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สารจากประธานกรรมการ
"ปี 2558 นับเป็นก้าวย่างสำ�คัญทีส่ ดุ อีกปีหนึง่ ของโรงพยาบาลศิครินทร์ กล่าวคือ มีเหตุการณ์ส�ำ คัญ ๆ เกิด
ขึ้นหลายเหตุการณ์ ซึ่งล้วนเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าอย่างมั่นคงของโรงพยาบาลฯ ในอนาคต
อาทิ การปรับเปลีย่ นวิสยั ทัศน์ของโรงพยาบาลฯ ให้เป็น “ The Premium Community Hospital in Region”
เป้าหมายเพื่อขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น และครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคของประเทศอาเซียน การเปิด
บริการอาคาร 3 ซึ่งเป็นอาคารที่ให้บริการโรคเฉพาะทางโดยเฉพาะ การให้บริการเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วย
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) รวมทั้งการเปิดบริการศูนย์โรคหัวใจ ซึ่งให้บริการรักษาโรคหัวใจครบทุกมิติทั้งโดยการ
ผ่าตัด การใส่สายสวนขยายหลอดเลือด และการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยการจี้ด้วยความถี่คลื่นวิทยุ
กล่าวได้วา่ โรงพยาบาลศิครินทร์ได้ยกระดับการเป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางระดับสูงขึน้ อีกแห่งหนึง่ ในประเทศไทย
ด้านการรับรองระบบคุณภาพ นอกจากผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI แล้ว ยังผ่านการรับรองความ
เชีย่ วชาญรายโรค (CCPC) อีกด้วย โดยในปี 2557 ผ่านการรับรองโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตันเฉียบพลัน ปี
2558 ผ่านการรับรองโรคเบาหวาน ส่วนในปี 2559 ตัง้ เป้าหมายขอรับรองโรคกล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
(Acute MI) เพิ่มอีก 1 โรค ส่งผลให้โรงพยาบาลศิครินทร์เป็นที่รู้จักระดับโลกด้านความเชี่ยวชาญทางคลินิก
ส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม ยังคงดำ�รงไว้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งน่าภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มีผู้เข้าร่วมงานวิ่งการกุศล
“Sikarin Mini Marathorn” ครั้งที่ 6 มากกว่า 5,000 คน ส่วนโครงการคัดกรองเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิด
นับถึงปี 2558 มีเด็กได้รับการรักษาไปแล้วกว่า 131 ราย

นายเสนีย์ จิตตเกษม
ประธานกรรมการ บริษทั ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
Mr. Seni Chittakasem		
Chairman, Sikarin Public Company Limited.

สุดท้าย ผมใคร่ถือโอกาสนี้ขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุนทีมบริหาร
ด้วยดีตลอดมา

Message from the Chairman
2015 was another year that constituted an extremely important step for Sikarin Hospital: Several important events happened and all of
those events will have an impact on the strong growth of the hospital in the future, for example the change of the hospital’s vision to “The
Premium Community Hospital in Region”
Aiming to extend the client base and to cover the whole region of the ASEAN countries, the opening of Building 3, a building offering
services for specific diseases provided by new Medical Centers in this year, Magnetic Resonance Imaging (MRI), and the commencement
of services in the Heart Center, which offers Tertiary Care services for heart diseases with surgical operations, stent insertion and cardiac
arrhythmia treatments through Radiofrequency Ablation. We are proud to say that Sikarin Hospital has raised standards as a center of
specialized medicine in Thailand.
As for quality certifications, besides passing the JCI standard certification for Hospital Accreditation, we have also passed the clinical
Care Program Certification (CCPC). In 2014 we Accredited for Certification of Primary Stroke Program and in 2015 for Diabetes Mellitus Program.
For 2016 we have set the aim to apply for Certification for acute MI, which will make Sikarin Hospital known internationally for Standardize
treatment.
Social activities have been held continuously. We are very proud that more than 5,000 people took part in our charity run, the 6th
“Sikarin Mini Marathon”. As of 2015 In our screening program for children who suffered from congenital heart disease, more than 131
children since the start of the program have been treated.
Lastly, I would like to take this opportunity to express my gratitude to all shareholders who have always trusted and supported the
management team. Thank you very much to all.
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ Nature of Business
ประวัติความเป็นมา
		

บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)  ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2522 ภายใต้ชื่อ บริษัท สำ�โรงการแพทย์ จำ�กัด โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ ดำ�เนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ ต้นจำ�นวน 16 ล้านบาท ได้เริม่ ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล ใน พ.ศ.2522 และสำ�เร็จสามารถ
ดำ�เนินกิจการโรงพยาบาลได้ตั้งแต่ พ.ศ. 2524
ต่อมา เมื่อ พ.ศ. 2528 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใต้ชื่อ บริษัท ศิครินทร์
จำ�กัด (มหาชน) ณ ปัจจุบันมีกิจการโรงพยาบาลภายใต้การดำ�เนินงานของบริษัทฯ คือ
• โรงพยาบาลศิครินทร์ ตั้งอยู่เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 11 ไร่ 84
ตารางวา เปิดบริการอย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ 16 ธันวาคม 2536 มีเตียงรองรับผู้ป่วย 216 เตียง มีศักยภาพรองรับผู้ป่วยนอกได้เฉลี่ย 2,800
คนต่อวัน
• โรงพยาบาลรัทรินทร์ ตั้งอยู่เลขที่ 999/23-29 ตำ�บลบางปูใหม่ อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 1 ไร่ 46 ตารางวา เริ่ม
เปิดดำ�เนินการเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2536 มีเตียงรองรับผู้ป่วย 100 เตียง มีศักยภาพรองรับผู้ป่วยนอกได้เฉลี่ย 700 คนต่อวัน

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 is located at No. 4/29 Moo 10 Sri Nakharin Road, Bangna, Bangkok, with the land area of 11
rai 84 square wa, offically  inaugurated  on December 16th,1993. It has 216 patient beds with the potential to serve
approximately 2,800 outpatients per day.
• Rattarin hospital is located at No. 999/23-29 Bang Pu Mai Sub-district, Mueang District, Samut Prakan Province,
with the land area of 1 rai 46 square wa. Rattarin hospital started its operation on January 1st, 1993, with 100 patient
beds and the potential to serve approximately 700 outpatients per day.
3 Sikarin Hospital

บริการทางการแพทย์โรงพยาบาลศิครินทร์
โรงพยาบาลศิครินทร์เปิดให้บริการผูป้ ว่ ยจำ�นวน 4 อาคาร รวมพืน้ ทีใ่ ห้บริการ 58,581 ตารางเมตร
โด ยอาคาร 1 ให้บริการ ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ทอ่ คลินกิ อายุรกรรมทัว่ ไป ศูนย์ศลั ยกรรมกระดูกและข้อ ศูนย์อบุ ตั เิ หตุ-ฉุกเฉินและคลินกิ ศัลยกรรม ศูนย์กมุ าร
เวช ศูนย์ทนั ตกรรม ศูนย์ความงาม ศูนย์รงั สีวนิ จิ ฉัย ห้องปฏิบตั กิ าร ห้องผ่าตัด ห้องบริการไตเทียม ห้องกายภาพ หอผูป้ ว่ ยหนัก รวมทัง้ หอผูป้ ว่ ยหนักโรคหัวใจ      
หอผูป้ ว่ ยต่างประเทศและหอผูป้ ว่ ยหลังผ่าตัดหัวใจ
อาคาร 2 ให้บริการ ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางสตรี ศูนย์ตรวจสุขภาพ ศูนย์ผมู้ บี ตุ รยาก ห้องคลอด แผนกทารกแรกเกิด และหอผูป้ ว่ ย
อาคาร 3 เป็นอาคารสร้างใหม่ 14 ชัน้ บนเนือ้ ที่ 31,344 ตารางเมตร เริม่ เปิดให้บริการเมือ่ กลางปี พ.ศ. 2558 เป็นส่วนปรับขยายให้บริการทีม่ งุ่ เน้นศูนย์อายุรกรรม
เฉพาะทาง  อาทิ ศูนย์โรคหัวใจ  ศูนย์หลอดเลือดสมองและระบบประสาท ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ  ศูนย์ผา่ ตัดโดยการส่องกล้อง ศูนย์ตา หู คอ จมูก  
ศูนย์บริการลูกค้าต่างประเทศ บริการตรวจรังสี MRI และหอผูป้ ว่ ย
อาคาร 4 คือ อาคารประกันสังคม ให้บริการผูป้ ว่ ยด้านประกันสังคม บนเนือ้ ที่ 630 ตารางเมตร

Medical Service of Sikarin Hospital
Sikarin Hospital is open services for patients in 4 buildings. The total area of service provision is 58,581 square meters.
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.
The Second Building , it contains the Woman’s Health Center, Health Center (Check up),  Fertility Center, Delivery room, Nursery
department and the inpatient wards
The Third Building, the newly conctructed, 14-floor buliding 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, Throat),  International Medical Center, MRI Center and the best superior and
suit inpatient rooms.
The Forth Building is the social security building providing the service for the patients, special on social security in the area of
630 square meters.
ห้องตรวจผู้ป่วยนอก(OPD)

100 ห้อง  rooms

ห้องผู้ป่วยใน (Inpatient rooms)

216 เตียง beds

ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน  (Emergency rooms )

9 เตียง beds

ห้องผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ  (Cardiac Care Unit)

6  เตียง beds

ห้องผู้ป่วยหนัก  (Intensive Care Unit)

13 เตียง beds

ห้องตรวจทันตกรรม (Dental Unit)

9 ห้อง rooms

ห้องบริการไตเทียม (Hemodialysis Unit)

14 เตียง beds

ห้องผ่าตัด (Operating Room)

5 ห้อง rooms

และเปิดให้บริการ OPD Midnight Clinic โดยเปิดถึง 24.00 น. ประกอบด้วย 3 คลินคิ หลักคือ คลินคิ อายุรกรรม คลินคิ ศัลยกรรม และศูนย์กมุ าร
เวช โดยมีแพทย์วฒ
ุ บิ ตั รเชีย่ วชาญเฉพาะทางอยูป่ ระจำ�ตลอด 24 ชัว่ โมง
OPD Midnight Clinic is open for service until 12AM consisting of 3 main clinics; medical clinic, surgery clinic, and pediatric
center with  Pediatric Specialist available for 24-hour servicing.
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ศูนย์รักษาโรคและบริการทางการแพทย์

Medical Center and Medical Clinic

ศูนย์ โรคหัวใจ เป็นการเปิดบริการใหม่ครบวงจรในปี พ.ศ.2558
ให้บริการตรวจคัดกรองโรคหัวใจด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยเช่นเครื่องตรวจคลื่นหัวใจ (EKG) เครื่องตรวจคลื่นหัวใจขณะออกกำ�ลังกายโดยการ
วิ่งบนสายพาน (Exercise Stress Test) การใช้เครื่องที่มีคลื่นสะท้อนความถี่สูง (Echo) ที่สามารถดูการทำ�งานของหัวใจที่เป็นปัจจุบันและรายงาน
ผลได้ทันทีโดยมีอายุรแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจอยู่ประจำ�การและปรึกษาได้ตลอด 24 ชั่วโมง

HEART CENTER (is the new and complete service started in 2015.)
One of the hospital’s new center, started its full function last 2015, it provides services for patients who have heart
problems and those who are in need of routine heart check-up. This center is equipped with the latest innovations and
equipment needed for thorough investigations and accurate results such EKG 12 leads heart monitoring which monitors heart
electrical activity, Exercise stress test to determine how much stress your heart can manage before developing abnormal
rhythm and ischemia (not enough blood flow to the heart muscle), and Echocardiogram which can monitor real-time heart
activity. Immediate results will relayed by highly experienced professors and doctors which are in duty 24 hours.

