Annual Report 2016 Sikarin Hospital

Content
2 I สารจากประธานกรรมการ
Message From the Chairman
4 I ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of Business
27 I การตลาด และภาวะการแขงขัน
Market and Competition
32 I คณะกรรมการบร�ษัท
Board of Directors
53 I กิจกรรมเพ�่อสังคม คุณภาพชีว�ตและสิ�งแวดลอม
CSR
55 I เหตุการณในรอบป 2559
Events in 2016
65 I โครงสรางการถือหุนของกลุมบร�ษัท
Shareholding structure
67 I นโยบายการจายเง�นปนผล
Dividend payment policy
68 I รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเง�น
Report of the Board of Director on Financial statements
69 I รายงานคณะกรรมการตรวจสอบป 2559
Audit Committee’s Report 2016
71 I รายงานและงบการเง�น
Report and Financial Statements
72 I รายงานของผูสอบบัญชีอนุญาต
Report of the Auditor
209 I ปจจัยความเสี่ยง
Risk Factors
210 I การกํากับดูแลกิจการที่ดีและการจัดการ
Good Government and Management
251 I ขอมูลทางการเง�น
Financial Summary
266 I ขอมูลทั่วไป
General Information
268 I ขอมูลอางอิง
Reference Information

1

2 Annual Report 2016 Sikarin Hospital

ÊÒÃ¨Ò¡
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ

Message from The Chairman

Annual Report 2016 Sikarin Hospital

3

โดยภาพรวมแลว การเติบโตของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ในป 2559 ไมถึงกับดีมากนัก โดยเติบโต
ประมาณรอยละ 10-12 ซึ่งลดลงกวาป 2558 เล็กนอย อยางไรก็ตามสําหรับโรงพยาบาลศิครินทรแลว
นับวาเปนปทดี่ อี กี ปหนึง่ ซึง่ ในป 2559 ยอดขายผูป ว ยเงินสด ผูป ว ยประกันชีวติ และผูป ว ยลูกคา สถาบันทัง้ สามกลุม
เติบโตรวมกันถึงรอยละ 20 ซึง่ เปนผลรวมจากการลงทุนในการพัฒนาคลินกิ เฉพาะทางในระยะ 2-3 ปทผี่ า นมา
ดานการพัฒนา และความกาวหนาของมาตรฐานทางการแพทย ในป 2559 โรงพยาบาลศิครินทรผา นการรับรอง
ความเชี่ยวชาญรายโรค ( Clinical Care Program Certiﬁcate : CCPC ) อีก 1 โรค คือ โรคกลามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute MI) รวมผานการรับรองระดับโลกดานความเชีย่ วชาญรายโรค ถึง 3 โรค ประกอบดวย
เสนเลือดสมองอุดตันเฉียบพลัน (Stroke) โรคเบาหวานและโรคกลามเนือ้ หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน สวนกิจกรรม
เพือ่ สังคม เปนทีน่ า ยินดีวา โครงการวิง่ เพือ่ การกุศล “ศิครินทรมนิ มิ าราธอน” เปนทีร่ บั รูข องสังคมอยางกวางขวาง
มากยิ่งๆ ขึ้นทุกป โดยในปลาสุดมีผูเขารวมงานกวา 5,000 คน
ในนามของคณะผูบ ริหารใครถอื โอกาสนีข้ อบพระคุณผูถ อื หุน ทุกทานทีใ่ หการสนับสนุนดวยดีตลอดมา
นายเสนีย จิตตเกษม
ประธานกรรมการ บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน)
In 2016, the overall of the private hospital business didn’t grow well with the growth
rate of 10% - 12% decreasing a little from the 2015 growth rate. However, it is one of the
excellent years for Sikarin Hospital. Total sales in 2016 from general patients, insurance patients,
and corporate patients grew in the rate of 20% from 2015 as a result of the investment in the
special medical clinics in the past couple years.
In term of development and advancement of medical standards, Sikarin hospital
received another certiﬁcation for clinical care program certiﬁcate (“CCPC”) in Acute myocardial
infarction (“Acute MI”) in 2016. Additionally, Sikarin also received 3 global specialized disease
certiﬁcates in Acute stroke, Diabetes, and Acute myocardial infarction.
In term of Social activities, we are proud that our charity run “Sikarin Mini-Marathon”
is widely and increasingly accepted by the society in each year. More than 5,000 runners have
attended the event in the recent year. On behalf of the management team, I would like to
express our gratitude to all shareholders who supported us well all the time.
Mr. Seni Chittakasem
Chairman, Sikarin Public Company Limited
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ประวัติความเปนมา

บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน) กอตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2522 ภายใตชื่อ บริษัท สําโรงการแพทย จํากัด โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อดําเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตนจํานวน 16 ลานบาท ไดเริ่มกอสรางอาคารโรงพยาบาล ใน พ.ศ.2522 และสําเร็จ
สามารถดําเนินกิจการโรงพยาบาลไดตั้งแต พ.ศ. 2524
ตอมา เมือ่ พ.ศ.2528 บริษทั ฯ ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษทั มหาชน จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยภายใตชอื่ บริษทั ศิครินทร จํากัด (มหาชน)
ณ ปจจุบันมีกิจการโรงพยาบาลภายใตการดําเนินงานของบริษัทฯ คือ
โรงพยาบาลศิครินทร ตั้งอยูเลขที่ 4/29 หมู 10 ถนนศรีนครินทร แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ตั้งอยูบนเนื้อที่ 11 ไร
84 ตารางวา เปดบริการอยางเปนทางการเมื่อ วันที่ 16 ธันวาคม 2536 มีเตียงรองรับผูปวย 335 เตียง มีศักยภาพรองรับผูปวยนอกไดเฉลี่ย
2,800 คนตอวัน
โรงพยาบาลรัทรินทร ตั้งอยูเลขที่ 999/23-29 ตําบลบางปูใหม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยูบนเนื้อที่ 1 ไร 46 ตารางวา
เริ่มเปดดําเนินการเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2536 มีเตียงรองรับผูปวย 100 เตียง มีศักยภาพรองรับผูปวยนอกไดเฉลี่ย 700 คนตอวัน
โรงพยาบาลศิครินทร หาดใหญ
หาดใหญ ตัง้ อยูเ ลขที่ 169 ถนนพิพฒ
ั นสงเคราะห อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เปนอาคารสูง 10 ชัน้ บนเนือ้ ทีใ่ ชสอย
35,800 ตารางเมตร พรอมลานจอดเฮลิคอปเตอร เปดดําเนินการ เมือ่ วันที่ 10 สิงหาคม 2540 โดยไดรบั เกียรติจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท
ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษมาลงนาม ในพิธีเปด มีเตียงรองรับผูปวย 120 เตียง มีศักยภาพรองรับผูปวย 700 คนตอวัน

Background
Sikarin Public Company Limited was established on March 15th, 1979, under the name of Samrong Clinical Medicine
Co., Ltd. with the objective in operating the business of private hospital with the initial authorized capital of 16 million Baht.
The hospital building was built in 1979 and the hospital operation started in 1981.
Later in 1985, the company transformed and uplifted itself into a public company with the SET registration name of
Sikarin Public Company Limited. At present, the Company operates the hospital business under the Company’s operation as follows :
• Sikarin Hospital (SKR): is located at No. 4/29, Moo 10, Srinakarin Road, Bang Na Sub-district, Bang Na District, Bangkok,
on a plot of land of 11 Rai 81 Square Wah, ofﬁcially inaugurated on December 16, 1993. There are 235 beds for inpatients
and with capability to handle an average of 2,800 outpatients per day.
• Rattarin Hospital (RT): is located at No. 999/23-29, Sukhumvit Road, Bangpu Mai Sub-district, Muang District, Samut
Prakan Province on a plot of land of 1 Rai and 46 Square Wah, ofﬁcially inaugurated on January 1, 1993, with 100 beds for
inpatients and with capability to handle an average of 700 outpatients per day
• Sikarin Had Yai Hospital (SKHY) : is located at 169 Nipatsongkhroa 1 Road, Hat Yai Songkhla, 90110 with 10-storey
building that has a total area of 35,800 square meters and a helipad for emergency case, ofﬁcially inaugurated on August
10th, 1997 by His Excellency General Prem Tinsulanonda, President of the Council and Statesman at the opening ceremony.
There are 120 beds for impatients and with capacity of 700 outpatients per day.
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บริการทางการแพทย โรงพยาบาลศิครินทร

โรงพยาบาลศิครินทร เปดใหบริการผูปวยจํานวน 4 อาคาร รวมพื้นที่ใหบริการ 58,581 ตารางเมตร โดย
อาคาร 1 ใหบริการ ศูนยเบาหวานและตอมไรทอ คลินิกอายุรกรรมทั่วไป ศูนยศัลยกรรมกระดูกและขอ ศูนยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และ
คลินกิ ศัลยกรรม ศูนยกมุ ารเวช ศูนยทนั ตกรรม ศูนยความงาม ศูนยรงั สีวนิ จิ ฉัย หองปฏิบตั กิ าร หองผาตัด หองบริการไตเทียม หองกายภาพ หอผูป ว ยหนัก
รวมทั้งหอผูปวยหนักโรคหัวใจ หอผูปวยตางประเทศและหอผูปวยหลังผาตัดหัวใจ
อาคาร 2 ใหบริการ ศูนยการแพทยเฉพาะทางสตรี ศูนยตรวจสุขภาพ ศูนยผูมีบุตรยาก หองคลอด แผนกทารกแรกเกิดและหอผูปวย
อาคาร 3 เปนอาคารสรางใหม 14 ชัน้ บนเนือ้ ที่ 31,344 ตารางเมตร เริม่ เปดใหบริการเมือ่ กลางป พ.ศ. 2558 เปนสวนปรับขยายใหบริการ
ที่มุงเนนศูนยอายุรกรรมเฉพาะทาง อาทิ ศูนยโรคหัวใจ ศูนยหลอดเลือดสมองและระบบประสาท ศูนยโรคระบบทางเดินอาหารและตับ ศูนยผาตัด
โดยการสองกลอง ศูนยตา หู คอ จมูก ศูนยบริการลูกคาตางประเทศ บริการตรวจรังสี MRI และหอผูปวย
อาคาร 4 คือ อาคารประกันสังคม ใหบริการผูปวยดานประกันสังคม บนเนื้อที่ 630 ตารางเมตร

Medical Services of Sikarin Hospital

Sikarin Hospital is open services for patients in 4 buildings. The total area of service provision is 58,581 square meters
1. The First Building, provides services of Diabetes and Endocrine Center, General medicine Clinic (provides services
for patients with lungs, autoimmune, allergy, infectious, kidney and urologic problems), Orthopedic Center, Emergency and
Trauma Center, Surgery Clinic, Children Center, Dental Center, Aesthetic Center, Laboratory Department, Diagnostic Radiology
Center, CT scan Unit, Operating Rooms, Hemodialysis Unit, Physical Therapy Department with Physical Medicine and
Rehabilitation Specialist, Catheter Laboratory (CATH LAB), 2 State of art Intensive Care Units, Coronary Care Unit (CCU),
inpatient wards and International wards.
2. The Second Building, it contains the Woman’s Health Center, health Center (Check up), Fertility Center, Delivery
room, Nursery department and the inpatient wards
3. The Third Building, the newly constructed, 14-ﬂoor building with the area of 31,344 square meters. It opened
in mid-2015 to provide special medical services under the following clinics: Heart Center, Gastroenterology & Scope Center,
Neurology Center and Stroke Center, EENT Center (Eyes, Ear, Nose, and Throat), International medical Center, MRI Center and
the best superior and suit inpatient rooms.
4. The Fourth Building, is the social security building providing the service for the patients, special on social
security in the area of 630 square meters.
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Total rooms and beds in detail as follow
หองตรวจผูปวยนอก (OPD)

100 หอง rooms

หองผูปวยใน (Inpatient rooms)

235 เตียง beds

หองผูปวยฉุกเฉิน (Emergency rooms)
9 เตียง beds
หองผูปวยหนักโรคหัวใจ (Cardiac Care Unit) 6 เตียง beds
หองผูปวยหนัก (Intensive Care Unit)

13 เตียง beds

หองตรวจทันตกรรม (Dental Unit)

9 หอง rooms

หองบริการไตเทียม (Hemodialysis Unit)

14 เตียง beds

หองผาตัด (Operating Room)

5 หอง rooms

นอกจากนี้ ไดเปดใหบริการ OPD Midnight Clinic โดยเปดถึง 24.00 น.ประกอบดวย 3 คลินกิ หลัก คือ คลินกิ อายุรกรรม คลินกิ ศัลยกรรม
และศูนยกุมารเวช โดยมีแพทย วุฒิบัตรเชี่ยวชาญเฉพาะทาง อยูประจําตลอด 24 ชั่วโมง
And OPD Midnight Clinc is open for service until 12.00 AM consisting of 3 main clinics; medical clinic, surgery clinic,
and pediatric center with Pediatric Specialist available for 24-hour servicing

ศÙนย์รักษาâรคและบริการทางการแ¾ทย์

Medical Center and Clinic

ศูนยโรคหัวใจ เปนการเปดบริการใหมครบวงจรในป พ.ศ. 2558
ให บ ริ ก ารตรวจคั ด กรองโรคหั ว ใจด ว ยเครื่ อ งมื อ ที่ ทั น สมั ย เช น
เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ (EKG) เครื่องตรวจคลื่นหัวใจขณะออกกําลังกาย
โดยการวิ่งบนสายพาน (Exercise Stress Test) การใชเครื่องที่มี
เครื่องสะทอนความถี่สูง (Echo) ที่สามารถดูการทํางานของหัวใจที่เปน
ปจจุบันและรายงานผลไดทันที โดยมีอายุรแพทยเฉพาะทางโรคหัวใจ
อยูประจําการและปรึกษาไดตลอด 24 ชั่วโมง

Heart Center newly open with full service started
in the year 2015 The center provides the service on checking
heart with modern devices such as EKG, Exercise Stress Test,
and Echo which can observe the real-time heart function and
can report the result immediately with the heart specialized
doctors available for 24-hour servicing and consulting.
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หŒองป¯ิบัµิการสวนหัวãจ
ใหบริการไดทงั้ ในเวลาปกติและภาวะฉุกเฉิน เกีย่ วกับหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ซึง่ เปนสาเหตุสว นใหญของการเสียชีวติ กะทันหัน ดวยเครือ่ งมือ
ที่ทันสมัยและแพทยผูเชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีบริการที่สําคัญๆ ดังนี้
ฉีดสีดูเสนเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ เพื่อวินิจฉัยเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ
ใสสายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดหัวใจ
ใสสายสวนเพื่อรักษาลิ้นหัวใจที่ผิดปกติ
จี้เพื่อรักษาภาวะหัวใจเตนผิดปกติ
ใสเครื่องกระตุนหัวใจชนิดชั่วคราวและถาวร
ใสเครือ่ งกระตุกหัวใจในผูป ว ยทีม่ หี วั ใจหยุดเตนหรือผิดปกติเปนพักๆ และโรงพยาบาลฯ ยังไดตงั้ เปาหมายพัฒนาคุณภาพการรักษาโรค
กลามเนือ้ หัวใจขาดเลือด ใหเทียบเทามาตรฐานการรักษาในระดับสากล JCI โดยใหไดรบั การรับรองคุณภาพ Acute Myocardial Infarction (AMI)
เมื่อปลายป พ.ศ. 2559

CATH LAB
This unit can provide services for elective and emergency cases with patients who have Coronary Artery blockage
which is the main cause of cardiac arrest and eventually death. It is highly sophisticated unit with newly acquired state of
the art equipment and devices maned by professional technicians, nurses and highly experienced doctors 24 hours, who
can perform the following procedures;
Perform Cardiac Angiography to diagnose about the coronary artery.
Put the catheter in for enlarging the coronary artery.
Put the catheter in for curing abnormal heart valve.
Cure the condition of abnormal heart beating.
Put the temporary and permanent deﬁbrillator in.
Put the deﬁbrillator into the patient whose heart stops beating or beats abnormally periodically.
By 2016, the hospital is aiming to get certiﬁcation for quality excellence in treating Myocardial Infarction by adhering to the international standards set by the Joint Commission International (JCI) and ﬁnally the hospital got certiﬁed
in November 2016

หŒอง¼่าµัดหัวãจ

สามารถผาตัดหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ หรือเสนเลือดแดงโปงพองได ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน ดวยทีมแพทยผูเชี่ยวชาญ
ดานการผาตัดหัวใจ โดยการใชเครื่องอุปกรณหัวใจและปอดเทียมขณะผาตัด ดวยทีมงานที่มีประสบการณและศักยภาพสูง

Heart Surgery Room

This unit can solved problems caused by enlargement of artery by performing heart surgeries for both elective and
emergency cases by highly qualiﬁed and experienced Cardiothoracic specialist who will be using artiﬁcial heart and lungs
during the operation together with the experienced and high-efﬁcient team of surgence.
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ศÙนย์หลอดเล×อดสมองและระบบประสาท
โรงพยาบาลฯ ไดพัฒนาศูนยหลอดเลือดสมองและระบบประสาทเรื่อยมา เริ่มจากมีแพทยผูเชี่ยวชาญดานโรคหลอดเลือดสมอง
และระบบประสาท ตอมาในป พ.ศ. 2558 ไดเพิ่มเครื่องมือที่จะทําใหการตรวจมีความครบถวนสมบูรณมากขึ้น ทั้งเครื่องตรวจการทํางาน
ของสมอง (EEG) เครื่องตรวจการนําของเสนประสาท (EMG) เครื่อง CT 128 Slide และลาสุดคือ เครื่อง MRI (Magnetic Resonance Imaging)
นับวาเปนศูนยหลอดเลือดสมอง และระบบประสาทที่มีศักยภาพที่สุดในยานนี้
นอกจากนั้นยังไดรับการรับรองกระบวนการ รักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตันเฉียบพลันเทียบเทาในระดับมาตรฐานสากล
จาก JCI โดยที่ผูปวยที่มีอาการชาแขน ขา ออนแรง มุมปากตก พูดไมชัด ถามาพบแพทยและทีมสหสาขา เพื่อใหการรักษาและวินิจฉัย
อยางรีบดวนและทันทวงทีภายในเวลาที่กําหนด ทานอาจมีโอกาสกลับมาใชชีวิตตามปกติได ทั้งนี้ศูนยหลอดเลือดสมองและระบบประสาท
ตั้งอยูบนชั้น 2 อาคาร 3

Neurology Center and Stroke Center
One of the hospitals best performing center, it started as a simple clinic who have great doctors who can treat
stroke and nervous system problems. It was later in 2015 that it reached its full potential, not only in treating but also in
in-deep diagnostic ﬁndings by adding the latest and top of the line equipment needed for thorough investigations such as
EEG,EMG, CT Scan 128 slices ( deepest scan and most slices ), and the latest MRI Machine ( Magnetic Resonance Imaging ).
This center also received one of the highest hospital rating amongst the big hospitals in Thailand for certiﬁcation
for primary stroke given by the Joint Commission International (JCI ). This certiﬁcation will beneﬁt patients who are experiencing symptoms of stroke such as numbness, weakness to limbs, facial drooping, and slurring of speech; they should be
brought to the hospital and be examined urgently by the stroke team. Within this time, our stroke team can still reverse
the symptoms back to normal. The stroke center is located on the 2nd ﬂoor of the Building 3.
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ศÙนย์เบาหวานและµ่อมäรŒท่อ
โรคเบาหวานเปนโรคที่พบมากเปนอันดับ 3 ของโรงพยาบาลศิครินทร เพื่อใหการรักษาโรคเบาหวานมีคุณภาพมากที่สุด โรงพยาบาลฯ
ไดพัฒนาคุณภาพกระบวนการรักษาจนไดรับการรับรองในระดับมาตรฐานสากลจาก JCI เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 จากศักยภาพ
ของที ม แพทย ผู เชี่ ย วชาญ และที ม สหสาขาทํ า ให มี ก ารขยายความรู เรื่ อ งโรคเบาหวานไปสู ชุ ม ชนมากขึ้ น และจั ด เป น ศู น ย ที่ มี ม าตรฐาน
ดานการรักษาโดยแพทยผูชํานาญการเฉพาะทางและมีมาตรฐาน การดูแลผูปวยที่มีคุณภาพสูงแหงหนึ่ง

Diabetics and Endocrine Center
Diabetes is the third most common disease in Sikarin Hospital. Because of this, the hospital has to ﬁnd a way to
serve its client and provide them the excellent medical services that we can offer. So the hospital created a great team of
doctors and nurses to develop a program for diabetes management. This program was tested, scrutinized and certiﬁed by
the international inspection committee from the Joint Commission International last November 28th, 2015. This program
ensures that the treatment will not stop after the patient was treated in the hospital but also will ensure that there is
a treatment and monitoring that will follow when they go back to their home and community. The hospital created
a program which is not only efﬁcient but also holistic and therefore it is worthy for a seal of excellence.

ศÙนย์âรคระบบทางเดินอาหารและµับ
โรงพยาบาลฯ ไดปรับปรุงศูนยโรคระบบทางเดินอาหารและตับ โดยไดยายมาเปดบริการที่ชั้น 1 อาคาร 3 ที่สรางใหมโดยรวม OPD และ
หองสองกลองเขาดวยกัน เพือ่ ความสะดวกของผูป ว ยและญาติมากขึน้ และไดเพิม่ เครือ่ งมือทีท่ นั สมัยของศูนยสอ งกลอง เพือ่ ทําการรักษาไดมากขึน้ ดังนี้
การสองกลองเพื่อวินิจฉัย และคนหาโรคในระบบทางเดินอาหาร
การสองกลองและตัดชิ้นเนื้อหรือติ่งเนื้อในระบบทางเดินอาหาร
การสองกลองเพื่อรักษาภาวะเลือดออกในกระเพาะอาหาร
การตรวจระบบทางเดินอาหาร และลําไสเล็กโดยการกลืนแคปซูล
การตรวจหาแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหาร
การตรวจและวินิจฉัยโรคระบบทางเดินอาหาร

GI & Scope Center

The hospital has improved the GI & scope center by moving the center to the 1st level of the third building
combining the outpatient (OPD) with the endoscopic rooms to provide convenience to the patients. Modern devices were
then added in to the center in order for the hospital to perform diagnostic investigations and treatments which are :
Endoscopy to diagnose and ﬁnd the disease in the Gastrointestinal tract.
Endoscopy to cut the tumor in the Gastrointestinal tract
Endoscopy to cure the condition of Gastrointestinal hemorrhage
Examination on the Gastrointestinal tract and small intestine by swallowing the capsule
Examination on bacteria in the Gastrointestinal tract
Examination and diagnosis in the Gastrointestinal tract
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ศÙนย์¼่าµัดâดยการส่องกลŒอง
การผาตัดผานกลองแบบแผลเล็ก โรงพยาบาลฯมีแพทย ผูเชี่ยวชาญผาตัดผานกลอง ทั้งดาน ศัลยกรรมทั่วไป เชน ผาตัดถุงนํ้าดี
ผานกลอง ผาตัดไสตงิ่ ผานกลอง ผาตัดไสเลือ่ น หรือการผาตัดทางสูตนิ รีเวช เชน ผาตัดกอนเนือ้ ในมดลูกผานกลอง โดยใหคาํ ปรึกษาไดทกุ วันทีศ่ นู ย
ผาตัดผานกลอง

Mini Invasive Surgery Center

Laparoscopy or mini invasive surgery is one of the latest advancement in the ﬁeld of surgery. To address this
trend, the hospital has created this center to provide services to people seeking this kind of surgery. It has a team of highly
experienced doctors who are will verse in using the latest modern devices which can perform Laparoscopic and endoscopic
procedures for gallbladder, appendix, hernia, obstetric and gynecologic problems.

ศÙนย์ศัลยกรรมกระดÙกและ¢Œอ
ตั้งอยูบริเวณชั้น 1 อาคาร 1 ปจจุบันโรงพยาบาลฯ ไดขยายหองตรวจของศูนยศัลยกรรมกระดูกและขอ เปนจํานวน 6 หองตรวจ
เพือ่ รองรับผูร บั บริการทีม่ จี าํ นวนมากขึน้ พรอมทัง้ ไดขยายศูนยฟน ฟูสมรรถภาพ เพือ่ รองรับผูป ว ยทีม่ ปี ญ
 หาเรือ่ งกระดูกและกลามเนือ้ นอกจากนีไ้ ดลงทุน
ทางดานเครื่องมือผาตัดกระดูก เชน การผาตัดกระดูกโดยการใชกลอง การเปลี่ยนขอเขา-ขอสะโพก การผาตัดทางกระดูกที่ไดรับอุบัติเหตุ เปนตน

Orthopedic Center

Located on the 1st ﬂoor of the 1st building, to cope up with the demand, the hospital expanded the center
by adding more consultation and diagnostic rooms. It is manned by great nurses with a team of professors and doctors who
have years of experienced in dealing with bone problems and major bone surgeries equipped with the latest surgical devices
such as endoscopes, equipment used for hip and knee replacement, and devices needed for complicated bone surgeries
of which the hospital invested in. Also, the hospital expanded its Physical Therapy department with a team of Physical
Medicine & Rehabilitation specialist, to provide a more holistic treatment especially on patients who need rehabilitation
and strengthening.
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ศÙนย์ทันµกรรม

เปนศูนยทนั ตกรรมครบวงจร โดยทันตแพทยผเู ชีย่ วชาญครบทุกดานของบริการทันตกรรม ใหความสําคัญกับการปองกันสภาวะแทรกซอน
ที่จะเกิดขึ้นจากการรักษาทางทันตกรรม ดวยมาตรฐานการรักษาที่ทันสมัย มั่นใจความสะอาดและปลอดเชื้อ สะดวกในการนัดหมายโดยสาขา
ทางทันตกรรมที่เปดใหบริการมี ดังนี้
ทันตกรรมทั่วไป เชน อุดฟน ถอนฟน ขูดหินปูน เคลือบฟน
ทันตกรรมโรคปริทันตโรคเหงือก เชน เลือดออกตามไรฟน
ทันตกรรมจัดฟน บริการทั้งจัดฟนดานนอก ดานใน จัดฟนแบบใส
ทันตกรรมใสฟน เชน ฟนปลอมแบบถอดได สะพานฟน ครอบฟน รากเทียม
ทันตกรรมรักษารากฟน
ทันตกรรมเด็ก เชน การดูแลฟนนํ้านม ใสเครื่องมือกันฟนลม
ทันตกรรมศัลยกรรมชองปาก เชน ผาฟนคุด ผาตัดในชองปาก อุบัติเหตุเกี่ยวกับชองปาก กราม ขากรรไกร

Dental Center

A clinic that provides complete dental services performed by specialized and experienced dentists who assures
clean, sterile, safe and excellent results free from complications. Dental services that the hospital offers are the following ;
General dental care such as teeth ﬁlling, teeth removal, teeth cleaning, coating, and polishing.
Dental care for Periodontitisand gum disease such as scurvy.
Dental care for Orthodontics; service for external, internal, and transparent
Dental care for artiﬁcial teeth such as putting the removable artiﬁcial teeth, tooth cover, artiﬁcial tooth root.
Dental care for curing the tooth root.
Dental care for kids such as curing the milk tooth, the tooth holder.
Dental care for oral surgery such asimpacted tooth surgery, oral surgery, accident in the oral cavity, jaw.
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ศÙนย์รังสีวินิจ©ัย
ป พ.ศ. 2558 โรงพยาบาลฯ ไดขยายทางดานการตรวจทางรังสีใหครอบคลุมมากขึ้น รวมทั้งเปลี่ยนระบบจากการพิมพแผนฟลมเปน
ระบบ Digital เพื่อใหแพทยสามารถแปลผลการตรวจไดอยางรวดเร็ว และสะดวกกับการเก็บแผนฟลมมากขึ้น กรณีผูปวยตองการผลไปใหแพทย
ทานอื่นสามารถนํากลับในรูปแบบแผนซีดีได โดยปจจุบันโรงพยาบาลฯ มีเครื่องเอ็กซเรยที่ใหบริการครอบคลุมมากที่สุดในยานนี้ ทั้งเครื่อง
CT 128 Slide และเครื่อง MRI ที่นําเขาใหมลาสุดในป พ.ศ.2558

Diagnostic Radiology Center
In 2015, in the effort to serve more patients, the hospital upgraded the printing system from ﬁlm to digital.
This allows easy storage, safe and quicker interpretation of the result bringing faster diagnostic ﬁndings and treatment.
Results can be stored in CD’s available anytime at patient’s request. Latest and top of the line equipments like new and
latest X-ray machines, CT Scan with 128 slices ( the deepest and the most detailed ) and latest MRI model with a very clear
result making it easier for the specialist to arrive into an accurate diagnosis and provide appropriate treatment, MRI recently
imported in 2015.
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ศÙนย์µรวจสุ¢Àา¾

ตั้งอยูบริเวณชั้น 2 อาคาร 2 เปนศูนยตรวจสุขภาพครบวงจรรูปแบบ One Stop Service มีบริการเอ็กซเรย เจาะเลือด และอื่นๆ
อยูใ นพืน้ ทีเ่ ดียวกัน ใหบริการแบบกระชับรวดเร็ว และไดรบั ผลการตรวจในรูปแบบทีเ่ ปนเลม หรือผานแอพพลิเคชัน่ โดยใหบริการตรวจสุขภาพทัว่ ไป
ตรวจสุขภาพกอนเขางาน ตรวจสุขภาพกอนทําประกัน ตรวจสุขภาพเพือ่ ไปตางประเทศ และคนหาโรคเบือ้ งตน เพือ่ ทานจะไดทาํ การรักษาตัง้ แตเนิน่ ๆ
พรอมบริการอาหารวางเพื่อสุขภาพพรอมเสิรฟ ระหวางรอผลเลือดและเอ็กซเรย

Health Center (Check-up)

Located on the 2nd ﬂoor on the building 2, it has one of a kind check-up process. Providing ONE STOP SERVICE,
making it very fast for the staff to perform the procedures and convenient for the patient because all the needed laboratory
equipment, rooms, and staff are located in one area. This center provides services for general check-up, pre-employment
check-up, before insurance policy medical check-up, travel check-ups, and formulate initial ﬁndings. This center focuses
on prevention of diseases and early detection of diseases which transcends to early treatment and improvement of the
quality of life of our clients. This center has also food counter which can serve refreshments and healthy snacks which is
served in the same area.
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หŒองป¯ิบัµิการ

ใหบริการตรวจเลือดและสิ่งสงตรวจทุกชนิด เพื่อใหแพทยวินิจฉัยโรคไดอยางรวดเร็วดวยเครื่องมือที่ทันสมัย และรองรับสิ่งสงตรวจ
(Specimen) ไดมากกวา 10,000 Specimens ตอวัน รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพภายใน ไดมาตรฐานของการวิทยาศาสตรการแพทย และ
พัฒนาการรายงานผลการตรวจ โดยแพทยสามารถดูผลการตรวจจากระบบคอมพิวเตอรโดยตรง ทําใหลดความคลาดเคลือ่ นของผลการตรวจไดมากขึน้
นอกจากนี้ยังใหบริการเลือดและสวนประกอบของเลือดที่รวดเร็ว ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

Laboratory

This unit receives and examines at least 10,000 specimens per day of blood, ﬂuids, and tissue samples. These
specimens are carefully examined by the hospitals licensed medical technicians adhering to the highest international and
thai standard for examination and reporting of the results. The hospital also utilizes a computer system making it for the
doctors to view the result quickly including the past results with just a click using the hospital system. In addition, this unit
is capable to ready the blood and blood plasma for emergency conditions which is important in life saving measures.

ศÙนย์µา หÙ คอ จมÙก

ตา หู คอ จมูก นับเปนอวัยวะสําคัญตอการดํารงชีวิต จึงตองการการตรวจรักษาอยางละเอียดดวยแพทยผูเชี่ยวชาญ และมีประสบการณสูง
พรอมเครื่องมือในการตรวจรักษาอยางทันสมัย นอกจากนี้ ยังมีจักษุแพทยเฉพาะทางดานศัลยกรรมตกแตงและเสริมเบาตาและเปลือกตา
จักษุแพทยเฉพาะทางดานตอหิน / ดานกระจกตา และดานจอประสาทตาดวย โดยศูนยตา หู คอ จมูก ตั้งอยูบริเวณชั้น 2 อาคาร 3

Eye Ear Throat Nose Center (EENT)

Senses are very important for our daily lives. It will make one feel that they are alive. Accurate diagnostic ﬁndings
are a priority by the hospital’s highly specialized and experienced EENT doctors. The reason why the hospital upgraded the
center’s set up, location, and added modern devices that would aide to achieve accurate diagnosis. Our ophthalmologists
also are able to perform surgeries for the cataract, glaucoma, cornea and retina. This center is located on the 2nd ﬂoor of
the building 3.
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ศÙนย์การแ¾ทย์เ©¾าะทางสµรี
ตัง้ อยูบ ริเวณ ชัน้ 1 อาคาร 2 บริการตรวจรักษาสตรีอยางครบวงจร ประกอบดวยศูนยรกั ษาโรคทางนรีเวช ศูนยคณ
ุ แมตงั้ ครรภ ศูนยผา ตัด
ผานกลองทางนรีเวช และศูนยผูมีบุตรยาก (บริเวณชั้น 3 อาคาร 2) มีสูตินรีแพทยผูเชี่ยวชาญดานตางๆ ครบทุกสาขา โดยเฉพาะศูนยผูมีบุตรยาก
โรงพยาบาลฯ ไดปรับเปนศูนยการแพทยครบวงจร มีหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงตัวออนเปนของโรงพยาบาลฯ เอง

Women’s Health Center

Located on the 1st ﬂoor on the building 2, this center provides complete services for women’s health from
gynecologic diseases, to pregnancy covering antenatal and postnatal care through its pregnancy center, to birthing, and
to performing laparoscopic gynecologic procedure. It also has a fertility center that provides services and solutions for
making a baby by natural insemination and in-vitro fertilizations. The hospital has also its own laboratory specializing in egg
fertilization, embryo culture, transfers and storage.

ศÙนย์กุมารเวช
เปดใหบริการตั้งแต เวลา 7.00-24.00 น. รวมทั้งหลัง
เวลา 24.00 น. โดยกุมารแพทยผูเชี่ยวชาญทุกสาขา คนไขเด็ก
นั บ เป น คนไข ที่ มี จํ า นวนมากในแต ล ะวั น จึ ง เป น อี ก หนึ่ ง ศู น ย ที่
โรงพยาบาลฯ ให ค วามสํ า คั ญ มี ก ารจั ด พื้ น ที่ เ ฉพาะแยกกั น
ระหว า งเด็ ก ป ว ยและเด็ ก ที่ ม าฉี ด วั ค ซี น หรื อ มาปรึ ก ษาแพทย
เฉพาะทางด า นอื่ น ๆ พร อ มทั้ ง จั ด สถานที่ ต รวจให เ ป น เมื อ งแห ง
จินตนาการของเด็ก เพื่อสรางบรรยากาศใหคนไขเด็กคลายกังวล
จากการพบแพทย โดยศูนยกุมารเวชตั้งอยูบริเวณชั้น 2 อาคาร 1 และ
มีแผนจะขยายบริการเปนศูนยเฉพาะทางของเด็ก บริเวณอาคาร 3
ภายในป 2560

Children Center

The children center’s outpatient regular services open from 7.00 AM till 12.00 AM, however, the center can still
accept cases after 12.00 AM with stand-by highly specialized and experienced pediatricians who will respond to every
case. As there are many cases of children coming everyday, the hospital see to it that each will be served and taken care.
The children coming for vaccinations and those who came due to sickness are separated to avoid cross infections and
congestions. To provide good ambiance for children, the center was decorated with different children themes to boost
their imaginations, promote comfort and prevent hospital anxiety and fear. Located on the 2nd ﬂoor on the building 1,
this center is set to expand and be relocated at building 3 by the year 2017.
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ศÙนย์อุบัµิเหµุ-©ุกเ©ิน และคลินิกศัลยกรรม
โรงพยาบาลฯ ไดตระหนักถึงความพรอมและความสําคัญ ในการดูแลผูป ว ยอยางเรงดวนและทันทวงที โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและโอกาส
ในการรอดชีวติ ของผูป ว ย จึงไดจดั ใหมแี พทยทมี่ ปี ระสบการณหลายสาขาและทีมสหวิชาชีพ พรอมดูแลผูป ว ยในเวลาฉุกเฉินไดอยางทันทวงที นอกจากนี้
มีบริการรถพยาบาลฉุกเฉินรับ-สง ผูปวยมาโรงพยาบาลฯ ดวยโรงพยาบาลฯ ไดจัดแพทยเฉพาะทางเวชปฏิบัติฉุกเฉินประจําที่ศูนยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อใหทานไดรับการแกไขภาวะฉุกเฉินอยางทันทวงทีและเหมาะสม สําหรับผูปวยที่มีภาวะฉุกเฉินทางโรคหลอดเลือดสมองตีบ
อุดตันเฉียบพลัน จะสามารถเขาถึงบริการ การตรวจวินิจฉัย และรักษาโดยแพทยเฉพาะทางไดอยางรวดเร็ว สามารถลดอัตราการเสียชีวิตและ
ความพิการได จนไดรับการรับรองการรักษาโรคนี้เทียบเทาระดับสากล (JCI – CCPC - Primary Stroke Program) ในป 2557 และจะทําการ
รับรองซํ้าอีกครั้งในป 2560 สําหรับผูปวยที่มีภาวะฉุกเฉินทางดานโรคหลอดเลือดหัวใจ สามารถเขาถึงบริการตรวจวินิจฉัยและรักษาได
อยางรวดเร็วเชนกัน โดยโรงพยาบาลไดพฒ
ั นาศูนยการแพทยเฉพาะทางหัวใจ เพือ่ ใหผปู ว ยทีม่ โี รคหลอดเลือดหัวใจอุดตันเฉียบพลัน ไดรบั การใสขดลวด
เพือ่ ขยายหลอดเลือด ชวยลดอัตราการเสียชีวติ ของผูป ว ยกลุม นีไ้ ด โดยผานการตรวจรับรองของสมาคมโรคหัวใจแหงประเทศไทย และในระดับสากล
(JCI – CCPC – Acute Myocardial Infarction) ในป 2559 และยังเปนศูนยที่ใหบริการผูปวยในโรงพยาบาลละแวกใกลเคียงที่ยังไมมีบริการนี้

Emergency and Trauma Center and Surgery Clinic

This center is equipped and has all the capability to respond to every emergency case whether simple or
complicated. It is manned by team of very active and always alert nurses and doctors who have experience in various
ﬁelds. For faster mobilization and timely treatment, ambulance are provided with a highly specialized doctors present at
every case at the 24 hour Emergency and Trauma center. It is also certiﬁed internationally by the standards of the Joint
Commission International (JCI- CCPC – Primary Stroke Program) in the year 2014 for stroke emergency program which can reverse
stroke symptoms dramatically. By 2017, this center is aiming to be re-certiﬁed by JCI for heart emergency program which will
deﬁnitely give beneﬁt for our patients with heart problems.

Acute MI
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ศÙนย์ความงามศิครินทร์

บริการดานศัลยกรรมความงาม และผิวหนัง ดวยนวัตกรรมทางการแพทย และเทคโนโลยีอุปกรณที่มีคุณภาพสูงและทันสมัย มั่นใจ
ในความสะอาดและปลอดภัย ภายใตการดูแลอยางใกลชิดของทีมแพทยผูเชี่ยวชาญดานศัลยกรรมและความงาม โดยจัดสถานที่เปนแบบ
One Stop Service เพื่อความสะดวกและเปนสวนตัวแกผูรับบริการ โดยศูนยความงามศิครินทรตั้งอยูบริเวณชั้น 2 อาคาร 1

Aesthetic Center

This center focuses on skin treatments and beautiﬁcation by cosmetic surgery done by highly specialized and
experienced team of surgeons who are well known in Thailand and several parts of the world. This center is under
the supervision by skilled nurses who see to it that sterility and safety is well maintained. The clinic is set up as a
ONE STOP SERVICE to give convenience and privacy to the service users. This center is located on the 2nd ﬂoor on the
building 1 of the hospital.

ศÙนย์บริการลÙกคŒาµ่างประเทศ
ตัง้ อยูบ ริเวณชัน้ 2 อาคาร 3 ใหบริการลูกคาตางประเทศ ทัง้ ทีพ่ กั อาศัยในเมืองไทยและผูท เี่ ดินทางมาจากตางประเทศ โดยแพทยผชู าํ นาญ
การรักษาทีม่ มี าตรฐาน ดวยภาษาตางประเทศ พรอมบริการลามหลายภาษา เพือ่ สะดวกในสือ่ สารและการรักษา นอกจากนีย้ งั มีบริการประสานงาน
และอํานวยความสะดวกในการเดินทางไปและมาจากตางประเทศดวย ทําใหในปนมี้ ชี าวตางประเทศใหความสนใจและเชือ่ มัน่ เดินทางเขามารักษา
ที่โรงพยาบาลศิครินทรมากขึ้นเปนจํานวนมาก

International Medical Center

Due to the increase in numbers of the foreigners coming in for treatment, this center aims to provide excellent
international services to foreigners both residing inside and outside the Kingdom who will come for treatment. The international
team is composed of highly specialized professors and doctors whose treatment experienced are internationally competent.
The center is also capable of multi-language interpretation service to assure our foreign clients to be well-informed in all
steps of the treatment. It has also the capability to do medical correspondence, pre-arrival treatment planning, tele case
conference with specialist, and even long distance treatment with the aid of medical coordinators. Services like embassy
liaison, medical visa extension, insurance GOP processing, and international care are also provided. This center is located
on the 2nd ﬂoor on the building 3.
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บริการ¾ิเศษอ×่นæ

นอกเหนือจากการใหบริการรักษาตรวจรักษาโรคตามแผนกตางๆ สําหรับผูป ว ยนอกและผูป ว ยในตามทีก่ ลาวขางตน โรงพยาบาลยังมีการ
ใหบริการพิเศษอื่นๆ เพื่ออํานวยความสะดวกแกลูกคา ดังตอไปนี้
บริการหนวยตรวจสุขภาพนอกสถานที่ : นอกจากการตรวจสุขภาพในศูนยตรวจสุขภาพภายในโรงพยาบาลแลว โรงพยาบาลยังใหบริการ
ตรวจสุขภาพ ณ ทีท่ าํ การของลูกคาโดยตรง กลุม ลูกคาประกอบไปดวยอาคาร สํานักงาน และโรงงานตางๆ ทีอ่ ยูใ นเขตกรุงเทพและปริมณฑล รวมทัง้
จังหวัดใกลเคียง เชน จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา เปนตน การตรวจสุขภาพนอกสถานทีจ่ ะเนนตรวจครัง้ ละเปนจํานวนมากในวันคราวเดียวกัน
ซึง่ โรงพยาบาลสามารถตรวจไดประมาณ 3-4 แหงตอวัน ดวยระบบการตรวจทีท่ นั สมัย เชน ลงทะเบียนดวยระบบคอมพิวเตอร และใชระบบบารโคด
ในการบันทึกผลซึ่งนอกจากตรวจไดครั้งละจํานวนมากแลว ยังมีความถูกตองแมนยําสูงอีกดวย

Other Special Services

Besides medical services provided by various departments for inpatients and outpatients aforementioned,
Sikarin Hospital is completed with amenities for the convenience of clients as follows ;
Mobile Health Check Up : Apart from the health center in Sikarin Hospital, the Company also provides Health
Check-Up services at theclient’s ofﬁce building. Where the target customers are ofﬁce and factory workers around
Bangkok, Metropolitan Area and Province nearby for instance Chonburi and Chachoengsao Province. Mobile Health Check-up
will focusing on the quantity of people do the check-up. With high technological and innovation such as computer-based
registration and use bar code to track the record, the mobile service provide services around 3 – 4 places per day.
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การใหบริการผูป ว ยประกันสังคม : ปจจุบนั มีผปู ระกันตนทีล่ งทะเบียนเลือกโรงพยาบาลศิครินทร จํานวน 130,000 คน มีอตั ราการใชบริการ
ผูป ว ยนอกเฉลีย่ วันละ 700 คน ทัง้ นีภ้ ายหลังจากทีไ่ ดขยายอาคารบริการผูป ว ยประกันสังคม สงผลใหผปู ระกันตนมีความสะดวกสบายมากขึน้ รวมถึง
การขยายเวลาบริการเพือ่ ให ผูป ระกันตนไดรบั ความสะดวกจากเดิมบริการเวลา 08.00-20.00 น. เปน 07.00-22.00 น. ปจจุบนั โรงพยาบาลมีโควตา
ตามมติของสํานักงานประกันสังคมอยูท ี่ 130,000 คน และปจจุบนั มีผปู ระกันตนตองการเลือกโรงพยาบาลศิครินทรมากกวา 130,000 คน สํานักงาน
ประกันสังคมจึงมีมติใหโรงพยาบาลเพิ่มจํานวนการรับผูประกันตนเปน 140,000 คน เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูประกันตน ที่อยูละแวกใกลเคียง
โรงพยาบาลอยางไรก็ตามโรงพยาบาลมีความมุงมั่น ที่จะใหบริการผูปวยประกันสังคมใหไดมาตรฐานสูงสุด และจะยังคงรักษาศักยภาพไวเทาที่
ประกันสังคมอนุมัติในปที่ผานมา ไดเพิ่มคลินิกเฉพาะทางที่อาคารประกันสังคม เพื่อใหผูปวยสะดวกและเขาถึงบริการไดเร็วขึ้น จากการปรับปรุง
บริการดังกลาว ทําใหโรงพยาบาลศิครินทรผานการตรวจประเมินจากสํานักงานประกันสังคมดวยคะแนน สูงถึง 98.17 % จากคะแนนเต็ม 100 %
หองอาหารศิการ และฟูดคอรท : จากการขยายตัวเพิ่มขึ้นของผูรับบริการปจจุบันภายในโรงพยาบาลศิครินทร จึงมีรานคาที่ใหบริการ
อาหารจํานวน 3 แหง (ไมรวมแผนกอาหารที่บริการอาหารผูปวยโดยตรง)
บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน : ใหบริการเคลื่อนยายผูปวยตลอด 24 ชั่วโมง ดวยเครื่องมือและอุปกรณการแพทยกูชีพฉุกเฉินที่ครบครัน
ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูง
แผนกลูกคาสัมพันธตางประเทศ : ประกอบไปดวยทีมงานที่เชี่ยวชาญดานภาษา ไดแก ภาษาจีน ญี่ปุน ภาษาอังกฤษ และภาษาอาหรับ
เพื่อใหบริการดานขอมูลโรงพยาบาลและความรูทั่วไป แกลูกคาตางชาติที่เขามาใชบริการ
บริ ก ารระบบลู ก ค า สั ม พั น ธ ป ระจํ า หอพั ก ผู ป ว ย (ward) : ทํ า หน า ที่ เ ป น ตั ว แทนลู ก ค า ที่ เ ข า มานอนพั ก
รั ก ษาตั ว ที่ โ รงพยาบาลศิ ค ริ น ทร ส ง ผลให ลู ก ค า สามารถสื่ อ สารและให คํ า แนะนํ า เสนอแนะต า งๆ ได ส ะดวกและง า ย
โรงพยาบาลศิครินทรไดมงุ เนนและปรับปรุงพัฒนาดานการแพทย ใหทนั สมัยตามมาตรฐานสากลพรอมพัฒนาบุคลากร ใหสามารถใหบริการไดถกู ตอง
ดวยหลักวิชาการทางการแพทยเพือ่ ความปลอดภัยสูงสุดแกผรู บั บริการ และยังมุง เนนการใหบริการแกลกู คาประดุจครอบครัว จนไดผา นการรับรอง
มาตรฐานโรงพยาบาลในประเทศ HA (Hospital Accreditation) และมาตรฐานโรงพยาบาลสากล JCI (Joint Commission International) ดังนี้
ผานการรับรองมาตรฐาน JCI ทั้งระบบ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
Re-accredit ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ผานการรับรองมาตรฐาน JCI ดานโรคหลอดเลือดในสมองตีบอุดตันเฉียบพลัน (Primary Stroke Program)
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ผานการรับรองมาตรฐาน JCI ดานโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 (Diabetes Mellitus Program) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ผานการรับรองมาตรฐาน HA
จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (องคการมหาชน) เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
- Re-accredit ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2552
- Re-accredit ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555
- Re-accredit ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559
ผ า นการรั บ รองมาตรฐาน JCI ด า นโรคกล า มเนื้ อ หั ว ใจขาดเลื อ ดเฉี ย บพลั น (Acute Myocardial Infarction (AMI))
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
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Social Security Services : There are 130,000 insurers currently registered with Sikarin Hospital, and approximately
700 outpatients are coming for medical treatment daily. Insurers become more convenience after the expansion of Social
Security Building and extend services time period from 08.00 – 20.00 to 07.00 – 22.00. Currently, Sikarin has 130,000 insurers
registered with Sikarin and there are more than 140,000 insurers who want to register with Sikarin. Recently, Social Security
has passed a resolution for Sikarin to increase the number of insurers with the hospital to 140,000 people. Therefore, to
ensure that all the patient received the highest standards medical service and maintaining the same standard of medical
service, Sikarin, in the past year, has increased social security clinic building in order to give social security patients easy
access and faster service. From such improvement that Sikarin has offer to the insurers from social security service, Sikarin
passed the evaluation from the social security service with the total score of 98.17% out of the full score of 100%.
Sikarn Restaurant and Food Court : There are three restaurants currently provided in Sikarin Hospital (Exclude the
kitchen providing for the patient).
Emergency Ambulances : The modern life saving instruments that provide 24 hours’ services in case of emergency.
Foreign Customer Relation : Consisting of experts in oriental languages, such as Chinese, Japanese English and
Arabic, to provide hospital’s information and general knowledge to foreign clients who come to receive services.
Customer Relations Service (Ward) : Service that available at every ward to communicate with inpatient’s
relatives or friends. Through this service, clients can communicate or offer suggestions to the hospital more efﬁciently.
Sikarin Hospital focuses on the improvement of its medical services to achieve modernization and excellence
by adheringto the international standard. It also prepares its entire staff by personal development programs in order for
them to perform the appropriate services with the medical principles in mind for the highest beneﬁt of the service users.
The Hospital is branding itselfas “Your Family Hospital” therefore clients should expect that they will be treated by
all staff as brothers and sisters or as family members. The hospital is certiﬁed by HA (Hospital Accreditation) and JCI
(Joint Commission International) as per history below;
Certiﬁed with JCI for the entire system on November 24th, 2012.
Re-accredit for the 1st time on October 31th, 2015.
Certiﬁed with JCI for the Primary Stroke Program on November 26th, 2014.
Certiﬁed with JCI for the Diabetes Mellitus Program on November 28th, 2015.
Certiﬁed with HA from The Healthcare Accreditation Institute ( Public Organization) on July 27th, 2005.
- Re-accredit for the 1st time on March 6th, 2009.
- Re-accredit for the 2nd time on August 31st, 2012.
- Re-accredit for the 3rd time on January 26th, 2016.
Certiﬁed with JCI for the Acute Myocardial Infarction (AMI) on November 11st, 2016.
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บริการทางการแ¾ทย์¢องâรง¾ยาบาลรัทรินทร์

โรงพยาบาลรัทรินทร เปดใหบริการดวยขนาด 100 เตียง ตั้งอยูบนถนนสุขุมวิท-สายเกา กม.ที่ 34 อยูหางจากโรงพยาบาลศิครินทร
16 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 25-30 นาที บริษัทจึงมีนโยบายใหโรงพยาบาลศิครินทรและโรงพยาบาลรัทรินทร ใชทรัพยากรทุกชนิด
ทีจ่ าํ เปนรวมกันได โดยบริการทีโ่ รงพยาบาลรัทรินทรใชบริการรวมกับทางโรงพยาบาลศิครินทร อาทิ เชน อาหารผูป ว ย ระบบซักรีดเสือ้ ผาผูป ว ยและ
งานผาตางๆ ระบบการนึ่งฆาเชื้ออุปกรณการแพทยและหองผาตัด อุปกรณการแพทย ระบบคลังสินคายาและเวชภัณณฑ เปนตน ทําใหโครงสราง
การบริหารงานของโรงพยาบาลรัทรินทร จึงมีความกระชับ ดวยทําเลที่ตั้งอยูใกลนิคมอุตสาหกรรมบางปู จึงทําใหโรงพยาบาลรัทรินทรจะมุงเนนให
บริการแกกลุม ผูป ว ยประกันสังคมเปนหลัก อยางไรก็ตามในระยะ 2 ปทผี่ า นมาชุมชนยางบางปูใหม มีการพัฒนาและขยายตัวอยางรวดเร็ว เชน การ
เปดใหบริการของหางสรรพสินคา และโครงการทีพ่ กั อาศัยตางๆ โรงพยาบาลรัทรินทรจงึ ไดปรับแผนลูกคาเปาหมายใหม โดยเริม่ มุง เจาะตลาดลูกคา
ทั่วไป และลูกคาประกันชีวิตที่พักอาศัยอยูในบริเวณดังกลาว โรงพยาบาลรัทรินทรมีหองตรวจฉุกเฉินจํานวน 10 หอง สําหรับโรงพยาบาลรัทรินทร
ไดรบั การปรับปรุงคุณภาพ ผานการรับรองระบบ ISO 9001 และผานการรับคุณภาพระบบ HA ขัน้ ที่ 2 มีแพทยและบุคลากรทางการแพทย 111 คน

Medical Services of Rattarin Hospital

Rattarin Hospital is located at Sukhumvit Road, Km.34 with the total bed capacity of 100 beds and it is situated 16
kilometers away from Sikarin Hospital took approximately 25-30 minute to travel between the two hospital. Both hospitals
are well equipped and its managements are mutually related allowing sharing of essential resources for the greater beneﬁt
of the service uses of both hospital.
With the hospital location that close to Bangpoo Industrial state, Rattarin focusing on providing a medical services
to Social Security’s Patient. There is a rapid expansion around Bangpoo Mai area, new shopping mall opening up, and more
real estate and condominium around the area. Hence, Rattarin Hospital has adjusted their customer target to not only social
security patient but also other general patient and insurance’s patient who lived around the area.
Rattarin Hospital has 10 diagnosis and emergency rooms. There are totally 60 beds for inpatients. Rattarin Hospital
is certiﬁed withthe quality management through ISO 9001 accreditation and HA, level 2, accreditation. There are 111 doctors
and medical staffs.

บริการ¾ิเศษอ×่นæ

การรองรับผูป ว ยอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน : ดวยพืน้ ทีต่ งั้ ของโรงพยาบาลรัทรินทรอยูต ดิ ถนนใหญ และหางไกลจากโรงพยาบาลอืน่ ดังนัน้ สถิติ
ผูปวยที่เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต และสงมารักษาที่โรงพยาบาลรัทรินทรคอนขางสูง ปจจุบันโรงพยาบาลรัทรินทรมีหองตรวจและหองกูชีวิตฉุกเฉิน
พรอมเครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอรหรือ CT Scan และเครื่องเอกซเรยถายภาพเคลื่อนไหว (Fluoroscopy) รวมทั้งหองผาตัด จํานวน 2 หอง และ
หองพักฟน (Recovery Room) จํานวน 2 Units จึงทําใหมั่นใจไดวาผูปวยอุบัติเหตุจะไดรับการรักษาอยางปลอดภัย

Other Special Services

Emergency and Trauma Center : Due to the location of Rattarin Hospital that is located on the main road and
quite far from other hospital, the patients that came for services from car accident are pretty high. Recently, Rattarin Hospital
has check-up and emergency room with X-ray computer or CT Scan, Fluroscopy and also have 2 surgical examination room
and 2 Recovery room. Therefore, the patient can ensure that they will be treated safely.
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บริการตรวจสุขภาพประจําป : นอกจากนี้โรงพยาบาลรัทรินทร ตั้งอยูบริเวณใกลเคียงกับนิคมอุตสาหกรรมบางปู รวมทั้งพื้นที่
ตําบลบางปูใหม เปนทีต่ งั้ ของโรงงานประเภทตางๆ เปนจํานวนมาก โรงพยาบาลฯจึงไดจดั บริการตรวจสุขภาพกอนเขางาน และตรวจสุขภาพประจําป
แกพนักงานของบริษัทตางๆ ทั้งตรวจภายในโรงพยาบาล และตรวจนอกสถานที่
Annual Health Check Up : The hospital deals with patients from groups of companies in Bangpoo Industrial state
and many companies situated in Bangpoo Mai for pre-employment check-up and annual check-up both in and outside

the hospital
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บริการทางการแ¾ทย์¢องâรง¾ยาบาลศิครินทร์ หาดãหÞ่
โรงพยาบาลศิ ค ริ น ทร ห าดใหญ ตั้ ง อยู ที่ 169 ถ.นิ พั ท ธ ส งเคราะห อ.หาดใหญ จ.สงขลา เป น โรง
พยาบาลเอกชนแห ง เดี ย วในเขตภาคใต ต อนล า ง ที่ ไ ด รั บ การรั บ รองมาตรฐานโรงพยาบาลระดั บ สากล (Joint Commission
International : JCI) โดยได รั บ อนุ ญ าตให บ ริ ก ารห อ งพั ก ผู ป ว ยขนาด 120 เตี ย ง โดยมี อ าคารสํ า หรั บ ให บ ริ ก ารผู ป ว ย 1 อาคาร
12 ชั้ น รวมพื้ น ที่ เ ป น 35,800 ตารางเมตร ซึ่ ง อาคารโรงพยาบาลป จ จุ บั น สามารถรองรั บ การให บ ริ ก ารได สู ง สุ ด ถึ ง 400 เตี ย ง
พรอมลานจอดเฮลิคอปเตอรสําหรับกรณีฉุกเฉิน สถานที่ตั้งของโรงพยาบาลศิครินทรหาดใหญ อยูบนเสนทางหลักบนตัวเมืองหาดใหญ และ
เปนจุดเชื่อมตอกับอําเภอและจังหวัดใกลเคียง เชน พัทลุง สตูล ปตตานี และยะลา ทําใหผูปวยสามารถเดินทางเขารับการรักษาไดอยางสะดวก
เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทยผูใหบริการเฉพาะทางจํานวนมากกวา 200 ทาน และมีศูนยรักษาโรคเฉพาะทางพรอมใหบริการทั้งหมด
13 คลินิก ซึ่งประกอบดวย
1. คลินิกอายุรกรรมทั่วไปและอายุรกรรมเฉพาะทาง
2. ศูนยอุบัติเหตุฉุกเฉินและศัลยกรรมทั่วไป
3. ศูนยแพทยเฉพาะทางสตรี
4. คลินิกกุมารเวชกรรม
5. คลินิก หู คอ จมูก
6. คลินิกจักษุ
7. ศูนยทันตกรรม

8. ศูนยโรคกระดูกและขอ
9. ศูนยตรวจสุขภาพ
10. คลินิกชวยเหลือผูมีบุตรยาก
11. คลินิกสุขภาพเทา
12. คลินิกเวชศาสตรฟนฟูและกายภาพบําบัด
13. หองปฏิบัติการตรวจวินิจฉัย

Medical Services of Sikarin Hatyai Hospital

Sikarin Hatyai Hospital Company Limited (“SKHY”) operates a private hospital business with certiﬁcation by the
Joint Commission International (JCI ) with 120 beds in a 12-storey building that has a total area of 35,800 square meters
and a helipad for emergency case. Currently, SKHY have maximum capacity of 700 outpatients per day. The Company is
located at 169 Nipatsongkhroa 1 Road, Hat Yai Songkhla, 90110. The company’s location is convenient for the patients in
neighboring provinces such as Phatthalung, Satun, Pattani, Yala to access. The company operates 24 hours a day with over
200 specialized doctors and 13 clinics. Detail as follow;
1. Internal Medicine & Internal Medicine Specialist
2. Emergency and Trauma Center
3. Woman’s Health Center
4. Children Clinic
5. Eye ear throat nose Clinic
6. Eye Clinic
7. Dental Center

8. Orthopeadic Center
9. Check up center
10. Assisted Reproductive Technology Clinic
11. Foot Clinic
12. Physical Therapy and Rehabilitation center
13. Sr. Laboratory
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ภายใตการใหบริการมากกวา 19 ป โรงพยาบาลศิครินทรหาดใหญ ไดปรับปรุงและพัฒนาอาคารโรงพยาบาล เชน สวนรับรองลูกคา
หองตรวจ หองพักคนไข ศูนยคัดกรองสุขภาพ (Health Screening Center) หองผาตัด (Operating Room) หองผูปวยวิกฤต (ICU) รวมถึง
การปรับภูมิทัศนรอบอาคารโรงพยาบาลและบริเวณลานจอดรถ โดยมีแผนในการพัฒนาพื้นที่วางดานขางอาคารเปนรานคาตางๆ เพื่อรองรับลูกคา
ที่มาใชบริการ นอกจากนี้ โรงพยาบาลศิครินทร หาดใหญ ลงทุนในการจัดหาเครื่องมือทางการแพทยที่ทันสมัยและใหทัดเทียมมาตรฐานสากล
ทําใหโรงพยาบาล ไดรับรองตามมาตรฐาน JCI ในป 2558 ซึ่งเครื่องมือทางการแพทยสําหรับวินิจฉัยและรักษาโรคที่สําคัญ ไดแก เครื่องเลเซอรตา
เครื่องผาตัดทางจักษุกรรม (Microscope OPMI VISU 160) เครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอรแบบ Dual Slice Spiral (CT Scan)เครื่องเอกซเรย
คอมพิวเตอรแบบ C-arm เครือ่ งเอกซเรยตรวจระบบทางเดินอาหาร (Fluoroscope) เครือ่ งตรวจเมมโมแกรมระบบดิจติ อล (Digital Mammogram)
เครื่องตรวจอัลตราซาวนดระบบดิจิตอล (Echo Carotid) ระบบผาตัดผานทางกลอง (Laparoscope) และเครื่องฟอกไต เปนตน

กลุมลูกคาของโรงพยาบาลศิครินทร หาดใหญ สามารถแบงออกไดเปน 4 กลุมหลัก คือ

1. กลุมลูกคาบริษัท (“Corporate”) หมายถึง ผูปวยที่มาใชบริการซึ่งเปนพนักงานของบริษัทตางๆ ที่มีสวัสดิการการรักษาพยาบาลให
แกพนักงาน โดยบริษัทของลูกคาจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายตามวงเงินที่บริษัทไดทําสัญญาไวกับโรงพยาบาล
2. กลุม ลูกคาบริษทั ประกัน (“Insurance”) หมายถึง ผูป ว ยทีม่ าใชบริการซึง่ เปนพนักงานของบริษทั ตางๆ ทีม่ สี วัสดิการการรักษาพยาบาล
ใหแกพนักงาน โดยบริษัทประกันชีวิตที่ทําสัญญากับทางโรงพยาบาลวาจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการรักษาพยาบาลลูกคาของตน เมื่อมา
ใชบริการตามเงื่อนไขและขอตกลงที่ไดทํากันไว
3. กลุมลูกคาทั่วไป (“General”) หมายถึงผูปวยที่มาใชบริการรักษาพยาบาลที่เปนลูกคาทั่วไป ที่มีที่พักอาศัยหรือที่ทํางานอยูในพื้นที่
ใกลเคียงกับสถานที่ตั้งของโรงพยาบาล โดยลูกคาจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการรักษาพยาบาลเอง
4. กลุ ม ลู ก ค า กองทุ น เงิ น ทดแทน (“Fund”) หมายถึ ง กลุ ม ลู ก ค า ที่ เ ป น พนั ก งานของบริ ษั ท หรื อ โรงงานต า งๆ ที่ เข า รั บ
การรักษาพยาบาลโดยมีสาเหตุการเจ็บปวยเนือ่ งจากการทํางาน ซึง่ สํานักงานประกันสังคมโดยกองทุนเงินทดแทนจะเปนผูร บั ผิดชอบคาใชจา ยตามทีใ่ ช
ในการรักษาพยาบาลจริงในแตละกรณี
Over 19 years of experience, Srikarin Hatyai Hospital (SKHY) has improved the examination room, inpatient room,
customer lounge, health screening center, operating room, ICU and the surrounding environments by setting up retail stores
to facilitate the customers. SKHY received Joint Commission International Accredited (JCI) in 2015 due to the investment in
medical equipments that are innovative and admitted by international standards for instance Microscope OPMI VISU 160,
Dual Slice Spiral CT Scan, C-arm CT Scan, Fluoroscope, Digital Mammogram, Echo Carotid, Laparoscope and dialysis machine.
SKHY’s customer can divide into 4 groups, which is :
1. Corporate Customer is the patient who works in the company that provides medical beneﬁts, which that company
will responsible according to the ﬁnancial limit that agreed with the Hospital.
2. Insurance Customer is the patient that has insurance, and insurance company that sign contract with the company
will be responsible for their expense.
3. General Customer is the patient that lives or work around the hospital, which customer will responsible for their
own expenses.
4. Fund Customer means the customer that is the company or factory workers that got injured during their work.
Which social security’s ofﬁce will responsible for all of the expenses
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การµลาดและÀาวะการแ¢่ง¢ัน

Marketing and Competition

สภาวะเศรษฐกิ จ ไทยในป 2559 มี แ นวโน ม ดี ขึ้ น
เมือ่ เทียบกับป 2558 คาดวาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) จะ
อยูที่ 3.2 ขณะที่ป 2558 อยูที่ 2.8 ซึ่งสูงกวาการเติบโต GDP โลก
แต ตํ่ า กว า การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของกลุ ม ประเทศอาเซี ย น
สําหรับธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน อัตราการเติบโตยังดีกวาหลายๆ
อุตสาหกรรม โดยธุรกิจดานสุขภาพ และความงามถูกยกใหเปนธุรกิจ
ทีส่ ดใสสูงสุดเปนอันดับหนึง่ เทียบกับอุตสาหกรรมอืน่ ๆ อยางไรก็ตาม
การเติบโตในป 2559 ลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับป 2558 คาดวา
การเติบโตจะอยูป ระมาณรอยละ 10-12 เทานัน้ ซึง่ มีปจ จัยเกือ้ หนุน
ที่สําคัญ ดังนี้
1. การเติ บ โตของตลาดประกั น สุ ข ภาพ แนวโน ม
ของการบริ ห ารความเสี่ยงจากการเจ็บปวย โดยการซื้อประกัน
สุ ข ภาพยั ง คงเติ บ โตอย า งต อ เนื่ อ ง ระหว า งป 2554-2558
ตลาดประกันชีวิตมีอัตราการเติบโตสะสม (CAGR) รอยละ 13.2
และในป 2559 ศูนยวิจัยธนาคารกสิกรไทยคาดวา เบี้ยประกัน
สุขภาพรับโดยตรงจะมีมูลคาประมาณ 58,000 ลานบาท ขยายตอ
รอยละ 13.4 (Year of Year) ซึ่งเปนปจจัยที่สงผลโดยตรงตอ
การเติบโตของโรงพยาบาลเอกชนจากผูปวยกลุมใชประกันสุขภาพ
2. กระแสการใสใจดูแลสุขภาพ ยังคงเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง
พฤติ ก รรมคนรุ น ใหม ที่ ใ ห ค วามสํ า คั ญ ในการดู แ ลสุ ข ภาพให
ดูดี ยังคงขยายอยางตอเนื่อง ไมใชเฉพาะโรงพยาบาลเทานั้น
ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งอื่ น ด า นสุ ข ภาพและความงาม ล ว นเติ บ โต
เป น ดาวเด น ด ว ยกั น เช น อาหารเสริ ม อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ
อุ ป กรณ ก ารออกกํ า ลั ง กาย เป น ต น ส ง ผลต อ การเติ บ โตของ
โรงพยาบาลทั้งดานการรักษาพยาบาลโดยตรง และการสงเสริมสุข
ภาพดานตางๆ เชน การตรวจสุขภาพ การชะลอวัย และดานความงาม
3. ชื่อเสียงดานการแพทยของประเทศไทย ปจจุบัน
ทั่ ว โลกยอมรั บ คุ ณ ภาพด า นการบริ ก ารพยาบาลของแพทย ไ ทย
รวมทั้ ง โรงพยาบาลในประเทศไทยส ว นใหญ ผ า นการรั บ รอง
มาตรฐานโรงพยาบาลระดั บ โลก หรื อ Joint Commission
Internation Accreditation (JCI) องคประกอบเหลานี้ ชวยดึง
คนไขจากทั่วโลกใหมองมาที่แผนที่ประเทศไทย จากนั้นขึ้นอยูกับ
โรงพยาบาลใดมีศกั ยภาพ และความพรอมมากกวากันในการรองรับ
ผูปวยตางชาติ

In 2016, Thai economy shows sign of improvement
compared to the preceding year with the expected economic
growth rate (GDP) of 3.2% and 2.8% in 2015. Thailand economic
growth rate is above the world economy, but still lower compare
to other ASEAN countries. The growth rate of private hospital
business is better than other industries, especially business
associated with Health and beauty where were still on the
top line. However, the growth rate in 2016 is approximately
10%-12% slightly lower than it was in 2015, the signiﬁcant
indicator of this upward trend are;
1. The Expansion of Health Insurance Market
The number of people purchasing health insurance surge
steadily, between 2010 – 2015 the compound annual growth
rate (CAGR) of life insurance market are 13.2%. According to
the Research from Kasikorn Bank, in 2016, the direct premium
received from health insurance will be approximately Baht
58,000 million, expand by 13.40% (Year of Year) which is the
factor that has the direct impact on the private hospital from
the increasing of insurance customers.
2. The Healthcare trend grow continuously
The new generation’s behaviour of prioritizing their health and
look is expanding. The trend is not only applied to the hospital
but also other business associated with health and beauty such
as food supplement, clean food, sport and exercise equipment;
this affects the growth of hospital business in term of medical
treatment and other health promotion, for instance, health
check-up, anti-aging and beauty.
3. Strong Medical Reputation of Thailand
Globally has admitted that Thailand medical industry has
excelled its medical treatment and healthcare quality. Also,
many have subjected their premises and systems to the most
rigorous classiﬁcation by applying for international accreditation
and certiﬁcation like Joint Commission International Accreditation
(JCI). All the factors together attract patients from around the
globe to avail healthcare services in Thailand, and after that,
it all depend on hospital readiness to support foreign patient.
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4. การกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ กลุมลูกคาผูสูงอายุ ซึ่งมีแนวโนม
เพิ่ ม ขึ้ น จากการเข า สู สั ง คมผู สู ง อายุ (Aging Society) ซึ่ ง เป น กลุ ม ที่
เจ็บปวยบอย และเจ็บปวยหลายโรค โดยคาดวาจํานวนผูส งู อายุคนไทยทีม่ อี ายุ
65 ปขนึ้ ไป จะมีสดั สวนเพิม่ ขึน้ จาก 6 ลานคน หรือรอยละ 8.9 ของประชากร
ทั้งหมดในป 2553 เปน 9 ลานคน หรือรอยละ 12.3 ในป 2563

ป˜จจัยหลักãนการแ¢่ง¢ัน

4. Moving toward Aging Society The trends of
elder people in the ageing society are rising; this group of
individuals’ frequently getting sick and have high possibility
to encounters complex diseases. In 2010, the proportions
of Thais with the age 65 and above are 6 million or 8.90%
of the total population, and expected to have 9 million
or 12.3% by 2020.

Key Success Factors

ปจจุบนั โรงพยาบาลชัน้ นําในประเทศไทย ไดพฒ
ั นาดานเทคโนโลยี
ทางการแพทย และระดับความพรอมของสิง่ อํานวยความสะดวกสบาย มาถึง
จุดทีใ่ กลเคียงกันมาก ดังนัน้ ปจจัยหลักในการแขงชัน (Key Success Factors)
นอกจากเปนความเชีย่ วชาญทางคลินกิ ระดับสูงแลว ยังมีความทาทายทีส่ าํ คัญ
อื่น ๆ อีก อยางนอย 3 ประการ ไดแก
1. การบริ ห ารต น ทุ น เพื่ อ สร า งความได เ ปรี ย บด า นราคา
(Competitive Prices) ปจจุบนั ตนทุนของแตละโรงพยาบาล มีความแตกตาง
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ระหวางโรงพยาบาลที่เปนเครือขนาดใหญ กับโรงพยาบาล
ขนาดกลางทั่วๆ ไป ประสิทธิภาพในการบริหารตนทุน จึงเปนอีกหนึ่งปจจัย
ที่ชี้ขาดความสามารถในการแขงขันขององคกร
2. การสรางเครือขายตลาดทัง้ ในประเทศ และตางประเทศในรูป
แบบตางๆ เชน การแตงตัง้ Health Agency การสรางขอตกลงในการรับผูป ว ย
ตอจากโรงพยาบาลขนาดเล็ก เปนตน
3. การสรางแบรนดเพื่อบงบอกคุณคาของตัวเองในสายตา
ของลูกคา ดังนั้น การวางตําแหนงทางการตลาดที่เหมาะสม และการสราง
ความแตกตางที่เปนเอกลักษณของตัวเอง จะเจาะลูกคาเปาหมายไดอยาง
เฉพาะเจาะจงมากขึ้น

Leading hospital in Thailand has trached the
stage where medical technologies, facilities and other
services are similar. Therefore, despite medical expertise,
there are three other key success factors. Comprise of;
1. Managing the cost will strengthen company’s
competitive pricing. Currently, there is a signiﬁcant
difference between the expense of the hospital with
many branches and medium size hospital. Therefore cost
efﬁciency has become one of the key indicators that may
lead to the success of the organization.
2. Establish domestic and international
network in various forms such as accreditation of
Health agency, established the agreement with smaller
size hospital for the patient referral.
3. Branding to indicate the value of the Company,
therefore positioning and differentiation will allow specifying
the target customer.

กลยุทธ์ãนการแ¢่ง¢ัน

Competitive Strategies

กลยุทธในการแขงขัน เปนการผสมผสานกันระหวางการเปน
โรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญทางคลินิกระดับสูง กับมาตรฐานการรักษา
ระดับโลก ในราคาที่แขงขันไดในภูมิภาค ดังนั้น โรงพยาบาลไดมุงเนนและ
พัฒนามาอยางตอเนื่อง ดานความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคเฉพาะทาง
การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับโลก ซึ่งเปนการนําเอาบุคคลที่ทั่วโลก
ยอมรับมายืนยัน และอางอิงระดับคุณภาพของโรงพยาบาล และดวยเหตุผล
ที่มีคูแขงเปนจํานวนมากทั้งในประเทศ และตางประเทศ ดังนั้นการบริหาร
ตนทุนและการพัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ จะเปนสวนสงเสริมให
องคกรเกิดความไดเปรียบดานราคา

The company uses the synergy between medical
expertise and international accreditation and certiﬁcation
to capture the advantage of local competitive pricing.
Respond to the context and conditions of competition,
Sikarin Hospital focused on the development of specialized
clinical center, received acceptance from international
accreditation by referring to the quality of the hospital.
Moreover, due to high domestic and international
competition, cost controlling and human resources
development will allow the company to capture the
beneﬁt from price competition.

