รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 32
บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน)
---------------------------------------------ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 ณ หองประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลศิครินทร อาคาร 1 เลขที่ 4/29 หมู 10
ถนนศรีนครินทร แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
มีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง จํานวน 34 ราย และผูถือหุนที่รับมอบฉันทะ จํานวน 66 ราย รวมทั้งสิ้น 100
ราย นับรวมจํานวนหุนทั้งสิ้น 49,791,482 หุน จากจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทจํานวน 100,000,000 หุน
แบงเปนจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง 95,076,300 หุน หุนที่ไมมีสิทธิออกเสียง 4,923,700 หุน หรือคิดจํานวนหุนที่เขารวม
ประชุมเปนรอยละ 52.37 ซึ่งเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับ
ของบริษัท
เริ่มประชุมเวลา 9.15 นาฬิกา โดยมี ดร.วิษณุ เครืองาม ประธานกรรมการ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม
ประธานกลาวเปดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไปนี้
วาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 ประธานกลาวแนะนําประธานที่ปรึกษา, กรรมการ, ผูบริหารและผูเกี่ยวของที่เขารวมประชุมในครั้ง
นี้ ซึ่งประกอบดวย
กรรมการผูเขารวมประชุม
1. ดร.วิษณุ เครืองาม
ประธานกรรมการ
2. พล.อ.วิโรจน แสงสนิท
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ
3. พล.ต.ท.จารักษ แสงทวีป
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
4. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
5. นายสัญญา ศรายุทธ
รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร
6. นายแพทยอติรัชต จรูญศรี
กรรมการผูจัดการ
7. นายบัณฑูร ชุณหสวัสดิกุล
กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา
8. นายจรัญ วิวัฒนเจษฎาวุฒิ
กรรมการ และกรรมการสรรหา
9. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
10. ดร.รัตนา จันทรวงศกร
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
11. นายรัช ตันตนันตา
กรรมการ และกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
12 นายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท
กรรมการ และกรรมการสรรหา
13. นายเสนีย กระจางศรี
กรรมการ และกรรมการบริหาร
14. . นายสมพล วงศอุไร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
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กรรมการลาประชุม
1. นายเสนีย จิตตเกษม
2. นายกระจาง จารุพฤกษพันธ

กรรมการ และกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

ผูบริหารที่เขารวมประชุม
1. นายสุรศักดิ์ สุตมาส
2. นางสุรีรัตน ลีลม
3. นายพงษศักดิ์ คณิช
4. นางสาวเพ็ญฤดี จิตเลขา

ผูอํานวยการบริหาร
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
ผูอํานวยการฝายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท
รองผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน

คณะผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม
1. นางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร
2. นางสาวจิติกาญจน บุญชะนะ
1.1
ประธาน แจงใหทราบวา การประชุมสามัญประจําปในครั้งนี้บริษัทไดใชโปรแกรม ERegister และ E-Votingของศูนยรับฝากหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมาใชในการลงทะเบียนและนับ
คะแนนในการประชุม รวมทั้งเชิญใหเจาหนาที่ของศูนยรับฝากมาควบคุมระบบการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรและทําหนาที่
ในเรื่องนี้ทั้งหมด
1.2
ประธาน ขออาสาสมัครจากทานผูถือหุน จํานวน2- 3 ทาน เขาทําหนาที่เปนกรรมการตรวจ
นับคะแนนในวันนี้เพื่อใหการประชุมเปนไปดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบไดทุกขั้นตอน
ซึ่งมีผูถือหุนอาสาสมัครมา 3 ทาน ดังนี้
1) นายสุวัตร หมายรอกลาง
2) นางสาวกาญจนา โคกมะณี
3) นางสาวสุณิสา วัฒนวิจารณ
1.3 ประธาน ชี้แจงใหผูถือหุนรับทราบวา
1) บริษัทจัดเตรียมขอบังคับของบริษัททั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และหนังสือบริคณหสนธิไวแลว หากทานผูเขารวมประชุมประสงคจะมีเอกสารไวประกอบการ
ประชุมขอใหติดตอกับเจาหนาที่ดานนอกได
2) ในระหวางการประชุมหากทานผูถือหุนทานใดจะสอบถาม หรือซักถามเรื่องราวตามวาระนั้นๆ กรุณาแจงชื่อ
นามสกุลกอนสอบถามหรือซักถามเพื่อประโยชนในการบันทึกการประชุมดวย
3) การประชุมในวันนี้ จะดําเนินการไปตามลําดับวาระการประชุมที่แจงใหทุกทานทราบลวงหนาแลว หากทานผูถือ
หุนทานใดประสงคจะเปลี่ยนลําดับวาระมีสิทธิเสนอใหพิจารณาได แตตองมีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวม
ประชุมไมนอยกวาสองในสามสนับสนุนขอเสนอดวย
4) หากการพิจารณาในวาระใดที่ตองมีการลงมติ และอาจตองใชเวลาในการรวบรวมคะแนน จะขอพิจารณาให
ดําเนินการในวาระตอไปกอนที่จะทราบผลคะแนน โดยจะแทรกรายงานผลคะแนนใหทราบทันทีที่การนับ
คะแนนเสร็จ และหากผูถือหุนทานใดไมสงใบลงคะแนนจะถือเปนกติกาแปลวาทานเห็นชอบในวาระนั้น โดยจะ
นําคะแนนเสียงของทานไปรวมกับคะแนนที่เห็นชอบทันที
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ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 31
ประธาน เสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 31 ซึ่งไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 โดย
รายละเอียดของรายงานการประชุมไดสงลวงหนาใหผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว และคณะกรรมการมี
ความเห็นควรรับรองโดยเสนอใหผูถือหุนพิจารณา