		

ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ

ให้บริการได้ทั้งในเวลาปกติและภาวะฉุกเฉินเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจอุดตันซึ่งเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของการเสียชีวิตกะทันหัน ด้วยเครื่องมือ
ที่ทันสมัยและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมงโดยมีบริการที่สำ�คัญๆดังนี้
• ฉีดสีดูเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจเพื่อวินิจฉัยเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ      • ใส่สายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดหัวใจ
• ใส่สายสวนเพื่อรักษาลิ้นหัวใจที่ผิดปกติ                                    • จี้เพื่อรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ
• ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดชั่วคราวและถาวร                                 • ใส่เครื่องกระตุกหัวใจในผู้ป่วยที่มีหัวใจหยุดเต้นหรือผิดปกติเป็นพักๆ
และโรงพยาบาลฯ ยังได้ตั้งเป้าหมายพัฒนาคุณภาพการรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดให้เทียบเท่ามาตรฐานการรักษาในระดับสากล
โดยให้ได้รับการรับรองคุณภาพภายในปี พ.ศ.2559

		

CATH LAB

This unit is ready to 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 equipments
and devices manned by professional technicians, nurses and highly
experienced doctors 24 hours. who can perform the following procedures;
• Cardiac Angiography – a procedure to determine the patency or
   condition inside the coronary artery.
• Cardiac Catheterization – a catheter ( thin tube ) is inserted to treat
   abnormal heart valve.
• Defibrillator Implantation – ( permanent or temporary implants ) a minor surgery to put the device for patients at risk for       
   sudden cardiac death due to abnormal heart contractions.
By 2016, the hospital is aiming to get the certification for quality excellence in treating Myocardial Infarction by adhering
to the international standards set by the Joint Commission International ( JCI ).

		

ห้องผ่าตัดหัวใจ		

สามารถผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดหัวใจหรือเส้นเลือดแดงโป่งพองได้ทงั้ ในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินด้วยทีมแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านการผ่าตัด
หัวใจโดยการใช้เครื่องอุปกรณ์หัวใจและปอดเทียมขณะผ่าตัดด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และศักยภาพสูง

		

HEART SURGERY UNIT

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.
5 Sikarin Hospital

ศูนย์หลอดเลือดสมอง และระบบประสาท
โรงพยาบาลฯ ได้พฒ
ั นาศูนย์หลอดเลือดสมองและระบบประสาทเรือ่ ยมาเริม่ จากมี
แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านโรคหลอดเลือดสมองและระบบประสาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2558  ได้เพิม่
เครื่องมือที่จะทำ�ให้การตรวจมีความครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้นทั้งเครื่องตรวจการทำ�งาน
ของสมอง (EEG) เครื่องตรวจการนำ�ของเส้นประสาท (EMG) เครื่องCT 128 Slide และ
ล่าสุดคือ เครือ่ ง MRI (Magnetic Resonance Imaging)
นับว่าเป็นศูนย์หลอดเลือดสมองและระบบประสาทที่มีศักยภาพที่สุดในย่านนี้
นอกจากนัน้ ยังได้รบั การรับรองกระบวนการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตันเฉียบพลัน
เทียบเท่าในระดับมาตรฐานสากลจาก JCI โดยทีผ่ ปู้ ว่ ยทีม่ อี าการชา แขนขาอ่อนแรง มุมปากตก
พูดไม่ชัด ถ้ามาพบทีมแพทย์และทีมสหสาขาเพื่อให้การรักษาและวินิจฉัยอย่างรีบด่วน และทันท่วงที ภายในเวลาที่กำ�หนดท่านอาจมีโอกาสกลับมาใช้
ชีวิตตามปกติได้ ทั้งนี้ศูนย์หลอดเลือดสมองและระบบประสาท ตั้งอยู่บนชั้น 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 equipments 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 ). The stroke center is located on the 2nd floor of the Building 3.
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 4.5 hours from the time symptoms started to manifest. Within this time, our stroke team can still reverse the
symptoms back to normal. This program is proven and tested by the hospital to many of our patients.

ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ
โรคเบาหวานเป็นโรคที่พบมากเป็นอันดับ 3 ของโรงพยาบาลศิครินทร์ เพื่อให้การรักษาโรคเบาหวานมีคุณภาพมากที่สุด โรงพยาบาลฯ ได้
พัฒนาคุณภาพกระบวนการรักษาจนได้รับการรับรองในระดับมาตรฐานสากลจาก JCI เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2558  จากศักยภาพของทีม
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมสหสาขาทำ�ให้มีการขยายความรู้เรื่องโรคเบาหวานไปสู่ชุมชนมากขึ้น และจัดเป็นศูนย์ที่มีมาตรฐานด้านการรักษาโดยแพทย์
ผู้ชำ�นาญการเฉพาะทางและมีมาตรฐาน การดูแลผู้ป่วยที่มีคุณภาพสูงแห่งหนึ่ง

Diabetic 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.

ศูนย์ โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
โรงพยาบาลฯ ได้ปรับปรุงศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับโดยได้ย้ายมาเปิดบริการที่ชั้น 1 อาคาร 3 ที่สร้างใหม่โดยรวมOPD และ
ห้องส่องกล้องเข้าด้วยกันเพือ่ ความสะดวกของผูป้ ว่ ยและญาติมากขึน้ และได้เพิม่ เครือ่ งมือทีท่ นั สมัยของศูนย์สอ่ งกล้องเพือ่ ทำ�การรักษาได้มากขึน้ ดังนี้
• การส่องกล้องเพื่อวินิจฉัยและค้นหาโรคในระบบทางเดินอาหาร
• การส่องกล้องและตัดชิ้นเนื้อหรือติ่งเนื้อในระบบทางเดินอาหาร
• การส่องกล้องเพื่อรักษาภาวะเลือดออกในกระเพาะอาหาร
• การตรวจระบบทางเดินอาหารและลำ�ไส้เล็กโดยการกลืนแคปซูล
• การตรวจหาแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหาร
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• การตรวจและวินิจฉัยโรคระบบทางเดินหายใจ

GI & Scope Center
The hospital has developed a GI & scope center positioned in the 1st level of the third building combining the outpatient
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 on the Diseases of the respiratory system.

ศูนย์ผ่าตัดโดยการส่องกล้อง
การผ่าตัดผ่านกล้องแบบแผลเล็ก โรงพยาบาลฯ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่าตัดผ่านกล้อง ทั้งด้าน ศัลยกรรมทั่วไป เช่น ผ่าตัดถุงน้ำ�ดีผ่านกล้อง
ผ่าตัดไส้ตง่ิ ผ่านกล้อง  ผ่าตัดไส้เลือ่ น หรือการผ่าตัดทางสูตนิ รีเวช เช่น ผ่าตัดก้อนเนือ้ ในมดลูกผ่านกล้อง โดยให้ค�ำ ปรึกษาได้ทกุ วันทีศ่ นู ย์ผา่ ตัดผ่านกล้อง

		

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.

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ตัง้ อยูบ่ ริเวณชัน้ 1 อาคาร 1 ปัจจุบนั โรงพยาบาลฯ ได้ขยายห้องตรวจของศูนย์ศลั ยกรรมกระดูกและข้อเป็นจำ�นวน 6 ห้องตรวจเพือ่ รองรับ
ผูร้ บั บริการทีม่ จี �ำ นวนมากขึน้ พร้อมทัง้ ได้ขยายแผนกกายภาพบำ�บัดเพือ่ รองรับผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญ
ั หาเรือ่ งกระดูกและกล้ามเนือ้ นอกจากนีไ้ ด้ลงทุนทางด้าน
เครือ่ งมือผ่าตัดกระดูก เช่น การผ่าตัดกระดูกโดยการใช้กล้อง การเปลีย่ นข้อเข่า-ข้อสะโพก การผ่าตัดทางกระดูกทีไ่ ด้รบั อุบตั เิ หตุ เป็นต้น

Orthopedic Center & Physical Therapy Department
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, equipments 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.

ศูนย์ทันตกรรม
เป็นศูนย์ทันตกรรมครบวงจร โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบทุกด้าน
ของบริการทันตกรรม ให้ความสำ�คัญกับการป้องกันสภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้น
จากการรักษาทางทันตกรรม ด้วยมาตรฐานการรักษาทีท่ นั สมัย มัน่ ใจในความสะอาด
และปลอดเชือ้ สะดวกในการนัดหมายโดยสาขาทางทันตกรรมทีเ่ ปิดให้บริการมีดงั นี้
• ทันตกรรมทั่วไป เช่น อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบฟัน
• ทันตกรรมโรคปริทันต์โรคเหงือก เช่น เลือดออกตามไรฟัน
• ทันตกรรมจัดฟัน บริการทั้งจัดฟันด้านนอก ด้านใน จัดฟันแบบใส
• ทันตกรรมใส่ฟัน เช่น ฟันปลอมแบบถอดได้ สะพานฟัน ครอบฟัน รากเทียม
• ทันตกรรมรักษารากฟัน
• ทันตกรรมเด็ก เช่น การดูแลฟันน้ำ�นม ใส่เครื่องมือกันฟันล้ม
• ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก เช่น ผ่าฟันคุด ผ่าตัดในช่องปาก อุบัติเหตุเกี่ยวกับช่องปาก กราม ขากรรไกร
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Dental Clinic
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 Periodontitis and 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.