ประวั
µ
ค
ิ
³ะกรรมการ
Board of Directors
32
Annual Report 2016 Sikarin Hospital

นายเสนีย์ จิµµเกษม

อายุ : 62 ป
ตําแหนงในปจจุบันของบริษัท : ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)

Mr.Seni Chittakasem

Current position in the company : Chairman (Independent Director)
Age : 62 years

Education
- Master of Arts, Ramkhamhaeng University,
- Master of Educational Administration, Ramkhamhaeng University,
ประวัติการศึกษา
- Bachelor of Laws, Ramkhamhaeng University,
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- Bachelor of Political Science, Chulalongkorn University.
- ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Relevant Training
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- Administrator Program at Institute of Administration Development, Batch 31,
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- Thai Institute of Directors Association (IOD),
การฝกอบรม
Director Accreditation Program (DAP), Batch 76/2008,
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุนที่ 31 วิทยาลัยการปกครอง
- Sheriff Program at Institute of Administration Development, Batch 28.
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร
Work Experiences
Director Accreditation Program (DAP), Batch 76/2008
2016 - the present
Chairman of the Executive Committee,
- หลักสูตรนายอําเภอ รุนที่ 28 วิทยาลัยการปกครอง
UdonThani Industrial Company Limited
ตําแหนง/ประสบการณทํางาน
2016 - the present
Chairman of the Board of Director,
2559 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จํากัด
PracharathrakSamakkeeUdonthani (Social Enterprise)
2559 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุดรธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด
Company Limited
2558 - ปจจุบัน กรรมการ การยางแหงประเทศไทย
2015 - the present
Director, Rubber Authority of Thailand
2557 - ปจจุบัน ปฏิบตั หิ นาทีป่ ระจําสถาบันวิจยั จุฬาภรณ ผูป ระสานงานโครงการกอสรางพิพธิ ภัณฑ
2015 - the present
Ofﬁcer of The Chulabhorn Research Institute,
ธรรมเจดีย พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปนโน)
Project coordinator of Thammachedee Museum
2557 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน)
Construction PhraDhammavisutdhmongkol
2557 - ปจจุบัน ประธานมูลนิธิยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา (เสนีย จิตตเกษม)
(LaungtaMaha Boa Yannasampanno)
2554 - ปจจุบัน ประธานมูลนิธิเพื่อพัฒนาเมืองนาน (มพน.)
2014 - the present
Chairman (Independent Director),
2556 - 2558
ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จังหวัดอุดรธานี
Sikarin Public Company Limited
2555 - 2557
ผูวาราชการ จังหวัดอุดรธานี
2014 - the present
Chairman, Strategy for Development (Seni Chittakasem)
2555 - 2555
ผูวาราชการ จังหวัดระยอง
Foundation,
2554 - 2555
ผูวาราชการ จังหวัดตรัง
2014 - the present
Chairman, Nan Province Development Foundation,
2553 - 2554
ผูวาราชการ จังหวัดนาน
2014 - 2016
Chairman, Provincial Election Commission of UdonThani,
2552 - 2553
ผูวาราชการ จังหวัดชลบุรี
2012 - 2014
Provincial Governor, UdonThani Province,
2551 - 2557
กรรมการและกรรมการพิจารณาคาตอบแทน บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน)
2012 - 2012
Provincial Governor, Rayong Province,
2550 - 2552
ผูวาราชการ จังหวัดศรีสะเกษ
2011 – 2012
Provincial Governor, Trang Province,
2010 - 2011
Provincial Governor, Nan Province,
สัดสวนการถือหุนในบริษัท* 0.16% ( 239,400 หุน) ( ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559 )
2010 - 2011
Provincial Governor, Chonburi Province
หมายเหตุ * : สัดสวนการถือหุนในบริษัท รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี)
2008 - 2014
Director and Director of the Compensation Committee,
Sikarin Public Company Limited,
2007 - 2009
Provincial Governor, Si Sa Ket Province,
SKR Shareholding Ratio*: 0.16% (239,400 shares) ( As of December 29th, 2016)
Noted* : Outstanding share ratio includes spouses and dependents (if any).
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¾ลµำรวจâทจารักษ์ แสงทวีป

อายุ : 81 ปี
ตําแหนงในปจจุบันของบริษัท : รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

Pol. Lt. Gen. Jarax Sangtaweep

Current position in the company : Vice Chairman and Chairman of
the Executive Committee
Age : 81 years

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายรอยตํารวจ
การฝกอบรม

- หลักสูตร Corporate Governance Report of Thai Listed Companies

- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Certiﬁcation Program (DCP) รุนที่ 51/2004
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 12/2004
- หลักสูตร Chairman 2000 รุนที่ 10/2004
ตําแหนง/ประสบการณทํางาน
2549 - ปจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน)
2545 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ศิครินทร จํากัด (มหาชน)
2550 - 2551 ประธานกรรมการ บริษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํา้
ภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)
2545 - 2549 ประธานกรรมการ บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน)
2537 - 2539 ผูบัญชาการศึกษา กรมตํารวจ
สัดสวนการถือหุนในบริษัท* 0.05% ( 76,735 หุน ) ( ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559)
หมายเหตุ * : สัดสวนการถือหุนในบริษัท รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี)

Education
- Bachelor of Public Administration, the Royal Police Cadet Academy
Relevant Training
- Corporate Governance Report ofThai Listed Companies Program,
- Thai Institute ofDirectors Association (IOD),
Director Certiﬁcation Program (DCP), Batch 51/2004,
- Thai Institute ofDirectors Association (IOD),
Director Accreditation Program (DAP), Batch 12/2004,
Chairman 2000 Course, Batch 10/2004.
Work Experiences
2006 - the present Vice Chairman, Sikarin Public Company Limiteded,
2002 - the present Chairman of the Executive Committee,
Sikarin Public Company Limited,
2007 - 2008
Chairman, East Water Resource Management and
Development Public Company Limited,
2002 - 2006
Chairman ,Sikarin Public Company Limited,
1994 - 1996
Commissioner, Police Education Bureau, Royal Thai Police.
SKR Shareholding Ratio* : 0.05% (76,735 shares) ( As of December 29th, 2016)
Noted* : Outstanding share ratio includes spouses and dependents (if any).
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นายศักดิìชัย ธนบุÞชัย

อายุ : 60 ป
ตําแหนงในปจจุบันของบริษัท : รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
และประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

Mr.Sakchai Tanaboonchai

Current position in the company : Vice Chairman (Independent Director)
andChairman of the Compensation Committee
Age : 60 years

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาเอก กิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ American Coastline ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วุฒิบัตร หลักสูตรสังคมศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- วุฒิบัตร หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชย
สถาบันวิทยาการการคา (TEPCOT) รุนที่ 2
การฝกอบรม
- หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 9/2009
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 12/2004
ตําแหนง/ประสบการณทํางาน
ปจจุบัน
รองประธานกลุมมิตรภาพรัฐสภา ไทย-จีน
2557 - ปจจุบัน
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
2557 - ปจจุบัน
ประธานกรรมาธิการสวัสดิการ สภานิติบัญญัติแหงชาติ
2557 – ปจจุบัน
ประธานกลุมมิตรภาพรัฐสภา ไทย-เวียดนาม
2557 - ปจจุบัน
กรรมาธิการตางประเทศ สภานิติบัญญัติแหงชาติ
2557 - ปจจุบัน
กรรมาธิการสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสารสนเทศ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ
2556 - ปจจุบัน
กรรมการ บริษัท มิลลคอน สตีล จํากัด (มหาชน)
2554 - ปจจุบัน
กรรมการ บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน)
2545 - ปจจุบัน
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
บริษัท ศิครินทร จํากัด(มหาชน)
2542 - ปจจุบัน
กรรมการผูจัดการ บริษัท เซ็ปปา จํากัด
2550 - 2558
กรรมการบริหารสถาบันพระปกเกลา
2550 - 2557
เลขาสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม
2549 - 2551
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ
2549 - 2551
กรรมการ การประปาสวนภูมิภาค
2548 - 2550
กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรม
2543 - 2546
กรรมการ การไฟฟานครหลวง
2539 - 2543
สมาชิกวุฒิสภา
2536 - 2539
กรรมการ การกีฬาแหงประเทศไทย
สัดสวนการถือหุนในบริษัท* ไมมี ( ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559 )
หมายเหตุ * : สัดสวนการถือหุนในบริษัท รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี)

Education
- Honorary Doctorate, American Coastline Business Administration, USA,
- Certiﬁcate in Applied Social Science, Thammasat University,
- Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCOT) version 2.
Relevant Training
- Capital Market Academy Leadership Program (CMA), Batch 9/2009,
- Thai Instituteof Directors Association (IOD),
Director Accreditation Program (DAP), Batch12/2004.
Work Experiences
the present
Vice President, Thailand-Chinese Parliamentarians
Friendship Group,
2014 - the present
Member, the National Legislative Assembly,
2014 - the present
President of committee, welfare,
the National Legislative Assembly,
2014 - the present
Chairman of the Thailand-Vietnam Parliamentary
Friendship Group
2014 - the present
Commissioner, Foreign Affairs, the National
Legislative Assembly
2014 - the present
Commissioner, Technology and Mass Community,
the National Legislative Assembly
2013 - the present
Director, Millcon Steel Public Company Limited
2011 - the present
Director, Sermsuk Public Company Limited
2002 - the present
Vice Chairman and Chairman of the Compensation
Committee, Sikarin Public Company Limited,
1999 - the present
Managing Director, Seppa Company Limited
2007 - 2015
Executive Board, King Prajadhipok’s institute
2007 - 2014
Secretary, Association Thai-Vietnam
2006 - 2008
Member, The National Legislative Assembly
2006 - 2008
Director, Provincial Waterworks Authority
2005 - 2007
Director, Industrial Estate Authority of Thailand
2000 - 2003
Director, Metropolitan Electricity Authority
1996 - 2000
Senator
1993 - 1996
Director, Sports Authority of Thailand
SKR Shareholding Ratio*: None ( As of December 29th, 2016)
Noted* : Outstanding share ratio includes spouses and dependents (if any).
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นายสัÞÞา ศรายุทธ

อายุ : 75 ป
ตําแหนงในปจจุบันของบริษัท : รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร

Mr.Sanya Sarayudh

Current position in the company : Vice Chairman and Executive Director
Age : 75 years

ประวัติการศึกษา
Education
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร Pittsburg State University
- Master of Economics, Pittsburg State University, USA
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Bachelor of Economics, Poona University, India.
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร Poona University ประเทศอินเดีย
Relevant Training
การฝกอบรม
- Thai Institute ofDirectors Association (IOD),
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program (DAP), Batch 15/2004,
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 15/2004
Work Experiences
ตําแหนง/ประสบการณทํางาน
2003– the present Vice Chairman and Executive Director,
2546 - ปจจุบัน รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
Sikarin Public Company Limited,
บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน)
2000 – 2002
Diplomat (Commercial), the United Kingdom,
2543 - 2545
อัครราชทูต (ฝายการพาณิชย) สหราชอาณาจักร
Department of Export Promotion,
กรมสงเสริม การสงออกกระทรวงพาณิชย
Ministry of Commerce
2540 - 2543
อัครราชทูต (ฝายการพาณิชย) ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน
1997 - 2000
Diplomat (Commercial), Germany, Department of
กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย
Export Promotion, Ministry of Commerce
2538 - 2540
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝายการพาณิชย) ประเทศกรีก
1995 - 1997
Diplomat Advisor (Commercial), Greek, Department
กรมสงเสริมการ
of Export Promotion, Ministry of Commerce
สงออกกระทรวงพาณิชย
1993 - 1995
Diplomat Advisor (Commercial),
2536 - 2538
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝายการพาณิชย) สหราชอาณาจักร
the United Kingdom,
กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย
Department of Export Promotion,
Ministry of Commerce
สัดสวนการถือหุนในบริษัท* ไมมี (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559 )
หมายเหตุ * : สัดสวนการถือหุนในบริษัท รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี)

SKR Shareholding Ratio* : None ( As of December 29th, 2016)
Noted* : Outstanding share ratio includes spouses and dependents (if any).
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นายแ¾ทย์อµิรัชµ์ จรÙÞศรี

อายุ : 59 ป
ตําแหนงในปจจุบันของบริษัท : กรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ

Dr. Atirat Charoonsri

Current position in the company : Director and Managing Director
Age : 59 years

ประวัติการศึกษา
Education
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร
- Master of Management (MM46), Sasin Institute,
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University
- วุฒิบัตร ผูเชี่ยวชาญศัลยศาสตรออรโธปดิกส คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
- Certiﬁcate, Orthopedic Surgery Specialist, Siriraj Hospital,
มหาวิทยาลัยมหิดล
Facuty of Medicine, Mahidol University
- ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
- Bachelor of Medicine, Price of Songkla University
การฝกอบรม
Relevant Training
- หลักสูตรปองกันราชอาณาจักร (ว.ป.อ.) รุนที่ 51
- National Defence Program (NDC), Batch 51
- หลักสูตร Corporate Governance Report of Thai Listed Companies
- Corporate Governance Reportof ThaiListed Companies Program
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Thai Institute of Directors Association (IOD),
หลักสูตร Director Certiﬁcation Program (DCP) รุนที่ 50/2004
Director Certiﬁcation Program (DCP), Batch 50/2004
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Thai Institute of Directors Association (IOD),
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 15/2004
Director Accreditation Program (DAP), Batch 15/2004
- หลักสูตร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- Mini MBA Program, Thammasat University
ตําแหนง/ประสบการณทํางาน
Work Experiences
2545 - ปจจุบัน กรรมการและกรรมการผูจ ดั การใหญ บริษทั ศิครินทร จํากัด (มหาชน) 2002 - the present Director and Managing Director,
2549 - 2551 กรรมการ การประปานครหลวง
Sikarin Public Company Limited
2540 - 2545 กรรมการผูจัดการ บริษัท โรงพยาบาลศิครินทร หาดใหญ จํากัด
2006 - 2008
Director, Metropolitan Waterwork Authority
2531 - 2540 แพทยศัลยศาสตรออรโธปดิกส โรงพยาบาล หาดใหญ
1997 - 2002
Managing Director,
Sikarin Hatyai Hospital Company Limited
1987 - 1997
Orthopedic Surgeon, Hatyai Hospital
สัดสวนการถือหุนในบริษัท* 8.25% ( 12,456,615 หุน ) ( ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559 )
หมายเหตุ * : สัดสวนการถือหุนในบริษัท รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี)

SKR Shareholding Ratio*: 8.25% (12,456,615 shares) ( As of December 29th, 2016)
Noted* : Outstanding share ratio includes spouses and dependents (if any).
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นายประมวลชัย ทวีเศรษ°์

อายุ : 61 ป
ตําแหนงในปจจุบันของบริษัท : กรรมการ (กรรมการอิสระ)
และประธานกรรมการตรวจสอบ

Mr.Pramuanchai Taweesedt

Current position in the company : Director (Independent Director)
and Chairman of the Audit Committee
Age : 61 years

ประวัติการศึกษา
Education
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Font Bonne College ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Master of Business Administration, Font Bonne College USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- Bachelor of Engineering, Chulalongkorn University
การฝกอบรม
Relevant Training
- หลักสูตร หลักบัญชี VS หลักภาษี ความเหมือนที่แตกตาง
- Accounting Principles VS Taxation Principles,
- หลักสูตร Accounting for Non-Accounting Audit Committee
and the differences that look Similar
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Account for Non-Accounting Audit Committee
หลักสูตร Director Certiﬁcation Program (DCP) รุนที่ 119/2009
- Thai Institute ofDirectors Association (IOD), Director
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Certiﬁcation Program (DCP), Batch 119/2009
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 56/2006
- Thai Institute of Directors Association (IOD),
ตําแหนง/ประสบการณทํางาน
Director Accreditation Program (DAP), Batch 56/2006
2552 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศรีอูทอง จํากัด
Work Experiences
2548 - ปจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
2009 - the present President and CEO, Sri Uthong Company Limited
บริษัท ศิครินทร จํากัด(มหาชน)
2005 - the present Director and Chairman of the Audit Committee,
2550 - 2551 กรรมการผูจัดการ บริษัท เอสทีเอฟอี จํากัด (STFE)
Sikarin Public Company Limited
2549 – 2555 กรรมการหอการคา ไทย-ฟนแลนด
2007 - 2008
Managing Director, STFE Company Limited
2536 – 2551 รองกรรมการผูจัดการ บริษัท ศรีอูทอง จํากัด
2006 - 2012
Director, Thai - Finland Chamber of Commerce
2534 – 2536 Project Engineer Kuether& Associates,
1993 - 2008
Deputy Managing Director,
Inc. USA / Engineering Consultant
Sri Uthong Company Limited
1991 - 1993
Project Engineer, Kuether & Associates,
Inc, USA / Engineering Consultant
สัดสวนการถือหุนในบริษัท* ไมมี (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559)
หมายเหตุ * : สัดสวนการถือหุนในบริษัท รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี)

SKR Shareholding Ratio* : None ( As of December 29th, 2016)
Noted* : Outstanding share ratio includes spouses and dependents (if any).
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นายชัยสิทธิì วิริยะเมµµากุล

อายุ : 68 ป
ตําแหนงในปจจุบันของบริษัท : กรรมการ (กรรมการอิสระ)

Mr.Chaisith Viriyamettakul

Current position in the company : Director (Independent Director)
Age : 68 years

ประวัติการศึกษา
Education
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รุน 2511
- Master of Engineering, Class of 1968, Chulalongkorn University
การฝกอบรม
Relevant Training
- หลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐ รวมเอกชน (วปรอ.4414)
- Diploma, National Defence College,
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุนที่ 15
The Joint State - Private Sector Course, Batch 4414
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Capital Market Academy (ACMA), Batch 15
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 20/2547
- Director Accreditation Program (DAP) 20/2004
- หลักสูตร “บทบาทกรรมการตอการบริหารความเสี่ยงขององคกร”
- “Organization Risk Management for Director” Program
- หลักสูตร “Increasing Your Corporate Value Through Effective
- “Increasing Your Corporate Value Through Effective
Communication”
Communication” Program
ตําแหนง/ประสบการณทํางาน
Work Experiences
2559 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน)
2016 - the present Director, Sikarin Public Company Limited
2556 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท สินแพทย จํากัด
2013 - the present Director, Synphaet Company Limited
2556 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิพยบดินทร จํากัด
2013 - the present Director, Tippayabadin Company Limited
2555 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เลกาซี่ กอลฟ (ประเทศไทย) จํากัด
2012 - the present Director, Legacy Golf (Thailand) Company Limited
2552 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ปริ๊นสตั้น พารค สวีท จํากัด
2009 - the present Director, Princeton Park Suites Company Limited
2551 - ปจจุบัน รองประธานคณะกรรมการ
2008 - the present Vice Chairman of Executive Director,
บริษัท โรงพยาบาลเจาพระยา จํากัด (มหาชน)
Chaophya Hospital Public Company Limited
2547 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จํากัด (มหาชน)
2004 - the present Director, Dynasty Ceramic Public Company Limited
2547 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ จํากัด
2004 - the present Director, Serirak Hospital Company Limited
2546 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ
2003 - the present Managing Director
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน)
Vibhavadi Medical Center Public Company Limited
2545 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เชียงใหมรามธุรกิจการแพทย จํากัด (มหาชน)
2002 - the present Director, Lanna Hospital Chiang Mai Public
2541 - ปจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จํากัด
Company Limited
2526 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เทพารักษพัฒนาการ จํากัด
1998 - the present Director/Executive Director Vibharam Hospital
Company Limited
สัดสวนการถือหุนในบริษัท* ไมมี (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559)
1983 - the present Chairman, Taparak Development Company Limited
หมายเหตุ * : สัดสวนการถือหุนในบริษัท รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี)

SKR Shareholding Ratio* : None (As of December 29th, 2016)
Noted* : Outstanding share ratio includes spouses and dependents (if any).
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นายกระจ่าง จารุ¾Äกษ์¾ันธ์
อายุ : 75 ป
ตําแหนงในปจจุบันของบริษัท : กรรมการ (กรรมการอิสระ)
และกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

Mr.Krajang Jaruprukphan

Current position in the company : Director (Independent Director) and
Director of the Compensation Committee
Age : 75 years

ประวัติการศึกษา
Education
- มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา
- High School, MahaVajiravudh School, Songkhla
การฝกอบรม
Relevant Training
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Thai Institute of Directors Association (IOD),
หลักสูตร Director Accreditation Program รุนที่ 68/2008
Director Accreditation Program (DAP), Batch 68/2008
ตําแหนง/ประสบการณทํางาน
Work Experiences
2559 - ปจจุบัน กรรมการพิจารณาคาตอบแทน บริษัท ศิครินทร จํากัด(มหาชน)
2016 - the present
Director of the Compensation Committee,
2559 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท หาดแกวโกลเด็นแซนต จํากัด
Sikarin Public Company Limited,
2545 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน)
2016 - the present
Chairman, Hat Kaew Golden Sand
2542 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท หางทองหยงเตียน จํากัด
Company Limited,
2538 - ปจจุบัน กรรมการมูลนิธิ รพ.สงขลานครินทร
2002 - the present
Director, Sikarin Public Company Limited,
2549 - 2551 สมาชิกนิติบัญญัติแหงชาติ
1999 - the present
Chairman, Yong Tien Gold Shop
2539 - 2543 สมาชิกวุฒิสภา
Company Limited,
2524 - 2558 กรรมการผูจัดการ บริษัท หาดแกวโกลเด็นแซนต จํากัด
1995 - the present
Director of Songkhlanakarin Hospital
foundation,
2006 - 2008
Member, the National Legislative
Assembly,
1996 - 2000
Senator.
1981 - 2015
Managing Director,
สัดสวนการถือหุนในบริษัท* 0.002% (3,037 หุน) (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559)
Hat Kaew Golden Sand Company Limited.
หมายเหตุ * : สัดสวนการถือหุนในบริษัท รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี)

SKR Shareholding Ratio* : 0.002% (3,037 shares) (As of December 29th, 2016)
Noted* : Outstanding share ratio includes spouses and dependents (if any).
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นายจรัÞ วิวั²น์เจษ®าวุ²ิ

อายุ : 53 ป
ตําแหนงในปจจุบันของบริษัท : กรรมการ และกรรมการสรรหา

Mr.Jarun Wiwatjesadawut

Current position in the company : Director and Director
of the Recruitment Committee
Age : 53 years

ประวัติการศึกษา
Education
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- Bachelor of Political Science, Chulalongkorn University.
การฝกอบรม
Relevant Training
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทยสําหรับผูบริหาร สถาบันพระปกเกลา รุนที่ 3
- Diploma, Good Governance for Medical Executives, Batch 3
- หลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรรัฐรวมเอกชน (ปรอ.) รุนที่ 26/2556
- Diploma, National Defence College, The Joint State – Private Sector Course,
- หลักสูตรการบริหารจัดการดานความมั่นคงขั้นสูง สมาคมวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 3
Batch 26/2013
- หลักสูตรผูบริหารกระบวนการยุติธรรมชั้นสูง (บยส.) รุนที่ 15/2010
- Program Management Security Advanced version 4 from the Association
- หลักสูตร วิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุนที่ 9/2009
of National Defence College, Batch 3
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Senior Executive on Criminal Justice Administration, Batch 15/2010
หลักสูตร Director Certiﬁcation Program (DCP) รุนที่ 98/2008
- Capital Market Academy Leadership Program (CMA), Batch 9/2009
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Thai Institute ofDirectors Association (IOD),
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 9/2004
Director Certiﬁcation Program (DCP), Batch 98/2008
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริหารระดับสูง รุนที่ 13 (ปปร. 13) - Thai Institute ofDirectors Association (IOD),
ตําแหนง/ประสบการณทํางาน
Director Accreditation Program (DAP), Batch 9/2004
2559 - ปจจุบัน
กรรมการ มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- Advanced Certiﬁcate Course in Politics and Governance in Democratic Systems
2545 - ปจจุบัน
กรรมการ และกรรมการสรรหา บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน)
for Executives, Batch 13
2542 - ปจจุบัน
กรรมการ บริษัท ศานติ กรีนแพค จํากัด
Work Experiences
2537 - ปจจุบัน
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจ.อาร ดับเบิ้ลยู ยูทิลิตี้ จํากัด (มหาชน)
2016 - the present - Director, the Princess Mother Memorial
2551 - 2552
กรรมการ การประปานครหลวง
Park Foundation
2549 - 2551
กรรมการ การไฟฟานครหลวง
2002 - the present - Director and Director of Recruitment Committee,
2549 - 2551
กรรมการ องคการจัดการนํ้าเสีย
Sikarin Public Company Limited
2546 - 2547
ผูชํานาญการกรรมาธิการสภาผูแทนราษฏร
1999 - the present - Director, Santi Green Park Company Limited
2544 - 2550
ผูชํานาญการ กรรมาธิการพลังงาน
1994 - the present - Chairman of the Executive Board of Director,
JRW Utility Public Company Limited
สัดสวนการถือหุนในบริษัท* 1.12% ( 1,694,368 หุน ) ( ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559 )
2008 - 2009
- Director, Metropolitan Waterworks Authority
หมายเหตุ * : สัดสวนการถือหุนในบริษัท รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี)
2006 - 2008
- Director, Metropolitan Electricity Authority
2006 - 2008
- Director, Wasterwater Management Authority
2003 - 2004
- Specialist, House Representatives
2001 - 2007
- Specialist, House’s Energy Committee
SKR Shareholding Ratio*: 1.12% (1,694,368 shares) ( As of December 29th, 2016)
Noted* : Outstanding share ratio includes spouses and dependents (if any).
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นายอมรÄทธิì เกาäศยานนท์

อายุ : 67 ป
ตําแหนงในปจจุบันของบริษัท : กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ

Mr.Amornrit Kaosaiyanon

Current position in the company : Director (Independent Director)
and Director of the Audit Committee
Age : 67 years

ประวัติการศึกษา
Education
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการภาครัฐและเอกชน
- Master of Public Administration Program in Public and Private
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)
Management, National Institute of Development Administration,
- MINI MBA คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- Mini MBA, Faculty of Commerce and Accounting,
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบณ
ั ฑิต (การเงินและธนาคาร) มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
Chulalongkorn University,
การฝกอบรม
- Bachelor of Economics Program in Economics of
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Money and Banking, University of the Thai Chamber of Commerce.
Relevant Training
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 112/2014
- Thai Institute of Directors Association (IOD),
ตําแหนง/ประสบการณทํางาน
Director Accreditation Program (DAP), Batch112/2014.
2554 – ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน)
Work Experiences
2552 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน)
2011 - the present
Director of the Audit Committee,
2540 – 2552 รองผูอํานวยการฝาย ธนาคารกสิกรไทย (ผจก. เขต)
Sikarin Public Company Limited,
2524 – 2540 ผูจัดการสาขา ธนาคารกสิกรไทย
2009 - the present
Director, Sikarin Public Company Limited,
- ถนนเทพารักษ
- สะพานใหมดอนเมือง
1997 - 2009
Deputy Director, Kasikorn Bank
- ปากชอง
- ปทุมธานี
(Zone Manager),
- คลองจั่น
- สมุทรปราการ
1981 - 1997
Branch Manager, Kasikorn Bank.
สัดสวนการถือหุนในบริษัท* 0.12% ( 187,117 หุน ) ( ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559 )
- Teparak Road
หมายเหตุ * : สัดสวนการถือหุนในบริษัท รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี)
- Sapanmai Donmuang
- Pakchong
- Pathumthani
- Khlong Jun
- Samutprakarn
SKR Shareholding Ratio* : 0.12% (187,117 shares) (As of December 29th, 2016)
Noted* : Outstanding share ratio includes spouses and dependents (if any).
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นายเสนีย์ กระจ่างศรี

อายุ : 53 ป
ตําแหนงในปจจุบันของบริษัท : กรรมการ กรรมการบริหาร
และประธานเจาหนาที่ดานบัญชีการเงิน

Mr. Senee Krajangsri

Current position in the company : Director, Executive Director and Chief
Financial Ofﬁcer
Age : 53 years

Education
ประวัติการศึกษา
- Bachelorof Accounting, Ramkhamhaeng University.
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Relevant Training
การฝกอบรม
- Thai Institute of Directors Association (IOD),
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program (DAP) Batch 75/2008.
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 75/2008
Work Experiences
ตําแหนง/ประสบการณทํางาน
2556 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่ดานบัญชีการเงิน บริษัท ศิครินทร จํากัด(มหาชน) 2013 - the present Chief Financial Ofﬁcer,
Sikarin Public Company Limited
2552 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน)
2009 - the present Executive Director, Sikarin Public
2551 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน)
Company Limited
2543 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท สงเสริมเคหะการ จํากัด
2008 - the present Director, Sikarin Public Company Limited
2531 - 2543
หัวหนาสํานักงาน สํานักงานตรวจสอบบัญชี
2529 - 2531
ผูจัดการแผนกบัญชี บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 2000 - the present Managing Director,
SongsermKehakan Company Limited
2528 - 2529
พนักงานตรวจสอบ สํานักงานตรวจสอบบัญชีวิรัชและเพื่อน
1988 - 2000
Ofﬁce Manager, Auditing Ofﬁce
1986 - 1988
Accouting Manager,
Charoen Phokapand Public Company Limited
สัดสวนการถือหุนในบริษัท*
ไมมี (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559)
หมายเหตุ * : สัดสวนการถือหุนในบริษัท รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี)
1985 - 1986
Auditor,Virach and Associates Auditing Ofﬁce
SKR Shareholding Ratio* : None ( As of December 29th, 2016)
Noted* : Outstanding share ratio includes spouses and dependents (if any).
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นายสุชี¾ บุÞวีระ

อายุ : 57 ป
ตําแหนงในปจจุบันของบริษัท : กรรมการ และกรรมการบริหาร

Mr. Sucheep Boonveera

Current position in the company : Director and Executive Director
Age : 57 years

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การฝกอบรม
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 112/2014
ตําแหนง/ประสบการณทํางาน
2557 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เอส เค อาร แมเนจเมนท จํากัด
2555 – ปจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน)
2548 – 2555 เจาหนาที่ธุรกิจลูกคาผูประกอบการ 2 ธนาคารกสิกรไทย
สัดสวนการถือหุนในบริษัท* 0.6% (898,543 หุน) (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559)
หมายเหตุ * : สัดสวนการถือหุนในบริษัท รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี)

Education
- Master of Public Administration Program,
National Institute of Development Administration,
- Bachelor of Administration, SukhothaiThammathirat Open
University.
Relevant Training
- Thai Institute of Directors Association (IOD),
Director Accreditation Program (DAP), Batch112/2014.
Work Experiences
2014 - the present
Chairman, SKR Management Company
Limited,
2012 - the present
Director and Executive Director,
Sikarin Public Company Limited,
1987 - 2012
SME Business Sale Agent, Kasikorn Bank.
SKR Shareholding Ratio* : 0.6% (898,543 shares) (As of December 29th, 2016)
Noted* : Outstanding share ratio includes spouses and dependents (if any).
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นายกษิดิศ อัชนันท์

อายุ : 36 ป
ตําแหนงในปจจุบันของบริษัท : กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ

Mr. Kasidit Ajanant

Current position in the company : Director (Independent Director)
and Director of the Audit Committee
Age : 36 years

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา StanfordUniversityประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา Brigham Young University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การฝกอบรม
- ไมมี
ตําแหนง/ประสบการณทํางาน
2558 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)
2555 – ปจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบบริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน)
2548 – 2552 วิศวกร WSP Cantor Seinuk, New York, USA

สัดสวนการถือหุนในบริษัท* ไมมี (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559)
หมายเหตุ * : สัดสวนการถือหุนในบริษัท รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี)

Education
- Master of Engineering, Stanford University, USA,
- Bachelor of Engineering, Brigham Young University, USA.
Relevant Training
- None
Work Experiences
2015 - the present Director, Energy Absolute Public
Company Limited,
2012 - the present Director and Director of the Audit
Committee,
Sikarin Public Company Limited,
2005 - 2009
Engineer, WSP Cantor Seinuk,
New York, USA.
SKR Shareholding Ratio* : None ( As of December 29th, 2016)
Noted* : Outstanding share ratio includes spouses and dependents (if any).
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ดร.วิชÞะ เคร×องาม

อายุ : 35 ป
ตําแหนงในปจจุบันของบริษัท : กรรมการ (กรรมการอิสระ)
และกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

Dr. Vichya Kreangam

Current position in the company : Director (Independent Director)
and Director of the Compensation Committee
Age : 35 years Education

ประวัติการศึกษา
- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (J.S.D) มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย เบิรกลีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M) มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย เบิรกลียประเทศสหรัฐอเมริกา
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
การฝกอบรม
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุนที่ 6/2016
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุนที่ 22/2016
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุนที่ 8/2015
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program รุนที่ 116/2015
- ประกาศนียบัตรนักบริหารการยุตธิ รรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุน ที่ 6 สํานักงานศาลปกครอง
- ประกาศนียบัตรผูบ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุน ที่ 16 สํานักงานศาลยุตธิ รรม
- ประกาศนียบัตรผูนํายุคใหมในระบบประชาธิปไตย (ปนป.) รุนที่ 1 สถาบันพระปกเกลา
- ประกาศนียบัตรสํานักฝกอบรมวิชาวาความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ
ตําแหนง/ประสบการณทํางาน
2559 - ปจจุบัน ที่ปรึกษาประจําคณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศดานการปฏิรูปเร็ว สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
2558 - ปจจุบัน กรรมการ สมาคมนิสิตเกานิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2557 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน)
2557 - ปจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการอิสระ
บริษัทหลักทรัพย เออีซี จํากัด (มหาชน)
2557 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาพิจารณาคาตอบแทน
และกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท นามยง เทอรมินัล จํากัด (มหาชน)
2557 - ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน กรรมการอิสระ
บริษัท เจนเนอรัลเอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
2557 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ หลักสูตร “เยาวชนภิวัฒน” ศาลยุติธรรม
2556 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร สมาคมแบดมินตันแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
2553 - ปจจุบัน ผูเ ชีย่ วชาญฝาย Corporate Affairs บริษทั ทรู คอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
2553 - ปจจุบัน อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2553 - ปจจุบัน อาจารยพิเศษคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
2556 - 2557
อนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสาธารณะ วุฒิสภา
2556 - 2557
ทีป่ รึกษาประจําอนุกรรมาธิการศึกษาระเบียบ ขอบังคับ คําสัง่ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวของดานสื่อสารสารสนเทศและโทรคมนาคม สภาผูแทนราษฎร
2549-2553
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ไวท แอนด เคส (ประเทศไทย) จํากัด
สัดสวนการถือหุนในบริษัท* ไมมี (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559)
หมายเหตุ * : สัดสวนการถือหุนในบริษัท รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี)

- Doctor of the Science of Laws (J.S.D), University of California, Berkeley, USA,
- Master of Laws (LL.M.), University of California, Berkeley, USA,
- Bachelor of Laws (LL.B.) (Honors), Chulalongkorn University
- Thailand barristor-at-law, Thai Bar Association, Institute of Legal Education
Relevant Training
- Thai Institute of Directors Association (IOD),
Corporate Governance for Executives (CGE) Program, Batch 6/2016
- Thai Institute of Directors Association (IOD),
Advanced Audit Committee Program (AACP) Program, Batch 22/2016
- Thai Institute of Directors Association (IOD),
Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) Program,
Batch 8/2015,
- Thai Institute of Directors Association (IOD),
Director Accreditation Program (DAP), Batch 116/2015,
- Certiﬁcate of Administrative Justice for Senior Executives,
Batch 6, Administrative Court,
- Certiﬁcate of Senior Executives on Justice Administration, Batch 16,
Ofﬁce of the Judicial Training Institute,
- Certiﬁcate of New Era Leadership in the Democratic Systems,
Batch 1, King Prajadhipok’s Institute,
- Diploma of Barrister – at – Law, Thai Bar Association,
Institute of Legal Education,
Work Experiences
2016 - the present - Advisor of Sub Committee National Reform
Steering Assembly
2015 - the present - Director, Faculty of Law Alumni’s club,
Chulalongkorn University
2014 - the present - Independent Director, Sikarin Public Company Limited
2014 - the present - Director of Risk Management Committee and
Independent Director, AEC Securities Public
Company Limited
2014 - the present - Independent Director, Director of Audit Committee
and Director of Recruitment Committee,
Namyoung Terminal Public Company Limited
2014 - the present - Chairman of Corporate Governance Committee,
Director of Audit Committee and Remuneration
Committee, General Engineering Public Company Limited
2014 - the present - Chairman of Yaowachonpiwat Program, Justice Court
2013 - the present - Executive Director, The Badminton Association of
Thailand Under Royal Patronage of His Majesty the King
2010 - the present - Corporate Affairs Expert, True Corporation Public
Company Limited
2010 - the present - Lecturer, Assumption University
2010 - the present - Lecturer, Kong Kaen University
2013 - 2014
- Sub-Committee on ICT and Public Media under the
Senate sub-committee
2013 - 2014
- Sub-Committee on Research for Regulation order and
laws relating to ICT and Telecommunications
under the house of representatives
2006 - 2010
- Lawyer, White & Case (Thailand) Limited Associate
SKR Shareholding Ratio* : None ( As of December 29th, 2016)
Noted* : Outstanding share ratio includes spouses and dependents (if any).
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ดร.ทิม น¾รัมÀา

อายุ : 31 ป
ตําแหนงในปจจุบันของบริษัท : กรรมการและกรรมการสรรหา

Dr. Tim Noparumpa

Current position in the company : Director and Director of the Recruitment
Committee
Age : 31 years

Education
ประวัติการศึกษา
- Ph. D. in Business Administration, Whitman School
- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจสาขาวิชา Supply Chain Management, Whitman
of Management,
School of Management Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา
Syracuse University, New York, USA,
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร สาขา Operations Research,
- Master of Science in Operations Research, Columbia
FuFoundation School of Engineering and Applied Sciences, Columbia
University, New York, USA
University ประเทศสหรัฐอเมริกา
Bachelor
of Science in Management Sciences,
- ปริญญาตรี สาขาวิชา Manage ment Sciences,London School of Economics
London School of Economics, London, UK.
สหราชอาณาจักร
Relevant Training
การฝกอบรม
- None
- ไมมี
Work Experiences
ตําแหนง/ประสบการณทํางาน
2016 - the present Director of Recruitment Committee,
2559 - ปจจุบัน กรรมการสรรหา บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน)
Sikarin Public Company Limited
2557 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน)
2014 - the present Director, Sikarin Public Company Limited
2557 - ปจจุบัน อาจารย ภาควิชาพาณิชยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2014 - the present Lecturer, Department of Commerce,
2555 - 2557
ผูช ว ยศาสตราจารย ภาควิชาบริหารธุรกิจ Providence College
Chulalongkorn University
สหรัฐอเมริกา
2012 - 2014
Assistant Professor of Management,
สัดสวนการถือหุนในบริษัท* 1.01% (1,526,797 หุน) (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559)
Providence College, USA
หมายเหตุ * : สัดสวนการถือหุนในบริษัท รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี)

SKR Shareholding Ratio*: 1.01% (1,526,797 shares) (As of December 29th, 2016)
Noted* : Outstanding share ratio includes spouses and dependents (if any).
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¾ลเอกวิâรจน์ แสงสนิท

อายุ : 82 ป
ตําแหนงในปจจุบันของบริษัท : ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ

Gen. Viroj Sangsnit

Current position in the company : Chief Advisor of the Board Directors
Age : 82 years

ประวัติการศึกษา
Education
- วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
- National Defense College,
- วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
- Joint Staff College,
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- Command and General Staff College,
- โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
- Chulachomklao Royal Military Academy,
การฝกอบรม
Relevant Training
- ไมมี
- None
ประสบการณทํางาน
Work Experiences
2546 - ปจจุบัน
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน)
2003 - the present
Chief Advisor of the Board of Director,
2551 - 2558
ประธานคณะกรรมการ บริษัท พีโอเวอร ซีสสตีล จํากัด (มหาชน)
Sikarin Public Company Limited
2544 - 2548
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
2008 - 2015
Chairman of the Board, P Overseas Steel Public
2543
ประธานคณะกรรมการทาเรือแหงประเทศไทย
Company Limited
2539
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม
2001 - 2005
Member of the Parliament
2538 - 2539
ผูบัญชาการทหารสูงสุด
2000
Chairman, Ports Authority of Thailand
2538 - 2539
กรรมการ ธนาคารทหารไทย
1996
Deputy Defense Minister
2537 - 2538
ประธานกรรมการ องคการแบตเตอรี่
1995 - 1996
Chief of Defense Forces
2535 - 2543
สมาชิกวุฒิสภา
1995 - 1996
Director, Thai Military Bank
2535 - 2538
รองปลัดกระทรวงกลาโหม
1994 - 1995
Chairman, The Battery Organization
2535 - 2537
ประธานกรรมการ องคการแกว
1992 - 2000
Senator
2535
รองผูบัญชาการทหารบก
1992 - 1995
Deputy Permanent Secretary for Defense
2534 - 2535
รัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวงคมนาคม, สมาชิกสภานิตบิ ญั ญัตแิ หงชาติ
1992 - 1994
Chairman, The Glass Organization
2534 - 2535
กรรมการ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
1992
Deputy Commander in Chief of the Royal Thai Army
2533 - 2535
เสนาธิการทหารบก
1991 - 1992
Deputy Minister of Transportation Minister,
Member of National Legislative Assembly
สัดสวนการถือหุนในบริษัท* ไมมี (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559)
1991 - 1992
Director, Thai Airways International Public
หมายเหตุ * : สัดสวนการถือหุนในบริษัท รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี)
Company Limited
1990 - 1992
Chief of Staff of Royal Thai Army
SKR Shareholding Ratio* : None (As of December 29th, 2016)
Noted* : Outstanding share ratio includes spouses and dependents (if any).
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นายกิµิ¾ันธุ์ ศศะนาวิน

อายุ : 71 ป
ตําแหนงในปจจุบันของบริษัท : ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

Mr. Kitipan Sasanavin

Current position in the company : Advisor of The Board Director
Age : 71 years

ประวัติการศึกษา
Education
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- Bachelor of Laws, Chulalongkorn University.
การฝกอบรม
Relevant Training
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Thai Institute of Directors Association (IOD),
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 112/2014
Director Accreditation Program (DAP) Batch112/2014.
ตําแหนง/ประสบการณทํางาน
Work Experiences
2559 - ปจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน)
2016 - the Present
Advisor of the board Directors,
2537 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอรเรียลตี้ แมเนจเมนท จํากัด
Sikarin Public Company Limited,
2529 - ปจจุบัน ทนายความอิสระ
1994 - the Present
Chairman, Interrealty Management
2556 - 2559 กรรมการและประธานกรรมการสรรหา
Company Limited,
บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน)
1986 - The present
Independent Lawyer
2013 - 2016
Director and Chairman of the Recruitment
สัดสวนการถือหุนในบริษัท* 0.003% ( 4,760 หุน ) ( ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559 )
Committee, Sikarin Public Company Limited,
หมายเหตุ * : สัดสวนการถือหุนในบริษัท รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี)

SKR Shareholding Ratio*: 0.003% (4,760 shares) ( As of December 29th, 2016)
Noted* : Outstanding share ratio includes spouses and dependents (if any).
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นายอำนาจ คลŒายäทย

อายุ : 66 ป
ตําแหนงในปจจุบันของบริษัท : ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

Mr. Amnart Klaithai

Current position in the company : Advisor of The Board Director
Age : 66 years

ประวัติการศึกษา
Education
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการภาครัฐและเอกชน
- Master of Public Administration Program in Public
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
and Private Management, National Institute of
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Development Administration,
การฝกอบรม
- Bachelor of in Laws, Ramkhamhaeng Universiry.
- ไมมี
Relevant Training
ตําแหนง/ประสบการณทํางาน
- None
2545 – ปจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน)
Work Experiences
2541 – 2558
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จุลดิศ ดีเวลลอป จํากัด (มหาชน)
2002 - the present Advisor of The Board Director,
2529 – 2545 กรรมการผูจัดการ บริษัท กรุงเทพที่ปรึกษากฎหมาย จํากัด
Sikarin Public Company Limited,
2523 – 2529 กรรมการ บริษัท โปรเจคแมเนจเมนท จํากัด
1998 - 2015
Chairman of the Executive Committee,
Juldis Public Company Limited,
1986 - 2002
Managing Director,
Bangkok Legal Consultant Company Limited,
1980 - 1986
Director, Project Management Company
Limited.
สัดสวนการถือหุนในบริษัท* 0.005% ( 6,974หุน) (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559)
หมายเหตุ * : สัดสวนการถือหุนในบริษัท รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี)

SKR Shareholding Ratio*: 0.005% (6,974shares) (As of December 29th, 2016)
Noted* : Outstanding share ratio includes spouses and dependents (if any).
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¾ลเอกเอกชัย จันทร์ศรี

อายุ : 64 ป
ตําแหนงในปจจุบันของบริษัท : ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

Gen. Ekachai Chansrii

Current position in the company : Advisor of The Board Director
Age : 64 years

Education
ประวัติการศึกษา
- Armed Forces Academies Preparatory School,
- โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา (รุนที่ 23) หลักสูตร 5 ป
- Chulachomklao Royal Military Academy.
- โรงเรียนเตรียมทหาร รุนที่ 12
Relevant Training
การฝกอบรม
- Education in system of Royal Thai Army,
- การศึกษาตามแนวทางรับราชการของกองทัพบก
- Command and staff College, Royal Thai Army.
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
Work Experiences
ตําแหนง/ประสบการณทํางาน
2015 - the present Member of the National Reform Steering
2558 - ปจจุบัน สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
Assembly
2557 - ปจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน)
2014 - the present Advisor to the Board of Director,
2557
ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
Sikarin Public Company Limited
2557
คณะกรรมการบริหาร การทาเรือแหงประเทศไทย
2014
- Advisor to the Minister of Natural Resources
2556
หัวหนาฝายเสนาธิการประจํารองผูบัญชาการทหารบก
and Environment
2555
หัวหนาฝายเสนาธิการประจําเสนาธิการทหารบก
2014
- Director, Port Authority of Thailand
2012
- Chief of Staff of Deputy Commander in Chief,
Royal Thai Army,
สัดสวนการถือหุนในบริษัท* ไมมี (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559)
2013
- Chief of Staff of the Royal Thai Army,
หมายเหตุ * : สัดสวนการถือหุนในบริษัท รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี)

SKR Shareholding Ratio* : None ( As of December 29th, 2016)
Noted* : Outstanding share ratio includes spouses and dependents (if any).
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นายสุริยันµ์ âคจรâรจน์
อายุ : 36 ป
ตําแหนงในปจจุบันของบริษัท : เลขานุการบริษัทและรองกรรมการผูจัดการใหญ

Mr. Suriyan Kojonroj

Current position in the company : Company Secretary and Deputy Managing Director
Age : 36 years

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน
การฝกอบรม
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 106/2013
- หลักสูตร กลยุทธการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รุนที่ 46
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรBoard Reporting Program (BRP) รุนที่ 8/2012
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุนที่ 3/2012
- สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุนที่ 46/2012
- หลักสูตร Micro MBA จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รุนที่ 52
ตําแหนง/ประสบการณทํางาน
2559 - ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน)
2559 - ปจจุบัน ปฏิบัติหนาที่ฝายกิจการพิเศษ ประจําสถาบันวิจัยจุฬาภรณ
2559 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศิครินทร หาดใหญ จํากัด
2557 - ปจจุบัน กรรมการและกรรมการผูจัดการ บริษัท เอส เค อาร แมเนจเมนท จํากัด
2556 - ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่ดานปฏิบัติการ บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน)
2555 - ปจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน)
2556 - 2559 รักษาการผูอํานวยการโรงพยาบาลรัทรินทร
2556 - 2558 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน)
2556 - 2557 กรรมการ บริษัท นอนดี จํากัด
สัดสวนการถือหุนในบริษัท* 1.34% (2,020,500 หุน) (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559)
หมายเหตุ * : สัดสวนการถือหุนในบริษัท รวมคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ (ถามี)

Education
- Master of Public Administration, Chulalongkorn University,
- Bachelor of Engineering, KhonKaen University.
Relevant Training
- Thai Institute of Directors Association (IOD),
DirectorAccreditation Program (DAP), Batch 106/2013,
- The Real Estate Executive Association of Chulalongkorn University,
Batch 46,
- Thai Institute of Directors Association (IOD),
Board Reporting Program (BRP), Batch 8/2012,
- Thai Institute of Directors Association (IOD),
Company Reporting Program (CRP) Batch 3/2012,
- Thai Institute of Directors Association (IOD),
Company Secretary Program (CSP) Batch 46/2012,
- Micro MBA Program, Chulalongkorn University, Batch 52.
Work Experiences
2016 - the present - Deputy Managing Director,
Sikarin Public Company Limited
2016 - the present - Special Affairs Ofﬁcer, Chulabhorn Research Institute
2016 - the present - Executive Director,
Sikarin Hatyai Hospital Company Limited
2014 - the present - Director and Managing Director,
SKR Management Company Limited
2013 - the present - Chief Operation Ofﬁcer,
Sikarin Public Company Limited
2012 - the present - Company Secretary, Sikarin Public Company Limited
2013 - 2016
- Acting Director, Rattarin Hospital Company Limited
2013 – 2015
- Assistant to Managing Director,
Sikarin Public Company Limited
2013 – 2014
- Director, Nondee Company Limited
SKR Shareholding Ratio*: 1.34% (2,020,500shares) (As of December 29th, 2016)
Noted* : Outstanding share ratio includes spouses and dependents (if any).
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กิจกรรมเ¾×่อสังคม คุ³Àา¾ชีวิµและสิ่งแวดลŒอม

CSR

Corporate Social Responsibilities,
Enhanced quality of life and
environments

งานวันเดçก

บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน) รวมเฉลิมฉลองงานวันเด็ก
โดยสงมอบขนมและความสุขใหกบั นองๆ ทีเ่ ขามารับบริการในวันเด็กปนี้

Children Day

Sikarin Public Company Limited has celebrated
children day by delivering sweet, cheer and joy to the Children
who receive the services.
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แ¶ลง¢่าวâครงการ¼่าµัดเดçกâรคหัวãจ¾ิการแµ่กำเนิด
นายเสนีย จิตตเกษม ประธานกรรมการ และนายแพทย
อติรชั ต จรูญศรี กรรมการผูจ ดั การใหญ บริษทั ศิครินทร จํากัด (มหาชน)
ศ.เกียรติคุณนายแพทยบุญชอบ พงษพาณิชย ประธานคณะกรรมการ
มูลนิธเิ ด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ สมเด็จพีน่ างเธอเจาฟากัลยาณิวฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร และนายแพทยธนกฤต จินตวร
รองผู อํ า นวยการด า นการแพทย ในนามโรงพยาบาลบํ า รุ ง ราษฎร
รวมเปดงานแถลงขาว โครงการผาตัดเด็กโรคหัวใจพิการแตกาํ เนิด ปที่ 7
ณ โรงพยาบาลศิครินทร กรุงเทพฯ มอบเงินสมทบทุนโครงการผาตัดเด็ก
โรคหัวใจพิการแตกําเนิด มูลคา 700,000 บาท แกมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ
ในพระอุปถัมภ สมเด็จพีน่ างเธอ เจาฟากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร เพื่อนําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคของมูลนิธิเด็ก
โรคหัวใจฯ ตอไป

Operation on children with congenital
heart diseases Conference

Mr.Seni Chittakasem, the Chairman of the Company,
Dr.Atirat Charoonsri, the Managing Director of Sikarin Hospital Public
Company Limited, Emeritus Prof Dr.Boonchob Pongpanich,
the Chairman of the Cardiac Children’s Foundation of
Thailand under the patronage of HRH Princess Sister
Kalayaniwattana, and Dr.Thanakrit Jintaworn, Assistant Director
for Medicine, on behalf of Bamrungrad Hospital, together held
the conference for the 7th years of the operation on children
with congenital heart diseases at Sikarin Hospital, Bangkok,
donating 700,000 Baht for the project of operation on children
with congenital heart disease to the Cardiac Children’s
Foundation of Thailand under the patronage of HRH
Princess Sister Kalayaniwattana.

âครงการ Sikarin Green Day #14

ในเดือนพฤษภาคมของทุกป บริษัทฯ มอบเงินสมทบทุน
ใหกับศูนยอนุรักษพันธุเตาทะเล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี กวา 500,000 บาท
ซึ่งมีสวนรวมชวยมอบโอกาสใหกับลูกเตาตัวนอย ทั้งในดานการปลูก
สรางบานพักฟน และอาหารใหกบั เตา ตลอดจนการรักษาสภาพแวดลอม
ปาชายเลน ซึ่งถือเปนแหลงหรือจุดเริ่มตนของสิ่งมีชีวิตเปนวงจรสมดุล
ของธรรมชาติที่สําคัญ

âครงการ Lucky all Month #10

บริษัท ยังคงเดินหนานําขาวสารไปมอบใหกับโรงเรียนตางๆ
เช น เดิ ม เพราะยั ง มี โรงเรี ย นขนาดเล็ ก อี ก จํ า นวนมากที่ยังตองการ
ความชวยเหลือทั้งจากภาครัฐ และเอกชน เราจะชวยกันขยายโอกาสให
กับโรงเรียนตอๆไป ในขณะเดียวกันเราก็ยงั ใหความสําคัญกับการอนุรกั ษ
ธรรมชาติขยายโอกาสใหกับสิ่งแวดลอมอีกดวย

Lucky all Month #10

Sikarin Public Company Limited continues to donate
rice to schools; there are many small schools required
support from the government and the private sector. We will
expand opportunities for the schools, meanwhile, emphasize
on nature conservation and the environment

Sikarin Green Day #14

Every year in May the Company donates 550,000
Baht to the Sea Turtles Conservation Center in Sattahip,
Chonburi. This is a contribution to build homes and giving food
for baby turtles as well as taking care of mangrove forests,
the important source for the living creatures and the balance
of nature.
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เหµุการ³์ãนรอบปี 2559 รายการสุ¢สâมสร

Events in 2016
สัมมนา...
The Whole 9 Month 9
เด×อนเ¾×่อการ¾ั²นาครรÀ์คุ³Àา¾

โรงพยาบาลศิครินทร รวมกับ นิตยสารบันทึกคุณแม จัดสัมมนา
เรื่อง “ The Whole 9 Month 9 เดือนเพื่อการพัฒนาครรภคุณภาพ ”
เตรียมความพรอมในการดูแลและพัฒนาสมองลูกนอยตั้งแตในครรภ
เพิ่ ม ความฉลาดรอบด า นใหกาวทันยุค AEC โดยไดรับเกี ย รติ จ าก
แพทยหญิงสิตานัน ภานุนาํ ภา เปนวิทยากรในงานดังกลาว ณ หอง Sikarin
Grand Room อาคาร 3 โรงพยาบาลศิครินทร

“The Whole 9 Month of Pregnancy
Quality Improvement” Seminar
Sikarin Hospital together with Mothers’ Digest
Magazine held “The Whole 9 Month of Pregnancy Quality
Improvement” Seminar, helps to prepare the mother to nurture
and developed the unborn baby’s brain and intelligence.
The event were honored by Dr.Sitanan Panunampa
the guest speaker at Sikarin Grand Room, Building 3
of Sikarin Hospital

นายสุ ร ศั ก ดิ์ สุ ต มาส ประธานเจ า หน า ที่ ด า นบริ ห าร
บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน) รวมพูดคุยในรายการ สุขสโมสร ของ
ชอง 3 Family เพื่อประชาสัมพันธ โครงการผาตัดเด็กโรคหัวใจพิการ
แตกาํ เนิด ปที่ 7 และเชิญชวนใหผปู กครองทีบ่ ตุ รหลาน มีอาการดูดนมแลว
เหนือ่ ยงาย หายใจเร็วกวาปกติ เลีย้ งไมคอ ยโตหัวใจเตนเร็ว เปนหวัดบอย
ออกแรงมากตัวเขียว พามาตรวจคัดกรอง ในวันศุกรที่ 1 เมษายน 2559
เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงพยาบาลศิครินทร

Good Morning Family Program

Mr.Surasak Suttamas, the Chief Executive Ofﬁcer of
Sikarin Public Company Limited, participated in Channel 3,
Good Morning Family Session to promote the 7th Year of the
operation on children with congenital heart diseases project
and invite parents of the baby/children with following
symptoms, tired easily during breastfeeding, slow growing,
hyperventilation, tachycardia, and frequent cold to do health
check-up on Friday, April 1st, 2016 from 09:00 am - 12:00 pm
at Sikarin Hospital.
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บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) จัด¾ิธีรดน้ำ¢อ¾ร

บริ ษั ท ศิ ค ริ น ทร จํ า กั ด (มหาชน) จั ด งานวั น ขึ้ น ป ใ หม
ในบรรยากาศประเพณีไทยอันอบอุนของเทศกาลสงกรานต โดยมี งานประชุมสามัÞ¼ÙŒ¶×อหุŒน ครั้งที่ 38
นายเสนีย จิตตเกษม ประธานกรรมการ บริษทั ศิครินทร จํากัด (มหาชน)
บริษทั ศิครินทร จํากัด (มหาชน) จัดงานประชุมสามัญผูถ อื หุน
เปนประธานในงาน มีคณะผูบริหาร คณะแพทย พยาบาลและเจาหนาที่ ครั้งที่ 38 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม
โรงพยาบาลศิครินทร รวมรดนําขอพร
Sikarin Grand Room ชั้น 8 อาคาร 3 เพื่อรับฟงผลประกอบการของ
ปที่ผานมาและทิศทางของทางบริษัทในปจจุบันและอนาคต ซึ่งไดรับ
Water Blessing Ceremony by Sikarin
ความสนใจจากผูถือหุนจํานวนมาก

Public Company Limited

Sikarin Public Company Limited celebrate Thai’s The Annual General Meeting
New Year or Songkran Festival, having Mr.Seni Chittakasem, of Shareholder #38
the Chairman of the company, as a guest of honored together Sikarin Public Company Limited arranged the Annual General
with the management team, the doctors, nurses and staffs Meeting #38 on Wednesday, April 20th, 2016 at 09:00 am at
of Sikarin Hospital participated in Water Blessing Ceremony. Sikarin Grand Room, 8th ﬂoor, 3 rd Building to announced the
performance of the previous year and the current and future
direction of the company.
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EF กับนมแม่...อุ่นรักสรŒางลÙกชีวิµดี

บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน) รวมกับ นิตยสารรักลูก จัดงาน “EF กับนมแม...อุนรักสรางลูกชีวิตดี” ภายใต โครงการ
“รักลูก EF@Hospitals” โดยมีแพทยหญิงกอบรัตน จิรพัฒนกุล กุมารแพทยนักพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลศิครินทร เปนวิทยากรบรรยายให
ความรู ณ โรงพยาบาลศิครินทร ในวันที่ 30 เมษายน 2559 ซึ่งมีคุณพอคุณแมมารวมงานเปนจํานวนมาก และไดรับความรู ไดรับความสนุกสนาน
จาก Workshop ซึ่งคุณพอคุณแมสามารถนําความรูที่ไดรับในวันนี้ ไปประยุกตใชเพื่อพัฒนาบุตรหลานใหเติบโตเปนทรัพยากรอันทรงคุณคาตอไป
Sikarin Public Company Limited and Rak Luke Magazine together arranged “EF with Milk Breast… Warm Love with
Good Life” event under the project called “Rak Luke EF@Hospitals” at Sikarin Hospital on April 30th 2016. This event honored
by แพทยหญิงกอบรัตน จิรพัฒนกุล, Child Development Pediatrician of Sikarin Hospital, the guest speaker who educate, advise
and assists the parent during the workshop to ensure they can implement the knowledge with the children.

งาน บีแอลเอ เบาหวาน เทคแคร์
บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน) รวมกับ บริษัท กรุงเทพ
ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) จัดงาน งาน บีแอลเอ เบาหวาน เทคแคร
โดย คุณปรเมษฐ มั่นคง ผูอํานวยการสายงานภาพลักษณ และสื่อสาร
องคกร และรักษาการผูอํานวยการสายงานการตลาด บริษัท ศิครินทร
จํากัด (มหาชน) กลาวการตอนรับและเปดงาน โดยมีวทิ ยากรผูใ หความรู
นายแพทยสุทธิศักดิ์ ไชยอัชนรัตน นายแพทยศุภวัชช ลีลาวัฒนสุข
อายุ ร แพทย โรคเบาหวานและต อ มไร ท อ โรงพยาบาลศิ ค ริ น ทร
และทีมสหวิชาชีพตางๆไดแก พยาบาล นักฟนฟูสมรรถภาพ และ
นักโภชนากร จัดกิจกรรมโดยแบงเปนฐานตางๆ ใหความรูทางดาน
โรคเบาหวาน แนวทางการรั ก ษาและการควบคุ มนํ้ า ตาล ในวั น ที่
23 เมษายน 2559 ซึ่งไดรับความสนใจเปนอยางมาก

BLA Take Care Diabetes Event

On April 23rd, 2016, Sikarin Public Company Limited
and Bangkok Life Assurance Public Company Limited
organized the event named “BLA Take Care Diabetes”.
Mr.Porramate Munkong, Branding and Communication
Director and Marketing Director of Sikarin Public Company
Limited, gave the welcoming speech and opened
the ceremony while Dr.Suttisak Chaiautchanarut
and Dr.Supawat Leewattanasuk, Doctors of Diabetes and
Endocrinology of Sikarin Hospital, are the guest speaker and
multidisciplinary including the nurse, physician for rehabilitation,
and nutritionist arranged the activities in many operation
bases provide knowledge about diabetes, its treatment and
sugar controlling method.
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Events

Wellness Day by Smile Club

บริษทั ศิครินทร จํากัด(มหาชน) รวมกับเมืองไทย Smile Club
จัดงาน “เมืองไทย Wellness Day ตอนตรวจสุขภาพกาย ลางสุขภาพใจ”
โดยมี พระมหาสมปอง พระนักเทศน ชื่อดัง เปนวิทยากรบรรยาย
ใหความรู ณ โรงพยาบาลศิครินทร ในวันที่ 18 มิถุนายน 2559
ซึ่งมีสมาชิก Smile Club รวมงานเปนจํานวนมาก และไดรับความรู
ไดรับความสนุกสนานเปนอยางมาก
On June 18th, 2016, Sikarin Public Company Limited
ooperates with Muang Thai Smile Club organized the event
name “Wellness Day by Smile Club, Check-up Physical Health
and Brighten-up the Mental Health” having Phra Maha Sompong,
the well-known preacher, as a guest speaking.

ครรÀ์คุ³Àา¾

บริษทั ศิครินทร จํากัด (มหาชน) ไดจดั งานสัมมนา “ครรภคณุ ภาพ”
เพื่อใหความรูดานการดูแลครรภ โดย รศ.ลาวัณย ผลสมภพ อาจารย
ประจําภาควิชาสูติ-นรีเวช คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ภายในงานไดรับความสนใจจาก คุณพอและคุณแม เปนอยางมาก
นอกจากจะไดรับความรูแลวยังมีกิจกรรมดีๆ สรางความสนุกสนานดวย

“The Quality Pregnant” Seminar
Sikarin Public Company Limited organized the
“The Quality Pregnant” Seminar educated by
Assoc.Prof.Lawan Phonsomphop, Professor from the
department of Obstetrics - Gynecology, Faculty of Nurse,
Mahidol University.

in 2016
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“มะเรçงปากมดลÙก ÀัยรŒายãกลŒµัว¼ÙŒหÞิง”
สุ¢ศÖกษาÀาคป¯ิบัµิ ปี 9

บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน)ไดจัดกิจกรรมมอบความรูให
กับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนลาซาล ในกิจกรรม “สุขศึกษา
ภาคปฏิบตั ิ ป 9” ณ หอง Grand Room โรงพยาบาลศิครินทร กิจกรรมนี้
มีบุคลากรของทาง โรงพยาบาลมาใหความรูมากมาย นักเรียนทุกคนเขา
รวมกิจกรรมดวยความสนุกสนานเพลิดเพลิน
th

The 9 Physical Education - Practical

โดย นพ.ธนุพชั ร ดีทองออน สูตนิ รีแพทยผเู ชีย่ วชาญดานมะเร็ง
วิทยานรีเวช รพ.ศิครินทร ทีม่ ารับหนาทีเ่ ปนวิทยากรผูใ หความรูแ ละไขขอ
ของใจสําหรับสุภาพสตรีทกุ ทานทีม่ ารวมงาน ในบรรยากาศทีเ่ ปนกันเอง
สุดๆ และกิจกรรม Workshop การทําอาหารเพื่อสุขภาพ “ไกลโรคดวย
อาหารคลีน” โดยทีมโภชนากร รพ.ศิครินทร เรียกวาสาธิตกันไปชิมกัน
ไปไดทั้งประโยชนและความเพลิดเพลิน

“Matter of Heart Matter of Life” Seminar

In the event, Dr.Thanupat Deethongon, Obstetrician
Sikarin Public Company Limited prepared activity Gynecology Oncology Specialist of Sikarin Hospital, the guest
th
“The 9 Physical Education - Practical” for Grade 3 student speaker play a major role educating and answering participants
of La Salle School. The Children were enjoyed the event and question. While, the nutritionist team of Sikarin Hospital also
get to learn more about Physical Education
arrange the workshop call “Distant Disease with Clean Food”.
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งานสัมมนา “เร×่อง¢องหัวãจ…เร×่อง¢องชีวิµ”

“ทํ า อย า งไรให ห า งไกลจากโรคกล า มเนื้ อ หั ว ใจขาดเลื อ ด
เฉียบพลัน” เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2559 โดย พญ.ชุลีกร กาญจนพันธุ
อายุรแพทยศนู ยโรคหัวใจ รพ.ศิครินทร ทีม่ าใหความรูแ บบครบทุกประเด็น
ในบรรยากาศสบายๆเปนกันเอง พรอมของรางวัลใหตดิ ไมตดิ มือกันกลับ
ไปดวย พรอมกิจกรรม Workshop “ลดความเสีย่ งการเกิดโรคกลามเนือ้
หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน” ทีใ่ หทกุ คนในงานไดคน หาความเสีย่ งเบือ้ งตน
ในการเกิดโรค และรวมเลนเกมสนุกๆ โดยนักกายภาพบําบัดและ
นักโภชนากร จาก รพ.ศิครินทร

“Matter of Heart Matter of Life” Seminar

“Matter of Heart….Matter of Life” Seminar “How to get
away from Acute Coronary Syndrome” On September 4th, 2016,
Dr.Chuleekorn Karnjanapun, Doctor in Sikarin Heart Center,
provide rounded knowledge, and arranged “Prevent the risk
from Acute Myocardial Infarction” workshop for the participant.
The workshop was entertained by the Physician and
Nutritionist of Sikarin Hospital, and also allows the participant
to identify the basic causes of the risks.
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The Daisy Award
ขอแสดงความยินดีกับพยาบาลทั้งสองทาน ไดแก คุณสุมาลี กนกวิทิตชัยกุล พยาบาลวิชาชีพ ศูนยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และ
คุณชนิกานต ยุทธวิชัย พยาบาลวิชาชีพ แผนกผูปวยหนัก ที่ไดรับรางวัล “The Daisy Award” รางวัลระดับสากลสําหรับพยาบาลคุณภาพ
ที่ทุมเท และอุทิศตนในการปฏิบัติหนาที่อยางสุดความสามารถเปนแบบอยางของพยาบาลในระดับสากล โดยไดรับการคัดเลือกจาก
ผูปวย ญาติ รวมถึงเพื่อนรวมงาน ใหไดรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ พรอมกัน ไดรับเกียรติจาก นพ.อติรัชต จรูญศรี กรรมการผูจัดการใหญ
บริษทั ศิครินทร จํากัด (มหาชน) ใหเกียรติมาเปนประธานในพิธเี ปดปายประชาสัมพันธรางวัล The Daisy Award ในครัง้ นี้ และ คุณสมศรี ฤชุตระกูล
ผูอ าํ นวยการฝายการพยาบาล รพ.ศิครินทร รวมกลาวแสดงความยินดี โดยมีหวั หนาพยาบาลแตละแผนกมารวมแสดงความยินดีกนั อยางพรอมเพรียง
ภายใตบรรยากาศที่สนุกสนานเปนกันเองทางโรงพยาบาลศิครินทรก็ขอชื่นชม ใหกําลังใจ และสนับสนุนพยาบาลในการปฏิบัติหนาที่ตอไป
เพราะ “การดูและเอาใจใส คือหัวใจของพยาบาลศิครินทร”

The Daisy Award
Congratulated to Ms.Sumaree Kanokwititchaiyakul , the Nurse in Trauma and Emergency Center,
Ms.Chanikran Yuttawichai, the Nurse in Intensive Care Unit (ICU), both were rewarded with “The Daisy Award”, an international
award for being an extraordinary nurse. The nurse who received this prestigious award was select by the patients, relatives
and their colleges. The Public Relation for “The Daisy Award” event was honored by Dr.Atirat Charoonsri, the Managing
Director of Sikarin Public Company Limited, give the welcoming speech to support and encourage the nurses to perform one’s duty.

Sikarin Thank You Party 2016
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2016 บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน) ไดจัดงาน “Sikarin Thank You Party 2016” เพื่อเปนการ
ขอบคุณตัวแทนลูกคาประกันกวา 100 ทาน ณ Blu-O Rhythm & Bowl เมกาบางนา งานนี้ไดรับเกียรติจาก นพ.ธงชัย ฉัตรยิ่งมงคล
รองประธานเจาหนาที่ดานการแพทย รพ.ศิครินทร มาเปนประธานในพิธี บรรยากาศภายในงานเปนไปอยางสนุกสนาน นอกจากทุกทาน
จะไดสังสรรครับประทานอาหารรวมกันแลว สิ่งที่ทุกคนไดรับกลับไปคือความสุข รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความประทับใจ และมิตรภาพพรอม
เกมสนุกๆ และของรางวัลติดไมตดิ มือกลับไปมากมาย Sikarin Thank You Party 2016 ในครัง้ นีม้ าในธีม Sport Celeb ซึง่ แตละทานก็แตงตัวกัน
มาแบบจัดเต็มพรอมทาโพสแบบไมมีใครยอมใครกันเลยทีเดียว สวนการแขงขันโบวลิ่งก็ตื่นเตนทุกวินาทีพรอมเงินรางวัลสําหรับทีมผูชนะ
ก็ตองขอขอบคุณตัวแทนลูกคาประกันทุกทาน ที่ใหเกียรติมารวมงานกับเรา

Sikarin Thank You Party 2016
On September 15 th , Sikarin Public Company Limited organized “Sikarin Thank You Party 2016”at Blu-O
Rhythm & Bowl Mega Bangna with Dr.Thongchai Chatyingmongkol , Deputy Chief Medical of Sikarin Hospital, the guest
of honor, to thanks more than 100 insurances representatives for being the customer of the Hospital. In spite of socializing and enjoying the special meal, the guest went back home with happiness, smile, laugh and impression for
event. The Sikarin Thank You Party 2016 came up with the theme ‘Sport Celebrity’; the guests were enjoyed posting
and taking photos. Moreover, everyone was so excited with the bowling competition because there is a prize for the
winner. Last but not least, this event will not succeed without every insurance representative.
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ÃÑ¡ÅÙ¡ Family Festival 2016

ผานพนไปเปนทีเ่ รียบรอยกับงาน “รักลูก Family Festival 2016”
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. - 2 ต.ค. ที่ผานมา ณ ศูนยแสดงสินคาไบเทค บางนา
ภายในงานมีรา นคาจําหนายสินคาเด็กในราคาพิเศษ และกิจกรรมสําหรับ
ลูกนอยมากมายใหนอ งๆ หนูไดเพลิดเพลินกันถวนหนา ทางโรงพยาบาล
ก็ไดออกบูธประชาสัมพันธ พรอมกิจกรรม Workshop หอผานารัก
และอาบนํา้ เพลินเพลินใหกบั ลูกนอย โดยพยาบาลผูเ ชีย่ วชาญจากทางโรง
พยาบาล ซึง่ มีคณ
ุ พอคุณแมใหความสนใจเปนจํานวนมาก และยังไดรบั ของ
ที่ระลึกติดไมติดมือกลับไปทุกทานอีกดวย ทางโรงพยาบาลหวังเปนอยางยิ่ง
วาทุกทานจะไดรับประโยชนจากกิจกรรมดังกลาว และขอขอบคุณ
บริษทั รักลูกกรุป จํากัด มา ณ โอกาสนี้ รวมถึงทุกทานทีม่ าเยีย่ มชมบูธของ
ทางโรงพยาบาลและรวมกิจกรรม Work Shop ในโอกาสตอไปจะมี
กิจกรรมใดนัน้ สามารถติดตามขาวสารจากทางโรงพยาบาลไดที่ Facebook
Sikarin Fanpage หรือ Sikarin.com

Love Baby Family Festival 2016

Another completed event, “Love Baby Family
Festival 2016” at Bitec Bangna Shopping Center on
September 30th, - October 2nd, 2016. At the event there are
many shops selling baby products with special price and
several activities to entertain the coming babies. The company
prepared the specialist from the hospital to arrange the
workshop for baby bath and provide some souvenir from the
hospital which many parents found it very attractive and useful.
The Hospital hopes that every parent will enjoy and learn
from the activities. Further, we would like to take this
opportunity to thanks to “Ruk Luke Group Company Limited”
and everyone for coming to our booth and participated in the
event. For more activities, please ﬁnd the information from
Sikarin Facebook Fanpage or Sikarin.com
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งาน¾บกันสรŒางสรรค์องค์กร
µอน “หŒอง¢องหัวãจ”
เมือ่ วันที่ 6 ตุลาคม 2559 บริษทั ศิครินทร จํากัด (มหาชน) ไดจดั
งานพบกันสรางสรรคองคกร ตอน “หองของหัวใจ” ซึ่งเปนงาน
ภายในองคกร ณ Sikarin Grand Room ชั้น 8 อาคาร 3 เพื่อให
บุคลากรไดเตรียมความพรอมสําหรับการตรวจมาตรฐาน JCI รายโรค
“กลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน” โดยไดรับเกียรติจาก นพ.อติรัชต
จรูญศรี กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ศิครินทร จํากัด(มหาชน),
คุณสุรศักดิ์ สุตมาส ประธานเจาหนาที่ดานบริหาร และ พญ.สาวิตรี
จันทนลาช ผูอํานวยการแพทย ขึ้นกลาวถึงเปาหมายและการเตรียม
ความพรอมรองรับการตรวจ JCI รายโรค

Sikarin Meeting – Heart Chamber

Last October 6th, Sikarin Public Company Limited had
organized internal event “Sikarin Meeting – Heart Chamber”
at Sikarin Grand Room, Floor-8 th, Building 3. The event
were honored by Dr.Atirat Charoonsri, the Managing Director
of Sikarin Public Company Limited, Mr.Surasak Suttamas,
Chief Executive Ofﬁcer and Dr.Sawitri Chantanala, Medical
Director as guest speakers with the objective to prepared the
employee for the investigation from the Joint Commission
International (JCI) for Acute Myocardial Infarction (AMI).
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Joint Commission International (JCI)
Acute Myocardial Infarction (AMI)
นายแพทยอติรัชต จรูญศรี กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท
ศิครินทร จํากัด (มหาชน) พรอมดวยคณะผูบริหารรับมอบใบรับรอง
มาตรฐาน เนื่องในโอกาสที่ไดรับการรับรอง มาตรฐานบริการสุขภาพ
ระดับโลก Joint Commission International (JCI) Acute Myocardial
Infarction (AMI) ซึง่ เปนมาตรฐานการตรวจรักษาโรคกลามเนือ้ หัวใจขาด
เลือดเฉียบพลัน 10-11 พฤศจิกายน 2559 ที่ผานมา

Joint Commission International (JCI)
for Acute Myocardial Infarction (AMI)

Dr. Atirat Charoonsri, the Managing Director of Sikarin
Public Company Limited, and the management team received
a certiﬁcate of conformity to the standard on the occasion
of International Healthcare Standard certiﬁcation by Joint
Commission International (JCI) for Acute Myocardial Infarction
(AMI) on November 10th-11st, 2016
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âครงสรŒาง¼ÙŒ¶×อหุŒนบริษัท 10 อันดับแรก ³ วันที่ 29 ธันวาคม 2559
ลําดับ
1

2
3
4

5
6

7
8
9
10

รายชื่อผูถือหุน
กลุมจรูญศรี
นายอติรัชต จรูญศรี
นางสาวศศินภา จรูญศรี
นางสาวนัฏนภางค จรูญศรี
นางสกาวรัตน จรูญศรี
นายธีรพจน จรูญศรี
นายณัฏฐวัฒน จรูญศรี
นางตริตาภรณ จรูญศรี
นางเพียงนภา จรูญศรี
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด(มหาชน)
นายนพดล เขมะโยธิน
กลุมมหัทธนารักษ
นางสาวนิลเนตร มหัทธนารักษ
นางนงเยาว มหัทธนารักษ
นายอาชวะ มหัทธนารักษ
นางสาวมาลินี บุญรักษ
กลุมมาลีนนท
นายประชุม มาลีนนท
นางสาวรัตนา มาลีนนท
นางสาวปยวดี มาลีนนท
นางสาวอัมพร มาลีนนท
นายจิรวัฒน มาลีนนท
นางสาวปราลี มาลีนนท
นางสาวนบชุลี มาลีนนท
นางสกลศรี มาลีนนท
กลุมแสงทวีป
นางกิตติธรา แสงทวีป
พล.ต.ท.จารักษ แสงทวีป
นายศิลปชัย นิสากรสิทธิ์
นายวิโรจน มุทธากาญจน
นายภาเสก อยูสุขขี
รวมกลุมผูถือหุนบริษัท 10 อันดับแรก
ผูถือหุนรายยอยอื่นๆ
รวมผูถือหุนทั้งหมด

จํานวนหุน
35,512,698
7,684,087
8,320,934
8,308,139
4,772,528
4,159,286
830,967
796,977
639,780
13,695,200
10,500,000
6,476,417
5,752,969
634,309
89,139
5,949,888
5,646,900
2,726,900
945,000
525,000
210,000
310,000
310,000
310,000
310,000
5,595,709
5,518,974
76,735
4,059,915
3,906,500
3,683,568
95,026,795
55,982,620
151,009,415

สัดสวนการถือหุน (รอยละ)
23.52%
5.09%
5.51%
5.50%
3.16%
2.75%
0.55%
0.53%
0.42%
9.07%
6.95%
4.29%
3.81%
0.42%
0.06%
3.94%
3.74%
1.81%
0.63%
0.35%
0.14%
0.21%
0.21%
0.21%
0.21%
3.71%
3.65%
0.05%
2.69%
2.59%
2.44%
62.93%
37.07%
100.00%
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Top 10 Shareholders Information as of December 29th, 2016
ลําดับ
1

2
3
4

5
6

7
8
9
10

รายชื่อผูถือหุน
Charoonsri Group
Mr.Atirat Charoonsri
Miss Sasinapa Charoonsri
Miss Natnapang Charoonsri
Mrs.Sakaorat Charoonsri
Mr.Terapot Charoonsri
Mr.Nattawat Charoonsri
Mrs.Tritaporn Charoonsri
Mrs.Piengnapa Charoonsri
Vibhavadi Medical Center Public Company Limited

Mr.Noppadon Khemayotin
Mahatthanarak Group
Miss Nilnate Mahatthanarak
Mrs. Nongyao Mahatthanarak
Mr. Archava Mahatthanarak
Miss Malimee Boonrak
Maleenont Group
Mr.Prachum Maleenont
Miss Ratana Maleenont
Miss Piyawadee Maleenont
Miss Amphorn Maleenont
Mr. Jiravat Maleenont
Miss Pare Maleenont
Miss Nobchulee Maleenont
Mrs. Sakonsri Maleenont
Sangthaweep Group
Mrs. Kittithara Sangthaweep
Pol.Lt.Gen.Jarax Sangtaweep
Mr. Silchai Nisakornsit
Mr. Viroj Mutthakarn
Mr. Pasake Usukee
Total Top 10 Shareholders
Other Shareholders
Total

จํานวนหุน
35,512,698
7,684,087
8,320,934
8,308,139
4,772,528
4,159,286
830,967
796,977
639,780
13,695,200
10,500,000
6,476,417
5,752,969
634,309
89,139
5,949,888
5,646,900
2,726,900
945,000
525,000
210,000
310,000
310,000
310,000
310,000
5,595,709
5,518,974
76,735
4,059,915
3,906,500
3,683,568
95,026,795
55,982,620
151,009,415

สัดสวนการถือหุน (รอยละ)
23.52%
5.09%
5.51%
5.50%
3.16%
2.75%
0.55%
0.53%
0.42%
9.07%
6.95%
4.29%
3.81%
0.42%
0.06%
3.94%
3.74%
1.81%
0.63%
0.35%
0.14%
0.21%
0.21%
0.21%
0.21%
3.71%
3.65%
0.05%
2.69%
2.59%
2.44%
62.93%
37.07%
100.00%
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นâยบายการจ่ายเงินป˜น¼ล

ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจําป 2559 ครัง้ ที่ 38
เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 ผูถือหุนของบริษัทไดมีมติอนุมัติ
การจายเงินปนผลจากกําไรประจําป 2558 ใหแกผูถือหุนสามัญทั้งหมด
จํานวน 120 ลานหุน ในอัตราหุน ละ 0.65 บาท รวมเปนเงินปนผลทัง้ สิน้
78 ลานบาท บริษทั ไดจา ยเงินปนผลดังกลาวแลวในเดือนพฤษภาคม 2559
รวมถึงการอนุมัติใหจัดสรรสํารองตามกฎหมาย จํานวน 7.90 ลานบาท

Dividend Payment Policy

67

At the Annual General Meeting of Shareholder No.38
for the year 2016 held on Wednesday, April 20th, 2016, the
shareholders approved the appropriation of dividend from
proﬁt for the year 2015 of Baht 0.65 per share to the Company’s
shareholders’ of 120 million Ordinary shares in the
total amount of Baht 78 Million. The Company paid such
dividend in May 2016. The shareholders’ also approved the
allocation of legal reserves of Baht 7.90 Million.
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รายงานความรับ¼ิดชอบ¢องค³ะกรรมการµ่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินเฉพาะ และงบการเงินรวมของบริษัท รวมถึงขอมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏ
ในรายงานประจําป ซึ่งไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับโดยทั่วไปและสอดคลองตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2543 โดยบริษัทฯ เลือกใช
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมาย ใหคณะกรรมการตรวจสอบทําการสอบทานงบการเงินของบริษัทที่ผานมา เพื่อใหมั่นใจได
อยางมีเหตุผลวา ขอมูลทางบัญชีมีความถูกตองครบถวนเพียงพอ และไดรับรายงานทางการเงินของบริษัทไดถือปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายทางบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ โดยจัดทําขึ้นอยางระมัดระวังตลอดจนประเมินถึงความเหมาะสม
ของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงิน โดยรวมรวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฎในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไวในรายงานประจําปนี้แลว
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจวาขอมูลทางบัญชี
มีการบันทึกอยางครบถวนถูกตอง และมีระบบการจัดเก็บรักษาทรัพยสนิ เพือ่ ปองกันการทุจริตหรือเสียหายอยางมีสาระสําคัญ คณะกรรมการบริษทั
มีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถสรางความเชื่อถือตองบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะของบริษัทประจําป 2559
(พลตํารวจโทจารักษ แสงทวีป)
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