ผูถือหุน
(นายฮั้งใช อัคควัสกุล)
ประธาน
ผูถือหุน
(นายฮั้งใช อัคควัสกุล)

ประธาน

ผูถือหุน
(คุณสุริยนต จิตราภัณฑ)
ประธาน

: สอบถาม บริษัทศิครินทร จํากัด (มหาชน) ไดจัดสง Annual Report แบบเปนเลม
ใหกับผูถือหุนทุกทานหรือไม
: เรียนใหที่ประชุมทราบ ไดจัดสงใหกับผูถือหุนทุกทาน
: ขอเสนอแนะ ดังนี้
1. เพื่อเปนการชวยลดภาวะโลกรอน นาจะจัดสงเฉพาะแผนซีดี และเอกสารเชิญ
ประชุม และเพิ่มใบแทรกวาหากทานใดตองการ Annual Report ใหแจงมาที่บริษัทเพื่อจัดสง
ใหตอไป เนื่องจากไดรณรงคที่บริษัทการบินไทยและประสบความสําเร็จมาแลว และจะ
รณรงคที่บริษัทปตท. ปทต.สผ.เปนลําดับตอไป
2.ขอใหมีการลงรูปกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระเพื่อผูถือหุนจะไดทราบวาเปน
กรรมการทานใดที่จะขอใหมีการเลือกตั้งกลับเขามาใหม ในกรณีที่ไมมีการสง Annual
Report และผูถือหุนไมประสงครับ Annual Report ก็จะไมรับทราบ
: ขอขอบคุณในขอเสนอแนะ ซึ่ง ตามกฎหมายบริษัทมหาชนกําหนดใหจัดสง
หนังสือเชิญประชุม และจะแนบเอกสารไปซึ่งจะเปนแบบใดก็ได แตเนื่องจากผูถือ
หุนของบริษัทสวนหนึ่งจะเปนลูกคาของโรงพยาบาลและเปนผูสูงอายุดวย ดังนั้น
จึงไมสะดวกที่จะไดรับขอมูลแบบในซีดี เพราะบางทานไมสะดวกที่จะเปดดูจาก
คอมพิวเตอร และเชื่อวาผูถือหุนของศิครินทร แตกตางจากบริษัทการบินไทย จึง
ตัดสินใจจัดสงเอกสารทั้งเปนแผนซีดีและAnnual Report ไปดวย อยางไรก็ตามถือ
วาเปนขอเสนอแนะที่ดี ซึ่งจะเปนการประหยัดคาใชจาย และชวยลดภาวะโลกรอน
ดวย
: ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ในกรณีที่จะเปลี่ยนเปนการจัดสงแผนซีดีเพียงอยางเดียว
อาจจะไมสะดวกสําหรับผูสูงอายุในการไปเปดซีดี ขอเสนอใหทําทั้ง 2 แบบคือ ทํา
ทั้งเปนรูปเลมและเปนไปตามที่คุณฮั้งใชเสนอ
: ขอรับขอเสนอไวทั้ง 2 ทาน ซึ่งถือวาเปนคําแนะนําที่ดีและจะนําไปปรับปรุงใน
การประชุมครั้งหนา

เมื่อไมมีผูใดเสนอแนะ หรือขอแกไขรายงานการประชุม ประธานขอใหที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู
ถือหุนครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552
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ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552
ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียงดังนี้
มีผูถือหุนที่
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
ไมสงบัตรลงคะแนนเสียง
รวมจํานวนผูออกเสียง(103 ราย)
วาระที่ 3