ศูนย์รังสีวินิจฉัย
ปี พ.ศ. 2558  โรงพยาบาลฯ ได้ขยายทางด้านการตรวจทางรังสีให้ครอบคลุม
มากขึ้น รวมทั้งเปลี่ยนระบบจากการพิมพ์แผ่นฟิล์มเป็นระบบ Digital เพื่อให้แพทย์
สามารถแปลผลการตรวจได้อย่างรวดเร็วและสะดวกกับการเก็บแผ่นฟิล์มมากขึ้น กรณี
ผู้ป่วยต้องการผลไปให้แพทย์ท่านอื่น สามารถนำ�กลับในรูปแบบแผ่นซีดีได้ โดยปัจจุบัน
โรงพยาบาลฯ มีเครื่องเอ็กซเรย์ที่ให้บริการครอบคลุมมากที่สุดในย่านนี้ ทั้งเครื่อง
CT 128 Slide และเครื่องMRI ที่นำ�เข้าใหม่ล่าสุดในปี 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.

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ตั ้ ง อยู ่ บ ริ เ วณชั ้ น 2 อาคาร 2  เป็ น ศู น ย์ ต รวจสุ ข ภาพครบวงจรรู ป แบบ
One Stop Service มีบริการเอ็กซ์เรย์ เจาะเลือด และอืน่ ๆ อยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ดียวกัน ให้บริการ
แบบกระชับรวดเร็วและได้รับผลการตรวจในรูปแบบที่เป็นเล่มหรือผ่านแอพพลิเคชั่น  
โดยให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน ตรวจสุขภาพก่อนทำ�ประกัน
ตรวจสุขภาพเพื่อไปต่างประเทศ และค้นหาโรคเบื้องต้น เพื่อท่านจะได้ทำ�การรักษาตั้งแต่
เนิน่ ๆ พร้อมบริการอาหารว่างเพือ่ สุขภาพพร้อมเสิรฟ
์ ระหว่างรอผลเลือดและเอ็กซเรย์

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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ห้องปฏิบัติการ
ให้บริการตรวจเลือดและสิง่ ส่งตรวจทุกชนิดเพือ่ ให้แพทย์วนิ จิ ฉัยโรคได้อย่างรวดเร็ว
ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและรองรับสิ่งส่งตรวจ (Specimen) ได้มากกว่า 10,000
Specimen ต่อวัน รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพภายในได้มาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์และพัฒนาการรายงานผลการตรวจ โดยแพทย์สามารถดูผลการตรวจจากระบบ
คอมพิวเตอร์โดยตรงทำ�ให้ลดความคลาดเคลื่อนของผลการตรวจได้มากขึ้น นอกจากนี้
ยังให้บริการเลือดและส่วนประกอบของเลือดที่รวดเร็ว 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.

ศูนย์ตา หู คอ จมูก
ตา หู คอ จมูก นับเป็นอวัยวะสำ�คัญต่อการดำ�รงชีวิต จึงต้องการการตรวจรักษาอย่างละเอียดด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง
พร้อมเครื่องมือในการตรวจรักษาอย่างทันสมัย นอกจากนี้  ยังมีจักษุแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างเบ้าตาและเปลือกตา จักษุ
แพทย์เฉพาะทางด้านต้อหิน / ด้านกระจกตา และด้านจอประสาทตาด้วย โดยศูนย์ตา หู คอ จมูก ตั้งอยู่บริเวณชั้น 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.

ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางสตรี
ตัง้ อยูบ่ ริเวณ ชัน้ 1 อาคาร 2 บริการตรวจรักษาสตรีอย่างครบวงจร ประกอบด้วย
ศูนย์รกั ษาโรคทางนรีเวช ศูนย์คณ
ุ แม่ตง้ั ครรภ์ ศูนย์ผา่ ตัดผ่านกล้องทางนรีเวช และศูนย์
ผู้มีบุตรยาก (บริเวณชั้น 3 อาคาร 2) มีสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ครบทุก
สาขา โดยเฉพาะศูนย์ผมู้ บี ตุ รยาก โรงพยาบาลฯ ได้ปรับปรุงเป็นศูนย์การแพทย์ครบวงจร
มีห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนเป็นของโรงพยาบาลฯ 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 post natal 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.

ศูนย์กุมารเวช
เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 7.00 - 24.00 น. รวมทั้งหลังเวลา 24.00 น. โดย
กุมารแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญทุกสาขา  คนไข้เด็กนับเป็นคนไข้ทม่ี จี �ำ นวนมากในแต่ละวัน จึงเป็น
อีกหนึง่ ศูนย์ทโ่ี รงพยาบาลฯ ให้ความสำ�คัญ มีการจัดพืน้ ทีเ่ ฉพาะแยกกันระหว่างเด็กป่วย
และเด็กทีม่ าฉีดวัคซีนหรือมาปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านอืน่ ๆ  พร้อมทัง้ จัดสถานทีต่ รวจ
ให้เป็นเมืองแห่งจินตนาการของเด็ก เพือ่ สร้างบรรยากาศให้คนไข้เด็กคลายกังวลจากการพบ
แพทย์ โดยศูนย์กมุ ารเวช ตัง้ อยูบ่ ริเวณชัน้ 2 อาคาร 1 และมีแผนจะขยายบริการเป็นศูนย์
เฉพาะทางของเด็ก บริเวณอาคาร 3 ภายในปี 2560
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Children Center
The children center’s outpatient regular services open from 7am till 12 midnight but it can still accept cases after
12 midnight 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.

ศูนย์อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน และ คลินิกศัลยกรรม
โรงพยาบาลฯ ได้ตระหนักถึงความพร้อมและความสำ�คัญในการดูแลผูป้ ว่ ยอย่างเร่งด่วนและทันท่วงที โดยคำ�นึงถึงความปลอดภัยและโอกาสใน
การรอดชีวติ ของผูป้ ว่ ย จึงได้จดั ให้มแี พทย์ทมี่ ปี ระสบการณ์หลายสาขาและทีมสหวิชาชีพ พร้อมดูแลผูป้ ว่ ยในเวลาฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที นอกจากนีม้ ี
บริการรถพยาบาลฉุกเฉินรับ - ส่ง ผูป้ ว่ ยมาโรงพยาบาลฯ ด้วย โรงพยาบาลฯ ได้จดั แพทย์เฉพาะทางเวชปฏิบตั ฉิ กุ เฉินประจำ�ทีศ่ นู ย์อบุ ตั เิ หตุ – ฉุกเฉิน
ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ท่านได้รับการแก้ไขภาวะฉุกเฉินอย่างทันท่วงทีและเหมาะสม และได้รับการรับรองในระดับสากลกรณีโรคหลอดเลือดสมองที่มี
ภาวะฉุกเฉิน นอกจากนี้ โรงพยาบาลฯ มีแผนจะดำ�เนินการรับรองภาวะฉุกเฉินทางด้านหัวใจ ในปี 2559

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 ) for stroke emergency program which can reverse stroke symptoms dramatically if the patient will be brought to
hospital within 4.5 hours from the time the stroke symptoms appears. By 2016, this  center  is  aiming  to  be  certified by
JCI for heart emergency program which will definitely give benefit for our patients with heart problems.

ศูนย์ความงามศิครินทร์
บริการด้านศัลยกรรมความงาม และผิวหนัง  ด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ และเทคโนโลยีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงและทันสมัย มั่นใจในความ
สะอาดและปลอดภัย ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมและความงาม โดยจัดสถานที่เป็นแบบ One Stop Service
เพื่อความสะดวก และเป็นส่วนตัวแก่ผู้รับบริการ โดยศูนย์ความงามศิครินทร์ตั้งอยู่บริเวณชั้น 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.

ศูนย์บริการลูกค้าต่างประเทศ
ตัง้ อยูบ่ ริเวณชัน้ 2 อาคาร 3 ให้บริการลูกค้าต่างประเทศ ทัง้ ทีพ
่ กั อาศัยอยูใ่ นเมืองไทย
และผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ โดยแพทย์ผู้ชำ�นาญการรักษาที่มีมาตรฐาน ด้วยภาษา
ต่างประเทศ พร้อมบริการล่ามหลายภาษา เพื่อสะดวกในสื่อสารและการรักษา นอกจากนี้
ยังมีบริการประสานงานและอำ�นวยความสะดวกในการเดินทางไปและมาจากต่างประเทศด้วย
ทำ�ให้ในปีนม้ี ชี าวต่างประเทศให้ความสนใจและเชือ่ มัน่ เดินทางเข้ามารักษาทีโ่ รงพยาบาลศิครินทร์
มากขึ้นเป็นจำ�นวนมาก

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
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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 liason, medical
visa extension, insurance GOP processing, and international care are also provided. This center is located on the 2nd floor on
the building 3.		
		

		
		

โรงพยาบาลศิครินทร์ ได้มงุ่ เน้นและปรับปรุงพัฒนาด้านการแพทย์ให้ทนั สมัยตามมาตรฐานสากล พร้อมพัฒนาบุคคลากร ให้สามารถให้บริการได้
ถูกต้องด้วยหลักวิชาการทางการแพทย์เพือ่ ความปลอดภัยสูงสุดแก่ผรู้ บั บริการ และยังมุง่ เน้นการให้บริการแก่ลกู ค้าประดุจครอบครัว จนได้ผา่ นการรับรอง
มาตรฐานโรงพยาบาลในประเทศ  HA (Hospital Accreditation) และมาตรฐานโรงพยาบาลสากล JCI (Joint Commission International) ดังนี้ี
• ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI ทัง้ ระบบ เมือ่ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
• Re-accredit ครัง้ ที่ 1 เมือ่ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558
• ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI ด้านโรคหลอดเลือดในสมองตีบอุดตันเฉียบพลัน (Primary Stroke Program) เมือ่ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
• ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI ด้านโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 (Diabetes Mellitus Program) เมือ่ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
• ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (องค์การมหาชน) เมือ่ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
• Re-accredit ครัง้ ที่ 1 เมือ่ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2552
• Re-accredit ครัง้ ที่ 2 เมือ่ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555
		