Report on the Responsibility of the Board of Directors towards Financial Reports
The Company’s Board of Directors is responsible for the separate ﬁnancial statements of the Company and
the consolidated ﬁnancial statement of the Company as well as ﬁnancial information presented in the annual reports.
The ﬁnancial statements have been prepared in accordance with ﬁnancial reporting standards under the Accounting Act
B.E. 2543. The company considers the accounting policies pursued to be appropriate, and that they have been applied
consistently with adequate disclosure of important information in the note to the ﬁnancial statements.
The Board of Directors has appointed the Audit Committee for reviewing the quality of ﬁnancial reports and ensuring
accounting policies to be appropriate, and have been applied consistently with adequate disclosure of important information
in the note to the ﬁnancial statements. All their comments on these issues are presented in the Audit Committee Report
included in this annual report.
The Board of Directors provides and maintains risk management system and appropriate and efﬁcient internal
control to ensure that accounting records are accurate, reliable and adequate to retain its assets as well as to prevent
fraud or materially irregular operation. The Board of Directors considers the Company’s overall internal control system
satisfactory and provides credibility and reliability to the Company’s separated ﬁnancial statements and consolidated
ﬁnancial statement for the year 2016.
(Pol. Lt. Gen. Jarax Sangtaweep)
Vice Chairman and Chairman of the Executive Committee
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รายงานค³ะกรรมการµรวจสอบปี 2559
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยการแตงตัง้ จากมติคณะกรรมการของบริษทั ประกอบดวยกรรมการอิสระ จํานวน 3 ทาน โดยมี นายประมวลชัย
ทวีเศรษฐ เปนประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ นายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท และนายกษิดิศ อัชนันท เปนกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ ในรอบระยะเวลาบัญชีป 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดรับความรวมมือเปนอยางดี จากผูบริหารผูตรวจสอบภายใน
และผูสอบบัญชีของบริษัท ในการชี้แจงและใหขอมูลที่เปนสาระสําคัญ โดยมีการจัดประชุมรวมกัน จํานวน 4 ครั้ง ในประเด็นตามขอบเขต
หนาที่รับผิดชอบที่สําคัญ ดังนี้
1. พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําป 2559 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลองกับ
ผูส อบบัญชี วารายงานการเงินดังกลาวมีการเปดเผยขอมูลทางการเงินทีค่ รบถวน ถูกตอง ตามทีค่ วรในสาระสําคัญและเชือ่ ถือได ตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป
2. พิจารณาสอบทานงานระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในตามแผนงานทีไ่ ดรบั อนุมตั ิ ซึง่ ครอบคลุม
ระบบงานที่สําคัญของบริษัทฯ
3. พิจารณาสอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจ พิจารณา
การเปดเผยขอมูลการดําเนินงาน และสอบทานและใหความเห็นตอรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
การตกลงเขาทํารายการของบริษัทมีความสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุด ตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทและมีความโปรงใส และมีการ
เปดเผยขอมูลอยางถูกตองและครบถวน
5. พิจารณาและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาผลการปฏิบัติงานในปที่ผานมาของผูสอบบัญชี โดยคํานึง
ถึงความนาเชื่อถือความสามารถในการใหบริการ และการใหคําปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การสอบบัญชีและรับรองงบการเงินไดทันเวลา และ
ใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2560 ตอที่ประชุมผูถือหุน ภายใตขอบเขต หนาที่ และ
ความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติงานอยางรอบคอบ ดวยความรู ความสามารถ
และความเปนอิสระโดยไมมีขอจํากัดและเงื่อนไข ในการกํากับดูแลเพื่อใหบริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการเปนไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
มีความโปรงใส ชัดเจน เชื่อถือได ตลอดจนใหคําแนะนําในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทมีการรายงาน
ขอมูลทางการเงินและการดําเนินงานอยางถูกตอง มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกําหนดและระเบียบขอบังคับตางๆ
ทีเ่ กีย่ วของ มีการเปดเผยรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันอยางถูกตอง และมีการปฏิบตั งิ านทีส่ อดคลองกับระบบการกํากับดูแลกิจการทีด่ อี ยางเพียงพอ โปรงใส
และเชื่อถือได รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน ใหมีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจอยางตอเนื่อง โดยไมพบ
ขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ
(นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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Audit Committee Report 2016
Audit Committee of Sikarin Public Company Limited, assigned by the resolution of the Company’s Board of Director,
is composed of three independent directors. Its members include Mr.Pramuanchai Taweesedt, the Chairman of the Audit
Committee and Independent Director, Mr.Amornrit Kaosaiyanon and Mr.Kasidit Ajanant, member of the Audit Committee
and Independent Director in the accounting period for the year 2016, Audit Committee convened a total of 4 meetings in
order to consider issues. The relevant issues were clarify and discussed by the Audit Committee, the Management Team,
the Internal Auditor and External auditor. The main points of the year-round missions can be summarized as follows :
1. The Audit Committee reviewed the quarterly and yearly ﬁnancial statements for the year 2016 and agreed with
external auditor that the ﬁnancial statements fairly present the Company’s ﬁnancial position and performance in all material
respects and discloses adequate information, in accordance with the applicable accounting standard.
2. The Audit Committee reviewed internal control system based on approved audit plan which cover all the
signiﬁcant operation of the Company.
3. The Audit Committee reviewed the Company’s compliance with the Securities and Exchange Act, the regulations
of the SEC and SET, and other relevant laws.
4. The Audit Committee considered, revealed and gave opinion on related transaction or transactions that might
lead to conﬂict of interest with the Company, relying on rationality, transparency and taking the business operation as
priority.
5. Considering the selection of External Auditor. Audit Committee considered the past year performance of the
external auditor based on the reliability and competency to provide service and advice in accordance with accounting
standard, ability to approved the ﬁnancial reports on time. Therefore the Audit Committee proposed to the Board of
Director to seek approval of appointing the external auditor for 2017 at the Shareholder’s Meeting the Audit Committee
has performed its duties in accordance with the charter of the Audit Committee which assigned by the Board of Directors,
performed duties by using knowledge, abilities, precautions, independent without restriction and condition of the Company,
management based on good corporate governance, transparency, reliability along with advice on various matter. The Audit
committee has given opinion that the internal control systems and ﬁnancial reporting process of the company are appropriate. In term of management system, operation and code of conduct are all complying with the rules and regulations. For
related transaction, the Company’s disclosed sufﬁcient information, performing on good corporate governance, transparent
and reliable. Moreover, there is no signiﬁcant deﬁciency in the system because the company has continuously improved
the quality and efﬁciency of it operation.
(Mr.Pramuanchai Taweesedt)
Chairman of the Audit Committee

บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายงานและงบการเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
SIKARIN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

REPORT AND FINANCIAL STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016

72 Annual Report 2016 Sikarin Hospital
รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการ
บริ ษทั ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน)
ควำมเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นรวมของ บริ ษทั ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(กลุ่มบริ ษทั ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมาย
เหตุประกอบงบการเงิ นรวม รวมถึ งหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชี ที่สาคัญ และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบ
การเงินเฉพาะกิจการของ บริ ษทั ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและงบกระแสเงิน
สดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่
สาคัญ
ข้า พเจ้า เห็ น ว่า งบการเงิ น ข้า งต้น นี้ แสดงฐานะการเงิ น รวมของ บริ ษ ัท ศิ ค ริ น ทร์ จ ากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดาเนิ นงานรวมและกระแสเงิ นสดรวมสาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน และแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษทั ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 ผลการดาเนิ นงานและกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในกำรแสดงควำมเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้
กล่าวไว้ในส่ วนของความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
มีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ที่กาหนด
โดยสภาวิชาชี พบัญชี ในพระบรมราชู ปถัมภ์ ในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้
ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพี่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดตามดุ ลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้
นาเรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
*****/2
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-2กำรรับโอนกิจกำรของบริษัท ศิครินทร์ หำดใหญ่ โฮลดิง้ จำกัด (ควำมถูกต้ อง)
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 12 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 บริ ษทั
ได้เข้าทารายการรับโอนกิจการของบริ ษทั ศิคริ นทร์ หาดใหญ่ โฮลดิ้ ง จากัด (“SHH”) ซึ่ งประกอบด้วยหุ ้น
สามัญทั้งหมดที่ SHH ถืออยูใ่ นบริ ษทั โรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่ จากัด (“SKHY”) จานวน 41,170,499
หุ ้นหรื อคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 82.34 ของหุ ้นสามัญที่ออกและจาหน่ายแล้วของ SKHY โดยบริ ษทั จะออกหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนจานวน 25,009,415 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.50 บาท ให้แก่ SHH ในราคาเสนอขายหุ ้นละ
59.00 บาท ซึ่ งเป็ นราคาที่บริ ษทั ได้เจรจาต่อรองกับ SHH เพื่อเป็ นการตอบแทนที่ SHH โอนกิจการทั้งหมด
ให้แก่บริ ษทั แทนการชาระค่าหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ด้วยเงินสด โดยราคาซื้ อขายข้างต้นมีที่มาจากการ
ประเมินมูลค่ากิ จการของบริ ษทั และ SHH โดยว่าจ้างที่ปรึ กษาทางการเงินทาการเปรี ยบเทียบมูลค่ายุติธรรม
(Fair Value) ของบริ ษทั และ SKHY ด้วยวิธีมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงิ นสด (Discounted Cash Flow
Approach : DCF) ทั้งนี้ ได้ประเมินมูลค่าหุ ้นของ SKHY จานวน 41,170,499 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ หุ ้นละ 10
บาทที่บริ ษทั จะได้รับเป็ นการตอบแทนนั้นมีราคายุติธรรมต่อหุ ้นอยูท่ ี่ 35.84 บาทต่อหุ ้น คิดเป็ นอัตราส่ วนแลก
หุ ้น (Swap Ratio) เท่ากับ 1.0000 ต่อ 1.6462 (1 หุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั สามารถแลกหุ ้นสามัญของ SHH
ได้ 1.6462 หุน้ ) ทั้งนี้ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ราคายุติธรรมของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ที่ให้แก่ SHH มีราคา
ปิ ดอยู่ที่ 49.25 บาทต่ อ หุ ้น ดัง นั้นมู ล ค่า หุ ้ น SKHY ที่ บ ริ ษ ทั รั บ โอนจึ ง มี มูล ค่า เท่า กับ 1,231.71 ล้านบาท
เนื่ องจากรายการดังกล่ าวส่ งผลต่อการได้มาของสิ นทรัพย์ และหนี้ สิน รวมถึ งค่าความนิ ยมที่เกิดขึ้นจานวน
326.17 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นรายการที่มีสาระสาคัญต่องบการเงินรวมโดยรวม นอกจากนี้ การตั้งข้อสมมติต่างๆที่
ใช้เป็ นเกณฑ์ในการบันทึกบัญชี เริ่ มแรกและอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้มานั้น ต้องใช้
ดุลพินิจที่มีนยั สาคัญของผูบ้ ริ หารอันเนื่องมาจากลักษณะของโรงพยาบาล
ข้าพเจ้าได้ประเมินข้อมูลและตรวจสอบการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ ณ วันรับ
โอนกิจการ จากผูเ้ ชี่ ยวชาญ โดยพิจารณาความน่ าเชื่ อถือของผูเ้ ชี่ ยวชาญ และสมมติฐานที่ใช้ในการประเมิน
มูลค่ายุติธรรม
ข้ อมูลอืน่

ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ั บผิดชอบต่อข้อมูลอื่ น ข้อมูลอื่ นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ ง รวมอยู่ในรายงาน
ประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิ นและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานนั้น ซึ่ งคาดว่ารายงานประจาปี จะ
ถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็ นของข้า พเจ้าต่องบการเงิ นไม่ค รอบคลุ ม ถึ ง ข้อมูลอื่ นและข้า พเจ้า ไม่ ไ ด้ใ ห้ค วาม
เชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
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ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณา
ว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า
หรื อปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล เพื่อให้ผูม้ ีหน้าที่ในการ
กากับดูแลดาเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง
ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและผู้มีหน้ ำทีใ่ นกำรกำกับดูแลต่ องบกำรเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในที่ ผูบ้ ริ หารพิ จารณาว่า จาเป็ นเพื่ อให้ ส ามารถจัด ท างบการเงิ นที่ ป ราศจากการแสดงข้อมูล ที่ ขดั ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่ เกี่ ย วกับ การดาเนิ นงาน
ต่อเนื่ อง และการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่ม
บริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ี หน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงาน
ทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุ ประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบ
การเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การโดยรวมปราศจากการแสดงข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็จ จริ ง อัน เป็ น
สาระส าคัญหรื อไม่ ไม่ว่า จะเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวม
ความเห็ นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการ
รั บ ประกัน ว่า การปฏิ บ ตั ิ ง านตรวจสอบตาม มาตรฐานการสอบบัญชี จ ะสามารถตรวจพบข้อ มูล ที่ ขดั ต่ อ
ข้อ เท็ จ จริ ง อัน เป็ นสาระส าคัญ ที่ มี อ ยู่ ไ ด้เ สมอไป ข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็จ จริ ง อาจเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ
ข้อผิดพลาดและถื อว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการ
สังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
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 ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญใน
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ ไม่ ว่า จะเกิ ดจากการทุ จ ริ ตหรื อ ข้อ ผิด พลาด ออกแบบและ
ปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อเป็ น เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ต
อาจเกี่ ยวกับการสมรู ้ ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดง
ข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 ทาความเข้าใจในระบบการควบคุ มภายในที่เกี่ ยวข้องกับ การตรวจสอบ เพื่อออกแบบ
วิธีก ารตรวจสอบที่ เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ ไม่ใช่ เพื่อวัตถุ ป ระสงค์ในการแสดงความเห็ นต่อความมี
ประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
 สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของ
ผูบ้ ริ หารและจากหลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ใน
การดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้
ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
 ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวม รวมถึ งการเปิ ดเผยว่างบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการแสดงรายการและเหตุก ารณ์ ใ น
รู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
 ได้รับ หลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่า งเพีย งพอเกี่ ย วกับ ข้อมูล ทางการเงิ นของ
กิจการภายในกลุ่มหรื อกิ จกรรมทางธุ รกิ จภายในกลุ่ มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็ นต่องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้า
รั บผิดชอบต่อการกาหนดแนวทาง การควบคุ ม ดูแล และการปฏิ บ ตั ิงานตรวจสอบกลุ่ม บริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้า พเจ้า ได้สื่ อ สารกับ ผูม้ ี ห น้า ที่ ใ นการก ากับ ดู แ ลเกี่ ย วกับ ขอบเขตและช่ ว งเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญใน
ระบบการควบคุมภายในซึ่ งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้า พเจ้า ได้ใ ห้ค ารั บรองแก่ ผูม้ ีหน้า ที่ ใ นการก ากับดู แลว่า ข้าพเจ้า ได้ป ฏิ บ ตั ิ ตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ทั้งหมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระ
ของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
*****/5
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-5จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญ
มากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ อง
สาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับ
ไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับ เรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิ ดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่
ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผล
ว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

(นายพจน์ อัศวสันติชยั )
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891
บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
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-6บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
สิ นทรัพย์
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราวในเงินฝากประจา
ลูกหนี้ การค้า
รายได้คา้ งรับ
ลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ ทธิ การเช่า
ค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินฝากประจาธนาคารที่ติดภาระค้ าประกัน
อื่น ๆ
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2558

2559

2558

56,859,708
810,155
208,476,054
165,045,709
23,569,698
91,813,751
5,368,745
22,559,459
574,503,279

21,286,987
787,322
131,997,083
133,734,563
23,126,373
62,835,436
11,113,885
384,881,649

32,714,570
810,155
158,333,642
165,045,709
24,997,228
69,557,367
5,886,625
457,345,296

17,571,868
787,322
131,415,179
133,734,563
33,849,177
62,627,314
6,922,453
386,907,876

11
12
13
10
14
15
16
17
12
18

5,432,132
4,267,409,718
17,313,123
77,792,999
326,167,591
6,963,205

58,400,612
5,482,142
2,893,855,747
24,144,685
82,994,920
451,374

1,366,194,103
10,874,358
5,432,132
2,907,314,268
16,534,236
63,160,168
-

55,997,760
4,999,600
14,550,197
5,482,142
2,884,797,322
24,072,872
67,129,200
-

19
20

3,700,871
7,320,865
4,712,100,504
5,286,603,783

1,715,747
4,379,534
3,071,424,761
3,456,306,410

1,719,440
3,366,334
4,374,595,039
4,831,940,335

1,715,747
3,236,534
3,061,981,374
3,448,889,250

5
6
7
8, 10
9

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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-8บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
-7งบแสดงฐำนะกำรเงิ
น (ต่ อ)
บริษัท ศิครินทร์
ณ วัจนำกัทีด่ 31(มหำชน)
ธันวำคมและบริ
2559 ษัทย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ ส้ วัินและส่
ที่ 31 ธัวนนของผู
วำคม้ ถ2559
หนี
ือหุ้น(ต่ อ)
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บาท

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุงบการเงิ
้ น นรวม
หมายเหตุ

2559

ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนนจดทะเบี
หนี้ สินหมุ
เวียน ยน
151,009,415
หุ ้น มู้ นลจากสถาบั
ค่าหุ ้นละน6.50
เงินเบิกเกิหุ ้นนสามั
บัญชีญและเงิ
นกูย้ มื ระยะสั
การเงิบาท
น

้นสามั
เจ้าหนี้ กหุารค้
า ญ 140,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 6.50 บาท
เจ้าหนีทุ้ อนื่นที่ออกและชาระแล้ว
้นสามัญ 151,009,415
หุ ้นนมูทีล่ถค่ึงากหุาหนดช
้นละ 6.50
เงินกูย้ มื หุระยะยาวจากสถาบั
นการเงิ
าระบาท
หุ ้นสามั
ภายในหนึ
่ งปี ญ 120,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 6.50 บาท
นมูญลญาเช่
ค่าหุ ้นาสามั
ญ ่ถึงกาหนดชาระ
หนีส่้ สวิ นนเกิ
ตามสั
ระยะยาวที
ส่ วนเกินทุ่ งนปีจากการลดทุน
ภายในหนึ

ภาษีส่เวงินเกิ
นได้นนทุิ ตนิบจากการจ
ุคคลค้างจ่าหน่
าย ายหุ ้นทุนซื้อคืน
เงินกปัาไรสะสม
นผลค้างจ่าย

ถ้ ือหุ ้นบริ ษทั นใหญ่
เงิรวมส่
นกูย้ วมื นของผู
ระยะยาวจากสถาบั
การเงิน
ส่หนีวนได้
เ
สี
ย
ที
่
ไ
ม่
ม
ี
อ
านาจควบคุ
้ สินตามสัญญาเช่าระยะยาว ม

รวมส่
นของผู
ถ้ ือรหุอการตั
้น ดบัญชี
หนี
เงินได้
้ สินวภาษี
รวมหนีก้ สพัิ นนและส่
วนของผูพถ้ นัือกหุงาน
้น
ภาระผู
ผลประโยชน์

งบการเงินรวม

หมายเหตุ26

2559

รวมหนี้ สิน

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558

195,820,689
173,651,340
981,561,198

2559

2558

163,447,483
173,073,112
981,561,198

780,000,000 213,645,896
780,000,000
23
256,497,896
191,743,828
191,743,828
26 1,350,152,491
170,000,000 1,350,152,491
170,000,000
7,107,485
63,729,896
105,081,744
3,975,751

24

1,741,671
14,000,701
50,578,248
10,595,683

27

7,107,485
50,157,364
105,081,744
857,514
10,645,822
37,909,997
44,797,595
8,958,653

7,107,485
56,718,277
105,081,744
3,957,918
1,741,671
14,000,701
50,578,248
9,630,065

7,107,485
50,157,364
105,081,744
857,514
10,645,822
37,909,997
44,797,595
8,147,287

626,056,073 705,717,991
510,848,564 628,737,160
614,589,635 699,658,649
510,385,746
751,164,749
15
290,206,499
295,965,147
290,206,499
295,965,147

3,410,743,738 574,430,205
1,913,800,535 557,204,309
3,399,277,300 574,430,205
1,913,337,717
765,484,309
65,205,316 136,559,22724 12 127,363,260
107,590,291136,559,2273,475,949,054
1,913,800,535
3,399,277,300
1,913,337,717
18
84,213,267
69,894,696
84,213,267
69,894,696
5,286,603,783
3,456,306,410
4,831,940,335
3,448,889,250
25
81,409,696
55,008,756
54,918,008
55,008,756
23

หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน

2559

981,561,198 136,647,562
981,561,198 136,647,562
54,416,680
46,561,573
910,000,000 119,033,576
910,000,000
150,385,782
95,145,911
90,476,163

22

จัดสรรแล้
ว
เงินประกั
นผลงานจากการก่
อสร้างอาคาร
ส
ารองตามกฎหมาย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น

ยังไม่ได้้ สจิ นดั หมุ
สรรนเวียน
รวมหนี
วนเกิ
ราคาทรัพย์สิน
หนี้ สินส่ไม่
หมุนนทุเวีนยจากการตี
น

2558 บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

1,019,448

895,000

1,059,489,980

836,787,884

803,925,875

835,892,884

1,810,654,729

1,542,505,875

1,432,663,035

1,535,551,533

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

-
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บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
- 8 - น (ต่ อ)
งบแสดงฐำนะกำรเงิ
บริษัท ศิคณ
รินวัทร์นทีจ่ 31
ำกัดธัน(มหำชน)
และบริษัทย่ อย
วำคม 2559
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
วันที่ ว31นของผู
ธันวำคม
หนีส้ ณินและส่
้ ถือหุ2559
้ น(ต่ อ)
บาท

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถืองบการเงิ
หุ้น(ต่ อน)รวม
หมายเหตุ

2559

ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบี
ส่ วนของผู
ถ้ ือหุ ้นยน
ทุนหุเรื้นอสามั
นหุ ้นญ 151,009,415 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 6.50 บาท

สามัญ 140,000,000
หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 6.50 บาท
ทุหุน้นจดทะเบี
ยน
ทุนทีหุ่อ้นอกและช
าระแล้ว หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 6.50 บาท
สามัญ 151,009,415
หุหุ้น้นสามั
สามัญญ151,009,415
140,000,000หุหุ้น้นมูมูลลค่ค่าหุาหุ้น้นละละ6.50
6.50บาท
บาท

ญ 120,000,000
ทุหุน้นทีสามั
่ออกและช
าระแล้ว หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 6.50 บาท
ส่ วนเกิหุน้นมูสามั
ลค่าญหุ ้น151,009,415
สามัญ หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 6.50 บาท

สรรแล้
ส่จัวดนเกิ
นทุนวจากการจาหน่ายหุ ้นทุนซื้อคืน
สารองตามกฎหมาย
กาไรสะสม

ยังจัไม่
ได้จดั สรร
ดสรรแล้
ว
ส่ วนเกิสนารองตามกฎหมาย
ทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน

รวมส่ วยันของผู
หุ ้นบริ ษทั ใหญ่
งไม่ได้ถจ้ ดือั สรร

ส่ วนได้
เสี ยนที่ทุไม่นมจากการตี
ีอานาจควบคุ
ม พย์สิน
ส่ วนเกิ
ราคาทรั
รวมส่
รวมส่วนของผู
วนของผูถ้ ถื้อือหุหุ้น้นบริ ษทั ใหญ่
รวมหนี
ถ้ ือหุ ้นม
ส่ วนได้้ สเิ นสีและส่
ยที่ไม่มวนของผู
ีอานาจควบคุ
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ ้น

2559

2558

1,350,152,491
981,561,198
7,107,485
105,081,744
1,350,152,491

27

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2558

981,561,198
910,000,000

981,561,198
981,561,198

26

บาท 2559

981,561,198

26

ส่ วนเกิหุน้นทุสามั
นจากการลดทุ
น หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 6.50 บาท
ญ 120,000,000
ส่ส่วนเกิ
าหน่
วนเกินนทุมูนลจากการจ
ค่าหุ ้นสามั
ญ ายหุ ้นทุนซื้อคืน
กส่าไรสะสม
วนเกินทุนจากการลดทุน

2558

งบการเงินรวม

26
หมายเหตุ

26

งบการเงินเฉพาะกิจการ

910,000,000
780,000,000

910,000,000
981,561,198
981,561,198

170,000,000

1,350,152,491
981,561,198
7,107,485
7,107,485
780,000,000
105,081,744
105,081,744
170,000,000 1,350,152,491

910,000,000
780,000,000
170,000,000
7,107,485
780,000,000
105,081,744
170,000,000

7,107,485

7,107,485

7,107,485

7,107,485

105,081,744
50,578,248

105,081,744
44,797,595

105,081,744
50,578,248

105,081,744
44,797,595

626,056,073

510,848,564

614,589,635

510,385,746

1527

290,206,499
44,797,595 290,206,499
50,578,248 295,965,147
44,797,595
50,578,248 295,965,147
3,410,743,738
1,913,800,535
3,399,277,300
1,913,337,717
626,056,073
510,848,564
614,589,635
510,385,746
1215
65,205,316
290,206,499
295,965,147
290,206,499
295,965,147
3,475,949,054
3,410,743,738 1,913,800,535
1,913,800,535 3,399,277,300
3,399,277,300 1,913,337,717
1,913,337,717
5,286,603,783
3,456,306,410
4,831,940,335
3,448,889,250
12
65,205,316
3,475,949,054
5,286,603,783

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1,913,800,535
3,456,306,410

3,399,277,300
4,831,940,335

1,913,337,717
3,448,889,250
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-8-9บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น(ต่ อ)

บาท

บาท

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
2559
2558
2559
2558

หมายเหตุ
หมายเหตุ

รายได้
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รายได้จากการรักษาพยาบาล
ทุนเรื อนหุ ้น
รายได้จากการขายอาหารและเครื่ องดื่ม
ทุนจดทะเบียน
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
หุ ้นสามัญ 151,009,415 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 6.50 บาท
รายได้อื่น
หุ ้นสามัญ 140,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 6.50 บาท
รวมรายได้
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ค่าใช้จ่าหุย ้นสามัญ 151,009,415 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.50 บาท

26

12

ทุนนขายอาหารและเครื
ส่ต้วนนเกิ
มูลค่าหุ ้นสามัญ ่ องดื่ม
ใช้จน่ายในการบริ
หาร น
ส่ค่วานเกิ
ทุนจากการลดทุ

ทุนนทางการเงิ
น าหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
ส่ต้วนนเกิ
ทุนจากการจ
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรสะสม

ส่ วนแบ่
กาไรจากเงิ
จัดงสรรแล้
ว นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กาไรก่อสนค่
าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ารองตามกฎหมาย

26

ค่าใช้ยัจง่ายภาษี
ได้
ไม่ได้จเงิดั นสรร
กาไรส
าหรันบทุปีนจากการตีราคาทรัพย์สิน
ส่ วนเกิ

15

กรวมส่
าไรขาดทุ
นเบ็ถ้ ดือเสร็
อื่นษ:ทั ใหญ่
วนของผู
หุ ้นจบริ
รายการที
ดประเภทรายการใหม่
เข้าไปในกาไรหรื อขาดทุน 12
ส่ วนได้เสี่จยะไม่
ที่ไม่ถมูกีอจัานาจควบคุ
ม

กาไรจากการตีราคาทรัพย์สิน
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

1,960,297,076

42,365,822

44,416,436

2,308,638,915

1,960,297,076

-

-

70,612,654
981,561,198
20,180,695
18,118,190
23,436,419
910,000,000
910,000,000
2,527,629,461 2,024,894,207 2,397,369,759
1,983,733,495

-

981,561,198
981,561,198
1,735,661,289 780,000,000
1,404,010,426 1,679,857,284780,000,000
1,404,010,426
27,608,042 170,000,000
30,791,8111,350,152,491 - 170,000,000
1,350,152,491

462,968,820 7,107,485
414,937,422 7,107,485
433,992,604 7,107,485
402,311,651
7,107,485
66,518,004 105,081,744
32,847,177 105,081,744
62,278,711105,081,744
32,847,177
105,081,744
2,292,756,155 1,882,586,836 2,176,128,599
1,839,169,254

11
27
31

รวมส่
วนของผู
ถ้ ือหุน้ ) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ผลก
าไร (ขาดทุ
รวมหนีประกั
้ สินและส่
นภัยวนของผูถ้ ือหุ้น

2,392,579,333
66,685,621
981,561,198
25,998,685

10

ต้นทุหุน้นในการรั
กษาพยาบาลหุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.50 บาท
สามัญ 120,000,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558

1,524,181

1,725,123

-

-

236,397,487 44,797,595
144,032,494 50,578,248
221,241,160 44,797,595
144,564,241
50,578,248
46,206,806 510,848,564
28,509,256 614,589,635
42,533,811510,385,746
28,951,186
626,056,073
190,190,681 295,965,147
115,523,238 290,206,499
178,707,349295,965,147
115,613,055
290,206,499
3,410,743,738

1,913,800,535

3,399,277,300

-

65,205,316

1,913,337,717

-

-

3,475,949,054 1,913,800,535 3,399,277,300 1,913,337,717
3,448,889,250
25 5,286,603,783
4,398,181 3,456,306,410
(22,431,421)4,831,940,335
4,398,181
(22,431,421)

15
31.1

กาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี -สุทธิจากภาษีเงินได้
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

240,968,935

-

240,968,935

(879,636)

(43,707,503)

(879,636)

(43,707,503)

3,518,545

174,830,011

3,518,545

174,830,011

193,709,226

290,353,249

182,225,894

290,443,066

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบก
หมายเหตุ 81
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- 10 -ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ทุนเรื อและบริ
นหุ ้น ษัทย่ อย
บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหำชน)
ทุนจดทะเบียน
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็
จ (ต่ อ)
หุ ้นสามัญ 151,009,415 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 6.50 บาท
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันหุวำคม
้นสามัญ2559
140,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 6.50 บาท

2559

26

981,561,19

ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ ้นสามัญ 151,009,415 หุ ้นบาท
มูลค่าหุ ้นละ 6.50 บาท

981,561,19

รวม
งบการเงิ
นเฉพาะกิจการ
หุงบการเงิ
้นสามัญน120,000,000
หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ
6.50 บาท
หมายเหตุ
การแบ่งปันกาไร
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

2558 26

2559

1,350,152,49

7,107,48

ส่ วนเกินทุนจากการจ
าหน่ายหุ ้นทุนซื้ อคื178,707,349
น
189,710,969
115,523,238
กาไรสะสม
479,712
-

115,613,055 105,081,74

จัดสรรแล้ว 115,523,238
190,190,681
สารองตามกฎหมาย

115,613,055
27

178,707,349

-

50,578,24

ยังไม่ได้จดั สรร

การแบ่งปันกาไรเบ็ดเสร็ จรวม

626,056,07

ส่ วนเกินทุนจากการตี
ราคาทรัพย์สิน 182,225,894
193,229,514
290,353,249
รวมส่479,712
วนของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่193,709,226
วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุ
ม
290,353,249
182,225,894

ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

กาไรต่อหุ้น

ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามั
ญ
2559
2558
ส่ วนเกินทุนจากการลดทุน

32.2

รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมหนี้ สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

15
290,206,49
290,443,066
- 3,410,743,73
12
290,443,066

65,205,31

3,475,949,05
5,286,603,78

กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่

1.53

0.96

1.44

0.96

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

25
12

26
28
28

25
15

28
28

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
จัดสรรสารองตามกฎหมาย
เงินปั นผลจ่าย
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินถาวรโอนไปกาไรสะสม
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
กาไรสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่น - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
กาไรจากการตีราคาทรัพย์สิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เพิ่มทุนหุน้ สามัญ
จัดสรรสารองตามกฎหมาย
เงินปั นผลจ่าย
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินถาวรโอนไปกาไรสะสม
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
กาไรสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่น - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
ผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม ณ วันโอนกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
981,561,198

-

780,000,000
201,561,198
-

-

780,000,000
-

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
และชาระแล้ว

1,350,152,491

-

170,000,000
1,180,152,491
-

-

7,107,485

-

7,107,485
-

-

105,081,744

-

105,081,744
-

-

50,578,248

-

44,797,595
5,780,653
-

-

3,518,545
626,056,073

189,710,969

(17,945,137)
510,848,564
(5,780,653)
(78,000,000)
5,758,648

115,523,238

290,206,499

-

192,775,148
295,965,147
(5,758,648)

-

บาท
งบการเงินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
กาไรสะสม
ส่ วนเกินมูลค่า ส่ วนเกินทุนจาก ส่ วนเกินทุนจาก
ส่ วนเกินทุนจากการ
หุน้ สามัญ
การลดทุน การจาหน่ายหุน้ ทุน
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
ตีราคาทรัพย์สิน
ซื้อคืน
สารองตามกฎหมาย
- สุ ทธิ
170,000,000
7,107,485
105,081,744
36,894,137
518,035,585
108,328,335
7,903,458
(7,903,458)
(102,000,000)
5,138,336
(5,138,336)

- 11 บริษทั ศิครินทร์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559

3,518,545
3,410,743,738

189,710,969

(17,945,137)
192,775,148
1,913,800,535
1,381,713,689
(78,000,000)
-

115,523,238

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ใหญ่
1,725,447,286
(102,000,000)
-

64,725,604
65,205,316

479,712

-

-

-

ส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม

3,518,545
64,725,604
3,475,949,054

190,190,681

(17,945,137)
192,775,148
1,913,800,535
1,381,713,689
(78,000,000)
-

115,523,238

1,725,447,286
(102,000,000)
-

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
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25

26
28
28

25
15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
จัดสรรสารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินถาวรโอนไปกาไรสะสม
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
กาไรสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่น - สุทธิ จากภาษีเงินได้
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
กาไรจากการตีราคาทรัพย์สิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เพิ่มทุนหุ ้นสามัญ
จัดสรรสารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินถาวรโอนไปกาไรสะสม
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
กาไรสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็ จ-สุทธิ จากภาษีเงินได้
ผลกาไรจากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
981,561,198

-

780,000,000
201,561,198
-

-

1,350,152,491

-

170,000,000
1,180,152,491
-

-

7,107,485

-

7,107,485
-

-

105,081,744

-

105,081,744
-

-

50,578,248

-

44,797,595
5,780,653
-

-

3,518,545
614,589,635

178,707,349

(17,945,137)
510,385,746
(5,780,653)
(78,000,000)
5,758,648

115,613,055

290,206,499

-

192,775,148
295,965,147
(5,758,648)

-

3,518,545
3,399,277,300

178,707,349

(17,945,137)
192,775,148
1,913,337,717
1,381,713,689
(78,000,000)
-

115,613,055

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไรสะสม
ทุนเรื อนหุ้นที่ออก ส่วนเกินมูลค่า ส่ วนเกินทุนจาก ส่ วนเกินทุนจาก
ส่ วนเกินทุนจากการ
รวม
และชาระแล้ว
หุ ้นสามัญ
การลดทุน การจาหน่ายหุ ้นทุน
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร ตีราคาทรัพย์สิน ส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
หมายเหตุ
ซื้ อคืน
สารองตามกฎหมาย
- สุทธิ
780,000,000
170,000,000
7,107,485
105,081,744
36,894,137
517,482,950
108,328,335 1,724,894,651
28
7,903,458
(7,903,458)
28
(102,000,000)
(102,000,000)
5,138,336
(5,138,336)
-

- 12 บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
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-- 13
8 -บริ
ทร์ จจำกั
ำกัดด (มหำชน)
(มหำชน)และบริ
และบริษษัทัทย่ย่ออยย
บริษษัทัท ศิศิคคริรินนทร์
งบกระแสเงินสด
งบแสดงฐำนะกำรเงิ
น (ต่ อ)
สำหรับณปี วัสิน้นทีสุ่ ด31วันธันทีวำคม
่ 31 ธัน2559
วำคม 2559
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้นงบการเงิ
(ต่ อ) นรวม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสาหรับปี
หมายเหตุ
รายการปรับปรุ งกระทบกาไรสาหรับปี เป็ นเงินสดจากกิจกรรมด
าเนินงาน
ค่าเสื่ อถ้ มราคาและค่
าใช้จ่ายตัดจ่าย
ส่ วนของผู
ือหุ ้น
ูญและหนี
ทุนหนี
เรื ้อสนหุ
้น ้ สงสัยจะสู ญ (โอนกลับ)
26
ค่ทุานเผืจดทะเบี
่อการด้อยนยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
หุ ้นสามัญ 151,009,415 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 6.50 บาท
ส่วนแบ่งผล (กาไร) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
หุ ้นสามัญ 140,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 6.50 บาท
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายทรัพย์สิน
าระแล้วพนักงาน
ค่ทุานใช้ทีจ่อ่าอกและช
ยผลประโยชน์
หุ ้นสามั
ดอกเบี
้ ยรับญ 151,009,415 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.50 บาท
ดอกเบี
้ ยจ่าญย 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.50 บาท
หุ ้นสามั
าใช้นจมู่ายภาษี
ได้ญ
ส่ วค่นเกิ
ลค่าหุเ้นงินสามั
26
กส่าไรจากการด
าเนิ
น
งานก่
อ
นการเปลี
่
ย
นแปลงในสิ
น
ทรั
พ
ย์
วนเกินทุนจากการลดทุน
และหนี้สินดาเนินงาน
ส่ วนเกินทุนจากการจาหน่ายหุ ้นทุนซื้อคืน
สิ นทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
กาไรสะสม
ลูกหนี้ การค้า
จัดสรรแล้
รายได้
คา้ งรัวบ
ารองตามกฎหมาย
27
ลูกสหนี
้ อื่น
สิยังนไม่
ค้าไคงเหลื
อ
ด้จดั สรร
นทรันพทุย์นหจากการตี
มุนเวียนอื
่น พย์สิน
ส่ วสินเกิ
ราคาทรั
15
ทรัพย์ไถ้ ม่ือหหุมุ้นนบริเวีษยทันอืใหญ่
่น
รวมส่สิวนนของผู
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
12
เจ้าหนี้การค้า
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
เจ้าหนี้อื่น
รวมหนี
หนี้ ส้ สิ นิ นและส่
หมุนวเวีนของผู
ยนอื่น ถ้ ือหุ้น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากการดาเนินงาน
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

2559

2558

บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม 115,523,238 178,707,349
งบการเงินเฉพาะกิ115,613,055
จการ
190,190,681
2559
2558
2559
2558
242,007,328 164,141,341 233,367,274
163,262,326
6,162,528
(2,140,919)
6,162,528
(2,140,919)
(2,870,400)
(2,870,400)
(66,685,621)
(70,612,654)
981,561,198
981,561,198
(1,524,181)
(1,725,123)
910,000,000
910,000,000
(238,091)
121,487
(238,092)
121,487
7,274,034
6,670,638
6,441,803
6,670,638
981,561,198
981,561,198
(125,217)
(425,510)
(105,057)
(554,660)
66,518,004 780,000,000
32,847,177
62,278,711 780,000,000
32,847,177
46,206,806 170,000,000
28,509,256 1,350,152,491
42,533,811 170,000,000
28,951,186
1,350,152,491
7,107,485
7,107,485
7,107,485
486,915,871 343,521,585 455,665,273
105,081,744
105,081,744
105,081,744

7,107,485
344,770,290
105,081,744

(36,037,300)
(9,077,956) (33,080,990)
(8,496,052)
(31,311,147)
8,310,574 (31,311,147)
8,310,574
50,578,248
44,797,595
50,578,248
44,797,595
7,072,944
(556,488)
8,851,949
(6,418,042)
(7,366,584) 510,848,564
(5,295,160) 614,589,635
(6,930,053) 510,385,746
(5,176,514)
626,056,073
4,745,391 295,965,147
(393,150) 290,206,499
1,035,828 295,965,147
797,228
290,206,499
363,349 1,913,800,535
(232,740)3,399,277,300
(129,800) 1,913,337,717
(89,740)
3,410,743,738
65,205,316
26,480,086
4,880,749
28,557,413
2,909,158
3,475,949,054 1,913,800,535 3,399,277,300 1,913,337,717
(9,761,552)
24,037,439
(9,516,632)
23,507,210
5,286,603,783
3,456,306,410
4,831,940,335
3,448,889,250
1,140,945
1,472,026
1,482,778
821,462
895,000
442,242,003 367,561,879 414,624,619
360,935,574
(2,134,370)
(473,500) (2,134,370)
(473,500)
(27,159,344) (33,732,247) (25,994,472) (33,656,128)
412,948,289 333,356,132 386,495,777
326,805,946

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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- 14 บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
บาท
งบการเงินรวม
2559
2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ คราวในเงินฝากประจา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดจ่ายค่าก่อสร้าง ตกแต่ง ต่อเติม อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายค่าก่อสร้างอาคารและส่วนปรับปรุ งที่ดินบนสิ ทธิการเช่า
เงินสดรับจากการจาหน่ายทรัพย์สิน
เงินฝากประจาธนาคารที่มีภาระค้าประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายเงินให้กูย้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดรับเงินให้กูย้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั
เงินสดรับเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระหนี้เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระหนี้ สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายเงินปันผล
เงินสดรับจากการจาหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(22,832)
(28,886)
(22,832)
(234,552,441) (517,390,026) (232,868,983)
(1,686,588)
(2,987,493) (1,686,588)
(1,719,448) (12,848,210) (1,719,448)
240,000
5,000
240,000
(3,693)
(4,587)
(3,693)
125,217
425,510
105,057
(237,619,785) (532,828,692) (235,956,487)

(28,886)
(500,718,112)
(2,902,493)
(12,848,210)
5,000
(4,587)
554,660
(515,942,628)

(94,858,291)
55,266,910 (90,085,989)
3,675,839
220,000,000 263,980,429 220,000,000
(220,799,361) (79,323,895) (215,323,828)
(55,711,225) (36,347,931) (53,188,967)
(67,750,748) (54,023,531) (63,569,492)
(86,904,151) (100,396,757) (86,904,151)
150,000,000
150,000,000
(156,023,776)
49,155,225 (135,396,588)

55,266,910
(16,541,276)
6,991,081
263,980,429
(79,323,895)
(36,347,931)
(54,023,531)
(100,396,757)
39,605,030

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรับโอน ณ วันโอนกิจการ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

19,304,728
16,267,993
21,286,987
56,859,708

(150,317,335)
171,604,322
21,286,987

15,142,702
17,571,868
32,714,570

(149,531,652)
167,103,520
17,571,868

ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
1. บริ ษทั มีการซื้อทรัพย์สินโดยการก่อหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว

30,780,945

164,465,625

30,780,945

164,465,625

2. เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 บริ ษทั รับโอนหุ้นของบริ ษทั โรงพยาบาลศิคริ นทร์หาดใหญ่ จากัด ที่ถือโดย บริ ษทั ศิคริ นทร์ หาดใหญ่ โฮลดิ้ง จากัด
จานวน 41,170,499 หุ้น ในมูลค่า 1,231.71 ล้านบาท โดยบริ ษทั ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวน 25,009,415 หุ้น ให้แก่บริ ษทั ศิคริ นทร์
หาดใหญ่ โฮลดิ้ง จากัด เป็ นการตอบแทน แทนการชาระค่าหุ้นด้วยเงินสด โดยราคาหุ้น ณ วันโอนกิจการมีราคาปิ ดอยูท่ ี่ 49.25 บาทต่อหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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- 15 บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2559
1. เรื่องทัว่ ไป
(ก) สถานะทางกฎหมาย
บริ ษทั ได้จดทะเบี ยนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 กับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2537
(ข) ภูมิลาเนา ลักษณะธุ รกิจ และจานวนพนักงานของบริ ษทั
ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน)
มีสถานประกอบการโรงพยาบาล ดังนี้
1. โรงพยาบาลศิคริ นทร์

2. โรงพยาบาลรัทริ นทร์

ที่ต้ งั

4/29 หมู่ 10 ถนนศรี นคริ นทร์
แขวงบางนา เขตบางนา
กรุ งเทพมหานคร 10260
999/23-29 ถนนสุขมุ วิท
ตาบลบางปูใหม่ อาเภอเมือง
สมุทรปราการ 10280

ประเภทธุรกิจ

จานวนพนักงาน (คน)
2559
2558

“โรงพยาบาล”
รักษาโรคทัว่ ไป

ขนาด 235 เตียง

1,368

1,303

ขนาด 100 เตียง

174

204

2. เกณฑ์ กำรเสนองบกำรเงิน
2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงินนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ที่กฎหมายกาหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชี พ
พ.ศ.2547 โดยได้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการแสดงรายการได้จดั ทาขึ้น
ตามแบบกาหนดรายการย่อที่ตอ้ งมีในงบการเงิน สาหรับบริ ษทั มหาชนจากัด ที่กาหนดโดยประกาศ
กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบาย
การบัญชี
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษทั ใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว
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2.2 หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงินรวม
2.2.1 งบการเงินรวมได้จดั ทาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
ดังนี้
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั เอส เค อาร์ แมเนจเมนท์ จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่ จากัด

ประเภทธุ รกิจ
ร้านอาหารและให้เช่าพื้นที่
โรงพยาบาล

อัตราส่วนของการถือหุ น้
(ร้อยละของจานวนหุ น้ จดทะเบียน)
2559
2558
ที่ต้ งั สานักงานใหญ่
99.99
99.99 กรุ งเทพมหานคร
94.11
สงขลา

บริ ษทั ได้เข้าทารายการรับโอนกิ จการบริ ษทั โรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่ จากัด
และได้อานาจควบคุ ม กิ จการ มี ผลท าให้บ ริ ษ ทั โรงพยาบาลศิ ค ริ นทร์ หาดใหญ่ จากัด มี
สถานะจากบริ ษทั ร่ วมมาเป็ นบริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ถื อหุ ้นโดยตรงในสัดส่ วนร้ อยละ 94.11
(รวมหุ ้นเดิมที่บริ ษทั ถืออยู่ร้อยละ 11.77) และบริ ษทั ต้องนามาจัดทางบการเงินรวมของกลุ่ม
บริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เป็ นต้นไป
2.2.2 บริ ษทั บันทึกบัญชีโดยวิธีซ้ื อ สาหรับการซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
2.2.3 นโยบายการบัญชีที่สาคัญของบริ ษทั ย่อยในส่ วนของรายการบัญชีที่เหมือนกันใช้นโยบายการ
บัญชีเช่นเดียวกับบริ ษทั ใหญ่
2.2.4 ยอดคงเหลื อระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยและรายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสาคัญได้ถูกตัด
ออกจากงบการเงินรวมแล้ว
2.2.5 ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม คือ จานวนกาไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั
ย่อยส่ วนที่ ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกาไรหรื อ
ขาดทุนรวม และส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดงฐานการเงินรวม
3. มำตรฐำนกำรบัญชี ทมี่ ีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุ งใหม่มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การ
ตีความมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ดังต่อไปนี้
กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง สิ นค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง สัญญาเช่า
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง รายได้
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
และเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล
เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ มื
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อง การบัญชีและการรายงานโครงการ
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
เรื่ อง กาไรต่อหุน้
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เรื่ อง การประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้นและสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เรื่ อง เกษตรกรรม
เรื่ องการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เรื่ อง การรวมธุรกิจ
เรื่ อง สัญญาประกันภัย
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
และการดาเนินงานที่ยกเลิก
เรื่ อง การสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
เรื่ อง ส่ วนงานดาเนินงาน

- 18 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1
(ปรับปรุ ง 2558)
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เรื่ อง งบการเงินรวม
เรื่ อง การร่ วมการงาน
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยใน
กิจการอื่น
เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
เรื่ อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม
ดาเนินงาน
เรื่ อง สัญญาเช่าดาเนินงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู้ ช่า
เรื่ อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
ทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
เรื่ อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้นตาม
รู ปแบบกฎหมาย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลง สัมปทาน
บริ การ
เรื่ อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การ
โฆษณา
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์

เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการ
รื้ อถอน การบูรณะและหนี้สินที่มีลกั ษณะ
คล้ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่ อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย
(ปรับปรุ ง 2558)
สัญญาเช่าหรื อไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 เรื่ อง สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน
(ปรับปรุ ง 2558)
การบูรณะและการปรับปรุ งสภาพ แวดล้อม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 เรื่ อง การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการ
(ปรับปรุ ง 2558)
บัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ องการ
รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงิน
เฟ้ อรุ นแรง
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14
(ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า

เรื่ อง ข้อจากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการ
ผลประโยชน์ ข้อกาหนดเงินทุนขั้นต่าและ
ปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สาหรับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558)
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่ อง สัญญาสาหรับการก่อสร้าง
(ปรับปรุ ง 2558)
อสังหาริ มทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่ อง การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 20 เรื่ อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิต
(ปรับปรุ ง 2558)
สาหรับเหมืองผิวดิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 21 เรื่ อง เงินที่นาส่ งรัฐ
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่
ออกและปรับปรุ งใหม่ขา้ งต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินสาหรับปี ปัจจุบนั
4. นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ
4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้จากการประกอบธุ รกิจโรงพยาบาลโดยส่ วนใหญ่ประกอบด้วย รายได้ค่ารักษาพยาบาล
ค่าห้องพัก ค่าเวชภัณฑ์และค่ายา โดยจะบันทึกรายได้เมื่อได้ให้บริ การหรื อเมื่อได้ส่งมอบสิ นค้าแก่
ลูกค้าแล้ว
รายได้ค่ารักษาพยาบาลในระบบประกันสังคมรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้จากการขายอาหารและเครื่ องดื่ม รับรู้รายได้เมื่อได้ส่งมอบสิ นค้าแล้ว
รายได้ค่าเช่า รายได้อื่น ต้นทุน และค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
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4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารและเงินลงทุน
ระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง ซึ่ งถึงกาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มา
และไม่มีขอ้ จากัดในการเบิกใช้
4.3 ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หกั ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ (ถ้ามี)
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญคานวณด้วยวิธีอตั ราร้ อยละของลูกหนี้ ที่คา้ งชาระจาแนกตามอายุของ
ลูกหนี้ ประเมิ นโดยการวิเคราะห์ ประวัติการช าระหนี้ และการคาดการณ์ เกี่ ยวกับการช าระหนี้ ใน
อนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจาหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็ นหนี้สูญ
4.4 สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลื อ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า
ต้นทุนของสิ นค้าคานวณโดยวิธีเข้าก่อน - ออกก่อน
ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วย ต้นทุนที่ซ้ือ ต้นทุนในการดัดแปลงหรื อต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยูใ่ น
สถานที่และสภาพปัจจุบนั
มูล ค่ า สุ ท ธิ ที่ จะได้รับ เป็ นการประมาณราคาที่ จะขายได้จากการด าเนิ นธุ รกิ จปกติ หัก ด้วย
ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นในการขาย
4.5 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม หมายถึ ง กิ จการที่อยู่ภายใต้อิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญของบริ ษทั กล่าวคือ มี
อานาจในการเข้าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน และการดาเนินงานของ
กิจการ แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมแสดงโดยวิธีส่วนได้เสี ย
ในงบการเงิ นรวม หากบริ ษทั ร่ วมมีผลขาดทุนเกิ นทุนจะรับรู้ส่วนได้เสี ยในเงินลงทุนดังกล่าวเพียง
เท่ากับศูนย์เท่านั้น
บริ ษทั ย่อย หมายถึง กิจการที่บริ ษทั มีอานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดาเนินงาน
ซึ่งโดยทัว่ ไปแล้วบริ ษทั จะถือหุ น้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงมากกว่ากึ่งหนึ่ง
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อยบันทึกด้วยวิธีราคาทุนสุ ทธิ
จากค่าเผือ่ การด้อยค่าเงินลงทุน (ถ้ามี) ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนจะบันทึกเป็ นขาดทุนใน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จและตามงบการเงินรวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อยบันทึกด้วยวิธี
ส่ วนได้เสี ย
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เงินลงทุนทัว่ ไป - เงินลงทุนในบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันและบริ ษทั อื่น
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึ ง กิจการที่บริ ษทั ถือหุ ้นน้อยกว่าร้อยละ 20 และหรื อกิจการที่มี
ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวบางส่ วนร่ วมกันไม่ว่าในทางตรงหรื อ
ทางอ้อม
บริ ษทั อื่น หมายถึง กิจการที่บริ ษทั ถือหุน้ แต่ไม่มีอานาจควบคุมหรื อมีส่วนร่ วมในการกาหนด
นโยบายใด ๆ
เงินลงทุนทัว่ ไปในบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันและบริ ษทั อื่น แสดงด้วยวิธีราคาทุนสุ ทธิ จากค่าเผื่อ
การด้อยค่าเงิ นลงทุน (ถ้ามี) ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนจะบันทึกเป็ นขาดทุนในงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
4.6 ค่าความนิยม
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้วิธีซ้ื อสาหรับการบันทึกบัญชีการรวมธุ รกิจและวัดมูลค่าต้นทุนการ
ซื้ อธุรกิจด้วยมูลค่ายุติธรรมของผลรวมของสิ่ งตอบแทนที่โอน ณ วันที่ซ้ือ และจานวนของส่ วนของผู้
ที่ไม่มีอานาจควบคุ มในผูถ้ ูกซื้ อ ในการรวมธุ รกิจแต่ละครั้ง บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะวัดมูลค่าส่ วน
ของผูท้ ี่ไม่มีอานาจควบคุ ม (ถ้ามี) ในบริ ษทั ย่อยด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อมูลค่าของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่
ระบุได้ของผูถ้ ูกซื้ อตามสัดส่ วนของหุ น้ ที่ถือโดยผูท้ ี่ไม่มีอานาจควบคุมนั้น
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อธุ รกิจเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่ตน้ ทุน
ดังกล่าวเกิดขึ้นและเมื่อได้รับบริ การ
ค่าความนิ ยมจากการรวมธุ รกิ จ คือ ต้นทุนการรวมธุ รกิจที่สูงกว่าส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ใน
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ระบุได้ของบริ ษทั ย่อย หากต้นทุนการรวมธุรกิจต่ากว่าส่ วนได้เสี ย
ของบริ ษทั ในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ระบุได้ของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั จะรับรู้ส่วนต่างนี้เป็ น
กาไรในกาไรหรื อขาดทุนทันที
ค่าความนิ ยมจากการรวมธุ รกิจ บันทึกในราคาทุน ณ วันที่ซ้ื อธุ รกิจ และหลังจากนั้นค่าความ
นิยมจะวัดค่าด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่าในค่าความนิยม ไม่
สามารถโอนกลับได้
4.7 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุ น แสดงด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการ
ด้อยค่า
ค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทอาคาร คานวณจากราคาทุนโดยวิธี
เส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 30 ปี ค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
รวมอยูใ่ นการคานวณผลการดาเนินงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีนโยบายที่จะประเมินราคาสิ นทรัพย์ดงั กล่าวใหม่ในทุก ๆ ห้าปี
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4.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน แสดงในราคาประเมิน
ราคาทุ นรั บ รู ้ เมื่ อเริ่ มแรกที่ ไ ด้สิ นทรั พย์มารวมถึ งต้นทุ นทางตรงอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวกับการจัดหา
สิ นทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามวัตถุประสงค์รวมทั้งต้นทุนในการรื้ อถอน
ขนย้าย และการบูรณะสถานที่ต้งั ของสิ นทรัพย์ซ่ ึงเป็ นภาระผูกพันของกิจการ (ถ้ามี)
อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาประเมินหลังหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ
ของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
อาคารและส่ วนประกอบ
15-30 ปี
อื่น ๆ
5-10 ปี
ตั้งแต่ปี 2542 บริ ษทั ได้เปลี่ ยนแปลงการวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้มูลค่าเริ่ มแรกของที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ จากเดิมที่บนั ทึกไว้ราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม มาเป็ นราคาที่ตีใหม่ (ซึ่ งเป็ น
แนวทางที่อาจเลือกปฏิบตั ิได้ตามมาตรฐาน) ซึ่งถือตามราคาประเมินของผูป้ ระเมินอิสระ ส่ วนเกินทุน
จากการตีราคาดังกล่าวได้แสดงไว้ใน “ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์” ภายใต้ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
และทยอยตัดจ่ายค่าเสื่ อมราคาของส่ วนที่ตีราคาเพิ่มตามอายุการใช้งานที่เหลือไปยังกาไรสะสม
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีนโยบายที่จะประเมินราคาสิ นทรัพย์ดงั กล่าวใหม่ในทุก ๆ ห้าปี
ต้นทุนการกูย้ ืมซึ่ งเกิดขึ้นในช่ วงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุน
ของอาคาร
4.9 ต้นทุนการกูย้ มื
ต้นทุนการกูย้ ืมของเงิ นกูท้ ี่ใช้ในการจัดหาหรื อก่อสร้างสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานานใน
การทาให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้หรื อขาย ได้ถูกนาไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกว่าสิ นทรัพย์
นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ ส่ วนต้นทุนการกูย้ ืมอื่นถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่
เกิดรายการ ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วย ดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูย้ มื นั้น
4.10 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ซึ่ งได้แก่ โปรแกรมสาเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์ แสดงตามราคาทุนหลังหักค่า
ตัดจาหน่ายสะสม
ค่าตัดจาหน่ ายบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ คานวณโดยวิธีเส้นตรงตาม
เกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของโปรแกรมสาเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์ เป็ นเวลา 5 ปี นับแต่วนั ที่
สามารถใช้งานได้
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4.11 สิ ทธิการเช่า
สิ ทธิ การเช่าแสดงตามราคาทุนหลังหักรายจ่ายตัดจ่ายสะสม รายจ่ายตัดจ่ายของสิ ทธิ การเช่า
บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า
สิ ทธิ การเช่าที่ดิน
10 - 20 ปี
อาคารบนสิ ทธิ การเช่าที่ดิน
15 - 20 ปี
สิ ทธิ การใช้ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
9 - 20 ปี
4.12 สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่ าทรั พย์สินที่ ได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนในความเป็ นเจ้าของในทรัพย์สิน
ให้กบั บริ ษทั และบริ ษทั มี ความตั้งใจที่จะใช้สิทธิ ในการซื้ อทรัพย์สินเมื่อถึ งวันที่ครบกาหนดของ
สัญญาเช่า ถูกบันทึกเป็ นสัญญาเช่าการเงิน
ณ วันเริ่ มต้นสัญญาเช่ าทางการเงิ น ต้นทุนของทรัพย์สินถูกบันทึกไว้พร้อมกับภาระผูกพัน
สาหรับการจ่ายค่าเช่าในอนาคตโดยไม่รวมจานวนดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายทางการเงินบันทึกเป็ นค่าใช้จ่าย
ในงวดปี ปัจจุบนั ตามสัดส่ วนของยอดคงเหลือ
4.13 สัญญาเช่าดาเนินงาน
สัญญาเช่าทรัพย์สินที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนแก่เจ้าของทรัพย์สินยังเป็ นของผูใ้ ห้เช่าจะถูก
จัดเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน โดยบริ ษทั จะบันทึกการจ่ายชาระค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่าดาเนินงานเป็ น
ค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาของสัญญา
4.14 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ตามบัญชี ของบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินว่า มีขอ้
บ่งชี้เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้จะทาการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้ เมื่ อมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่าตามบัญชี ของหน่ วย
สิ นทรัพย์ที่ก่ อให้เกิ ดเงิ นสดสู งกว่ามูลค่าที่ จะได้รับคื น ขาดทุ นจากการด้อยค่าบันทึ กในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสิ นทรัพย์เพิ่มของสิ นทรัพย์ชิ้น
เดียวกันที่ เคยรับรู ้ ในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น และมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณี น้ ี ให้รับรู้ในส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึ่ งได้บนั ทึกในส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น และมีความชัดเจนว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่ งเคยบันทึกในส่ วนของ
ผูถ้ ื อหุ ้นจะถูกรั บรู ้ ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ยอดขาดทุนที่รับรู้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเป็ น
ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซ้ื อกับมูลค่ายุติธรรมในปั จจุบนั ของสิ นทรัพย์ทางการเงินหักขาดทุนจาก
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
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4.15 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ
เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่ งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยถื อว่าเงิ น
ชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ
ได้ทาการประเมิ นภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งหลักการประมาณการ
ดังกล่าวต้องใช้ขอ้ สมมติที่หลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนใน
อนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน อัตราการมรณะและอัตราเงินเฟ้ อ
ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains
and losses) สาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทนั ทีในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
4.16 หุน้ ทุนซื้อคืน
หุ ้นทุ นซื้ อคืนแสดงมูลค่าในงบดุลด้วยราคาทุนเป็ นรายการหักจากส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด
หากราคาขายของหุ ้ นทุ นซื้ อคื นสู งกว่า ราคาซื้ อของหุ ้นทุ นซื้ อคื น บริ ษ ทั จะรั บ รู้ ผลต่ างเข้าบัญชี
ส่ วนเกิ นมูลค่ าหุ ้นทุ นซื้ อคื นและหากราคาขายของหุ ้นทุนซื้ อคืนต่ ากว่าราคาซื้ อของหุ ้นทุนซื้ อคื น
บริ ษทั จะนาผลต่างหักจากส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นทุนซื้ อคืนให้หมดไปก่อน แล้วจึงนาผลต่างที่เหลืออยูไ่ ป
หักจากบัญชีกาไรสะสม
4.17 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงิ นได้ (ถ้ามี ) ตามจานวนที่ จะต้องจ่าย คานวณตาม
หลักเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ของกาไรก่อนภาษีเงินได้ หลังจาก
ปรับปรุ งบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่ งไม่สามารถถือเป็ นรายจ่ายในการคานวณภาษีและหักออก
ด้วยรายการที่ได้รับยกเว้นหรื อไม่ถือเป็ นรายได้ในการคานวณภาษี
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะคานวณขึ้นจากผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่าง
มูลค่า ตามบัญชี กบั ฐานภาษีของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินนั้น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน รายการ
เปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกรับรู้เป็ นรายได้ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชี หรื อค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี โดยจะรับรู้ในกาไรขาดทุน เว้นแต่ในส่ วนที่
เกี่ยวกับรายการที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีจะถูกรับรู้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื่อมีความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะมีกาไรทางภาษีจากการดาเนินงานในอนาคต
เพียงพอที่จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ได้และผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ ง
เสี ยภาษีทุกรายการจะถูกรับรู ้เป็ นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีถูกวัดมูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีเงินได้สาหรับงวด
ที่บริ ษทั คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรื อจะจ่ายชาระหนี้ สิน
ภาษีเงินได้ โดยใช้อตั ราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยูห่ รื อที่คาดได้ค่อนข้างแน่นอน
ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูก
ทบทวนและปรับลดมูลค่า เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั จะไม่มีกาไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอต่อการนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์ได้
สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะหักกลบกันได้ก็
ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิ ตามกฎหมายและภาษีเงินได้น้ ีประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน
ดังนั้นบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจึงหักกลบสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชีในการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินแทนการแสดงแยกจากกัน
4.18 มูลค่ายุติธรรมสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่เกี่ ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นใน
กรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้
บริ ษทั จะใช้วธิ ี ราคาทุนหรื อวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ระดับที่ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์
หรื อหนี้ สินอย่างเดียวกัน
ระดับที่ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้
โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คานวณมาจากราคาตลาด)
สาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
ระดับที่ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
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4.19 การใช้ดุลพินิจและประมาณการการทางบัญชีที่สาคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลย
พินิจและการประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ดัง กล่ า วนี้ ส่ ง ผลกระทบต่อ จ านวนเงิ น ที่ แ สดงในงบการเงิ น และต่ อ ข้อ มูล ที่ แ สดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ น ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการที่สาคัญมีดงั นี้
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงิน
ในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
รายได้ค่าบริ การทางการแพทย์คา้ งรับ
รายได้ค่าบริ การทางการแพทย์คา้ งรับเป็ นรายได้ค่าบริ การทางการแพทย์ที่ยงั ไม่ได้รับจาก
สานักงานประกันสังคม ซึ่งบริ ษทั ไม่สามารถทราบจานวนเงินที่จะได้รับแน่นอน ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
จึ ง ได้ป ระมาณการรายได้ค ้า งรั บ ดัง กล่ า วตามหลัก เกณฑ์ วิธี ก ารและเงื่ อนไขตามที่ ก าหนดโดย
หน่วยงานดังกล่าวและจากจานวนเงินที่ได้รับจริ งครั้งล่าสุ ดควบคู่ไปกับภาวะการณ์ในปัจจุบนั
ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสิ นค้าคงเหลือนั้น โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุ ทธิ
ที่จะได้รับพิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุ รกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสิ นค้า
นั้น และค่า เผื่อส าหรั บ สิ น ค้า เก่ า ล้า สมัย เคลื่ อนไหวช้าหรื อเสื่ อมคุ ณภาพพิ จารณาจากอายุ
โดยประมาณของสิ นค้าแต่ละชนิด จานวนค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือที่ประมาณได้ เมื่อ
นามาเปรี ยบเทียบกับจานวนเดิมที่มีในบัญชี ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือทั้งที่ลดลงและ
เพิ่มขึ้นจะแสดงเป็ นค่าใช้จ่ายภายใต้หวั ข้อต้นทุนขายและบริ การในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
ในการพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย โดยฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้อง
ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากเงินลงทุนนั้น รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลด
ที่เหมาะสมในการคานวณหามูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดนั้นๆ
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ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน
ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริ ษทั ได้
โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนและค่าเสื่ อมราคา
ในการคานวณค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการ
ประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในแต่
ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตาม
บัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้
และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
ในการเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ฝ่ ายบริ หารใช้วิธีพิจารณาจาก
รายได้โดยอ้างอิงจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมในงวดปัจจุบนั และงวดก่อนโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่ อมราคา
ในการคานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณอายุ
การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการ
ให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ ากว่ามูลค่าตาม
บัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้
และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการ
ด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจาก
สิ นทรัพย์ หรื อ หน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการ
คานวณหามูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดนั้น ๆ
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สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรั พ ย์ภ าษี เงิ นได้ร อการตัด บัญ ชี จ ะรั บรู้ ส าหรั บ ผลแตกต่ า งชั่ว คราวที่ ใ ช้หัก ภาษี และ
ขาดทุนทางภาษี ที่ไม่ได้ใช้เมื่อมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพีย ง
พอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณ
การว่าควรรับรู้จานวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวน
กาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานของพนัก งานประมาณขึ้ น ตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่ น อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะและอัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้น
5. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

เงินสด
บัตรเครดิต
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
รวม

บาท
งบการเงินรวม
2559
2558
4,272,177
1,085,141
2,255,641
936,247
5,814,865
1,190,545
44,517,025
18,075,054
56,859,708
21,286,987

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2,895,177
753,000
1,720,594
936,247
5,390,098
1,190,545
22,708,701
14,692,076
32,714,570
17,571,868

เงินฝากธนาคารบัญชีออมทรัพย์ มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 0.125 - 0.750 ต่อปี
6. ลูกหนีก้ ำรค้ ำ
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

ลูกหนี้ผปู้ ่ วยทัว่ ไป
ลูกหนี้บริ ษทั
ลูกหนี้กองทุนทดแทน
ลูกหนี้ประกันสังคม
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

บาท
งบการเงินรวม
2559
2558
15,371,564
7,766,068
194,700,945
118,325,448
3,675,601
3,939,572
3,986,320
5,061,843
217,734,430
135,092,931
(9,258,376)
(3,095,848)
208,476,054
131,997,083

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
12,537,605
7,766,068
147,588,558
117,743,544
3,479,535
3,939,572
3,986,320
5,061,843
167,592,018
134,511,027
(9,258,376)
(3,095,848)
158,333,642
131,415,179

99

100 Annual Report 2016 Sikarin Hospital

- 29 -

ลูกหนี้การค้าแสดงตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระ ดังนี้

อายุ 0 เดือนถึง 3 เดือน
อายุ 3 เดือนถึง 6 เดือน
อายุ 6 เดือนถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวม

บาท
งบการเงินรวม
2559
2558
185,822,239
112,412,767
10,919,834
8,930,193
8,765,916
3,388,934
12,226,441
10,361,037
217,734,430
135,092,931

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ - ลูกหนี้การค้า มีดงั นี้

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ตัดหนี้สูญ
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
138,545,898
111,830,863
9,557,900
8,930,193
7,314,676
3,388,934
12,173,544
10,361,037
167,592,018
134,511,027

บาท

งบการเงินรวม
2559
2558
3,095,848
5,236,767
6,162,528
(538,344)
(1,602,575)
9,258,376
3,095,848

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
3,095,848
5,236,767
6,162,528
(538,344)
(1,602,575)
9,258,376
3,095,848

ฝ่ ายบริ หารได้พิจารณาถึงความเพียงพอของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญว่าเพียงพอสาหรับลูกหนี้ที่คาดว่า
จะเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้
7. รำยได้ ค้ำงรับ
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
รายได้คา้ งรับค่าบริ การทางการแพทย์เหมาจ่าย
6,391,169
6,144,283
รายได้คา้ งรับค่าบริ การทางการแพทย์ตามภาระเสี่ ยง
47,431,052
44,689,068
รายได้คา้ งรับค่าบริ การผูป้ ่ วยในตามกลุ่มโรคร่ วม DRGS
93,805,299
75,852,353
รายได้คา้ งรับค่าบริ การทางแพทย์นอกเหนือเหมาจ่าย
17,418,189
7,048,859
รวม
165,045,709
133,734,563
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บัญชีน้ ีประกอบด้วย

ลูกหนี้อื่นรอดาเนินคดี
ลูกหนี้ สวัสดิการพนักงาน
ลูกหนี้อื่น
เงินทดรองจ่าย
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

บาท
งบการเงินรวม
2559
2558
3,152,035
3,152,035
3,917,750
4,062,688
14,070,343
18,292,985
5,581,605
770,700
26,721,733
26,278,408
(3,152,035)
(3,152,035)
23,569,698
23,126,373

9. สิ นค้ ำคงเหลือ
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

ยา
วัสดุและเวชภัณฑ์ในการรักษาพยาบาล
วัสดุอื่น
รวม
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งบการเงินรวม
2559
2558
43,419,064 29,035,817
20,803,687 11,815,360
27,591,000 21,984,259
91,813,751 62,835,436

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
3,152,035
3,152,035
3,917,750
4,062,688
15,657,676
23,202,420
5,421,802
6,584,069
28,149,263
37,001,212
(3,152,035)
(3,152,035)
24,997,228
33,849,177

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
32,997,021
29,035,817
12,478,975
11,815,360
24,081,371
21,776,137
69,557,367
62,627,314

10. รำยกำรบัญชี ระหว่ ำงบริษัท และบริษัทหรือผู้ทเี่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ ยวข้องกันหมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั ถูกควบคุมโดย
บริ ษทั ไม่ว่าจะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุ มเดี ยวกันกับบริ ษทั รวมถึ งบริ ษทั ที่ ทา
หน้าที่ถือหุน้ บริ ษทั ย่อย และกิจการที่เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้อง
กันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่งถือหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมและมีอิทธิ พล
อย่า งเป็ นสาระส าคัญกับ บริ ษ ัท ผูบ้ ริ หารส าคัญ กรรมการหรื อพนัก งานของบริ ษ ทั ตลอดทั้งสมาชิ กใน
ครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวและกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรายการ บริ ษทั
คานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
บริ ษทั มีรายการทางธุ รกิจกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไข
ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่ วมกัน ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ

102 Annual Report 2016 Sikarin Hospital- 31 รายละเอียดความสัมพันธ์ที่บริ ษทั มีกบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สรุ ปได้ดงั นี้
ชื่อกิจการ

ลักษณะความสัมพันธ์

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอส เค อาร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่ จากัด

เป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 99.99
ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เป็ นบริ ษทั ย่อย
ที่บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 94.11
(เดิมเป็ นบริ ษทั ร่ วมที่บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 11.77)

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั โรงพยาบาลกาญจนบุรี เมโมเรี ยล จากัด
บริ ษทั เขาใหญ่ รี สอร์ท แอนด์ สปา โฮเต็ล จากัด
บริ ษทั จุลดิศ ริ เวอร์ แมนชัน่ จากัด

รายการระหว่างปี
บริ ษทั ย่อย
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น-ส่วนแบ่งรายได้ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม
ค่าใช้จ่าย-ค่าเช่าที่ดิน

เป็ นบริ ษทั ที่บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 6.67
มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
งบการเงินรวม
2559
2558

นโยบายราคา

ตามสัญญา
ตามที่ตกลงร่ วมกัน
ตามที่ตกลงร่ วมกัน

-

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี
บริ ษทั ย่อย
ลูกหนี้ อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (ดูหมายเหตุ ข้อ 20)
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
- บริ ษทั จุลดิศ ริ เวอร์ แมนชัน่ จากัด
หัก ค่าเผื่อความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นจากการจ่ายเงิน
ล่วงหน้าเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์

บาท

-

50,344,336
2,121,675
52,466,011

46,761,339
2,604,018
49,365,357

บาท

งบการเงินรวม
2559
2558
-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2,060,375
10,200,000

133,087
6,549,589
-

50,344,336
2,121,675
52,466,011

46,761,339
2,604,018
49,365,357

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
5,134,227
10,874,358

10,722,404
14,550,197

149,500,000

149,500,000

149,500,000

149,500,000

(149,500,000)
-

(149,500,000)
-

(149,500,000)
-

(149,500,000)
-
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เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
เมื่ อวันที่ 1 เมษายน 2558 บริ ษ ทั ได้ทาสัญญาให้ความสนับสนุ นทางการเงิ น และโอนสิ ทธิ
ใบอนุ ญาตการก่ อสร้ างอาคารในโครงการ Sikarin’s Mall กับบริ ษทั ย่อย โดยบริ ษ ทั ได้ให้ความ
สนับสนุ นทางการเงิ นแก่บริ ษทั ย่อยในวงเงินจานวน 19 ล้านบาท สาหรับทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างโครงการ Sikarin’s Mall ทั้งหมด ตั้งแต่ค่างวดก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์ เงินประกันไฟฟ้ า และอื่นๆ
ที่เกี่ ยวข้องจนโครงการแล้วเสร็ จ และบริ ษทั ได้โอนสิ ทธิ ใบอนุ ญาตการก่ อสร้ างอาคารในโครงการ
Sikarin’s Mall ที่มีมูลค่าจานวน 16.54 ล้านบาท ไปให้แก่บริ ษทั ย่อยในวันเดียวกันนี้ โดยบริ ษทั ย่อย
จะต้องชาระเงินค่าก่อสร้างคืนด้วยการให้บริ ษทั ใช้สิทธิ เหนือพื้นดินทั้งหมดบนที่ดินโฉนดเลขที่ 231,
233 และ 255 ตาบลบางนา อาเภอบางนา กรุ งเทพมหานคร เพื่อใช้เป็ นสถานที่จอดรถสาหรับลูกค้าและ
พนักงานของบริ ษทั ได้โดยไม่เสี ยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ มีกาหนดเวลา 55 เดือน นับตั้งแต่วนั ที่
15 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามสัญญาให้ใช้สิทธิ เหนื อพื้นดิ นฉบับลงวันที่ 15
มิถุนายน 2558
ส่ วนแบ่งรายได้ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 บริ ษทั ได้มีการทาบันทึกข้อตกลงกับบริ ษทั เอส เค อาร์ แมเนจเม้นท์
จากัด เกี่ยวกับการจัดสรรส่ วนแบ่งรายได้จากการขายอาหารและเครื่ องดื่มให้กบั บริ ษทั โดยทั้งสอง
ฝ่ ายตกลงแบ่งสัดส่ วนของรายได้จากการขายอาหารและเครื่ องดื่มในอัตรา 85 : 15 หมายถึงบริ ษทั
ย่อยผูด้ าเนินธุ รกิจได้รับสัดส่ วนในอัตราร้อยละ 85 และบริ ษทั ใหญ่เจ้าของสถานที่ได้รับสัดส่ วนใน
อัตราร้อยละ 15 เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็ นต้นไป
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 บริ ษทั ได้มีการทาบันทึกตกลงเพิ่มเติมกับบริ ษทั เอส เค อาร์ แมเนจ
เม้นท์ จากัด เรื่ องการแบ่งสัดส่ วนรายได้ค่าอาหารและเครื่ องดื่ ม โดยเปลี่ ยนแปลงอัตราส่ วนแบ่ง
รายได้จากเดิม 85 : 15 มาเป็ น 95 : 5 โดยให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป
ค่าเช่าที่ดิน
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ได้ทาสัญญาเช่าช่วงที่ดิน กับ บริ ษทั เอส เค อาร์ แมเนจเม้นท์
จากัดโดยให้บริ ษทั เช่ าช่วงที่ ดินรวม 2 โฉนด เนื้ อที่ 6 ไร่ 2 ตารางวา เป็ นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 โดยกาหนดค่าเช่าในอัตราเดือนละ 850,000.00 บาท
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารนี้เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึง
ผลประโยชน์ตอบแทนในรู ปอื่น ทั้งนี้กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั หมายถึงบุคคลที่กาหนดตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา
ผูบ้ ริ หาร ได้แก่ คณะกรรมการบริ หาร ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล และผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
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11. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
บาท
สัดส่วน

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประเภท

เงินลงทุน

วิธีส่วนได้เสีย

วิธีราคาทุน

ของธุรกิจ

ร้อยละ

2559

2558

2559

2558

เงินปันผล

2559

2558

บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั โรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่ จากัด
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุน - สุทธิ

โรงพยาบาล

11.77

-

61,271,012

-

58,868,160

-

(2,870,400)

-

(2,870,400)