จํานวน(เสียง)
49,791,282
0
2,000
0
49,793,282

คิดเปนรอยละ
99.9960
0.0000
0.0040
0.0000
100

พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2552
ประธานชี้แจงวาในวาระนี้ไมมีการลงมติเปนเรื่องรับทราบการรายงานผลการดําเนินการ แตทานผูถือ
หุนสามารถใชสิทธิซักถามในเรื่องตาง ๆ ได โดยขอมอบหมายใหกรรมการผูจัดการเปนผูสรุปรายงานผลการดําเนินงานใน
ปที่ผานมาตอที่ประชุม
กรรมการผูจัดการรายงานใหที่ประชุมทราบวา การดําเนินงานในปที่ 2552 ผานมาไดดําเนินงานไปตาม
นโยบายที่ทานประธานไดใหไว คือ “ การดําเนินธุรกิจที่โปรงใสกับศักยภาพการดําเนินงานที่มุงเนนถึงความเปนสวนหนึ่ง
ของชุมชนและสังคมโดยรอบ รวมถึงการมีสวนรวมกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง เพื่อพัฒนาและสงเสริมให
คุณภาพชีวิต ของทุกชีวิตดียิ่งขึ้น ” ดังนั้นภาพรวมของโรงพยาบาลไดวางโครงสรางของการบริหารโดยใชระบบคุณภาพ
ในการบริหารโรงพยาบาล
• ตั้งแตป ค.ศ. 1998 – 2003 บริษัทไดรับการรับรองคุณภาพ ISO9002, ISO9001:2000, ISO14000, HACCP และ
GMP
• ป ค.ศ.2005 ไดผานการตรวจรับรองระบบ HA (Hospital Accreditation)
• ป ค.ศ.2006 ไดรับการจัดอันดับ Best Under a Billion 200 in Asia จากนิตยสาร Forbes Asia ใหเปน 1ใน 200
บริษัทที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟกในกลุมธุรกิจที่มีผลประกอบการไมเกิน 1,000 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ เปนเวลา
3 ปติดตอกัน
• ป ค.ศ. 2009 ไดผานการตรวจรับรองซ้ํา Reaccreditations HA
• ป ค.ศ. 2010 TQC (Thailand Quality Class) เปนระบบคุณภาพที่ใชในการควบคุมการบริหารของบริษัท เพื่อ
นําไปสู TQA (Thailand Quality Award) ในป ค.ศ.2015
• ป ค.ศ. 2012 จะมีการทําระบบ JCI (Joint Commission International )ซึ่งเปนระบบการวางมาตรฐานระดับสากล
เพื่อรองรับการใหการดูแลลูกคาตางชาติ
นอกจากนี้โรงพยาบาลไดใชระบบคุณภาพTQA ซึ่งแบงการดําเนินงานออกเปน 7 หมวด มาใชในการ
บริหารงาน และในป 2552 ไดมีการปรับปรุงใน Clinicตางๆ เชนการเพิ่มแพทยเพื่อใหการดูแลผูมาใชบริการไดทุก
ชวงเวลา, การปรับสภาพแวดลอม โดยเฉพาะ Clinic เด็ก ไดมีการปรับหองตรวจในแตละหองใหเปนลายการตูนตาม
จินตนาการของเด็กๆ จํานวน 10 หองตรวจ เพื่อใหเด็กรูสึกสนุกสนานเกิดจินตนาการเมื่อมาโรงพยาบาล รวมทั้งการ
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Clinic กระดูก ไดปรับเปลี่ยนและประชาสัมพันธเปดเปนศูนยกระดูกและขอ เนื่องจากมีแพทยผูเชี่ยวชาญทางดาน
กระดูกและขอจากมหาวิทยาลัยแพทยมาประจําที่
ศิครินทรหลายทาน
โรงพยาบาลมีจํานวนผูปวยใหมเพิ่มขึ้นทุกๆ ป เนื่องจากมีโครงการที่อยูอาศัยทั้งบานเดี่ยวและ
คอนโดมิเนียมเกิดขึ้นบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลคอนขางมาก โดยเฉพาะโครงการเดอะปารคแลนดซึ่งอยูติดกับ
โรงพยาบาลมีจํานวน 878 Unit ซึง่ เปดใหเขาอยูอาศัยแลว และที่กําลังกอสรางอีก 1,200 Unit เชื่อวาจะเปนลูกคาของ
โรงพยาบาลตอไป
จํานวนเปอรเซ็นตของคนไข แบงเปนประเภท OPD และ IPD ดังนี้
OPD
IPD
ป 2552
59%
41%
ป 2551
60%
60%
ป 2550
64%
36%
จํานวนคนไขที่มาใชบริการตอวัน ทั้งที่โรงพยาบาลศิครินทรและรัทรินทร เปนดังนี้
OPD
IPD
ป 2552
2,138
147
ป 2551
2,269
150
ป 2550
2,186
137
กรรมการผูจัดการ ไดรายงานการเติบโตทางรายได ในป 2552 เปนจํานวน 1,247 ลานบาท ในป 2551
เปนจํานวน 1,200 ลานบาท และในป 2550 เปนจํานวน 1,069 ลานบาท
บริษัทฯ มีกําไรสุทธิในป 2552 เปนจํานวน115.26 ลานบาท ในป 2551 เปนจํานวน 99.92 ลานบาท และ
ในป 2550 เปนจํานวน 73.654 ลานบาท
ประธาน
: ชี้แจงใหที่ประชุมทราบเพิ่มเติม ในเรื่องการทําประโยชนใหกับชุมชนซึ่งไมไดทํา
เฉพาะบริเวณโดยรอบโรงพยาบาล แตไดทําทั่วประเทศ ดังเชนโครงการผาตัดเด็ก
โรคหัวใจพิการแตกําเนิด และการจัดพาผูถือหุนไปผักผอน โดยไดมอบหมายให
กรรมการผูจัดการเปนผูรายงานใหทราบ
กรรมการผูจัดการ
: เรียนใหที่ประชุมทราบ เรื่องโครงการผาตัดเด็กโรคหัวใจพิการแตกําเนิด เปนการรวมมือกัน
ระหวางมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ ของ สมเด็จพระพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราช นครินทร ผูสนับสนุนหลัก. มูลนิธิ โรงพยาบาลบํารุงราษฎร และ
โรงพยาบาลศิครินทร โดยโรงพยาบาลศิครินทรทําหนาที่เปนตัวกลางในการประสานหาเด็ก
ที่เปนโรคหัวใจ ซึ่งไดติดตอผานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ, ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี, เขต
ประเวศ,เขตสวนหลวง,เขตบางนา และผูท่ไี ดรับขาวสารที่ติดตอมาโดยตรงกับทางศิครินทร
ซึ่งมีจากหลายๆ จังหวัดทั่วประเทศ และเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553 โรงพยาบาลศิครินทรได
จัดงานเพื่อใหเด็กจากที่ตางๆ ที่คิดวามีอาการของโรคหัวใจมาคัดกรองวาเด็กคนใดเปน
โรคหัวใจหรือไมเปน และหากมีอาการที่รุนแรงทางมูลนิธิก็จะนัดไปผาตัดทันที จากจํานวน
ที่เด็กมาทําการคัดกรองจํานวน 90 คน มีเด็กที่เปนโรคหัวใจประมาณ 20 คน มีเด็กตองผาตัด
ประมาณ 7 คน ซึ่ง มูลนิธิโรคหัวใจ, มูลนิธิโรงพยาบาลบํารุงราษฎรและโรงพยาบาล
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ศิครินทรใหการสนับสนุนเด็กที่ตองผาตัด
สําหรับเรื่องโครงการจัดพบปะผูถือหุนและไปพักผอนตางจังหวัดบริษัทจะจัดในเดือนพฤศจิกายน หรือ
เดือนธันวาคม 2553 เปนการพาผูถือหุนที่มีเวลาไปตางจังหวัดและเขารับฟงเรื่องผลการดําเนินงานของบริษัท รวมทั้งบริษัท
ก็จะรับฟงขอแนะนําจากผูถือหุนเพื่อนํามาปรับปรุงตอไปและในเดือนมีนาคม จะมีการจัดใหผูถือหุนที่ไมสะดวกในการไป
ตางจังหวัดเขาเยี่ยมชมโรงพยาบาล
: สอบถาม
1.บริษัทมีเปาหมายในการเปดบริการศูนยเฉพาะทาง ไดแกศูนยกระดูกและ
ขอ, ศูนยผูมีบุตรยาก, GI Center และศูนยทันตกรรม ทางบริษัทมีการคาดการณวา
จะมี Return ตอผูถือหุนอยางไร
2. ในอนาคต มีนโยบายที่จะตั้งโรงพยาบาลนอกเขตศรีนครินทร หรือสมุทรปราการ
เพื่อรองรับคนไขอีกหรือไม
3. ในปนี้มีแนวโนมจะมีการซื้อหุนคืนเพิ่มอีกหรือไม และหุนที่ซื้อคืนมาแลวจํานวน
6,000,000 บาทจะทําอยางไรตอนอกจากขายคืน
กรรมการผูจัดการ
: เรียนใหที่ประชุมทราบวา
1. การเปดศูนยเฉพาะทาง ไดแกศูนยกระดูกและขอ, ศูนยผูมีบุตรยากและศูนยทันตกรรม ไมไดลงทุน
อะไรมากเพียงปรับปรุงสภาพหองตรวจ และเสริมอุปกรณเพิ่มเล็กนอย เนื่องจากมีเครื่องมือและหองอยู
แลว แตที่ผานมาไมสามารถเปดเปนศูนยไดเพราะยังไมมีแพทยที่เชี่ยวชาญครบทุกสาขา
ศูนยที่ตองลงทุนเพิ่ม คือ ศูนย GI Center เปนเครื่องมือที่ใชสําหรับผาตัดโดยใช
กลองสองที่มีภาพคมชัดมาก ซึ่งเครื่องมือจะเขามาในเดือนมิถุนายน และแพทย ผูเชี่ยวชาญที่
จะมาอยูที่ศิครินทรเปนแพทยที่มาจากโรงพยาบาลจุฬา และศิริราช เครื่องมือ
ที่สั่งเขามาเปนจํานวนเงินไมเกิน 10 ลานบาท
สําหรับการเปดศูนยเฉพาะทางจะมีผลตอบแทนตอผูถือหุนอยางไร จะขอใหผูถือ
หุนดู ในภาพรวมของผลประกอบการ โดยดูจากผลกําไรสุทธิในแตละปที่เกิดขึ้นและเติบโต
อยางตอเนื่องซึ่งลาสุดในป 2552 บริษัททํากําไรสุทธิไดถึง 9.2% ในป 2551, 2550ทํากําไร
สุทธิได 8.33%, 6.89% ตามลําดับ และเนื่องจากจากทั้ง 4 ศูนยนี้เปนการเนนการรักษาคนไข
IPD ซึ่งทํารายไดมากกวา OPD เชื่อวาจะทําใหกําไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นตอไป
2. ปจจุบันโรงพยาบาลสามารถรองรับการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอีก 15 % ไดถึง 3 ป และสามารถขยายบริการ
ทางการแพทยไดมากขึ้นอีก โดยไมตองสรางโรงพยาบาลใหม เนื่องจากไดยายหนวยงานที่ไมเกี่ยวของ
กับการรักษาพยาบาลออกไปจากโรงพยาบาลทําใหไดพื้นที่เพิ่มขึ้น และในสวนดานหนาอาคาร1 จะมี
การปรับปรุงเพื่อเตรียมขยายพื้นที่ในการรองรับการขยายตัวของคนไขที่จะมีขึ้นในอนาคต และพื้นที่
ดานขางโรงพยาบาลดานที่มีที่จอดรถมีหลังคาซึ่งการลงทุนในพื้นเดิมตนทุนจะนอยกวาไปสราง
โรงพยาบาลใหม ดังนั้นจึงไมมีความจําเปนตองไปสรางโรงพยาบาลในพื้นที่อื่น โดยในปที่ผานมาได
สรางอาคารนวัตกรรมเพื่อใหงานบุคคล หรือแคนทีนพนักงานจะมาอยูที่อาคารนี้