		
Sikarin Hospital focuses on the improvement of its medical services to achieve modernization and excellence by adhering  
to 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  itself
as “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.
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บริการทางการแพทย์โรงพยาบาลรัทรินทร์์
โรงพยาบาลรัทรินทร์ ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท กม. ที่ 34 ให้บริการด้วยขนาด 100 เตียง
อยู่ห่างจาก โรงพยาบาลศิครินทร์เพียง 16 กิโลเมตร จึงสามารถใช้ทรัพยากรที่สำ�คัญและจำ�เป็น
ร่วมกันได้ ทำ�ให้ประหยัดต้นทุนในการบริหารทรัพยากรได้มากขึ้น โรงพยาบาลรัทรินทร์มีลูกค้า
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมบางปู และบริษัทในเขตบางปูใหม่ อีกทั้งครอบครัว
ปานกลางในเขตบางปูใหม่และคลองด่าน เป็นต้น
โรงพยาบาลรัทรินทร์มีห้องตรวจและห้องตรวจฉุกเฉินจำ�นวน 10 ห้อง มีจำ�นวนห้องพัก
ผูป้ ว่ ยทัง้ สิน้   60 เตียง  สำ�หรับโรงพยาบาลรัทรินทร์ ได้รบั การบริหารคุณภาพ ผ่านการรับรองระบบ
ISO 9001 และผ่านการรับรองคุณภาพระบบ HA ขัน้ ที่ 2 มีแพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์ 111 ท่าน
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. Both
hospitals are well equipped and its managements are mutually related allowing sharing of essential resources for the  greater
benefit of the service users of both hospital. This hospital deals with patients from groups of companies in Bangpoo Industrial
state and many companies situated  in Bangpoo Mai as well as the medium class households in the areas like Klong Dan,
Bangpoo Mai and the nearby places.
Rattarin Hospital has 10 diagnosis and emergency rooms. There are totally 60 beds for inpatients. Rattarin Hospital is certified with
the quality management through ISO 9001 accreditation and HA, level 2, accreditation. There are 111 doctors and medical staffs.
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การตลาด และภาวะการแข่งขัน Marketing and competitive conditions
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2558 ยังอยู่ในสภาพที่ทรงตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา การเติบโตบางหมวดไม่ดีนัก เช่น การส่งออก ขณะที่การ
ท่องเที่ยวยังอยู่ในสภาพที่พอไปได้ ส่วนการเติบโตของผลิตภัณฑ์บางราย (GDP) อยู่ที่ร้อยละ 2.8 ซึ่งใกล้เคียงกับการเติบโตของ GDP โลก แต่น้อย
กว่าการเติบโตของกลุ่มในประเทศอาเซียน อย่างไรก็ตามสำ�หรับกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลแล้วกล่าวได้ว่ายังมีปัจจัยบวกอยู่หลายประการ มากกว่ากลุ่ม
ธุรกิจทั่วไป อาทิ
การเติบโตของการท่องเที่ยวและทัวร์สุขภาพ
การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ จากกลุม่ ประเทศเจริญแล้วทีป่ ระสบปัญหาค่าใช้จา่ ยด้านสุขภาพสูง กับกลุม่ ประเทศกำ�ลังพัฒนา
ที่ระบบการรักษาพยาบาลไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตามการให้บริการแก่ผู้ป่วยกลุ่มนี้ โรงพยาบาลต้องมีความพร้อมหลายประการ เช่น ความเชี่ยวชาญ
ทางคลินิกระดับสูง เพราะผู้ป่วยมักจะเป็นโรคที่มีความซับซ้อนในการรักษา จึงต้องการเดินทางมารักษาต่างประเทศ   รวมทั้งการจัดการระบบประกัน
ระหว่างประเทศ และระบบบริการอื่นๆ จะต้องอยู่ในระดับสากล
การเติบโตของกลุ่มผู้สูงอายุภายในประเทศ
ควบคู่ไปกับความเจริญทางด้านสาธารณสุข คนไทยจะมีอายุขัยเพิ่มสูงขึ้น โดยปัจจุบันอายุขัยเฉลี่ยอยู่ที่ ผู้หญิง 74.5 ปีและในผู้ชาย 69.9 ปี และ
คาดกันว่าภายในปี 2568 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) เต็มรูปแบบ ผลต่อเนื่องจากการเติบโตของประชากรกลุ่มนี้ ได้แก่
การเจ็บป่วยด้วยโรคที่มีความซับซ้อน รวมทั้งกลุ่มโรคเรื้อรังจะกลายเป็นการเจ็บป่วยกลุ่มใหญ่ของประเทศ ส่งผลเชิงบวกต่อโรงพยาบาลที่มีความ
เชี่ยวชาญทางคลินิกระดับสูง ส่วนโรงพยาบาลทั่วไป (General Hospital) จะไม่ได้รับประโยชน์มากนัก
ประชาคมอาเซียน (AEC) เริ่มมีผลในทางปฏิบัติ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกลุ่มประเทศอาเซียน เริ่มมีผลทางกฎหมายแล้ว ตั้งแต่ปลายปี 2558 ในอดีตประชากรของกลุ่มประเทศอาเซียนก็เดิน
ทางมารักษาพยาบาลนอกประเทศอยู่แล้ว เช่น มารักษาพยาบาลที่ประเทศสิงคโปร์ หรือประเทศไทย เป็นต้น แต่จำ�นวนจะจำ�กัดอยู่ที่ประชากรกลุ่มที่
มีฐานะดี และจำ�กัดเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียง และมีมาตรฐานการรักษาดีเท่านั้น แต่เมื่อการรวมกลุ่มของประเทศอาเซียนมีผล
ทางกฎหมายแล้ว ส่งผลให้เกิดการเคลือ่ นย้ายแรงงานระหว่างประเทศสมาชิกได้คอ่ นข้างเสรี กลุม่ ผูป้ ว่ ยจึงขยายฐานมายังกลุม่ ผูม้ รี ายได้ปานกลางด้วย
ส่งผลให้โรงพยาบาลทั่วไป (General Hospital) ในประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการเติบโตของประชากรกลุ่มนี้
การรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสูงในประเทศไทย
ประเทศไทยเป็นหนึง่ ในประเทศทีม่ โี รงพยาบาลผ่านการรับรองระบบมาตรฐานสากล Joint Commission International Accreditation (JCI) มาก
ถึง 42 โรงพยาบาล ทำ�ให้เกิดการรับรูใ้ นวงกว้างระดับโลก ในแง่ประเทศไทยเป็นหนึง่ ในประเทศทีม่ คี วามเป็นเลิศด้านการแพทย์ สถาบันรับรองมาตรฐาน
ที่ว่าเหล่านี้ ช่วยให้ชาวต่างชาติรู้จักโรงพยาบาลในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมั่นใจต่อคุณภาพของโรงพยาบาลมากยิ่งขึ้นเช่นกัน
		
The overall image of the Thai economy in 2015 was still in a steady state compared to the preceding year. The
growth of some groups (such as export) was not very good. At the same time, however, tourism is in passable conditions.
The GDP growth in some cases is at 2.8 percent, which is close to the GDP growth of the world but smaller than the
growth of the ASEAN countries. However, it can be said that the hospital business sector still offers more plus points
than general business sectors, for example:
The growth of health tourism and tours
Health tourism still grows continuously, both from developed countries, which face problems of high costs for health
treatment and from developing countries with insufficient medical treatment systems. However, to provide services
to this group of patients, hospitals must be prepared in various aspects, such as in terms of high clinical expertise as
patients often suffer from diseases for which treatment is complex– which is why they need to go abroad for treatment.
Also the management for international insurance systems and other service systems must be on international level.
The growth of the group of elderly people in the country
Along with public health development, the life span of Thais will increase. The current average life span is 74.5 years for
women and 69.9 years for men and it is estimated that by 2025 Thailand will be a full-scale aging society. Consequences
of this population group’s growth include patient conditions with complex diseases. Also the group with chronic diseases
will become a large patient group of the country. This will have positive effects on hospitals with high clinical expertise.
General hospitals will not profit a lot from this.
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The AEC starts having practical consequences
The ASEAN countries’ formation of ASEAN has started to bring legal effects in the end of 2015. Also in the pastpeople
from the ASEAN countries have gone abroad for hospital treatment, for example for hospital treatment in Singapore
and Thailand. However, the number was limited to the wealthy group of the population. There were also restrictions
to large and famous private hospitals and good treatment standards. But since the formation of the group of ASEAN
countries has had legal effects, there have been relatively free movements of work force between the member countries.
Consequently, the group of patients has grown and now also includes the middle-income group. General hospitals in
Thailand have therefore gained benefit from the growth of this population group.
High-class standard certification of hospitals in Thailand
Thailand is a country in which 42 hospitals have passed certification for international standards with the Joint Commission
International Accreditation (JCI), which has led to a worldwide perception of Thailand as a country of medical excellence.
These accredited institutions have contributed to an even better knowledge of Thai hospitals among foreigners and also
to even more confidence in the quality of hospitals.

ปัจจัยหลักในการแข่งขัน (Key success factors)