-

58,400,612

-

55,997,760

-

-

บริ ษทั โรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่ จากัด
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 บริ ษทั เข้าทารายการรับโอนกิจการบริ ษทั โรงพยาบาลศิคริ นทร์
หาดใหญ่ จากัด และได้อานาจการควบคุ มทั้งหมด ดังนั้นบริ ษทั โรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่
จากัด จึงเปลี่ยนสถานะจากบริ ษทั ร่ วมมาเป็ นบริ ษทั ย่อย (ดูหมายเหตุขอ้ 12)
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 และ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั บันทึ กส่ วนแบ่งกาไรจากเงิ นลงทุ นในบริ ษทั โรง
พยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่ จากัด เป็ นจานวนเงิน 1.52 ล้านบาท และ 1.73 ล้านบาท ตามลาดับ
บริ ษทั ได้ท าการประเมิ นมู ล ค่า ยุติธ รรมของเงิ นลงทุ น ณ วันก่ อนเข้าควบคุ ม โดยมี มูล ค่ า
สิ นทรัพย์สุทธิ เท่ากับ 1,099.75 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนที่บริ ษทั ถือครองร้อยละ 11.77 ดังนั้นมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุน ณ วันก่อนเข้าควบคุมมีมูลค่าเท่ากับ 129.48 ล้านบาท บริ ษทั จึงรับรู้รายการ
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวในงบกาไรขาดทุนของผูซ้ ้ื อ ดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีส่วนได้เสี ย
วิธีราคาทุน
เงินลงทุน ณ วันต้นงวด
61,271,012
58,868,160
ส่ วนแบ่งกาไรสาหรับงวด
1,524,181
เงินลงทุน ณ วันก่อนเข้าควบคุม
62,795,193
58,868,160
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน ณ วันก่อนเข้าควบคุม
129,480,814
129,480,814
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
66,685,621
70,612,654
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- 34 12. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั เอส เค อาร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่ จากัด

ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั เอส เค อาร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่ จากัด
รวมเงินลงทุน

ประเภทธุรกิจ
ร้านอาหารและให้เช่าพื้นที่
โรงพยาบาล

วิธีส่วนได้เสี ย
2559
2558
8,801,639
3,059,966
1,042,641,893
1,051,443,532
3,059,966

ทุนชาระแล้ว (บาท)
2559
2558
5,000,000
5,000,000
500,000,000
-

สัดส่ วนร้อยละของการลงทุน
2559
2558
99.99
99.99
94.11
-

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

วิธีราคาทุน
2559
2558
4,999,600
4,999,600
1,361,194,503
1,366,194,103
4,999,600

2559

เงินปันผลรับ
-

2558

-

บริ ษทั ย่อยที่มีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมที่มีสาระสาคัญ
บริ ษทั ได้รวมบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งคือ บริ ษทั โรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่ จากัด ซึ่ งมีส่วนได้เสี ยที่
ไม่มีอานาจควบคุมที่มีสาระสาคัญ

ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั โรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่ จากัด

ประเทศที่จดั ตั้ง
และสถานที่หลัก
ของธุรกิจ
ไทย

สัดส่ วนของความเป็ นเจ้าของ
และสิ ทธิในการออกเสี ยงที่
ถือโดยส่ วนได้เสี ยที่ไม่มี
อานาจควบคุม (ร้อยละ)
2559
2558
5.89
-

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จจัดสรร
สาหรับส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจ
ควบคุม
2559
2558
479,712
-

บาท
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
สะสม
2559
65,205,316

2558

ข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั โรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่ จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ก่อนการตัด
รายการระหว่างกัน มีดงั นี้
บาท
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
117,106,540
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
1,363,508,544
หนี้สินหมุนเวียน
หนีสินไม่หมุนเวียน
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รายได้
กาไรสาหรับปี ส่ วนของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้นสุ ทธิ

118,745,802
253,972,253
65,205,316
479,712
24,222,726
(1,586,193)
(16,734,378)
5,902,155

-
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- 35 กำรซื้อธุรกิจในระหว่ ำงปี
บริ ษทั โรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่ จากัด
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2559 ได้มีมติให้บริ ษทั รับโอน
กิจการทั้งหมดของบริ ษทั ศิคริ นทร์ หาดใหญ่ โฮลดิ้ง จากัด (“SHH”) ซึ่ งประกอบด้วยหุ ้นสามัญ
ทั้ง หมดที่ SHH ถื ออยู่ใ นบริ ษ ทั โรงพยาบาลศิ ค ริ น ทร์ หาดใหญ่ จากัด (“SKHY”) จานวน
41,170,499 หุ ้นหรื อคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 82.34 ของหุ ้นสามัญที่ออกและจาหน่ายแล้วของ SKHY
โดยบริ ษทั ออกหุ น้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 25,009,415 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.50 บาท ให้แก่ SHH
ในราคาเสนอขายหุ ้นละ 59.00 บาท ซึ่ งเป็ นราคาที่บริ ษทั ได้เจรจาต่อรองกับ SHH เพื่อเป็ นการตอบ
แทนที่ SHH โอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริ ษทั แทนการชาระค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ด้วยเงินสด
ราคาซื้ อขายข้างต้นมี ที่มาจากการประเมินมูลค่ากิจการของบริ ษทั และ SHH โดยว่าจ้างที่
ปรึ กษาทางการเงินทาการเปรี ยบเทียบมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของบริ ษทั และ SKHY ด้วยวิธี
มูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach : DCF) ทั้งนี้ได้ประเมินมูลค่า
หุ ้นของ SKHY จานวน 41,170,499 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ หุ ้นละ 10 บาทที่บริ ษทั จะได้รับเป็ นการ
ตอบแทนนั้นมีราคายุติธรรมต่อหุ ้นอยูท่ ี่ 35.84 บาทต่อหุ ้น คิดเป็ นอัตราส่ วนแลกหุ ้น (Swap Ratio)
เท่ากับ 1.0000 ต่อ 1.6462 (1 หุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั สามารถแลกหุ ้นสามัญของ SHH ได้
1.6462 หุน้ ) แต่อย่างไรก็ตาม ในวันที่เข้าทารายการวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ราคายุติธรรมของหุ ้น
สามัญของบริ ษทั ที่ให้แก่ SHH มีราคาปิ ดอยูท่ ี่ 49.25 บาทต่อหุ ้น ดังนั้นมูลค่าหุ ้น SKHY ที่บริ ษทั รับ
โอนจึงมีมูลค่าเท่ากับ 1,231.71 ล้านบาท
การทารายการดังกล่าวมีผลทาให้ บริ ษทั โรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่ จากัด มีสถานะเป็ น
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั โดยบริ ษทั ถือหุ ้นโดยตรงในสัดส่ วนร้อยละ 94.11 (รวมหุ ้นเดิมที่บริ ษทั ถืออยู่
ใน SKHY จานวน 5,886,792 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 11.77) และบริ ษทั ต้องนามาจัดทางบการเงินรวม
ของกลุ่มบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เป็ นต้นไป
มูลค่าของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ได้รับมาของบริ ษทั โรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่ จากัด ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยผู้
ประเมินราคาอิสระ บริ ษทั ฟานิ ก แอพเพรซัล จากัด ซึ่ งผูป้ ระเมินใช้วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาดเป็ น
เกณฑ์ในการกาหนดราคาที่ ดิน และส่ วนปรับปรุ งที่ดิน และใช้วิธีมูลค่าต้นทุ นเปลี่ ยนแทนสุ ท ธิ
(Cost Approach) เป็ นเกณฑ์ในการกาหนดราคาอาคาร ส่ วนประกอบอาคาร และอุปกรณ์อื่นๆ มี
รายการดังต่อไปนี้
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สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชี
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สิน
สิ นทรัพย์สุทธิ ในผูถ้ ูกซื้อ
สิ่ งตอบแทนในการซื้ อ - ออกหุน้ สามัญ 25,009,415 หุน้ ราคาปิ ดหุน้ ละ 49.25 บาท
มูลค่ายุติธรรมของส่ วนได้เสี ยในส่ วนที่ผซู้ ้ือถืออยูก่ ่อนในผูถ้ ูกซื้ อ (หมายเหตุ 11)
ราคาทุนจากการรับโอนกิจการ
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้อ
ค่าความนิยม

บาท
16,267,993
74,193,460
21,611,731
5,368,745
1,355,019,900
744,166
6,823,835
5,286,110
1,485,315,940
12,627,408
90,544,578
256,607,533
25,659,457
124,448
385,563,424
1,099,752,516
1,231,713,689
129,480,814
1,361,194,503
64,725,604
1,425,920,107
326,167,591

ณ ปั จ จุ บ ัน บริ ษ ัท ได้ด าเนิ น การให้ มี ก ารวัด มู ล ค่ า ของค่ า ความนิ ย ม ว่า สามารถจ าแนกได้เ ป็ น
สิ นทรัพย์ที่ระบุได้อย่างไรบ้าง โดยการวัดมูลค่านี้อยูร่ ะหว่างกระบวนการจัดทา กระบวนการวัดมูลค่านี้จะ
ถูกดาเนินการให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี นับจากวันที่ซ้ื อกิจการ ซึ่ งหากกระบวนการนี้แล้ว
เสร็ จ บริ ษทั จะทาการปรับปรุ งงบการเงิ นย้อนหลัง เพื่อให้สะท้อนผลของข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับเกี่ ยวกับ
ข้อเท็จจริ งและสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันซื้อกิจการ
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13. เงินลงทุนในบริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน

บริ ษทั โรงพยาบาลกาญจนบุรีเมโมเรี ยล จากัด

สัดส่ วน

บาท

เงินลงทุน

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประเภทธุรกิจ

ร้อยละ

โรงพยาบาล

6.67

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่นในบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ

2559

2558

4,845,895

4,845,895

(4,845,895)

(4,845,895)

-

-

เงินลงทุนในบริ ษทั อื่น - บริ ษทั โรงพยาบาลกาญจนบุรี เมโมเรี ยล จากัด เนื่องจากบริ ษทั ดังกล่าวมีผล
ขาดทุนอย่างต่อเนื่ อง มีขาดทุนสะสมเป็ นจานวนมากและผลการดาเนินงานมีแนวโน้มที่ไม่ดี ดังนั้นบริ ษทั
จึงได้ต้งั ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวแล้วทั้งจานวน
14. อสั งหำริมทรัพย์ เพือ่ กำรลงทุน
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคาร
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
อาคาร
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคาร
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
อาคาร
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ

บาท
งบการเงินรวม
จานวน
ที่ลดลง

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58

จานวน
ที่เพิ่มขึ้น

4,615,000
1,496,248
6,111,248

-

-

-

4,615,000
1,496,248
6,111,248

629,106
5,482,142

50,010

-

-

679,116
5,432,132

บาท
งบการเงินรวม
จานวน
ที่ลดลง

รับเข้า
(โอนออก)

รับเข้า
(โอนออก)

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 57

จานวน
ที่เพิ่มขึ้น

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58

4,615,000
1,496,248
6,111,248

-

-

-

4,615,000
1,496,248
6,111,248

579,233
5,532,015

49,873

-

-

629,106
5,482,142
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ราคาทุน
ที่ดิน
อาคาร
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
อาคาร
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58

หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
อาคาร
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59

4,615,000
1,496,248
6,111,248

-

-

-

4,615,000
1,496,248
6,111,248

629,106
5,482,142

50,010

-

-

679,116
5,432,132

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 57
ราคาทุน
ที่ดิน
อาคาร

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวน
จานวน
รับเข้า
ที่เพิม่ ขึ้น
ที่ลดลง
(โอนออก)

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวน
จานวน
รับเข้า
ที่เพิม่ ขึ้น
ที่ลดลง
(โอนออก)

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58

4,615,000
1,496,248
6,111,248

-

-

-

4,615,000
1,496,248
6,111,248

579,233
5,532,015

49,873

-

-

629,106
5,482,142

บาท
งบการเงินรวม
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี

2559
50,010

2558
49,873

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
50,010
49,873

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน เป็ นที่ดินและอาคารในโครงการจุลดิสปาร์ ค ตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสี มา จานวนพื้นที่ 2 ไร่ 2 งาน 39 ตารางวา ที่ดินและอาคารดังกล่าวใช้เป็ นศูนย์สัมมนา แต่
บริ ษทั ไม่ได้นามาใช้ในการดาเนินการ ซึ่ งผูบ้ ริ หารคาดว่าจะขายต่อไปในอนาคต มูลค่าราคาประเมินล่าสุ ด
ปี 2558 เท่ากับ 12.95 ล้านบาท ซึ่งประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ ผูป้ ระเมินใช้วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด
เป็ นเกณฑ์ในการประเมิน
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- 39 15. ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

ราคาทุน
ที่ดิน
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่วนประกอบอาคาร
อุปกรณ์สานักงาน
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
อุปกรณ์อื่น
ยานพาหนะ
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่วนประกอบอาคาร
อุปกรณ์สานักงาน
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
อุปกรณ์อื่น
ยานพาหนะ
รวม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
ราคาประเมินเพิ่ม - สุทธิ
ที่ดินและส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่วนประกอบอาคาร
อุปกรณ์สานักงาน
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
ยานพาหนะ
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
(ราคาประเมินเพิ่ม) - สุทธิ
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58

จานวน
ที่เพิ่มขึ้น

บาท
งบการเงินรวม
จานวน
ที่ลดลง

158,208,616
102,279,857
2,279,275,787
301,625,756
670,145,556
10,484,047
61,257,824
225,992,334
3,809,269,777

310,200
9,241,018
10,300,038
40,898,080
284,646
120,000
181,451,891
242,605,873

(28,536,772)
(98,440)
(2,973,000)
(31,608,212)

550,285,591
708,494,207
3,940,843
106,530,900
1,038,453,107
3,326,969,912
120,104,690
403,493,712
220,088,138
931,033,334
63,294,411
74,063,104
8,379,469
66,784,293
(320,506,346)
86,937,879
1,684,039,903 * 5,704,307,341

22,181,394
691,859,209
175,869,647
335,737,466
8,551,277
51,171,470
1,285,370,463
2,523,899,314

5,811,523
123,126,337
31,605,475
51,521,880
1,096,759
3,709,608
216,871,582

(28,534,865)
(98,439)
(2,972,998)
(31,606,302)

2,412,434
30,405,351
126,550,257
941,535,803
34,434,295
213,374,552
116,420,995
503,581,902
46,523,553
56,171,589
2,678,469
54,586,549
329,020,003 * 1,799,655,746
3,904,651,595

รับเข้า
(โอนออก)

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59

227,393,171
134,644,984
476,816
6,931,267
510,195

-

(5,221,913)
(80,103)
(1,386,103)
(510,191)

-

227,393,171
129,423,071
396,713
5,545,164
4

369,956,433
2,893,855,747

-

(7,198,310)

-

362,758,123
4,267,409,718
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ราคาทุน
ที่ดิน
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่ วนประกอบอาคาร
อุปกรณ์สานักงาน
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
อุปกรณ์อื่น
ยานพาหนะ
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่ วนประกอบอาคาร
อุปกรณ์สานักงาน
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
อุปกรณ์อื่น
ยานพาหนะ
รวม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
ราคาประเมินเพิ่ม - สุทธิ
ที่ดินและส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่ วนประกอบอาคาร
อุปกรณ์สานักงาน
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
ยานพาหนะ
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
(ราคาประเมินเพิม่ ) - สุทธิ
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
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บาท
งบการเงินรวม
จานวน
ที่ลดลง

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 57

จานวน
ที่เพิม่ ขึ้น

158,208,616
22,318,375
1,426,787,368
224,594,441
493,441,536
10,432,282
61,257,824
681,585,328
3,078,625,770

33,875,849
28,603,042
97,578,520
51,765
602,032,429
762,141,605

(838,974)
(838,974)

19,577,597
621,621,692
153,081,500
296,952,069
8,181,045
47,068,819
1,146,482,722
1,932,143,048

2,104,874
71,441,222
22,795,852
38,785,397
370,232
4,102,651
139,600,228

(712,487)
(712,487)

90,549,946
32,854,993
996,183
8,317,368
2,691,929

136,843,225
104,125,710
-

(2,335,719)
(519,367)
(1,386,101)
(2,181,734)

-

227,393,171
134,644,984
476,816
6,931,267
510,195

135,410,419
2,067,553,467

240,968,935

(6,422,921)

-

369,956,433
2,893,855,747

* รับโอนจากการซื้ อกิจการ 1,355,019,900 บาท (ดูหมายเหตุขอ้ 12)
** โอนไปสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน 1,269,138 บาท
**โอนไปสิ ทธิ การเช่า 29,389,486 บาท

รับเข้า
(โอนออก)

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58

158,208,616
79,961,482
102,279,857
818,612,570
2,279,275,787
49,267,247
301,625,756
79,125,500
670,145,556
10,484,047
61,257,824
(1,057,625,423)
225,992,334
(30,658,624) ** 3,809,269,777
498,923
(1,203,705)
704,782
-

22,181,394
691,859,209
175,869,647
335,737,466
8,551,277
51,171,470
1,285,370,463
2,523,899,314
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ราคาทุน
ที่ดิน
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่ วนประกอบอาคาร
อุปกรณ์สานักงาน
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
อุปกรณ์อื่น
ยานพาหนะ
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่ วนประกอบอาคาร
อุปกรณ์สานักงาน
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
อุปกรณ์อื่น
ยานพาหนะ
รวม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
ราคาประเมินเพิม่ - สุทธิ
ที่ดินและส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่ วนประกอบอาคาร
อุปกรณ์สานักงาน
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
ยานพาหนะ
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
(ราคาประเมินเพิ่ม) - สุทธิ
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
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ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58

จานวน
ที่เพิ่มขึ้น

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวน
ที่ลดลง

153,868 ,616
102,279,857
2,274,615,787
301,422,792
670,145,556
10,432,282
61,257,824
225,992,334
3,800,015,048

8,771,125
10,087,124
40,499,030
47,012
120,000
181,398,124
240,922,415

(28,536,772)
(2,973,000)
(31,509,772)

22,181,394
691,703,876
175,831,830
335,737,466
8,548,123
51,171,470
1,285,174,159
2,514,840,889

5,596,147
120,867,894
31,245,070
49,512,126
347,759
3,636,254
211,205,250

(28,534,865)
(2,972,998)
(31,507,863)

-

27,777,541
812,571,770
178,542,035
385,249,592
8,895,882
51,834,726
1,464,871,546
2,544,556,145

รับเข้า
(โอนออก)

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59

273,009,851
79,350,395
(352,360,246)
-

153,868,616
102,279,857
2,556,396,763
362,323,539
710,644,586
10,479,294
58,404,824
55,030,212
4,009,427,691

227,393,171
134,644,984
476,816
6,931,267
510,195

-

(5,221,913)
(80,103)
(1,386,103)
(510,191)

-

227,393,171
129,423,071
396,713
5,545,164
4

369,956,433
2,884,797,322

-

(7,198,310)

-

362,758,123
2,907,314,268
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ราคาทุน
ที่ดิน
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่ วนประกอบอาคาร
อุปกรณ์สานักงาน
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
อุปกรณ์อื่น
ยานพาหนะ
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่ วนประกอบอาคาร
อุปกรณ์สานักงาน
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
อุปกรณ์อื่น
ยานพาหนะ
รวม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
ราคาประเมินเพิม่ - สุทธิ
ที่ดินและส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่ วนประกอบอาคาร
อุปกรณ์สานักงาน
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
ยานพาหนะ
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
(ราคาประเมินเพิ่ม) - สุทธิ
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

Annual Report 2016 Sikarin Hospital
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวน
ที่ลดลง

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 57

จานวน
ที่เพิ่มขึ้น

รับเข้า
(โอนออก)

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58

153,868,616
22,318,375
1,422,127,368
224,470,351
493,441,536
10,432,282
61,257,824
681,585,328
3,069,501,680

33,875,849
28,524,168
97,578,520
602,032,429
762,010,966

(838,974)
(838,974)

19,577,597
621,621,692
153,075,467
296,952,069
8,181,045
47,068,819
1,146,476,689
1,923,024,991

2,104,874
71,285,889
22,764,068
38,785,397
367,078
4,102,651
139,409,957

(712,487)
(712,487)

90,549,946
32,854,993
996,183
8,317,368
2,691,929

136,843,225
104,125,710
-

(2,335,719)
(519,367)
(1,386,101)
(2,181,734)

-

227,393,171
134,644,984
476,816
6,931,267
510,195

135,410,419
2,058,435,410

240,968,935

(6,422,921)

-

369,956,433
2,884,797,322

153,868,616
79,961,482
102,279,857
818,612,570
2,274,615,787
49,267,247
301,422,792
79,125,500
670,145,556
10,432,282
61,257,824
(1,057,625,423)
225,992,334
(30,658,624) * 3,800,015,048
498,923
(1,203,705)
704,782
-

* โอนให้บริ ษทั ย่อยแสดงเป็ นอาคารบนสิ ทธิการเช่า 16,541,276 บาท (ดูหมายเหตุขอ้ 10)
* โอนไปสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน 1,269,138 บาท
* โอนไปสิ ทธิ การเช่า 12,848,210 บาท

22,181,394
691,703,876
175,831,830
335,737,466
8,548,123
51,171,470
1,285,174,159
2,514,840,889
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ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
- ส่วนของราคาทุน
- ส่วนของราคาประเมินเพิ่ม
กาไร (ขาดทุน) จากการจาหน่ายทรัพย์สิน
ต้นทุนการกูย้ มื ที่รับรู ้เป็ นต้นทุนของอาคาร
อัตราการตั้งขึ้นเป็ นทุน (ร้อยละต่อปี )
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2559

งบการเงินรวม

216,871,582
7,198,310
238,091
1,181,784
5.81

บาท
2558

139,600,228
6,422,921
(121,487)
21,298,997
5.60 - 6.08

การเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
211,205,250
7,198,310
238,092
1,181,784
5.81

139,409,957
6,422,921
(121,487)
21,298,997
5.60 - 6.08

ในปี 2559 บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยได้ล งทุ น ในสิ น ทรั พ ย์ถ าวรเพิ่ ม จ านวน 242.60 ล้า นบาท
ประกอบด้วย ค่าขยายและปรับปรุ งอาคารโรงพยาบาล 190.69 ล้านบาท, ค่าเครื่ องมือแพทย์และอุปกรณ์
40.90 ล้านบาท และเครื่ องตกแต่งอุปกรณ์สานักงานอื่นๆ 10.30 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีส่วนเกิ นทุนจากการตีราคาทรัพย์สินที่
แสดงอยูใ่ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นจานวนเงิน 290.21 ล้านบาท และ 295.96 ล้านบาท เป็ นจานวนเงินที่สุทธิ จาก
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจานวน 72.55 ล้านบาท และ 73.99 ล้านบาท ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมียานพาหนะและเครื่ องมือแพทย์ที่ อยู่
ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาวโดยมีราคาตามบัญชีจานวนเงิน 176.78 ล้านบาท และ 173.11 ล้านบาท ตามลาดับ
โฉนดที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ได้จานองเป็ นประกันเงินเบิกเกินบัญชี และ
เงินกูย้ ืมระยะยาว โดยกรมธรรม์ประกันภัยระบุให้ยกผลประโยชน์จากการประกันภัยอาคารให้แก่ธนาคาร
และมี ที่ดินพร้ อมสิ่ ง ปลู ก สร้ างของบริ ษ ทั ใช้เป็ นหลัก ประกันเพื่ อออกหนัง สื อค้ า ประกันกับ ส านัก งาน
ประกันสังคมในการรับเป็ นสถานพยาบาลในการให้บริ การทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. 2533
บริ ษ ัท และบริ ษัท ย่ อ ยได้ จ ัด ให้ มี ก ารประเมิ น ราคาที่ ดิ น และส่ ว นปรั บ ปรุ ง ที่ ดิ น อาคารและ
ส่ วนประกอบอาคารครั้งล่าสุ ดในเดือนธันวาคม 2558โดยบริ ษทั ฟานิก แอพเพรซัล จากัด ซึ่งเป็ นผูป้ ระเมิน
ราคาอิสระ ผูป้ ระเมินใช้วธิ ี เปรี ยบเทียบราคาตลาดเป็ นเกณฑ์ในการกาหนดราคาที่ดินและอาคารสานักงาน
และใช้มูลค่าต้นทุนเปลี่ยนแทนสุ ทธิ (Cost Approach) เป็ นเกณฑ์ในการกาหนดราคา อาคารโรงพยาบาล
และส่ วนประกอบอาคาร บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยพบว่า ราคาประเมินของสิ นทรัพย์ตามวิธีดงั กล่าวสู งกว่า
มูลค่าสิ นทรัพย์ซ่ ึ งแสดงตามมูลค่ายุติธรรมจากการประเมินในครั้งก่อนเป็ นจานวน 240.97 ล้านบาท (เฉพาะ
กิจการ จานวน 240.97 ล้านบาท) บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกผลกาไรที่ยงั ไม่เกิ ดขึ้นจากการตีราคาสุ ทธิ
ภาษีเงินได้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี 2558 เป็ นจานวนเงิน 192.76 ล้านบาท
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ดังนี้

ที่ดินและส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารสานักงาน
อาคารโรงพยาบาลและส่ วนประกอบอาคาร
รวม

ระดับที่ 1
-

บาท
งบการเงินรวม
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
381,574,000
82,961,000
643,917,000
464,535,000
643,917,000

รวม
381,574,000
82,961,000
643,917,000
1,108,452,000
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ที่ดินและส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารสานักงาน
อาคารโรงพยาบาลและส่ วนประกอบอาคาร
รวม

ระดับที่ 1
-

16. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

ราคาทุน
โปรแกรมสาเร็ จรู ป
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
โปรแกรมสาเร็ จรู ป - สุทธิ

ราคาทุน
โปรแกรมสาเร็ จรู ป
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
โปรแกรมสาเร็ จรู ป - สุทธิ
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บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
381,574,000
73,961,000
643,917,000
455,535,000
643,917,000

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค.58

จานวน
ที่เพิ่มขึ้น

บาท
งบการเงินรวม
จานวน
ที่ลดลง

68,670,196
(44,525,511)
24,144,685

1,686,588
(9,262,316)

-

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค.57

จานวน
ที่เพิ่มขึ้น

บาท
งบการเงินรวม
จานวน
ที่ลดลง

65,682,703
(35,581,954)
30,100,749

1,718,355
(8,943,557)

-

รับเข้า
(โอนออก)
1,560,371 *
(816,205) *

รับเข้า
(โอนออก)
1,269,138 **
-

รวม
381,574,000
73,961,000
643,917,000
1,099,452,000

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค.59
71,917,155
(54,604,032)
17,313,123

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค.58
68,670,196
(44,525,511)
24,144,685

* รับโอนจากการซื้อกิจการ 744,166 บาท (ดูหมายเหตุขอ้ 12)
** รับโอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,269,138 บาท

ราคาทุน
โปรแกรมสาเร็ จรู ป
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
โปรแกรมสาเร็ จรู ป - สุทธิ

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค.58
68,585,196
(44,512,324)
24,072,872

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวน
จานวน
รับเข้า
ที่เพิ่มขึ้น
ที่ลดลง
(โอนออก)
1,686,588
(9,225,224)

-

-

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค.59
70,271,784
(53,737,548)
16,534,236

115
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ราคาทุน
โปรแกรมสาเร็ จรู ป
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
โปรแกรมสาเร็ จรู ป - สุทธิ

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค.57
65,682,703
(35,581,954)
30,100,749

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวน
จานวน
รับเข้า
ที่เพิ่มขึ้น
ที่ลดลง
(โอนออก)
1,633,355
(8,930,370)

-

1,269,138 *
-

บาท
งบการเงินรวม
จานวน
ที่ลดลง

รับเข้า
(โอนออก)

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค.58
68,585,196
(44,512,324)
24,072,872

* รับโอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,269,138 บาท
17. สิ ทธิกำรเช่ ำ
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

ราคาทุน
สิ ทธิ การเช่า - ที่ดิน
อาคารบนสิ ทธิการเช่าที่ดิน
สิ ทธิ การใช้ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
รวม
หัก รายจ่ายตัดจ่ายสะสม
สิ ทธิ การเช่า - ที่ดิน
อาคารบนสิ ทธิการเช่าที่ดิน
สิ ทธิ การใช้ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
รวม
สิ ทธิ การเช่า - สุทธิ

ราคาทุน
สิ ทธิ การเช่า - ที่ดิน
อาคารบนสิ ทธิการเช่าที่ดิน
สิ ทธิ การใช้ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
รวม
หัก รายจ่ายตัดจ่ายสะสม
สิ ทธิ การเช่า - ที่ดิน
อาคารบนสิ ทธิการเช่าที่ดิน
สิ ทธิ การใช้ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
รวม
สิ ทธิ การเช่า - สุทธิ

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค.58

จานวน
ที่เพิ่มขึ้น

4,500,000
65,487,235
57,553,671
127,540,906

1,719,448
1,719,448

-

-

4,500,000
65,487,235
59,273,119
129,260,354

4,499,999
18,791,578
21,254,409
44,545,986
82,994,920

3,761,748
3,159,621
6,921,369

-

(3,508,023)
3,508,023
-

4,499,999
19,045,303
27,922,053
51,467,355
77,792,999

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค.57

จานวน
ที่เพิม่ ขึ้น

4,500,000
48,865,484
44,785,936
98,151,420

-

4,499,999
12,040,896
18,880,331
35,421,226
62,730,194

บาท
งบการเงินรวม
จานวน
ที่ลดลง

6,750,682
2,374,078
9,124,760

** รับโอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 29,389,486 บาท

รับเข้า
(โอนออก)

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค.59

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค.58

-

16,621,751
12,767,735
29,389,486 **

4,500,000
65,487,235
57,553,671
127,540,906

-

-

4,499,999
18,791,578
21,254,409
44,545,986
82,994,920
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ราคาทุน
สิ ทธิ การเช่า
อาคารบนสิ ทธิการเช่าที่ดิน
สิ ทธิ การใช้ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
รวม
หัก รายจ่ายตัดจ่ายสะสม
สิ ทธิ การเช่า
อาคารบนสิ ทธิการเช่าที่ดิน
สิ ทธิ การใช้ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
รวม
สิ ทธิ การเช่า - สุทธิ

ราคาทุน
สิ ทธิ การเช่า - ที่ดิน
อาคารบนสิ ทธิการเช่าที่ดิน
สิ ทธิ การใช้ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
รวม
หัก รายจ่ายตัดจ่ายสะสม
สิ ทธิ การเช่า - ที่ดิน
อาคารบนสิ ทธิการเช่าที่ดิน
สิ ทธิ การใช้ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
รวม
สิ ทธิ การเช่า - สุทธิ
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ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค.58

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวน
จานวน
ที่เพิ่มขึ้น
ที่ลดลง

4,500,000
48,945,959
57,553,671
110,999,630

1,719,448
1,719,448

-

4,499,999
18,116,022
21,254,409
43,870,430
67,129,200

2,528,859
3,159,621
5,688,480

-

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค.57

จานวน
ที่เพิ่มขึ้น

4,500,000
48,865,484
44,785,936
98,151,420

-

4,499,999
12,040,896
18,880,331
35,421,226
62,730,194

รับเข้า
(โอนออก)
(3,508,023)
3,508,023
-

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวน
รับเข้า
ที่ลดลง
(โอนออก)

6,075,126
2,374,078
8,449,204

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค.59
4,500,000
48,945,959
59,273,119
112,719,078
4,499,999
17,136,858
27,922,053
49,558,910
63,160,168

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค.58

-

80,475
12,767,735
12,848,210 *

4,500,000
48,945,959
57,553,671
110,999,630

-

-

4,499,999
18,116,022
21,254,409
43,870,430
67,129,200

* รับโอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 12,848,210 บาท
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคารบางส่ วนรวมถึงส่ วนปรับปรุ งที่ดิน ที่สร้างบนที่ดินเช่า ซึ่ งสัญญาเช่า
ที่ดินระบุวา่ หากมีสิ่งปลูกสร้างเป็ นลักษณะถาวรให้กรรมสิ ทธิ์ ตกเป็ นของผูใ้ ห้เช่าทันที ณ วันที่เลิกสัญญา
เช่า (หมายเหตุ 30)
สิ ทธิ การเช่ามีระยะเวลาการเช่า 10-20 ปี และตัดจาหน่ ายเป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของ
สิ ทธิการเช่า
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118 Annual Report 2016 Sikarin Hospital - 47 18. สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีและหนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2559
2558
6,963,205
451,374
(84,213,267)
(69,894,696)
(77,250,062)
(69,443,322)

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
14,620,807
13,740,560
(98,834,074)
(83,635,256)
(84,213,267)
(69,894,696)

การเปลี่ ย นแปลงของสิ นทรั พ ย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สิ นภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ความแตกต่างของค่าเช่าโดยวิธีเส้นตรงกับ
ตามสัญญา
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนสะสมไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชี
รวม
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ส่ วนที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาสิ นทรัพย์ถาวร
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุน
รวม

บาท
งบการเงินรวม
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี
ในกาไรขาดทุน ในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58

รับโอน
ณ วันโอนกิจการ

619,170
574,080

1,691,944
-

1,232,505
(574,080)

1,545,559
11,001,751
451,374
14,191,934

5,131,891
6,823,835

239,971
1,000,857
(451,374)
1,447,879

(879,636)
(879,636)

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59
3,543,619
6,917,421
11,122,972
21,584,012

73,991,287
9,643,969

-

1,439,662
(2,515,949)

-

72,551,625
12,159,918

83,635,256

-

(14,122,531)
(15,198,818)

-

14,122,531
98,834,074

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 57
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ความแตกต่างของค่าเช่าโดยวิธีเส้นตรงกับตามสัญญา
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนสะสมไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชี
รวม
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ส่ วนที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาสิ นทรัพย์ถาวร
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

บาท
งบการเงินรวม
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี
ในกาไรขาดทุน ในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58

1,047,353
574,080
1,305,589
5,276,040
9,444
8,212,506

(428,183)
239,970
1,239,427
441,930
1,493,144

4,486,284
4,486,284

619,170
574,080
1,545,559
11,001,751
451,374
14,191,934

27,082,084
7,941,908
35,023,992

1,284,584
(1,702,061)
(417,477)

(48,193,787)
(48,193,787)

73,991,287
9,643,969
83,635,256
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ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ความแตกต่างของค่าเช่าโดยวิธีเส้นตรงกับตามสัญญา
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ส่ วนที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาสิ นทรัพย์ถาวร
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุน
รวม

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี
ในกาไรขาดทุน ในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59

619,170
574,080
1,545,559
11,001,751
13,740,560

1,232,505
(574,080)
239,971
861,487
1,759,883

(879,636)
(879,636)

1,851,675
1,785,530
10,983,602
14,620,807

73,991,287
9,643,969

1,439,662
(2,515,949)

-

72,551,625
12,159,918

83,635,256

(14,122,531)
(15,198,818)

-

14,122,531
98,834,074

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 57
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ความแตกต่างของค่าเช่าโดยวิธีเส้นตรงกับตามสัญญา
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ส่ วนที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาสิ นทรัพย์ถาวร
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม
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บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี
ในกาไรขาดทุน ในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58

1,047,353
574,080
1,305,589
5,276,040
8,203,062

(428,183)
239,970
1,239,427
1,051,214

4,486,284
4,486,284

619,170
574,080
1,545,559
11,001,751
13,740,560

27,082,084
7,941,908
35,023,992

1,284,584
(1,702,061)
(417,477)

(48,193,787)
(48,193,787)

73,991,287
9,643,969
83,635,256

19. เงินฝำกประจำทีต่ ิดภำระคำ้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเงินฝากประจาธนาคารจานวน 3.70 ล้าน
บาท และ 1.72 ล้านบาท ตามลาดับ ได้นาไปวางเป็ นหลักประกันสาหรับหนังสื อค้ าประกันบริ ษทั ที่ธนาคาร
ออก (เฉพาะกิจการ 1.72 ล้านบาท)
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20. สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียนอืน่
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ อที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
เงินมัดจาและเงินค้าประกัน
รวม
หัก ค่าเผื่อความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นจากการ
จ่ายเงินล่วงหน้าเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์
สุทธิ

บาท
งบการเงินรวม
2559
2559
149,500,000 149,500,000
7,320,865
4,379,534
156,820,865 153,879,534

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
149,500,000
149,500,000
3,366,334
3,236,534
152,866,334
152,736,534

(149,500,000)
7,320,865

(149,500,000)
3,366,334

(149,500,000)
4,379,534

(149,500,000)
3,236,534

บริ ษทั มีเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ อที่ดินจานวน 149.5 ล้านบาท กับบริ ษทั จุลดิศ ริ เวอร์ แมนชัน่ จากัด
ตกลงราคาเท่ากับ 159.72 ล้านบาท ส่ วนที่ เหลื อจานวน 10.22 ล้านบาท กาหนดให้จ่ายเมื่ อมี การโอน
กรรมสิ ทธิ์ได้จนถึงสิ้ นปี 2543 ปัจจุบนั ที่ดินดังกล่าวผูข้ ายนาไปค้ าประกันกับธนาคารแห่งหนึ่ง ซึ่งอาจทาให้
มีปัญหาในการโอนกรรมสิ ทธิ์ หรื อขอคืนเงินจ่ายล่วงหน้าจากผูข้ าย และเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2545 ศาลได้
พิพากษาให้บริ ษทั จุลดิศ ริ เวอร์ แมนชัน่ จากัด ชาระเงินจานวน 149.5 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อย
ละ 7.5 ต่อปี ขณะนี้อยูใ่ นระหว่างรอเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์เรี ยกประชุมเจ้าหนี้ โดยบริ ษทั ได้ต้ งั ค่าเผื่อความ
เสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น จากการจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ อที่ดินดังกล่าวแล้วทั้งจานวน
21. วงเงินสิ นเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี วงเงิ นสิ นเชื่ อกับธนาคารพาณิ ชย์ใน
ประเทศ วงเงินรวม 1,802.71 ล้านบาทและ 1,187 ล้านบาท ตามลาดับ ดังนี้
ปี 2559
1. วงเงิ นเบิกเกิ นบัญชี และเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิ ชย์สามแห่ ง วงเงินรวม 230.30 ล้าน
บาท (วงเงินคงเหลือ 157.89 ล้านบาท) (เฉพาะกิ จการวงเงิน 210 ล้านบาท วงเงินคงเหลือ 145.45
ล้านบาท)
2. วงเงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคารพาณิ ชย์สองแห่ ง วงเงินรวม 1,518.41 ล้านบาท (เบิกเต็มจานวน
แล้ว) (เฉพาะกิจการวงเงิน 1,218.41 ล้านบาท เบิกเต็มจานวนแล้ว)
3. วงเงินหนังสื อค้ าประกันจากธนาคารพาณิ ชย์สองแห่ง วงเงิน 54 ล้านบาท
ปี 2558
1. วงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคารพาณิ ชย์สามแห่ง วงเงินรวม 170 ล้านบาท
(วงเงินคงเหลือ 68.86 ล้านบาท)
2. วงเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคารพาณิ ชย์สองแห่ง วงเงินรวม 963 ล้านบาท (เบิกเต็มจานวนแล้ว)
3. วงเงินหนังสื อค้ าประกันจากธนาคารพาณิ ชย์สองแห่ง วงเงินรวม 54 ล้านบาท
วงเงินสิ นเชื่อค้ าประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง อาคารชุด และเงินฝากธนาคารบัญชีประจา
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22. เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยมื ระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงิน
บัญชีน้ ีประกอบด้วย
งบการเงินรวม

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะสั้น - ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
รวม

2559
54,416,680
54,416,680

บาท

2558
122,647,562
14,000,000
136,647,562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
46,561,573
122,647,562
14,000,000
46,561,573
136,647,562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินเบิกเกินบัญชี มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ MOR ต่อปี บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยได้จานองโฉนดที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั เป็ นหลักประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีเงินกูย้ ืมระยะสั้นในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงินกับธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ ง
ในประเทศจานวน 1 ฉบับ มูลค่า 14 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ ยร้ อยละ MOR ต่อปี ครบกาหนดช าระในเดื อน
มกราคม 2559 เงินกูย้ มื ระยะสั้นค้ าประกันโดยอาคารชุดของบริ ษทั
23. เงินกู้ยมื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

ยอดคงเหลือยกมาต้นปี
เงินกูย้ มื รับโอน ณ วันซื้ อกิจการ
เงินกูย้ มื เพิ่มระหว่างปี
จ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระหว่างปี
ยอดคงเหลือไปสิ้ นปี
หัก ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สุทธิ

บาท

งบการเงินรวม
2559
2558
766,174,033
581,517,499
256,607,533
220,000,000
263,980,429
(220,799,361)
(79,323,895)
1,021,982,205
766,174,033
(256,497,896)
(191,743,828)
765,484,309
574,430,205

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
766,174,033
581,517,499
220,000,000
263,980,429
(215,323,828)
(79,323,895)
770,850,205
766,174,033
(213,645,896)
(191,743,828)
557,204,309
574,430,205

บริ ษทั มีเงินกูย้ มื ระยะยาว ดังนี้
1. เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 บริ ษทั ได้ทาสัญญากูเ้ งินกับธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศแห่ งหนึ่ ง ใน
วงเงิน 15 ล้านบาท เบิกใช้วงเงินแล้วทั้งหมด 14.75 ล้านบาท โดยบริ ษทั ต้องชาระดอกเบี้ยในอัตรา MLR ต่อปี
ทุกวันสิ้ นเดือนและผ่อนชาระเงินต้นเดือนละไม่นอ้ ยกว่า 250,000 บาท ให้เสร็ จสิ้ นภายใน 60 เดือน
2. เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ได้ทาสัญญาสิ นเชื่ อขอเบิกเงินกูร้ ะยะยาวจากธนาคารพาณิ ชย์ใน
ประเทศแห่ งหนึ่ ง จานวน 238.21 ล้านบาท เพื่อชาระหนี้ เงิ นกูท้ ี่มีอยู่ตามสัญญาเดิ มจานวน 6 ฉบับ แล้วรวม
สัญญาเงินกูใ้ ห้เหลือเพียงฉบับเดียว โดยบริ ษทั ตกลงชาระดอกเบี้ยในอัตรา THBFX 3M บวกส่ วนต่าง (Margin)
ร้อยละ 3 ต่อปี ทุกเดือนนับแต่เดือนที่เบิกรับเงินกูง้ วดแรกเป็ นต้นไป และชาระเงินต้นเป็ นรายเดือนตามตาราง
การชาระหนี้ แนบท้ายสัญญาฉบับนี้ โดยจะต้องชาระหนี้ ให้เสร็ จสิ้ นภายในเดื อนกรกฎาคม 2561 นอกจากนี้
บริ ษทั ได้ทาสัญญา INTEREST RATE SWAP TRANSACTION เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากความผันผวนของ
อัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ระยะยาวโดยกาหนดดอกเบี้ยคงที่ไว้อตั ราร้อยละ 6.50 ต่อปี
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3. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 บริ ษทั ได้ทาสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวอีกฉบับหนึ่ง เพื่อปรับปรุ งอาคาร
โรงพยาบาลและจัดซื้ อคอมพิวเตอร์ จานวนเงิน 110 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 1.50 ต่อปี ตลอด
อายุสัญญา โดยชาระดอกเบี้ยเป็ นรายเดือน และเริ่ มชาระเงิ นต้นงวดแรกนับตั้งแต่เดื อนที่ 13 นับจากวันทา
สัญญา เดือนละ 1.83 ล้านบาท เป็ นระยะเวลา 6 ปี บริ ษทั ได้เบิกเงินกูเ้ ต็มจานวนแล้ว
4. เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2556 บริ ษทั ได้ทาสัญญาเงิ นกู้ยืมระยะยาวเพิ่มเติมอีก 1 ฉบับ เพื่อก่อสร้ าง
อาคารโรงพยาบาลหลังใหม่ จานวน 600 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 1.50 ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
โดยชาระดอกเบี้ยเป็ นรายเดือน และเริ่ มชาระเงินต้นงวดแรกนับตั้งแต่เดือนที่ 19 นับจากวันทาสัญญา เดือนละ
9.09 ล้านบาท เป็ นระยะเวลา 7 ปี บริ ษทั ได้เบิกเงินกูแ้ ล้วเป็ นจานวนเงิน 371.22 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 และวันที่ 26 มีนาคม 2558 บริ ษทั ได้ทาบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญาสิ นเชื่ อครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ตามลาดับ ในสัญญาวงเงิ นกูย้ ืม 600 ล้านบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลง
กาหนดระยะเวลาในการเบิกใช้และการชาระหนี้บางประการ ดังนี้
1) ขยายเวลาการเบิกเงินกูส้ ่ วนที่เหลือทั้งหมดภายใน 24 เดือน นับจากวันที่ในสัญญาฉบับเดิ ม เป็ น
ภายใน 28 เดือน นับจากวันทาสัญญาฉบับแก้ไขครั้งที่ 1
2) เปลี่ยนแปลงการชาระหนี้ ตน้ เงิ นเป็ นงวดรายเดื อน เดื อนละ 9.09 ล้านบาท ภายในวันทาการ
สุ ดท้ายของเดือน เริ่ มชาระเงินกูน้ บั ตั้งแต่เดือนที่ 19 นับแต่วนั ที่ในสัญญาฉบับเดิม เป็ นกาหนด
ชาระหนี้ตน้ เงินเป็ นงวดรายเดือน เดือนละ 10.91 ล้านบาท ภายในวันทาการสุ ดท้ายของเดือน เริ่ ม
ชาระเงินกูง้ วดแรกภายในเดือนมกราคม 2559
3) นับแต่วนั ที่ในสัญญาฉบับแก้ไขครั้งที่ 2 เป็ นต้นไป มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
เดิมที่ตอ้ งชาระอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 1.50 ต่อปี เป็ นอัตราดอกเบี้ย ดังต่อไปนี้
3.1) วงเงิน 400 ล้านบาท ชาระดอกเบี้ยในอัตรา THBFIX + 2.90 ต่อปี
3.2) วงเงิน 200 ล้านบาท ชาระดอกเบี้ยในอัตรา MLR - 1.50 ต่อปี
5. เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 บริ ษทั ได้ทาสัญญาเงินกูจ้ านวน 5.2 ล้านบาทกับบริ ษทั ลิสซิ่ งในประเทศ
แห่งหนึ่งเพื่อเป็ นทุนหมุนเวียนในการดาเนินการ โดยมีเงื่อนไขการชาระคืนเงินต้นเป็ นงวดรายเดือนจานวน
36 งวด งวดละ 156,525 บาท บวกด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.60 ต่อปี ทุกสิ้ นเดือน เริ่ มชาระงวดแรกวันที่
30 มิถุนายน 2558 และสิ้ นสุ ดชาระงวดสุ ดท้ายวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
6. เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 บริ ษทั ได้ทาสัญญาเงินกูเ้ พิ่มเติม 30 ล้านบาท กับธนาคารพาณิ ชย์แห่ ง
หนึ่ งในประเทศเพื่อเป็ นทุนสนับสนุนเครื่ องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมีเงื่อนไขการชาระดอกเบี้ย
เป็ นรายเดือนทุกสิ้ นเดือนในอัตราร้อยละ MLR - 1.50 ต่อปี และชาระเงินต้นเป็ นงวดรายเดือนจานวน 51 งวด
งวดละ 590,000 บาท เริ่ มชาระงวดแรกวันที่ 30 เมษายน 2559 และสิ้ นสุ ดชาระงวดสุ ดท้ายวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
7. เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 บริ ษทั ได้ทาสัญญาสิ นเชื่ อเงินกูย้ ืมระยะยาวกับธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ ง
ในประเทศ จานวน 220 ล้านบาท เพื่อชาระคืนเงินค่าก่อสร้างสาหรับการขยายอาคารโรงพยาบาลหลังใหม่ โดย
มีกาหนดการชาระคืนเงินต้นเป็ นงวดรายเดือนนับแต่วนั ที่เบิกใช้เงินกูง้ วดแรกเป็ นต้นไป เดือนละ 2.62 ล้านบาท
ภายใน 84 เดือน และชาระดอกเบี้ยต่างหากเป็ นประจาทุกเดือนเช่นเดียวกันในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.525 ต่อปี
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เงินกูย้ ืมดังกล่าวข้างต้นค้ าประกันโดยที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั และบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาที่สาคัญ ได้แก่ การดารงอัตราส่ วนทางการเงิ น หนี้ สินต่อทุน (debt to equity
ratio) ไม่เกิน 1.5 เท่า, อัตราส่ วน DSCR (debt service coverage ratio) จานวนมากกว่า 1.5 เท่า และไม่จ่ายเงิน
ปันผลไม่วา่ เฉพาะกาลหรื อประจาปี เว้นแต่ได้ชาระหนี้ครบถ้วนถูกต้องตามที่กาหนดในสัญญานี้ จึงจะจ่ายเงิน
ปันผลได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 70 ของกาไรสุ ทธิ
บริ ษทั ย่อยมีเงินกูย้ มื ระยะยาว ดังนี้
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ งได้ทาสัญญาสิ นเชื่ อกับธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ งใน
ประเทศวงเงิน 300 ล้านบาท เพื่อชาระคืนเงินกูย้ ืมที่มีอยูก่ บั ธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ ง บริ ษทั ย่อยเบิกเงินกู้
แล้วจานวน 279.70 ล้านบาท โดยบริ ษทั ย่อยจะต้องจ่ายชาระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.525 ต่อปี ทุกสิ้ น
เดือนนับแต่เดือนที่เบิกเงินกูง้ วดแรกเป็ นต้นไป และชาระคืนเงินต้นเป็ นงวดรายเดือน เดือนละ 3.571 ล้าน
บาท และชาระหนี้ให้เสร็ จสิ้ นครบถ้วนภายใน 7 ปี นับแต่เดือนที่เบิกเงินกูง้ วดแรก
เงิ นกู้ยืม ดังกล่ าวค้ าประกันโดยที่ ดินและกรรมการของบริ ษ ทั ย่อย และบริ ษ ทั ต้องปฏิ บ ตั ิ ตาม
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาที่สาคัญ ได้แก่ การดารงอัตราส่ วนทางการเงิน หนี้สินต่อทุน (debt to equity
ratio) ไม่เกิน 1.2 เท่า, อัตราส่ วน DSCR (debt service coverage ratio) จานวนมากกว่า 1.2 เท่า
24. หนีส้ ิ นตำมสั ญญำเช่ ำระยะยำว
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน (สุทธิจากดอกเบี้ยรอตัดบัญชี )
หนี้ สินตามสัญญาเช่าซื้อ (สุทธิจากดอกเบี้ยรอตัดบัญชี )
รวม
หัก ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สุทธิ

บาท

งบการเงินรวม
2559
2558
116,894,872
116,931,518
74,198,284
69,785,073
191,093,156
186,716,591
(63,729,896)
(50,157,364)
127,363,260
136,559,227

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
96,718,185
116,931,518
67,590,383
69,785,073
164,308,568
186,716,591
(56,718,277)
(50,157,364)
107,590,291
136,559,227

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีหนี้ สินตามสัญญาเช่าระยะยาว ซึ่ งเป็ น
สัญญาเช่ าซื้ อรถยนต์และสัญญาเช่าทางการเงิ นเครื่ องมือแพทย์กบั บริ ษทั ลิสซิ่ งในประเทศ 4 แห่ ง และ 6
แห่ ง จานวน 66 สัญญา และ 44 สัญญา ตามลาดับ ระยะเวลา 48 - 60 งวด โดยมีรายละเอียดของจานวนเงินที่
ต้องจ่ายชาระดังนี้
บาท
งบการเงินรวม

2559
เงินต้น
ดอกเบี้ยรอตัด ยอดชาระ
เงินต้น
ถึงกาหนดการจ่ายชาระภายในหนึ่งปี
63,729,896
7,004,364 70,734,260 50,157,364
ถึงกาหนดการจ่ายชาระหลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี 127,363,260
6,215,913 133,579,173 136,559,227
รวม
191,093,156 13,220,277 204,313,433 186,716,591

2558
ดอกเบี้ยรอตัด ยอดชาระ
6,144,373 56,301,737
6,745,778 143,305,005
12,890,151 199,606,742
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บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559
เงินต้น
ดอกเบี้ยรอตัด ยอดชาระ
เงินต้น
ถึงกาหนดการจ่ายชาระภายในหนึ่งปี
56,718,277
5,338,941 62,057,218 50,157,364
ถึงกาหนดการจ่ายชาระหลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี 107,590,291
4,560,333 112,150,624 136,559,227
รวม
164,308,568
9,899,274 174,207,842 186,716,591

25. ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน
งบแสดงฐานะการเงิน

2558
ดอกเบี้ยรอตัด ยอดชาระ
6,144,373 56,301,737
6,745,778 143,305,005
12,890,151 199,606,742

บาท
งบการเงินรวม

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานรับโอน ณ วันซื้อกิจการ
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
ต้นทุนบริ การและดอกเบี้ยงวดปัจจุบนั
ผล(กาไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2559
55,008,756
25,659,457
(2,134,370)
7,274,034
(4,398,181)
81,409,696

2558
26,380,197

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
55,008,756
26,380,197

(473,500)
6,670,638
22,431,421
55,008,756

(2,134,370)
6,441,803
(4,398,181)
54,918,008

-

ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
2559
5,014,286
2,259,748
7,274,034

(473,500)
6,670,638
22,431,421
55,008,756

2558
4,532,329
2,138,309
6,670,638

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
4,182,055
4,532,329
2,259,748
2,138,309
6,441,803
6,670,638

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
งบการเงินรวม

อัตราคิดลด
อัตราการเพิม่ ขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตราการเสี ยชีวิต
อัตราการทุพพลภาพ

2559
2.88 - 3.91
6.19 - 7.82
0 - 26
100 ของตารางมรณะ
ไทย พ.ศ. 2551
10 ของตารางมรณะ
ไทย พ.ศ. 2551

-

บาท
งบการเงินรวม

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
รวม

-

ร้อยละ

2558
2.88 - 4.71
6.20 - 6.73
0 - 21
100 ของตารางมรณะ
ไทย พ.ศ. 2551
10 ของตารางมรณะ
ไทย พ.ศ. 2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2.88 - 4.71
2.88 - 4.71
6.20
6.20 - 6.73
0 - 22
0 - 21
100 ของตารางมรณะ
100 ของตารางมรณะ
ไทย พ.ศ. 2551
ไทย พ.ศ. 2551
10 ของตารางมรณะ
10 ของตารางมรณะ
ไทย พ.ศ. 2551
ไทย พ.ศ. 2551
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาคัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5
ลดลงร้อยละ 0.5
(3,234,174)
5,681,790
5,448,727
(3,063,565)
(3,682,199)
5,810,062

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5
ลดลงร้อยละ 0.5
(1,850,773)
4,180,044
3,953,276
(1,673,908)
(2,062,738)
4,048,246

26. ทุนเรือนหุ้น
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 มีมติให้เปลี่ยนแปลง
เงื่ อนไขการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นจานวน 40,000,000 หุ ้น ที่เคยออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ แปลง
สภาพตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ น้ แต่ปรากฎว่าไม่มีผใู้ ดใช้สิทธิแปลงสภาพ จึงมีมติให้เปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิม่ ทุนใหม่ การเพิม่ ทุนดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ชาระหนี้สถาบันการเงิน
บางส่ วน, ดาเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์, ใช้เป็ นทุนหมุนเวียนภายในบริ ษทั และใช้เป็ น
เงินทุนสาหรับปรับปรุ งขยายอาคารสถานที่ให้กบั บริ การที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่งจะทาให้บริ ษทั เพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขัน และขยายผลการดาเนินธุ รกิจได้มากขึ้น การเพิ่มทุนมีรายละเอียดดังนี้
1. การเพิ่มทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน จานวน 20,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
6.50 บาท เป็ นเงิน 130,000,000 บาท โดยมีการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังนี้
1.1 จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน จานวน 20,000,000 หุ ้น ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วน (Rights
offering) ในอัตรา 5 หุ ้นเดิมต่อ1 หุ ้นเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ ้นละ 15 บาท โดยกาหนด
รายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ จองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุน (Record date) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 และ
ให้รวบรวมรายชื่อโดยปิ ดสมุดทะเบียนในวันที่ 2 ตุลาคม 2557 และกาหนดวันจองซื้ อหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557
1.2 กรณี ที่ มี หุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น เหลื อ จากการจองซื้ อของผู้ถื อ หุ ้ น เดิ ม ดัง กล่ า วข้า งต้ น ให้
คณะกรรมการบริ ษทั หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั จัดสรรหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่ประสงค์จะจองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิ ทธิ ที่
รับการจัดสรร (Excess Rights) ตามสัดส่ วนดังกล่าวข้างต้นในราคาเดียวกัน จนกว่าหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าวจะได้รับการจัดสรรจนครบทั้งจานวน โดยในการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนส่ วน
ที่เหลือดังกล่าวให้คานึ งถึงจานวนหุ ้นสามัญเพิ่มทุนส่ วนที่เหลือ และจานวนหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่จองซื้อโดยผูถ้ ือหุ น้ ที่ประสงค์จะจองซื้ อหุน้ เกินกว่าสิ ทธิที่ได้รับการจัดสรร
กรณี มีเศษของหุ ้น ผูถ้ ือหุ ้นรายใดได้รับการจัดสรรหุ ้นที่เป็ นพิเศษไม่เต็มจานวน 1 หุ ้นให้ตดั จานวน
เศษดังกล่าวทิ้ง
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บริ ษทั ได้ดาเนิ นการดังกล่าวแล้ว ปรากฎว่าบริ ษทั สามารถขายหุ ้นเพิ่มทุนได้เกิ นกว่าจานวนหุ ้นที่
จัดสรร เนื่องจากมีผถู ้ ือหุ น้ จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ รวมเป็ นค่าหุ ้นทั้งสิ้ น 348.29 ล้านบาท ซึ่ งเกินกว่ามูลค่าหุ ้น
เพิ่มทุนตามที่บริ ษทั กาหนดไว้จานวน 300 ล้านบาท ส่ วนที่ชาระเกิน 48.29 ล้านบาท บริ ษทั ได้จ่ายคืนแก่ผู้
ถือหุ ้นที่จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ ครบถ้วนแล้ว และบริ ษทั ได้ดาเนิ นการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วจากเดิ ม
100 ล้านหุน้ มูลค่า 650 ล้านบาท เป็ น 120 ล้านหุน้ มูลค่า 780 ล้านบาท เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
2. การเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) จานวน 20,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
6.50 บาท เป็ นเงิน 130,000,000 บาท โดยมีการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังนี้
2.1 จัดสรรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุน จานวน 15,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 6.50 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้นเดิ มตามสัดส่ วน (Rights Offering) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั มี
อานาจพิจารณาเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรื อหลายคราวก็ได้รวมถึงอานาจ
ในการกาหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดาเนินการให้
แล้วเสร็ จภายในวันที่บริ ษทั จัดประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ในครั้งถัดไป หรื อภายในวันที่
กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งจัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วนั
ใดจะถึ งก่ อน รวมถึ งการเข้าเจรจาท าความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่
เกี่ยวข้องรวมทั้งดาเนิ นการต่างๆอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และลง
นามในเอกสารคาขออนุ ญาตต่างๆและหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุ นดังกล่ าว ซึ่ งรวมถึ งการติ ดต่อและการยื่นคาขออนุ ญาตเอกสารหลักฐานดังกล่ าวต่อ
หน่ วยงานราชการหรื อหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง และการนาหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เข้าจด
ทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์ฯ และมี อานาจในการดาเนิ นการอื่ นใดอั นจาเป็ นและสมควร
เกี่ยวกับการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
2.2 จัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุน จานวน 5,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.50 บาท ทั้งจานวนหรื อ
บางส่ วนในคราวเดี ยวกันหรื อต่างคราวกันให้แก่นักลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรื อนัก
ลงทุนประเภทสถาบัน (นักลงทุน) ซึ่ งเป็ นบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ในราคาเสนอ
ขายไม่ต่ ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาด โดย “ราคาตลาด” ให้คานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักของการซื้อขายหุ น้ ของบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างน้อย 7 วัน แต่ไม่เกิน 15 วันทา
การติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริ ษทั หรื อคณะกรรมการบริ หารมีมติจดั สรรและเสนอ
ขายหุ น้ ต่อนักลงทุน
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ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 มีมติให้ยกเลิกการจัดสรรหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) จานวน 20 ล้านหุ ้น ตามที่ได้มีการขยายระยะเวลา
การจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนออกไปอีก 1 ปี ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ครั้งที่ 38 เมื่อ
วันที่ 20 เมษายน 2559 และอนุ มตั ิให้ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากเดิม 910 ล้านบาทให้เหลือทุนจด
ทะเบียน 780 ล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับมติการยกเลิกการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจ
ทัว่ ไปดังกล่าวข้างต้น
และที่ประชุ มอนุ มตั ิให้บริ ษทั เพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 780 ล้านบาทเป็ นทุนจดทะเบียน 981.56
ล้านบาท โดยการออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 31,009,415 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 6.50 บาทเพื่อ
รองรับการจัดสรรหุ ้นสามัญ เพิ่มทุ นให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มตามสัดส่ วนจานวนหุ ้นที่ผูถ้ ื อหุ ้นแต่ละรายถื ออยู่
(Rights Offering) และเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) โดยจัดสรรให้แก่ SHH เพื่อ
เป็ นการรองรับการเข้าทาธุ รกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดของ SHH ตามรายละเอียดดังนี้
(1) พิจารณาจัดสรรหุ น้ สามัญจานวนไม่เกิน 6,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 6.50 บาทให้แก่ผถู้ ือหุ ้น
เดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ ้นเดิม (Rights Offering) ในอัตรา 20 หุ ้นเดิมต่อ 1 หุ ้นใหม่ โดย
เสนอขายในราคาหุน้ ละ 25.00 บาท (“การเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนตามสิ ทธิ ”) ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ ้นเดิมมีสิทธิ จอง
ซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิ ทธิ ของตนตามอัตราส่ วนที่กาหนดไว้ขา้ งต้นได้ (Oversubscription) โดย
ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มที่ จองซื้ อหุ ้นเกินกว่าสิ ทธิ จะได้รับการจัดสรรหุ ้นที่จองซื้ อเกิ นกว่าสิ ทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่
เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมที่ได้จองซื้อตามสิ ทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น โดยบริ ษทั ได้
กาหนดวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ได้รับการจัดสรรเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุน (Record date)
ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 และวันรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ โดยวิธีการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นใน
วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ซึ่งจะเป็ นวันก่อนวันจัดสรรหุ ้นในแก่บุคคลในวงจากัดตามข้อ (2) ดังนั้น SHH
จะไม่มีสิทธิ ได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามสัดส่ วนการถือหุน้ เดิมนี้
(2)

พิจารณาจัดสรรหุ ้นสามัญจานวน 25,009,415 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6.50 บาทให้แก่ บุคคลใน
วงจากัด (Private Placement) ทั้งนี้ SHH จะโอนกิจการทั้งหมด รวมถึง หุ ้นทั้งหมดที่ SHH ถืออยูใ่ น
SKHY จานวน 41,170,499 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 82.34 มาชาระเป็ นค่าหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ที่
จัดสรรให้แก่ SHH แทนการชาระด้วยเงินสด โดยรายละเอียดของการเสนอขายหุ ้ นสามัญเพิ่มทุนที่
ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement) เพื่อเป็ นการชาระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการ
ทั้งหมดของ SHH เป็ นไปตามเงื่ อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับธุ รกรรมการรับโอนกิ จการ
ทั้งหมดของ SHH

บริ ษทั ได้ดาเนินการจดทะเบียนลดทุนจาก 910 ล้านบาทเป็ น 780 ล้านบาท เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559
และได้ดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 780 ล้านบาทเป็ น 981.56 ล้านบาท เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559
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ส่ วนเกินมูลค่ ำหุ้นสำมัญ
บริ ษทั ทีรายการเคลื่อนไหวส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญสาหรับปี 2559 ดังนี้
จานวนหุน้
มูลค่าที่ตราไว้ ราคาขาย
ยอดยกมาต้นปี
เพิ่มทุนตามข้อ (1)
6,000,000
6.50
25.00
เพิ่มทุนตามข้อ (2)
25,009,415
6.50
49.25
ยอดยกไปสิ้ นปี
31,009,415

บาท
170,000,000
111,000,000
1,069,152,491
1,350,152,491

27. สำรองตำมกฎหมำย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัดซึ่ งกาหนดให้บริ ษทั จัดสรรสารองตามกฎหมายด้วยจานวน
เงินไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี จนกว่าสารองนี้จะมียอดเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
สารองดังกล่าวจะนาไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
28. เงินปันผลจ่ ำย
ตามรายงานการประชุมสามัญประจาปี 2559 ครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
ได้มีอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรประจาปี 2558 ให้แก่ผถู้ ือหุ ้นสามัญทั้งหมดจานวน 120 ล้านหุ ้น ใน
อัตราหุ ้นละ 0.65 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลทั้งสิ้ น 78 ล้านบาท บริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวแล้วในเดือน
พฤษภาคม 2559 รวมถึงอนุมตั ิให้จดั สรรสารองตามกฎหมายจานวน 5.78 ล้านบาท
ตามรายงานการประชุ มสามัญประจาปี 2558 ครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ผูถ้ ือหุ ้นของ
บริ ษทั ได้มีอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรประจาปี 2557 ให้แก่ผถู้ ือหุ ้นสามัญทั้งหมดจานวน 120 ล้าน
หุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 0.85 บาท เป็ นเงินปั นผลทั้งสิ้ น 102 ล้านบาท บริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวแล้วใน
เดือนพฤษภาคม 2558 รวมถึงอนุมตั ิให้จดั สรรสารองตามกฎหมายจานวน 7.90 ล้านบาท
29. ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะที่สาคัญสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
บาท

งบการเงินรวม
ค่ายาเวชภัณฑ์และวัสดุใช้ไป
วัสดุบริ โภคและวัสดุประกอบอาหาร
ค่าเสื่ อมราคาและสิ ทธิการเช่าตัดจ่าย
ค่าวิชาชีพแพทย์
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

2559
429,491,743
28,585,573
242,007,328
498,904,793
664,288,693

2558
337,648,105
30,791,811
164,141,341
419,495,296
581,387,136

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
416,149,134
337,648,105
233,367,274
163,262,326
483,400,504
419,495,296
611,075,448
577,647,991
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30. สั ญญำเช่ ำระยะยำว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสัญญาเช่าระยะยาว ตามรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม
จานวนค่าเช่าที่จะต้องจ่ายในอนาคต (บาท)
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม

ประเภท

ระยะเวลา

1. ค่าเช่าที่ดินด้านหน้าโรงพยาบาล
- รพ. รัทริ นทร์ (2 สัญญา)

1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 60

2,280,960

2. ค่าเช่าที่ดินด้านข้างโรงพยาบาล
(1 สัญญา)
(1 สัญญา)
- บริ ษทั ย่อย (4 สัญญา)

1 ก.ย.51 - 31 ส.ค.71
1 มี.ค. 56 - 28 ก.พ. 71
22 พ.ค. 58 - 21 พ.ย. 71

2,596,800
3,900,000
4,019,040

15,797,200
28,270,000
37,073,200

22,289,200
34,860,000
35,966,400

40,683,200
67,030,000
77,058,640

3. ค่าเช่าที่ดินด้านหน้าโรงพยาบาล
- บริ ษทั ย่อย (1 สัญญา)

28 มี.ค. 57 - 28 มี.ค.72

5,523,600

27,618,000

35,422,500

68,564,100

4. ค่าเช่าที่ดินด้านหลังโรงพยาบาล
- บริ ษทั ย่อย (1 สัญญา)
- บริ ษทั ย่อย (1 สัญญา)

1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค.60
5 เม.ย. 59 - 4 เม.ย.62

690,000
144,000
19,154,400

144,000
108,902,400

128,538,100

690,000
288,000
256,594,900

ประเภท

ระยะเวลา

-

-

2,280,960

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวนค่าเช่าที่จะต้องจ่ายในอนาคต (บาท)
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม

1. ค่าเช่าที่ดินด้านหน้าโรงพยาบาล
- รพ. รัทริ นทร์ (2 สัญญา)

1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 60

2,280,960

2. ค่าเช่าที่ดินด้านข้างโรงพยาบาล
(1 สัญญา)
(1 สัญญา)

1 ก.ย.51 - 31 ส.ค.71
1 มี.ค. 56 - 28 ก.พ. 71

2,596,800
3,900,000

15,797,200
28,270,000

22,289,200
34,860,000

40,683,200
67,030,000

3. ค่าเช่าที่ดินด้านหน้าโรงพยาบาล
(1 สัญญา)

1 ม.ค 59 - 31 ส.ค.61

10,200,000
18,977,760

10,200,000
54,267,200

57,149,200

20,400,000
130,394,160

-

-

2,280,960
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสัญญาเช่าระยะยาว ตามรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม
จานวนค่าเช่าที่จะต้องจ่ายในอนาคต (บาท)
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม

ประเภท

ระยะเวลา

1. ค่าเช่าที่ดินด้านหน้าโรงพยาบาล
- รพ. รัทริ นทร์ (2 สัญญา)

1 ม.ค. 57 - 31 ธ.ค. 58

2. ค่าเช่าที่ดินด้านข้างโรงพยาบาล
(1 สัญญา)
(4 สัญญา)
(1 สัญญา)

1 ก.ย.51 - 31 ส.ค.71
22 พ.ย.58 - 21 พ.ย.61
1 มี.ค. 56 - 28 ก.พ. 71

2,596,800
4,019,040
3,900,000

15,148,000
36,638,480
27,490,000

25,535,200
43,420,160
40,540,000

43,280,000
84,077,680
71,930,000

3. ค่าเช่าที่ดินด้านหน้าโรงพยาบาล
- บริ ษทั ย่อย (1 สัญญา)

28 มี.ค. 57 - 28 มี.ค.72

5,523,600
16,039,440

27,618,000
106,894,480

39,746,100
149,241,460

72,887,700
272,175,380

ประเภท

ระยะเวลา

1. ค่าเช่าที่ดินด้านหน้าโรงพยาบาล
- รพ. รัทริ นทร์ (2 สัญญา)

1 ม.ค. 57 - 31 ธ.ค. 58

2. ค่าเช่าที่ดินด้านข้างโรงพยาบาล
(1 สัญญา)
(1 สัญญา)

1 ก.ย.51 - 31 ส.ค.71
1 มี.ค. 56 - 28 ก.พ. 71

-

-

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวนค่าเช่าที่จะต้องจ่ายในอนาคต (บาท)
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
-

2,596,800
3,900,000
6,496,800

-

15,148,000
27,490,000
42,638,000

-

25,535,200
40,540,000
66,075,200

-

43,280,000
71,930,000
115,210,000
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31. ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
31.1 ส่ วนประกอบหลักของค่า ใช้จ่า ยภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2559
2558

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นกาไรขาดทุน :
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั :
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี
32,455,867
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
ที่รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกและที่กลับรายการ
13,750,939
รวม
46,206,806
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับ
ผล(กาไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
879,636
กาไรจากการตีราคาทรัพย์สิน
879,636

บาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
2559
2558

29,584,923

29,094,876

29,584,923

(1,075,667)
28,509,256

13,438,935
42,533,811

(633,737)
28,951,186

(4,486,284)
48,193,787
43,707,503

879,636
879,636

(4,486,284)
48,193,787
43,707,503

นอกจากนี้ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ได้โอนภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีจานวน 1.44 ล้านบาท และ 1.28 ล้านบาท ตามลาดับ จากกาไรสะสมกลับไปยังส่ วนเกินทุน
จากการตี ราคาใหม่ โดยจานวนดัง กล่ า วมาจากผลต่า งระหว่า งค่ า เสื่ อมราคาที่ คิ ดจากมูล ค่ า ของ
สิ นทรัพย์ถาวรที่ตีราคาใหม่กบั ค่าเสื่ อมราคาที่คิดจากต้นทุนของสิ นทรัพย์ถาวร
31.2 การกระทบยอดระหว่างจานวนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และผลคูณของกาไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีที่ใช้
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้

กาไรทางบัญชี สาหรับปี
อัตราภาษีที่ใช้ (%)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คานวณตามอัตราภาษีที่ใช้
รายการกระทบยอด
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนามา
หักในการคานวณกาไรทางภาษี :
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็ นรายจ่ายในการ
คานวณกาไรทางภาษี
ผลกระทบทางภาษีของรายได้หรื อกาไรที่ไม่ตอ้ ง
นามาคานวณกาไรทางภาษี :
- ค่าใช้จ่ายที่หกั เป็ นรายจ่ายได้เพิ่มในทางภาษี
รวมรายการกระทบยอด
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
2559
2558
236,397,487 144,032,494
20
20
47,279,497
28,806,498

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
221,241,160
144,564,241
20
20
44,248,232
28,912,848

851,104

118,070

209,374

453,650

(1,923,795)
(1,072,691)
46,206,806

(415,312)
(297,242)
28,509,256

(1,923,795)
(1,714,421)
42,533,811

(415,312)
38,338
28,951,186
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31.3 การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษี ที่แท้จริ งถัวเฉลี่ ยและอัตราภาษีที่ใช้สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้

กาไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้
รายการกระทบยอด
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริ งถัวเฉลี่ย

2559
จานวนภาษี
(บาท)
236,397,487
47,279,497
(1,072,691)
46,206,806

2559

กาไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้
รายการกระทบยอด
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริ งถัวเฉลี่ย

งบการเงินรวม

จานวนภาษี
(บาท)
221,241,160
44,248,232
(1,714,421)
42,533,811

2558
จานวนภาษี
อัตราภาษี
(บาท)
(%)
144,032,494
28,806,498
20
(297,242)
28,509,256
20

อัตราภาษี
(%)

-

20
20

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราภาษี
(%)

จานวนภาษี
(บาท)
144,564,241
28,912,848
38,338
28,951,186

20
(1)
19

2558

อัตราภาษี
(%)
20
20

32. กำไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน
32.1 จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนักสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
คานวณได้ดงั นี้
จานวนหุ้น

งบการเงินรวม
จานวนหุ้นสามัญคงเหลือ ณ ต้นปี
บวก จาหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก

2559
120,000,000
4,013,512
124,013,512

2558
102,301,370
17,698,630
120,000,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
120,000,000
102,301,370
4,013,512
17,698,630
124,013,512
120,000,000

32.2 กาไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐาน
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรสาหรับปี ด้วยจานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกและเรี ยกชาระแล้วในระหว่างปี
งบการเงินรวม

กาไรสาหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นสามัญ (บาท)
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุ้น)
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)

2559
189,710,969
124,013,512
1.53

2558
115,523,238
120,000,000
0.96

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2559
178,707,349
115,613,055
124,013,512
120,000,000
1.44
0.96
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33. ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้อมูลส่ วนงานดาเนิ นงานที่นาเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ที่ผมู้ ีอานาจตัดสิ นใจ
สู งสุ ดด้านการดาเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากร
และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงานดาเนินงานของบริ ษทั
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดาเนิ นธุ รกิจหลักในส่ วนงานดาเนินงานเพียงส่ วนงานเดียว คือ การให้บริ การ
สถานพยาบาลในลักษณะโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลในเครื อประกันสังคมและดาเนินงานในส่ วน
งานภูมิศาสตร์ หลัก คือ ประเทศไทย บริ ษทั ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกาไร
หรื อขาดทุนจากการดาเนิ นงานซึ่ งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกาไรหรื อขาดทุนจากการ
ดาเนิ นงานในงบการเงิ น ดังนั้น รายได้ กาไรจากการดาเนิ นงาน และสิ นทรัพย์ท้ งั หมดที่แสดงอยู่ในงบ
การเงิน จึงถือเป็ นการรายงานตามส่ วนงานดาเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว
โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสามารถแยกผลการดาเนินงานในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ตามสถานประกอบการโรงพยาบาลได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
รพ.ศิคริ นทร์
2559
รายได้จากการรักษาพยาบาล
รายได้อื่น
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล

รพ.รัทริ นทร์
2558

2559

รพ. ศิคริ นทร์ หาดใหญ่

2558

2559

รวม

2558

2559

2558

2,106,048,748

1,768,005,986

202,590,167

192,291,090

83,940,418

-

2,392,579,333

1,960,297,076

24,920,622

19,581,343

487,327

599,352

590,736

-

25,998,685

20,180,695

(55,804,005)

-

(1,735,661,289)

(1,404,010,426)

(1,518,465,160)

(1,241,226,054) (161,392,124) (162,784,372)

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(421,207,701)

(388,004,857)

(27,435,504)

(26,932,565)

(14,325,615)

-

(462,968,820)

(414,937,422)

กาไรจากการดาเนินงานหลัก

191,296,509

158,356,418

14,249,866

3,173,505

14,401,534

-

219,947,909

161,529,923

41,789,763

44,416,436

-

-

576,059

-

42,365,822

44,416,436

(27,192,540)

(30,791,811)

-

-

(415,502)

-

(27,608,042)

(30,791,811)

1,524,181

1,725,123

66,685,621

-

รายได้จากการขายอาหารและ
เครื่ องดื่ม
ต้นทุนขายอาหารและเครื่ องดื่ม
ส่วนแบ่งกาไรจากบริ ษทั ร่ วม
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการปรับ
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน

(66,518,004)

(32,847,177)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

(46,206,806)

(28,509,256)

กาไรสาหรับปี

190,190,681

115,523,238

4,267,409,718

2,893,855,747

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

17,313,123

24,144,685

สิ ทธิการเช่า

77,792,999

82,994,920

สิ นทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
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34. ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ ำจเกิดขึน้ ในภำยหน้ ำ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ดังนี้
งบการเงินรวม
2559
2558

34.1 ภาระผูกพัน
ภาระผูกพันตามสัญญาก่อสร้างอาคารและระบบต่างๆ
34.2 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
จากการให้ธนาคารให้การค้ าประกันแทนบริ ษทั

บาท

19,494,921
19,494,921

48,589,261
48,589,261

37,521,925

35,741,925

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2559
35,741,925

48,589,261
48,589,261
35,741,925

35. กำรเปิ ดเผยข้ อมูลสำหรับเครื่องมือทำงกำรเงิน
35.1 นโยบายการจัดการความเสี่ ยงทางด้านการเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากการดาเนิ นธุ รกิ จตามปกติ จากการเปลี่ ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ย และจากการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีการ
ถือหรื อออกเครื่ องมือทางการที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ เพื่อการเก็งกาไรหรื อการค้า
35.2 ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึ ง ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ ยนแปลงที่จะเกิดใน
อนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาดซึ่ งส่ ง ผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ ยและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ ยในปี
ปัจจุบนั และในอนาคต บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับ
เงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนชัว่ คราว เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน ซึ่ งก่อให้เกิดต้นทุนการกูย้ ืมที่
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีนโยบายในการใช้
ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สาคัญสามารถจัดตาม
ประเภทอัตราดอกเบี้ย และสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถ
แยกตามวันที่ครบกาหนด หรื อ วันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกาหนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
บาท