ผูถือหุน
(คุณสุริยนต จิตราภัณฑ)
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3. การซื้อหุนคืน ปจจุบันบริษัทไดวางโครงสรางไวอยางแข็งแรง รวมทั้งโรงพยาบาลไดตั้งอยู
ในพื้นที่ที่มีการเจริญเติบโต ทางดานที่อยูอาศัยสูงสุดของกทม. ความปลอดภัยของการ
เจริญเติบโต ของโรงพยาบาลสามารถตอบไดวานาจะดีกวาโรงพยาบาลอื่นๆ ดังนั้นความ มั่นคงของ
จํานวนคนไขที่จะมีขึ้นของโรงพยาบาลนาจะสรางความมั่นคงใหกับบริษัทได เพียงพอโดยไมตองไป
ซื้อหุนคืน เพื่อสรางมั่นคงใหกับบริษัทสําหรับอีกในป2553
ผูถือหุน
: ขอเสนอ
(นายฮั้งใช อัคควัสกุล)
1. ขอควรระวังสําหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีการซื้อหุนคืนจะตองมีการลดทุน
หลังจาก 2-3 ปที่ตองมีการขายหุนคืน และหากการขายหุนคืนมีราคาต่ํากวาราคาทุน
ที่ซื้อมาการลดทุนก็จะเกิดผลขาดทุน ดังนั้นจึงขอใหระวังในเรื่องดังกลาวดวย
2.ขอใหทางโรงพยาบาลมีการเตรียมความพรอมสําหรับแพทย และบุคลากรเพื่อ
รองรับ การใหบริการคนไขหากเกิดสถานการณที่ไมดีของบานเมือง
3. เครื่องนวดคลายกลามเนื้อที่ใหบริการแกผูถือหุนในวันนี้ เนื่องจากไดไปลองใช
บริการดูแลว ถาสามารถทาการนวดไดทั้งตัว นาจะมีการจัดทํา Promotion เปน
บริการทางเลือกสําหรับผูมาใชบริการที่ไมใชผูปวยเพื่อคลายความเครียด ใหมี
ลักษณะเหมือน Spa นาจะเพิ่มชองทางการขายไดอีกดานหนึ่ง
ประธาน
: ขอขอบคุณสําหรับคําแนะนําของผูถือหุนซึ่งสามารถนําไปปฏิบัติได และขอให
กรรมการผูจัดการและทีมงานรับไปพิจารณาตอไป
ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2552 ตามที่กรรมการ
ผูจัดการรายงาน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธาน แจงใหที่ประชุมทราบวา งบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2552 ที่ปรากฏในรายงานประจําปนั้น ไดผานการรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัท และผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการแลว จึงไดมอบหมายใหกรรมการผูจัดการเปน
ผูรายงานใหที่ประชุมพิจารณาตอไป
กรรมการผูจัดการ รายงานใหที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552 ดังนี้
บริษัทฯ มีสินทรัพยหมุนเวียนรวม 227.29 ลานบาท มีสินทรัพยไมหมุนเวียนรวม 1,042.12
ลานบาท รวมสินทรัพยทั้งหมด 1,269.41 ลานบาท
บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียนรวม 252.01 ลานบาท มีหนี้สินไมหมุนเวียนรวม 148.05 ลาน
บาท รวมหนี้สินทั้งหมด 400.07 ลานบาท สวนของผูถือหุนของบริษัทจํานวน 869.34 ลานบาท รวมหนี้สินและสวนของผู
ถือหุนเปนจํานวน 1,269.41 ลานบาท บริษัทมีรายไดรวม 1,247.67 ลานบาท มีคาใชจายรวม 1,083.61 ลานบาท มีกําไร
สุทธิหลังหักภาษีเปนจํานวน 115.26 ลานบาท มีกําไรตอหุน 1.16 บาท
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ผูถือหุน
(นายสุริยนต จิตราภัณฑ)