จากบริบทของสภาพแวดล้อมข้างต้น การจะดำ�รงศักยภาพในการแข่งขันไว้ได้ในระยะยาว โรงพยาบาลจะต้องมีความสามารถในด้านต่างๆ
เหล่านี้เป็นองค์ประกอบ
1.ความเชีย่ วชาญทางการแพทย์ระดับสูง จะเห็นว่าการเติบโตของกลุม่ ลูกค้าต่างชาติกด็ ี การเติบโตของกลุม่ ประชากรผูส้ งู อายุภายในประเทศ
ก็ดี ล้วนแต่เป็นกลุม่ ทีต่ อ้ งอาศัยความเชีย่ วชาญทางการแพทย์ระดับสูงทัง้ สิน้ ดังนัน้ ในระยะ 3-5 ปีทผี่ า่ นมาจะเห็นภาพของการปรับตัวของโรงพยาบาล
ไทย ที่มุ่งพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเอง ให้มีความเชี่ยวชาญทางคลินิกระดับสูงเพิ่มขึ้น
2.ระบบบริการและสิ่งอำ�นวยความสะดวก (Facilities) โรงพยาบาลเอกชนในไทย พัฒนาถึงจุดทีถ่ ูกคาดหวังทั้งจากผู้ป่วยภายในประเทศและ
ต่างประเทศว่า มีคณ
ุ ภาพระดับสูงทัง้ ด้านการแพทย์ ด้านสิง่ อำ�นวยความสะดวก รวมทัง้ ด้านการบริการโดยรวม ดังนัน้ การทีจ่ ะคงความสามารถในการ
แข่งขันไว้ได้ จะต้องพัฒนาด้านบริการควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านคลินิกด้วย
3.การรับรองระบบคุณภาพระดับโลกโดยเฉพาะอย่างยิง่ มาตรฐาน JCI และ CCPC ช่วยให้ทงั้ ผูป้ ว่ ย  ตัวแทนทัวร์สขุ ภาพ (Medical Agency)
รวมทั้งบริษัทประกันสุขภาพต่างๆ ได้รู้จัก และมีความเชื่อมั่นต่อโรงพยาบาลอย่างกว้างขวางในแง่การเป็นโรงพยาบาลคุณภาพระดับสูง
Owing to the context and conditions as above, hospitals must have abilities in various areas as basic elements so
that they can sustain their competitive potential on the longterm:
1. High-class expertise Despite the growth of the group of international clients and the growth of the elderly population
within the country, these groups also need to upgrade to high-class medical expertise. That is why in the period of the
preceding 3-5 years we see how Thai hospitals adapt aiming to develop and to increase their potential for more high-class
clinical expertise.
2. Service systems and facilities of private hospitals in Thailand have developed to a point where domestic and foreign
patients are confident that they offer high-class quality in terms of medicine, facilities and overall service. That is why there
must be service development along with clinical development so that they can sustain competitive potential.
3. International quality certifications, especially JCI and CCPC standards, help let patients, medical agencies and health
insurance companies know and trust hospitals on a broad basis as hospitals with high-class quality.
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กลยุทธ์ในการแข่งขัน (Strategies in competition)
เพือ่ ให้สอดคล้องกับบริบทของสภาพแวดล้อมในการแข่งขัน ระยะ 3-5 ปี ทีผ่ า่ นมา โรงพยาบาลศิครินทร์ได้มงุ่ พัฒนาศักยภาพทางคลินกิ ให้มคี วาม
เชีย่ วชาญทางการแพทย์ระดับสูงทัง้ ด้านจำ�นวนแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ และเครือ่ งมือทางการแพทย์ เช่น การเปิดศูนย์หลอดเลือดสมองและระบบประสาท ศูนย์โรค
ทางเดินอาหารและตับ ศูนย์โรคเบาหวาน รวมทัง้ ศูนย์โรคหัวใจ การเปิดอาคารใหม่เพือ่ รองรับระบบบริการ และสิง่ อำ�นวยความสะดวก facilities เพิม่ ขึน้ เพือ่ ให้
บริการแก่ผปู้ ว่ ยครบทุกมิติ ควบคูไ่ ปกับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลระดับโลก ทัง้ มาตรฐานระดับโรงพยาบาล (JCI) และมาตรฐานทางคลินกิ รายโรค (CCPC)
รวมถึงการพัฒนาด้านบริการและสิง่ อำ�นวยความสะดวกอืน่ ๆ ทำ�ให้สามารถรองรับลูกค้าได้ทง้ั ภูมภิ าค เช่น วอร์ดผูป้ ว่ ยต่างชาติ ระบบการเคลมประกันระหว่าง
ประเทศ รวมทัง้ การมีหน่วยงาน International Medical Center ทีค่ อยอำ�นวยความสะดวกและประสานกิจการระหว่างประเทศ นอกจากนีค้ วามเชีย่ วชาญ
ทางการแพทย์ระดับสูงของโรงพยาบาลศิครินทร์ ยังส่งผลต่อการรับ Refer ผูป้ ว่ ยจากโรงพยาบาลอืน่ ๆ ทัง้ ในประเทศและภูมภิ าคใกล้เคียงอีกด้วย
		
To respond to the context and conditions of competition,  Sikarin Hospital has over the last 3-5 years focused on
the development of clinical potintial aiming for high-level expertise in terms of quantity of expert doctors and medical
equipment, for example : with the opening of Neurology Center and Stroke Center, Gastroenterology and Scope Center,  
Diabetes and Endocrine Center and a Heart Center with international level hospital standards by the Joint Commission
International Accreditation (JCI) and international standards for diseases with the Clinical Care Programm Certification (CCPC)
for Primary Stroke and Diabetes Mellitus. Beyond that, in mid 2015, Sikarin Hospital opened another new building with 14
floors, which focuses on specialized clinical services on full-scale level with all sort of facilities.
The determination for development as a high-class specialized clinical center combined with the certification of
hospital standardson international level through JCI/CCPC does not only concentrate specifically on more international
patients but also serves to modify strategies so that they correspond to Thai patients’ behavior. There is more knowledge
about health and treatment systems now and there is therefore a trend to receive services in hospitals with specialized
expert knowledge rather than treatment in general hospitals. The development of high-class specialized medical centers
also benefits from patients, who are referred from domestic and foreign general hospitals.
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โรงพยาบาลศิคร�นทร ผานการรับรองมาตรฐาน
โรงพยาบาลระดับสากล

JCI

(Joint Commission International)

Re Accredited

มาตรฐานระดับสากลทั้งโรงพยาบาล

Primary Stroke Program
โรคหลอดเลือดสมอง

Diabetes Mellitus Program
โรคเบาหวาน
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คณะกรรมการบริษัท Board of Directors
นายเสนีย์ จิตตเกษม
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
อายุ 61 ปี
Mr. Seni  Chittakasem
Chairman (Independent Director)
Age 61 years

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• ปริญญาตรี นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรม
• หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุน่ ที่ 31 วิทยาลัยการปกครอง
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) หลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 76/2008
• หลักสูตรนายอำ�เภอ รุน่ ที่ 28 วิทยาลัยการปกครอง
ประสบการณ์การทำ�งาน
ปัจจุบัน                กรรมการ การยางแห่งประเทศไทย
2557 – ปัจจุบัน      ปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระจำ�สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ ผูป้ ระสานงาน               
                          โครงการ ก่อสร้างพิพธิ ภัณฑ์ธรรมเจดียพ
์ ระธรรม
                          วิสทุ ธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
2557 – ปัจจุบัน      ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
                        บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน      ประธานมูลนิธิยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
                        (เสนีย์ จิตตเกษม)
2554 – ปัจจุบัน      ประธานมูลนิธิเพื่อพัฒนาเมืองน่าน (มพน.)
2556 – 2558        ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
                        จังหวัดอุดรธานี
2555 – 2557        ผู้ว่าราชการ จังหวัดอุดรธานี
2551 – 2557        กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
                        บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
2555 – 2555        ผู้ว่าราชการ จังหวัดระยอง
2554 – 2555        ผู้ว่าราชการ จังหวัดตรัง
2553 – 2554        ผู้ว่าราชการ จังหวัดน่าน
2552 – 2553        ผู้ว่าราชการ จังหวัดชลบุรี
2550 – 2552        ผู้ว่าราชการ จังหวัดศรีสะเกษ
2549 – 2550        รองผู้ว่าราชการ จังหวัดอุบลราชธานี
2544 – 2549        รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสุรินทร์
2542 – 2544        ผู้อำ�นวยการสำ�นักกิจการความมั่นคงภายใน
                        กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
2540 – 2542        ผู้อำ�นวยการส่วนกิจการมวลชน สำ�นักงาน
                        ประสานงานมวลชน กรมการปกครอง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* 0.19% (228,000 หุ้น) (ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2558)
หมายเหตุ * : สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั รวมคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ (ถ้ามี)
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Education
• Master of Arts, Ramkhamhaeng University,
• Master of Educational Administration, Ramkhamhaeng University,
• Bachelor of Laws, Ramkhamhaeng Universiry,
• Bachelor of Political Science, Chulalongkorn University.
Relevant Training
• Administrator Program at Institute of Administration Development, Batch 31,
• Thai Institute of Directors Association (IOD), Director Accreditation Program
(DAP), Batch 76/2008,
• Sheriff Program at Institute of Administration Development, Batch 28.
Work Experience
The present
2014 – the present            

2014 – the present            
2014 – the present            
2014– the present             
2013 – 2015
2012 – 2014
2008 – 2014                       
2012 – 2012
2011 – 2012
2010 – 2011
2009 – 2010
2007 – 2009
2006 – 2007
2001 – 2006
1999 – 2001
1997 – 1999

SKR Shareholding Ratio*

Director, Rubber Authority of Thailand,
Officer of The Chulabhorn  Research  
Institute, Project coordinator of  
Thammachedee  Museum Construction  
PhraDhammavisutdhmongkol
( Laungta  Maha  Boa  Yannasampanno)
Chairman (Independent Director),
Sikarin Public Company Limited,
Chairman, Strategy for Development
(Seni Chittakasem) Foundation,
Chairman, Nan Province Development Foundation,
Chairman, Provincial Election Commission of
Udon Thani,
Provincial Governor, Udon Thani Province,
Director and Director of the Compensation
Committee, Sikarin Public Company Limited,
Provincial Governor, Rayong Province,
Provincial Governor, Trang Province,
Provincial Governor, Nan Province,
Provincial Governor, Chonburi Province,
Provincial Governor, Si Sa Ket Province,
Deputy Provincial Governor, Ubon Ratchathani
Province,
Deputy Provincial Governor, Surin Province,
Director, internal Security Office, Local
Administration Department, Ministry of Interior,
Director, Mass Media Section, Office of Mass
Media Relationship, Local Administration
Department.
0.19% (228,000 shares)
(December 24th, 2015)

Noted*: Outstanding share ratio includes spouses and dependents (if any).