งบการเงินรวม
2559

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้ การค้า
หนี้สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้ สินตามสัญญาเช่าระยะยาว

2558

มีอตั ราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด

มีอตั ราดอกเบี้ย
คงที่

ไม่มีดอกเบี้ย

44,517,025
-

810,155
-

12,342,683
208,476,054

54,416,680
-

1,021,982,205
191,093,156

-

รวม

มีอตั ราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด

มีอตั ราดอกเบี้ย
คงที่

56,859,708
810,155
208,476,054

18,075,054
-

787,322
-

54,416,680
1,021,982,205
191,093,156

136,647,562
-

766,174,033
186,716,591

ไม่มีดอกเบี้ย

3,211,933
131,997,083
-

รวม

21,286,987
787,322
131,997,083
136,647,562
766,174,033
186,716,591
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บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559
มีอตั ราดอกเบี้ย

มีอตั ราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลงตาม

คงที่

2558
ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

มีอตั ราดอกเบี้ย

มีอตั ราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลงตาม

คงที่

อัตราตลาด

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

อัตราตลาด

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

-

10,005,869

เงินลงทุนชัว่ คราว

22,708,701
-

810,155

-

ลูกหนี้ การค้า

-

-

32,714,570

158,333,642

15,628,323

-

810,155

-

787,322

158,333,642

-

-

1,943,545
131,415,179

17,571,868
787,322
131,415,179

หนี้ สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น

-

46,561,573

-

136,647,562

เงินกูย้ มื ระยะยาว

46,561,573
-

770,850,205

-

-

770,850,205

136,647,562
-

766,174,033

-

766,174,033

หนี้ สินตามสัญญาเช่าระยะยาว

-

164,308,568

-

164,308,568

-

186,716,591

-

186,716,591

บาท
2559
งบการเงินรวม
ระยะเวลาการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรื อวันครบกาหนด
เมื่อทวงถาม
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนชัว่ คราว
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว

-

810,155

-

256,497,896
63,729,896

757,704,309
127,363,260

7,780,000
-

บาท
2559
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระยะเวลาการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรื อวันครบกาหนด
เมื่อทวงถาม
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนชัว่ คราว
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว

-

810,155

-

213,645,896
56,718,277

549,424,309
107,590,291

7,780,000
-

-

ไม่มี
กาหนด

รวม

-

810,155

0.50 - 0.62

-

1,021,982,205
191,093,156

5.25 - 6.52
5.40 - 8.38

ไม่มี
กาหนด

-

787,322

-

191,743,828
50,157,364

574,430,205
136,559,227

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

-

810,155

0.50 - 0.62

-

770,850,205
164,308,568

5.25 - 6.52
5.40 - 8.38

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

บาท
2558
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระยะเวลาการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรื อวันครบกาหนด
ไม่มี
เมื่อทวงถาม
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
กาหนด
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนชัว่ คราว
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

-

-

787,322

0.50 - 0.62

-

-

766,174,033
186,716,591

5.25 - 6.52
5.40 - 8.38
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35.3 ความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อ
ความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่ อ คือ ความเสี่ ยงที่ลูกหนี้ การค้าหรื อคู่สัญญาไม่สามารถชาระหนี้แก่
บริ ษทั ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกาหนด
ฝ่ ายบริ หารได้กาหนดนโยบายทางด้านสิ นเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อดังกล่าว
โดยสม่ าเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้า การกาหนดระยะเวลาการเรี ยกเก็บหนี้
การเรี ยกเก็บเงินมัดจาบางส่ วนหรื อเรี ยกหลักทรัพย์ค้ าประกัน ดังนั้น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่คาดว่า
จะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสาคัญจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ดงั กล่าว นอกเหนือไปจากที่ได้ต้ งั
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญไว้แล้ว
35.4 ความเสี่ ยงจากสภาพคล่อง
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการควบคุมความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดาเนินงานของบริ ษทั และเพื่อทาให้ผลกระทบ
จากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
35.5 มูลค่ายุติธรรม
ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่แสดงไว้ในงบการเงินมีอตั ราดอกเบี้ยปรับ
ขึ้ นลงตามอัตราตลาดหรื อมี อตั ราดอกเบี้ ยคงที่ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ ยในตลาด ฝ่ ายบริ หารของ
บริ ษทั เชื่ อว่ามู ลค่ ายุติธรรมของสิ นทรั พย์และหนี้ สิ นทางการเงิ นดังกล่ าวจะไม่แตกต่างอย่างเป็ น
สาระสาคัญกับมูลค่าตามบัญชี
36. กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาคัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย คือการจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้าง
ทางการเงินที่เหมาะสมและการดารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.52 : 1
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 0.81 : 1) และบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ากับ 0.42 : 1 (ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 เท่ากับ 0.80 : 1)
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37. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่
บริ ษทั ได้จดั ประเภทรายการใหม่บางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินปี ปั จจุบนั ซึ่ งไม่มีผลกระทบต่อกาไร (ขาดทุน) หรื อ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ตามที่รายงานไว้
บาท

งบการเงินรวม
ก่อนจัด
ประเภทใหม่
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ลูกหนี้การค้า
รายได้คา้ งรับ
ลูกหนี้อื่น

จัดประเภทใหม่

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังจัด
ประเภทใหม่

ก่อนจัด
ประเภทใหม่

จัดประเภทใหม่

หลังจัด
ประเภทใหม่

138,141,366

(6,144,283)

131,997,083

137,559,462

(6,144,283)

131,415,179

120,541,421

13,193,142

133,734,563

120,541,421

13,193,142

133,734,563

30,175,232

(7,048,859)

23,126,373

40,898,036

(7,048,859)

33,849,177

บริ ษทั ไม่มีการจัดประเภทรายการใหม่สาหรับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
38. มำตรฐำนกำรบัญชี ปรับปรุงใหม่ ทยี่ งั ไม่ มีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกประกาศสภาวิชาชี พบัญชี ซึ่ งลงประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาแล้ว ให้ใช้
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การตี ความมาตรฐานการบัญชี และการตี ความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุ งใหม่
โดยมีผลบังคับใช้ถือปฏิ บตั ิ กบั งบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1
มกราคม 2560 เป็ นต้นไป มีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง สิ นค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง นโยบายการบัญ ชี การเปลี่ ย นแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง รายได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 104 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 105 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
และเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล
เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ มื
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อง การบัญ ชี แ ละการรายงานโครงการ
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
เรื่ อง การรายงานทางการเงิ น ในสภาพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
เรื่ อง กาไรต่อหุน้
เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เรื่ อง การประมาณการหนี้ สิ น หนี้ สิ น ที่ อ าจ
เกิดขึ้นและสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เรื่ อง เกษตรกรรม
เรื่ อง การบัญชีสาหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่
มีปัญหา
เรื่ อง การบัญชีสาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้
และตราสารทุน
เรื่ อง การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล
สาหรับเครื่ องมือทางการเงิน
เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เรื่ อง การรวมธุรกิจ
เรื่ อง สัญญาประกันภัย

- 68 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2559)
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เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
และการดาเนินงานที่ยกเลิก
เรื่ อง การสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากร
แร่
เรื่ อง ส่ วนงานดาเนินงาน
เรื่ อง งบการเงินรวม
เรื่ อง การร่ วมการงาน
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยใน
กิจการอื่น
เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
เรื่ อง ความช่ วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ที่ไม่มี
ความเกี่ ย วข้ อ งอย่ า งเฉพาะเจาะจงกั บ
กิจกรรมดาเนินงาน
เรื่ อง สัญญาเช่าดาเนินงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผู้
เช่า
เรื่ อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
ทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
เรื่ อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้น
ตามรู ปแบบกฎหมาย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลง
สัมปทานบริ การ
เรื่ อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริ การโฆษณา
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจาก
(ปรับปรุ ง 2559)
การรื้ อถอน การบูรณะและหนี้สินที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่ อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย
(ปรับปรุ ง 2559)
สัญญาเช่าหรื อไม่
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 เรื่ อง สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อ
(ปรับปรุ ง 2559)
ถอน การบูรณะและการปรับปรุ งสภาพ
แวดล้อม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 เรื่ อง การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐาน
(ปรับปรุ ง 2559)
การบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่
เงินเฟ้ อรุ นแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและ
(ปรับปรุ ง 2559)
การด้อยค่า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14 เรื่ อง ข้ อ จ ากั ด สิ นทรั พ ย์ ต ามโครงการ
(ปรับปรุ ง 2559)
ผลประโยชน์ ข้อก าหนดเงิ นทุ นขั้นต่ า และ
ปฏิ สั ม พัน ธ์ ข องรายการเหล่ า นี้ ส าหรั บ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง
2559) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่ อง สัญญาสาหรับการก่อสร้าง
(ปรับปรุ ง 2559)
อสังหาริ มทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่ อง การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้
(ปรับปรุ ง 2559)
เจ้าของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 20 เรื่ อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิ ต
(ปรับปรุ ง 2559)
สาหรับเหมืองผิวดิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 21 เรื่ อง เงินที่นาส่ งรัฐ
(ปรับปรุ ง 2559)
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การ
ตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุ งใหม่ขา้ งต้นจะไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินเมื่อนามาถือปฏิบตั ิ
39. วันทีอ่ นุมัติงบกำรเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั แล้วเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
To

the Shareholders and Board of Directors of
Sikarin Public Company Limited

Opinion

I have audited the consolidated financial statements of Sikarin Public Company Limited
and its subsidiaries (the Group), which comprise the consolidated statement of financial position as at
December 31, 2016, and the consolidated statement of comprehensive income, consolidated statement of
changes in shareholders’equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes
to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies, and I have
audited the separate financial statements of Sikarin Public Company Limited (the Company), which
comprise the statement of financial position as at December 31, 2016, and the statement of comprehensive
income, statement of changes in shareholders’equity and statement of cash flows for the year then ended,
and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.
In my opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material
respects, the consolidated financial position of Sikarin Public Company Limited and its subsidiaries as at
December 31, 2016, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year
then ended and the separate financial position of Sikarin Public Company Limited as at December 31, 2016,
and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with Financial
Reporting Standards.
Basis for Opinion
I conducted my audit in accordance with Standards on Auditing. My responsibilities under
those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial
Statements section of my report. I am independent of the Group and the Company in accordance with the
Code of Ethics for Professional Accountants that are relevant to my audit of the financial statements and as
defined by the Federation of Accounting Professions Under the Royal Patronage of his Majesty the King,
and I have fulfilled my other ethical responsibilities in accordance with these requirements. I believe that the
audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion.
*****/2
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Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most
significance in my audit of the consolidated financial statements and separate financial statements of the
current period. These matters were addressed in the context of my audit of the consolidated financial
statements and separate financial statements as a whole, and in forming my opinion thereon, and I do not
provide a separate opinion on these matters.
Business transfer of Sikarin Hadyai Holding Co.,Ltd. (accuracy)
As mentioned in Note 12 in the notes to the financial statements on November 14, 2016, the
Company has entered into the business transfer of Sikarin Hadyai Holding Co.,Ltd. (“SHH”) which
includes all ordinary shares held by SHH in Sikarin Hadyai Hospital Co.,Ltd. (“SKHY”) 41,170,499 shares
or 82.34% of the issued and paid up ordinary shares of SKHY. The Company will issue the capital increase
ordinary shares for 25,009,415 shares at the par value of Baht 6.50 per share to SHH at the offering price
Baht 59.00 per share. This is the negotiation price with SHH in return for SHH transferring all business to
the Company in lieu of the capital increase ordinary shares payment in cash. The trading price above is
derived from the valuation of the Company and SHH by employing a financial adviser to compare the fair
value of the Company and SKHY by using Discounted Cash Flow Approach: DCF. The share valuation of
SKHY for 41,170,499 shares at the par value of Baht 10 per share that the Company will receive as
compensation has the fair value of Baht 35.84 per share. The Swap Ratio is 1.0000:1.6462 (1 new capital
increase ordinary share can be changed to 1.6462 ordinary share of SHH). However, the transaction date on
November 14, 2016, the fair value of ordinary share of the Company to SHH has a closing price at Baht
49.25 per share. Therefore, the share value of SKHY that the Company has transferred is Baht 1,231,71
million as such transaction has effect on the acquisition of assets and liabilities, including goodwill
amounting to Baht 326.17 million, which is significant transaction to the consolidated financial statements as
a whole. Moreover, the setting of assumptions used as the basis of initial accounting record and estimated
useful life of the intangible assets acquired has to apply the significant judgment of the management due to
the nature of the hospital.
I have assessed the information and reviewed the fair value of the identifiable assets as at
the date of acquisition from the expert by considering the reliability of the expert and assumptions used in
assessing the fair value.
Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprises the
information included in the annual report, but does not include the financial statements and my auditor’s
report thereon. The annual report is expected to be made available to me after the date of this auditor's report.
My opinion on the financial statements does not cover the other information and I will not
express any form of assurance conclusion thereon.
*****/3
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-3In connection with my audit of the financial statements, my responsibility is to read the
other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other
information is materially inconsistent with the financial statements or my knowledge obtained in the audit, or
otherwise appears to be materially misstated.
When I read the annual report, if I conclude that there is a material misstatement therein, I
am required to communicate the matter to those charged with governance in order for those charged with
governance to correct the misstatement.
In connection with my audit of the financial statements, my responsibility is to read the
other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the
financial statements or my knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.
If, based on the work I have performed, I conclude that there is a material misstatement of this other
information, I am required to report that fact. I have nothing to report in this regard.
Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated
financial statements and separate financial statements in accordance with Financial Reporting Standards, and
for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the consolidated financial statements and separate financial statements,
management is responsible for assessing the Group’s and the Company’s ability to continue as a going
concern, disclosing, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless
management either intends to liquidate the Group and the Company or to cease operations, or has no realistic
alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s financial
reporting process.
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial
statements and separate financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to
fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes my opinion. Reasonable assurance is a high level
of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will
always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are
considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the
economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements and separate
financial statements.
As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, I exercise professional
judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. I also:
*****/4
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-4 Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial
statements and separate financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit
procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a
basis for my opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for
one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations,
or the override of internal control.
 Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the Group’s and the Company’s internal control.
 Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by management.
 Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events
or conditions that may cast significant doubt on the Group’s and the Company’s ability to continue as a
going concern. If I conclude that a material uncertainty exists, I am required to draw attention in my auditor’s
report to the related disclosures in the consolidated financial statements and separate financial statements or,
if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. My conclusions are based on the audit evidence
obtained up to the date of my auditor’s report. However, future events or conditions may cause the Group
and the Company to cease to continue as a going concern.
 Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial
statements and separate financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated
financial statements and separate financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.
 Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the
entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements.
I am responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. I remain solely
responsible for my audit opinion.
I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the
planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in
internal control that we identify during my audit.
I also provide those charged with governance with a statement that we have complied with
relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and
other matters that may reasonably be thought to bear on my independence, and where applicable, related
safeguards.

*****/5
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From the matters communicated with those charged with governance, I determine those
matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements and separate
financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. I describe these matters in
my auditor’s report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in
extremely rare circumstances, I determine that a matter should not be communicated in my report because
the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits
of such communication.

(Mr.Pojana Asvasontichai)
Certified Public Accountant
Registration No. 4891
Dharmniti Auditing Company Limited
Bangkok, Thailand
February 23, 2017
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STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2016
ASSETS
Note
Current assets
Cash and cash equivalents
Current investments in fixed deposit
Accounts receivable
Accrued income
Other receivable
Inventories
Non-current assets held for sale
Other current assets
Total current assets
Non-current assets
Investments in associated company
Investment in subsidiary
Investments in related company
Long-term loans to subsidiary company
Investment property
Property, plant and equipment
Intangible assets
Leasehold right
Goodwill
Deffered tax assets
Other non-current assets
Fixed deposit pledged as collateral
Others
Total non-current assets
Total assets

5

Consolidated financial statements
2016
2015

Baht

Separate financial statements
2016
2015

56,859,708
810,155
208,476,054
165,045,709
23,569,698
91,813,751
5,368,745
22,559,459
574,503,279

21,286,987
787,322
131,997,083
133,734,563
23,126,373
62,835,436
11,113,885
384,881,649

32,714,570
810,155
158,333,642
165,045,709
24,997,228
69,557,367
5,886,625
457,345,296

17,571,868
787,322
131,415,179
133,734,563
33,849,177
62,627,314
6,922,453
386,907,876

11
12
13
10
14
15
16
17
12
18

5,432,132
4,267,409,718
17,313,123
77,792,999
326,167,591
6,963,205

58,400,612
5,482,142
2,893,855,747
24,144,685
82,994,920
451,374

1,366,194,103
10,874,358
5,432,132
2,907,314,268
16,534,236
63,160,168
-

55,997,760
4,999,600
14,550,197
5,482,142
2,884,797,322
24,072,872
67,129,200
-

19
20

3,700,871
7,320,865
4,712,100,504
5,286,603,783

1,715,747
4,379,534
3,071,424,761
3,456,306,410

1,719,440
3,366,334
4,374,595,039
4,831,940,335

1,715,747
3,236,534
3,061,981,374
3,448,889,250

6
7
8, 10
9

Notes to financial statement form an intergral part of these statement.
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LIABILITIES AND SHAREHOLDERS'
EQUITY
-7-

Baht
SIKARIN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY
Consolidated financial statements
Separate financial statements
STATEMENT OF
FINANCIAL
POSITION
(CONT.)
Note
2016
2015
2016
2015
AS AT DECEMBER 31, 2016

Current liabilities
Bank overdrafts and short - term loans
from institutions
22 SHAREHOLDERS'
54,416,680
136,647,562
LIABILITIES AND
EQUITY
Accounts payable
150,385,782
95,145,911
Baht
Other payable
195,820,689
173,651,340
Consolidated financial statements
Current portion of long-term loans from institutions
23
256,497,896
191,743,828
Note
2016
2015
Current portion of liabilities under long-term
Current liabilities
agreements
24
63,729,896
50,157,364
Bank overdrafts and short - term loans
Accrued income tax
3,975,751
857,514
from institutions
22
54,416,680
136,647,562
Accrued dividend
1,741,671
10,645,822
Accounts payable
150,385,782
95,145,911
Retention payable
14,000,701
37,909,997
Other payable
195,820,689
173,651,340
Other current liabilities
10,595,683
8,958,653
Current portion of long-term loans from institutions
23
256,497,896
191,743,828
Total current liabilities
751,164,749
705,717,991
Current portion of liabilities under long-term
Non-current liabilities
agreements
24
63,729,896
50,157,364
Long-term loans from institutions
23
765,484,309
574,430,205
Accrued income tax
3,975,751
857,514
Liabilities under long-term agreements
24
127,363,260
136,559,227
Accrued dividend
1,741,671
10,645,822
Deferred tax liabilities
18
84,213,267
69,894,696
Retention payable
14,000,701
37,909,997
Employee benefits obligation
25
81,409,696
55,008,756
Other current liabilities
10,595,683
8,958,653
Rental deposit payable
1,019,448
895,000
Total current liabilities
751,164,749
705,717,991
Total non-current liabilities
1,059,489,980
836,787,884
Non-current liabilities
Total liabilities
1,810,654,729
1,542,505,875
Long-term loans from institutions
23
765,484,309
574,430,205
Liabilities under long-term agreements
24
127,363,260
136,559,227
Deferred tax liabilities
18
84,213,267
69,894,696
Employee benefits obligation
25
81,409,696
55,008,756
Rental deposit payable
1,019,448
895,000
Total non-current liabilities
1,059,489,980
836,787,884
Total liabilities
1,810,654,729
1,542,505,875

Notes to financial statement form an intergral part of these statement.

Notes to financial statement form an intergral part of these statement.

46,561,573
136,647,562
119,033,576
90,476,163
163,447,483
173,073,112
Separate financial statements
213,645,896
191,743,828
2016
2015
56,718,277
3,957,918
46,561,573
1,741,671
119,033,576
14,000,701
163,447,483
9,630,065
213,645,896
628,737,160

50,157,364
857,514
136,647,562
10,645,822
90,476,163
37,909,997
173,073,112
8,147,287
191,743,828
699,658,649

56,718,277
557,204,309
3,957,918
107,590,291
1,741,671
84,213,267
14,000,701
54,918,008
9,630,065
628,737,160
803,925,875
1,432,663,035
557,204,309
107,590,291
84,213,267
54,918,008
803,925,875
1,432,663,035

50,157,364
574,430,205
857,514
136,559,227
10,645,822
69,894,696
37,909,997
55,008,756
8,147,287
699,658,649
835,892,884
1,535,551,533
574,430,205
136,559,227
69,894,696
55,008,756
835,892,884
1,535,551,533
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EQUITY
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Baht
SIKARIN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY
Consolidated financial statements
Separate financial statements
STATEMENT OFNoteFINANCIAL
POSITION
(CONT.)
2016
2015
2016
2015
AS AT DECEMBER 31, 2016

Current liabilities
Bank overdrafts and short - term loans
from institutions
22
54,416,680 EQUITY
136,647,562
136,647,562
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS'
(CONT.)46,561,573
Accounts payable
150,385,782
95,145,911
119,033,576
90,476,163
Baht
Other payable
195,820,689
173,651,340
163,447,483
173,073,112
Consolidated financial statements
Separate financial statements
Current portion of long-term loans from institutions
23
256,497,896
191,743,828
213,645,896
191,743,828
Note
2016
2015
2016
2015
Current portion of liabilities under long-term
Shareholders' equity
agreements
24
63,729,896
50,157,364
56,718,277
50,157,364
Share capital
26
Accrued income tax
3,975,751
857,514
3,957,918
857,514
Authorized share capital
Accrued dividend
1,741,671
10,645,822
1,741,671
10,645,822
151,009,415 ordinary shares of Baht 6.50 each
981,561,198
981,561,198
Retention payable
14,000,701
37,909,997
14,000,701
37,909,997
Authorized share capital
Other current liabilities
10,595,683
8,958,653
9,630,065
8,147,287
140,000,000 ordinary shares of Baht 6.50 each
910,000,000
910,000,000
Total current liabilities
751,164,749
705,717,991
628,737,160
699,658,649
Authorized share capital
Non-current liabilities
151,009,415 ordinary shares of Baht 6.50 each
981,561,198
981,561,198
Long-term loans from institutions
23
765,484,309
574,430,205
557,204,309
574,430,205
Issued and paid-up share capital
Liabilities under long-term agreements
24
127,363,260
136,559,227
107,590,291
136,559,227
120,000,000 ordinary shares of Baht 6.50 each
780,000,000
780,000,000
Deferred tax liabilities
18
84,213,267
69,894,696
84,213,267
69,894,696
Share premium
1,350,152,491
170,000,000
1,350,152,491
170,000,000
Employee benefits obligation
25
81,409,696
55,008,756
54,918,008
55,008,756
Premium on capital reduction
7,107,485
7,107,485
7,107,485
7,107,485
Rental deposit payable
1,019,448
895,000
Premium on sale treasury shares
105,081,744
105,081,744
105,081,744
105,081,744
Total non-current liabilities
1,059,489,980
836,787,884
803,925,875
835,892,884
Retained earnings
Total liabilities
1,810,654,729
1,542,505,875
1,432,663,035
1,535,551,533
-Appropriated
Statutory reserve
27
50,578,248
44,797,595
50,578,248
44,797,595
-Unappropriated
626,056,073
510,848,564
614,589,635
510,385,746
Unrealized increment per assets appraisal
15
290,206,499
295,965,147
290,206,499
295,965,147
Total equity attribuable to owners of the parent
3,410,743,738
1,913,800,535
3,399,277,300
1,913,337,717
Non-contralling interest
12
65,205,316
Total shareholder's equity
3,475,949,054
1,913,800,535
3,399,277,300
1,913,337,717
Total liabilities and shareholders' equity
5,286,603,783
3,456,306,410
4,831,940,335
3,448,889,250

Notes to financial statement form an intergral part of these statement.

Notes to financial statement form an intergral part of these statement.
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-9SIKARIN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY
STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016

Revenues
Medical service revenues
Food and beverage revenues
Unrealized gain on measurement of investment
Other income
Total revenues
Expenses
Cost of medical services
Cost of food and beverage
Administrative expenses
Financial cost
Total expenses
Share of profit of associated company
Profit before income tax expense
Income tax expense
Profit for the year
Other comprehensive income :
Item that will not be reclassified to profit or loss
Acturial gain (losses) arising from post-employee benefit
Gain on property revaluation
Income tax relating not be reclassified
Other comprehensive income for the year,
net of income tax
Total comprehensive income for the year
Profit attributable to
Owners of the parent
Non-controlling interest

Note

11
10

11
31

25
15
31.1

Total comprehensive income attributable to
Owners of the parent
Non-controlling interest
Earnings per share
Basic earning per share
Attributable to owners of the parent

32.2

Consolidated financial statements
2016
2015

Baht

Separate financial statements
2016
2015

2,392,579,333
42,365,822
66,685,621
25,998,685
2,527,629,461

1,960,297,076
44,416,436
20,180,695
2,024,894,207

2,308,638,915
70,612,654
18,118,190
2,397,369,759

1,960,297,076
23,436,419
1,983,733,495

1,735,661,289
27,608,042
462,968,820
66,518,004
2,292,756,155
1,524,181
236,397,487
46,206,806
190,190,681

1,404,010,426
30,791,811
414,937,422
32,847,177
1,882,586,836
1,725,123
144,032,494
28,509,256
115,523,238

1,679,857,284
433,992,604
62,278,711
2,176,128,599
221,241,160
42,533,811
178,707,349

1,404,010,426
402,311,651
32,847,177
1,839,169,254
144,564,241
28,951,186
115,613,055

4,398,181
(879,636)

(22,431,421)
240,968,935
(43,707,503)

4,398,181
(879,636)

(22,431,421)
240,968,935
(43,707,503)

3,518,545
193,709,226

174,830,011
290,353,249

3,518,545
182,225,894

174,830,011
290,443,066

189,710,969
479,712
190,190,681

115,523,238
115,523,238

178,707,349
178,707,349

115,613,055
115,613,055

193,229,514
479,712
193,709,226

290,353,249
290,353,249

182,225,894
182,225,894

290,443,066
290,443,066

1.53

0.96

1.44

0.96

Notes to financial statement form an intergral part of these statement.

25
12

26
28
28

25
15

28
28

Note

1,350,152,491

-

981,561,198

-

-

170,000,000
1,180,152,491
-

-

780,000,000
201,561,198
-

-

-

170,000,000
-

Share premium

Notes to financial statement form an intergral part of these statement.

Ending balance, as at December 31, 2014
Appropriated statutory reserve
Dividend
Unrealized increment per assets appraisal
transferred to retained earning
Total comprehensive income for the year
Profit for the year
Other comprehensive income : net of income tax
Acturial losses arising from post-employee benefit
Gain on property revaluation
Ending balance, as at December 31, 2015
Share increase - common stock
Appropriated statutory reserve
Dividend
Unrealized increment per assets appraisal transferred
to retained earning
Total comprehensive income for the year
Profit for the year
Other comprehensive income : net of income tax
Acturial gain arising from post - emplayee benefit
Non - controlling interest as at acquisition date
Ending balance, as at December 31, 2016

Share capital
issued and
paid-up
780,000,000
-

7,107,485

-

-

7,107,485
-

-

-

Premium on
Capital
reduction
7,107,485
-

105,081,744

-

-

105,081,744
-

-

-

50,578,248

-

-

44,797,595
5,780,653
-

-

-

3,518,545
626,056,073

189,710,969

5,758,648

(17,945,137)
510,848,564
(5,780,653)
(78,000,000)

115,523,238

5,138,336

Baht
Consolidated financial statements
Equity attributable to owners of the parent
Retained earnings
Premium on sale
Treasury shares
Appropriated
- Unappropriated
statutory reserve
105,081,744
36,894,137
518,035,585
7,903,458
(7,903,458)
(102,000,000)

290,206,499

-

(5,758,648)

192,775,148
295,965,147
-

-

(5,138,336)

Unrealized
increment per
assets appraisal-net
108,328,335
-

- 10 SIKARIN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY
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FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016

3,518,545
3,410,743,738

189,710,969

-

(17,945,137)
192,775,148
1,913,800,535
1,381,713,689
(78,000,000)

115,523,238

-

Total
equity attributable
to owners of the parent
1,725,447,286
(102,000,000)

64,725,604
65,205,316

479,712

-

-

-

-

-

Non-controlling
interest

3,518,545
64,725,604
3,475,949,054

190,190,681

-

(174,945,137)
192,775,148
1,913,800,535
1,381,713,689
(78,000,000)

115,523,238

-

1,725,447,286
(102,000,000)

Total shareholders'
equity
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25

26
28
28

25
15

28
28

Note

1,350,152,491

-

981,561,198

-

-

170,000,000
1,180,152,491
-

-

780,000,000
201,561,198
-

-

170,000,000
-

Share premium

-

Notes to financial statement form an intergral part of these statement.

Ending balance, as at December 31, 2014
Appropriated statutory reserve
Dividend
Unrealized increment per assets appraisal transferred
to retained earning
Total comprehensive income for the year
Profit for the year
Other comprehensive income : net of income tax
Acturial losses arising from post-employee benefit
Gain on property revaluation
Ending balance, as at December 31, 2015
Share increase - common stock
Appropriated statutory reserve
Dividend
Unrealized increment per assets appraisal transferred
to retained earning
Total comprehensive income for the year
Profit for the year
Other comprehensive income : net of incom tax
Acturial gain arising from post - employee benefit
Ending balance, as at December 31, 2016

Share capital
issued and
paid-up
780,000,000
-

7,107,485

-

-

7,107,485
-

-

-

Premium on
Capital
reduction
7,107,485
-

105,081,744

-

-

105,081,744
-

-

-

50,578,248

-

-

44,797,595
5,780,653

-

-

3,518,545
614,589,635

178,707,349

5,758,648

(17,945,137)
510,385,746
(5,780,653)
(78,000,000)

115,613,055

5,138,336

290,206,499

-

(5,758,648)

192,775,148
295,965,147
-

-

(5,138,336)

Baht
Separate financial statements
Retained earnings
Premium on sale
Unrealized
Treasury shares
Appropriated
- Unappropriated
increment per
statutory reserve
assets appraisal-net
105,081,744
36,894,137
517,482,950
108,328,335
7,903,458
(7,903,458)
(102,000,000)
-

- 11 SIKARIN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY
STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY (CONT.)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016

3,518,545
3,399,277,300

178,707,349

-

(17,945,137)
192,775,148
1,913,337,717
1,381,713,689
(78,000,000)

115,613,055

-

Total
shareholders'
equity
1,724,894,651
(102,000,000)
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STATEMENT OF CASH FLOWS
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Baht
Consolidated financial statements
Separate financial statements
2016
2015
2016
2015

Cash flows from operating activities
Profit for the year
190,190,681
Items to reconcile profit for the year to net cash flows from operating activities
Depreciation and amortized expense
242,007,328
Bad debt and doubtful accounts (reverse)
6,162,528
Allowance for impairment of investment (reverse)
(2,870,400)
Unrealize gain on measument of investment
(66,685,621)
Share of (profit) of associated company
(1,524,181)
(Gain) on sale of fixed assets
(238,091)
Employee benefits expense
7,274,034
Interest income
(125,217)
Interest expense
66,518,004
Income tax expense
46,206,806
Profit from operations before changes in operating
assets and liabilities
486,915,871
Operating assets (increase) decrease
Accounts receivable
(36,037,300)
Accrued income
(31,311,147)
Other receivable
7,072,944
Inventories
(7,366,584)
Other current assets
4,745,391
Other non-current assets
363,349
Operating liabilities increase (decrease)
Accounts payable
26,480,086
Other payable
(9,761,552)
Other current liabilities
1,140,945
Other non current liabilities
Cash received from operation
442,242,003
Cash paid for employee benefits expense
(2,134,370)
Cash paid for income tax
(27,159,344)
Net cash provided by operating activities
412,948,289

Notes to financial statement form an intergral part of these statement.

115,523,238

178,707,349

115,613,055

164,141,341
(2,140,919)
(1,725,123)
121,487
6,670,638
(425,510)
32,847,177
28,509,256

233,367,274
6,162,528
(2,870,400)
(70,612,654)
(238,092)
6,441,803
(105,057)
62,278,711
42,533,811

163,262,326
(2,140,919)
121,487
6,670,638
(554,660)
32,847,177
28,951,186

343,521,585

455,665,273

344,770,290

(9,077,956)
8,310,574
(556,488)
(5,295,160)
(393,150)
(232,740)

(33,080,990)
(31,311,147)
8,851,949
(6,930,053)
1,035,828
(129,800)

(8,496,052)
8,310,574
(6,418,042)
(5,176,514)
797,228
(89,740)

4,880,749
24,037,439
1,472,026
895,000
367,561,879
(473,500)
(33,732,247)
333,356,132

28,557,413
(9,516,632)
1,482,778
414,624,619
(2,134,370)
(25,994,472)
386,495,777

2,909,158
23,507,210
821,462
360,935,574
(473,500)
(33,656,128)
326,805,946
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STATEMENT OF CASH FLOWS (CONT.)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016

Cash flows from investing activities
(Increase) decrease in short-term investment in fixed deposit
Cash paid for property, plant and equipment
Cash paid for intangible assets
Cash paid for land improvement - leasehold right
Cash received from sale of fixed assets
(Increase) decrease in fixed deposit with commitment
Cash received for interest income
Net cash used in investing activities
Cash flows from financing activities
Increase (decrease) in bank overdrafts and short-term loans from institute
Cash paid for long-term loan to subsidiary
Cash receive from long-term loans to subsidiary
Cash receive from long-term loans from institute
Cash paid for long-term loans from institute
Cash paid for liabilities under long-term agreements
Cash paid for interest expenses
Cash paid for dividend
Cash receive from share increase
Net cash provided by financing activities
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents - at acquisition date
Cash and cash equivalents - at beginning of the year
Cash and cash equivalents - at ending of the year
Supplemental disclosures of cash flow information
1. The Company acquired fixed assets by mean of liabilities under long-term
agreement

Baht
Consolidated financial statements
Separate financial statements
2016
2015
2016
2015
(22,832)
(234,552,441)
(1,686,588)
(1,719,448)
240,000
(3,693)
125,217
(237,619,785)

(28,886)
(517,390,026)
(2,987,493)
(12,848,210)
5,000
(4,587)
425,510
(532,828,692)

(22,832)
(232,868,983)
(1,686,588)
(1,719,448)
240,000
(3,693)
105,057
(235,956,487)

(28,886)
(500,718,112)
(2,902,493)
(12,848,210)
5,000
(4,587)
554,660
(515,942,628)

(94,858,291)
220,000,000
(220,799,361)
(55,711,225)
(67,750,748)
(86,904,151)
150,000,000
(156,023,776)

55,266,910
263,980,429
(79,323,895)
(36,347,931)
(54,023,531)
(100,396,757)
49,155,225

(90,085,989)
3,675,839
220,000,000
(215,323,828)
(53,188,967)
(63,569,492)
(86,904,151)
150,000,000
(135,396,588)

55,266,910
(16,541,276)
6,991,081
263,980,429
(79,323,895)
(36,347,931)
(54,023,531)
(100,396,757)
39,605,030

19,304,728
16,267,993
21,286,987
56,859,708

(150,317,335)
171,604,322
21,286,987

15,142,702
17,571,868
32,714,570

(149,531,652)
167,103,520
17,571,868

307,850,945

164,465,625

30,782,945

164,465,625

2. On November 14, 2016, the Company has received 41,170,499 shares transfer from Sikarin Hadyai Hospital Co.,Ltd. held by Sikarin Hadyai Holding
Co.,Ltd. amounting to Baht 1,231.71 million. The Company has issued 25,009,415 new ordinary shares capital increase to Sikarin Hatyai Holding
Co.,Ltd. in return instead of payment for the shares in cash. The share price as at the transfer date has the closing price at Baht 49.25 per share.

Notes to financial statement form an intergral part of these statement.

Annual Report 2016 Sikarin Hospital

- 14 SIKARIN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2016

1. GENERAL INFORMATION
(a) Legal status
The Company has registered to be a limited public company under the Limited Public
Company Act B.E. 2535 with the Ministry of Commerce on November 10, 1994.
(b)

Address, nature of business and number of employees of Company.
Name

Location

Sikarin Public Company Limited consisted of
1. Sikarin Hospital
2. Rattarin Hospital

4/29 Moo 10 Srinakarin Road
Bangna Bangkok 10260
999/23-29 Sukhumvit Road
Tambol Bangpu Mai
Amphur Muang
Samutprakarn 10280

Main business activities

Number of employees (person)
2016
2015

Hospital,
general heal with
235 beds

1,368

1,303

100 beds

174

204

2. BASIS OF PREPARATION
2.1 Basis for the preparation of financial statements
The financial statements have been prepared in accordance with the accounting standards
prescribed by Thai Accounts Act enunciated under the Accounting Profession Act B.E. 2547 by
complying with the financial reporting standards. The presentation of the financial statements has
been made in compliance with the Notification of the Department of Business Development, the
Ministry of Commerce, re : the financial statements presentation for public limited company, issued under
the accounting Act B.E. 2543.
The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where
otherwise disclosed in the accounting policies.
The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements
of the Company. The financial statements in English language have been translated from such financial
statements in Thai language.
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2.2 Basis for the preparation of consolidated financial statements
2.2.1 The consolidated financial statements have included the financial statements of Sikarin Public
Company Limited and its subsidiaries as follows;
Company name
S K R Management Co.,Ltd.
Sikarin Hadyai Hospital Co.,Ltd.

2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

Type of business
Rental spaces management
and sale food and beverage
Hospital

Percentage of holding
(% of share capital)
2016
2015
99.99
99.99
94.11

-

Head office location
Bangkok
Songkhla

The Company has entered into the business transfer transaction of Sikarin Hadyai
Hospital Co.,Ltd. and has a power to control its business. Such transaction has resulted in
Sikarin Hadyai Hospital Co.,Ltd. to become a subsidiary of the Company. The Company
has a direct shareholding of 94.11% (including the existing shares held by the Company
11.77%) and the Company has to prepare the consolidated financial statements of the Group
from November 14, 2016, onwards.
The Company record investment in subsidiary by purchase method.
Accounting policy for subsidiary companies will utilize the same policy as Sikarin Public
Company Limited.
Outstanding balances and significant transactions between the Company and its subsidiaries
have been eliminated from the consolidated financial statements.
Non - controlling interests represent the portion of profit or loss and net assets of the
subsidiaries that are not held the company and are presented separately from the portion of
owners of the parent.

3. THE NEW AND REVISED ACCOUNTING STANDARDS ARE EFFECTIVE IN THE CURRENT YEAR
The Federation of Accounting Professions (FAP) has issued Notifications to mandate the new and
revised accounting standards, financial reporting standards, and interpretations of accounting and financial
reporting standards, which are effective for the fiscal year beginning on or after January 1, 2016 are as
follows:
Conceptual Framework for Financial Reporting (revised 2015)
TAS 1 (revised 2015)
Presentation of Financial Statements
TAS 2 (revised 2015)
Inventories
TAS 7 (revised 2015)
Statement of Cash Flows
TAS 8 (revised 2015)
Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
TAS 10 (revised 2015)
Events After the Reporting Period
TAS 11 (revised 2015)
Construction Contracts

- 16 TAS 12 (revised 2015)
TAS 16 (revised 2015)
TAS 17 (revised 2015)
TAS 18 (revised 2015)
TAS 19 (revised 2015)
TAS 20 (revised 2015)
TAS 21 (revised 2015)
TAS 23 (revised 2015)
TAS 24 (revised 2015)
TAS 26 (revised 2015)
TAS 27 (revised 2015)
TAS 28 (revised 2015)
TAS 29 (revised 2015)
TAS 33 (revised 2015)
TAS 34 (revised 2015)
TAS 36 (revised 2015)
TAS 37 (revised 2015)
TAS 38 (revised 2015)
TAS 40 (revised 2015)
TAS 41
TFRS 2 (revised 2015)
TFRS 3 (revised 2015)
TFRS 4 (revised 2015)
TFRS 5 (revised 2015)
TFRS 6 (revised 2015)
TFRS 8 (revised 2015)
TFRS 10 (revised 2015)
TFRS 11 (revised 2015)
TFRS 12 (revised 2015)
TFRS 13 (revised 2015)
TSIC 10 (revised 2015)
TSIC 15 (revised 2015)
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Income Taxes
Property, Plant and Equipment
Leases
Revenue
Employee Benefits
Accounting for Government Grants and Disclosure of Government
Assistance
The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
Borrowing Costs
Related Party Disclosures
Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
Separate Financial Statements
Investments in Associates and Joint Ventures
Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
Earnings Per Share
Interim Financial Reporting
Impairment of Assets
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
Intangible assets
Investment Property
Agriculture
Share-Based Payment
Business Combinations
Insurance Contracts
Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
Exploration for and Evaluation of Mineral Resources
Operating Segments
Consolidated Financial Statements
Joint Arrangements
Disclosure of Interests in Other Entities
Fair Value Measurement
Government Assistance - No Specific Relation to Operating Activities
Operating Leases - Incentives
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TSIC 25 (revised 2015)
TSIC 27 (revised 2015)
TSIC 29 (revised 2015)
TSIC 31 (revised 2015)
TSIC 32 (revised 2015)
TFRIC 1 (revised 2015)
TFRIC 4 (revised 2015)
TFRIC 5 (revised 2015)
TFRIC 7 (revised 2015)
TFRIC 10 (revised 2015)
TFRIC 12 (revised 2015)
TFRIC 13 (revised 2015)
TFRIC 14 (revised 2015)
TFRIC 15 (revised 2015)
TFRIC 17 (revised 2015)
TFRIC 18 (revised 2015)
TFRIC 20 (revised 2015)
TFRIC 21

- 17 -

Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders
Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease
Service Concession Arrangements: Disclosure
Revenue-Barter Transactions Involving Advertising Services
Intangible Assets - Web Site Costs
Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities
Determining whether an Arrangement contains a Lease
Right to Interests arising from Decommissioning, Restoration and Environmental
Rehabilitation Funds
Applying the Restatement Approach under TAS 29 (revised 2015) Financial
Reporting in Hyperinflationary Economics
Interim Financial Reporting and Impairment
Service Concession Arrangements
Customer Loyalty Programmes
TAS 19 (revised 2015)-The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding
Requirements and their Interaction
Agreements for the Construction of Real Estate
Distributions of Non - cash Assets to Owners
Transfers of Assets from Customers
Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine
Levies

The management of the Company and its subsidiaries evaluated that these new and revised
accounting standards, financial reporting standard, accounting standard interpretations and
financial reporting standards interpretations do not have any significant impact on the financial
statements in current year.
4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
4.1 Recognition of revenues and expenses
Revenues from hospital operations, mainly consisting of medical fees, hospital room sales,
and medicine sales, are recognized as in come when the services have been rendered medical
supply or medicine delivered.
Revenues from social security welfare are recognized on an accrual basis.
Revenues from food and beverage are recognized when are delivered.
Rental income, other income, costs and expenses are recognized on an accrual basis.

Annual Report 2016 Sikarin Hospital
- 18 4.2 Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents consist of cash on hand and at banks and short - term investment
in promissory notes, which are not due over 3 months or less and excluded cash at banks which are
used for guarantee.
4.3 Allowance for doubtful accounts
Trade and other accounts receivable are stated at their invoice value less allowance for
doubtful accounts (if any).
The allowance for doubtful accounts is estimated losses are based on a percentage of
outstanding receivables classified by aging of accounts receivable. Assessed primarily on analysis
of payment histories and future expectations of customer payments. Bad debts are written off when
incurred.
4.4 Inventories
Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value, whichever is lower.
Cost is calculated using the first-in, first-out basis, and comprises all costs of purchase, costs
of conversion and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and
condition.
Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the
estimated costs to complete and to make the sale.
4.5 Investments
Investments in associates and subsidiaries
Associates are those companies in which the Company has significant influence over the
associates, that is the Company has power to participate in determining relating to the financial and
operating policies of the enterprise but not up to the level of governing such policies. Investments in
associated are stated by equity method in consolidated financial statements. In case of the associates
have capital deficiencies the recognition of Company’s portion on such investments will be equal to
zero only.
Subsidiaries are those companies in which the Company has the power to control the
financial and operating policies generally accompanying a shareholding of more than one-half of the
voting rights.
Investments in associates and subsidiaries are stated at cost net from allowance on
impairment (if any). Loss on impairment of investment will be recognized as loss in the statement of
comprehensive income in the separate financial statements and investments in associates and
subsidiaries are stated at equity in the consolidated financial statements.
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General investments - investment in related parties and other companies
Related parties are those companies in which the Company has shareholding less than 20%
and/or the companies which directly or indirectly have some common management, major
shareholders or such related persons.
Other companies are those companies in which the Company has shareholding but has no
power to govern or participate in setting up any policy.
General investments in related parties and other companies are stated at cost net from
allowance on impairment (if any). Loss on impairment of investment will be recognized as loss in
the statement of comprehensive income.
4.6 Goodwill
The Company and its subsidiaries use the acquisition method to account for business
combinations and measure the cost of the acquisition being the fair value at the acquisition date of
consideration transferred, and the amount of any non-controlling interest in the acquiree For each
business combination, the Company and its subsidiaries measures the non-controlling interest, if
any, in the acquiree either at fair value or at the proportionate share of the acquiree’s identifiable net
assets.
The Company and its subsidiaries account for acquisition-related costs as expenses in the
periods in which the costs are incurred and the services are received.
Goodwill is the excess of the cost of the business combination over the Company’s interest in
the fair value of the identifiable net assets of the subsidiary. If the Company’s interest in the fair
value of the identifiable net assets of the subsidiary exceeds the cost of the business combination,
the excess is immediately recognized as gain in profit or loss.
Goodwill is initially measured at cost at the acquisition date and after that it will be measured
at cost less accumulated impairment losses. Impairment losses on goodwill are not reversed.
4.7 Investment property
Investment property is stated at cost less accumulated depreciation and allowance on
impairment (if any).
Depreciation of investment property under building category is calculated by the straightline method over the estimated useful life of 30 years. Depreciation of investment property is
included in determining income.
The Company and its subsidiary have has policy to revalue its assets every five years.
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Property are stated at appraised value.
Cost is initially recognized upon acquisition of assets along with other direct costs attributing to
acquiring such assets in the condition ready to serve the objectives, including the costs of asset
demolition, removal and restoration of the asset location, which are the obligations of the company
(if any).
Plant and equipment are stated at revaluation after deducted accumulated depreciation and
allowance on impairment (if any).
Depreciation of plant and equipment are calculated by the straight-line method, based on the
estimated useful lives of the assets as follows:
Buildings and improvement
15 - 30
Years
Others
5 - 10
Years
Since 1999 the Company changed the measurement subsequent to initial recognition of property,
plant and equipment from cost less accumulated depreciation to a valued amount (allowed alternative
method by the accounting principle). The value is determined by an independent appraiser. The
surplus resulting from the revaluation was shown under the caption of “Shareholders’ Equity” in
the balance sheet. The revaluation surplus on fixed asset is depreciated over the period of the
remaining useful live by directly charging to retained earnings.
The Company and its subsidiary have policy to revalue its assets every five years.
Borrowing Costs during construction were capitalized as property.
4.9 Borrowing costs
Borrowing costs directly attributed to the acquisition or construction of an asset that
necessarily takes long time to put in ready to use or available for sale state are capitalized as part of
the cost of the respective asset until that asset condition is ready for its intended use. All other
borrowing costs are expensed in the period they are incurred. Borrowing costs consist of interest
and other costs arising from such borrowing.
4.10 Intangible asset
Intangible asset represents computer software is stated at cost after deducted accumulated amortization.
Amortization is charged to the statement of comprehensive income on a straight-line basis
from the date that the computer software is available for use over the estimated useful life of the
software of 5 years.
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Leasehold right is stated at cost after deducted accumulated amortization. Amortization is charged to
the statement of comprehensive income on straight-line method, based on the term of lease agreement.
Leasehold right of land
10-20 years
Building on leasehold right
15-20 years
Utilizable right on land improvement
9-20 years
4.12 Finance lease
Leases of assets that substantially transfer to the Company all the rewards and risks of
ownership of assets and that the Company intends to exercise the option of the leases to purchase
the assets at the expiration of the lease term, are accounted for as finance leases.
At the inception of a finance lease, the cost of the asset is recorded together with the
obligation, excluding the interest element, to pay future rentals. Finance charges are charged to
the current period operations in proportion to the capital balances outstanding.
4.13 Operating lease
Lease of assets under which all the risks and rewards of ownership are effectively retained
by the lessor are classified as operating lease. Lease payments under an operating lease are
recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.
4.14 Impairment of assets
The carrying amounts of the Company’s assets are reviewed at each statement of financial
position date to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication
exists, the assets’ recoverable amounts are estimated.
An impairment loss is recognised whenever the carrying amount of an asset or its cashgenerating unit exceeds its recoverable amount. The impairment loss is recognised in the statement
of comprehensive income unless it reverses a previous revaluation credited to equity, in which case
it is charged to equity.
When a decline in the fair value of an available-for-sale financial asset has been recognised
directly in equity and there is objective evidence that the value of the asset is impaired, the
cumulative loss that had been recognised directly in equity is recognised in the statement of
comprehensive income even though the financial asset has not been derecognised. The amount of
the cumulative loss that is recognised in the statement of comprehensive income is the difference
between the acquisition cost and current fair value, less any impairment loss on that financial asset
previously recognised in the statement of comprehensive income.
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Short-term employment benefits
The Company and its subsidiary recognize salary, overtime, bonus, social securities and
welfares as expenses when incurred.
Post-employment benefits (Defined benefit plans)
The Company and its subsidiary have obligations in respect of the severance payments that
it must pay to the employees upon retirement under the labor law and other employee benefit
plans. The Company and its subsidiary treat these severance payment obligations as a defined
benefit plan.
The obligation under the defined benefit plan is calculated based on the actuarial principles
by a qualified independent actuary using the projected unit credit method. Such estimates are made
based on various assumptions, including discount rate, future salary increase rate, staff turnover
rate, mortality rate, and inflation rate.
Actuarial gains and losses for post-employment benefits of the employees are recognized
immediately in comprehensive income.
4.16 Treasury shares
Treasury shares are stated at cost and presented as a deduction from shareholders’ equity.
Gains on disposal of treasury shares are determined by reference to the carrying amount and are
presented as premium on treasury shares. Losses on disposal of treasury shares are determined by
reference to the carrying amount and are presented in premium on treasury share and retained
earnings, consecutively.
4.17 Income tax
Income tax comprises current income tax and deferred tax.
Current tax
The Company and its subsidiary record income tax expense, if any, based on the amount
currently payable under the Revenue Code at the income tax rates 20% of profit before income tax,
after adding back certain expenses which are non-deductible for income tax computation purposes,
and less certain transactions which are exemption or allowable from income tax.
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Deferred tax
Deferred tax assets and liabilities are provided on the temporary differences between the
carrying amount and the tax bases of assets and liabilities at the end of the reporting period.
Changes in deferred tax assets and liabilities are recognized as deferred tax income or deferred tax
expense which are recognized in the profit or loss except to the extent that it relates to items
recognized directly in shareholders’ equity or in other comprehensive income.
The deductible temporary differences are recognized as deferred tax assets when it is
probable that the Company will have future taxable profit to be available against which the
deferred tax assets can be utilized. The taxable temporary differences on all taxable items are
recognized as deferred tax liabilities.
Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that the Company and its
subsidiaries expect to apply to the period when the deferred tax assets are realized or the deferred
tax liabilities are settled, based on tax rates and tax laws that have been enacted or substantively
enacted by the end of the reporting period.
At the end of each reporting period, the carrying amount of deferred tax assets are reviewed
and reduced the value when it is probable that the Company will have no longer the future taxable
profit that is sufficient to be available against which all or some parts of deferred tax assets are
utilized.
Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset when there is the legal right to settle
on a net basis and they relate to income taxes levied by the same tax authority on the same taxable
entity.
Thus, the Company offsets deferred tax assets and deferred tax liabilities for presentation in
the statement of financial position, rather than presenting them separately.
4.18 Fair value of financial instruments
The Fund uses the market approach to measure its assets and liabilities that are required to be
measured at fair value by relevant financial reporting standards, except that the cost approach or
income approach is used when there is no active market or when a quoted market price is not
available.
Fair value hierarchy
Level 1: Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
Level 2: Inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the
asset or liability, either directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived from
prices).
Level 3: Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data.
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4.19 Significant accounting judgements and estimates
The preparation of financial statements in conformity with financial reporting standards at
times requires management to make subjective judgements and estimates regarding matters that are
inherently uncertain. These judgements and estimates affect amounts reported in the financial
statements and disclosures and actual results could differ from these estimates. Significant
judgements and estimates are as follows:
Allowance for doubtful accounts
In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make
judgement and estimates based upon, among other things, past collection history, aging profile of
outstanding debts and the prevailing economic condition.
Accrued revenues from hospital operations
In determines the certain amount of receivable from the social security office provided to
patients with severe diseases and of chronic diseases. In this regard, the amount of such income are
set, adjusted and accrued based on the latest actual collection within current relative circumstances.
Allowance for declining in value of inventory
The determination of allowance for declining in the value of inventory, requires
management to make judgements and estimates of the loss expected to occur. The allowance for
decline in net realizable value is estimated based on the selling price expected in the ordinary
course of business less selling expense. The provision for obsolete slow-moving and deteriorated
inventory, is estimated based on the approximate useful life of each type of inventory. The
allowance for diminution in value of inventory as determined is compared with the original balance
in the books of account and the increase or decrease in the allowance for diminution in value of
inventory will be recognized as cost of sales and service in profit or loss.
Impairment of investment in subsidiary
The Company reviews the impairment of investment in the subsidiary, which requires
management to prepare projections of the cash flows expected to be generated by the investment in
the future, and to choose a suitable discount rate in order to calculate the present value of those
cash flows.
Leases

In determining whether a lease is to be classified as an operating lease or finance lease, the
management is required to use judgement in evaluating the conditions and details of the agreement
whether significant risk and rewards of ownership of the leased asset has been transferred.
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Investment property/Depreciation
In determining depreciation of investment property, the management is required to make
estimates of the useful lives and residual values of the investment property and to review the useful
lives and residual values when there are any changes.
In addition, the management is required to review investment property for impairment on a
periodical basis and record the impairment loss when it is determined that the recoverable amount
is lower than the carrying amount. This requires judgement regarding forecast of future revenues
and expenses relating to the assets subject to the review.
In determining the fair value disclosure of investment property, the management used the
income approach supported by current and previous valuations by an independent appraiser.
Property, plant and equipment/Depreciation
In determining depreciation of plant and equipment, the management is required to make
estimates of the useful lives and residual values of the plant and equipment and to review the
estimated useful lives and residual values when there are any changes.
In addition, the management is required to review property, plant and equipment for
impairment on a periodical basis and record the impairment loss when it is determined that the
recoverable amount is lower than the carrying amount. This requires judgement regarding forecast
of future revenues and expenses relating to the assets subject to the review.
Intangible assets
In recording the initial recognition and measurement of intangible assets as at the acquired
date and subsequent impairment testing, the management is required to make estimates of cash
flows to be generated by the asset or the cash generating units and to choose a suitable discount
rate in order to calculate the present value of those cash flows.
Deferred tax assets
Deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and unused tax
losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the
temporary differences and losses can be utilized. Significant management judgement is required to
determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing
and level of estimated future taxable profits.
Post-employment benefits under defined benefit plans
The obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial techniques.
Such determination is made based on various assumptions, including discount rate, future salary
increase rate, mortality rate and staff turnover rate.
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This account consisted of: -

Cash on hand
Credit card
Cash at bank - current account
Cash at bank - savings account
Total

Consolidated financial statements
2016
2015
4,272,177
1,085,141
2,255,641
936,247
5,814,865
1,190,545
44,517,025
18,075,054
56,859,708
21,286,987

Baht

Separate financial statements
2016
2015
2,895,177
753,000
1,720,594
936,247
5,390,098
1,190,545
22,708,701
14,692,076
32,714,570
17,571,868

Savings accounts earned interest rate at 0.125 - 0.750 per annum.
6. ACCOUNTS RECEIVABLE
This account consisted of :-

Accounts receivable - general
Accounts receivable - contract
Accounts receivable - compensation fund
Accounts receivable - social fund
Total
Less Allowance for doubtful accounts
Net

Baht
Consolidated financial statements
2016
2015
15,371,564
7,766,068
194,700,945
118,325,448
3,675,601
3,939,572
3,986,320
5,061,843
217,734,430
135,092,931
(9,258,376)
(3,095,848)
208,476,054
131,997,083

Separate financial statements
2016
2015
12,537,605
7,766,068
147,588,558
117,743,544
3,479,535
3,939,572
3,986,320
5,061,843
167,592,018
134,511,027
(9,258,376)
(3,095,848)
158,333,642
131,415,179

Accounts receivable were presented by aging as follows: -

Age 0 month to 3 months
Age 3 months to 6 months
Age 6 months to 12 months
Age over 12 months
Total

Baht
Consolidated financial statements
2016
2015
185,822,239
112,412,767
10,919,834
8,930,193
8,765,916
3,388,934
12,226,441
10,361,037
217,734,430
135,092,931

Separate financial statements
2016
2015
138,545,898
111,830,863
9,557,900
8,930,193
7,314,676
3,388,934
12,173,544
10,361,037
167,592,018
134,511,027
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Transactions with allowance for doubtful accounts - accounts receivable as follows :Baht

Beginning balance
Increase(Decrease)
Write off
Ending balance

Consolidated financial statements
2016
2015
3,095,848
5,236,767
6,162,528
(538,344)
(1,602,575)
9,258,376
3,095,848

Separate financial statements
2016
2015
3,095,848
5,236,767
6,162,528
(538,344)
(1,602,575)
9,258,376
3,095,848

The Company’s management has contemplated about provision of allowance for doubtful accounts
and believed that it is adequate for covering collection losses.
7. ACCRUED INCOME
This account consisted of:-

Accrued Income from capitation
Accrued Income from risk adjusted capitation
Accrued Income from Diagnosis Related Groups (DRGs)
Accrued Income from additional capitation
Total
8. OTHER RECEIVABLE
This account consisted of:-

Other receivables, in pending of Court
Welfare for staff receivables
Other receivables
Advance
Total
Less Allowance for doubtful accounts
Net

Baht
Consolidated financial statements/
Separate financial statements
2016
2015
6,391,169
6,144,283
47,431,052
44,689,068
93,805,299
75,852,353
17,418,189
7,048,859
165,045,709
133,734,563

Baht

Consolidated financial statements
2016
2015
3,152,035
3,152,035
3,917,750
4,062,688
14,070,343
18,292,985
5,581,605
770,700
26,721,733
26,278,408
(3,152,035)
(3,152,035)
23,569,698
23,126,373

Separate financial statements
2016
2015
3,152,035
3,152,035
3,917,750
4,062,688
15,657,676
23,202,420
5,421,802
6,584,069
28,149,263
37,001,212
(3,352,035)
(3,152,035)
24,997,228
33,849,177

- 28 9. INVENTORIES
This account consisted of:-

Medical
Medical supplies
Other supplies
Total
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Baht
Consolidated financial statements
Separate financial statements
2016
2015
2016
2015
43,419,064
29,035,817
32,997,021
29,035,817
20,803,687
11,815,360
12,478,975
11,815,360
27,591,000
21,984,259
24,081,371
21,776,137
91,813,751
62,835,436
69,557,367
62,627,314

10. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
Enterprises and individuals that directly, or indirectly through one or more intermediaries, control,
or are controlled by, or are under common control with, the company, including holding companies,
subsidiaries and fellow subsidiaries are related parties of the company. Associates and individuals
owning, directly or indirectly, an interest in the voting power of the company that gives them significant
influence over the enterprise, key management personnel, including directors and officers of the company
and close members of the family of these individuals and companies associated with these individuals
also constitute related parties.
In considering each possible related party relationship, attention is directed to the substance of the
relationship, and not merely the legal form.
The company and its subsidiaries had signficants business transactions with related parties. Such
transaction were concluded on commercial terms and agreed upon bases which were ordinary course of
business and summarized below.
Nature of relationships with related parties as follows:
Name of parties
Subsidiary Company
S K R Management Co.,Ltd.
Associated Company
Sikarin Hadyai Hospital Co.,Ltd.

Related Company
Kanjanaburi Memorial Hospital Co.,Ltd.
Kho Yai Resort and Spa Hotel Co.,Ltd.
Juldis River Mansion Co.,Ltd.

Nature of relationships
Subsidiary company, which the Company has 99.99% shareholding
Since November 14, 2016, subsidiary company, which the Company
has 94.11% shareholding
(Formerly, Associated company, which the Company has 11.77%
shareholding)
Related company, which the Company has 6.67% shareholding
Shareholding
Shareholding
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Transaction during the year
Subsidiary company
Interest income
Contract price
Other income - share of revenue from foods At prices which had
been agreed upon
Expense - land rental

At prices which
had been agreed
upon

Directors and management’s remuneration consisted of:Short-term employee benefits
Port-term employee benefits

Balance at the year
Subsidiary company
Other receivable
Long-term loan
Related Company
Other non-current assets (See note 20)
Advances for purchase land and constructions
- Juldis River Mansion Co.,Ltd.
Less Allowance for contingent loss from
advance for purchase of assets

Consolidated financial statements
2016
2015

Baht

Separate financial statements
2016
2015

-

-

-

133,087

-

-

2,060,375

6,549,589

-

-

10,200,000

-

50,344,336
2,121,675
52,466,011

46,761,339
2,604,018
49,365,357

50,344,336
2,121,675
52,466,011

46,761,339
2,604,018
49,365,357

Baht
Consolidated financial statement
Separate financial statements
2016
2015
2016
2015
-

-

5,134,227
10,874,358

10,722,404
14,550,197

149,500,000

149,500,000

149,500,000

149,500,000

(149,500,000)
-

(149,500,000)
-

(149,500,000)
-

(149,500,000)
-

Long-term loan to subsidiary
On April 1, 2015, the Company entered into an agreement to provide financial support and
transferred the rights for the building construction licenses at Sikarin's Mall project with subsidiary.
The Company provided the financial support to subsidiary amounting to Baht 19 million for all
advance payment expenses in the construction Sikarin’s Mall project from construction installment,
equipment, marginal deposit for electricity, and other related expenses until the project will be
finished. On the same date, the Company transferred the rights for the building construction licenses
at Sikarin’s Mall amounting to Baht 16.54 million to the subsidiary. The subsidiary had to reimburse
the construction fee by allowing the Company to exercise all over the ground on the land title deed
No. 231,233 and 255, Tambon Bangna, Amphur Bangna, Bangkok to be used as a parking place for
its customers and company’s staff without any fees and expenses for a period of 55 months from June
15, 2015 to December 31, 2019 according to the agreement to exercise over the ground dated June
15, 2015.
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Share of revenue from food and beverage
On October 1, 2014, the Company had made a memorandum of understanding with SKR
Management Co., Ltd. on allocation the share of revenue from sales of food and beverage to the
Company. Both parties agreed to allocate the share of revenue from sales of food and beverage at
85:15 which meant the subsidiaries, business operator, would get 85 percent and the parent company,
location owner, would get 15 percent. The starting date was October 1, 2014, onwards.
On January 1, 2016 the company had recorded the additional memorandum with Sikarin
Public Co., Ltd. regarding the dividing proportion of revenue from operation on food & beverage
by changing revenue sharing from 85:15 to 95:5 effective from January 1, 2016, onwards.
Land rental
On December 18, 2015, the Company has entered into sub-lease land agreement with SKR
Management Co., Ltd. and has agrees to sub-lease total 2 land titles to rai 2 square war, for 3 years
from January 1, 2016 to January 31, 2018. The rental fee is baht 850,000.00 monthly.
Directors and Management’s Remuneration
Directors and management’s remuneration represent the benefits paid to the Company’s
directors and management such as salaries and related benefit including the benefit paid by other
means. The Company’s directors and management are the persons who are defined under the
Securities and Exchange Act.
Directors of the Company are comprised of board of director audit committee, executive
board, compensation committee and recruitment committee.
Managements of the Company are comprised of the executive committee, director of hospital
and chief of administration.
11. INVESMENTS IN ASSOCIATED COMPANY

Baht

Portion of

Consolidated financial statements

Separate financial statements

Type of

Interest

Equity method

Cost method

Business

Percent

2016

Hospital

11.77

2015

2016

2015

Dividend
2016

2015

-

-

Associated companies
Sikarin Hadyai Hospital Company Limited

-

61,271,012

-

58,868,160

Less Allowance for impairment of investment

-

(2,870,400)

-

(2,870,400)

Total investments - net

-

58,400,612

-

55,997,760
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Sikarin Hadyai Hospital Co., Ltd.
On November 14, 2016, the Company is entered into the business transfer transaction of
Sikarin Hadyai Hospital Co.,Ltd. and has fully power to control. Therefore, Sikarin Hadyai
Hospital Co.,Ltd. has changed the status from associate to subsidiary (see note 12).
For the period of January 1, 2016 to November 14, 2016 and for the years ended December
and 2015, the Company recorded the shares of profit from investment in Sikarin Hadyai Hospital
Co.,Ltd. from the financial statements that had been prepared by Baht the management and had not
been audited by other auditors at the amount of Baht 1.52 million and Baht 1.73 million, respectively.
The Company has assessed the fair value of the investment as at the date before controlling
with net asset value of Baht 1,099.75 million, representing 11.77 percent of the Company’s holding.
Therefore, the fair value of the investment as at the date before controlling is Baht 129.48 million and
the Company has recognized unrealized gains from fair value adjustment of such investment in the
income statement of the buyer as follows:
Baht
Consolidated
Separate financial
financial statements
statements
Equity method
Cost method
Investment at beginning of the period
61,271,012
58,868,160
Share of profit
1,524,181
Investment before the control
62,795,193
58,868,160
Fair value of investment before the control
129,480,814
129,480,814
Unrealized gain on measurement of investment
66,685,621
70,612,654
12. INVESTMENTS IN SUBSIDIARY COMPANIES
Name of company
SKR Management Co., Ltd.
Sikarin Hadyai Hospital Co.,Ltd.

Name of company
SKR Management Co., Ltd.
Sikarin Hadyai Hospital Co.,Ltd.
Total

Type of business
Rental space services and restaurant
Hospital

Equity Method
2016
2015
8,801,639
3,059,966
1,042,641,893
1,051,443,532
3,059,966

Paid-up capital (Baht)

Proportion of share holding (%)

2016

2015

5,000,000

5,000,000

500,000,000

2016
-

2015

99.99

99.99

94.11

-

Baht
Separate financial statements
At cost method
Dividend income
2016
2015
2016
2015
4,999,600
4,999,600
1,361,194,503
1,366,194,103
4,999,600
-
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The Company has consolidated Sikarin Hadyai Hospital Co., Ltd. that have material
non-controlling interest:
Place of

Baht

incorporation and

Proportion of ownership interests

Profit(loss) allocated to

Accumulated

principal place of

and voting rights held by non-

non-controlling interests

non-controlling interests

business

controlling interests
2016

2016

Name of Company

2016
Sikarin Hadyai Hospital Co.,Ltd.

Thai

2015
5.89

-

479,712

2015
-

2015

65,205,316

-

Summarized financial information as at December 31, 2016 in respect of Sikarin Hadyai Hospital
Co.,Ltd. amounts before intragroup eliminations.
Baht
Current assets
117,106,540
Non-current assets
1,363,508,544
Current liabilities
Non-current liabilities
Non-Controlling interests

118,745,802
253,972,235
65,205,316

Revenue
Profit attributable to the non-controlling interests
Net cash provided by from operating activities
Net cash used in investing activities
Net cash used in financing activities
Net cash increase (decrease)

479,712
24,222,726
(1,586,193)
(16,734,378)
5,902,155
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Sikarin Hadyai Hospital Co.,Ltd.
On October 19, 2016, the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2016 has a
resolution for the Company to receive all the transfer of Sikarin Hadyai Holding Co.,Ltd. (“SHH”)
which includes all ordinary shares SHH held in Sikarin Hadyai Hospital Co.,Ltd. (“SKHY”)
41,170,499 shares or 82.34% of the issued and paid up ordinary shares of SKHY. The Company
has newly issued the ordinary shares for 25,009,415 shares at par value of Baht 6.50 per share to
SHH at the offering price Baht 59.00 per share. This is the negotiation price with SHH in return for
SHH transfer all business to the Company in lieu of newly issued ordinary shares payment of the
Company with cash.
The trading price above is derived from the valuation of the Company and SHH is
employed a financial adviser to compare the fair value of the Company and SKHY by using
Discounted Cash Flow Approach: DCF. The share valuation of SKHY for 41,170,499 shares at par
value of Baht 10 per share that the Company will receive as compensation has the fair value of
Baht 35.84 per share. The Swap Ratio is 1.0000:1.6462 (1 newly issued ordinary share of the
Company can be changed to 1.6462 ordinary share of SHH). However, the transaction date on
November 14, 2016, the fair value of ordinary share of the Company to SHH has a closing price at
Baht 49.25 per share. Therefore, the share value of SKHY that the Company has transferred is
Baht 1,231.71 million.
Such transaction is resulted Sikarin Hadyai Hospital Co.,Ltd. to become a subsidiary of the
Company. The Company has a direct shareholding of 94.11% (including the existing shares held
by the Company in SKHY 5,886,792 shares or 11.77%) and the Company has to prepare the
consolidated financial statements of the Group from November 14, 2016, onwards.
The value of the assets and liabilities acquired by Sikarin Hadyai Hospital Co.,Ltd. as at
November 14, 2016 has been included in the consolidated financial statements of the Group which
is measured at fair value by an independent appraiser, Fanix Appraisal Co.,Ltd. The appraiser has
applied the comparative approach of market price as the criteria for setting the price of land and
land improvements and cost approach as a basis for pricing the building, building components and
other equipment with the transaction as follows:
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Cash and cash equivalents
Trade accounts receivable and other receivable
Inventory
Non - current asset held for sale
Property, plant and equipment
Intangible asset
Deferred tax assets
Other non-current assets
Total assets
Liabilities
Bank overdrafts
Trade accounts payable and other payable
Long-term loan from financial institutions
Employee benefits obligation
Other non-current liabilities
Total liabilities
Net assets acquired
Total purchase consideration - ordinary shares 25,009,415 at close price Baht 49.25
Fair value of previous equity interests (see note 11)
Non - controlling interest
Goodwill

Baht
16,267,993
74,193,460
21,611,731
5,368,745
1,355,019,900
744,166
6,823,835
5,286,110
1,485,315,940
12,627,408
90,544,578
256,607,533
25,659,457
124,448
385,563,424
1,099,752,516
1,231,713,689
129,480,814
1,361,194,503
64,725,604
1,425,920,107
326,167,591

At present, the Company has implemented to carry out the goodwill measurement how it
can be classified as an identifiable asset. This value measurement is in the preparation process. The
measurement process will be finished within one year from the date of acquisition. If the process is
completed, the Company will restate its financial statements retrospectively to reflect the results of
additional information obtained about facts and circumstances that exist as of the acquisition date.

