเสนอไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด อย่างไรก็ตามหากท่านผูถ้ ือ
หุน้ ท่านใดมีความประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรื อสอบถาม ก็สามารถทาได้ในวาระนี้ โดยเรี ยนเพิ่มเติมในเรื่ องทิศทาง
ของบริ ษทั จะเห็ นได้วา่ ธุ รกิ จในด้านสุ ขภาพหรื อโรงพยาบาลจะมีความแตกต่างกับกิจการอื่น กิจการโรงพยาบาลจะเป็ น
กิจการที่ มีความมัน่ คงและมีรายได้สม่ าเสมอ เพื่อให้ที่ประชุมได้เห็ นภาพชัดเจนของโรงพยาบาลศิ คริ นทร์ จะขอให้ทาง
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ได้นาเสนอทิศทางและแนวโน้มในอนาคตรวมทั้งแนวทางการบริ หารงานในบริ ษทั ต่อไป
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ รายงานเพิ่มเติมว่า บริ ษทั ศิ คริ นทร์ จากัด (มหาชน) มีความแข็งแกร่ งในด้าน
พื้นฐานไม่วา่ จะเป็ นทางด้านเงินทุนหรื อจานวนหนี้สินที่ลดลง นอกจากนี้กลุ่มโรงพยาบาลในเครื อทั้งหมดไม่มีคดีฟ้องร้อง
เพราะเราต้อ งรั ก ษาอย่างถู กต้อ งและเกิ ด ความพึ ง พอใจให้ม ากที่ สุ ด รวมทั้ง ระบบมาตรฐานต่ า งๆ ก็ ส ามารถช่ ว ยได้
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังประสบความสาเร็ จในการสรรหา คัดเลือกแพทย์และพยาบาล โดยในอนาคตแนวทางการพัฒนา
บุคลากรจะมุ่งสู่ การเป็ น Best Employee คือ สามารถดูแลพนักงานอย่างดี นัน่ หมายถึงเราต้องมีระบบการดูแล การฝึ กฝน
สร้างความรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของโรงพยาบาลร่ วมกัน และอีกหนึ่ งความภูมิใจของบริ ษทั ฯ คือ เจ้าหน้าที่ พยาบาลได้รับ
รางวัล Daisy Award ซึ่งเป็ นรางวัลระดับสากลและหวังไว้วา่ ภายในระยะเวลาอีกสามปี จะได้รับมาตรฐานพยาบาลสากลอีก
เช่นกันซึ่ งเป็ นหัวใจของการรักษาพยาบาล นอกจากการพัฒนาบุคลากรแล้ว บริ ษทั ฯ ยังมีเว็บไซต์ที่สามารถสื่ อตรงไปถึง
ลูกค้าได้โดยง่าย สรุ ปได้วา่ ในปั จจุบนั กลุ่มโรงพยาบาลในเครื อทั้งหมดยังคงรักษาระดับมาตรฐานไว้อย่างสม่าเสมอ และยัง
มีลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งลูกค้าในประเทศและลูกค้าต่างประเทศ
เลขำนุกำรบริษัท รายงานความคืบหน้าในการเข้าร่ วมโครงการต่อต้านการทุจริ ตคอรัปชัน่ ที่ทางบริ ษทั
ศิคริ นทร์ จากัด(มหาชน) ได้สมัครเข้าร่ วมโครงการ คาดว่าภายในปี นี้ จะทาการขอใบรับรอง โดยทางผูส้ อบบัญชี จะช่วยให้
คาแนะนาด้านรายงานและงบการเงินของบริ ษทั ฯ ก่อนที่จะนาส่งเอกสารต่อไป
ผู้ถือหุ้น
(นำยเทอดศักดิ์ หวังเสต)

: สอบถำม
1. โรงพยาบาลรัทริ นทร์ปัจจุบนั มีคนไข้ท้ งั OPD และ IPD ต่อวันเท่าไหร่
2. ตั้งเป้ าหมายรายได้ไว้เท่าใด
3. จะมีแผนการขยายโรงพยาบาลรัทริ นทร์ในอนาคตหรื อไม่

เลขำนุกำรบริษัท

: ตอบ
เป็ นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง มีโควตาประกันสังคมอยูท่ ี่ 73,000 ราย ฐานลูกค้า
หลักส่วนหนึ่งมาจากประกันสังคม แต่ในรอบปี ที่ผา่ นเริ่ มมีลูกค้าเงินสด ลูกค้า
ประกันเข้ามาใช้บริ การเพิ่มมากขึ้น จานวนคนไข้ประมาณ 300 คนต่อวันไม่รวม
ประกันสังคม เนื่องมาจากการขยายชุมชนโซนทางบางปู มีการขยายตัวค่อนข้างมาก
มีหมู่บา้ นจัดสรรเกิดขึ้นใหม่จานวนมาก นอกจากลูกค้าประกันสังคมแล้วเรายัง
เสนอเพิ่มเติมในส่วนของกลุ่มลูกค้าบริ ษทั ที่ใช้ประกันสังคมและสวัสดิการของ
บริ ษทั ด้วยในเรื่ องของการ Co-payment การซื้อแพ็คเกจ โปรโมชัน่ สาหรับ

14

ครอบครัวของพนักงานหรื อผูป้ ระกันตน รวมถึงนโยบายล่าสุดของทางสานักงาน
ประกันสังคมในเรื่ องของการตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลรัทริ นทร์ก็ได้เข้าร่ วมด้วย
ผู้ถือหุ้น
(นำยเทอดศักดิ์ หวังเสต)