พลตำ�รวจโทจารักษ์ แสงทวีป
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
อายุ 80 ปี
Pol. Lt. Gen. Jarax  Sangtaweep
Vice Chairman and
Chairman of the Executive Committee
Age  80 years

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำ�รวจ
การฝึกอบรม
• หลักสูตร Corporate Governance Report of Thai Listed
Companies
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) หลักสูตร Director
Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 51/2004
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) หลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 12/2004
• หลักสูตร Chairman 2000 รุน่ ที่ 10/2004
ประสบการณ์การทำ�งาน
2549 – ปัจจุบนั
รองประธานกรรมการ
บริษทั ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
2545 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการบริหาร
บริษทั ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
2550 – 2551
ประธานกรรมการ บริษทั จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้�ำ ภาคตะวันออก จำ�กัด (มหาชน)
2545 – 2549
ประธานกรรมการ
บริษทั ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
2537 – 2539
ผูบ้ ญ
ั ชาการศึกษา กรมตำ�รวจ

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั *

0.06% (72,960 หุน้ )
(ณ วันที  ่ 24 ธันวาคม 2558)

หมายเหตุ * : สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั รวมคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ (ถ้ามี)

Education
• Bachelor of Public Administration, the Royal Police Cadet
Academy.
Relevant Training
• Corporate Governance Report of Thai Listed Companies
Program,
• Thai Institute of Directors Association (IOD), Director
Certification Program (DCP), Batch 51/2004,
• Thai Institute of Directors Association (IOD), Director
Accreditation Program (DAP), Batch 12/2004,
• Chairman 2000 Course, Batch 10/2004.
Work Experience
2006 – the present

Vice Chairman, Sikarin Public
Company Limited,
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
0.06 % (72,960 Shares)
(December 24th, 2015)
Noted*: Outstanding share ratio includes spouses and dependents (if any).
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คณะกรรมการบริษัท Board of Directors

นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย
รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ  59 ปี  
Mr. Sakchai  Tanaboonchai
Vice Chairman (Independent Director) and
Chairman of the Compensation Committee
Age 59 years

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาเอก กิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ American Coastline
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• วุฒิบัตร หลักสูตรสังคมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• วุฒิบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์
  สถาบันวิทยาการการค้า (TEPCOT) รุ่นที่ 2
การฝึกอบรม		
• หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9/2009
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 12/2004
ประสบการณ์การทำ�งาน
  2557 - ปัจจุบัน
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติิ
2557 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมาธิการสวัสดิการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2557 - ปัจจุบัน
กรรมาธิการต่างประเทศ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2557 - ปัจจุบัน
กรรมาธิการสื่อสารและเทคโนโลยี
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2556 – ปัจจุบัน     กรรมการ บริษทั มิลล์คอน สตีล จำ�กัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน)
2550 – ปัจจุบัน
กรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า
2550 – ปัจจุบัน
ประธานสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม
2550 – ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท S.A.S. CTAMAD
Co., Ltd. โรงแรมเมเลียฮานอย  สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม
2545 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
2542 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็ปป้า จำ�กัด
2549 – 2551
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2549 – 2550
กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค
2548 – 2550
กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรม
2543 – 2546
กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
2539 – 2543
สมาชิกวุฒิสภา
2536 – 2539
กรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*

ไม่มี (ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2558)

หมายเหตุ * : สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั รวมคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ (ถ้ามี)
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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 Institute of Directors Association (IOD), Director Accreditation
Program (DAP), Batch 12/2004.

Work Experience
2014 – the present  

Member, the National Legislative
Assembly,
2014 – the present  
President  of committee, welfare,
the National Legislative Assembly,
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,
2007 – the present
Executive Board, King Prajadhipok’s
Institute,
2007 – the present  
President  of Friendship,  
Association Thai – Vietnam,
2007 – the present
Advisor of Board Directors,
S.A.S.CTAMAD Melia Hanoi Hotel,
Socialist  Republic of Vietnam,
2002 – the present
Vice Chairman and Chairman of the
Compensation Committee, Sikarin
Public Company Limited,
1999 – the present
Managing Director, Seppa
Company Limited,
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 (December 24th, 2015)
Noted*: Outstanding share ratio includes spouses and dependents (if any).

นายสัญญา ศรายุทธ
รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
อายุ  74 ปี
Mr. Sanya Sarayudh
Vice Chairman and Executive Director
Age  74 years

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Pittsburg State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Poona University ประเทศอินเดีย
การฝึกอบรม
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) หลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 15/2004
ประสบการณ์การทำ�งาน
2546 - ปัจจุบนั
รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
บริษทั ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
2543 – 2545
อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) สหราช
อาณาจักร กรมส่งเสริมการส่งออก
กระทรวงพาณิชย์์
2540 – 2543
อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์)
ประเทศสหพันธ์ สาธารณรัฐ เยอรมัน
กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
2538 – 2540
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการ
พาณิชย์) ประเทศกรีก กรมส่งเสริม
การส่งออก กระทรวงพาณิชย์
2536 – 2538
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการ
พาณิชย์) สหราชอาณาจักร
กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวง
พาณิชย์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* ไม่มี
(ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2558)

Education
• Master of Economics, Pittsburg State University, USA,
• Bachelor of Economics, Poona University, India.
Relevant Training
• Thai Institute of Directors Association (IOD), Director   
Accreditation Program (DAP), Batch 15/2004.
Work Experience
2003 – the present  

2000 – 2002

1997 – 2000

1995 -1997
                        
1993 -1995

Vice Chairman and Executive
Director, Sikarin Public
Company Limited,
Diplomat (Commercial), the
United Kingdom, Department
of Export Promotion, Ministry
of Commerce,
Diplomat (Commercial),
Germany, Department of
Export Promotion, Ministry of
Commerce,
Diplomat  Advisor
                   
(Commercial), Greek,
Department of Export Promotion,
Ministry of Commerce,
Diplomat  Advisor (Commercial), the
United Kingdom, Department of
Export Promotion,
Ministry of Commerce,

SKR Shareholding Ratio* None
(December 24th, 2015)
หมายเหตุ * : สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั รวมคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ (ถ้ามี)

Noted*: Outstanding share ratio includes spouses and dependents (if any).
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คณะกรรมการบริษัท Board of Directors
นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี
กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่่
อายุ  58 ปี  
Dr. Atirat  Charoonsri
Director and Managing Director
Age 58 years

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วุฒบิ ตั ร ผูเ้ ชีย่ วชาญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดกิ ส์ คณะแพทย์ศาสตร์ศริ ริ าช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
• ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การฝึกอบรม
• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (ว.ป.อ.) รุน่ ที่ 51
• หลักสูตร Corporate Governance Report of Thai Listed
Companie
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) หลักสูตร Director
Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 50/2004
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) หลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 15/2004
• หลักสูตร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำ�งาน
2545 – ปัจจุบัน
กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
2549 – 2551
กรรมการ การประปานครหลวง
2540 – 2545
กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลศิครินทร์
หาดใหญ่ จำ�กัด
2531 – 2540
แพทย์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาล
หาดใหญ่่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* 9.86% (11,837,701 หุ้น)
(ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2558)
หมายเหตุ * : สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั รวมคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ (ถ้ามี)
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Education
• Master of Management (MM46), Sasin Institute,
Chulalongkorn University,
• Certificate, Orthopedic Surgery Specialist, Siriraj
Hospital, Faculty of Medicine, Mahidol University,
• Bachelor of Medicine, Prince of Songkla University,
Relevant Training
• National Defence Program (NDC), Batch 51,
• Corporate Governance Report of Thai Listed Companies
Program,
• Thai Institute of Directors Association (IOD), Director
Certification Program (DCP), Batch 50/2004,
• Thai Institute of Directors Association (IOD), Director
Accreditation Program (DAP), Batch 15/2004,
• Mini MBA Program, Thammasat University.
Work Experience
2002 – the present  

2006 – 2008
1997 – 2002  

1987 – 1997
SKR Shareholding Ratio*

Director and Managing
Director, Sikarin
Public Company Limited,
Director, Metropolitan
Waterworks Authority,
Managing Director, Sikarin
Hadyai Hospital Company
Limited
Orthopedic Surgeon, Had Yai
Hospital,
9.86% (11,837,701 shares)
(December 24th, 2015)

Noted*: Outstanding share ratio includes spouses and dependents (if any).

นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์
กรรมการ (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 60 ปี
Mr. Pramuanchai  Taweesedt
Director (Independent Director) and
Chairman of the Audit Committee
Age 60 years

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Font Bonne College ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรม			
• หลักสูตร หลักบัญชี VS หลักภาษี ความเหมือนทีแ่ ตกต่าง
• หลักสูตร  Accounting for Non-Accounting Audit
Committee
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) หลักสูตร  
Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 119/2009
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) หลักสูตร  
Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 56/2006
ประสบการณ์การทำ�งาน		
2552 – ปัจจุบัน               ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ศรีอู่ทอง จำ�กัด
2548 – ปัจจุบัน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
2549 – 2555
กรรมการหอการค้า ไทย-ฟินแลนด์
2550 – 2551
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอชทีเอฟอี จำ�กัด (STFE)
2536 – 2551
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ศรีอู่ทอง จำ�กัด
2534 – 2536
Project Engineer Kuether
& Associates, Inc. USA/
Engineering Consultant

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* ไม่มี
(ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2558)
หมายเหตุ * : สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั รวมคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ (ถ้ามี)

Education
• Master of Business Administration, Font Bonne
College, USA,
• Bachelor of Engineering, Chulalongkorn University.
Relevant Training
• Accounting Principles  VS Taxation Principles, and the
differences that look Similar,
• Accounting for Non-Accounting Audit Committee,
• Thai Institute of Directors Association (IOD), Director
Certification Program (DCP), Batch 119/2009,
• Thai Institute of Directors Association (IOD), Director
Accreditation Program (DAP), Batch 56/2006.
Work Experience
2009 – the present  
President  and CEO , Sri Uthong
Company Limited,
2005 – the present  
Director and Chairman of the
Audit Committee, Sikarin Public
Company Limited,
2006 – 2012
Director, Thai-Finnish Chamber
of Commerce,
2007 – 2008
Managing Director, STFE
Company Limited,
1993 – 2008
Deputy Managing Director, Sri
Uthong Company Limited,
1991 – 1993
Project Engineer, Kuether
& Associates, Inc. USA/
Engineering Consultant.
SKR Shareholding Ratio* None
(December 24th, 2015)
Noted*: Outstanding share ratio includes spouses and dependents (if any).
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คณะกรรมการบริษัท Board of Directors
นายกิติพันธุ์ ศศะนาวิน
กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา
อายุ 70 ปี
Mr. Kittipan  Sasanavin
Director and Chairman of the Recruitment Committee
Age  70 years

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาตรี นิตศิ าสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรม

• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) หลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 112/2014
ประสบการณ์การทำ�งาน
2556 –  ปัจจุบัน
กรรมการและประธานกรรมการสรรหา
บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
2545 - 2556
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
2540 – 2545
ประธานกรรมการ
บริษทั ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
2526 – 2530
กรรมการผู้จัดการ บริษัท กฎหมาย
นิติสรณ์ จำ�กัด
2524 – 2526
หัวหน้าสำ�นักงานทนายความเทพศรีหริศ
2517 - 2526
ทนายความอาวุโส สำ�นักกฎหมาย
ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* 0.004% (4,527 หุ้น)
(ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2558)

หมายเหตุ * : สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั รวมคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ (ถ้ามี)
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Education
• Bachelor of Laws, Chulalongkorn University.
Relevant Training
• Thai Institute of Directors Association (IOD), Director
  Accreditation Program (DAP) Batch 112/2014.
Work Experience
2013 – the present  
Director and Chairman
				
of the Recruitment 		
     
Committee, Sikarin Public
Company Limited,
2002 – 2013
Advisor of the board Directors,
			
Sikarin Public Company 		
Limited,
1 997 – 2002
Chairman, Sikarin Public
Company Limited,
1983 – 1987
Director, Nitisorn Legal
Company Limited,
1981 - 1983
Leader of Thepsriharid Legal
Company Limited,
1974 - 1983
Senior lawyer of Dr. Ukrit  
			
Mongkolnavin Legal Company
Limited.
		