: สอบถาม
1. ในรายงานประจําปสวนของงบกําไรขาดทุนหนาที่ 125 กําไรจากการ
ตีราคาทรัพยสินอยากทราบวาเปนทรัพยสินอะไร
2. ในงบกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินสดรับเงินกูยืมระยะยาวจํานวน
33.46 ลานบาท เปนการกูระหวางผูใดและครบกําหนดเมื่อใด

กรรมการผูจัดการ

: เรียนใหที่ประชุมทราบ
ขอ 1.บริษัทมีนโยบายเมื่อครบกําหนด 5 ป จะมีการตีราคาทรัพยสินเพื่อใหเปนราคา
ปจจุบัน ดังนั้นกําไรจากการตีราคาเปนทรัพยสินที่เพิ่มขึ้นของตัวอาคารและที่ดิน
ซึ่งในป 2553 จะมีการตีราคาทรัพยสินเกี่ยวกับวัสดุทางการแพทยตอไป
ขอ 2. ป 2552 บริษัทมีการเพิ่มวงเงินการกูยืมจากธนาคาร ทหารไทยซึ่งเปนเจาหนี้
รายเดียวของบริษัท เพื่อใชในการขยายอาคารกิจการของโรงพยาบาล ในอัตรา
ดอกเบี้ย MLR หากไมมีการลงทุนทางดานกอสรางเพิ่มเติมนาจะชําระหนี้ไดหมด
ใน 3 ปขางหนา

ผูถือหุน
(น.ส.สุจารี รัตโนสถ)

: สอบถาม
1. อัตรากําไรขั้นตนเปนอยางไรเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลอื่นที่มีขนาด
ใกลเคียงกันหรือที่มีขนาดใหญกวาและคาใชจายการบริหารเปนอยางไร
2.ไมทราบวาขอมูลของโรงพยาบาลมีบทวิเคราะหเพื่อใหพิจารณาบางหรือไม
เพราะรูจักโรงพยาบาลจากการมาใชบริการดวยตนเอง
: เรียนใหที่ประชุมทราบ
1.เรื่องผลตอบแทนของบริษัทถือวาอยูในระดับแนวหนา สัดสวนกําไรสุทธิที่มี
โรงพยาบาลอื่นเหนือกวา ก็จะมีโรงพยาบาลเอกชน นนทเวช หรือไทยนครินทร
เพราะโรงพยาบาลเหลานี้มีสัดสวนของหนี้สินนอยมาก สําหรับศิครินทรถาจํานวน
หนี้นอยลงอัตราสวนกําไรก็จะอยูในระดับเทากัน ซึ่งบริษัทพยายามรักษาระดับ D/E
Ratio ใหเทากับ 0.50 เพื่อใหเกิดความเหมาะสมใหอยูระดับของการลงทุน
2. ขอมูลจากนักวิเคราะห หลังจากมีการประชุมผูถือถือหุนแลวในปนี้ เดือนพฤษภาคมจะมี
การพบกับนักวิเคราะห ซึ่งเปนการพบประจําป สําหรับผลวิเคราะหปที่แลวมี 4 ครั้ง เมื่อ
นักเวิเคราะหเขียนบทวิเคราะหไปแลว จะไมมบี ทวิเคราะหเพิ่มเติม ดังนั้นตอไปจะจัดพบ
นักวิเคราะหเพิ่มขึ้นมากกวาเดิม เพื่อทําใหผูถือหุนไดรับขอมูลจากสื่อมากขึ้นกวาเดิม

กรรมการผูจัดการ

ประธาน

:ไดสอบถามแลว และไมมีผูถือหุนสอบถามขอมูลเพิ่มเติม จึงขอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติงบ
ดุล งบกําไรขาดทุน ประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน ประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่เสนอดวย

คะแนนเสียง
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มีผูถือหุนที่
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวมจํานวนผูออกเสียง (103 ราย)

จํานวน(หุน)

คิดเปนรอยละ

49,793,282

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

49,793,282

100

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไรประจําปและจายเงินปนผล
ประธานชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามกฎหมายบริษัทจะตองจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป
เปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 และตามนโยบายจายเงินปนผลของบริษัท กําหนดให
จายเงินปนผลจากกําไรสุทธิไดไมเกินรอยละ 70 กําไรสุทธิของบริษัท ขอมอบหมายใหกรรมการผูจัดการเปน
ผูเสนอหลักการตอไป
กรรมการผูจัดการ รายงานใหที่ประชุมทราบ บริษัทไดจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปเปนทุน
สํารองไมนอยกวารอยละ 5 เปนเงิน 5,763,172 บาท และตามนโยบายจายเงินปนผลของบริษัท กําหนดให
จายเงินปนผลจากกําไรสุทธิไดไมเกินรอยละ 70 กําไรสุทธิของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จํานวน
115,263,428 บาท โดยบริษัทกําหนดใหจายปนผลประจําป 2552 ในอัตราหุนละ 0.50 บาท
และคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไรสุทธิเปน
ทุนสํารองตามกฎหมายและจายเงินปนผลประจําป 2552 ในอัตราหุนละ 0.50 บาท โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุน
ผูมีสิทธิในการรับเงินปนผลในวันที่ 29 มีนาคม 2552 (Record date) และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยโดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 มีนาคม 2552 ทั้งนี้
กําหนดจายเงินปนผลดังกลาวในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 เมื่อไดรับการอนุมัติจากที่ประชุม
ผูถือหุน
(คุณสุริยนต จิตราภัณฑ)