: สอบถำม
สามารถรับคนไข้ได้ถึงเท่าไหร่ และจะขยายต่ออีกหรื อไม่

เลขำนุกำรบริษัท

: ตอบ
Occupancy Rate อยูท่ ี่ 70% ในปี นี้กาลังดูในส่วนของโรงพยาบาลรัทริ นทร์วา่ จะ
ขยายส่วนใดได้บา้ ง

ผู้ถือหุ้น
(นำยเทอดศักดิ์ หวังเสต)

: สอบถำม
เมื่อถึงเวลาจะขยาย จะทาการเพิ่มทุนจากการดาเนินหรื อเปล่า

กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่

: ตอบ
จะยัง ไม่มี การเพิ่ มทุ น เพราะว่า โรงพยาบาลรั ทริ น ทร์ เป็ นโรงพยาบาลขนาดเล็ก
จุดสาคัญจะอยูท่ ี่โรงพยาบาลศิคริ นทร์และโรงพยาบาลศิคริ นทร์หาดใหญ่เพราะยังมี
พื้นที่รองรับลูกค้าได้อีกโดยไม่ตอ้ งลงทุนเพิ่ม แต่ในส่ วนของโรงพยาบาลรัทริ นทร์
จะเป็ นการเข้าไปทาให้ดูดีข้ ึ น ปรั บปรุ งให้เป็ น Standard สวยงาม คนไข้ทั่วไป
สามารถเข้าไปแอดมิทได้ เพราะพื้นที่แถวนั้นยังต้องระมัดระวังในเรื่ องของการขยาย
ของถนนสุขมุ วิท ซึ่งจะมีผลต่อการวางแผนการขยายโรงพยาบาล ถ้ามีโอกาสจะแจ้ง
ให้ทราบต่อไป

ผู้ถือหุ้น
(นำยวินัย รุ่งทิวำสุ วรรณ)

: สอบถำม
จากข่าวในตลาดหลักทรัพย์เรื่ องแจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
ทางโรงพยาบาลวิภาวดี ได้เข้าถือหุ ้นเกิ น 10% จะถือว่าโรงพยาบาลศิ คริ นทร์ เป็ น
บริ ษทั ร่ วมกับโรงพยาบาลวิภ าวดี ห รื อไม่ และจะมี แผนอะไรร่ ว มกัน ในอนาคต
หรื อไม่

เลขำนุกำรบริษัท

: ตอบ
ในส่วนของการแจ้งตลาดหลักทรัพย์น้ นั เป็ นเรื่ องของกฎเกณฑ์ที่ตอ้ งชี้แจง ถ้าเกิดมีผู ้
ถือหุ ้นท่านใดไม่วา่ จะเป็ นนิ ติบุคคลหรื อบุคคลที่ถือหุ ้นเกิ น 10% เลขานุการบริ ษทั
หรื อฝ่ ายจัดการต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์วา่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผูถ้ ือหุ ้นมี
ผลต่อการบริ หารจัดการหรื อมีการเปลี่ยนแปลงผูบ้ ริ หารหรื อไม่ ซึ่ งทางบริ ษทั ฯได้
ชี้แจงไปแล้วว่า ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการบริ หาร สาหรับ บริ ษทั โรงพยาบาล
วิภาวดี จากัด (มหาชน) เข้ามาลงทุนซื้ อหุ ้นเพิ่ม เป็ นเรื่ องของผูซ้ ้ื อและผูข้ าย แต่ใน
ส่ วนของโครงสร้างผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ส่ วนการแลกเปลี่ยนความรู ้
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การแลกเปลี่ยนลูกค้ากัน หรื อการช่วยเหลือกันทางการแพทย์ เราเป็ นพันธมิตรกันอยู่
ก่อนแล้ว ตั้งแต่ที่คุณชัยสิ ทธิ์ วิริยะเมตตากุล ได้เข้ามาร่ วมเป็ นกรรมการบริ ษทั
ประธำนกรรมกำร

: เพิม่ เติม
ถือว่าเป็ นการนาจุดอ่อนจุดแข็งมาบูรณาการกัน

ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่ วมประชุมโดย
พร้อมเพียงกันพร้อมกับให้คาแนะนา และข้อเสนอที่เป็ นประโยชน์และขอบคุณที่สนับสนุนกิจกรรมของบริ ษทั สม่าเสมอ
ด้วยดี ตลอดมา ในนามของคณะกรรมการขอยืนยันว่าจะกากับดูแล และร่ วมบริ หารงานของบริ ษทั อย่างเต็มที่ ดว้ ยความ
สุจริ ตและชอบธรรม เพื่อประโยชน์กลับคืนให้ผถู ้ ือหุ ้นอย่างเต็มกาลังความสามารถ และขอปิ ดการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือ
หุน้ ครั้งที่ 39 ประจาปี 2560
ปิ ดประชุมเวลำ 11.00 นำฬิ กำ

ลงชื่อ………………………………………………ประธานในที่ประชุม
(นายเสนีย ์ จิตตเกษม)

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

สานักบริ หาร : คุณปริ ญดา วงษ์สกุล
เบอร์โทร.02-366-9900 ต่อ 2702
โทรสาร. 02-366-9907 E-mail : ir.sikarin@gmail.com