SKR Shareholding Ratio* 0.004% (4,527 shares)
(December 24th, 2015)

Noted*: Outstanding share ratio includes spouses and dependents (if any).

นายกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์
กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ  74 ปี
Mr. Krajang  Jaruprukphan
Director (Independent Director) and
Director of the Compensation Committee
Age  74 years

ประวัติการศึกษา
• มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา
การฝึกอบรม
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) หลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 68/2008

Education
• High School, Maha Vajiravudh School, Songkhla
Relevant Training
• Thai Institute of Directors Association (IOD), Director

ประสบการณ์การทำ�งาน
ปัจจุบัน

Work Experience

ปัจจุบัน
2545 – ปัจจุบัน
2542 – ปัจจุบัน
2538 – ปัจจุบัน
2549 – 2551
2539 – 2543

ประธานกรรมการ
บริษัท หาดแก้วโกลเด็นแซนต์ จำ�กัด
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษทั ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริษัท ห้างทองหยงเตียน จำ�กัด
กรรมการมูลนิธิ รพ.สงขลานครินทร์
สมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติ
สมาชิกวุฒิสภา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* ไม่มี
(ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2558)

   Accreditation Program (DAP), Batch 68/2008
The present

Chairman, Hat Kaew Golden
Sand Company Limited,
The present
Director of the Compensation
Committee, Sikarin Public
Company Limited,
2002 – the present  
Director, Sikarin Public
Company Limited,
1999 – the present  
Chairman, Yong Tien Gold
Shop Company Limited,
1995 – the present
Director of Songkhla nakarin
Hospital foundation,
1981 – 2015
   Managing Director, Hat Kaew
			 Golden Sand Company 		
Limited.
2006 – 2008
Member, the National
Legislative Assembly,
1996 – 2000
Senator.

SKR Shareholding Ratio* None
				 (December 24 , 2015)
th

หมายเหตุ * : สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั รวมคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ (ถ้ามี)

Noted*: Outstanding share ratio includes spouses and dependents (if any).
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คณะกรรมการบริษัท Board of Directors
นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ
กรรมการ และกรรมการสรรหา
อายุ 52 ปี
Mr. Jarun  Wiwatjesadawut
Director and Director of the Recruitment Committee
Age 52 years

ประวัติการศึกษา		
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรม
• หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ส�ำ หรับผูบ้ ริหาร
สถาบันพระปกเกล้า รุน่ ที่ 3
• หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุน่ ที่
26/2556
• หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมัน่ คงขัน้ สูง สมาคมวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร รุน่ ที่ 3
• หลักสูตรผูบ้ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมชัน้ สูง (บยส.) รุน่ ที่ 15/2010
• หลักสูตร วิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุน่ ที่ 9/2009
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) หลักสูตร Director
Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 98/2008
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) หลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 9/2004
• หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำ�หรับนักบริหาร
ระดับสูง รุน่ ที่ 13 (ปปร. 13)
ประสบการณ์การทำ�งาน
ปัจจุบัน
กรรมการ มูลนิธิสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี
2545 – ปัจจุบัน
กรรมการ และกรรมการสรรหา
บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
2542 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษทั ศานติ กรีนแพค จำ�กัด
2537 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจ.อาร์
ดับเบิ้ลยู ยูทิลิตี้ จำ�กัด (มหาชน)
2551 – 2552
กรรมการ การประปานครหลวง
2549 – 2551
กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
2549 – 2551
กรรมการ องค์การจัดการน้ำ�เสีย
2546 – 2547
ผูช้ �ำ นาญการกรรมาธิการสภาผูแ้ ทนราษฏร
2546 – 2547
กรรมการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนลเวสต์
เทคโนโลยี (1999) จำ�กัด (มหาชน)
2544 –  2550
ผู้ชำ�นาญการ กรรมาธิการพลังงาน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*
1.34% (1,611,000 หุ้น)
(วันที่ 24 ธันวาคม 2558)
หมายเหตุ * : สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั รวมคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ (ถ้ามี)
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Educational
• Bachelor of Political Science, Chulalongkorn University.
Relevant Training
• Diploma, Good Governance for Medical Executives, Batch 3,
• Diploma, National Defence College, The Joint State - Private
   Sector Course, Batch 26/2556,
• Program Management Security Advanced version 4 from the            
  Association of National Defence College, Batch 3,
• Senior Executives on Criminal Justice Administration,  
  Batch15/2010,
• Capital Market Academy Leadership Program (CMA), Batch  
  9/2009,
• Thai Institute of Directors Association (IOD), Director Certification
  Program (DCP), Batch 98/2008,
• Thai Institute of Directors Association (IOD), Director
  Accreditation Program (DAP), Batch 9/2004,
• Advanced Certificate Course in Politics and Governance in
  Democratic Systems for Executives, Batch 13.
Work Experience
The present
2002 – the present  
1999 – the present  
1994– the present  
2008 – 2009
2006 – 2008
2006 – 2008
2003 – 2004
2003 – 2004  
2001 – 2007

Director, HRH the Princess Royal
Mother minister, Park Foundation
Director and Director of the
Recruitment Committee, Sikarin Public
Company Limited,
Director, Santi Green Pack Company
Limited,
Chairman of the Executive Committee,
JRW Utility Public Company Limited
Director, Metropolitan Waterworks
Authority,
Director, Metropolitan Electricity
Authority,
Director, Wastewater Management
Authority,
Specialist, House Representatives,
Director, Professional
Waste Technology (1999) Public
Company Limited.
Specialist, House’s Energy Committee,

SKR Shareholding Ratio*      1.34% (1,611,000 shares)
            (December 24th, 2015)
Noted*: Outstanding share ratio includes spouses and dependents (if any).

นายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท์
กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 66 ปี
Mr. Amornrit  Kaosaiyanon
Director (Independent Director) and
Director of the Audit Committee
Age 66 years

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการภาครัฐและ
เอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิดา้ )
• MINI MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต (การเงินและธนาคาร)
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การฝึกอบรม
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) หลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 112/2014
ประสบการณ์การทำ�งาน
2554 – ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษทั ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
2540 – 2552
รองผูอ้ �ำ นวยการฝ่าย ธนาคารกสิกรไทย
(ผจก. เขต)
2524 – 2540
ผู้จัดการสาขา ธนาคารกสิกรไทย
- ถนนเทพารักษ์
- สะพานใหม่ดอนเมือง
- ปากช่อง
- ปทุมธานี
- คลองจั่น
- สมุทรปราการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* 0.003% (3,648 หุ้น)
(ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2558)
หมายเหตุ * : สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั รวมคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ (ถ้ามี)

Education
• Master of Public Administration Program in Public and 		
Private Management, National Institute of Development
Administration,
• Mini MBA, Faculty of Commerce and Accounting,
Chulalongkorn University,
• Bachelor of Economics Program in Economics of Money
and Banking, University of the Thai Chamber of Commerce.
Relevant Training
• Thai Institute of Directors Association (IOD), Director
     Accreditation Program (DAP), Batch 112/2014.
Work Experience
2011 – the present  
    

Director of the Audit
Committee, Sikarin Public
Company Limited,
2009 – the present  
Director, Sikarin Public
Company Limited,
1997 – 2009
Deputy Director, Kasikorn
Bank (Zone Manager),
1981 – 1997  
Branch Manager, Kasikorn
Bank.
- Teparak Road
- Sapanmai Donmuang
- Pakchong
- Pathumthani
- Khlong Jun
- Samutprakarn
SKR Shareholding Ratio*
0.003% (3,648 shares)
   (December 24th, 2015)
Noted*: Outstanding share ratio includes spouses and dependents (if any).
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คณะกรรมการบริษัท Board of Directors
นายเสนีย์ กระจ่างศรี
กรรมการ และกรรมการบริหาร
อายุ 52 ปี
Mr. Senee  Krajangsri
Director and Executive Director
Age 52 years

ประวัติการศึกษา 			
• ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
การฝึกอบรม
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) หลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 75/2008
ประสบการณ์การทำ�งาน
2556 – ปัจจุบัน
2552 – ปัจจุบัน
2551 – ปัจจุบัน
2543 – ปัจจุบัน
2531 – 2543
2529 – 2531
2528 – 2529

		

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีการเงิน
บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร
บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั ส่งเสริมเคหะการ จำ�กัด
หัวหน้าสำ�นักงาน สำ�นักงานตรวจสอบ
บัญชี
ผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท เจริญ
โภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)
พนักงานตรวจสอบ สำ�นักงานตรวจ		
สอบบัญชี วิรัชและเพื่อน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* ไม่มี
(ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2558)

หมายเหตุ * : สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั รวมคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ (ถ้ามี)
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Education
• Bachelor of Accounting, Ramkhamhaeng University.
Relevant Training
• Thai Institute of Directors Association (IOD), Director
Accreditation Program (DAP) Batch 75/2008.
Work Experience
2013 – the present

Chief Financial Officer, Sikarin
Public Company Limited,
2009 – the present  
Executive Director, Sikarin
Public Company Limited,
2008 – the present  
Director, Sikarin Public
Company Limited,
2000 – the present
Managing Director, Songserm
Kehakan Company Limited,
1988 – 2000
Office Manager, Auditing Office,
1986 – 1988
Accounting Manager, Charoen
Phokapand Public Company 		
Limited,
1985 – 1986
Auditor, Virach and Associates
Auditing Office.
		
SKR Shareholding Ratio* None
(December 24th, 2015)

Noted*: Outstanding share ratio includes spouses and dependents (if any).

นายสุชีพ บุญวีระ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
อายุ 56 ปี
Mr. Sucheep  Boonveera
Director and Executive Director
Age 56 years

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ (นิดา้ )
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การฝึกอบรม
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) หลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 112/2014
ประสบการณ์การทำ�งาน
2557 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ
บริษัท เอส เค อาร์ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ และกรรมการบริหาร
                                 บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
2548 - 2555  
เจ้าหน้าที่ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ 2
ธนาคารกสิกรไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*

0.61% (730,935 หุ้น)
(ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2558)

หมายเหตุ * : สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั รวมคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ (ถ้ามี)

Education		
• Master of Public Administration Program, National
Institute of Development Administration,
• Bachelor of Administration, Sukhothai Thammathirat
Open University.
Relevant Training
• Thai Institute of Directors Association (IOD), Director
     Accreditation Program (DAP), Batch 112/2014.
Work Experience
2014 – the present
2012 – the present  
1987 – 2012

Chairman, SKR Management
Company Limited,
Director and Executive Director,
Sikarin Public Company Limited,
SME Business Sale Agent,
Kasikorn Bank.