175

176 Annual Report 2016 Sikarin Hospital
- 35 13. INVESTMENTS IN RELATED COMPANY

Kanjanaburi Memorial Hospital Co., Ltd.
Less Allowance for impairment of investment
Total Investment in related company - net

Type of
Business
Hospital

Baht
Consolidated financial statements/
Portion of
Separate financial statements
Interest Percent
2016
2015
6.67
4,845,895
4,845,895
(4,845,895)
(4,845,895)
-

Investment in Kanjanaburi Memorial Hospital Co., Ltd., which has continuing loss and has
significant accumulated deficit and its operations shows a declining trend, the Company wrote off
such investment in securities for its impairment. At present, there is no information
14. INVESTMENT PROPERTY
This account consisted of :Balance per book
as at Dec. 31, 2015
At Cost
Land
Building
Less Accumulated depreciation
Building
Investment property net

Less Accumulated depreciation
Building
Investment property - net

Balance per book
as at Dec. 31, 2016

4,615,000
1,496,248
6,111,248

-

-

-

4,615,000
1,496,248
6,111,248

629,106
5,482,142

50,010

-

-

679,116
5,432,132

Balance per book
as at Dec. 31, 2014
At Cost
Land
Building

Baht
Consolidated financial statements
Additions
Deductions
Transfer
in (out)

Baht
Consolidated financial statements
Additions
Deductions
Transfer
in (out)

Balance per book
as at Dec. 31, 2015

4,615,000
1,496,248
6,111,248

-

-

-

4,615,000
1,496,248
6,111,248

579,233
5,532,015

49,873

-

-

629,106
5,482,142
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Balance per book
as at Dec. 31, 2015
At Cost
Land
Building
Less Accumulated depreciation
Building
Investment property net

Less Accumulated depreciation
Building
Investment property - net

Balance per book
as at Dec. 31, 2016

4,615,000
1,496,248
6,111,248

-

-

-

4,615,000
1,496,248
6,111,248

629,106
5,482,142

50,010

-

-

679,116
5,432,132

Balance per book
as at Dec. 31, 2014
At Cost
Land
Building

Baht
Separate financial Statements
Additions
Deductions
Transfer
in (out)

Baht
Separate financial Statements
Additions
Deductions
Transfer
in (out)

Balance per book
as at Dec. 31, 2015

4,615,000
1,496,248
6,111,248

-

-

-

4,615,000
1,496,248
6,111,248

579,233
5,532,015

49,873

-

-

629,106
5,482,142

Baht
Consolidated financial statements
2016
Depreciation for the year

2015
50,010

Separate financial statements
2016

49,873

2015
50,010

49,873

Investment property is a land and building, locate at Juldis Park District, Tambol Mu Si, Ampur Pak
Chong, Nakhon Ratchasima, Area 2 rai 2 ngan 39 square wah. The Company used these building as a
seminar centre. Later, the Management has made a decision not to use it and expected to sell it in the future.
The market approach had been used by an appraiser to evaluate the investment property in 2015 to Baht
12.95 million.
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This account consisted of :-

At cost
Land
Land improvement
Building and improvement
Furniture and office equipment
Medical equipment and tools
Other equipments
Vehicles
Construction in progress
Total
Less accumulated depreciation
Land improvement
Building and improvement
Furniture and office equipment
Medical equipment and tools
Other equipments
Vehicles
Total
Property, plant and equipment - net
At Revaluation-net

Land and land improvement
Building and improvement
Furniture and office equipment
Medical equipment and tools
Vehicles
Property, plant and equipment
(Revaluation) - net
Property, plant and equipment - net

Balance per book
as at
Dec. 31, 2015

Baht
Consolidated financial statements
Additions
Deductions
Transfer
in (out)

Balance per book
as at
Dec. 31, 2016

158,208,616
102,279,857
2,279,275,787
301,625,756
670,145,556
10,484,047
61,257,824
225,992,334
3,809,269,777

310,200
9,241,018
10,300,038
40,898,080
284,646
120,000
181,451,891
242,605,873

(28,536,772)
(98,440)
(2,973,000)
(31,608,212)

550,285,591
3,940,843
1,038,453,107
120,104,690
220,088,138
63,294,411
8,379,469
(320,506,346)
1,684,039,903 *

708,494,207
106,530,900
3,326,969,912
403,493,712
931,033,334
74,063,104
66,784,293
86,937,879
5,704,307,341

22,181,394
691,859,209
175,869,647
335,737,466
8,551,277
51,171,470
1,285,370,463
2,523,899,314

5,811,523
123,126,337
31,605,475
51,521,880
1,096,759
3,709,608
216,871,582

(28,534,865)
(98,439)
(2,972,998)
(31,606,302)

2,412,434
126,550,257
34,434,295
116,420,995
46,523,553
2,678,469
329,020,003 *

30,405,351
941,535,803
213,374,552
503,581,902
56,171,589
54,586,549
1,799,655,746
3,904,651,595

227,393,171
134,644,984
476,816
6,931,267
510,195

-

(5,221,913)
(80,103)
(1,386,103)
(510,191)

-

227,393,171
129,423,071
396,713
5,545,164
4

369,956,433
2,893,855,747

-

(7,198,310)

-

362,758,123
4,267,409,718
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Balance per book
as at
Dec. 31, 2014
At cost
Land
Land improvement
Building and improvement
Furniture and office equipment
Medical equipment and tools
Other equipments
Vehicles
Construction in progress
Total
Less accumulated depreciation
Land improvement
Building and improvement
Furniture and office equipment
Medical equipment and tools
Other equipments
Vehicles
Total
Property, plant and equipment - net

Baht
Consolidated financial statements
Additions
Deductions
Transfer
in (out)

Balance per book
as at
Dec. 31, 2015

158,208,616
22,318,375
1,426,787,368
224,594,441
493,441,536
10,432,282
61,257,824
681,585,328
3,078,625,770

33,875,849
28,603,042
97,578,520
51,765
602,032,429
762,141,605

(838,974)
(838,974)

158,208,616
79,961,482
102,279,857
818,612,570
2,279,275,787
49,267,247
301,625,756
79,125,500
670,145,556
10,484,047
61,257,824
(1,057,625,423)
225,992,334
(30,658,624) ** 3,809,269,777

19,577,597
621,621,692
153,081,500
296,952,069
8,181,045
47,068,819
1,146,482,722
1,932,143,048

2,104,874
71,441,222
22,795,852
38,785,397
370,232
4,102,651
139,600,228

(712,487)
(712,487)

90,549,946
32,854,993
996,183
8,317,368
2,691,929

136,843,225
104,125,710
-

(2,335,719)
(519,367)
(1,386,101)
(2,181,734)

-

227,393,171
134,644,984
476,816
6,931,267
510,195

135,410,419
2,067,553,467

240,968,935

(6,422,921)

-

369,956,433
2,893,855,747

498,923
(1,203,705)
704,782
-

22,181,394
691,859,209
175,869,647
335,737,466
8,551,277
51,171,470
1,285,370,463
2,523,899,314

At Revaluation-net

Land and land improvement
Building and improvement
Furniture and office equipment
Medical equipment and tools
Vehicles
Property, plant and equipment
(Revaluation) - net
Property, plant and equipment - net

* Transfer from acquisition of business Baht 1,355,019,900 (see note 12)
** Transfer to intangible assets
Baht
1,269,138
** Transfer to leasehold right
Baht
29,389,486
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At cost
Land
Land improvement
Building and improvement
Furniture and office equipment
Medical equipment and tools
Other equipments
Vehicles
Construction in progress
Total
Less accumulated depreciation
Land improvement
Building and improvement
Furniture and office equipment
Medical equipment and tools
Other equipments
Vehicles
Total
Property, plant and equipment - net

Balance per book
as at
Dec. 31, 2015

Baht
Separate financial statements
Additions
Deductions
Transfer
in (out)

273,009,851
79,350,395
(352,360,246)
-

Balance per book
as at
Dec. 31, 2016

153,868,616
102,279,857
2,274,615,787
301,422,792
670,145,556
10,432,282
61,257,824
225,992,334
3,800,015,048

8,771,125
10,087,124
40,499,030
47,012
120,000
181,398,124
240,922,415

(28,536,772)
(2,973,000)
(31,509,772)

153,868,616
102,279,857
2,556,396,763
362,323,539
710,644,586
10,479,294
58,404,824
55,030,212
4,009,427,691

22,181,394
691,703,876
175,831,830
335,737,466
8,548,123
51,171,470
1,285,174,159
2,514,840,889

5,596,147
120,867,894
31,245,070
49,512,126
347,759
3,636,254
211,205,250

(28,534,865)
(2,972,998)
(31,507,863)

-

27,777,541
812,571,770
178,542,035
385,249,592
8,895,882
51,834,726
1,464,871,546
2,544,556,145

At Revaluation-net

Land and land improvement
Building and improvement
Furniture and office equipment
Medical equipment and tools
Vehicles
Property, plant and equipment
(Revaluation) - net
Property, plant and equipment - net

227,393,171
134,644,984
476,816
6,931,267
510,195

-

(5,221,913)
(80,103)
(1,386,103)
(510,191)

-

227,393,171
129,423,071
396,713
5,545,164
4

369,956,433
2,884,797,322

-

(7,198,310)

-

362,758,123
2,907,314,268
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At cost
Land
Land improvement
Building and improvement
Furniture and office equipment
Medical equipment and tools
Other equipments
Vehicles
Construction in progress
Total
Less accumulated depreciation
Land improvement
Building and improvement
Furniture and office equipment
Medical equipment and tools
Other equipments
Vehicles
Total
Property, plant and equipment - net
At Revaluation-net

Land and land improvement
Building and improvement
Furniture and office equipment
Medical equipment and tools
Vehicles
Property, plant and equipment
(Revaluation) - net
Property, plant and equipment - net

Balance per book
as at
Dec. 31, 2014

Baht
Separate financial statements
Additions
Deductions
Transfer
in (out)

Balance per book
as at
Dec. 31, 2015

153,868,616
22,318,375
1,422,127,368
224,470,351
493,441,536
10,432,282
61,257,824
681,585,328
3,069,501,680

33,875,849
28,524,168
97,578,520
602,032,429
762,010,966

(838,974)
(838,974)

79,961,482
818,612,570
49,267,247
79,125,500
(1,057,625,423)
(30,658,624) *

153,868,616
102,279,857
2,274,615,787
301,422,792
670,145,556
10,432,282
61,257,824
225,992,334
3,800,015,048

19,577,597
621,621,692
153,075,467
296,952,069
8,181,045
47,068,819
1,146,476,689
1,923,024,991

2,104,874
71,285,889
22,764,068
38,785,397
367,078
4,102,651
139,409,957

(712,487)
(712,487)

498,923
(1,203,705)
704,782
-

22,181,394
691,703,876
175,831,830
335,737,466
8,548,123
51,171,470
1,285,174,159
2,514,840,889

90,549,946
32,854,993
996,183
8,317,368
2,691,929

136,843,225
104,125,710
-

(2,335,719)
(519,367)
(1,386,101)
(2,181,734)

-

227,393,171
134,644,984
476,816
6,931,267
510,195

135,410,419
2,058,435,410

240,968,935

(6,422,921)

-

369,956,433
2,884,797,322

* Transfer to subsidiary (show building on leasehold right)
* Transfer to intangible assets
* Transfer to leasehold right

Baht
Baht
Baht

16,541,276 (see note 10 )
1,269,138
12,848,210
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Consolidated financial statements Separate financial statements
2016
2015
2016
2015

Depreciation for the period
- Depreciation (at cost)
- Depreciation (at revaluation)
Gain (loss) on disposal assets
Capitalized finance cost
Capitalization rate of borrowing cost (per annum)

216,871,582
7,198,310
238,091
1,181,784
5.81

139,600,228
6,422,921
(121,487)
21,298,997
5.60 - 6.08

211,205,250
7,198,310
238,092
1,181,784
5.81

139,409,957
6,422,921
(121,487)
21,298,997
5.60 - 6.08

The Company and its subsidiaries had additional invested in fixed assets in 2016 amounting to
Baht 242.60 million including the expansion and renovation of hospital buildings at Baht 190.69
million, medical apparatus and equipment fee at Baht 40.90 million, fixture and equipment at Baht
10.30 million.
As at December 31, 2016 and 2015, the company and subsidiaries have unrealized increment per
assets appraisal, which is presented in shareholders’ equity in the amount of Baht 290.21 million and
295.96 million, is net from deferred tax amounted Baht 72.55 million and 73.99 million, respectivly.
As at December 31, 2016 and 2015, the Company has vehicles and medical equipment under
long-term agreement which has book value in the amount of Baht 176.78 million and Baht 173.11
million, respectively.
Land title deeds together with building and a condominium of the Company and subsidiaries are
mortgaged against bank overdrafts and long-term loans. The insurance policy on building specifies the
banks as the beneficiaries, and a portion of land and building of the Company is committed and pledged
as collateral to a bank for the issuance of a letter of guarantee to the Social Security Office for
undertaking the business of medical service pursuant to Social Security Act B.E. 2533.
The Company and its subsidiaries had held for the latest land valuation, land improvements,
buildings, and building components on December 2015 by Fanix Appraisal Co.,Ltd., an independent
appraiser. The market approach had been used by an appraiser to evaluate the criteria for determining the
value of land and office building and applied cost approach on the basis of pricing the hospital building
and building components. The Company and its subsidiaries had found that the valuation of assets based
on such method exceeding the value of assets that was shown according to the fair value from the
previous evaluation at the amount of Baht 240.97 million (The Company’s at the amount of Baht 240.97
million). Therefore, the Company and its subsidiaries recorded the unrealized gain on the revaluation net
of tax in the statement of other comprehensive income for the year 2015 at the amount of Baht 192.76 million.
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The property, plant and equipment that are measured at fair value hierarchy ; as follow

Land and land improvement
Office building
Hospital building and building components
Total

Land and land improvement
Office building
Hospital building and building components
Total

16. INTANGIBLE ASSETS
This account consisted of :-

At cost
Software
Less Accumulated amortization
Software - net

At cost
Software
Less Accumulated amortization
Software - net

Balance per book
as at
Dec. 31, 2015
68,670,196
(44,525,511)
24,144,685

Balance per book
as at
Dec. 31, 2014
65,682,703
(35,581,954)
30,100,749

Level 1
-

Baht
Consolidated financial statement
Level 2
Level 3
381,574,000
82,961,000
643,917,000
464,535,000
643,917,000

Total
381,574,000
82,961,000
643,917,000
1,108,452,000

Level 1
-

Baht
Separate financial statement
Level 2
Level 3
381,574,000
73,961,000
643,917,000
455,535,000
643,917,000

Total
381,574,000
73,961,000
643,917,000
1,099,452,000

Baht
Consolidated financial statements
Additions
Deductions
Transfer
In (out)
1,686,588
(9,262,316)

-

Balance per book
as at
Dec. 31, 2016

1,560,371 *
(816,205) *

Baht
Consolidated financial statements
Additions
Deductions
Transfer in
(Out)
1,718,355
(8,943,557)

* Transfer from acquisition of business
Baht
** Transfer from property, plant and equipment Baht

-

1,269,138
-

744,166 (see note 12 )
1,269,138

71,917,155
(54,604,032)
17,313,123

Balance per book
as at
Dec. 31, 2015
**

68,670,196
(44,525,511)
24,144,685
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Balance per book
as at
Dec. 31, 2015

At cost
Software
Less Accumulated amortization
Software - net

At cost
Software
Less Accumulated amortization
Software - net

68,585,196
(44,512,324)
24,072,872

Balance per book
as at
Dec. 31, 2014
65,682,703
(35,581,954)
30,100,749

- 43 Baht
Separate financial statements
Additions
Deductions
Transfer
In (out)
1,686,588
(9,225,224)

At cost
Leasehold right
Building on leasehold right
Utilizable right on land improvement
Total
Less Accumulated amortization
Leasehold right
Building on leasehold right
Utilizable right on land improvement
Total
Net

Balance per book
as at
Dec. 31, 2015

-

70,271,784
(53,737,548)
16,534,236

Baht
Separate financial statements
Additions
Deductions
Transfer in
(Out)
1,633,355
(8,930,370)

* Transfer from property, plant and equipment Baht
17. LEASEHOLD RIGHT
This account consisted of :-

-

Balance per book
as at
Dec. 31, 2016

-

Balance per book
as at
Dec. 31, 2015

1,269,138 *
-

68,585,196
(44,512,324)
24,072,872

1,269,138

Baht
Consolidated financial statements
Additions
Deductions
Transfer
In (out)

4,500,000
65,487,235
57,553,671
127,540,906

1,719,448
1,719,448

-

4,499,999
18,791,578
21,254,409
44,545,986
82,994,920

3,761,748
3,159,621
6,921,369

-

(3,508,023)
3,508,023
-

Balance per book
as at
Dec. 31, 2016
4,500,000
65,487,235
59,273,119
129,260,354
4,499,999
19,045,303
27,922,053
51,467,355
77,792,999
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Balance per book
as at
Dec. 31, 2014
At cost
Leasehold right
Building on leasehold right
Utilizable right on land improvement
Total
Less Accumulated amortization
Leasehold right
Building on leasehold right
Utilizable right on land improvement
Total
Net

4,500,000
48,865,484
44,785,936
98,151,420
4,499,999
12,040,896
18,880,331
35,421,226
62,730,194

Baht
Consolidated financial statements
Additions
Deductions
Transfer
In (out)

6,750,682
2,374,078
9,124,760

** Transfer from property, plant and equipment Baht

Balance per book
as at
Dec. 31, 2015
At cost
Leasehold right
Building on leasehold right
Utilizable right on land improvement
Total
Less Accumulated amortization
Leasehold right
Building on leasehold right
Utilizable right on land improvement
Total
Net

Balance per book
as at
Dec. 31, 2015

-

16,621,751
12,767,735
29,389,486 **

4,500,000
65,487,235
57,553,671
127,540,906

-

-

4,499,999
18,791,578
21,254,409
44,545,986
82,994,920

29,389,486

Baht
Separate financial statements
Additions
Deductions
Transfer
In (out)

4,500,000
48,945,959
57,553,671
110,999,630

1,719,448
1,719,448

-

4,499,999
18,116,022
21,254,409
43,870,430
67,129,200

2,528,859
3,159,621
5,688,480

-

(3,508,023)
3,508,023
-

Balance per book
as at
Dec. 31, 2016
4,500,000
48,945,959
59,273,119
112,719,078
4,499,999
17,136,858
27,922,053
49,558,910
63,160,168
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Balance per book
as at
Dec. 31, 2014
At cost
Leasehold right
Building on leasehold right
Utilizable right on land improvement
Total
Less Accumulated amortization
Leasehold right
Building on leasehold right
Utilizable right on land improvement
Total
Net

4,500,000
48,865,484
44,785,936
98,151,420
4,499,999
12,040,896
18,880,331
35,421,226
62,730,194

Baht
Separate financial statements
Additions
Deductions
Transfer
In (out)

6,075,126
2,374,078
8,449,204

* Transfer from property, plant and equipment Baht

Balance per book
as at
Dec. 31, 2015

-

80,475
12,767,735
12,848,210 *

4,500,000
48,945,959
57,553,671
110,999,630

-

-

4,499,999
18,116,022
21,254,409
43,870,430
67,129,200

12,848,210

Part of building and improvement on the rental land and land improvement, which the rental
agreement that the constructions are permanent properties thereon will be transferred to the landlord at
immediately on the date of rental cancellation (Note 30).
The leasehold right contract is for the period of 10 - 20 years and the Company amortized as
expenses by the straight-line method for the period of the contract.
15. DEFERRED TAX ASSETS AND DEFERRED TAX LIABILITIES
Deferred tax assets and deferred tax liabilities as follows:-

Deferred tax assets
Deferred tax liabilities

Baht

Consolidated financial statements
2016
2015
6,963,205
451,374
(84,213,267)
(69,894,696)
(77,250,062)
(69,443,322)

Separate financial statements
2016
2015
14,620,807
13,740,560
(98,834,074)
(83,635,256)
(84,213,267)
(69,894,696)
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- 46 Changes in deferred tax assets and deferred tax liabilities for the year ended December 31, 2016
and 2015, are summarized as follows:

Deferred tax assets:
Trade account and other receivables
Investments in associated companies
Difference of rental between straight line
method and agreement
Provisions for employee benefits
Loss carry forward not more than 5 fiscal year
Total
Deferred tax liabilities:
Additional portion from fixed assets revaluation
Liabilities under financial lease agreements
Unrealized gain on measument of investment
Total

Balance per
book as at
Dec. 31, 15

Tranfer in

619,170
574,080

1,691,944
-

1,232,505
(574,080)

1,545,559
11,001,751
451,374
14,191,934

5,131,891
6,823,835

239,971
1,000,857
(451,374)
1,447,879

73,991,287
9,643,969
83,635,256

Balance per book
as at Dec. 31, 14
Deferred tax assets:
Trade account and other receivables
Investments in associated companies
Difference of rental between straight line method
and agreement
Provisions for employee benefits
Loss carry forward not more than 5 fiscal year
Total
Deferred tax liabilities:
Additional portion from fixed assets revaluation
Liabilities under financial lease agreements
Total

Baht
Consolidated financial statements
Revenue (expenses) during the year
In profit or loss
In other
comprehensive
income

-

(879,636)
(879,636)

1,439,662
(2,515,949)
(14,122,531)
(15,198,818)

-

Balance per
book as at
Dec. 31, 16
3,543,619
6,917,421
11,122,972
21,584,012
72,551,625
12,159,918
14,122,531
98,834,074

Baht
Consolidated financial statements
Revenue (expenses) during the year
Balance per book
In profit or loss
In other
as at Dec. 31, 15
comprehensive
income

1,047,353
574,080

(428,183)
-

-

619,170
574,080

1,305,589
5,276,040
9,444
8,212,506

239,970
1,239,427
441,930
1,493,144

4,486,284
4,486,284

1,545,559
11,001,751
451,374
14,191,934

27,082,084
7,941,908
35,023,992

1,284,584
(1,702,061)
(417,477)

(48,193,787)
(48,193,787)

73,991,287
9,643,969
83,635,256
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Separate financial statements
Balance per book
as at Dec. 31, 15

Deferred tax assets:
Trade account and other receivables
Investments in associated companies
Difference of rental between straight line method
and agreement
Provisions for employee benefits
Total
Deferred tax liabilities:
Additional portion from fixed assets revaluation
Liabilities under financial lease agreements
Unrealize gain on measurement of investment of
Total

Balance per book
as at Dec. 31, 16

619,170
574,080

1,232,505
(574,080)

-

1,851,675
-

1,545,559
11,001,751
13,740,560

239,971
861,487
1,759,883

(879,636)
(879,636)

1,785,530
10,983,602
14,620,807

73,991,287
9,643,969
83,635,256

1,439,662
(2,515,949)
(14,122,531)
(15,198,818)

-

72,551,625
12,159,918
14,122,531
98,834,074

Baht
Separate financial statements
Revenue (expenses) during the year
In profit or loss
In other
comprehensive
income

Balance per book
as at Dec. 31, 15

Balance per book
as at Dec. 31, 14
Deferred tax assets:
Trade account and other receivables
Investments in associated companies
Difference of rental between straight line method
and agreement
Provisions for employee benefits
Total
Deferred tax liabilities:
Additional portion from fixed assets revaluation
Liabilities under financial lease agreements
Total

Revenue (expenses) during the year
In profit or loss
In other
comprehensive
income

1,047,353
574,080

(428,183)
-

-

619,170
574,080

1,305,589
5,276,040
8,203,062

239,970
1,239,427
1,051,214

4,486,284
4,486,284

1,545,559
11,001,751
13,740,560

27,082,084
7,941,908
35,023,992

1,284,584
(1,702,061)
(417,477)

(48,193,787)
(48,193,787)

73,991,287
9,643,969
83,635,256

19. FIXED DEPOSIT PLEDGED AS COLLATERAL
As at December 31, 2016 and 2015, The company and its subsidiaries had cash at bank - fixed
deposit of Baht 3.70 million and Baht 1.72 million are pledged as collateral for letters of guarantee issued
by banks. ( separate financial statements Baht 1.72 million )
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This account consisted of :Advances for purchases of land and constructions
Deposits and guarantee
Total
Less Allowance for contingent loss from advance
for purchase of assets
Net

Baht
Consolidated financial statements Separate financial statements
2016
2015
2016
2015
149,500,000 149,500,000 149,500,000 149,500,000
7,320,865
4,379,534
3,366,334
3,236,534
156,820,865 153,879,534 152,866,334 152,736,534
(149,500,000) (149,500,000) (149,500,000) (149,500,000)
7,320,865
4,379,534
3,366,334
3,236,534

Advance for purchase of land from Juldis River Mansion company amounting to Baht 149.5 million,
sale price of Baht 159.72 and with the remaining of Baht 10.22 million will be paid at the date of which title
deeds are transferred by the end of the year 2000. At present, such land is mortgaged as collateral to a bank
by the land seller on which a problem may arise with regard to the transfer of title deeds or the refund of
advance payment. And on September 16, 2002, the Court awarded Baht 149.5 million and interest rate
7.5% per annum. At the moment, the Court order in the process of waiting the asset protection officer
summon creditors. The Company has provided for contingent losses for the full amount of such advances
for purchases of land.
21. CREDIT FACILITIES
As at December 31, 2016 and 2015, the Company and its subsidiaries had credit facilities with
domestic commercial banks at the total amount of Baht 1,802.71 million and 1,187 million respectively
as follows:
Year 2016
1. Overdraft facilities and Short-term credit loans from three commercial banks at the total
amount of Baht 230.30 Million (remaining balance at the amount of Bath 157.89 million)
(The company’s total amount of Baht 210 million, remaining balance of the amount of Baht
145.45 million)
2. Long-term credit loans from two commercial banks at the total amount of Baht 1,518.41 million
(full withdrawal) (The company’s total amount of Baht 1,218.41 million, full withdrawal)
3. Letters of guarantee issued by two commercial banks at the total amount of 54 million.
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Year 2015
1. Overdraft facilities and short-term credit loans from three commercial banks at the total
amount of Baht 170 million (remaining balance at the amount of Baht 68.86 million)
2. Long-term credit loans from two commercial banks at the total amount of Baht 963 million
(full withdrawal)
3. Letters of guarantee issued by two commercial banks at the total amount of 54 million
The credit loans are secured by land and buildings, condominiums and bank deposit on fixed
accounts.
22. BANK OVERDRAFTS AND SHORT TERM LOAN FROM INSTITUTYTIONS
This account consisted of :Baht

Overdraft
Short term loans - Promissory notes

Consolidated financial statements
2016
2015
54,416,680
122,647,562
14,000,000
54,416,680
136,647,562

Separate financial statements
2016
2015
46,561,573
122,647,562
14,000,000
46,561,573
136,647,562

As at December 31, 2016 and 2015, the Company and subsidiary have credit facilities for bank
overdrafts with interest rate of MOR per annum. The bank overdraft is secured by the mortgage of land
and its construction title deed of them.
As at December 31, 2015, the Company had short-term loan in the form of a promissory note with
a commercial bank amounting to Baht 14 million at MOR per annum with maturity date on January 2015.
The Company had repaid such loan which had been guaranteed by the condominium of the Company.
23. LONG-TERM LOANS FROM INSTITUTIONS
This account consisted of :-

Beginning balance
Transfer from acquisition business
Increase
Decrease
Ending balance
Less Current portion within one year
Net

Baht

Consolidated financial statements
2016
2015
766,174,033
581,517,499
256,607,533
220,000,000
263,980,429
(220,799,361)
(79,323,895)
1,021,982,205
766,174,033
(256,497,896)
(191,743,828)
765,484,309
574,430,205

Separate financial statements
2016
2015
766,174,033
581,517,499
220,000,000
263,980,429
(215,323,828)
(79,323,895)
770,850,205
766,174,033
(213,645,896)
(191,743,828)
557,204,309
574,430,205
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The Company has long-term loans as follows:1. On June 27, 2012, Company has entered into the loan agreement with a domestic
commercial bank at the amount of 15 million Baht and has been withdrawn 14.75 million Baht.
The Company has to pay the MLR interest rate per year every end of the month and monthly
installments of principal not less than Baht 250,000 which is to be completed within 60 months.
2. On at December 7, 2012, the Company has entered into long-term loan request
agreement with a domestic commercial bank at the amount of 238.21 million Baht in order to repay
the loans from the 6 original agreements and then included into only one loan agreement. The
Company has to pay the THBFX 3M interest rate plus the difference 3% per year on every month
since the month that has been withdrawn the first installment loan onwards and repays the monthly
principal in accordance with the repayment schedule attached to this agreement which will be
completed by July 2018. In addition, the Company has entered into an interest rate swap
transaction agreement to fix the interest rate at 6.50% per year in order to protect the fluctuation of
market interest rate.
3. On March 27, 2013, the Company entered into another long-term loan agreement in
order to renovate the building of the hospital and purchase computers amounting to Baht 110
million at MLR-1.50 percent per annum throughout the agreement period with monthly interest
repayment. The first installment of principle had started since the 13th month from the date of
agreement amounting to Baht 1.83 million per month for 6 years. The Company had withdrawn the
loan in total amount.
4. On August 13, 2013, the Company entered into an additional long-term loan agreement
in order to construct the new hospital building amounting to Baht 600 million at MLR-1.50 percent
per annum throughout the agreement period with monthly interest repayment. The first installment
of principle had started since the 19th month from the date of agreement amounting to Baht 9.09
million per month for 7 years. The Company had withdrawn the loan at the amount of Baht 371.22
million.
On February 27, 2015 and March 26, 2015, the Company entered into the revised
memorandum on the loan agreements No. 1 and No. 2, respectively, under the loan agreement
amounting to Baht 600 million and had some changes in the period of imbursement and debt
repayment as follows:
1) Extend period of all remaining loan within 24 months from the date of the previous
agreement to be within 28 months from the date of the revised agreement No. 1
2) Change the principle repayment to monthly installment at Baht 9.09 million within
the last business day of the month. The loan payment starts from the 19th month and
from the date of the previous agreement to repay monthly installment at Baht 10.91
million within the last business day of the month. The first installment will start in
January 2016.
3) From the date of the revised agreement No. 2 onwards, there are some changes on
the interest rate in accordance with the previous agreement that had to repay at
MLR-1.50% per annum to the interest rate as follows:
3.1) Credit limit Baht 400 million, repay interest rate THBFIX + 2.90% per annum
3.2) Credit limit Baht 200 million, repay interest rate MLR 1.50% per annum
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- 51 5. On June 8, 2015, the Company entered into loan agreement amounting to Baht 5.2
million with a local leasing company in order to be a working capital in the operation. The term of
repayment was made in 36 monthly installments with Baht 156,525 each installment plus the
interest rate 5.60 percent per annum every end of the month. The first repayment starts June 30,
2015 and the final repayment will be on May 31, 2018.
6. On June 24, 2015, the Company entered into loan agreement amounting of Baht 30
million with a local bank in order to be a working capital in the medical tool and equipment. The
term of repayment was made in 51 monthly installments with Baht 590,000.00 each installment
and repay interest at MLR - 1.50% per annum. The first repayment starts April 30, 2015 and The
final repayment will be on July 31, 2020.
7. On March 22, 2016, the Company has entered into the long-term loan credit agreement
with a local commercial bank amounting to Baht 220 million to repay the construction costs for the
expansion of the new hospital building. The principle repayment is scheduled in monthly
installments from the date of drawdown of the first installment of the loan onwards at the amount
of Baht 2.62 million monthly within 84 months. The monthly interest is also paid separately at the
rate of 5.525% per annum.
The loan is guaranteed by mortgage of company’s land and constructions. Under the loan
agreement on July 15 2010, the Company has to comply with the conditions specified in the
contract, such as maintaining certain financial ratios such as debt to capital (debt to equity ratio) of
less than 1.5 times and the ratio DSCR (debt service coverage ratio) of more than 1.5 times, and
not to pay the dividend, whether interim or annual payments unless able to comply with the
repayment schedule of the contract then it will pay dividend at the rate not more than 70% of the
net profit.
Subsidiary has long-term loan as follows:
On April 18, 2016, a subsidiary is entered into credit agreement with a local commercial
bank amounting to Baht 300 million to repay the existing loan with a commercial bank. The
subsidiary has withdrawn the loan amounting to Baht 279.70 million. The subsidiary has to repay the
interest at 5.525% per annum every end of month from the month that is withdrawn the first loan
installment onwards and repay the capital amounting to Baht 3.571 million monthly and the debt
repayment is completed within 7 years from the month that is withdrawn the first loan installment.
Such loan is guaranteed by land and the director of the subsidiary and the Company has to
comply with the conditions as specified in the agreement such as maintain debt to equity ratio not
over 1.2 times, DSCR (debt service coverage ratio) more than 1.2 times.
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- 52 24. LIABILITIES UNDER LONG-TERM AGREEMENTS
This account consisted of :-

Liabilities under financial lease agreements
(net from deferred interest)
Liabilities under hire-purchase agreements
(net from deferred interest)
Total
Less Current portion within one year
Net

Consolidated financial statements
2016
2015

Baht

Separate financial statements
2016
2015

116,894,872

116,931,518

96,718,185

116,931,518

74,198,284
191,093,156
(63,729,896)
127,363,260

69,785,073
186,716,591
(50,157,364)
136,559,227

67,590,383
164,308,568
(56,718,277)
107,590,291

69,785,073
186,716,591
(50,157,364)
136,559,227

As at December 31, 2016 and 2015, the Company and its subsidiaries liabilities under long-term
agreements, representing the hire-purchase agreement of cars and financial lease agreement of medical
devices with 4 and 6 local leasing companies, total 66 and 44 contracts, for a period of 48-60
installments. The payments of these contracts are as follows :
Baht
Consolidated financial statements

Principal

2016
Deferred
interest

Total

Principal

2015
Deferred
interest

Total

Payment due within 1 year
Payment due over 1 year to 5 years

63,729,896
127,363,260

7,004,364
6,215,913

70,734,260
133,579,173

50,157,364
136,559,227

6,144,373
6,745,778

56,301,737
143,305,005

Total

191,093,156

13,220,277

204,313,433

186,716,591

12,890,151

199,606,742

Principal

2016
Deferred
interest

Baht
Separate financial statements
Total

Principal

2015
Deferred
interest

Total

Payment due within 1 year
Payment due over 1 year to 5 years

56,718,277
107,590,291

5,338,941
4,560,333

62,057,218
112,150,624

50,157,364
136,559,227

6,144,373
6,745,778

56,301,737
143,305,005

Total

164,308,568

9,899,274

174,207,842

186,716,591

12,890,151

199,606,742
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- 53 25. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION
The statements of financial position,

Defined benefits obligation at January 1,
Transfer from acquisition business
Benefits paid by the plan
Current service and interest costs
Actuarial (gain) losses arising from post- employee
Defined benefits obligation at December 31,

Baht

Consolidated financial statements
2016
2015
55,008,756
26,380,197
25,659,457
(2,134,370)
(473,500)
7,274,034
6,670,638
(4,398,181)
22,431,421
81,409,696
55,008,756

Expenses recognised in statements of comprehensive income,
For the years ended December 31, 2016 and 2015

Current service cost
Interest on obligation
Total

Consolidated financial statement
2016
2015
5,014,286
2,259,748
7,274,034

Principal actuarial assumptions at the reporting date
For the years ended December 31, 2016 and 2015
Consolidated financial statements
2016
2015
Discount rate
2.88 - 3.91
2.88 - 4.71
Salary increase rate
6.19 - 7.82
6.20 - 6.73
Employee turnover rate
0 - 26
0 - 21
Mortality rate
100 of Thai Mortality 100 of Thai Mortality
Table 2008
Table 2008
Disability rate
10 of Thai Mortality
10 of Thai Mortality
Table 2008
Table 2008

Baht

4,532,329
2,138,309
6,670,638

%

Separate financial statements
2016
2015
55,008,756
26,380,197
(2,134,370)
(473,500)
6,441,803
6,670,638
(4,398,181)
22,431,421
54,918,008
55,008,756

Separate financial statements
2016
2015
4,182,055
2,259,748
6,441,803

4,532,329
2,138,309
6,670,638

Separate financial statements
2016
2015
2.88 - 4.71
2.88 - 4.71
6.20
6.20 - 6.73
0 - 22
0 - 21
100 of Thai Mortality
100 of Thai Mortality
Table 2008
Table 2008
10 of Thai Mortality
10 of Thai Mortality
Table 2008
Table 2008
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Sensitivity analysis
The results of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of
the long-term employee benefit obligations as at December 31, 2016 are summarized below:

Discount rate
Salary increase rate
Turnover rate

(Unit: Thousand Baht)
Consolidate financial statements
Separate financial statements
0.5% increase
0.5% decrease
0.5% increase
0.5% decrease
(3,234,174)
5,681,790
(1,850,773)
4,180,044
5,448,727
(3,063,565)
3,953,276
(1,673,908)
(3,682,199)
5,810,062
(2,062,738)
4,048,246

26. SHARE CAPITAL
According to the minutes of Extraordinary Meeting of shareholders of Company No. 1/2014 held
on September 11, 2014, it was approved to change the terms of the allotment of ordinary shares increase
for 40,000,000 shares that were issued to support the exercise of warrants to purchase shares. Since
no one has exercised the rights, it was resolved to change the terms of the allotment of new ordinary
shares. The capital increase has an objective to settle partial debts with the financial institution, operate
multipurpose building construction project, to use as working capital within the company and to fund
the building improvement for service expansion in the future in order to make the company more
competitive and able to grow its business. The capital increase is as follows:
1. Capital increase by defining the purpose of the fund’s use for 20,000,000 shares at the par value
of Baht 6.50 per share, amounting to Baht 130,000,000. The allotment of new ordinary shares is
as follows:
1.1 Allot ordinary share increase of 20,000,000 shares to the existing shareholders (rights
offering) at the rate of 5 shares for 1 new ordinary share at the offering price of Baht 15 per
share. The holders are entitled to subscribe for ordinary shares increase (record date) on
October 1, 2014 and the book closing date is on October 2, 2014. The subscription of new
ordinary shares is during the period from November 3, 2014 to November 7, 2014, which
have the holders to subscribe for 23,219,344 shares this ordinary shares increase is
amounted at Baht 348,290,160 and has been included the subscribers for excess rights for
4,301,965 shares at the amount of Baht 64,529,475 and the subscribers do not exercise for
1,082,115 shares at the amount of Baht 16,231,725.
1.2 In case there are leftovers of ordinary share increase subscribed by the existing shareholders
above, the Board or a person designated by the Board of Directors shall allocate such remaining
ordinary shares to existing shareholders who wish to subscribe for ordinary shares in excess
of the allotted amount (excess rights) by the same price until the new ordinary shares are
fully allocated. The allocation of the remaining ordinary shares increase should take into
consideration of such number of remaining new ordinary shares and the number of new
ordinary shares subscribed by shareholders wishing to subscribe for excess rights.
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For any fraction of a share, any shareholder who receives the allocation of less than 1 full share,
the fraction shall be discarded.
The Company had conducted such operation and appeared that the Company could sell the increase
shares capital in excess of the number of allocated shares. Because there were oversubscription shareholders
at the total shares of Baht 348.29 million which was more than the value of the increase shares capital
according to the Company defined for Baht 300 million. The Company had fully repaid the overpayment
amount of Baht 48.29 million to the oversubscription shareholders. The Company had registered an increase
in paid-up capital from 100 million shares amounting to Baht 650 million to 120 million shares amounting to
Baht 780 million on November 20, 2014.
2. General Mandate for 20,000,000 shares at the par value of Baht 6.50 per share amounted to
Baht 130,000,000. The allotment of new ordinary shares is as follows:
2.1 Allocate ordinary shares increase of 15,000,000 shares at the par value of Baht 6.50 per share
to be offered to existing shareholders (Rights Offering) and assign the Board of Directors
to authorize the issuance of new ordinary shares at the same time, or several times, including
the power to determine the price, date and time of the offering, conditions and details related
to the allotment of new ordinary shares. The allotment shall be completed within the Company's
Annual General Meeting of Shareholders in the following year, whichever comes first,
including the negotiation and signing of documents and contracts, along with actions with
respect to the allocation of ordinary shares and signing application documents and evidence
required for the allocation of new ordinary shares. This includes correspondence and
documents submitted to the government agency or agencies involved and listing the
Company’s ordinary shares on the Stock Exchange with the power to carry out any other
necessary and appropriate actions regarding the allotment of new ordinary shares.
2.2 Allotment of new ordinary shares of 5,000,000 shares at the par value of Baht 6.50 per share
in whole or in part, at the same time or different times, to investors, especially specific and/or
institutional investors is through a private placement at an offering price of not less than 90
percent of the market price. "The market price" is calculated from the weighted average of
the shares traded on the Stock Exchange at least seven days and not later than 15 working
days before the date which the Board of Directors or Executive Committee has approved
an allotment of the shares to investors.
According to the minutes of Extraordinary Meeting of Shareholders of Company No.1/2016
held on October 19, 2016, the meeting has a resolution to cancel the ordinary share increase by General
Mandate 20 million shares by extending the period, allocation of ordinary shares capital increase for
another 1 year. At the shareholders meeting No.38 dated 20 April 2016 and it was approved to reduce the
registered capital of the company from previously Baht 910 million to registered capital Baht 780 million
to correspond with the resolution to terminate the allocation of ordinary shares capital increase by general
mandate above.
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And at the meeting, it was approved for the company to increase capital from previously Baht
780 million to registered capital of Baht 981,561,197.50 by issuing the ordinary shares capital increase
31,009,415 shares at the par value of Baht 6.50 per share to support the allocation of ordinary shares
to the existing shareholders by the percentage of each holding (Rights Offering) and to allocate (Private
Placement) by allocating to SHH to support entering into all business transfer SHH in accordance
with the details as follows:
(1) Consider ordinary shares not over 6,000,000 shares at the par value Baht 6.50 to the existing
shareholders of the company (“Rights Offering”) in existing 20 shares: 1 new share by offering
to sell at Baht 25.00 (“offering capital increase according to rights”). Former shareholders have
the right to reserve the ordinary share capital increase that is over the ratio (Oversubscription)
by the former shareholders that reserve shares over the right to receive the share allocation to
reserve the right. The Company sets the date for shareholders entitled to receive the allocation
of IPO shares (Record date) on October 26, 2016 and the gathered date a list of shareholders
in book closing date on October 27, 2016 that will be the day before the shares allocation to the
private placement according to No. (2). Therefore, SHH will have no rights for allocation and
offering the ordinary shares increase according to the proportion of this existing shareholding.
(2) Consider allocating the ordinary shares 25,009,415 shares at the par value Baht 6.50 to the
person (Private Placement). SHH will transfer all business including all SHH shares held
in SKHY in the amount of 41,170,499 shares representing 82.34% to pay the ordinary share
increase of the company that is allocated to SHH instead of paying cash. The detail of
the ordinary share capital increase that is issued in Private Placement to pay for the transfer of
business of SHH follows the term and detail that are related to total business transfer SHH.
The Company has registered the capital decrease from Baht 910 million to Baht 780 million on
October 25, 2016 and has registered the capital increase from Baht 780 million to Baht 981.56 million on
October 26, 2016.
Premium on ordinary shares
The Company has the movement transactions of premium on ordinary shares for the year 2016 as
follows:
Selling
Baht
Number of Par value
shares
price
Balance, at the beginning of the year
170,000,000
Capital increase under No. (1)
6,000,000
6.50
25.00
111,000,000
Capital increase under No. (2)
25,009,415
6.50
49.25
1,069,152,491
Balance, at the end of the year
31,009,415
1,350,152,491
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27. APPROPRIATED STATUTORY RESERVE
Under the provision of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is required to
set aside as statutory reserve at least 5% of its annual net income until the reserve reaches 10% of the
authorized capital. The reserve is not available for dividend distribution.
28. DIVIDEND
At the ordinary shareholders’ meeting for the year 2016 held on April 20, 2014, the shareholders
approved appropriation of dividend from profit for year 2015 of Baht 0.65 per share to the Company’s
shareholders’ of 120 million ordinary shares in total amount of Baht 78 million. The Company paid such
dividend on May 2016. Addition it also approved the allocation of legal reserves of Baht 5.78 million.
At the ordinary shareholders’ meeting for the year 2015 held on April 22, 2015, the shareholders
approved appropriation of dividend from profit for year 2014 of Baht 0.85 per share to the Company’s
shareholders’ of 120 million ordinary shares in total amount of Baht 102 million. The Company paid such
dividend on May 2015. Addition it also approved the allocation of legal reserves of Baht 7.90 million.
29. EXPENSES BY NATURE
Significant expenses by nature for the years ended December 31, 2016 and 2015 are as follow :Medical supplies and supplies used
Cost of food and beverage
Depreciation and amortized leasehold right
Medical professional fee
Staff cost

Baht
Consolidated financial statements
2016
2015
429,491,743
337,648,105
28,585,573
30,791,811
242,007,328
164,141,341
498,904,793
419,495,296
664,288,693
581,387,136

Separate financial statements
2016
2015
416,149,134
337,648,105
233,367,274
136,262,326
483,400,504
419,495,296
611,075,448
577,647,991

30. LONG-TERM LEASES
As at December 31, 2016, the Company and its subsidiaries have long-term leases as follows :Type of lease

Period

Within 1 year

Consolidated financial statements
Remaining rental expenses (Baht)
1-5 years

Over 5 years

Total

1. Land in front of hospital
- Rattarin (two contracts)

01/01/16 - 31/12/17

2,280,960

2. Land on beside of hospital
(one contract)
(one contract)
- Subsidiary (four contracts)

01/09/08 - 31/08/28
01/03/13 - 28/02/28
22/05/15 - 21/11/28

2,596,800
3,900,000
4,019,040

15,797,200
28,270,000
37,073,200

22,289,200
34,860,000
35,966,400

40,683,200
67,030,000
77,058,640

3. Land in front of hospital
- Subsidiary (one contract)

28/03/14 - 28/03/29

5,523,600

27,618,000

35,422,500

68,564,100

4. Land in black of hospital
- Subsidiary (one contract)
- Subsidiary (one contract)

01/01/16 - 31/12/17
01/04/16 - 04/04/19

690,000
144,000
19,154,400

144,000
108,902,400

128,538,100

690,000
288,000
256,594,900

-

-

2,280,960
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Separate financial statements
Remaining rental expenses (Baht)

Period
Within 1 year

1-5 years

-

Over 5 years

Total

1. Land in front of hospital
- Rattarin (two contracts)

01/01/16 - 31/12/17

2,280,960

2. Land on beside of hospital
(one contract)
(one contract)

01/09/08 - 31/08/28
01/03/13 - 28/02/28

2,596,800
3,900,000

15,797,200
28,270,000

22,289,200
34,860,000

40,683,200
67,030,000

3. Land in front of hospital
(one contract)

01/01/16 - 31/08/18

10,200,000
18,977,760

10,200,000
54,267,200

57,149,200

20,400,000
130,394,160

-

2,280,960

As at December 31, 2015, the Company and its subsidiaries have long-term leases as follows :Type of lease
1. Land in front of hospital
- Rattarin (two contracts)

01/01/14 - 31/12/15

2. Land on beside of hospital
(one contract)
(four contracts)
(one contract)

01/09/08 - 31/08/28
22/05/15 - 21/11/18
01/03/13 - 28/02/28

3. Land in front hospital
- Subsidiary (one contract)

28/03/15 - 28/03/29

Consolidated financial statements
Remaining rental expenses (Baht)

Period

Type of lease
1. Land in front of hospital
- Rattarin (two contracts)

Period
01/01/14 - 31/12/15

2. Land on beside of hospital
(one contract)
(one contract)

01/09/08 - 31/08/28
01/03/13 - 28/02/28

Within 1 year

1-5 years

Over 5 years

15,148,000
36,638,480
27,490,000

25,535,200
43,420,160
40,540,000

43,280,000
84,077,680
71,930,000

5,523,600 27,618,000 39,746,100
16,039,440 106,894,480 149,241,460

72,887,700
272,175,380

-

2,596,800
4,019,040
3,900,000

Within 1 year

-

2,596,800
3,900,000
6,496,800

-

-

Separate financial statements
Remaining rental expenses (Baht)

Total

-

1-5 years

Over 5 years

Total

15,148,000
27,490,000
42,638,000

25,535,200
40,540,000
66,075,200

43,280,000
71,930,000
115,210,000

-

-

-
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31. INCOME TAX EXPENSE
31.1 Major components of income tax expense for the years ended December 31, 2016 and 2015 consisted of:
Baht
Consolidated financial statements
2016
2015

Income tax expense shown in profit or loss :
Current tax expense:
Income tax expense for the year
32,455,867
Deferred tax expense :
Changes in temporary differences relating to the
original recognition and reversal
13,750,939
Total
46,206,806
Income tax relating to components of other comprehensive income :
Deferred tax relating to :
Actuarial gains (losses) arising from postemployee benefit
879,636
Gains on property revaluation
879,636

Separate financial statements
2016
2015

29,584,923

29,094,876

29,584,923

(1,075,667)
28,509,256

13,438,935
42,533,811

(633,737)
28,951,186

(4,486,284)
48,193,787
43,707,503

879,636
879,636

(4,486,284)
48,193,787
43,707,503

In addition, for the years ended December 31, 2016 and 2015, the Company has transferred
the deferred tax at the amount of Baht 1.44 million and Baht 1.28 million, respectively, from
retained earnings to revaluation reserve. This amount relates to the difference between the actual
depreciation based on the fixed assets and equivalent depreciation based on the cost of the fixed
assets.
31.2 A numerical reconciliation between tax expense and the product of accounting profit multiplied by
the applicable tax rate for the years ended December 31, 2016 and 2015 which are summarized as
follows:
Accounting profit for the year
The applicable tax rate (%)
Tax expense at the applicable tax rate
Reconciliation items:
Tax effect of expenses that are not deductible in
determining tax profit:
- Expenses not allowed as expenses in determining
taxable profit
Tax effect of income or profit that are not required
in determining taxable profit:
- Deductible expenses
Total reconciliation items
Total income tax expense

Baht
Consolidated financial statements
Separate financial statements
2016
2015
2016
2015
236,397,487
144,032,494
221,241,160
144,564,241
20
20
20
20
47,279,497
28,806,498
44,248,232
28,912,848

851,104

118,070

209,374

453,650

(1,923,795)
(1,072,691)
46,206,806

(415,312)
(297,242)
28,509,256

(1,923,795)
(1,714,421)
42,533,811

(415,312)
38,338
28,951,186
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31.3 A numerical reconciliation between the average effective tax rate and the applicable tax rate for the
years ended December 31, 2016 and 2015 are summarized as follows:

Accounting profit before tax expense for the year
Income tax expense at the applicable tax rate
Reconciliation items
Income tax expense at the average effective tax rate

Tax amount
(Baht)
236,397,487
47,279,497
(1,072,691)
46,206,806

2016

Consolidated financial statements
Tax rate
(%)
20
20

Tax amount
(Baht)
144,032,494
28,806,498
(297,242)
28,509,256

2015

Tax rate
(%)
20
20

Separate financial statements
2016

Accounting profit before tax expense for the year
Income tax expense at the applicable tax rate
Reconciliation items
Income tax expense at the average effective tax rate

Tax amount
(Baht)
221,241,160
44,248,232
(1,714,421)
42,533,811

2015
Tax rate
(%)
20
(1)
19

Tax amount
(Baht)
144,564,241
28,912,848
38,338
28,951,186

Tax rate
(%)
20
20

32. EARNINGS PER SHARE
32.1 Weighted average number of ordinary shares
Weighted average number of ordinary shares for the years ended December 31, 2016 and
2015, is calculated are as follows:-

Number of shares
Consolidated financial statements
Separate financial statements
2016
2015
2016
2015
Number of ordinary shares at the beginning of the year
120,000,000
102,301,370
120,000,000
102,301,370
Add Common stock sold during the year
4,013,512
17,698,630
4,013,512
17,698,630
Weighted average number of ordinary shares
124,013,512
120,000,000
124,013,512
120,000,000

32.2 Basic earnings per share
Basic earnings per share is calculated by dividing the profit for the year by the weighted
average number of ordinary shares which are issued and paid-up during the year.
Profit for the year from ordinary activities (Baht)
Weighted average number of ordinary share (Shares)
Earnings per share (Baht per share)

Consolidated financial statements
2016
2015
189,710,969
115,523,238
124,013,512
120,000,000
1.53
0.96

Separate financial statements
2016
2015
178,707,349
115,613,055
124,013,512
120,000,000
1.44
0.96
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33. FINANCIAL INFORMATION BY SEGMENT
Operating segment information is reported in a manner consistent with the internal reports that are
regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to make decisions about the allocation
of resources and assess its performance to the company’s operating segment.
The one main operating segment of the Company and its subsidiaries are to provide healthcare as
private hospital and hospital under the affiliated of social security and the single geographical area of
their operations is Thailand. Segment performance is measured based on operating profit or loss, on a
basis consistent with that used to measure operating profit or loss in the financial statements. As a result,
all of the revenues, operating profits and assets as reflected in these financial statements pertain to the
aforementioned reportable operating segment and geographical area.
The Company and its subsidiaries can separate its business operation in the statements of comprehensive
income for the years ended December 31, 2016 and 2015 by the establishment of the hospital as follows :

Medical service revenues
Other income
Cost of medical services
Administrative expenses
Profit (loss) from
main operating
Food and beverage revenues
Cost of food and beverage
Share of profit of associated
company
Unrealized gain on measurement
of investment
Financial cost
Income tax expense
Profit for the year

Sikarin Hospital
2016
2015
2,106,048,748
1,768,005,986
24,920,622
19,581,343
(1,518,465,160) (1,241,226,054)
(421,207,701)
(388,004,857)
191,296,509
41,789,763
(27,192,540)

158,356,418
44,416,436
(30,791,811)

Baht
Consolidate financial statements
Rattarin Hospital
Sikarin Hadyai Hospital
2016
2015
2016
2015
202,590,167
192,291,090
83,940,418
487,327
599,352
590,736
(161,392,124)
(162,784,372)
(55,804,005)
(27,435,504)
(26,932,565)
(14,325,615)
14,249,866
-

3,173,505
-

14,401,534
579,059
(415,502)

Fixed assets as at December 31,
Property, plant and equipment
Intangible assets
Leasehold right

-

Total
2016
2,392,579,333
25,998,685
(1,735,661,289)
(462,968,820)

2015
1,960,297,076
20,180,695
(1,404,010,426)
(414,937,422)

219,947,909
42,365,822
(27,608,042)

161,529,923
44,416,436
(30,791,811)

1,524,181

1,725,123

66,685,621
(66,518,004)
(46,206,806)
190,190,681

(32,847,177)
(28,509,256)
115,523,238

4,267,409,718
17,313,123
77,792,999

2,893,855,747
24,144,685
82,994,920

34. COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES
The Company and its subsidiaries have commitments and Contingent Liabilities as follow:34.1 Commitments
Commitment under agreement to construction
building and systems
34.2 Contingent liabilities
To banks for the letters of guarantees issued on
behalf of the company

Baht
Consolidated financial statements Separate financial statements
2016
2015
2016
2015
19,494,921
19,494,921

48,589,261
48,589,261

37,521,925

35,741,925

-

35,741,925

48,589,261
48,589,261
35,741,925
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35. DISCLOSURE OF FINANCIAL INSTRUMENTS
35.1 Financial risk management policies
The Company and its subsidiary are exposed to normal business risks from changes in market
interest rates and from non-performance of contractual obligations by counterparties. The
Company and its subsidiary do not hold or issue derivative financial instruments for speculative or
trading purposes.
35.2 Interest rate risk
Interest rate risk is the risk that future movements in market interest rates, which may affect
the interest earnings and expenses in the present and future years. The Company is primarily
exposed to interest rate risk that relates primarily to deposit at Financial institution, short term
investments, and loans from financial institutions from its variable rate borrowing due to changes
in interest rates. The Company and its subsidiary have no policy to use any derivative financial
instruments to reduce this risk.
Baht

Consolidated financial statement
2016
Floating

Fixed

Interest rate

Interest rate

2015
No interest

Total

Floating

Fixed

Interest rate

Interest rate

No interest

Total

Financial assets
Cash and cash equivalents

44,517,025

-

Current investments in fixed deposit

-

810,155

Accounts receivable

-

-

54,416,680

-

12,342,683
208,476,054

56,859,708

18,075,054

-

3,211,933

810,155

-

787,322

208,476,054

-

-

-

21,286,987
787,322

131,997,083

131,997,083

Financial liabilities
Bank overdrafts and short-term loan
from institutions

-

54,416,680

136,647,562

-

-

136,647,562

Long-term loans from institutions

-

1,021,982,205

-

1,021,982,205

-

766,174,033

-

766,174,033

Liabilities under long-term agreement

-

191,093,156

-

191,093,156

-

186,716,591

-

186,716,591

No interest

Total

Baht
Separate financial statement
2016
Floating

Fixed

Interest rate

Interest rate

2015
No interest

Total

Floating

Fixed

Interest rate

Interest rate

Financial assets
Cash and cash equivalents

22,708,701

Current investments in fixed deposit

-

Accounts receivable

-

810,155
-

10,005,869
158,333,642

32,714,570

15,628,323

-

810,155

-

787,322

158,333,642

-

-

1,943,545
131,415,179

17,571,868
787,322
131,415,179

Financial liabilities
Bank overdrafts and short-term loan
from institutions

-

46,561,573

-

136,647,562

Long-term loans from institutions

46,561,573
-

77,850,205

-

-

770,850,205

136,647,562
-

766,174,033

-

-

766,174,033

Liabilities under long-term agreement

-

164,308,568

-

164,308,568

-

186,716,591

-

186,716,591
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Financial assets
Cash and cash
equivalents
Financial liabilities
Long-term loans from
instiutions
Liabilities under
long-term agreement

At call

Baht
2016
Consolidated financial statement
Reprising or matunity date
No
Within 1 year
1 - 5 years
Over 5 years
maturity

-

810,155

-

256,497,896

757,704,309

-

63,729,896

127,363,260

-

-

7,780,000
-

Total

Interest rate
(percent)

-

810,155

0.50 - 0.62

-

1,021,982,205

5.25 - 6.52

-

191,093,156

5.40 - 8.38

Total

Interest rate

Baht
2016
Separate financial statement
Reprising or matunity date
At call
Financial assets
Cash and cash
equivalents
Financial liabilities
Long-term loans from
instiutions
Liabilities under
long-term agreement

1 - 5 years

-

810,155

-

213,645,896

549,424,309

-

56,718,277

107,590,291

At call
Financial assets
Cash and cash
equivalents
Financial liabilities
Long-term loans from
instiutions
Liabilities under
long-term agreement

Within 1 year

-

No
Over 5 years

-

7,780,000
-

maturity

(percent)

-

810,155

0.50 - 0.62

-

770,850,205

5.25 - 6.52

-

164,308,568

5.40 - 8.38

Baht
2015
Consolidated financial statement /Separate financial statement
Reprising or matunity date
No
Total
Within 1 year
1 - 5 years
Over 5 years
maturity

-

787,322

-

191,743,828

-

50,157,364

-

Interest rate
(percent)

-

-

787,322

0.50 - 0.62

574,430,205

-

-

766,174,033

5.25 - 6.52

136,559,227

-

-

186,716,591

5.40 - 8.38
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35.3 Credit risk
Credit risk is the potential financial loss resulting from the failure of a customer or a counter
party to settle its financial and contractual obligations to the Company as and when they fall due.
Management has a credit policy in place and the exposure to credit risk is monitored on an
ongoing basis. Credit evaluations of the financial condition of its counterparties, to provide a term
of payment, and to require partial payment of deposit, or call for collateral as other security.
Therefore, it does not expert to incur material losses from debt collection more than the amount
already provided in the allowance for doubtful accounts.
35.4 Liquidity risk
The Company and its subsidiary monitor its liquidity risk and maintains a level of cash and
cash equivalents deemed adequate by management to finance the Company’s operations and to
mitigate the effects of fluctuations in
35.5 Fair Value
The carrying amount of financial assets and financial liabilities as presented in the statement
of financial position are mostly bear floating interest rates or fixed interest rates which are close to
market rate. The management believes that the fair value of those financial assets and financial
liabilities does not materially differ from their carrying amount.
36. CAPITAL MANAGEMENT
The primary objective of the Company’s capital management is to ensure that it has an appropriate
financial structure and preserves the ability to continue its business as a going concern.
According to the statement of financial position as at December 31, 2016, the group of Company's
debt-to-equity ratio was 0.52:1 (as at December 31, 2015 0.81 : 1) and the Company’s debt-to-equity
ratio was 0.42:1 (as at December, 2015 0.80 : 1)
37. RECLASSIFICATION
The Company has reclassified certain accounts in the statement of financial position as at December
31, 2015 to conform with the presentation of the financial statements of this year without any effect to the
previously reported profit (loss) or shareholder’s equity.
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- 65 Baht

Consolidated financial statement
Before

Reclassification

Reclassification

After

Separate financial statement
Before

Reclassification

Reclassification Reclassification

After
Reclassification

Statement of financial position
Accounts receivable

138,141,366

(6,144,283)

131,997,083

137,559,462

(6,144,283)

131,415,179

Accrued income
Other receivable

120,541,421

13,193,142

133,734,563

120,541,421

13,193,142

133,734,563

30,175,232

(7,048,859)

23,126,373

40,898,036

(7,048,859)

33,849,177

The Company has not reclassified the accounts in the statement of financial position as at January
1, 2015.
38. THE REVISED ACCOUNTING STANDARDS ARE NOT YET EFFECTIVE IN THE CURRENT
YEAR
The Federation of Accounting Professions (FAP) has issued Notifications to mandate the use of
accounting standards, financial reporting standards, and interpretations of accounting and financial
reporting standards that are revised.
These revised accounting standards which are effective for the fiscal year beginning on or after
January 1, 2017 are as follows:
TAS 1 (revised 2016)
Presentation of Financial Statements
TAS 2 (revised 2016)
Inventories
TAS 7 (revised 2016)
Statement of Cash Flows
TAS 8 (revised 2016)
Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
TAS 10 (revised 2016)
Events After the Reporting Period
TAS 11 (revised 2016)
Construction Contracts
TAS 12 (revised 2016)
Income Taxes
TAS 16 (revised 2016)
Property, Plant and Equipment
TAS 17 (revised 2016)
Leases
TAS 18 (revised 2016)
Revenue
TAS 19 (revised 2016)
Employee Benefits
TAS 20 (revised 2016)
Accounting for Government Grants and Disclosure of Government
Assistance
TAS 21 (revised 2016)
The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
TAS 23 (revised 2016)
Borrowing Costs
TAS 24 (revised 2016)
Related Party Disclosures
TAS 26 (revised 2016)
Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans

- 66 TAS 27 (revised 2016)
TAS 28 (revised 2016)
TAS 29 (revised 2016)
TAS 33 (revised 2016)
TAS 34 (revised 2016)
TAS 36 (revised 2016)
TAS 37 (revised 2016)
TAS 38 (revised 2016)
TAS 40 (revised 2016)
TAS 41 (revised 2016)
TAS 104 (revised 2016)
TAS 105 (revised 2016)
TAS 107 (revised 2016)
TFRS 2 (revised 2016)
TFRS 3 (revised 2016)
TFRS 4 (revised 2016)
TFRS 5 (revised 2016)
TFRS 6 (revised 2016)
TFRS 8 (revised 2016)
TFRS 10 (revised 2016)
TFRS 11 (revised 2016)
TFRS 12 (revised 2016)
TFRS 13 (revised 2016)
TSIC 10 (revised 2016)
TSIC 15 (revised 2016)
TSIC 25 (revised 2016)
TSIC 27 (revised 2016)
TSIC 29 (revised 2016)
TSIC 31 (revised 2016)
TSIC 32 (revised 2016)
TFRIC 1 (revised 2016)
TFRIC 4 (revised 2016)
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Separate Financial Statements
Investments in Associates and Joint Ventures
Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
Earnings Per Share
Interim Financial Reporting
Impairment of Assets
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
Intangible assets
Investment Property
Agriculture
Accounting for Trouble Debt Restructuring
Accounting for Investments in Debt and Equity Securities
Financial Instruments Disclosure and Presentation
Share-Based Payment
Business Combinations
Insurance Contracts
Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
Exploration for and Evaluation of Mineral Resource
Operating Segments
Consolidated Financial Statements
Joint Arrangements
Disclosure of Interests in Other Entities
Fair Value Measurement
Government Assistance - No Specific Relation to Operating Activities
Operating Leases - Incentives
Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its shareholders
Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form
of a Lease
Service Concession Arrangements: Disclosure
Revenue-Barter Transactions Involving Advertising Services
Intangible Assets - Web Site Costs
Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar
Liabilities
Determining whether an Arrangement contains a Lease
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TFRIC 5 (revised 2016)

Right to Interests arising from Decommissioning, Restoration and
Environmental Rehabilitation Funds
TFRIC 7 (revised 2016) Applying the Restatement Approach under TAS 29 (revised 2016)
Financial Reporting in Hyperinflationary Economics
TFRIC 10 (revised 2016) Interim Financial Reporting and Impairment
TFRIC 12 (revised 2016) Service Concession Arrangements
TFRIC 13 (revised 2016) Customer Loyalty Programmes
TFRIC 14 (revised 2016) TAS 19 (revised 2016)-The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum
Funding Requirements and their Interaction
TFRIC 15 (revised 2016) Agreements for the Construction of Real Estate
TFRIC 17 (revised 2016) Distributions of Non - cash Assets to Owners
TFRIC 18 (revised 2016) Transfers of Assets from Customers
TFRIC 20 (revised 2016) Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine
TFRIC 21 (revised 2016) Levies
The management of the Company and its subsidiaries believe that these accounting standards,
financial reporting standards, accounting standard interpretations and financial reporting standards
interpretations which are revised will not have any significant impact on the financial statements for the
year when they are initially applied.
38. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS
These financial statements were authorized for issue by the Board of Directors of the Company on
February 23, 2017.
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ป˜จจัยความเสี่ยง
ปจจัยความเสี่ยงทางดานการดําเนินธุรกิจ (Business Risk)
ในการประกอบธุรกิจของบริษัทจําแนกไดดังนี้
ความเสีย่ งทางคลินกิ หรือดานการรักษาพยาบาล ปจจุบนั
ทางโรงพยาบาลตางๆ ถูกตรวจสอบจากหนวยงานของรัฐ สื่อมวลชน
และองคกรคุม ครองผูบ ริโภค ในเรือ่ งการรักษาพยาบาลเปนอยางมาก
รวมไปถึงสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ ที่ผูปวยนํามาใชเปนเครื่องมือใน
การตอรองกับโรงพยาบาล ซึง่ บริษทั ฯ ไดปรับตัวเพือ่ รับกับสถานการณ
โดยการนําระบบการจัดการคุณภาพโรงพยาบาลระดับสูง มาใชกับ
โรงพยาบาล ตั้ ง แต ม าตรฐานระดั บ ประเทศ HA (Hospital
Accreditation) จนถึงมาตรฐานระดับสากล JCI (Joint Commission
International Accreditation) เพื่อใหเปนที่ประจักษวามาตรฐาน
คุ ณ ภาพของโรงพยาบาลอยู ใ นระดั บ สู ง เป น ที่ ย อมรั บ ทั้ ง ใน
ระดับประเทศและระดับสากล
ความเสี่ ย งในการลงทุ น ในบริ ษั ท ย อ ยและบริ ษั ท ร ว ม
บริษัทฯ ไดมีการลงทุนในบริษัท เอส เค อาร แมแนจเมนท จํากัด
โดยได ผ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ษั ท แล ว ซึ่ ง เป น
บริ ษั ท ที่ จ ะมาบริ ห ารงานด า นสิ น ทรั พ ย แ ละด า นอื่ น ที่ ไ ม เ กี่ ย วกั บ
การรักษาพยาบาล เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินการและ
มีบุคลากรที่มีความชํานาญในงานนั้นๆ โดยตรง เพื่อรองรับการเขา
มาลงทุนของคูคาที่จะมาเสริมความนาสนใจใหแกธุรกิจของบริษัทฯ
เพื่อประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุนเปนสําคัญ และเพื่อใหมั่นใจ
ในการลงทุนของบริษัทฯ บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางและมาตรการ
การปองกันความเสี่ยงไวดวย เชน
- กําหนดนโยบายการบริหารงานในบริษทั ยอย โดยมอบหมาย
ใหกรรมการและผูแทนของบริษัทฯ เขาดํารงตําแหนงกรรมการ
ในบริษัทยอย และใหผูแทนของบริษัทฯ ดํารงตําแหนงผูบริหารระดับ
สูงและที่ปรึกษาอีกดวย
- ใหมีตัวแทนของบริษัทฯ ทําหนาที่เปนคณะกรรมการ
ตรวจสอบรวมกันทําหนาที่พิจารณาใหความเห็นชอบในการดําเนิน
กิจการตางๆ ในบริษทั ยอยอยางสมํา่ เสมอ เพือ่ ใหมนั่ ใจไดวา บริษทั ยอย
มีระบบควบคุมภายในที่รัดกุม และมีประสิทธิภาพเพียงพอ
- ใหผสู อบบัญชีของบริษทั ฯ เปนผูต รวจสอบและรับรองงบดุล
ของบริษัทฯยอย
ขอพิพาททางกฎหมาย (เฉพาะคดีที่ยังไมสิ้นสุด และไมได
เปนคดีที่เกิดจากการดําเนินงานปกติ) แบงเปน 2 ประเภท ดังนี้
(1) คดีที่มีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยมากกวารอยละ 8
ของสวนของผูถือหุนหรือรอยละ 10 ของสินทรัพยหมุนเวียนกรณี

สวนของผูถือหุนติดลบ ปจจุบันไมปรากฎวามีคดีใดที่มีผลกระทบตอ
สินทรัพยมากกวารอยละ 8 ของสวนของผูถือหุนหรือ รอยละ 10
ของสินทรัพยหมุนเวียนกรณีสวนของผูถือหุนติดลบ
(2) คดี ที่ มี ผ ลต อ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ อย า งมี นั ย สํ า คั ญ
(ไมสามารถประเมินเปนตัวเลขได) ปจจุบันไมปรากฎวามีคดีใดที่มีผล
ตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ ที่ไมสามารถประเมิน
เปนตัวเลขได

RiskBusiness
Factors
Risk for the company’s business operations

includes the following items.
Clinical or Medical Risk The Hospital is heavily
investigated by the public agency, mass media and ofﬁce of
the consumer protection in term of medical treatment and
electronic medias that the patient use as an instrument to
negotiate against the hospital. The company adapted itself
to the current condition by applying Hospital Accreditation
and Joint Commission International Accreditation to prove
that the hospital’s standard are accepted domestically and
internationally.
Risk from Investment in Subsidiaries
and Associates The company has invested in SKR
Management Company limited with approval by the Board
of Directors. This company will enter to manage works
relating to assets and other matters irrelevant to medical
treatment in order to streamline the operations and to
develop personnel with direct expertise in each speciﬁc
area. This is to be ready for trading partners’ investment
which will make the company’s business more interesting.
For the beneﬁts of the company and our shareholders ad
for guaranteeing the company’s investment, the company
has set out guidance and risk-preventive measures such as
- Determining management policy used for
subsidiaries by designating a director and the company’s
representative as a director of any subsidiary and allowing
the company’s representative to assume a position of
high0level executive and advisor of such company.
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- Requiring the company’s representatives to
jointly become the Inspection Committee, responsible
for the consideration of approval for each transactions
performed by any subsidiary or regular basis to ensure that the
subsidiaries have strict and effective internal control system.
- Assigning the company’s auditor to inspect and
certify ﬁnancial statements of subsidiaries
Legal Dispute (Only for incomplete cases which
are not caused by ordinary operation) can be divided in 2
cases, as follows :
(1) Cases with adverse effects against assets over
8 percent of shareholders’ equity or 10 percent of current
assets in the event that shareholders’ equity is negative
Currently, there is no case affecting against assets over
8 percent of shareholders’ equity or 10 percent of current
assets in the event that shareholders’ equity is negative
(2) Cases signiﬁcantly affecting business performance
(cannot be quantitatively assessed) Currently, there is no
cases signiﬁcantly affecting the company’s business which
cannot be qualitative assessed.

การกำกับดÙแลกิจการที่ดี
และการจัดการ
บริ ษั ท ฯ ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
ในการดําเนินงานของบริษทั ฯ อยางโปรงใสและเปนธรรม อันจะทําให
บรรลุเปาหมายสําคัญที่จะเพิ่มมูลคาสูงสุดใหแกผูถือหุนและมุงหวัง
ใหบุคลากรทุกระดับ ตั้งแตกรรมการ ทีมบริหาร พนักงาน ตลอดจน
พนักงานของผูร บั จางไดยดึ ถือปฏิบตั ิ โดยนําหลักการตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งไดมีการปรับปรุงเพิ่ม มาปรับใช
กับสภาพการประกอบการของบริษัทฯ ดังนี้
1. สิทธิของผูถือหุน
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญแกสิทธิของผูถือหุนและอํานวย
ความสะดวกใหแกผูถือหุนทุกราย ทั้งผูถือหุนรายใหญและผูถือหุน
รายยอย โดยไดรบั สิทธิพนื้ ฐานตางๆ ทัง้ ในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย
และในฐานะเจาของบริษัท ดวยวิธีการและมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ

Annual Report 2016 Sikarin Hospital

เชน สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพยที่ตนถืออยูอยางเปนอิสระ
สิทธิในการที่จะไดรับสวนแบงผลกําไรจากบริษัท สิทธิตางๆ ในการ
ประชุมผูถ อื หุน สิทธิในการไดรบั ขาวสารขอมูลของบริษทั อยางครบถวน
เพียงพอ ทันเวลา ผานชองทางที่เขาถึงไดงาย สิทธิในการแสดง
ความคิดเห็น สิทธิในการรวมตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัท เชน
การเลือกตั้งกรรมการ การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับบริษัท
เปนตน
ในป พ.ศ. 2559 บริษัทฯ จัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน
ในเดือนเมษายน โดยในการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ ไดดําเนินการ
ในเรือ่ งตางๆ ทีเ่ ปนการสงเสริมและอํานวยความสะดวกในการใชสทิ ธิ
ของผูถ อื หุน ทัง้ กอนวันการประชุมสามัญผูถ อื หุน วันการประชุมสามัญ
ผูถือหุน และหลังวันการประชุมสามัญผูถือหุน ดังนี้
1.1 บริษทั ฯ ไดใหผถู อื หุน มีโอกาสในการเสนอเรือ่ งทีเ่ ห็นวา
สําคัญและควรบรรจุเปนวาระในการประชุมสามัญ ผูถ อื หุน กอนวันการ
ประชุมสามัญผูถือหุน รวมถึงเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู ความสามารถ
และมี คุ ณ สมบั ติ ที่ เ หมาะสมเพื่ อ รั บ การพิ จ ารณาเลื อ กตั้ ง เป น
กรรมการบริษัท โดยผูถือหุนสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑและวิธี
ปฏิบัติไดในเว็บไซตของบริษัทฯ (www.sikarin.com) ระหวางวันที่
29 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 และสําหรับ
ป พ.ศ. 2560 ไมมีผูถือหุนรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุม
รวมถึงเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ
1.2 ผูถือหุนทุกรายไดรับขอมูลประกอบวาระการประชุม
เปนการลวงหนากอนวัน ประชุมสามัญผูถือหุน เพื่อแจงวาระการ
ประชุม พรอมความคิดเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระ รวมถึง
เอกสารประกอบตางๆ เพื่อใหผูถือหุนมีขอมูลเพียงพอในการตัดสินใจ
และเพือ่ ใหผถู อื หุน สามารถไดใชสทิ ธิไดเต็มที่ โดยไดชแี้ จงรายละเอียด
ของเอกสารที่ผูถือหุนตองนํามาแสดงในวันประชุม เพื่อรักษาสิทธิใน
การเขาประชุม รวมทัง้ สิทธิการลงมติของผูถ อื หุน โดยประกาศลวงหนา
เปนเวลาไมนอยกวา 30 วัน กอนถึงกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุน
ผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ รวมถึงมีการประกาศลงหนังสือพิมพ
เปนเวลาติดตอกัน 3 วันกอนวันประชุมอยางนอย 3 วัน
1.3 ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง
บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ
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หรือบุคคลใดๆ เขารวมประชุมแทน และออกเสียงแทนตนได
โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบหนึง่ แบบใดทีบ่ ริษทั ฯ ไดจดั สงไปพรอม
กับหนังสือนัดประชุม โดยบริษัทฯ ไดจัดทําหนังสือมอบฉันทะใน
รูปแบบที่ผูถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนน
ไดตามแบบที่กระทรวงพาณิชยกําหนด และผูถือหุนยังสามารถ
ดาวนโหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผานทางเว็บไซตบริษทั ฯ ไดอกี ดวย
1.4 ในป พ.ศ. 2559 บริษัทฯ มีการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป พ.ศ. 2559 เมือ่ วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559 โดยจัดการ
ประชุมสามัญผูถ อื หุน ณ หองประชุม โรงพยาบาลศิครินทร เนือ่ งจาก
สามารถรองรับจํานวนผูถือหุนที่ใหความสนใจเขาประชุม และ
อํ า นวยความสะดวกให ผู ถื อ หุ น สามารถเข า ประชุ ม และซั ก ถาม
ตลอดจนแสดงความคิดเห็นตางๆ ภายในหองประชุมเดียวกัน
นอกจากนี้ไดมีการจัดนิทรรศการเพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับ
การดําเนินธุรกิจใหผูถือหุนไดรับทราบดวย โดยในวันดังกลาว
มีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง จํานวน 76 ราย และผูถือหุนที่รับ
มอบฉันทะ จํานวน 159 ราย รวมทัง้ สิน้ 235 ราย นับรวมจํานวนหุน
ทั้งสิ้น 81,188,613 หุน จากจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด
ของบริษัทฯ จํานวน 120,000,000 หุน หรือคิดจํานวนหุนที่เขารวม
ประชุมเปนรอยละ 67.65 ซึง่ เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุน ทีม่ สี ทิ ธิ
ออกเสียงทั้งหมด ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับบริษัท
1.5 บริษัทฯ ไดอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนและ
นักลงทุนสถาบันทีม่ าเขารวมประชุม โดยมีการแนบแผนทีข่ องสถาน
ที่จัดประชุมไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม มีการจัดที่จอดรถยนต
ไวใหเปนการเฉพาะ และจัดรถบริการรับสงสําหรับทานผูเขารวม
ประชุม รับสง 2 จุดสําคัญที่การคมนาคมสะดวก รวมทั้งใหบริการ
อาหารเชารับรองผูเขารวมประชุมดวย
1.6 ในวันประชุมสามัญผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนไดรับ
ความสะดวกในการประชุมบริษัทฯ ไดจัดใหมีการลงทะเบียนโดยใช
ระบบบารโคด หรือโปรแกรม e - Register จากศูนยรบั ฝากหลักทรัพย
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทีแ่ สดงถึงเลขทะเบียนของผูถ อื หุน
แตละรายที่ไดจัดพิมพไวบนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ
เพื่อใหขั้นตอนในการลงทะเบียน และการนับคะแนนในแตละ
วาระเปนไปอยางรวดเร็วและถูกตอง สําหรับวิธีการนับคะแนน
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บริษัทฯ ใชโปรแกรม e –Voting จากศูนยฝากหลักทรัพย มาใชใน
การนับคะแนน เพื่อใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว สามารถประกาศ
ผลคะแนนไดทันที หลังจากจบการพิจารณาแตละวาระและเพื่อ
ความโปรงใสของการตรวจนับคะแนน ประธานไดแตงตั้งใหผูถือหุน
ที่เสนอตัวรับอาสาเปนคณะกรรมการตรวจนับคะแนนอีกดวย
1.7 กอนเริ่มการประชุมสามัญผูถือหุน ประธานกรรมการ
ซึ่ ง ทํ า หน า ที่ ป ระธานในที่ ป ระชุ ม ได แ นะนํ า คณะกรรมการ
คณะผูบริหาร และคณะผูสอบบัญชีของบริษัทไดแจงหลักเกณฑ
ที่เกี่ยวของกับการประชุมตามกฎหมายและขอบังคับบริษัท เชน
การเปดประชุม การออกเสียงลงคะแนน รวมทัง้ วิธกี ารนับคะแนนเสียง
ของผูถือหุนในแตละระเบียบวาระ และในการประชุมบริษัทฯ
ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือ
ตั้งคําถามในวาระตางๆ อยางอิสระ กอนการลงมติในวาระใดๆ
เพื่ อ ให ผู ถื อ หุ น ได รั บ ทราบข อ มู ล รายละเอี ย ดในเรื่ อ งดั ง กล า ว
อยางเพียงพอ ทั้งนี้ ในวาระที่ผูถือหุนมีขอสงสัยหรือขอซักถาม
บริษทั ฯ ไดจดั เตรียมบุคลากรทีเ่ กีย่ วของเปนผูใ หคาํ ตอบภายใตความ
รับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัท
1.8 ในการประชุมสามัญผูถือหุน การประชุมเปนไป
ตามลําดับวาระการประชุมซึ่งบริษัทฯ ไดกําหนดวาระการประชุม
ไวเปนเรื่องๆ อยางชัดเจน โดยไมมีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม
ไดแจงลวงหนา เพื่อใหผูถือหุนไดมีโอกาสศึกษาขอมูลประกอบ
ระเบียบวาระกอนตัดสินใจและไมมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญ
ในที่ประชุมอยางกะทันหัน
1.9 บริษทั ฯ เปดโอกาสใหผถู อื หุน ลงคะแนนเสียงเลือก-ตัง้
กรรมการแทนกรรมการทีค่ รบวาระเปนรายบุคคล โดยบริษทั ฯ เสนอ
ชือ่ กรรมการใหผถู อื หุน ลงคะแนนทีละคนและกรรมการ ทีค่ รบวาระ
จะไมอยูรวมในการประชุมนี้ เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนไดอภิปราย
และลงคะแนนเสียงอยางเปนอิสระ
1.10 ภายหลังวันประชุมสามัญผูถ อื หุน บริษทั ฯ ไดเปดเผย
มติทปี่ ระชุมพรอมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันถัดจากวันประชุม
บนเว็บไซตของบริษัทฯ และไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือ
หุนและนําสงตอตลาดหลักทรัพย ฯ ภายใน 14 วันหลังการประชุม
และเผยแพรรายงานการประชุมไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อใหผู
ถือหุน ไดทราบผลการประชุมทีถ่ กู ตองครบถวน ทันเวลาและสามารถ
ตรวจสอบได