กรรมการผูจัดการ

:สอบถาม เนื่องจากปที่ผานมาบริษัทสามารถจายเงินปนผลไดถึง 0.60 บาทและ

เปนปแรกของการจายเงินปนผล ซึ่งนโยบายการจายเงินปนผลถือเปนสัญญาณที่ดี
แตในปนี้กําไรดีกวาปที่แลว กลับจายเพียง 0.50 บาท ถาเปนไปไดนาจะจายเทากับ
ปที่แลว
: เรียนใหที่ประชุมทราบ การพิจารณาจายเงินปนผล สิ่งแรกที่พิจารณาคือจะตองทํา
ใหมีการจายเงินปนผลอยางสม่ําเสมอ และกระแสเงินสดตองทําใหเกิดสภาพคลอง สวนหน
ปที่แลวไดใชเงินในการซื้อหุนคืนเพื่อสรางเสถียรภาพใหกับบริษัท โดยใชเงินไปเปนจํานวน
เกือบ 60 ลานบาท ซึ่งปนเงินสดที่อยูในบริษัท ดังนั้นถาพิจารณาเงินสดซื้อหุนคืนและป
หนาตองการความมั่นใจในเรื่องสภาพคลองของบริษัท จึงพิจารณาตัวเลขที่เหมาะสมในการ
ปนผลที่ 0.50 บาท และถาผลดําเนินงานเปนไปอยางสม่ําเสมอและเติบโตอยางตอเนื่อง จะ
ทําใหผูถือหุนเกิดความเชื่อมั่นในการที่จะลงทุนเพิ่มซึ่งจะเปนผลดีในระยะยาว

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกําไรประจําปและจายเงินปนผลตามที่คณะกรรมการบริษัท
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เสนอดวยคะแนนเสียง
มีผูถือหุนที่
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวมจํานวนผูออกเสียง (103 ราย)

จํานวน(หุน)

คิดเปนรอยละ

49,793,282

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

49,793,282

100

วาระที่ 6

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท และคาสอบบัญชีประจําป 2553
ประธาน ชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามขอบังคับของบริษัทขอ 19 และพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชน จํากัด มาตรา 120 ประกอบกับหลักเกณฑเงื่อนไขการหมุนเวียนผูสอบบัญชีของคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่หามมิใหผูสอบบัญชีตรวจสอบและรับรองงบการเงินหารอบปบัญชีบริษัท
ติดตอกัน แตไมหามแตงตั้งผูสอบบัญชีรายใหมที่สังกัดสํานักงานสอบบัญชีเกี่ยวกับผูสอบบัญชีรายเดิม
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตามที่คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและนําเสนอ ใหเสนอที่ประชุม
ผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด โดยนางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร ทะเบียนเลขที่ 4996 หรือนาย
พจน อัศวสันติชัย ทะเบียนเลขที่ 4891 หรือนางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือนายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสดิ์
ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือนายพิชัย ดัชณาภิรมย ทะเบียนเลขที่ 2421 หรือผูสอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นในสํานักบัญชี เปน
ผูสอบบัญชีประจําป 2553 ของบริษัท และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2553 เปนเงิน 810,000 บาท เทากับป2552
ที่ประชุมมีมติแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทและคาสอบบัญชีประจําป2553 ดวยคะแนนเสียงดังนี้
มีผูถือหุนที่
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวมจํานวนผูออกเสียง (103 ราย)
วาระที่ 7

จํานวน(หุน)

คิดเปนรอยละ

49,793,282

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

49,793,282

100

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกตามวาระ

ประธาน ชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามขอบังคับของบริษัทขอ 9 และมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน จํากัด กําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวน 1 ใน 3 เปนอัตราโดยกรรมการที่พนตําแหนงอาจถูก
เลือกเขามาดํารงตําแหนงใหม คณะกรรมการของบริษัทมีจํานวน 15 คน ดังนั้นกรรมการที่ออกตามวาระ 5 คนในปนี้ไดแก
1. พลตํารวจโท จารักษ แสงทวีป
ประธานกรรมการบริหารและรองประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย
รองประธานกรรมการและประธานพิจารณาคาตอบแทน
3. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวรัตนา จันทรวงศกร
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
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5. นายรัช ตันตนันตา

กรรมการและกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 5 คน คือ
1. พลตํารวจโท จารักษ แสงทวีป
ประธานกรรมการบริหารและรองประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย
รองประธานกรรมการและประธานพิจารณาคาตอบแทน
3. นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวรัตนา จันทรวงศกร
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
5. นายรัช ตันตนันตา
กรรมการและกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
ที่ครบกําหนดออกตามวาระใหกลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการอีกครั้ง
ประธานชี้แจงวา ทานผูถือหุนทานอื่นที่อยูในที่ประชุมมีสิทธิเสนอบุคคลตามความเห็นของ
คณะกรรมการ หรือตางจากความเห็นของคณะกรรมการได สําหรับรายชื่อและประวัติบุคคลทั้ง 5 คน ไดนําขึ้นจอภาพใหที่
ประชุมไดพิจารณาแลว
ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอทานผูอื่นที่ตางจากความเห็นของคณะกรรมการ ประธานจึงขอใหลงมติ
ประธานชี้แจงเพิ่มเติมวา โดยกฎหมายบุคคลที่ไดรับคะแนนสูงสุด 5 ลําดับจะไดรับการเลือกตั้งเปน
กรรมการ
ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ 5 คนที่ครบออกตามวาระดวยคะแนนเสียง ดังนี้
วาระที่ 7.01 พลตํารวจโทจารักษ แสงทวีป
มีผูถือหุนที่
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวมจํานวนผูออกเสียง (103 ราย)

จํานวน(หุน)

คิดเปนรอยละ

49,793,227

99.9999

0

0.0000

55

0.0001

49,793,282

100

วาระที่ 7.02 นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย
มีผูถือหุนที่
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวมจํานวนผูออกเสียง (103 ราย)

จํานวน(หุน)

คิดเปนรอยละ

49,793,227

99.9999

0

0.0000

55

0.0001

49,793,282

100
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วาระที่ 7.03 นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ
มีผูถือหุนที่
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวมจํานวนผูออกเสียง (103 ราย)

จํานวน(หุน)

คิดเปนรอยละ

49,793,227

99.9999

0

0.0000

55

0.0001

49,793,282

100

วาระที่ 7.04 นางสาวรัตนา จันทรวงศกร
มีผูถือหุนที่
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวมจํานวนผูออกเสียง (103 ราย)

จํานวน(หุน)

คิดเปนรอยละ

49,791,227

99.9959

0

0.0000

2,055

0.0041

49,793,282

100

วาระที่ 7.05 นายรัช ตันตนันตา
มีผูถือหุนที่
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวมจํานวนผูออกเสียง (103 ราย)

จํานวน(หุน)

คิดเปนรอยละ

49,793,227

99.9999

0

0.0000

55

0.0001

49,793,282

100

ประธานสรุปใหที่ประชุมทราบวา ผูถือหุนไดลงมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คนตามที่คณะกรรมการ
เสนอดวยคะแนนเสียงที่เทากันทั้งหมด จึงไมมีผลในเรื่องการเรียงลําดับเนื่องจากไมมีผูเสนอชื่อทานอื่นเขามา คือ พล
ตํารวจโทจารักษ แสงทวีป นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ นางสาวรัตนา จันทรวงศกร และนายรัช
ตันตนันตา เพื่อใหกลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการในคณะกรรมการของบริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน)
วาระที่ 8

พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นตามที่คณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทนเสนอ ใหนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2553 ทุกคณะ ทั้ง
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยทุกชุดในรูปของเงินประจําตําแหนง เบี้ยประชุม และบําเหน็จ เปนเงิน
จํานวน 9,500,000 บาท ซึ่งเปนจํานวนเงินเทากับสองปที่ผานมา
ไมมีผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติม ประธานขอใหที่ประชุมลงมติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป
2553
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ที่ประชุมมีมติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2553 ดวยคะแนนเสียงดังนี้
มีผูถือหุนที่
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวมจํานวนผูออกเสียง (80 ราย)
วาระที่ 9

จํานวน(หุน)

คิดเปนรอยละ

49,791,282

99.9960

0

0.0000

2,000

0.0040

49,793,282

100

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)

ประธาน แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามกฎหมายการเสนอเรื่องใหพิจารณาในวาระนี้ ผูถือหุนตองไดรับ
การสนับสนุนดวยคะแนนเสียง 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด ซึ่งปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อ
พิจารณา แตประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามหรือเสนอแนะขอคิดเห็นที่ประโยชนกับบริษัทฯ
ไมมีผูถือหุนทานอื่นซักถาม ประธานขอกลาวในนามของคณะกรรมการบริษัทศิครินทร จํากัด
(มหาชน) ขอขอบพระคุณผูถือหุนทุกทานที่สละเวลาเขารวมประชุมในวันนี้ และสิ่งที่ทานผูถือหุนไดใหคําแนะนําไวจะขอ
นอมรับเพื่อนําไปปฎิบัติตอไปและขอปดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 32
ปดประชุมเวลา 11.15 นาฬิกา
หมายเหตุ
: หลังจากเปดการประชุมเมื่อเวลา 9.15 นาฬิกาแลว ไดมีผูถือหุนมาลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุม
เพิ่มขึ้นเปน103 ราย นับรวมจํานวนหุนที่ลงทะเบียนไดทั้งสิ้น 49,793,282 หุน

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

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