Good Governance
and Management

Sikarin Public Company Limited puts good governance
as its top priority to ensure transparency and justice in order to
accomplish its goals of offering optimal value to its shareholders
and Sikarin expects every level of its employees from directors,
management to the staff as well as contractors’ employees to
follow those good governance principles after incorporating the
directives of the Stock Exchange of Thailand with the Company’s
business operation.
1. Shareholders’ Rights
Sikarin recognizes shareholder’ rights and provides
conveniences to every shareholder, major or minor. They all
receive fundamental rights as investor in securities and Sikarin
owners through recognized procedures and standards, including
but not limited to, right to sell, buy or transfer securities they
hold, rights to Sikarin’s proﬁt sharing, right to attending the Annual
General meeting (AGM), rights to Sikarin’s news and information,
complete, sufﬁcient, on time through easily-accessible channels,
rights to express views and opinion to decision making on Sikarin’s
signiﬁcant issues, for instance, election of directors, amendments
to the Memorandum of Association, Ariticle of Association, etc.
In 2016, Sikarin held an AGM in April. Sikarin did everything
possible to support and facilitate shareholders to exercise their
rights before, during, and after the AGM as follows :
1.1 Sikarin allowed shareholders to propose issues
relatively signiﬁcant to be included in the AGM agendas or propose
someone knowledgeable, capable and qualiﬁed as candidates for
directorship before the AGM. Shareholder can refer to the principles
and procedures in the Sikarin’s website (www.sikarin.com)
between December 29th, 2016 to January 31st, 2017. For the year
2017, none of the shareholders has proposed agenda or nominate
director candidates for the Board of Directors.
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1.2 Every shareholder received information and
AGM agendas before the AGM along with the Board’s
opinions on each agenda as well as related documents
for shareholders to have sufﬁcient information to make
decision and exercise their rights. Shareholders were
notiﬁed in advance of documents they had to bring to the
AGM in order to maintain their right to attend the AGM and
cast their votes. The notiﬁcation was given at least 30 days
before the AGM through Sikarin’s website and the information
also be announced in the newspaper for 3 consecutive
days and at least 3 days prior to the AGM.
1.3 In case that shareholder was unable to attend
the AGM in person, he/she could assign a proxy to an
independent director or anyone else to attend the AGM
and cast votes on his/her behalf using a proxy form
sent to shareholders along with the notiﬁcation for the
AGM. Sikarin had designed a proxy in which shareholders
could direct their votes to their wished in accordance
with the forms, speciﬁed by the Ministry of Commerce.
Shareholders could also download proxy forms from
Sikarin’s website.
1.4 In 2016, Sikarin held the 2016 AGM on Wednesday
th
April 20 , 2016 at the main auditorium, Sikarin Hospital as
the room can accommodate a large number o shareholders
and facilitate them in attending the AGM, asking questions or
expressing their opinions in the same auditorium. In
addition, an exhibition about Sikarin’s business activities was
held for shareholders to see. On that date, 76 shareholders
attended the AGM in person and 159 proxies totaling 235,
constituting 81,188,613 shares out of 120,000,000 shares
or 67.65 percent, more than one third of the shares with
voting rights, thus forming quorum for the AGM according
to Sikarin’s Articles of Association.
1.5 For the convenience of shareholders, who are
attending the meeting, Sikarin has provided the map of the
venue of the meeting, as well as the meeting invitation,
a separate arrangement is made for the parking space, as well
as transportation for the attendees between 2 convenient
communication points and also provides breakfast for
the attendees.
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1.6 On the AGM date, Sikarin facilitated registration
through a bar-code system or e-Register by the Thailand
Securities Depository, Stock Exchange of Thailand, which identiﬁed
registration number of each shareholder, printed on the
registration form and proxy to ensure that registration and vote
counting on each agenda may work efﬁciently and fast. An
e-Voting program from Thailand Securities Depository was used
to ensure correctness; speed and vote-counting results might
be announced soon after each agenda. To ensure transparency,
the Chairman set up a vote-counting committee from volunteers
in the AGM.
1.7 Before the start of the AGM, the Board chairman
who chaired the AGM introduced the Broad of Directors, the
management and auditors to shareholders and informed the
assembly about the AGM procedures according to the law and
Sikarin’s Articles of Association, for instance, opening the AGM,
voting, vote counting at each agenda, etc. During the AGM,
shareholder were allowed to offer their opinions, suggestions
or ask questions before casting votes on each agenda to make
sure that the shareholders had received sufﬁcient information.
In case, shareholder had questions, Sikarin had related personnel
standby to answer questions under the Board’s supervision.
1.8 During the AGM, the meeting prceeded with the
agendas set forth clearly in advance. There was no agenda
added without prior notice so that shareholders have time
to study information before making decision. No signiﬁcant
information was abruptly changed during the meeting.
1.9 Sikarin allowed shareholders to vote and elect
each director replacing those whose term had expired. Sikrain
proposed each candidate for shareholders to vote one after
another. Director whose term had expired were not present in
the AGM to allow shareholders to express their opinion freely.
1.10 After the AGM, Sikarin discosed resolution
reached in the AGM and number of vote cast in the
Sikarin’s website one day after the AGM date, prepared minutes
of the AGM and handed them to SET within 14 days after the
AGM and published the minutes of the AGM in the Sikarin’s
website so that shareholders might see the complete resolutions
in the a timely manner.
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2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
บริ ษั ท ฯ สร า งความเท า เที ย มกั น ให เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผู ถื อ หุ น
ทุ ก ราย ทุ ก กลุ ม ไม ว า จะเป น ผู ถื อ หุ น รายใหญ ผู ถื อ หุ น รายย อ ย
นักลงทุนสถาบัน หรือผูถือหุนตางชาติ โดยไมคํานึงถืงเพศ อายุ เชื้อชาติ
ศาสนา ฐานะทางสังคม ความพิการ โดยในการประชุมสามัญผูถือหุน
บริษทั ฯ ไดมกี ารจัดเตรียมทีน่ งั่ สําหรับผูพ กิ ารไวในจุดทีส่ ะดวกทีส่ ดุ และ
บริษัทฯ ไดดําเนินการตางๆ เชน
2.1 บริษัทฯ ไดใหผูถือหุนมีโอกาสในการเสนอเรื่องที่เห็น
วาสําคัญและควรบรรจุเปนวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนกอนวัน
การประชุมสามัญผูถ อื หุน รวมถึงเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี วามรู ความสามารถ
และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ
บริษัท โดยผูถือหุนสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติไดใน
เว็บไซตของบริษัทฯ (www.sikarin.com)
2.2 ผูถือหุนทุกรายไดรับขอมูลประกอบวาระการประชุม
เป น การล ว งหน า ก อ นวั น ประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น เพื่ อ แจ ง วาระ
การประชุ ม พร อ มความคิ ด เห็ น ของคณะกรรมการในแต ล ะ
วาระ รวมถึ ง เอกสารประกอบต า งๆ เพื่ อ ให ผู ถื อ หุ น มี ข อ มู ล เพี ย ง
พอในการตั ด สิ น ใจ และเพื่ อ ให ผู ถื อ หุ น สามารถได ใช สิ ท ธิ ไ ด เ ต็ ม ที่
โดยประกาศลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 30 วัน กอนถึงกําหนด
วั นประชุ ม สามั ญ ผู ถื อหุ น ผานทางเว็บ ไซตของบริษัทฯ โดยหนั ง สื อ
นัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะมีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนตางชาติ
2.3 ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง
บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ
หรื อ บุ ค คลใดๆ เข า ร ว มประชุ ม แทน และออกเสี ย งแทนตนได
โดยบริษัทฯ ไดจัดทําหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผูถือหุนสามารถ
กําหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนไดตามแบบที่กระทรวงพาณิชย
กําหนด และผูถือหุนยังสามารถดาวนโหลดแบบหนังสือมอบฉันทะ
ผานทางเว็บไซตบริษัทฯ ไดอีกดวย
2.4 บริษัทฯ กําหนดใหสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเปนไปตาม
จํานวนหุนที่ถืออยู และไดใหสิทธิแกผูถือหุนในการออกเสียงลงคะแนน
ในแบบหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง รวมถึงผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมในการ
แสดงความคิดเห็นและตั้งคําถามในที่ประชุม
2.5 กรรมการและผู บ ริ ห าร จะเข า ร ว มประชุ ม ผู ถื อ หุ น
เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือตอบคําถามตลอดการประชุม รวมถึงมี
การบันทึกประเด็นถามตอบและขอคิดเห็นตางๆ ไวในรายงานการประชุม
เพื่อที่ผูถือหุนจะสามารถตรวจสอบไดภายหลัง

2.6 บริษัทฯ มีการดูแลการใชขอมูลภายในของกรรมการ
และผูบ ริหาร โดยคณะกรรมการบริษทั ไดกาํ หนดใหมกี ารดําเนินการตางๆ
เพือ่ เปดเผยและปองกันการใชขอ มูลภายในโดยมิชอบ หรือการทํารายการ
ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนของบุคคลที่เกี่ยวของ ซึ่ง
หมายถึงกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานในหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทีไ่ ดลว งรูข อ มูล รวมทัง้ คูส มรสและบุตรทีย่ งั ไมบรรลุนติ ภิ าวะของบุคคล
ดังกลาว
• บริษัทฯ ถือเปนหนาที่พื้นฐานของกรรมการและพนักงาน
ทุกระดับทีจ่ ะตองปฏิบตั หิ นาทีต่ ามภารกิจของตน การปฏิบตั ติ อ บริษทั ฯ
ผูมีสวนไดเสียทุกกลุม สาธารณชนและสังคม จะตองเปนไปดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม โดยจะมีการกําหนดขอหามทั้งของ
ผูบ ริหารและพนักงานทัว่ ไป และบทลงโทษพนักงานทีป่ ฏิบตั หิ นาทีอ่ นั อาจ
กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ไวในขอบังคับและระเบียบ
การบริหารงานบุคคลของบริษัทฯ
• กรรมการ ผูบ ริหาร และพนักงานทุกระดับ จะตองรักษาขอมูล
ภายใน ไมเปดเผยขอมูลตอบุคคลภายนอก อันจะนําไปสูการแสวงหา
ผลประโยชนในทางมิชอบ หรือไมนําขอมูลที่เปนความลับไปใชเพื่อ
ประโยชนสวนตน
• ขอตกลงหรือขอมูลตางๆ ที่บริษัทฯ ทํากับคูสัญญา ถือเปน
ความลับ ไมสามารถเปดเผยตอบุคคลอื่นได ยกเวนจะไดรับอนุญาต
จากบริษัทฯ และคูสัญญาเทานั้น
• กําหนดระยะเวลาหามการซื้อขายหลักทรัพยของกรรมการ
ผู บ ริ ห าร และพนั ก งานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บการจั ด ทํ า ข อ มู ล ทางการเงิน
โดยกําหนดระยะเวลาหามการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทเปนเวลา
30 วัน กอนมีการเปดเผยงบการเงินรายไตรมาสและ 45 วันกอนการเปดเผย
งบการเงินประจําป และสิน้ สุดระยะเวลางดเวนการซือ้ ขายหลักทรัพยหลัง
จากที่บริษัทฯ ไดเปดเผยงบการเงินตอตลาดหลักทรัพยฯ แลวเปนเวลา
24 ชั่วโมง เพื่อความทัดเทียมกันในการเขาถึงขอมูล โดยบริษัทฯ จะแจง
เตือนใหกรรมการและผูบริหารรับทราบลวงหนากอนถึงระยะเวลา
ดังกลาว
• กรรมการและผูบริหารตามนิยามกํากับหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพย มีหนาที่จัดทําและรายงานการซื้อ-ขาย-โอน-รับโอน
หลักทรัพยของบริษทั ฯ ภายใน 3 วันทําการหลังจากทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงมา
ยังบริษทั ฯ โดยคณะกรรมการไดมอบหมายใหเลขานุการบริษทั ทําหนาที่
รวบรวมรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยของกรรมการ และ
ผูบริหารดังกลาว เพื่อบรรจุเปนระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกครั้งที่มีการประชุม
2.7 บริษทั ฯ มีการกําหนดมาตรการปองกันความขัดแยงทางผล
ประโยชนที่อาจเกิดขึ้นจากการทํารายการระหวางกันของบริษัทฯ และ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยงวา ผูบริหารและผูมีสวนไดเสียจะไมสามารถ
เขามีสว นในการอนุมตั ริ ายการดังกลาว ซึง่ รายการระหวางกันดังกลาวตอง
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ปฏิบตั ใิ หเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ข อ บั ง คั บ ประกาศ คํ า สั่ ง หรื อ ข อ กํ า หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย
แหงประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือผูสอบบัญชี หรือผูเชี่ยวชาญอิสระ แลวแตกรณี พิจารณาตรวจสอบ
และใหความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสม
ผลของการทํารายการ ทั้งนี้ รายการระหวางกันไดกระทําอยางยุติธรรม
ตามราคาตลาดและเปนไปตามปกติธุรกิจการคา และจะทําการเปด
เผยรายการระหวางกันดังกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินตาม
มาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมผูสอบบัญชีแหงประเทศไทย
2. Equal treatment to shareholders
Sikarin ensured equality to every shareholder, whether
they were a major or minor shareholder, an institutional investor
or foreign investor, regardless of their gender, age, race, religion,
social status, disability. At the AGM, SIkarin provided most
convenient seats for the disable in addition to the following
arrangements.
2.1 Sikarin allowed shareholders to proposed issues
relatively signiﬁcant to be included in the AGM agendas
or propose someone knowledgeable, capable and qualiﬁed
as candidates for directorship before the AGM.
Shareholders can refer to the principles and procedures in
the Sikarin’s website (www.sikarin.com).
2.2 Every shareholder received information and AGM
agendas before the AGM along with the Board’s opinions
on each agenda as well as related documents for
shareholders to have sufﬁcient information to make decision
and exercise their rights. Shareholders were notiﬁed in
advance of documents they had to bring to the AGM in
order to maintain their rights to attend the AGM and cast their
votes. The notiﬁcation was given at least 30 days before the
AGM through Sikarin’s website. The notiﬁcation to attend the
AGM will be available in both English and Thai to provide
convenience for foreign investor.
2.3 In case that shareholder was unable to attend the
AGM in person, he/she could assign a proxy to an independent
director or anyone else to attend the AGM and cast votes on
his/her behalf using a proxy form sent to shareholders along
with the notiﬁcation for the AGM. Sikarin had designed a proxy
in which shareholders could direct their votes to their wished
in accordance with the forms, speciﬁed by the Ministry of
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Commerce. Shareholders could also download proxy forms
from Sikarin’s website
2.4 Sikarin’s voting rights were based on the number
of shares held and each share carried one vote and it is the
shareholders equal right to voice comments and raise question
at the meeting.
2.5
Directors and the management shall join
the shareholders meeting to voice comments or answer
any questions during the whole meeting, whereas questions
and answers, as well as comment shall be recorded and
included in the meeting report, for the Shareholders
reference in the future.
2.6 Sikarin paid special attention to accessibility and
use of information by directors and the management. The Board
required directors, the management, and the staff who got
access to the information as well as their spouse and children
under sui juris to disclose information and prevented incorrect
use of such information or made a transaction that might
cause a conﬂict of interest.
• It is the primary duties of directors and the staff
at any levels to perform their duties according to the
assignments given to them. Treatment to the company,
stakeholders, the public and communities shall proceed
based on integrity, honestly and fairness. Prohibitions were
set forth in the Articles of Association and HR regulations for
the management and general staff to comply and penalties
to employees who caused a conﬂict of interest.
• Directors, the management and the staffs of all
levels must preserve the internal information and not to
disclose it to any outside persons, which may lead to unjust
attempts of getting beneﬁts, or not use conﬁdential information
for the purposes of personal beneﬁt.
• Various agreements and other information, which
Sikarin has made with the contract partners, is conﬁdential and
may not be disclosed to other parties, except upon receiving
permission from Sikarin and contract partners only.
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• A period in which directors, the management and the
staff involved with preparation of the ﬁnancial data were not
allowed to trade securities: They were not allowed to trade
Sikarin’s securities 30 days before disclosure of quarterly ﬁnancial
data and 45 days before disclosure o the annual ﬁnancial
data. That prohibition period ended 24 hours after Sikrain
had disclosed its ﬁnancial data to SET to ensure equality in
getting access to the Sikarin’s data. Sikarin would notify the
directors and management before those periods.
• Directors and the management as deﬁned by the
Securities and Exchange Commission referred to those responsible
for preparing and reporting securities trading and transferring in
3 days after the deal to Sikarin. The Board has assigned the Company
secretary to compile those securities movements made
by directors and the management and table them as
an agenda at every Board’s meeting for the board’s
acknowledgement.
2.7 Conﬂict of interest due to related transaction,
which someone might object that the management and
stakeholders should not be involved with approval of
those transactions. Related transaction must follow
the rules and regulation of Stock exchange of Thailand,
SET’s regulations, notiﬁcations, orders and requirements.
Inaddition, Sikarin had the Audit Committee or auditors
or independent specialist, whichever the case might be,
to check and offer opinion about the pricing and the
appropriateness of those transactions. All the related
party transactions were featured in the notes to ﬁnancial
statements according to the recognized accounting standards,
specified by the institute of certified accountants and
auditors of Thailand (ICAA).

3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทฯ ใหความสําคัญกับสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
ไมวา จะเปนสิทธิทกี่ าํ หนดโดยกฎหมาย หรือโดยขอตกลงและพัฒนากลไก
การมีสว นรวมของผูม สี ว นไดเสียในการสรางเสริมผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ เพื่อสงเสริมใหบริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตไดอยางยั่งยืน และ
คณะกรรมการบริษทั ไดกาํ กับดูแลใหมรี ะบบการบริหารจัดการทีเ่ ชือ่ มัน่
ไดวาผูมีสวนไดเสียจะไดรับการคุมครองและปฏิบัติดวยความเสมอภาค
อยางเครงครัด ทั้งผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูแขง คูคา เจาหนี้ สังคม
ชุมชน และสิ่งแวดลอม โดยบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายและการปฏิบัติ
ตอผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ดังนี้
• ผูถือหุน / นักวิเคราะห บริษัทฯ มีนโยบายใหผูถือหุน
หรือนักวิเคราะหไดใชสิทธิขั้นพื้นฐานของตน และมุงมั่นสรางความ
พึงพอใจสูงสุด ใหแกผถู อื หุน หรือนักวิเคราะห โดยตระหนักในความสําคัญ
ตอการรักษาระดับฐานการเงินใหมีความ แข็งแกรง มีผลการดําเนินงาน
ที่ดีมีการเจริญเติบโตของบริษัทฯ อยางยั่งยืน เพื่อรักษาผลประโยชน
ของผูถือหุนทุกราย รวมทั้งมุงมั่นที่จะทําใหผลประกอบการเจริญเติบโต
อยางตอเนือ่ ง นอกเหนือไปจากสิทธิพนื้ ฐาน สิทธิทกี่ าํ หนดไวในกฎหมาย
ขอบังคับบริษัท เชน สิทธิในการตรวจสอบจํานวนหุน สิทธิในการรับ
ใบหุน สิทธิในการเขาประชุมสามัญ ผูถือหุน และออกเสียงลงคะแนน
สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอยางอิสระในที่ประชุมผูถือหุน รวมถึง
สิทธิที่จะไดรับผลตอบแทนอยางเปนธรรมแลว บริษัทยังมีการใหขอมูล
แกผูถือหุนอยางครบถวน เทาเทียมกันและทันเวลา และใหสิทธิแก
ผูถือหุนในการเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทในฐานะเจาของบริษัทอยางอิสระในที่ประชุมสามัญผูถือหุน
• พนักงาน บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการเพิ่มศักยภาพของ
องคกรในการดึงดูดผูที่มีความรู ความสามารถเขารวมงานกับบริษัทฯ
รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการรักษาบุคลากรที่มีคุณคาใหอยูปฏิบัติงาน
กับบริษัทฯ ในระยะยาว ซึ่งในการบริหารบุคลากรจะใหความสําคัญ
4 ดาน ดังนี้
- การพัฒนาและการสรางโอกาสเติบโตแกพนักงาน บริษัทฯ
มีนโยบายมุงมั่นพัฒนาองคกร เสริมสรางวัฒนธรรมและบรรยากาศ
การทํางาน สงเสริมการทํางานเปนทีม โดยใหผลตอบแทนที่เปนธรรม
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และความสามารถของ
พนักงาน ดูแลความปลอดภัยและรักษาสภาพแวดลอมการทํางาน
บริ ษั ท ฯ ปฏิ บั ติ ต อ พนั ก งานอย า งเท า เที ย มกั น มี คู มื อ ปฏิ บั ติ แ ละ
กฎระเบี ย บ มี ร ะบบงานที่ ชั ด เจนและดํ า เนิ น งานตามระบบโดย
เปดเผยดวยความเหมาะสมและเปนธรรม ใหความสําคัญในการพัฒนา
ความสามารถของพนักงานใหเกิดศักยภาพในการปฏิบัติอยางมืออาชีพ
มีการอบรมวิชาการทัง้ ภายในและภายนอกในแขนงตางๆ อยางสมํา่ เสมอ
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ซึ่งจะชวยสงเสริมความรูและความสามารถ ทักษะปฏิบัติงาน ทักษะ
การบริหาร ตลอดจนทักษะทางเทคนิคของพนักงาน เพื่อใหพนักงาน
สามารถปฏิบตั งิ านไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยบริษทั ฯ ไดมงุ เนน
ใหผูบริหารและพนักงานทุกระดับรวมกันกําหนดแผนงานใหสอดคลอง
กั บ ทิ ศ ทางและเป า หมายขององค ก ร ซึ่ ง คณะกรรมการและระดั บ
ผูบริหารมีการประชุมหารือ และกําหนดวิสัยทัศนองคกร และถายทอด
ไปยังพนักงาน ซึ่งพนักงานทุกระดับไดกําหนดวัตถุประสงคและตัวชี้วัด
(Key Performance Indicators: KPI) ถายทอดลงมาตัง้ แตระดับองคกร
หนวยงาน และพนักงาน เพื่อเปนกรอบการปฏิบัติงานและมาตรฐาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน มีความทันสมัย สอดคลอง
กับเทคโนโลยีและเปนไปตามมาตรฐานสากล
- การบริหารคาจางและประโยชนตอบแทนพนักงาน บริษัทฯ
จัดใหมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ประกอบดวย
ตัวแทนฝายบริหารและตัวแทนฝายพนักงาน รวมกันตรวจตรา ควบคุม
ดูแล และเสนอแนะการจัดสวัสดิการทีเ่ พียงพอและเหมาะสมแกพนักงาน
มุง มัน่ ใหมสี วัสดิการของบริษทั ฯ อยางเปนธรรมและมัน่ คงตอการดํารงชีพ
ของพนักงานและครอบครัว เสริมสรางใหพนักงาน อยูภายใตสภาพ
แวดลอมในการทํางานที่ดี มีความปลอดภัย จัดกิจกรรมเพื่อใหความรู
และสงเสริมความปลอดภัยใหแกพนักงานและผูร บั เหมาทัง้ ในภาคทฤษฎี
และปฏิ บั ติ เ พื่ อ เตรี ย มความพร อ มรองรั บ การเกิ ด สถานการณ จ ริ ง
เปนประจําทุกป เชน การซอมอพยพกรณีเกิดอัคคีภัย เปนตน
- การสือ่ สาร บริษทั ฯ ยังใหความสําคัญกับการสือ่ ความขอมูล
ตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางทั่วถึง และเปดโอกาส
ใหพนักงานมีชองทางในการเสนอขอคิดเห็นตอผูบริหารโดยตรง เชน
โครงการ “พบกันสรางสรรคองคกร” โครงการผูบริหารพบปะพนักงาน
เพือ่ พูดคุย สอบถามปญหาตางๆ ตลอดจนใหคาํ ปรึกษา รับฟงขอคิดเห็น
ขอเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียม และใหกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานแกพนักงานทุกคน เพื่อใหพนักงานเขาใจทิศทาง
นโยบายและวิธปี ฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วของ รวมทัง้ เนนการสือ่ สารเชิงรุกเปนสําคัญ
ดวยตระหนักวา พนักงานทุกคนเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและเปนหนึ่ง
ปจจัยสําคัญ ที่นํามาซึ่งการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัทฯ
- การสรางความสัมพันธภายในองคกร ดวยลักษณะงานของ
โรงพยาบาล จะมีความหลากหลายมากดานบุคลากร ทัง้ ระดับการศึกษา
รายได และชวงอายุ โดยนโยบายของบริษทั ฯ จะมุง เนนใหพนักงานทุกคน
ทุกระดับ และทุกวิชาชีพเคารพและใหเกรียติซงึ่ กันและกัน ในการปฏิบตั ิ
งาน โดยไมใหนําความแตกตางสวนบุคคลมาเปนเงื่อนไข เพื่อใหบรรลุ
นโยบายดังกลาว บริษัทฯ จึงไดจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธใน
องคกรระหวางผูบริหารและพนักงานในหนวยงานเดียวกัน โดยจัด
กิจกรรมหลากหลาย เพื่อใหเกิดความคุนเคยเปนกันเองในการทํางาน
และมีความเปนหนึ่งเดียวมากที่สุด
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• ลูกคา บริษัทฯ มีนโยบายมุงมั่นสรางความพึงพอใจและ
ความเชื่อมั่นในการเขาใชบริการของลูกคา และบริการที่ดีมีคุณภาพ
ในระดับราคาที่เหมาะสม และยกระดับมาตรฐานใหสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
ดวยการใหโรงพยาบาลไดรับการรับรองระบบคุณภาพทางการรักษา
พยาบาล JCI (Joint Commission International) จากประเทศ
สหรัฐอเมริกา และ HA (Hospital Accreditation) จากกระทรวง
สาธารณสุข ตลอดจนคุณภาพอื่นๆ เชน ISO 9001, ISO 14001
(สิ่งแวดลอม) เปนตน บริษัทฯ ใหบริการแกลูกคาหรือผูปวยอยาง
มีจริยธรรมและในระดับคุณภาพทีส่ งู สุด โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและ
ความพึงพอใจของลูกคา บริษทั ฯ มีคณะกรรมการในการพิทกั ษสทิ ธิลกู คา
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีสวนที่ดูแลและพัฒนาคุณภาพของการบริการ
อยางตอเนื่อง โดยคํานึงถึงความตองการและความคิดเห็นพรอมทั้ง
รับขอรองเรียนของลูกคา ทั้งการติดตอโดยตรง เชน การเขารองเรียน
เปนตน และการติดตอผานสือ่ สารสนเทศ เชน โทรศัพท โทรสาร เว็บไซต
บริษทั Social Network เปนตน โดยจะมีการจัดประชุมของผูบ ริหารทุก
วัน เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําขอคิดเห็นหรือขอรองเรียนของลูกคา
ไปปรับปรุงแกไข ใหลูกคาเกิดความพอใจสูงสุด
• คูแขง บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตอคูแขงใหสอดคลองกับ
หลักสากล ภายใตกรอบแหงกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแขงขัน
ทางการคา และยึดถือกติกาของการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม โดย
ไม แ สวงหาข อ มู ล ที่ เ ป น ความลั บ ทางการค า ของคู แข ง ด ว ยวิ ธี ก าร
ทีไ่ มสจุ ริตหรือไมเหมาะสม ไมกระทําการใดๆ ทีเ่ ปนการละเมิดทรัพยสนิ
ทางปญญาของผูอื่นหรือคูแขงทางการคา ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขง
ดวยการกลาวหาบริษัทคูแขงดวยความไมสุจริตและปราศจากขอมูล
ความเปนจริง
• คูคา บริษัทฯ มีนโยบายที่คํานึงถึงความเสมอภาคเทาเทียม
ความเปนธรรมและความซือ่ สัตยในการดําเนินธุรกิจ โดยการปฏิบตั ติ าม
ขอตกลงทีใ่ หหรือทําไวกบั คูค า หรือบริษทั คูส ญ
ั ญาทุกประการ ซึง่ บริษทั ฯ
มีขั้นตอนการประมูลงาน การตอรองราคา การคัดเลือกผูรับเหมาและ
การเข า ทํ า สั ญ ญาต า งๆ ที่ โ ปร ง ใสและตรงไปตรงมาโดยทุ ก ลํ า ดั บ
ขัน้ ตอนจะมีคณะกรรมการเขารวมพิจารณาทุกครัง้ นอกจากนี้ ขอตกลง
หรือขอมูลตางๆ ที่บริษัทฯ ทํารวมกับคูคาจะถูกเก็บรักษาเปนความลับ
และไมนําขอมูลดังกลาวมาใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือผูเกี่ยวของอื่นๆ
เวนแตไดรับความยินยอมจากคูคา
• เจาหนี้ บริษัทฯ มีนโยบายยึดถือปฏิบัติที่ดีและเปนธรรม
ตามขอตกลงและเงื่อนไขที่มีอยูกับเจาหนี้โดยเครงครัด รวมถึงการชําระ
คืนตามกําหนดเวลา ทําหนาที่อันพึงมี ตอเจาหนี้ทุกรายตามเงื่อนไขขอ
กําหนดของสัญญา ตลอดจนไมปกปดขอมูลหรือขอเท็จจริง อันจะทําให
เจาหนี้เกิดความเสียหาย และหากมีเหตุอันจะทําใหไมสามารถปฏิบัติ
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ตามขอผูกพันในสัญญา บริษัทฯ จะทําการแจงเจาหนาที่ลวงหนาเพื่อ
หาแนวทางแกไขปญหาดังกลาวรวมกัน
• สังคม ชุมชน และสิง่ แวดลอม บริษทั ฯ มีนโยบายใหความสําคัญ
กับการดําเนินภารกิจเพื่อประโยชนและรับผิดชอบตอชุมชน สังคม
และสิ่งแวดลอม ทั้งในดานความปลอดภัย คุณภาพชีวิต มีการสงเสริม
การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชน
และสังคมโดยรวม โดยบริษัทฯ มีการใหงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม
ตางๆ อยางตอเนือ่ ง การบําเพ็ญสาธารณะประโยชนตา งๆ อยางไรก็ตาม
บริษัทฯ จะไมสนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่เปนภัยตอสังคมหรือศีลธรรม
อันดีงาม บริษทั ฯ มีระบบรับขอรองเรียน ขอเสนอแนะจากชุมชนโดยรอบ
รวมถึงดําเนินการตรวจสอบสาเหตุและปรับปรุงแกไข บริษัทฯ มีการ
ปฏิบัติตามกรอบในระบบบริหารคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดลอมและดําเนินการตามมาตรฐานตางๆ เชน ISO 14001
เปนตน รวมทัง้ ในเรือ่ งการประหยัดพลังงานดวยการเขาโครงการอนุรกั ษ
พลังงาน บริษัทฯ ไดแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
(Corporate Social Responsibility: CSR) ดังแสดงในหัวขอผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมและกิจกรรมเพื่อสังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดลอม
ในรายงานประจําป
3. Stakeholders’ roles
Sikarin paid special attention to the rights of every
group of stakeholders, whether they are rights in the law or
by an agreement, and development mechanisms for the
stakeholders to be more participative in Sikarin’s business
operation to ensure sustainable corporate growth. The Board
of Directors made sure that stakeholders be protected and
treated equally whether they are shareholders, employees,
clients, competitors, trading partners, creditors, societies,
communities and the environment. Sikarin had introduced
the following policies and guidelines to trade stakeholders :
• Shareholders/Analyst Sikarin wanted shareholders
or analysts to exercise their fundamental rights and was
committed to maximize shareholder’s satisfaction by focusing
on keeping the ﬁnancial status in a strong position, good
operating results and sustainable corporate growth in
order to maintain every shareholder’s interest. Sikarin also
aimed to have steady operating growth. In addition to those
fundamental rights and rights speciﬁed in the law and Articles
of Association such as rights to check the number of shares,

rights to obtain share certiﬁcates, rights to attend and cast
votes in the AGM, rights of free expression in the AGM as
well as rights to received fair return, SIkarin offered data to
shareholders on an equal and on-time basis and allowed
shareholders to freely offer their opinions concerning Sikarin’s
business operation in the AGM as an owner on the Company.
• Employees Sikarin pays special attention to how to
attract qualiﬁed and capable person to work for the Company
and how to maintain quality people in the organization. Sikarin
has focused on the 4 following key areas :
- HR development and Career Growth Sikarin is
committed to organizational development, cultural
reinforcement and productive working environment through
the promotion of team spirit, fair compensation depending
on corporate performance and each individual’s competency,
safely and proper working ambience. Sikarin also treats
employees equitably and provides a clear working handbook
with open, proper and fair rules and regulations in addition to
the promotion of staff development and growth with regular
in-house and outside training. Employees are encouraged to
develop their operational, managerial and technical skills so
that they may work even more efﬁciently. Sikarin encourages
that management and staff at every level to jointly map
out their work plan in line with the organizational direction
and goals. The Board of Directors and executives have
worked out the organization’s vision and shared it with all
the staff in order to ﬁgure out their objectives, metrics and
Key Performance Indicators (KPI) as an evaluation framework,
up to date and compliant with the changing technology and
international standards.
- Compensation and Beneﬁt Management Sikarin
has set up a welfare committee, comprising representatives
from the management and staff to jointly ﬁgure out, oversee
and make suggestions to have proper and sufﬁcient welfare
beneﬁts to employee with objectives of providing fair welfare
beneﬁts sufﬁcient to cover the costs of living of the employees
and their family. Sikarin makes sure that the staff work in a
pleasant and safe ambience, providing knowledge of safety
to them and contractors both theoretically and practically to
be well prepared for any emergency situation on an annual
basis, for instance, a ﬁre ﬁght and evacuation drill.
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- Communication Sikarin pays special attention to
communicating the organization’s relevant information to
employees or providing channels for employees to directly
propose their opinion to senior executives, i.e. “ meeting on
anther for better organization” or “executive meeting with the
staff” projects for senior executives to meet with operational
staff to discuss general issues, provide consultation and boosts
their morale or hear the staff’s views with an aim for all
the staff to understand corporate policy and procedures.
With an aggressive communication strategy, Sikarin fully realizes
the employees are precious resources, who are key to the
organization’s sustainable growth.
- Staff Relationship With the nature of hospital operation
featuring a variety of personnel with different educational
backgrounds, revenues and age ranges. Sikarin wishes all of
the staff regardless of professions or levels to respect one
another and not to set conditions due to individual differences.
To achieve such goals, Sikarin has held activities to strengthen relationship between executives and operational staff
for them to get acquainted with one another and work in
harmony and unity.
• Clients Sikarin is committed to customer satisfaction
and conﬁdence in its medical services at reasonable rates
and upgrading its standards through such certiﬁcations and
Joint Commission International (JCI) form the United State
of America and Hospital Accreditation (HA) from Thailand’s
Ministry of Public Health in addition to other quality and
environmental certifications, ISO9001, ISO 14001
(Environmental), etc. Sikarin provided medical services to its
clients and patients at high ethic and quality, focusing on
client’s safety and satisfaction. In addition, Sikarin had set up
a committee protecting its service quality after hearing needs
and opinions or complaints from the clients through direct
communication in person or other media (Telephone, fax,
website, social network, and etc.) Meeting of the management
shall be conducted daily, where the relevant departments
may present Customer’s comments or complaints in order to
take corrective action and provide for the utmost satisfaction
of the customers.
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• Competitors Sikarin had a clear policy towards
competitors according to the international principles and legal
framework concerning competitor treatment as well as free
and fair competition, not to seek competitor’s conﬁdential
information through dishonest or improper methods, not to
violate other people’s or competitor’s intellectual property,
not to tarnish competitor’s reputation through groundless
allegations.
• Trading Partners Sikarin esteemed equality, fairness
and integrity in its business operation by honoring agreements
made with its trading partners or service providers. Sikarin had
clear-cut bidding procedures, price negotiations, selection
of contractors and signing in agreements, which were all transparent
and straightforward. A committee would be formed to monitor
all the procedures. Moreover, agreements and other information,
made by Sikarin jointly together with trading partners shall
be treated as conﬁdential, and may not be used for personal
beneﬁt or beneﬁt or related persons, except upon receiving
permission from trading partners.
• Creditors Sikarin had a policy of strictly honoring fair
agreements and conditions, made with its creditors as well as
payback schedule and other obligations in the agreements.
Sikarin would not cover data or facts that might cause damage
to its creditor. In case, Sikarin seemed unable to fulﬁll its
obligations, it would notify its creditors in advance to ﬁnd
solution together.
• Society, Communities, and the Environment Sikarin
had a policy of promoting activities for social, community
and environmental beneﬁts in relations to safety, quality of
life and energy efﬁciency, focusing on the quality of life of
people in society. Sikarin had set aside a budget to support
such public and charity activities, and strictly complied with
the quality management system, safety, occupational health
and environment and environmental standards of ISO 14001
as well as energy saving by joining an energy conservation
project. In any event, Sikarin shall not support any activities,
which are hazardous to the society or good morals.
Sikarin has established a procedure of regularly
receiving complaints and suggestions from the communities,
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as well as investigates causes and performs corrective actions.
Sikarin was well aware of and always supported Corporate
Social Responsibility (CSR) activities, described under the
headings of environmental impact, social and environmental
activities and activities for better quality of life in this
Annual Report.

นâยบายการµ่อµŒาน
การทุจริµคอร์รัปชั่น
บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดดําเนินธุรกิจ
ดวยความเปนธรรม มีคณ
ุ ธรรม สุจริต โปรงใส ยึดมัน่ ในความรับผิดชอบ
ตอสังคมและผูม สี ว นไดเสียทุกกลุม ตลอดจนสนับสนุนสงเสริมใหบคุ ลากร
ทุกระดับในบริษัทฯ มีจิตสํานึกในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
ทุกรูปแบบเพือ่ ใหบริษทั ฯ มีการเติบโตอยางยัง่ ยืน คณะกรรมการบริษทั ฯ
จึงไดกําหนดนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นขึ้น โดยเนื้อหา
บางส ว นได ถู ก เขี ย นไว ใ น “จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ และจริ ย ธรรมองค ก ร”
ที่บริษัทฯ ไดจัดทําขึ้น นโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นฉบับนี้
ถูกจัดทําขึน้ เพือ่ กําหนดความรับผิดชอบและแนวปฏิบตั ใิ นการดําเนินการ
ที่เหมาะสมที่จะตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ

Anti-Corruption Policy
Sikarin Public Company Limited has been conducting
business based on principals of fairness, good morals, honesty,
transparency, strictly adhering to the social responsibility and
each interested party, as well as supporting and promoting
employees of all levels to accept attitude of resistance to
corruption in all forms for sustainable growth of Sikarin.
The Board of Directors has issued the Anti-Corruption
Policy, whereas some subjects have been included in the
“Business ethics and corporate ethics”. Sikarin has issued this
edition of Anti - Corruption Policy to deﬁne responsibilities and
regulations of appropriate actions for resisting corruption
in all forms.

ในป พ.ศ. 2558 บริษทั ฯ ไดประกาศเจตนารมณเขาเปนหนึง่
ในแนวร ว มปฏิ บั ติ ข องภาคเอกชนไทย ในการต อ ต า นการทุจริต
คอรรัปชั่น (Collective Action Coalition Against Corruption)
จัดโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการคาไทย
หอการคานานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคาร
ไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และ
สภาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
In 2015, Sikarin joined the project on Collective
Action Coalition Against Corruption that initiated by the
IOD , the Thai Chamber of Commerce, the Joint Foreign
Chambers of Commerce in Thailand, the Thai Listed
Companies Association, the Thai Bankers Association
,the Federation of Thai Capital Market Organizations, the
Federation of Thai Industries and Tourism Council of
Thailand.

คำนิยามµามนâยบาย

การµ่อµŒานการทุจริµคอร์รัปชั่น
การทุจริตหรือคอรรัปชั่น หมายถึง การปฏิบัติหรือกระทํา
การใดๆ เชน การใหหรือรับ การนําเสนอ การเรียกรอง การติดสินบน
ทัง้ ทีเ่ ปนเงิน สิง่ ของ ทรัพยสนิ หรือผลประโยชนอนื่ ใดกับเจาหนาทีข่ องรัฐ
หนวยงานของรัฐ หรือบุคคลที่ทําธุรกิจกับบริษัทฯ ไมวาจะทางตรง
หรือทางออม เพื่อใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
เพื่อใหไดมาหรือรักษาไวซึ่งผลประโยชนอื่นใดที่ไมเหมาะสมทางธุรกิจ
เวนแตเปนกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีทองถิ่น หรือจารีตทางการคา ใหกระทําได
การชวยเหลือทางการเมือง หมายถึง การใหเงิน สิ่งของ
ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใด เพื่อเปนการชวยเหลือหรือสนับสนุน
แกพรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่มีหนาที่เกี่ยวของทางการ
เมือง กิจกรรมทางการเมือง ไมวาจะทางตรงหรือทางออม
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DefinitionsintheAnti-CorruptionPolicy

Corruption – means activities or any actions, such as
giving or accepting, offering, requesting bribes, as in form of
money, articles, property or any other beneﬁts with a government
officer, government office, or any person, engaged in
business with the Company, both direct and indirect in order
that the said person performs or chooses not to perform
his/her duties in order to procure or to retain any beneﬁts,
which are inappropriate in business ways, except in cases
when the law, regulations, announcements, rules, traditions
and local customs or trade practices allow for such acts.
Political assistance – means providing money,
articles, property of any other beneﬁts as a means of help or
support to a political party, a politician or a person, whose
duties are relevant to politics, political activities, both directly
and indirectly.

นâยบายการµ่อµŒาน
การทุจริµคอร์รัปชั่น
กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ จะไม
กระทําการอันใดที่เปนการเกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชัน่ ทัง้ ทางตรง
และทางออม ตอตนเอง ครอบครัว คนรูจัก รวมถึง หนวยงานของรัฐ
และหนวยงานเอกชนที่บริษัทฯ ไดทําธุรกิจดวย และใหมีการสอบทาน
และทบทวนการปฏิบตั ติ ามนโยบายการทุจริตคอรรปั ชัน่ อยางสมํา่ เสมอ
เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับของ
บริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของ

The Anti–Corruption Policy

The Board of Directors, Executives and Employees
of Sikarin on all levels shall not commit any acts, related
to corruption, both directly and indirectly, to themselves,
their families, acquaintances, as well as to the government
ofﬁces and private ofﬁces, which are engaged in business
with the Company, and wish to have their actions veriﬁed
and monitored continuously under this Policy in order to be
in line with changes in business, rules and regulations of the
Company and relevant Laws.
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หนŒาที่ความรับ¼ิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในการพิจารณา กําหนดนโยบาย กํากับดูแล ติดตาม สอบทานใหมี
ระบบที่สนับสนุนการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหบริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงคในการนํานโยบายการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่นไปปฏิบัติ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ ในการพิจารณานโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ใหมี
ความเหมาะสมกับธุรกิจ สภาพแวดลอมของบริษัทฯ รวมถึงทบทวนความเหมาะสมในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหนาที่ในการสอบทานระบบรายงานทางบัญชีการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง
เกี่ยวกับการทุจริต เพื่อใหมั่นใจวาหนวยงานตางๆ มีการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองตามกฎหมายและมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต
นอยที่สุด
3. กรรมการผูจ ดั การใหญ ผูบ ริหาร และฝายจัดการ มีบทบาทหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบในการนํานโยบายการตอตานการทุจริตคอรรปั ชัน่
ไปปฏิบตั ิ สือ่ สารแกพนักงานทุกระดับและผูท เี่ กีย่ วของ เพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจในนโยบายดังกลาว รวมถึงทบทวนความเหมาะสมของนโยบายฯ
ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ หรือขอกําหนดของกฎหมาย เพื่อรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ
4. หนวยงานตรวจสอบภายใน มีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนการ
ตรวจสอบภายใน เพื่อใหมั่นใจวามีระบบควบคุมที่เหมาะสม และเสนอรายงานการตรวจสอบการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชั่น
ตอคณะกรรมการตรวจสอบ

Duties and Responsibilities

1. It is the Board of Directors’ duty and responsibility to consider, establish policies, control, monitor and verify the
effectiveness of system, which supports resistance to corruption, so the Company may achieve the goals of implementing
the Anti-Corruption policy.
2. It is the Audit committee’s duty and responsibility to consider a Anti–Corruption policy, which is appropriate
for the business, Company’s environment, as well as to verify the appropriateness in amending the Anti – Corruption
policy. Moreover, it is also the Audit committee’s duty to re-examine the system of ﬁnancial and accounting reports, internal
control system, and corruption risk management in order to assure that various departments are working effectively and in
accordance with the Law and the risks of corruption are minimal.
3. Managing Director, Executives and management division shall have the duty and responsibility of implementing
the Anti – Corruption policy, conveying the Policy to the Employees of all levels and relevant persons in order to spread
knowledge and understanding of the said policy, as well as verify the Policy’s appropriateness and accordance with changes
in the business, rules, regulations or requirements of the Law to further report to the Audit Committee.
4. Internal audit departments shall have the duty and responsibility to check and verify the work in progress, so
that it conforms to the plan of internal control, in order to ensure the control system is adequate and to report the results
of corruption risk management inspection to the Audit Committee.
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แนวทางการป¯ิ
บ
µ
ั
ิ
1. กรรมการบริษทั ผูบ ริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงผูท เี่ กีย่ วของ ตองปฏิบตั ติ ามนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรปั ชัน่ นโยบาย

การกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและจริยธรรมองคกร และขอบังคับบริษัท อยางเครงครัด โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชั่น
ทั้งทางตรงและทางออม
2. บุคลากรของบริษทั ฯ ตองไมกระทําการใดๆ อันแสดงถึงการทุจริตคอรรปั ชัน่ การใหหรือรับสินบนแกผมู สี ว นไดเสียในเรือ่ งทีต่ นปฏิบตั งิ าน
ทั้งทางตรงและทางออม เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนในทางมิชอบ โดยบริษัทฯ กําหนดใหการใหหรือรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกํานัล หรือ
ประโยชนอนื่ ใด ตองเปนไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบตั ิ และการกระทําในวิสยั ทีส่ มควรเหมาะสม โดยตองไมมมี ลู คาเกินสมควร หรือนําไปสู
การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ของตน ซึ่งอาจนําไปสูการทุจริตคอรรัปชั่น
3. การบริจาคเพือ่ การกุศล โดยใชเงิน สิง่ ของ หรือทรัพยสนิ ของบริษทั ฯ จะตองกระทําในนามบริษทั ฯ เทานัน้ โดยตองบริจาคใหแกองคกร
ที่เชื่อถือได มีใบรับรองอยางถูกตอง สามารถตรวจสอบได และตองดําเนินการผานขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ
4. การสนับสนุน โดยใชเงิน สิง่ ของ หรือทรัพยสนิ ของบริษทั ฯ เพือ่ สนับสนุนโครงการตางๆ จะตองระบุชอื่ ในนามบริษทั ฯ เทานัน้ โดยตองมี
วัตถุประสงคเพือ่ ธุรกิจ ภาพลักษณทดี่ ขี องบริษทั ฯ และตองดําเนินการผานขัน้ ตอนตามระเบียบของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ การเบิกจายตองระบุวตั ถุประสงค
ที่ชัดเจนและมีหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได
5. บุคลากรของบริษัทฯ ตองไมกระทําการใดๆ ที่แสดงใหเห็นวาไมเปนกลางทางการเมือง โดยหามใหการสนับสนุนหรือการกระทําอัน
เปนการฝกใฝพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง ทั้งทางตรงและทางออม รวมถึงไมใชทรัพยากรของบริษัทฯ เพื่อการดําเนินการที่เกี่ยวของกับ
การเมือง ที่แสดงใหเห็นถึงการไมเปนกลางทางการเมือง
6. บุคลากรของบริษัทฯ ตองไมละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบการกระทําที่เขาขายการทุจริตคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ โดยตองแจง
ใหผูบังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบรับทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ
7. บริษัทฯ จะใหความเปนธรรมและคุมครองบุคลากร หรือบุคคลอื่นใดที่แจงเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่น ที่เกี่ยวของ
กับบริษัทฯ โดยใชมาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการรายงานการทุจริตคอรรัปชั่น บริษัทฯ จะไมลงโทษ ลดตําแหนง
หรือใหผลทางลบแกบุคคลที่แจงเบาะแส
8. ผูที่กระทําการทุจริตคอรรัปชั่น เปนการกระทําผิดกฎระเบียบ ขอบังคับ และจริยธรรมของบริษัทฯ จะตองไดรับการพิจารณาทางวินัย
ตามระเบียบบริษัทฯ ที่กําหนด และถาเปนการกระทําผิดกฎหมาย จะตองรับโทษทางกฎหมายดวย
9. บริษทั ฯ มีการจัดทําการประเมินความเสีย่ งดานการทุจริตคอรรปั ชัน่ รวมถึงการจัดลําดับความสําคัญ และกําหนดมาตรการทีเ่ หมาะสม
รวมถึงติดตาม ตรวจสอบผลของมาตรการดังกลาว
10. บริษัทฯ กําหนดใหผูบริหารเปนผูติดตาม ควบคุม ใหพนักงานทุกระดับและผูที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะพนักงานภายใตการบังคับบัญชา
มีความรูความเขาใจ และปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นอยางเครงครัด
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Rule of Implementation

1. Directors, Executives and Employees of all levels, as well as relevant persons must act according to the
Anti - Corruption Policy, Corporate Governance Policy, Business ethics and corporate ethics, as well as Company’s regulations
with utmost strictness, and must not get involved with corruption either directly or indirectly.
2. Sikarin’s personnel must not commit any action, denoting corruption–give and accept bribes to and from any
interested party for any work related issues, both directly and indirectly, in order to gain unjust beneﬁts. Whereas the Company
has established, that giving or accepting gifts, souvenirs, presents or any other beneﬁts, must be done strictly according to
established traditions and customs and inadequate and appropriate form, whereas the value must not be excessive or not
to result in one’s actions or abstaining from actions, which may result incorruption
3. Donations for charity, either with money, articles, or property of Sikarin must be done in the name of Sikarin only,
and must be given to trustworthy organizations, with proper licenses, and who can be traced back. Such donations must
be done according to the procedure, established by the Company.
4. Supporting various projects with money, articles or property of Sikarin shall be done in the name of the Company
only and must serve business goals, good public image of the Company and must be done according to the procedure,
established by the Company. Thus any payments requests must state clear purpose and be supported by veriﬁable proof.
5. Employees of the Company must not commit any action, denoting them being not politically neutral, and it is
prohibited to support or engage in any activities, denoting their bias to any political party, both direct and indirect, as well
as to use Sikarin’s resources for any politics-related activities, which clearly marks them as being not politically neutral
6. Employees of the Company must not be indifferent, when discovering any activities connected with corruption
related to the Company, and must report to the Superior or a responsible person as well as cooperate in investigation of
any facts.
7. The Company shall provide fair treatment and protection to Employees or any other person, who reports any
leads or provides evidence of corruption, related to the Company. According to the principles of appellant protection or
protection of persons, cooperating in reporting corruption, the Company shall not penalize, demote or cause any negative
consequences to the informant.
8. Person, engaging in corruptive activities, violates rules, regulations and corporate ethics of the Company and must
be treated with according to the established disciplinary regulations of the Company, and if such actions are contradictory
to the Law, shall be penalized by the Law as well.
9. Sikarin has arranged for corruption risks evaluation and has deﬁned degrees of priority and appropriate measures,
as well as monitoring and inspection of the said measures.
10. The Company has appointed Executives with the duties of monitoring, controlling Employees of all levels as
well as related persons, especially Employees within the chain of command, so they know, understand and strictly adhere
to the Anti-Corruption Policy.
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ช่องทางการรŒองเรียน
และการแจŒงเบาะแส

Channels of Submitting
Complaints and Filing
Evidence

บริษัทฯ จัดใหมีชองทางการรองเรียนและการแจงเบาะแส
เพื่อรับเรื่องรองเรียน ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากผูมีสวนไดเสียที่
ไดรับหรือมีความเสี่ยง ที่จะไดรับผลกระทบจากการกระทําที่เกี่ยวกับ
การทุจริตคอรรัปชั่น ของบุคลากรของบริษัทฯ ไมวาจะทางตรงหรือ
ทางออม โดยคณะกรรมการมอบหมาย ใหคณะกรรมการตรวจสอบเปน
ผูพิจารณารับเรื่องรองเรียนหรือเบาะแสในการทุจริตคอรรัปชั่น ผูแจง
เรือ่ งรองเรียนสามารถแจงเรือ่ งรองเรียนหรือเบาะแส พรอมชือ่ ทีอ่ ยู และ
หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได ผานชองทาง ดังนี้
- เลขานุการบริษัท
บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน)
4/29 หมู 10 ถนนศรีนครินทร แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
- E-mail : ir.sikarin@gmail.com
- โทรศัพท: 0-2366-9900 ตอ 2702
- โทรสาร: 0-2366-9907

Sikarin has established channels for submitting
complaints and ﬁling evidence, to receive any complaints,
suggestions, proposals, and comments from any interested
parties, who were affected or under risk of being
affected by corruption activities of Sikarin’s Employees, both
direct and indirect. The Board of Directors has appointed the
Audit Committee to investigate the submitted complaints and
verify the evidence of corruption. The person, who wishes to
ﬁle a complaint, may deliver the complaint or the evidence
along with his name, address and contact phone number via
following channel :
- Company Secretary
Sikarin Public Company Limited
4/29 Moo10 Srinakarin Rd. Bangna
sub-district Bangkok 10260
- E-mail : ir.sikarin@gmail.com
- Telephone : 0-2366-9900 ext 2702
- Fax : 0-2366-9907

226 Annual Report 2016 Sikarin Hospital

มาµรการคุŒมครอง¼ÙŒแจŒงเร×่องรŒองเรียนหร×อเบาะแส
บริษทั ฯ จะเก็บรักษาขอมูลของผูร อ งเรียนหรือแจงเบาะแสเปนความลับ โดยจะจํากัดเฉพาะผูท มี่ หี นาทีร่ บั ผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบ
เรือ่ งรอง เรียนเทานัน้ ทีส่ ามารถเขาถึงขอมูลดังกลาว ในกรณีทผี่ แู จงเรือ่ งรองเรียนหรือเบาะแสเปนบุคลากรของบริษทั ฯ จะไดรบั การคุม ครองทีเ่ หมาะสม
และเปนธรรมจากบริษัทฯ เชน ไมมีการลดตําแหนงงาน การพักงาน การเลิกจาง การขมขู หรือการกระทําอื่นใดที่ไมเปนธรรมแกผูแจงดังกลาว
กรรมการผูจัดการใหญ มีบทบาทหนาที่ในการใชดุลยพินิจมอบหมาย ใหผูบริหารที่ตองไมมีสวนเกี่ยวของกับเรื่องที่ไดรับการแจงเรื่องรอง
เรียนหรือเบาะแส ทัง้ ทางตรงและทางออม ทําหนาทีแ่ ทนในการใชดลุ ยพินจิ สัง่ การคุม ครองความปลอดภัยของผูแ จงเรือ่ งรองเรียนหรือเบาะแส พยาน
และบุคคลที่ใหขอมูล เพื่อคุมครองความปลอดภัยของบุคคลดังกลาว
เพือ่ เปนการเผยแพรนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรปั ชัน่ ใหบคุ ลากรของบริษทั ฯ ไดทราบอยางทัว่ ถึง บริษทั ฯ ไดนาํ นโยบายดังกลาว
เผยแพรผา นชองทางการสือ่ สารของบริษทั ฯ เชน Intrenet (ชองทางการสือ่ สารภายในบริษทั ฯ) เว็บไซตบริษทั ฯ รายงานการเปดเผยขอมูลประจําป
(56 – 1) และรายงานประจําป (56 – 2) รวมถึงจัดใหมีการสื่อสารแกพนักงานใหมเพื่อใหทราบนโยบายดังกลาว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทบทวนนโยบาย
การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นเปนประจําทุกป เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ

Measures of Protection of Persons, Submitting Complaints or Providing Evidence
Sikarin shall keep complainant’s data conﬁdential, and restrict access to them only to persons, responsible for
investigation of the said complaints. If the complainant or person, providing evidence, is the Sikarin’s Employee, he/she will
be treated fairly and appropriately, i.e. he/she will not be demoted, laid off, dismissed, threatened or otherwise unfairly
treated.
It is the Managing Director duty to appoint an Executive at their discretion, who is a non-interested party in the issue,
which has been reported or where evidence was submitted, both directly and indirectly, to represent and at his discretion
to order security measures for the complainants, witnesses and informants.
To convey this the Anti–Corruption Policy to all of the Sikarin’s Employees throughout, the Company distributes this
Policy through Sikarin’s media channels, such as Intranet (Company’s internal communication channel), Company’s website,
56–1 Form and Company’s annual report (56-2) as well as informs new Employees about this Policy, thus the Company
shall re-inspect the Anti-Corruption Policy on annual basis in order to be in line with the changes of the business.

4. การเปดเ¼ย¢ŒอมÙลและความâปร่งãส
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญในเรือ่ งของการเปดเผยสารสนเทศ ทีม่ คี วามสําคัญตอการตัดสินใจของผูถ อื หุน นักลงทุนและผูม สี ว นไดเสีย
อยางเทาเทียมกัน จึงมีความจําเปนที่ตองมีการควบคุมและกําหนดมาตรการในการเปดเผยสารสนเทศ โดยมีนโยบายในการเปดเผยขอมูล
อยางโปรงใส ถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได และทันตอเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานชองทางตางๆ ที่สามารถเขาถึงไดงาย โดยบริษัทฯ
ยึดปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับตางๆ ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และหนวยงานอื่นของรัฐอยางเครงครัด และติดตามการแกไขเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เพื่อใหผูถือหุน นักลงทุนและผูมีสวนไดเสีย
เชื่อมั่นในการดําเนินธุรกิจที่โปรงใสถูกตอง เชน
4.1 เปดเผยขอมูลที่สําคัญตางๆ ตอสาธารณะทั้งขอมูลทางการเงิน และขอมูลที่ไมใชทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันตอเวลา เชน
งบการเงิน คําอธิบายและวิเคราะหงบการเงิน รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน และแสดงไวคกู บั รายงานผูส อบบัญชี
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการระหวางกัน โครงสรางผูถ อื หุน โครงสรางคณะกรรมการ บทบาทหนาที่ รายงานการกํากับดูแลกิจการ
เปนตน
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4.2 เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ปจจัยความเสี่ยง การจัดการ ไวอยางเพียงพอในรายงานประจําปและ
รายงาน 56 - 1
4.3 กําหนดนโยบายใหกรรมการและผูบริหาร ตองรายงานการมีสวนไดเสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ซึ่งเปนสวนไดเสีย
ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท โดยมีหลักเกณฑและวิธีการรายงาน ดังนี้
• รายงานเมื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารครั้งแรก
• รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลการมีสวนไดเสีย
• ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนง และไดกลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการใหมโดยตอเนื่อง กรรมการทานนั้นไมตองยื่น
แบบรายงานใหม หากไมมีการเปลี่ยนขอมูลการมีสวนไดเสีย
• ใหกรรมการและผูบ ริหารสงแบบรายงานการมีสว นไดเสียแกเลขานุการบริษทั และเลขานุการบริษทั จะตองสงสําเนารายงานการมี
สวนไดเสียนี้ใหประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่ไดรับรายงาน
4.4 กําหนดนโยบายใหกรรมการตองเปดเผยการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ เมื่อเขาดํารงตําแหนงครั้งแรก และรายงานการซื้อ ขาย
โอนหลักทรัพย ใหที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง
4.5 เปดเผยวิธีการสรรหากรรมการ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
4.6 เปดเผยขอมูลการปฏิบัติหนาที่ในคณะอนุกรรมการและจํานวนครั้งการเขาประชุมเปนรายบุคคล
4.7 เปดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดลอมและสังคม และผลการปฏิบัติตามนโยบาย
4.8 รายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติตามนโยบาย
บริษัทฯ มีชองทางหลากหลายในการสื่อสารขอมูลกับผูถือหุน นักลงทุนและผูมีสวนไดเสีย ทั้งตามที่กฎหมายกําหนด เชน แบบ 56-1
รายงานประจําป ระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย และชองทางอื่นๆ เชน เว็บไซตของบริษัทฯ ในหัวขอนักลงทุนสัมพันธ
ซึ่งมีการปรับปรุงขอมูลใหทันการอยูเสมอ การพบปะกับนักวิเคราะหรายไตรมาส เปนตน
บริษทั ฯ มอบหมายใหผจู ดั การฝายการเงินทําหนาทีต่ ดิ ตอสือ่ สารกับผูล งทุนสถาบัน การใหขอ มูลขาวสารของบริษทั ฯ ตอผูถ อื หุน ซึง่ ผูล งทุน
สามารถติดตอขอรับขอมูลบริษัทไดที่สํานักเลขานุการ หมายเลขโทรศัพท 1728 หรือ 0-2366-9900 ตอ 2702, 2708 และหมายเลขโทรสาร
0-2366-9907 หรือติดตอผานทางเว็บไซตบริษัทฯ (www.sikarin.com) โดยขอคําถาม ขอติชม ขอรองเรียนและขอเสนอแนะตางๆ ที่ทางผูถือหุน
นักลงทุน และผูม สี ว นไดเสียไดสอื่ สารเขามายังบริษทั ฯ จะถูกสงตอใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของเพือ่ ดําเนินการและแจงผลการดําเนินงานใหผตู ดิ ตอทราบ

4. Data Disclosure and transparency
Realizing the signiﬁcance of information disclosure necessary for decision making by shareholders, investors and
stakeholders equitably, Sikarin ﬁnds it necessary to have a proper control and measure for information disclosure. It has set
forth a policy of transparency, correctness, completeness, reliability and on-time delivery of information in both Thai and
English through channels, easy to get access to Sikarin strictly follows the law, rules, regulations, formulated by the Securities
and Exchange Commission, Stock Exchange of Thailand and other government agencies related, and closely monitors
legal amendments and changes so that its shareholders, investors and stakeholders may have full conﬁdence in Sikarin’s
business transparency. Activities include:
4.1 Disclosing signiﬁcant information to the public both ﬁnancial and non-ﬁnancial data correctly, completely and
on a timely manner, for instance, ﬁnancial statements, explanations and ﬁnancial analysis, the Board’s responsibility report towards the ﬁnancial reports along with the auditor’s report, the Audit Committee’s report interrelated transactions,
shareholding structure, the Board of Directors’ structure, roles and duties, and governance report, etc.
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4.2 Disclosing information about Sikarin’s business operation, risks, administration in its Annual Report
and Report 56-1.
4.3 Setting forth a policy for directors and the management to report their stakeholder status and related persons,
involved with Sikarin’s administration. Reporting criteria and procedures are as follows :
• Reporting upon taking the ofﬁce as a director or executive for the ﬁrst time,
• Reporting upon the change of stakeholder status.
• In case a director leaves his/her ofﬁce and is reinstated successively, that director is not required to make
a report if there is no change in stakeholder status.
• Directors and the management shall send their stakeholder status report to the Company secretary,
who will pass a copy of such reports to the Board Chairman and Chairman of the Audit Committee in
7 working days upon receiving those reports.
4.4 Establish the policy of disclosure by the Directors of their holding of Company’s securities upon ﬁrst entering
the service as well as report buying, selling and transferring securities at each meeting of the Board.
4.5 Disclosing information about recruitment of directors and evaluation of the Board of Directors’ performance.
4.6 Disclosing information about sub-committees’ activities and attendance to meetings by each person.
4.7 Disclosing information about social and environment policy and activities carried out according to that policy
4.8 Disclosing information about governance policy and activities carried out according to that policy.
Sikarin has a variety of channels to communicate such information with its shareholders, investors and
stakeholdersasrequiredbylawinreport 56-1, Annual Report, SET Community Portal and other channels, i.e. Sikarin’s website
under the heading of investor relationship, which is regularly updated and a quarterly Meeting with analysts.
Sikarin has assigned the Finance Manager to communicate with institutional investors and offer corporate information
to shareholders. Investors can obtain Sikarin information at the Secretariat Ofﬁce, Tel: 1728 or 0-2366-9900 ext 2702, 2708
or Fax:0-2366-9907 or Sikarin’s website (www.sikarin. com). Every question, comment, complaint or suggestion sent in by
shareholders, investors or stakeholders will be forwarded to related divisions to handle and results will be notiﬁed to the
sender.
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5.2 โครงสรางคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ โดยหลักสําคัญของการกํากับดูแล
กิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทมีการแสดงความรับผิดชอบตอหนาที่ และผลการปฏิบัติหนาที่และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดย
คณะกรรมการบริษัทไดปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส รอบคอบระมัดระวังและเขาใจถึงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบที่อยูบน
พื้นฐานของกฎหมาย ขอกําหนด กฎเกณฑ ขอบังคับบริษัท มติที่ประชุมผูถือหุนและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไมกระทําการใดที่เปนการขัด
หรือแยงกับผลประโยชนของบริษัทฯ เพื่อใหผูถือหุนและนักลงทุนเกิดความมั่นใจ
กรรมการทุกทานมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน นโยบาย เปาหมาย การดําเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ
และกํากับดูแลใหฝา ยจัดการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย และแผนการทีก่ าํ หนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพือ่ ประโยชน
สูงสุดของบริษทั ฯ และผูถ อื หุน โดยรวม โดยคณะกรรมการบริษทั ไดมกี ารพิจารณาทบทวนและอนุมตั วิ สิ ยั ทัศนและภารกิจของบริษทั อยางนอยทุก ๆ
5 ป และจะมีการติดตามดูแลการดําเนินงานของฝายจัดการในเรื่องดังกลาวอยูเสมอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทประจําเดือนเพื่อกํากับใหเปน
ไปตามนโยบายและแกไขตออุปสรรคสําคัญที่เกิดขึ้น
The Board of Directors plays a key role in supervising Sikarin’s business affairs to ensure maximium beneﬁts and
returns. In terms of good governance, the Board of Directors has been responsible for their duties and performance,
performing their duties out of integrity, transparency, carefulness and compliance with the law, rules, regulations, Articles of
Association, resolutions reached in an AGM and good governance principles, not doing anything contradictory or in conﬂict
with Sikarin’s interest to ensure trust and conﬁdence from shareholders and investors.
Every Director has been actively participating in mapping out Sikarin’s vision, policies, goals, business plans and
strategies as well as budgeting, and closely supervising operation to ensure that it complies with the policies, goals and
plans set forth in an efﬁcient manner and for Sikarin’s and shareholders’ maximum beneﬁts. The Board regularly reviews
Sikarin’s vision and mission at least every 5 years and closely monitors the management’s business operation and reviews
it in the monthly Board meeting
5.2.1 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั มีความรับผิดชอบตอผูถ อื หุน ทุกราย ทัง้ ผูถ อื หุน รายใหญและผูถ อื หุน รายยอย เพือ่ ใหมนั่ ใจวาบริษทั ฯ มีการดําเนินธุรกิจ
และการปฏิบตั ใิ นเรือ่ งการกํากับดูแลกิจการทีส่ อดคลองกับวัตถุประสงค นโยบาย วิสยั ทัศน กลยุทธ และทิศทางในการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการ
บริษทั มีความรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความระมัดระวังรอบคอบและความซือ่ สัตยสจุ ริต เพือ่ ใหเกิดประโยชนสงู สุดแกบริษทั ฯ และผูถ อื หุน
ทุกรายภายใตกรอบจริยธรรมธุรกิจ โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกรายและภายใตกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับบริษัทฯ นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษทั ไดกาํ หนดนโยบายใหครอบคลุมทัง้ องคกรและกํากับดูแลใหมรี ะบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสีย่ งเพือ่ สราง
มูลคาเพิ่มใหบริษัทฯ อยางเหมาะสม
ปจจุบัน คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 15 ทาน ประกอบดวย
• กรรมการบริษัทที่เปนผูบริหาร จํานวน 5 ทาน ไดแก พลตํารวจโท จารักษ แสงทวีป, นายสัญญา ศรายุทธ, นายแพทยอติรัชต จรูญศรี,
นายสุชีพ บุญวีระ, และนายเสนีย กระจางศรี
• กรรมการบริษัทที่ไมไดเปนกรรมการอิสระ และไมมีสวนรวมในการบริหาร จํานวน 3 ทาน ไดแก นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล,
นายจรัญ วิวัฒนเจษฎาวุฒิ, และ ดร.ทิม นพรัมภา
• กรรมการอิสระ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตเิ ปนอิสระตามหลักเกณฑ ทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กําหนด จํานวน
7 ทาน ไดแก นายเสนีย จิตตเกษม, นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย, นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ, นายกระจาง จารุพฤกษพันธ, นายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท
นายกษิดิศ อัชนันท, และ ดร.วิชญะ เครืองาม
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กรรมการอิสระ จํานวน 7 ทาน คิดเปน 47% ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจํานวนกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่ง
เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด กรรมการบริษัททุกทาน เปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถและประสบการณที่หลากหลายในหลายๆ ดาน
โดยไดเปดเผยชื่อ ประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ การถือครองหลักทรัพยในบริษัทฯ ผานชองทางตางๆ ไดแก รายงานประจําป แบบ 56-1
และเว็บไซตบริษัทฯ
5.2.1

Board of Directors
The Board of Directors is responsible to every shareholder, major or minor so that they may be conﬁdent that Sikarin
is operating and complying with good governance principles in line with its business objectives, policies, vision, strategies
and directions. The Board is also responsible for their duties, working considerately, openly and honestly for Sikarin’s and
shareholders maximal beneﬁts under business ethic frameworks, taking heed of every stakeholder and working under the law,
objectives and Sikarin’s Aritcles of Association. In addition, the Board has set forth a policy covering the entire organization
and monitored risk management to ensure organizational value and stability.
Currently, the Board features 15 directors as follows:
• Five executive directors include Pol. Lt. Gen.Jarax Sangtaweep, Mr.Sanya Sarayudh, Dr.Artirat Charoonsri,
Mr. Sucheep Boonveera and Mr. Senee Krajansri
• Three non-independent, non-executive directors include Mr.Chaiyasit Viriyamettakul, Mr.Jarun Wiwatjesadawut
and Dr.Tim Noparumpa,
• Seven independent directors, whose qualiﬁcations meet the Securities and Exchange Commission’s criteria are
Mr. Seni Chittakasem, Mr. Sakchai Tanaboonchai, Mr.Pramuanchai Taweesedt, Mr. Krajang Jaruprukphan, Mr.Amornrit Kaosaiyanon
and Dr.Vichya Krea-Ngam
Seven independent directors constituting 47% of the Board, not less than one third of the Board, thus complying with
the legal requirements. Every director is qualiﬁed, knowledgeable, capable and experienced in a variety of ﬁelds. Their names,
background, educational achievements and experience as well as ownership in Sikarin’s securities have been disclosed openly in
different channels including the Annual Report, for 56-1 and Sikarin website.

232 Annual Report 2016 Sikarin Hospital
ลําดับ No

ชื่อ-นามสกุล Name

ตําแหนง Position

1

นายเสนีย จิตตเกษม
Mr. Seni Chittakasem

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
Chairman/Independent Director

2

พลตํารวจโทจารักษ แสงทวีป
Pol.Lt.Gen. Jarax Sangtaweep

รองประธานกรรมการ
Vice Chairman

3

นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย
Mr. Sakchai Tanaboonchai

รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
Vice Chairman/Independent Director

4

นายสัญญา ศรายุทธ
Mr. Sanya Sarayudh

รองประธานกรรมการ
Vice Chairman

5

นายแพทยอติรัชต จรูญศรี
Dr. Atirat Charoonsri

กรรมการผูจัดการใหญ
Managing Director

6

นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ
Mr. Pramuanchai Taweesedt

กรรมการ / กรรมการอิสระ
Director/Independent Director

7

นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
Mr. Chaisith Viriyamettakul

กรรมการ
Director

8

นายกระจาง จารุพฤกษพันธ
Mr. Krajang Jaruprukphan

กรรมการ / กรรมการอิสระ
Director/Independent Director

9

นายจรัญ วิวัฒนเจษฎาวุฒิ
Mr. Jarun Wiwatjesadawut

กรรมการ
Director

10

นายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท
Mr. Amornrit Kaosaiyanon

กรรมการ / กรรมการอิสระ
Director/Independent Director

11

นายเสนีย กระจางศรี
Mr. Senee Krajangsri

กรรมการ
Director

12

นายสุชีพ บุญวีระ
Mr. Sucheep Boonveera

กรรมการ
Director

13

นายกษิดิศ อัชนันท
Mr. Kasidit Ajanant

กรรมการ / กรรมการอิสระ
Director/Independent Director

14

ดร. วิชญะ เครืองาม
Dr. Vichya Krea-Ngam

กรรมการ / กรรมการอิสระ
Director/Independent Director

15

ดร. ทิม นพรัมภา
Dr. Tim Noparumpa

กรรมการ
Director

โดยมีนายสุริยันต โคจรโรจน เปนเลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ไดกาํ หนดใหกรรมการผูม อี าํ นาจลงลายมือชือ่ แทนบริษทั ฯ ไดแก พลตํารวจโทจารักษ แสงทวีป, นายสัญญา ศรายุทธ,
นายแพทยอติรชั ต จรูญศรี, นายเสนีย กระจางศรี, และนายสุชพี บุญวีระ กรรมการสองในหาคนนีล้ งลายมือชือ่ รวมกันและประทับตราสําคัญของบริษทั
The Board has appointed the following directors as signatories to act for Sikarin : Pol.Lt.Gen. Jarax Sangtaweep, Mr.
Sanya Sarayudh, Dr. Atirat Charoonsri, Mr. Sucheep Boonveera and Mr. Senee Krajangsri, two of whom sign and corporate
seal afﬁxed.
Mr. Suriyan Kojonroj serves as the Company Secretary.
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¢อบเ¢µอำนาจหนŒาที่ และความรับ¼ิดชอบ¢องค³ะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่จัดการบริษัทฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ และมติของที่ประชุมผูถือหุนดวยความ
ซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ โดยอาจมอบหมายใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง
แทนคณะกรรมการได แตจะมอบหมายใหบุคคลอื่นปฏิบัติการแทนตนในฐานะกรรมการมิได
2. กําหนดเปาหมาย แนวทาง และนโยบายในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของคณะ
กรรมการบริหารใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย เวนแตเรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดมติจากที่ประชุมผูถือหุน เชน การขายหรือ
โอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การซื้อหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การซื้อหรือรับโอนกิจการ
ของบริษทั อืน่ หรือบริษทั เอกชนมาเปนของบริษทั ฯ การเพิม่ ทุนการลดทุน การออกหุน กู การแกไขขอบังคับหรือหนังสือบริคณหสนธิ รวมทัง้ การอืน่ ใด
ทีก่ าํ หนดไวภายใตบทบัญญัตขิ องกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและ/หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน
3. จัดใหมีการเปดเผยขอมูลแกผูถือหุน ผูลงทุนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทันเวลา
4. อนุมตั แิ ผนงานการประกอบธุรกิจและกลยุทธทางธุรกิจ รวมทัง้ อนุมตั งิ บประมาณประจําปของบริษทั ทีน่ าํ เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมัติการทําธุรกรรมเกี่ยวกับการจัดหาเงินและบริหารเงิน เชน การเปดบัญชีธนาคาร การกูยืมเงิน เปนตน
6. พิจารณาอนุมัติการจัดทํานิติกรรมสัญญาที่ผูกพันบริษัทฯ
7. กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
8. คณะกรรมการมีหนาที่ตองจัดใหมีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเปนผูต รวจสอบพิจารณารับรองรายงานทางการเงินเพือ่ จัดทําและนําเสนอตอทีป่ ระชุมผูถ อื หุน ในการประชุมสามัญประจําปเพือ่ พิจารณา
อนุมัติตอไป
9. จัดใหมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

Scope of the Board of Directors’ authorities, duties and responsibilities

1. The Board has authorities and duties of managing the Company in accordance with the Company’s objectives,
Articles of Association and AGM resolutions in a rightful and efﬁcient manner. The Board may assign someone to do something
for the Board but cannot assign anyone to act as a director.
2. Setting forth business goals, directions and policies and supervising the administration of the Executive
Committee to make sure that it complies with the policies, except issues which the law requires a resolution from an AGM,
for instance, sale or transfer of Sikarin’s signiﬁcant business affairs, entirely or partially, purchase or transfer of Sikarin’s
signiﬁcant business enterprise, entirely or partially, purchase or taking the transfer of another company’s business enterprise
or private company to Sikarin’s ownership, capital increase or decrease, debenture issuance, amendments to the Articles of
Association or Memorandum of Association as well as other activities speciﬁed in the provisions of the securities and stock
exchange law and/or the Stock Exchange of Thailand’s regulations.
3. Getting correct, complete, transparent and on-time information disclosed to shareholders, investors and every
group of stakeholders,
4. Approving Sikarin’s annual business plan and strategies as well as annual budget, proposed by the Executive
Committee,
5. Approving funding and ﬁnance-related transactions, i.e. opening a bank account, borrowing, etc.
6. Approving legal deeds that oblige the Company, 7. Directors having interest in an issue are not entitled to cast
a vote on that issue.
7. Directors having interest in an issue are not entitled to cast a vote on that issue.
8. Getting the balance sheets and proﬁt and loss statements prepared as of the end of each Sikarin’s accounting
cycle. After reviewing and approving by the Audit Committee, the ﬁnancial statements will be present to the AGM for approval.
9. Getting an internal control and audit established and work efﬁciently.
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5.2.2

การรวมหรือแยกตําแหนง
ประธานกรรมการบริษทั ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ ดั การใหญ ไมเปนบุคคลเดียวกัน บริษทั ฯ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจ
ของแตละตําแหนงไวอยางชัดเจนในอํานาจดําเนินการของบริษทั ฯ จึงทําใหผบู ริหารดังกลาวไมมอี าํ นาจเบ็ดเสร็จในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ โดยเฉพาะ รวม
ทัง้ คณะกรรมการตรวจสอบเปนคณะกรรมการทีไ่ มมอี าํ นาจลงนามอนุมตั ผิ กู พันกับบริษทั ฯ ไมมสี ว นไดเสียในดานการเงินและการบริหารของบริษทั
5.2.2 Position Combination and Separation
The Board Chairman, Executive Chairman and Managing Director are not the same person as Sikarin has clearly
speciﬁed roles and responsibilities for each position. That’s why no single executive has total and absolute authority on
a particular matter. The Audit Committee has no authority to approve anything that obliges the Company and has no interest
in Sikarin’s ﬁnancial and administrative matters.
5.2.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งนายสุริยันต โคจรโรจน ดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัท มีหนาที่กํากับดูแลและจัดการการประชุมของ
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ การประชุมสามัญผูถ อื หุน รวมทัง้ จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
สามัญผูถือหุน และรายงานประจําป นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทมีหนาที่กํากับดูแลใหบริษัทฯ และคณะกรรมการมีการปฏิบัติใหสอดคลองและ
เปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับบริษัทและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และยังสนับสนุนการจัดใหกรรมการ ผูบริหาร ไดรับความรูและเขาอบรม
หลักสูตรตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการรายงานใหกรรมการ ผูบริหาร รับทราบการแกไข
เปลี่ยนแปลงขอกําหนดกฎเกณฑตางๆ และทําหนาที่เก็บรักษาเอกสารสําคัญตามกฎหมาย เลขานุการบริษัทไดเขารับการอบรมสัมมนา ดังนี้
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุนที่ 106/2013
- หลักสูตร กลยุทธการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รุนที่ 46
- หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุนที่ 8/2012
- หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุนที่ 3/2012
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุนที่ 46/2012
- หลักสูตร Micro MBA จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รุนที่ 5
5.2.3 Company Secretary
The Board has appointed Mr. Suriyan Kojonroj as Company secretary, responsible for organizing Board and committee
meetings, AGM meetings and preparing minutes of those meeting as well as the Annual Report. In addition, the
Company secretary is responsible for directing Sikarin and the Board to comply with the law, Articles of Association and good
governance principles as well as ﬁnding executive training courses for directors and executives to attend and updating the
Board and executives legal or regulation amendments and ﬁling signiﬁcant documents. The Company secretary has attended
the following training courses:
- Directors Accreditation Program(DAP), Batch 106/2013
- The Real Estate Executive Association of Chulalongkorn University, Batch 46,
- Board Reporting Program(BRP),Batch 8/2012
- Company Reporting Program(CRP), Batch 3/2012
- Company Secretary Program (CSP), Batch 46/2012,
- Micro MBA, Chulalongkorn University, Batch 5.
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5.2.4 คณะกรรมการชุดตางๆ
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารประกอบดวยกรรมการบริหารจํานวนทั้งสิ้น 5 ทาน ดังมีรายชื่อตอไปนี้
ลําดับ No

ชื่อ-นามสกุล Name

ตําแหนง Position

จํานวนครั้งของการประชุม

1

พลตํารวจโทจารักษ แสงทวีป
Pol.Lt.Gen.Jarax Sangtaweep

ประธานกรรมการบริหาร
Chairman of the Executive Committee

12/12

2

นายแพทยอติรัชต จรูญศรี
Dr. Atirat Charoonsri

กรรมการผูจัดการใหญ
Managing Director

12/12

3

นายสัญญา ศรายุทธ
Mr. Sanya Sarayudh

กรรมการบริหาร
Executive Director

12/12

4

นายเสนีย กระจางศรี
Mr. Senee Krajangsri

กรรมการบริหาร
Executive Director

12/12

5

นายสุชีพ บุญวีระ
Mr. Sucheep Boonveera

กรรมการบริหาร
Executive Director

12/12
โดยมี นางปริญดา วงษสกุล เปนเลขานุการ

5.2.4 Committees
Executive Committee
The Executive Committee comprises 5 Executive Directors as follows :
No

Name - Last Name

Position

Number of Meeting
Attendance

1

Pol.Lt.Gen.Jarax Sangtaweep

Chairman of the Executive Committee

12/12

2

Dr. Atirat Charoonsri

Managing Director

12/12

3

Mr. Sanya Sarayudh

Executive Director

12/12

4

Mr. Senee Krajangsri

Executive Director

12/12

5

Mr. Sucheep Boonveera

Executive Director

12/12

Mrs. Parinda Vongsakul serves as secretary to the Executive Committee
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¢อบเ¢µอำนาจหนŒาที่ และความรับ¼ิดชอบ¢องค³ะกรรมการบริหาร

1. มีอํานาจจัดการและบริหารงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับบริษัทฯ มติที่ประชุมผูถือหุน ตลอดจนมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท
2. จัดทําขอเสนอแนะและกําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจและกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทฯ ตอคณะกรรมการบริษัท
3. จัดทําแผนทางธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน งบประมาณประจําป เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาอนุมัติการใชจายเงินเพื่อธุรกิจปกติของบริษัทฯ เชน อนุมัติรายจายลงทุน การอนุมัติคาใชจายบริหารตางๆ เปนตน ตามขอบเขตวงเงิน
ที่กําหนดไวในอํานาจดําเนินการของบริษัทฯ
5. ดําเนินการตามแผนทางธุรกิจ และกลยุทธทางธุรกิจใหเปนไปตามแผนงานหรือนโยบายที่ไดนําเสนอและผานการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท
6. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแตละคราว

Scope of the Executive Committee’s authorities, duties and responsibilities

1. Managing and administering Sikarin in accordance with the law, corporate objectives, Articles of Association, AGM
resolutions and Board resolutions,
2. Figuring out business policies and strategies and proposing them to the Board with its suggestions and comments
3. Preparing business plans, administration authority and annual budget and getting them approved by the Board,
4. Approving the Company’s normal business expenses, i.e. investment expenses, administration expenses, etc. according
to the limit and authority of the Executive Committee,
5. Implementing business plans and strategies in line with the Company’s policies, approved by the Board,
6. Performing other duties as assigned by the Board

ค³ะกรรมการµรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการตรวจสอบจํานวนทั้งสิ้น 3 ทาน ดังมีรายชื่อตอไปนี้
ลําดับ No

ชื่อ-นามสกุล Name

ตําแหนง Position

จํานวนครั้งของการประชุม

1

นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ
Mr.Pramuanchai Taweesedt

ประธานกรรมการตรวจสอบ
Chairman of the Audit Committee

4/4

2

นายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท
Mr.Amornrit Kaosaiyanon

กรรมการตรวจสอบ
Director of the Audit Committee

4/4

3

นายกษิดิศ อัชนันท
Mr.Kasidit Ajanant

กรรมการตรวจสอบ
Director of the Audit Committee

4/4
* โดยมีนางสาวเพ็ญฤดี จิตเลขา เปนเลขานุการ

Audit
Committee
The Audit Committee features 3 directors as follows:
No

Name - Last Name

Position

Number of Meeting
Attendance

1

Mr.Pramuanchai Taweesedt

Chairman of the Audit Committee

4/4

2

Mr.Amornrit Kaosaiyanon

Director of the Audit Committee

4/4

3

Mr.Kasidit Ajanant

Director of the Audit Committee

4/4

* Miss Penruedee Jitlekha serves as secretary to the Audit Committee
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¢อบเ¢µอำนาจหนŒาที่ และความรับ¼ิดชอบ¢องค³ะกรรมการµรวจสอบ

1. สอบทานใหบริษทั ฯ มีกระบวนการจัดทําและมีการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษทั ใหถกู ตอง ครบถวน มีความเชือ่ ถือได
และทันเวลา โดยมีการประสานงานกับผูสอบบัญชีและผูบริหารที่รับผิดชอบ จัดทํารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจําป
2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิบตั ขิ องบริษทั ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคํานึงถึงความนาเชื่อถือ ประสบการณของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายให
ตรวจสอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมี
ความถูกตองและครบถวน
6. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาว
ตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

Scope of the Audit Committee’s authorities, duties and responsibilities

1. Reviewing the process of preparing ﬁnancial statements and ensuring that correct, complete, reliable and
on-time data is disclosed in the ﬁnancial statements through coordination with internal auditors and executives responsible
for preparing the ﬁnancial statements on a quarterly and annual basis
2. Reviewing to make sure the Company has proper and efﬁcient internal control and audit
3. Reviewing the Company’s business operation to make sure that it complies with the laws pertaining to Securities
and Stock Exchange (“SET”) requirements and other laws related to Sikarin’s business enterprise.
4. Considering, selecting and appointing Internal Auditors based on their credibility and experience.
5. Ensuring that data to be disclosed is correct and complete in case of interrelated transactions or transactions
that may cause a conﬂict of interest.
6. Preparing a good governance report by the Audit Committee as part of the Annual Report. That report shall be
signed by the Chairman of the Audit Committee.
7. Performing other duties as assigned by the Board upon consent by the Audit Committee.
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ค³ะกรรมการ¾ิจาร³าค่าµอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนประกอบดวยคณะกรรมการ 3 ทาน ดังมีรายชื่อตอไปนี้
ลําดับ No

ชื่อ-นามสกุล Name

ตําแหนง Position

จํานวนครั้งของการประชุม

1

นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย
Mr.Sakchai Tanaboonchai

ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

2/2

2

นายกระจาง จารุพฤกษพันธ
Mr.Krajang Jaruprukphan

กรรมการพิจารณาคาตอบแทน

2/2

3

ดร. วิชญะ เครืองาม
Dr.Vichya Krea-Ngam

กรรมการพิจารณาคาตอบแทน

2/2

Chairman of the Compensation Committee
Director of the Compensation Committee
Director of the Compensation Committee

* โดยมีนายภาเสก อยูสุขขี เปนเลขานุการ

Compensation Committee

The Compensation Committee features 3 directors as follows :
No

Name - Last Name

Position

Number of Meeting
Attendance

1

Mr.Sakchai Tanaboonchai

Chairman of the Compensation Committee

2/2

2

Mr.Krajang Jaruprukphan

Director of the Compensation Committee

2/2

3

Dr.Vichya Krea-Ngam

Director of the Compensation Committee

2/2

* Mr. Pasek Yoosuki serves as Secretary to the Compensation Committee

¢อบเ¢µอำนาจหนŒาที่ และความรับ¼ิดชอบ¢องค³ะกรรมการ¾ิจาร³าค่าµอบแทน

1. กําหนดนโยบายในการจายคาตอบแทนของคณะกรรมการหรือผูบริหารระดับสูง ใหมีความเหมาะสมตามตําแหนงของกรรมการ
แตละตําแหนงเปนรายบุคคล และสอดคลองกับกลยุทธทางธุรกิจของบริษัท โดยมีหลักเกณฑและวิธีการที่ชัดเจนและเปนธรรม เพื่อนําเสนอให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา แลวจึงเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาและทบทวนโครงสราง และระบบการจายคาตอบแทนและอัตราคาตอบแทน ใหเหมาะสมกับผลการดําเนินงานของบริษัท
และสอดคลองกับสภาวะตลาด ณ ปจจุบัน
3. เสนอแนวทางและวิธีการจายคาตอบแทนทั้งที่เปนตัวเงิน หรือคาตอบแทนรูปแบบอื่นๆ ใหแกคณะกรรมการ
4. กําหนดแนวทางกาประเมินผลงานของกรรมการ เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจําป โดยพิจารณาจากหนาที่ความรับผิดชอบ
และความเสี่ยงที่เกี่ยวของ

Scope of the Compensation Committee’s authorities, duties and responsibilities

1. Figuring out a compensation policy for the Board and senior executives appropriate for each position and person
in line with the Company’s business strategies with clear and fair criteria and procedures, getting them veriﬁed by the Board
before putting them forward to the AGM for approval,
2. Considering and reviewing compensation and remuneration structure and plan in line with the Company’s
operating results and current situations.
3. Proposing a direction or guideline to pay Directors cash and non-cash remuneration,
4. Figuring out a method to evaluate Board performance in order to review their annual compensation based on their
responsibilities and risks involved
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ค³ะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา ประกอบดวยกรรมการสรรหา 2 ทาน ดังมีรายชื่อตอไปนี้
ลําดับ No

ชื่อ-นามสกุล Name

ตําแหนง Position

จํานวนครั้งของการประชุม

1

นายจรัญ วิวัฒนเจษฎาวุฒิ
Mr.Jarun Wiwatjesadawut

กรรมการสรรหา
Director of Recruitment Committee

2/2

2

ดร.ทิม นพรัมภา
Dr.Tim Noparumpa

กรรมการสรรหา
Director of Recruitment Committee

2/2

* โดยมีนางสาวชนากานต ยอดยิ่ง เปนเลขานุการ

Recruitment Committee

The Recruitment Committee features 3 directors as follows
ลําดับ No

ชื่อ-นามสกุล Name

ตําแหนง Position

Number of Meeting
Attendance

1

Mr.Jarun Wiwatjesadawut

Director of Recruitment Committee

2/2

2

Dr.Tim Noparumpa

Director of Recruitment Committee

2/2

* Miss Chanakarn Yodying serves as Secretary to the Recruitment Committee.

¢อบเ¢µอำนาจหนŒาที่ และความรับ¼ิดชอบ¢องค³ะกรรมการสรรหา

1. กํ า หนดนโยบายหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารในการสรรหาบุ ค คล ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมเพื่ อ ดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการ ที่ ป รึ ก ษา
และผูบริหารระดับสูงโดยตองมีหลักเกณฑและวิธีการที่ชัดเจน เปนธรรม และสมเหตุสมผล
2. สรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคลองตามกฎหมายกําหนด ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม จริยธรรม และสมควรไดรับ
การแตงตั้งเปนกรรมการ
3. สรุปผลคัดเลือก และนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา แลวจึงเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. ควบคุมใหมีแผนสืบแทนตําแหนงของกรรมการ

Scope of the Recruitment Committee’s authorities, duties and responsibilities

1. Mapping out policies, criteria and procedures to recruit qualiﬁed persons to become Directors, advisors or senior
executives. Those criteria and procedures shall be clear, fair and reasonable.
2. Recruiting, selecting and proposing qualiﬁed persons with high moral and ethics to be appointed as Directors.
3. Presenting the committee’s selection, getting it approved by the Board before putting it forward
to the AGM for approval
4. Ensuring an effective succession plan for directors.
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5.3 วาระการดํารงตําแหนงกรรมการ
คณะกรรมการกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ
โดยกําหนดจํานวนปที่ดํารงตําแหนงในแตละวาระ คราวละ 3 ป
ตาม พ.ร.บ. บริษทั มหาชนจํากัด และไดกาํ หนดวาระการดํารงตําแหนง
ติดตอกันไดนานทีส่ ดุ ของกรรมการตรวจ สอบใหไมเกิน 2 วาระติดตอกัน
เวนแตคณะกรรมการบริษัทจะมีความเห็นเปนอื่น
5.3 Directors’ Terms of Ofﬁce
The Board has scheduled the term of ofﬁce for each Director at 3 years in accordance with the Public Limited Company
Act and the maximal term of ofﬁce of each audit director is
2 successive terms, except if the Board feels otherwise.

ผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการ เทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะ
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี ใหประธานทีป่ ระชุม
ออกเสียงไดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
กรรมการทีไ่ ดรบั แตงตัง้ จะไดรบั ทราบบทบาท หนาที่ และความ
รับผิดชอบ ขอมูลเกีย่ วกับขอบังคับของคณะกรรมการตางๆ แผนกลยุทธ
และนโยบายที่สําคัญของบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจโครงสราง
การจัดการ ผลการดําเนินงานที่ผานมาของบริษัท เพื่อสรางความเขาใจ
แกกรรมการเกีย่ วกับบทบาทหนาทีข่ องกรรมการ และการประกอบธุรกิจ
ของบริษัท

5.4 การสรรหากรรมการและผูบริหาร
5.4.1 การสรรหากรรมการ
เพื่ อ ให เ ป น ไปตามหลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และ
สอดคลองกับแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ที เี่ สนอโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย การสรรหาและแตงตั้งกรรมการบริษัทจะตองดําเนินการ
อยางมีหลักเกณฑและโปรงใส โดยไดกําหนดหลักเกณฑการพิจารณา
บุคคลที่สมควรไดรับการเสนอชื่อ เพื่อแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท
ซึ่งตามขอบังคับบริษัทกําหนดวาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจํา
ปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการ
ที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ใหออกจํานวนใกลที่สุดกับ
สวน 1 ใน 3 โดยใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปน
ผูออกจากตําแหนง และกรรมการที่ออกจากตําแหนงมีสิทธิไดรับเลือก
ตั้งกลับมาดํารงตําแหนงใหมได
ทัง้ นี้ ในการสรรหากรรมการบริษทั เปนหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ในการพิจารณาคัด
เลือกและกลัน่ กรองบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตสิ อดคลองตามกฎหมายกําหนด
และขอกําหนดที่เกี่ยวของ เปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถ
และประสบการณที่หลากหลาย รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกราย
มี สิ ท ธิ เ สนอชื่ อ บุ ค คลที่ เ ห็ น ว า มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสม เข า มาให
คณะกรรมการพิ จ ารณาเสนอให ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น คั ด เลื อ กด ว ย
โดยผู ถื อ หุ น เป น ผู เ ลื อ กตั้ ง กรรมการตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก าร
ดังตอไปนี้
1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการใหใชเสียงขางมาก
ใหถือวาผูถือหุนแตละรายมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
2) ใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยูเลือกบุคคลที่
ไดรับการเสนอชื่อใหเปนกรรมการทีละคน
3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปน

5.4 Recruitment of directors and executives
5.4.1 Recruitment of Directors
To comply with the good governance principles
and best practices proposed by the Thai Institute of
Directors (IOD), Sikarin has ensured that director recruitment and
appointment are processed under proper principles and
transparency. Director recruitment principles have been set
in place. Sikarin’s Articles of Association requires one third of
the directors to leave the Board in every AGM. If the number
of directors cannot be split into three, the number resigned
shall be closest to one third. Directors serving in the Board
longest will ﬁrst resign. Outgoing directors may be reinstated.
It’s the primary duty of the Recruitment Committee to recruit
qualiﬁed, capable and experienced persons as required by law
and other related requirements as candidates for directors for
the AGM assembly to select .Director selection shall proceed
with the following principles and procedures:
1) Through simple majority votes and one share is
equivalent to one vote.
2) Each shareholder cast all of his/her votes to elect
each of the directors.
3) Persons voted most will be elected as directors
according to the number of directors available and eligible in
that AGM. In case the number of most voted persons exceeds
the number of directors available, the chair person in that
meeting shall have an additional decisive vote.
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Newly-appointed directors shall be briefed with their
roles, duties and responsibilities, rules and regulations of the
Board and other committees, Sikarin’s signiﬁcant policies and
strategies, nature of business, organizational structure, past
operating results so that they may get to know their role and
Sikarin’s business enterprise better.
5.4.2 การสรรหาผูบริหาร
กรรมการผูจัดการใหญเปนผูพิจารณาสรรหา และแตงตั้ง
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบ
รวมถึงมีความรูความสามารถและประสบการณ ที่เปนประโยชนตอ
การดําเนินงานของบริษทั ฯ โดยการคัดเลือกเปนไปตามระเบียบในการ
สรรหาบุคคลของฝายทรัพยากรบุคคล
5.4.2 Recruitment of executives
The Managing Director is responsible for recruiting
and appointing persons, whose qualiﬁcations are relevant
to the positions and responsibilities and those persons
have to be knowledgeable, capable and experienced in the
relevant ﬁelds. Selection process shall go in line with the HR
Department’s recruitment procedures.
5.5 การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษทั ฯ ใหความสําคัญถึงคุณคาของประสบการณทกี่ รรมการ
และผูบริหารจะไดรับ จากการเปนกรรมการในบริษัทอื่น จึงมีนโยบาย
ใหกรรมการบริษทั สามารถดํารงตําแหนงกรรมการในบริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรวมกันไมเกิน 5 บริษัท เพื่อให
สามารถจัดสรรเวลาใหแตละบริษัทอยางเพียงพอ กรณีที่มีกรรมการ
บริษัทดํารงตําแหนงกรรมการ ในบริษัทจดทะเบียนมากกวา 5 บริษัท
ใหพิจารณาการดํารงตําแหนงใหเหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจ
ของบริษทั เปนสําคัญ สวนผูบ ริหารนัน้ สามารถดํารงตําแหนงกรรมการ
และ/หรือกรรมการอิสระในบริษัทอื่นอีกไมเกิน 3 บริษัท และการ
รับตําแหนงดังกลาวตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
โดยบริษัทฯ ไดเปดเผยขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น
ของกรรมการแตละรายไวในรายงานประจําป และแบบ 56-1 ตลอดจน
เว็บไซตของบริษทั ฯ บริษทั ฯ มีนโยบายวา หามมิใหกรรมการผูจ ดั การใหญ
ดํารงตําแหนงเปนกรรมการผูจัดการ ในบริษัทจดทะเบียนอื่น เพื่อให
บริษทั ฯ ไดรบั ประโยชนสงู สุดจากการทีก่ รรมการผูจ ดั การใหญสามารถ
อุทิศเวลาใหแกบริษัทฯ และปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการผูจัดการ
ใหญไดอยางมีประสิทธิภาพ
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5.5 Holding a Directorship in other Listed Companies
Treasuring its directors’ and executives’ expertise and
experience as well as opportunities to serve in the Board in
other listed companies, Sikarin allows its directors to serve in
the Board maximally in other 5 companies listedin the Stock
Exchange of Thailandsothat they may be able to allocate
time for each company efﬁciently. In case a director of Sikarin
serves as a director in more than 5 other listed companies,
his/her responsibilities shall be reviewed to suit Sikarin’s
business conditions while executives can become a director
and/orindependent director maximally in 3 other companies.
To take those positions, directors are required to obtain Board
approval. However, Sikarin has disclosed information concerning
directors holding directorship in other companies in its Annual
Report, form 56-1 and Sikarin’s website. It is the Company’s
policy that Managing Director may not be serving as Directors
in any other listed companies, in order to provide most
beneﬁt for Sikarin when Managing Director may dedicate
his time to Sikarin and effectively perform his duties as
Managing Director.
5.6 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ
บริษทั โดยมีนโยบายทีจ่ ะบริหารงานใหมปี ระสิทธิภาพและรับผิดชอบตอ
ประโยชนสูงสุดขององคกร และผูมีสวนไดเสียทุกฝายดวยความโปรงใส
เพือ่ มิใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนและเปนประโยชนในระยะยาว
ตอผูถ อื หุน โดยในการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ไดกาํ หนดใหมกี ารปฏิบตั ิ
ตามขอบังคับบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจน
การปฏิบัติตามหลักเกณฑการเปนบริษัทฯ ที่มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี
5.6 Corporate Governance Policy
Sikarin’s business operation is under close supervision of the Board, having a policy of efﬁcient management
and responsibility towards maximal beneﬁts of Sikarin and
every group of stakeholders in a transparent manner to avoid
conﬂict of interest but long-term beneﬁts to shareholders.
Sikarin makes sure that its business operation goes in line with
its Articles of Association and other related legal provisions
as well as its corporate governance principles.
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5.7 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ ใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในสําหรับ
ทั้งระดับบริหารและระดับ ปฏิบัติการจึงไดมีการกําหนดขอบเขต
หนาที่และอํานาจดําเนินการอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร มีการ
ควบคุมดูแลการใชทรัพยสินใหเกิดประโยชนมากที่สุด และมีการแบง
แยกหนาที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชี
และข อ มู ล สารสนเทศและการจั ด เก็ บ ดู แ ลทรั พ ย สิ น ออกจากกั น
เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม
นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน
โดยบริษัทฯ จัดใหมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารสายงาน
ที่รับผิดชอบ
บริษทั ฯมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจทีช่ ดั เจน และ
สามารถวัดผลการดําเนินงานได โดยฝายบริหารและจัดการจะมีการ
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานจริงกับเปาหมายทีก่ าํ หนดไวเปนประจํา
ทุกเดือน โดยจะมีการประเมินปจจัยความเสีย่ งทัง้ ทีม่ าจากภายนอกและ
ภายใน ที่พบในการดําเนินงาน วิเคราะหถึงปจจัยที่เปนสาเหตุและมี
การกําหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ ที่เปนสาเหตุของปจจัย
ความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของติดตามความเสีย่ งนัน้ ๆ อยางตอเนือ่ ง และรายงาน
ความคืบหนาตอคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบต อ งบการเงิ น
ของบริ ษั ท ฯ และข อ มู ล ทางการเงิน ที่ป รากฏในรายงานประจํ า ป
งบการเงินดังกลาว จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน
ประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัตอยาง
สมํ่าเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุด
ในการจั ด ทํ า รวมทั้ ง มี ก ารเป ด เผยข อ มู ล สํ า คั ญ อย า งเพี ย งพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุม
ภายในทีม่ ปี ระสิทธิผล เพือ่ ใหมนั่ ใจไดอยางมีเหตุผลวาการบันทึกขอมูล
ทางการบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไว
ซึง่ ทรัพยสนิ และเพือ่ ใหทราบจุดออนเพือ่ ปองกันไมใหเกิดการทุจริต หรือ
การดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ นอกจากนี้คณะกรรมการ
ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไมเปน
ผูบ ริหาร เปนผูด แู ลรับผิดชอบเกีย่ วกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน
และระบบควบคุมภายใน สําหรับการควบคุมภายใน บริษัทฯ ไดจัดให
สํานักงานตรวจสอบบัญชีจากภายนอกทําหนาทีเ่ ปนผูต รวจสอบภายใน
(Internal Auditor) ทําการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านเปนระยะๆ เพือ่ ให

มัน่ ใจวาระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ เพียงพอทีจ่ ะปองกันความ
เสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการดําเนินธุรกิจ และไดรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในดังกลาวตอผูบ ริหารและทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ แกไข
และปรับปรุงการปฏิบัติงานดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5.7 Internal Control and Audit
Paying special attention to internal control both at
the managerial and operational levels, Sikarin has ﬁgured out
scope of authorities and duties in writing, controlled the use
of properties for optimal beneﬁts to the organization and
authority to approve, account booking and data ﬁling, and
property care is split to different persons to ensure checks
and balance and cross checks.
In addition, the internal control covers ﬁnancial
matters.
Sikarin requires regular ﬁnancial reports to the
executive in charge. Sikarin has a clear-cut measurable
business plan. The management compares actual
performance with the forecasts on a monthly basis and then
assesses external and internal risk factors, analyzes causes of
problems, monitors risk factors, introduces measures to
reduce risks and assigns divisions involved to monitor those
risks and reports ﬁndings and updates to the Board.
The Board of Directors is responsible for the
Company’s ﬁnancial statements and the ﬁnancial data,
shown in the Annual Report has been prepared according
to the accounting standards, generally recognized across the
nation. Sikarin has chosen a proper accounting system and
prepared accounts carefully and made sure that sufﬁcient
signiﬁcant data has been disclosed in the notes to the
ﬁnancial statements.
The Board has maintained an efﬁcient internal
control system to make sure that accounting data is correct,
complete and sufﬁcient to maintain Sikarin’s properties and
to see weak points, from which measures will be developed
to prevent irregularities. In addition, the Board has appointed
an Audit Committee, featuring non-executive directors, to
be in charge of the quality of the ﬁnancial reports and
internal control.
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In terms of internal control, Sikarin has hired an outstation
audit ofﬁce to audit its internal auditors occasionally to
make sure that the Company’s internal control is sufﬁcient
to prevent certain business risks. Findings from the internal
audit are regularly reported to the executives and Board in
order to improve weak areas and support better efﬁciency.
5.8 การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบาย และเสนอแนวทาง
ในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคลองกับเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ
และพิจารณาแผนจัดการความเสีย่ งระดับองคกร รวมทัง้ ติดตามสถานะ
ความเสี่ยง ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยง ใหเปน
ไปอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทฯ จะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายที่ตั้งไว ซึ่งปจจัยความเสี่ยงไดเปดเผยตอผู
ถือหุน โดยแสดงอยูในรายงานประจําป
5.8 Risk management
The Board of Directors has set forth a policy and guidelines
for risk management in line with the business goals, and
implemented a risk management plan at the organizational
level as well as monitors risks, risk management operation
to ensure that Sikarin can fulﬁll its objectives and goals.
Those risk factors have been disclosed to shareholders in
the Annual Report.
5.9 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการบริหารเดือนละ 1ครั้ง ในวันพุธสัปดาหที่ 2 ของทุก
เดือน โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจุดประสงคเพื่อใหคณะ
กรรมการบริษทั รับทราบและรวมตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจของบริษทั
ในการประชุมแตละครั้ง จะมีการกําหนดวาระการประชุมลวงหนาไว
อยางชัดเจน โดยประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญเปนผู
รวมกําหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเขาสูวาระการประชุม
คณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัทเปนผูจัดทําหนังสือเชิญ
ประชุมพรอมวาระการประชุมและเอกสารตางๆ สงใหคณะกรรมการ
กอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน การประชุมไดเปดโอกาส
ใหกรรมการไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ และในการลงมติในที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะถือมติของเสียงขางมาก โดยกรรมการ
หนึ่งทานมีหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุม
หรือไมใหใชสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ หากคะแนนเสียงเทากัน

243

ประธานในทีป่ ระชุมจะออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึง่ เสียงเปนเสียงชีข้ าด และ
การลงมติในที่ประชุมตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการทั้งหมด และเมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทจะ
เปนผูมีหนาที่จัดทํารายงานการประชุมและจัดสงใหที่ประชุม กรรมการ
รับรองความถูกตองในครัง้ ถัดไปในป พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริษทั มี
การประชุมรวมทัง้ สิน้ 12 ครัง้ โดยการเขารวมประชุมของคณะกรรมการ
บริษัท สรุปไดดังนี้
5.9 Board of Directors’ meetings
Sikarin has organized a Board and executive committee meeting once a month on the 2nd Wednesday of
each month. The purposes of the Board meeting are for the
Board to acknowledge business activities and make decision
in Sikarin’s business affairs. At each meeting, agendas will be
prepared in advance by the Chairman and Managing Director.
The Company secretary shall then prepare a notiﬁcation for
the meeting with agendas and other related documents, and
them to every Director at least 7 days before the meeting.
In each Board meeting, directors are free to express
their opinions and viewpoints. To reach a Board resolution,
simple majority is required. One director carries one vote. A
director being a stakeholder in an issue will not be present in
the meeting or abstain from voting. In case votes are equal
on an issue, the chair person shall carry an additional decisive
vote. To legalize the voting, at least two thirds of the Directors
have to be present .After the meeting, the Company secretary
will prepare minutes of the meeting and put them forward
in the following Board meeting to approve.
In 2016, twelve Board meetings were held.
Attendance by each Director was shown in the table below :

ธันวาคม December

พฤศจิกายน November

ตุลาคม October

กันยายน September

สิงหาคม August

กรกฎาคม July

มิถุนายน June

พฤษภาคม May

เมษายน April

มีนาคม March

กุมภาพันธ February

ลําดับ คณะกรรมการ
NO Board of Directors

มกราคม January
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รวม
Total
12/12

1

นายเสนีย จิตตเกษม

2

พลตํารวจโทจารักษ แสงทวีป

3

นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย

12/12

4

นายสัญญา ศรายุทธ

12/12

5

นายแพทยอติรัชต จรูญศรี

6

นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ

12/12

7
8

นายกิติพันธุ ศศะนาวิน
นายกระจาง จารุพฤกษพันธ

9/9
8/12

9

นายจรัญ วิวัฒนเจษฏาวุฒิ

10

นายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท

11

นายเสนีย กระจางศรี

12/12

12

นายสุชีพ บุญวีระ

12/12

13

นายกษิดิศ อัชนันท

14

ดร.วิชญะ เครืองาม

15

ดร. ทิม นพรัมภา

16

นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล

x

11/12

x
x

x

x

11/12

x

12/12

x
x

11/12

x

10/12
12/12

x

x

10/12
2/2

หมายเหตุ x = วันที่ไมเขารวมประชุม
- นายกิติพันธุ ศศะนาวิน ดํารงตําแหนงที่ปรึกษาคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559
คณะกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร มีการประชุมรวมกันอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายและสรุปประเด็นตางๆ เกี่ยวกับการจัดการ
ที่เปนประโยชนตอคณะกรรมการและฝายจัดการไดรับทราบ เพื่อนําไปดําเนินการแกไขปรับปรุงตอไป

December

November

October

September

August

July

June

May

April

March

January

NO Board of Directors

February
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Total

12/12

1

Mr.Seni Jittkasem

2

Pol. Lt. Gen. Jarax
Sangtaweep

3

Mr.Sakchai Tanaboonchai

12/12

4

Mr.Sanya Sarayudh

12/12

5

Dr.Atirat Charoonsri

6

Mr.Pramuanchai
Taweesedt

12/12

7
8

Mr.Kitipan Sasanavin
Mr.Krajang Jaruprukphan

9/9
8/12

9

Mr.Jarun Wiwatjesadawut

10

Mr.Amornrit Kaosaiyanon

11

Mr.Senee Krajangsri

12/12

12

Mr. Sucheep Boonveera

12/12

13

Mr.Kasidit Ajanant

14

Dr.Vichya Krea-ngam

15

Dr.Tim Noprarumpa

16

Mr.Chaisith Viriyamettakul

x

11/12

x
x

x

x

11/12

x

12/12

x
x

11/12

x

10/12
12/12

x

x

10/12
2/2

Note x = Absent
- Mr. Kittipan Sasanavin act as Advisor to Board of Director effective from October 19th, 2016.
Non-executive Directors have a meeting at least once a year among themselves to consider administrative issues for
the Board and management to make improvements accordingly.
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1
2
3
4
5
6

พลเอกวิโรจน แสงสนิท
Gen.Viroj Sangsnit
พลเอกเอกชัย จันทรศรี
Gen. Ekachai Chansri
นายกิติพันธุ ศศะนาวิน
Mr. Kitipan Sasanavin
นายอํานาจ คลายไทย
Mr. Amnart Klaithai
นายสุริยันต โคจรโรจน
Mr. Suriyan Kojonroj
นางปริญดา วงษสกุล
Mrs. Parinda Vongsakul

ธันวาคม December

พฤศจิกายน November

ตุลาคม October

กันยายน September

สิงหาคม August

กรกฎาคม July

มิถุนายน June

พฤษภาคม May

เมษายน April

มีนาคม March

กุมภาพันธ February

ลําดับ คณะกรรมการ
NO Board of Directors

มกราคม January

นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่10/2559 เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559
แทน นายกิติพันธุ ศศะนาวิน ที่ลาออกโดยมีผลตั้งแตวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 และเริ่มเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทตั้งแตการประชุม
ครั้งที่ 11/2559 เปนตนไป

รวม
Total
12/12
12/12
3/3
12/12
12/12
12/12

หมายเหตุ x = วันที่ไมเขารวมประชุม
- นายกิติพันธุ ศศะนาวิน ดํารงตําแหนงที่ปรึกษาคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559
คณะกรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีการประชุมรวมกันอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายและสรุปประเด็นตางๆ เกี่ยวกับการจัดการ
ที่เปนประโยชนตอคณะกรรมการและฝายจัดการไดรับทราบเพื่อนําไปดําเนินการแกไขปรับปรุงตอไป
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1
2
3
4
5
6

December

November

October

September

August

July

June

May

April

March

February

NO Board of Directors

January

Mr.Chaisith Viriyamettakul was appointed as a director of Sikarin from the resolution of Board of Director of
the Company No. 10/2016. on Wednesday 19 October, 2016 as a replacement for the resignation of Mr. Kittipan Sasanavin.
Effective since October 19 th , 2016 and attend the Board of Director’s meeting start from the meeting No.11/2016 forward.

Gen.Viroj Sangsnit
Gen. Ekachai Chansri
Mr. Kitipan Sasanavin
Mr. Amnart Klaithai
Mr. Suriyan Kojonroj
Mrs. Parinda Vongsakul

Total

12/12
12/12
3/3
12/12
12/12
12/12

Note x = Absent
- Mr. Kittipan Sasanavin act as Advisor to Board of Director effective from
Octob er 1 9 th , 2 016.
Non-executive Directors have a meeting at least once a year among themselves to consider administrative
issues for the Board and management to make improvements accordingly.
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5.10 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
บริษัทฯ มีการพิจารณาคาตอบแทนที่เหมาะสมแกคณะกรรมการและผูบริหาร ผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทน โดยกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีกําหนดคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารใหมีความเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิด
ชอบที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งจํานวนเงินที่จายจะพิจารณาเปรียบเทียบ กับการจายคาตอบแทนกรรมการของบริษัทที่มีขนาดใกลเคียงกัน และอยูใน
อุตสาหกรรมเดียวกันในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในสวนของคาตอบแทนผูบริหารจะอยูในรูปแบบของเงินเดือนและโบนัส และขึ้นอยูกับ
หนาทีค่ วามรับผิดชอบ ผลการปฏิบตั งิ านของผูบ ริหารแตละทาน ประกอบกับผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ โดยรายละเอียดคาตอบแทนกรรมการ
ซึ่งไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ดังนี้
- คาตอบแทนของกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทไดรับคาตอบแทนในรูปแบบของคาเบี้ยประชุม คาตอบแทนประจําตําแหนง
และเงินคาบําเหน็จใน ปพ.ศ. 2559 เปนเงิน รวม 9,874,536 บาท

ประเภท
คาตอบแทน
เบี้ยประชุม
คาบําเหน็จ
คาตอบแทน
รวม

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

ราย จํานวน (บาท) ราย จํานวน (บาท) ราย จํานวน (บาท)
15
15
15

3,752,000 15
1,591,667 15
2,940,000 15
8,283,667

4,484,536 15
1,900,000 15
3,520,000 15
9,904,536

3,490,000
1,900,000
4,484,536
9,874,536

- คาตอบแทนของกรรมการบริหารและผูบริหารบริษัท ประกอบไปดวย เงินเดือน โบนัส ซึ่งในปพ.ศ. 2559 คาตอบแทนกรรมการบริหาร
และผูบริหาร รวมเปนเงิน 39,229,800 บาท

ประเภท
คาตอบแทน
เงินเดือน
โบนัส
รวม

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

จํานวน (บาท)

จํานวน (บาท)

จํานวน (บาท)

30,261,120
3,530,570
33,791,690

31,785,720
3,731,083
35,516,803

39,229,800
39,229,800
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5.10 Directors’ and Executives’ remuneration
Sikarin offers an appropriate remuneration package to directors and executives after screening by the
Compensation Committee. The remuneration package is in line with duties and responsibilities assigned to each
of them. The rates for directors are based on the rates in other listed companies of similar size and industries.
Remuneration to the executives is paid in the form of monthly salary and bonus, depending on each executive’s
duties, responsibilities and performance as well as the Company’s overall operating results. Remuneration to
directors, approved in the AGM, is as follows :
- Remuneration to directors is in the form of meeting allowances, position allowances and pensions. The total
package in 2016 was Baht 9,874,536

Type of
Remuneration
Meeting Allowance
Commission
Remuneration
Total

Number
of BOD

15
15
15

Year
2014

Amount (Baht)

Number
of BOD

3,752,000 15
1,591,667 15
2,940,000 15
8,283,667

Year
2015

Amount (Baht)

Number
of BOD

4,484,536 15
1,900,000 15
3,520,000 15
9,904,536

Year
2017

Amount (Baht)

3,490,000
1,900,000
4,484,536
9,874,536

- Remuneration to Executive Committee and Executives is in the form of monthly salary and bonus. The total
package in 2016 was Baht [39,229,800]

Type of
Remueration
Salary
Bonus
Total

Year
2014

Year
2015

Amount (ฺBaht)

Amount (ฺBaht)

30,261,120
3,530,570
33,791,690

31,785,720
3,731,083
35,516,803

Year
2017
Amount (ฺBaht)

39,229,800
39,229,800
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5.11 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิ จ ารณาค า ตอบแทนจะกํ า หนดแนวทาง
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของคณะกรรมการ โดยแบง
การประเมินออกเปน 3 ประเภท คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการทั้งคณะการประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการ
รายบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการแบบไขว
เสนอตอคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ไดใหความเห็น
ชอบแนวทางการประเมินผลดังกลาวเปนประจําทุกป โดยประเมิน
โดยใชหัวขอดังนี้
1. การทําหนาที่ของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. โครงสรางและคุณสมบัติของกรรมการ
4. บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
5. ความสัมพันธกับฝายกิจการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและผูบริหาร
5.11 Evaluating the Board of Directors’ performance
The Compensation Committee has set forthguidelines
to evaluate the Board’s performance as follows :
(1) collective performance by the Board,(2) performance
by each director, and (3)cross evaluation and put forward
the committee’s evaluation to the Board. The Board has
agreed with those guidelines. Areas of evaluation include
(1) performing the Board’s duties, (2) attending Board
meetings, (3) directors’ qualiﬁcations, (4) roles and responsibilities,
(5) relationship with the Hospital Affairs Department, and (6)
self development.
5.12 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
บ ริ ษั ท ฯ ไ ด ส นั บ ส นุ น ก า ร พั ฒ น า ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
ผูบริหารระดับตางๆ อยางสมํ่าเสมอ โดยสงเสริมใหกรรมการบริษัทเขา
รับการอบรมหรือเขารวมกิจกรรมเพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูดานตางๆ
ทีเ่ กีย่ วของกับบทบาทหนาทีท่ ไี่ ดรบั มอบหมาย เชน การอบรมและสัมมนา
ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย เปนตน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดทําคูมือกรรมการบริษัทโดยได
รวบรวมสรุปกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับทีเ่ กีย่ วของกับกรรมการบริษทั
เพื่อใหกรรมการทราบถึงบทบาทหนาที่ หลักการและแนวปฏิบัติใน
การดํารงตําแหนงกรรมการบริษัททั้งหมด โดยสําหรับกรรมการเขาใหม
บริษัทฯ ไดมีการชี้แจงขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ใหแก
กรรมการ ซึ่งรวมถึงขอมูลเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจ แนวทางการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ และคูมือกรรมการบริษัท

5.12 Director and Executive development
Sikarin has supported directors’ and executives’
development, encouraging them to attend training and
seminars/workshops, held by the Thai Institute of Directors(IOD),
Stock Exchange of Thailand, orparticipate in activities to
gain additional knowledge concerning their role, duties and
assignments.
In addition, Sikarin has prepared a handbook for
directors, compiling legal provisions, rules and regulations
concerning directorship for directors to know their duties, roles
and practical instructions. New directors will be briefed with
data beneﬁcial to their roles as directors–Sikarin’s business
affairs and principles and handbook for directors.
5.13 การสืบทอดงาน
บริษัทฯ มีแผนการเตรียมการสืบทอดตําแหนงงานที่สําคัญ
อยางเปนระบบเพื่อทดแทนผูเกษียณอายุ หรือบรรจุลงในตําแหนงงาน
ใหมที่เกิดขึ้น จากการขยายกิจการหรือการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ
บริษทั ฯ หรือการสืบทอดตําแหนงผูบ ริหารระดับสูงสุดเพือ่ ความตอเนือ่ ง
ในการบริหาร และเพื่อใหสามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพและ
พรอมที่จะดํารงตําแหนงงานสําคัญดังกลาว
5.13 Succession plan
Sikarin has a systematic succession plan in place
to replace staff retired, or to place in new positions due to
business expansion or changes in organizational structure.
A succession plan for senior executive positions has been
mapped out to ensure continuity and allow some time to
screen people to take over those positions left by retirees.
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2559 มีasดังofนี้ December 31 are as follows.
Financial position and results of operations of the Company as of December 31st, 2016 are as follows.

หน่วย (Unit) : ล้ านบาท (Million Baht)

งบแสดงฐานะการเงิน
(STATEMENT OF FINANCIAL POSITION)

งบการเงิน เฉพาะกิจการ

งบการเงิน รวม
(Consolidated
financial statements)

(Separate financial statements)

2557

2558

2559

2557

2558

2559

525.94

384.88

574.50

528.28

386.91

457.34

2,254.20

3,071.42

4,712.10

2,248.39

3,061.98

4,374.60

2,780.14

3,456.30

5,286.60

2,776.67

3,448.89

4,831.94

551.49

705.72

751.16

548.58

699.66

628.74

503.20

836.78

1,059.49

503.19

835.89

803.92

1,054.69

1,542.50

1,810.65

1,051.77

1,535.55

1,432.66

สิน ทรัพ ย์
Asset
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม
Total current assets
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม
Total non-current assets
สิน ทรัพ ย์ ร วม
Total Assets
หนีส� ิน
Liabilities
หนี �สินหมุนเวียน
Total current liabilities
หนี �สินไม่หมุนเวียน
Total non-current liabilities
หนีส� ิน รวม
Total liabilities
ส่ วนของผู้ถ ือ หุ้น
Shareholders' equity
ทุนเรือนหุ้น
Share capital
ทุนจดทะเบียน
Authorized share capital
หุ้นสามัญ 151,009,415 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.50 บาท

981.56

981.56

151,009,415 ordinary shares of Baht 6.50 each
-หุ้นสามัญ 140,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.50 บาท

910.00

910.00

910.00

910.00

140,000,000 ordinary shares of Baht 6.50 each
ทุนที�ออกและชําระแล้ว
Issued and paid-up share capital
หุ้นสามัญ 151,009,415 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.50 บาท

981.56

981.56

151,009,415 ordinary shares of Baht 6.50 each
หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.50 บาท
120,000,000 ordinary shares of Baht 6.50 each

780.00

780.00

780.00

780.00
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หน่วย (Unit) : ล้ านบาท (Million Baht)

งบแสดงฐานะการเงิน
(STATEMENT OF FINANCIAL POSITION)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

งบการเงิน เฉพาะกิจการ

งบการเงิน รวม
(Consolidated
financial statements)

(Separate financial statements)

2557

2558

2559

2557

2558

2559

170.00

170.00

1,350.15

170.00

170.00

1,350.15

7.11

7.11

7.11

7.11

7.11

7.11

105.08

105.08

105.08

105.08

105.08

105.08

108.33

295.97

290.21

108.33

295.97

290.21

554.93

555.64

676.63

554.38

555.18

665.17

-

-

-

-

-

-

1,725.45

1,913.80

3,410.74

1,724.90

1,913.34

3,399.28

-

-

65.21

-

-

-

1,725.45

1,913.80

3,475.95

1,724.90

1,913.34

3,399.28

2,780.14

3,456.30

5,286.60

2,776.67

3,448.89

4,831.94

Share premium
ส่วนเกินทุนจากการลดทุน
Premium on capital reduction
ส่วนเกินทุนจากการจําหน่ายหุ้นทุนซื �อคืน
Premium on sale treasury shares
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สนิ
Unrealized increment per assets appraisal
กําไร(ขาดทุน)สะสม
Retained earnings
หักหุ้นทุนซื �อคืน
Less repurchase treasury stocks
รวมส่ ว นของผู้ถอื หุ้น บริ ษัท ใหญ่
Total equity attribuable to owners of the parent
ส่ วนได้ เ สียที�ไ ม่ มีอ าํ นาจควบคุม
Non-contralling interest
รวมส่ ว นของผู้ถอื หุ้น
Total shareholder's equity
หนีส� ิน และส่ ว นของผู้ถ ือ หุ้น
Total liabilities and shareholders' equity
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งบกําไรขาดทุน เบ็ด เสร็จ
(STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME)
รวมรายได้
Total revenues
รวมค่ าใช้ จ่ าย
Total expenses
ส่ วนแบ่ งกําไรจากเงิน ลงทุน ในบริ ษัท ร่ วม

งบการเงิน รวม
(Consolidated financial
statements)
2557
2558
2559

งบการเงิน เฉพาะกิจการ
(Separate financial statements)
2557

2558

2559

1,878.72 2,024.89 2,527.63 1,870.14 1,983.73 2,397.37
1,686.46 1,882.59 2,292.76 1,677.75 1,839.17 2,176.13
0.67

1.73

1.52

-

-

-

192.94

144.03

236.40

192.39

144.56

221.24

34.87

28.51

46.21

34.88

28.95

42.53

158.07

115.52

190.19

157.52

115.61

178.71

-

(22.43)

4.40

-

(22.43)

4.40

กําไรจากการตีราคาทรัพย์สนิ

-

240.97

-

-

240.97

-

Gain on property revaluation
ภาษีเงินได้ เกี�ยวกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน�

-

(43.71)

(0.88)

-

(43.71)

(0.88)

Income tax relating not be reclassified
กําไรเบ็ด เสร็จอื�น สําหรับ ปี -สุท ธิจากภาษีเ งิน ได้

-

174.83

3.52

-

174.83

3.52

158.07

290.35

193.71

157.52

290.44

182.23

0.96

1.53

0.96

1.44

Share of profit of associated company
กําไรก่ อ นค่าใช้ จ่ายภาษีเ งิน ได้
Profit before income tax expense
ค่าใช้ จ่ายภาษีเ งิน ได้
Income tax expense
กําไรสําหรับ ปี
Profit for the year
กําไรขาดทุน เบ็ด เสร็จอื�น :
Other comprehensive income :
รายการที�จะไม่ถกู จัดประเภทเข้ าไปในกําไรหรือขาดทุน
Item that will not be reclassified to profit or loss
ผลกําไร(ขาดทุน)ตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
Acturial gain (losses) arising from post-employee benefit

Other comprehensive income tax for the year
กําไรเบ็ด เสร็จรวมสําหรับ ปี
กําไรต่ อ หุ้น ขัน� พืนฐาน
�
Basic earning per share
ส่วนที�เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
Attributable to owners of the parent

1.55

1.54
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อัµราส่วนทางการเงิน 2559
อัต ราส่ว นทางการเงิ น

2555

2556

2557

2558

2559

Financial Ratio

2012

2013

2014

2015

2016

0.55

0.76

0.46

0.64

0.53

0.57

6.60

6.79

54.52

53.01

23.84

22.80

15.10

15.79

15.48

14.36

23.26

25.06

46.36

43.73

28.38

27.46

8.94

12.60

1.20

3.96

5.71

7.52

6.35

7.06

3.70

4.35

อัต ราส่ว นสภาพคล่อ งทางการเงิ น (Liquidity Ratio)
อัต ราส่ว นสภาพคล่อ ง
เท่า
0.67
0.75
0.95
Current Ratio
Times
อัต ราส่ว นสภาพคล่อ งหมุน เร็ว
เท่า
0.56
0.64
0.85
Times
Acid Test Ratio
อัต ราส่ว นสภาพคล่อ งกระแสเงิน สด
เท่า
0.50
0.81
0.44
Cash Flow Turnover Ratio
Times
อัต ราส่ว นหมุน เวี ย นลูก หนี� ก ารค้า
เท่า
8.57
8.13
7.35
Times
Recievable Turnover
ระยะเวลาเก็บหนี� เฉลี�ย (วัน )
วัน
42.01
44.28 48.96
Collection Periods
Days
อัต ราส่ว นหมุน เวี ย นสิ น ค้า คงเหลือ
เท่า
20.70
25.21 25.75
Times
Inventory Turnover
ระยะเวลาขายสิ น ค้า เฉลี�ย (วัน )
วัน
17.39
14.28 13.98
Days
Average DaySales
อัต ราส่ว นหมุน เวี ย นเจ้า หนี� ก ารค้า
เท่า
15.36
16.18 15.99
Times
Account Payable Turnover
ระยะเวลาจ่า ยชําระหนี� เ ฉลี�ย (วัน )
วัน
23.44
22.25 22.52
Days
Payment Periods
วงจรเงิ น สด
วัน
35.96
36.31 40.41
Days
Cash Cycle
อัต ราส่ว นแสดงความสามารถในการทํากํา ไร(Profitability Ratio)
อัต รากํา ไรขัน� ต้น
%
30.54
31.27 28.80
Gross Profit Margin
อัต รากํา ไรจากการดําเนิ น งาน
%
11.70
12.71 11.47
Operating Profit Margin
อัต รากํา ไรอื�น
%
1.81
2.03
1.36
Other Profit Margin
อัต รากํา ไรสุทธิ
%
7.62
8.72
8.41
Net Profit Margin
อัต ราผลตอบแทนต่อ ผูถ้ ือ หุ้น
%
11.13
12.09 10.29
Return on Equity
อัต ราผลตอบแทนจากสิ น ทร พั ย์
%
7.09
7.84
6.60
Return on Asset
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Collection Periods
Days
อัต ราส่ว นหมุน เวี ย นสิ น ค้า คงเหลือ
เท่า
20.70
25.21 25.75
Times
Inventory Turnover
ระยะเวลาขายสิ น ค้า เฉลี�ย (วัน )
วัน
17.39
14.28 13.98
Days
Average DaySales
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อัต ราส่ว นหมุน เวี ย นเจ้า หนี� ก ารค้า
เท่า
15.36
16.18 15.99
Times
Account Payable Turnover
ระยะเวลาจ่า ยชําระหนี� เ ฉลี�ย (วัน )
วัน
23.44
22.25 22.52
Days
Payment Periods
วงจรเงิ น สด
วัน
35.96
36.31 40.41
Days
Cash Cycle
อัต ราส่ว นแสดงความสามารถในการทํากํา ไร(Profitability Ratio)
อัต รากํา ไรขัน� ต้น
%
30.54
31.27 28.80
Gross Profit Margin
อัต รากํา ไรจากการดําเนิ น งาน
%
11.70
12.71 11.47
Operating Profit Margin
อัต รากํา ไรอื�น
%
1.81
2.03
1.36
Other Profit Margin
อัต รากํา ไรสุทธิ
%
7.62
8.72
8.41
Net Profit Margin
อัต ราผลตอบแทนต่อ ผูถ้ ือ หุ้น
%
11.13
12.09 10.29
Return on Equity
อัต ราผลตอบแทนจากสิ น ทร พั ย์
%
7.09
7.84
6.60
Return on Asset
อัต ราส่ว นแสดงความสามารถในการทํากํา ไร(Profitability Ratio) (ต่อ )
อัต ราการหมุน ของสิ น ทรัพย์
เท่า
0.93
0.90
0.78
Asset Turnover Ratio
Times
อัต ราส่ว นหนี� สิ น ต่อ ส่ว นของผูถ้ ือ หุ้น
เท่า
0.60
0.49
0.61
Debt to EquityRatio
Times
อัต ราส่ว นความสามารถชําระดอกเบีย�
เท่า
0.84
1.16
0.75
Interest Coverage Ratio
Times
อัต ราการจ่ายเงิ น ปัน ผล
%
47.07
53.33 54.84
Dividend Payout Ratio

อัµราส่วนทางการเงิน 2559

23.84

22.80

15.10

15.79

15.48

14.36

23.26

25.06

46.36

43.73

28.38

27.46

8.94

12.60

1.20

3.96

5.71

7.52

6.35

7.06

3.70

4.35

0.65

0.58

0.81

0.52

1.16

1.00

51.18

35.95
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สรุปการสอบบัÞชี
(จ) งบการเงินป 2559 สอบทานโดย นายพจน อัศวสันติชัย ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4891 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
ผูสอบบัญชีแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข และไมมีขอสังเกต ในงบแสดงฐานะการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
(E) The 2015 Financial Statement, audited By Mr.Pojana Asvasontichai, Certified Public Accountant,
Registration No. 4891, from Dhammaniti Auditing Co., Ltd The Auditor expressed his opinions without condition or special
observations towards Sikarin Public Co., Ltd.‘s ﬁnancial statements for the year ended December 31th ,2016 and 2015

คำอธิบายและการวิเคราะห์°านะการเงินและ¼ลการดำเนินงาน¢อง½†ายจัดการ
Àา¾รวม¢อง¼ลการดำเนินงานµามงบการเงินรวมปี 2559
(ก) รายไดป 2559
บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทยอย มีรายไดรวมจํานวน 2,527.63 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากรายไดรวม
ในป 2558 เทากับ 502.74 ลานบาท หรือคิดเปนการเพิ่มรอยละ 19.89 จากป 2558 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจาก
การรักษาพยาบาล-สุทธิ จํานวน 432.28 ลานบาท หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้น รอยละ 18.07 ซึ่งเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนผูปวยนอก
และผูปวยใน นอกจากนี้ผลจากการรับโอนกิจการโรงพยาบาลศิครินทร หาดใหญ เขาเปนบริษัทยอย ทําใหบริษัทฯ บันทึกรับรูรายไดจากการรักษา
พยาบาล-สุทธิ เพิ่มขึ้น 83.94 ลานบาท รายละเอียดดังแสดงในตารางขางใต
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Explanations and analysis of financial status and operating results
Overall Operation Results
(A) Revenue In Y2016
Sikarin Public Company Limited (“Company”) and its subsidiaries has total revenues Baht 2,527.63 million, an
increase of Baht 502.74 million from the total revenue in 2015 or 19.89% from the year 2015. This was mainly due to
an increase in medical-revenue of Baht 432.28 million or an increase of 18.07% which result from an increase in the
number of outpatients and inpatients. In addition, the result from the Entire business transfer of Sikarin Hat Yai Hospital
to a subsidiary, the Company recorded a net increase in medical care income of Baht 83.94 million. Details as shown in the
table below.
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สงผลใหบริษัทฯและบริษัทยอย เปดดําเนินการธุรกิจโรงพยาบาลแบบมีเตียงไวใหผูปวยไวคางคืนรวม ดังนี้

As a result, the Company and its subsidiaries has private hospital
operations with beds for in-patients are included as follows.

รายไดจากการขายอาหารและเครื่องดื่ม
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดจากการขายอาหารและเครื่องดื่ม รวม 42.36 ลานบาท ลดลงจาก
งวดเดียวกันของปกอน 2.05 ลานบาท หรือคิดเปนการลดลง รอยละ 4.84
Food and beverages revenue
As at 31 December 2016, the Company and its subsidiaries Revenue from sales of food and beverages totaled
42.36 million. The Revenues was down from the same period last year by 2.05 million baht or a decrease of 4.84 percent
รายไดอื่น
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดอื่น รวม 25.98 ลานบาท เพิ่มจากงวดเดียวกันของป กอนเทากับ
5.81 ลานบาท หรือคิดเปนการเพิม่ ขึน้ รอยละ 28.83 สาเหตุหลักมาจากบริษทั ไดมกี ารทําบันทึกตกลงเพิม่ เติมกับ บริษทั เอส เค อาร แมเนจเมนท จํากัด
เรื่องการแบงสัดสวนรายไดคาอาหารและเครื่องดื่ม โดยเปลี่ยนแปลงอัตราสวนแบงรายไดจากเดิม 85 : 15 มาเปน 95 : 5 โดยใหมีผลตั้งแตวันที่
1 มกราคม 2559 เปนตนไป นอกจากนี้ ภายหลังบริษัทฯ เขาทํารายการรับโอนกิจการบริษัท โรงพยาบาลศิครินทร หาดใหญ จํากัด และไดอํานาจ
การควบคุมทั้งหมด และเปลี่ยนสถานะจากบริษัทรวมมาเปนบริษัทยอย (ดูหมายเหตุประกอบงบขอ 12) สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแตวันที่
1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทบันทึกสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัท โรง
พยาบาลศิครินทร หาดใหญ จํากัด เปนจํานวนเงิน 1.52 ลานบาท และ 1.73 ลานบาท ตามลําดับ และบริษทั ฯ ไดทาํ การประเมินมูลคายุตธิ รรมของ
เงินลงทุน ณ วันกอนเขาควบคุม โดยมีมูลคาสินทรัพยสุทธิเทากับ 1,099.75 ลานบาท คิดเปนสัดสวนที่บริษัทถือครองรอยละ 11.77 ดังนั้นมูลคา
ยุติธรรมของเงินลงทุน ณ วันกอนเขาควบคุมมีมูลคาเทากับ 129.48 ลานบาท บริษัทจึงรับรูรายการกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคายุติธรรม
ของเงินลงทุนดังกลาว ในงบกําไรขาดทุนของผูซื้อในงบการเงิน รวมคิดตามวิธีสวนไดเสียมูลคา 66.68 ลานบาท (ดูหมายเหตุประกอบงบขอ 11)
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Other income
As at 31 December 2016, the Company and its subsidiaries has other incomes total Baht 25.98 million,
increased from the same period last year was 5.81 million baht or 28.83 percent. The mainly result come from the company
had recorded the additional memorandum with Sikarin Public Co., Ltd. regarding the dividing proportion of revenue from
operation on food & beverage by changing revenue sharing from 85 : 15 to 95 : 5 effective from January 1, 2016, onwards.
In addition, after entire business transfer transaction (EBT) of Sikarin Hatyai Hospital Co.,Ltd. and has fully power to control.
Therefore, Sikarin Hadyai Hospital Co.,Ltd. has changed the status from associate to subsidiary (see note 12). For the period
of January 1, 2016 to November 14, 2016 and for the years ended December and 2015, the Company recorded the shares
of proﬁt from investment in Sikarin Hadyai Hospital Co.,Ltd. from the ﬁnancial statements that had been prepared by
Baht the management and had not been audited by other auditors at the amount of Baht 1.52 million and Baht 1.73
million, respectively. The Company has assessed the fair value of the investment as at the date before controlling with net
asset value of Baht 1,099.75 million, representing 11.77 percent of the Company’s holding. Therefore, the fair value of the
investment as at the date before controlling is Baht 129.48 million and the Company has recognized unrealized gains from
fair value adjustment of such investment in the income statement of the buyer is Baht 66.68 million (see note 11)
(ข) คาใชจาย
สําหรับป 2559 บริษทั ศิครินทร จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) และบริษทั ยอย มีคา ใชจา ย รวม 2,292.75 ลานบาท เพิม่ ขึน้ 410.17 ลานบาท
เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันกับในป 2558 คิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 17.89 หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 90.71 ของรายไดรวม ลดลงจากป 2558
ที่มีสัดสวนคาใชจายรวมคิดเปน รอยละ 92.97 ของรายไดรวม
(B) Expenses
For the year 2016, Sikarin Public Company Limited (“the Company”) and its subsidiaries has total expenses amounted
to Baht 2,292.75 million, an increase of Baht 410.17 million from the same period of the previous year, representing an
increase of 17.89% or 90.71% of total revenues which compare to 92.97% of total revenue in year 2015
ตนทุนในการรักษาพยาบาล
ป 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีตนทุนในการรักษาพยาบาล 1,735.66 ลานบาท คิดเปนสัดสวน รอยละ 68.67 ของคาใชจายรวม
เพิ่มขึ้นคิดเปนเงิน 331.65 ลานบาท เทียบกับป 2558 หรือคิดเปนอัตราการเพิ่มรอยละ 19.11 ซึ่งตนทุนในการรักษาพยาบาลหลักเปนผลกระทบ
จากการคาธรรมเนียมแพทยจากการเพิ่มแพทยเฉพาะทางผูเชี่ยวชาญ การเพิ่มของอัตราพยาบาลวิชาชีพ และเจาหนาที่สายงานคลินิกเพื่อรองรับ
การเปดใชอาคาร 3 ซึ่งเปนตึกขนาด 120 เตียง และการปรับปรุงอาคารสถานที่ ใหบริการภายในโรงพยาบาลศิครินทรและโรงพยาบาลรัทรินทร
นอกเหนือจากนี้ตนทุนอื่นๆ มีการเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกับอัตราการเติบโตของรายไดจากการรักษาพยาบาล
Cost of medical services
In Y2016 The Company and its Subsidiaries The cost of medical services was 1,735.66 million baht, accounting for
68.67% of total expenses. The increase was in the amount of Baht 331.65 million, compared to the year 2015, or 19.11%.
The main cost of medical services is the effect of medical fees from adding specialist physicians. Increased professional
nurses and clinic staffs to support the launch of Building 3, a 120-bed building, and renovation of property buildings at
Sikarin Hospital and Rattarin Hospital. In addition to this there is an increase in the same direction as the growth rate of
medical income.
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คาใชจายในการขายและบริหาร
ป 2559 บริษทั ฯและบริษทั ยอย มีคา ใชจา ยในการขายและบริหาร จํานวนรวม 462.97 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากป 2558 เทากับ 48.03 ลานบาท
คิดเปนการเพิ่มขึ้น รอยละ 10.37 โดยการเพิ่มขึ้นของคาใชจายมีสาเหตุหลัก คือ คาใชจายในการจัดทํารายกงานสําหรับธุรกรรม Due diligence
ในการซื้อโอนกิจการบริษัท โรงพยาบาลศิครินทร หาดใหญ อาทิ เชน คาที่ปรึกษากฎหมาย คาที่ปรึกษาการเงินและที่ปรึกษาการเงินอิสระ
คาใชจายในการขอรับรองมาตรฐานสากลทางการแพทย-JCI ดานโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (AMI) นอกจากนี้คาใชจายที่เพิ่มมี
ผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนและคาจางของพนักงาน ตามอัตราเงินเฟอ/อัตราคาแรงขั้นตํ่า และการเพิ่มขึ้นของเสื่อมราคาอาคารและ
อุปกรณ ตนทุนทางการเงินป 2559 เทากับ 66.52 ลานบาท เพิ่มขึ้น 33.67 ลานบาท เทียบจากป 2558 (ดูหมายเหตุประกอบงบขอ 21-24)
Selling and administrative costs.
In Y2016 The Company and its Subsidiaries total selling and administrative costs were Baht 462.97 million, an increase
of Baht 48.03 million or increase 10.37% The increase in expenses was mainly due to the cost of preparing the Due Diligence
transaction for the acquisition of the Sikarin Hospital Hat Yai Co.,Ltd, such as legal fees. Financial Advisors and Independent
Financial Advisors. The cost of obtaining international medical standards-JCI Acute myocardial infarction (AMI). In addition,
the increased costs have affected the salary adjustment and the increase in depreciation of buildings and equipment.
(ค) กําไรสุทธิ
ในป 2559 บริษทั ฯและบริษทั ยอย มีสว นแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั รวม-บริษทั โรงพยาบาลศิครินทร หาดใหญ จํากัด 1.52 ลานบาท
และมีคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลเทากับ 46.21 ลานบาท เพิ่มขึ้น 17.69 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2558 (ดูหมายเหตุประกอบ 31) จากรายการ
ดังกลาวขางตนสงผลใหบริษัทฯและบริษัทยอย มีกําไรสุทธิสําหรับป 2559 เทากับ 190.19 ลานบาท เพิ่มขึ้น 74.67 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 39.26 เมื่อเทียบกับป 2558 โดยมีอัตรากําไรสุทธิคิดเปน รอยละ 7.52 เพิ่มจากเดิมป 2558 ที่มีอัตรากําไรสุทธิ รอยละ 5.71 กําไรเบ็ดเสร็จ
อื่นสําหรับป-สุทธิจากเงินไดของบริษัท ฯ และบริษัทยอยในป 2559 เทากับ 3.52 ลานบาท ลดลงจากป 2558 ซึ่งมีกําไรเบ็ดเสร็จ 174.83 ลานบาท
กําไรตอหุนพื้นฐานป 2559 เทากับ 1.53 เพิ่มจากป 2558 ซึ่งมีกําไรตอหุน 0.96
(C) Net Income
In Y2016, the Company and its subsidiaries Share of proﬁt from investments in associates - Company Sikarin Hospital
Hat Yai Co., Ltd. is 1.52 million baht and the corporate income tax expense is 46.21 million baht, an increase of 17.69
million baht compared to 2015 (see note 31). From mentioned transaction above, the Company and its subsidiaries net
proﬁt for the year 2016 was Baht 190.19 million, an increase of Baht 74.67 million or 39.26% from the previous year. Net
proﬁt margin was 7.52%, increased from the previous year net proﬁt of 5.71%. Other comprehensive incomes for the year
in the year 2016 is 3.52 million baht, decreasing from Y2015 with the total proﬁt of 174.83 million baht. Earning per share
(EPS-times) for FY2016 is 1.53, up from FY2015 with EPS of 0.96.
งบแสดงฐานะการเงิน
(ง) สินทรัพย
งบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทยอย มีสินทรัพยรวม คิดเปนจํานวนเงิน 5,286.60 ลานบาท เพิ่มขึ้น
1,830.29 ลานบาท จากป 2558 คิดเปนการเพิม่ ขึน้ รอยละ 52.96 สินทรัพยรวมทีเ่ พิม่ ขึน้ มีสาเหตุหลักมาจากการรับโอนสินทรัพยจากการซือ้ กิจการ
บริษัทโรงพยาบาลศิครินทร หาดใหญ จํากัด รวมมูลคา1,485.32 ลานบาท (ดูหมายเหตุประกอบงบขอ 12) โครงสรางสินทรัพยรวม ณ สิ้นป 2559
ประกอบไปดวยสินทรัพยหมุนเวียน รอยละ 10.87 และสินทรัพยไมหมุนเวียน รอยละ 89.13 สวนประกอบทีส่ าํ คัญของสินทรัพยทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลง
เปนนัยสําคัญ มีดังนี้
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เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 56.86 ลานบาท เพิ่มขึ้น 35.57 ลานบาท ซึ่งเปนไปตามกระแสเงินสดที่ไดมาและใชไปสุทธิ
และเงินสดรับมาจากการจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุน
ลูกหนี้การคาสุทธิ 208.47 ลานบาท เพิ่มขึ้นรวม 70.33 ลานบาท มาจากรายไดที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุมลูกคาบริษัท นอกจากนี้
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดคางรับเพิ่มขึ้น 44.50 ลานบาท สาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของรายไดคางรับคาบริการผูปวยในตามกลุมโรครวม DRGs
และรายไดคางรับคาบริการทางการแพทยนอกเหนือเหมาจาย อยางไรก็ตามระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย ป 2559 เทากับ 53.01 วัน ลดลงจากป 2558
ซึ่งมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 54.52 วัน
สินคาคงเหลือ 91.81 ลานบาท เพิ่มขึ้น 28.98 ลานบาท เปนไปตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น มีระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย 15.79 วัน ในสวน
สินทรัพยไมหมุนเวียน 4,712.10 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,640.67 ลานบาทจากป 2558 สวนใหญเปนการเพิ่มมา จากการรับโอนสินทรัพย-ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณของบริษัท โรงพยาบาลศิครินทร หาดใหญ จํากัด มูลคารวม 1,355.02 ลานบาท (ดูหมายเหตุขอ 12) และจากการเขาทํารายการ
รับโอนกิจการดังกลาวกอใหเกิดคาความนิยมใน 326.17 ลานบาท กําไรตอหุนพื้นฐานป 2559 เทากับ 1.53 เพิ่มจากป 2558 ซึ่งมีกําไรตอหุน 0.96
Statement of Financial Position
(D) Asset
Consolidated Financial Statements As at December 31, 2016, the Company and its subsidiaries total assets The
amount is 5,286.60 Million baht increased by 1,830.29 million baht from 2558, representing an increase of 52.96 percent
mainly result from the acquisition of Sikarin Hospital Hat Yai Co., Ltd. totaling Baht 1,485.32 million. (see note 12) The total
asset structure at the end of Y2016 is comprised of 10.87% current assets and non-current assets. 89.13 Signiﬁcant elements
of the assets that have changed signiﬁcantly are as follows:
Cash and cash equivalents amounted to Baht 56.86 million, an increase of Baht 35.57 million, which was in
accordance with the net cash ﬂow provided by operating activities and cash received from the sale of the capital increase.
Net account receivables were Baht 208.47 million, an increase of Baht 70.33 million from an increase in Income,
especially in the customer segment. The Company and its subsidiaries other receiveable increased by Baht 44.50 million due
to an increase in accrued income from inpatient services for DRGs, and accrued income from additional capitation. However,
the average collection period in 2019 is 53.01 days, down from 2558 with average collection period of 54.52 days.
Inventories were Baht 91.81 million, an increase of Baht 28.98 million, following increased sales. Its average selling time is 15.79 days Non-current assets were Baht 4,712.10 million, an increase of Baht 1,640.67
million from the previous year. The increase in most of these items is attributable to the transfer of assets - land. Company buildings and equipment Sikarin Hospital Hat Yai Co., Ltd. totaling Baht 1,355.02 million
(see Note 12), and the acquisition resulted in a goodwill of Baht 326.17 million. Earning per share in Y2016 is 1.53 which
increased from 0.96 in Y2015
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(จ) หนี้สินและสวนผูถือหุน
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีหนี้สินรวม 1,810.65 ลานบาท เพิ่มขึ้น 268.14 ลานบาท เมื่อเทียบ กับป 2558
หนี้สินรวมที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก การรับโอนหนี้สินจากการซื้อกิจการบริษัท โรงพยาบาล ศิครินทร หาดใหญ จํากัด รวมมูลคา
385.56 ลานบาท (ดูหมายเหตุประกอบงบขอ 12) ป 2559 บริษัทฯและบริษัทยอย มีหนี้สินหมุนเวียนรวม 751.16 ลานบาท เพิ่มจากปกอน
45.44 ลานบาท และหนี้สินไมหมุนเวียนรวม 1,059.49 ลานบาท เพิ่มขึ้น 222.70 ลานบาท เทียบกับป 2558 สวนของผูถือหุนรวม
3,475.95 ลานบาทป 2559 เพิ่มขึ้น 1,562.15 ลานบาทเทียบป 2558 หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 81.63 สงผลใหบริษัทฯ และบริษัทยอยดํารง
อัตราสวนหนีส้ นิ ตอสวนผูถ อื หุน 0.52 เทา ลดลงจากป 2558 ซึง่ มีอตั ราสวนหนีส้ นิ ตอสวนของผูถ อื หุน 0.81 เทา ตามมติทปี่ ระชุมวิสามัญผูถ อื หุน ครัง้
ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 มีมติใหยกเลิกการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน 20 ลานหุน
และอนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 910 ลานบาทใหเหลือทุนจดทะเบียน 780 ลานบาท เพื่อใหสอดคลองกับมติการยกเลิก
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไปดังกลาวขางตน และที่ประชุมอนุมัติใหบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม780 ลานบาทเปน
ทุนจดทะเบียน 981.561,197.50 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 31,009,415 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 6.50 บาท เพื่อรองรับ
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิม ตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) และเพื่อจัดสรรใหแกบุคคล
ในวงจํากัด (Private Placement) เพื่อเปนการรองรับการเขาทําธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท โรงพยาบาลศิครินทร หาดใหญ
ตามรายละเอียดดังนี้
(1) จัดสรรหุน สามัญจํานวนไมเกิน 6,000,000 หุน มูลคาทีต่ ราไวหนุ ละ 6.50 บาท ใหแกผถู อื หุน เดิมของบริษทั ตามสัดสวนการถือหุน เดิม
(Rights Offering) ในอัตรา 20 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม โดยเสนอขายในราคาหุนละ 25.00 บาท (“การเสนอขายหุนเพิ่มทุนตามสิทธิ”)
(2) จัดสรรหุนสามัญจํานวน 25,009,415 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 6.50 บาท ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ทั้งนี้ SHH
จะโอนกิจการทั้งหมด รวมถึง หุนทั้งหมดที่ SHH ถืออยูใน SKHY จํานวน 41,170,499 หุน คิดเปนรอยละ 82.34 มาชําระเปนคาหุนสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัท ที่จัดสรรใหแก SHHรับโอนกิจการดังกลาวกอใหเกิดคาความนิยมใน 326.17 ลานบาท กําไรตอหุนพื้นฐานป 2559 เทากับ 1.53
เพิ่มจากป 2558 ซึ่งมีกําไรตอหุน 0.96
(E) Liabilities and shareholders & equity
As of December 31, 2016, the Company and its subsidiaries had total liabilities of Baht 1,810.65 million, an increase of Baht 268.14 million in Y2015, total liabilities increased Baht 385.56 million mainly due to the transfer of liabilities
from the acquisition of Sikarin Hospital. (see note 12) In Y2016 Company and its Subsidiaries Current liabilities were Baht
751.16 million, an increase of Baht 45.44 million from the previous year and non-current liabilities of Baht 1,059.49 million,
an increase of Baht 222.70 million from the previous year. Shareholders & equity totaled Baht 3,475.95 million in 2016, an
increase of Baht 1,562.15 million compared to the year 2015, or equivalent to increase of 81.63 percent. As a result, the
Company and its subsidiaries maintain debt to equity ratio 0.52 times, down from 2016 with a debt to equity ratio of
0.81 times in 2015. And at the meeting, it was approved for the company to increase capital from previously Baht 780 million
to registered capital of Baht 981,561,197.50 by issuing the ordinary shares capital increase 31,009,415 shares at the par
value of Baht 6.50 per share to support the allocation of ordinary shares to the existing shareholders by the percentage of
each holding (Rights Offering) and to allocate Private Placement to support entering into all business transfer Sikarin hatyai
hospital in accordance with the details as follows:
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(1) Allocate ordinary shares not over 6,000,000 shares at the par value Baht 6.50 to the existing shareholders of the
company (“Rights Offering”) in existing 20 shares: 1 new share by offering to sell at Baht 25.00 (“offering capital increase
according to rights”).
(2) Allocate the ordinary shares 25,009,415 shares at the par value Baht 6.50 to the person (Private Placement). SHH
will transfer all business including all SHH shares held in SKHY in the amount of 41,170,499 shares representing 82.34% to
pay the ordinary share increase of the company that is allocated to SHH instead of paying cash.
(ฉ) กระแสเงินสดและสภาพคลอง
สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทยอย มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 56.86 ลานบาท
เพิ่มขึ้น 35.57 ลานบาท โดยรายละเอียดกระแสเงินสดแตละกิจกรรมมีดังนี้
กระแสเงินสดสุทธิไดมาจากการดําเนินงาน เพิ่มขึ้นจากป 2558 เทากับ 79.59 ลานบาท
กระแสเงินสดสุทธิใชไปจากกิจกรรมลงทุนลดลง 295.21 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2558
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน ลดลง 205.18 ลานบาท
โดยในป 2559 บริษัทฯ ไดนําเงินสดจากการเพิ่มทุน 150 ลานบาท และเงินสดรับจากการเบิกเงินกูยืม 220.00 ลานบาท นําไปชําระ
ภาระหนี้สินทั้งในสวนเปนเงินกูเบิกเกินบัญชี เงินกูยืมระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเชาระยะยาว ชําระดอกเบี้ยจายตามสัญญากูทางการเงิน
และจายเงินปนผลประจําป อยางไรก็ตามภาพรวมอัตราสวนสภาพคลองมีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยในป 2559 อัตราสวนสภาพคลองเทากับ 0.76 เทา
เทียบกับป 2558 ซึ่งมีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 0.55 เทา
(F) Cash ﬂow and liquidity
For the year ended 31 December 2016, the Company and its subsidiaries Cash and cash equivalents at the end of
the period were Baht 56.86 million, an increase of Baht 35.57 million. The details of each cash ﬂow are as follows.
• Net cash ﬂow from operating activities increase from the year 2015 is Baht 79.59 million.
• Net cash used in investing activities decreased by Baht 295.21 million compared to the year 2015.
• Net cash ﬂow from ﬁnancing activities decreased by Baht 205.18 million.
By 2015, the company has used cash from increasing capital of Baht 150 million and the proceeds from the
drawdown of Baht 220.00 million will be used to pay the overdraft , Long-term loans and long-term lease liabilities, pay
interest under ﬁnancial loan agreement. And pay the annual dividend. However, the overall liquidity ratio is likely to increase,
with 0.76 times in Y2016 compare to the 0.55 time in Y2015.
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ค่าµอบแทน¢อง¼ÙŒสอบบัÞชี
คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ครั้งที่ 38 วันที่ 20 เมษายน 2559 มีมติแตงตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
เป น ผู ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ และกํ า หนดค า ตอบแทนประจํ า ป 2559 รวมเป น เงิ น ทั้ ง สิ้ น 1,050,000 บาท และค า สอบบั ญ ชี ข อง
บริษัทยอย-บริษัท เอส เค อาร แมเนจเมนท จํากัด สําหรับรอบป 2559 เปนเงินรวม 235,000 บาท
คาบริการอื่น ๆ ( non-audit fee)
คาพาหนะ และเบ็ดเตล็ดประจําป จํานวนเงินรวม 65,792.04 บาท
Auditor’s Remuneration
Audit Fee The 38 th Annual General Shareholders’ Meeting in Y2016 held on April 20, 2016 reached a resolution
appointing an auditor attached to Dhammaniti Auditng Co.,Ltd. and remuneration for the Y2016, totaling 1,050,000 baht.
And the auditor & subsidiary company- SKR Management Co., Ltd. for the ﬁscal year 2016 a total of 235,000 baht.
Non-audit fee
Such as transportation and miscellaneous expenses for annually Y2016 was amount of
65,792.04 baht.
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General Information
ขอมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท : บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : โรงพยาบาลเอกชน
ที่ตั้งสํานักงานใหญ : 4/29 หมู 10 ถนนศรีนครินทร แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนบริษัท : บมจ.0107528000018
โทรศัพทท : 1728, 02-366-9900
โทรสาร : 0-2366-9942
เว็บไซต
ไซต : http://www.sikarin.com
อีเมล : contact@sikarin.com

General Information

Name of Company : Sikarin Public company Limited
Type of Business : Private Hospital
Head Ofﬁce Address : 4/29 Moo 10, Srinakarin
Road, Bang Na Sub-district, Bang Na District, Bangkok 10260
Registration Number : PCL 0107528000018
Telephone : 1728, 02-366-9900
Fax : 0-2366-9942
Website : http://www.sikarin.com
Email : contact@sikarin.com
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ขอมูลทั่วไป General Information

บริษัท ศิครินทร จํากัด (มหาชน) มีโรงพยาบาลเอกชน ภายใตการดําเนินงาน จํานวน 3 แหง ดังนี้ คือ
Sikarin Public Company Limited operates three private hospitals :
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Name of business

Address

No. of Register Beds

1. โรงพยาบาลศิครินทร
Sikarin Hospital

4/29 หมู 10 ถนนศรีนครินทร แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
4/29 Moo 10, Srinakarin Road,
Bang Na Sub-district, Bang Na District,
Bangkok 10260

235

2. โรงพยาบาลรัทรินทร
Rattarin Hospital

999/23-29 ถนนสุขุมวิท ตําบลบางปูใหม
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
999/23-29 Sukhumvit Rd, Bangpumai
Sub-district,Muang District,
SamutPrakan Province 10280

100

3. โรงพยาบาลศิครินทรหาดใหญ
Sikarin Hatyai Hospital

169 ถ.นิพัทธสงเคราะห 1 อ.หาดใหญ
จ.สงขลา 90110
169 Nipatsongkhroa1 rd, Hat Yai,
Songkhla, 90110

120

ทุนจดทะเบียน

จํานวน 981,561,197.50 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 151,009,415 หุน มูลคาหุนละ 6.50 บาท เรียกชําระแลวจํานวน
981,561,197.50 ลานบาท

Registered Capital :

Bt 981,561,197.50 million Bt, comprising 151,009,415 ordinary shares at the per value of Bt 6.50 per share.
Paid-up Bt 981,561,197.50 million.
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ขอมูลอางอิง

Reference Information

ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลของบริษัท ที่ออก
หลักทรัพย เพิม่ เติมไดจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป
(แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไวใน www.set.or.th
หรือเว็บไซตของ บริษัท www.sikarin.com

For investor, please visit www.set.or.th
for more information about SIKARIN PUBLIC COMPANY LIMITED (56-1 form) or visit www.sikarin.com

นายทะเบียนหลักทรัพย
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยชั้น 4, 6-7
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท : 0-2229-2800
โทรสาร : 0-2359-1259
เว็บไซต : www.tsd.co.th

Securities Registrar
Thailand Securities Depository Co.,Ltd.
62 Stock Exchange of Thailand Building, Fl. 4, 6-7
Ratchadapisek Road, Khlong Toei Sub-district,
Khlong Toei District, Bangkok 10110
Tel : 0-2229-2800
Fax : 0-2359-1259
Website : www.tsd.co.th
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