SKR Shareholding Ratio* 0.61% (730,935 shares)
(December 24th, 2015)

Noted*: Outstanding share ratio includes spouses and dependents (if any).
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คณะกรรมการบริษัท Board of Directors
นายกษิดิศ อัชนันท์
กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 35 ปี
Mr. Kasidit  Ajanant
Director (Independent Director) and
Director of the Audit Committee
Age 35 years

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท  สาขาวิศวกรรมโยธา Stanford University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมโยธา Brigham Young              
University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การฝึกอบรม
ไม่มี
ประสบการณ์การทำ�งาน
2555 – ปัจจุบัน
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ                   
                                 บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
2548 – 2552
วิศวกร WSP Cantor Seinuk,
New York, USA
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี
(ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2558)

หมายเหตุ * : สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั รวมคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ (ถ้ามี)
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Education
• Master of Engineering, Stanford University, USA,
• Bachelor of Engineering, Brigham Young University, USA.

Relevant Training
None
Work Experience
2012 – the present  

2005 – 2009

Director and Director of the
Audit Committee, Sikarin Public
Company Limited,
Engineer, WSP Cantor Seinuk,
New York, USA.

SKR Shareholding Ratio* None
(December 24th, 2015)

Noted*: Outstanding share ratio includes spouses and dependents (if any).

ดร. วิชญะ เครืองาม
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ 34 ปี
Dr. Vichya Krea-Ngam
Director (Independent Director) and
Director of the Compensation Committee
Age 34 years
Education

ประวัตกิ ารศึกษา
• นิตศิ าสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (J.S.D) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิรก์ ลีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
• นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต (LL.M) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิรก์ ลีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
• นิตศิ าสตรบัณฑิต (เกียรตินยิ ม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)หลักสูตร Corporate Governance for
Capital Market Intermediaries (CGI) รุน่ ที่ 8/2015
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)หลักสูตร Director Accreditation
Program รุน่ ที่ 116/2015
• ประกาศนียบัตรนักบริหารการยุตธิ รรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุน่ ที่ 6 สำ�นักงานศาล
ปกครอง
• ประกาศนียบัตรผูบ้ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุน่ ที่ 16 สำ�นักงานศาลยุตธิ รรม
• ประกาศนียบัตรผูน้ �ำ ยุคใหม่ในระบบประชาธิปไตย (ปนป.) รุน่ ที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า
• เนติบณ
ั ฑิตไทย สำ�นักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
• ประกาศนียบัตรสำ�นักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์การทำ�งาน
2558-ปัจจุบนั
2557-ปัจจุบนั
2557-ปัจจุบนั
2557-ปัจจุบนั
2553-ปัจจุบนั
2553-ปัจจุบนั
2553-ปัจจุบนั
2556-2557
2556-2557
2549-2553
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั

ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
บริษทั เจนเนอรัล เอนจิ เนียริง่ จำ�กัด (มหาชน)		
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริง่ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบและกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนบริษทั นามยง เทอร์มนิ ลั จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการอิสระบริษทั ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)		
ผูเ้ ชีย่ วชาญฝ่าย Corporate Affairs
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด (มหาชน)
อาจารย์ประจำ� คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อาจารย์พเิ ศษ คณะสังคมศาสตร์บรู ณาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  
อนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ และสือ่ สาธารณะวุฒสิ ภา
ทีป่ รึกษาประจำ�คณะอนุกรรมาธิการศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ 		
คำ�สัง่ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องด้านการสือ่ สารสารสนเทศและ		
โทรคมนาคม สภาผูแ้ ทนราษฎร
ทนายความบริษทั ไวท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย) จำ�กัด

• 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

Relevant Training
• 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,
• Diploma of Advocacy and Lawyer License, Lawyers Council of Thailand  under
the Royal Patronage.

Work Experience
2015 – present

		
2014 – present
			
		
2014 – present
			
2010 – present
			
2010 – present
2010 – present
		
2013 – 2014
2013 – 2014

2006 – 2010

ไม่มี (ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2558)
SKR Shareholding Ratio*

หมายเหตุ * : สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั รวมคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ (ถ้ามี)

GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED
Member of the Board of Directors, Chairman
of Corporate Governance Committee, Audit
Committee and Remuneration Committee
NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED
Member of the Board of DirectorsAudit Committee
and Remuneration Committee
SIKARIN PUBLIC COMPANY LIMITED
Member of the Board of Directors
TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
Corporate Affairs Expert		
ASSUMPTION UNIVERSITY, FACULTY OF
LAWLecturer
KHON KAEN UNIVERSITY, NONGKHAI CAMPUS,
FACULTY OF INTEGRATED SOCIAL SCIENCEVisiting
Lecturer			
SUB-COMMITTEE ON ICT AND PUBLIC MEDIA
UNDER THE SENATE Sub-Committee
SUB-COMMITTEE ON RESEARCH FOR REGULATION,
ORDER AND LAWS RELATING TO ICT AND
TELECOMMUNICATIONS UNDER THE HOUSE OF
REPRESENTATIVESAdvisor to the Sub-committee
WHITE & CASE (THAILAND) LIMITEDAssociate
Lawyer.
None (December 24th, 2015)

Noted*: Outstanding share ratio includes spouses and dependents (if any).
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คณะกรรมการบริษัท Board of Directors
ดร. ทิม นพรัมภา
กรรมการ และกรรมการสรรหา
อายุ 30 ปี
Dr. Tim Noparumpa
Director and Director of the Recruitment
Committee
Age 30 years

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาเอก บริหารธุรกิจสาขาวิชาSupply Chain  
Management, Whitman School of Management
Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา  
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Operations Research,
Fu Foundation School of Engineering and Applied
Sciences, Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาวิชา Management Sciences, London
School of Economics สหราชอาณาจักร
การฝึกอบรม
ไม่มี
ประสบการณ์การทำ�งาน
ปัจจุบัน
กรรมการสรรหา
บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน อาจารย์ ภาควิชาพาณิชย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
2555 - 2557
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
Providence College สหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั 1.21% (1,454,093 หุ้น)
                              (ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2558)

หมายเหตุ * : สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั รวมคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ (ถ้ามี)
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Education
• Ph. D. in Business Administration, Whitman School of
Management, Syracuse University, New York, USA,
• Master of Science in Operations Research, Columbia
University, New York, USA,
• Bachelor of Science in Management Sciences, London
School of Economics, London, UK.

Relevant Training
None
Work Experience
The present

Director of the
Recruitment Committee,
Sikarin Public Company Limited,
2014 – the present  
Director, Sikarin Public
Company Limited,
2014 – the present
Lecturer, Department of
                                    Commerce, Chulalongkorn
Business School,
Chulalongkorn University,
2012 – 2014
Assistant Professor of
Management, Providence
College, RI, USA.
SKR Shareholding Ratio* 1.21% (1,454,093 shares)
  (December 24th, 2015)
Noted*: Outstanding share ratio includes spouses and dependents (if any).

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท Advisor of the Board Directors
พลเอกวิ โรจน์ แสงสนิท
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ
อายุ 81 ปี
Gen. Viroj  Sangsnit
Chief Advisor of the Board Directors
Age 81 years

ประวัติการศึกษา
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
• โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
• โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ประสบการณ์การทำ�งาน
2546 – ปัจจุบัน
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
2551 – 2558
ประธานคณะกรรมการ บริษัท พีโอเวอร์
ซีส์สตีล จำ�กัด (มหาชน)
2544 – 2548
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
2543
ประธานคณะกรรมการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย
2535 – 2543
สมาชิกวุฒิสภา
2539
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
2538 – 2539
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
2538 – 2539
กรรมการ ธนาคารทหารไทย
2537 – 2538
ประธานกรรมการ องค์การแบตเตอรี่
2535 – 2538
รองปลัดกระทรวงกลาโหม
2535 – 2537
ประธานกรรมการ องค์การแก้ว
2535
รองผู้บัญชาการทหารบก
2534 – 2535
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม,
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2534 – 2535
กรรมการ ธนาคารทหารไทย
2534 – 2535
กรรมการ บริษัท การบินไทย จำ�กัด
(มหาชน)
2533 – 2535
เสนาธิการทหารบก
2532 – 2534
สมาชิกวุฒิสภา
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี (ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2558)
หมายเหตุ * : สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั รวมคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ (ถ้ามี)

Education
• National Defense College,
• Joint Staff College,
• Command and General Staff College,
• Chulachomklao Royal Military Academy,
Work Experience
2003 – the present   
2008 – 2015  
2001 – 2005
2000  
1992 – 2000
1996  
1995 – 1996  
1995 – 1996  
1994 – 1995
1992 – 1995
1992 – 1994
1992  
1991 – 1992  
1991 – 1992
1991 – 1992
1990 – 1992
1989 – 1991
SKR Shareholding Ratio*

Chief  Advisor of the Board Director,
Sikarin Public Co., Ltd.,
Chairman of the Board, P Overseas
Steel Public Co., Ltd.,
Member of Parliament,
Chairman, Ports Authority of
Thailand,
Senator,
Deputy Defense Minister,
Supreme Commander,
Director, Thai Military Bank,
Chairman, the Battery Organization,
Deputy Permanent Secretary for
Defense,
Chairman, the Glass Organization,
Deputy Commander-in-chief of the
Royal Thai Army,
Deputy Transport Minister, Member
of National Legislative Assembly,
Director, Thai Military Bank,
Director, Thai Airways International
Public Company Limited,
Chief of Staff of the Army,
Senator.
None
(December 24th, 2015)

Noted*: Outstanding share ratio includes spouses and dependents (if any).
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท Advisor of the Board Directors
พลเอกเอกชัย จันทร์ศรี
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
อายุ 63 ปี
Gen. Ekachai Chansri
Advisor of The Board Director
Age 63 years

ประวัติการศึกษา 				
Education
• โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 12
• Armed Forces Academies Preparatory School,
• โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รุ่นที่ 23) หลักสูตร 5 ปี
• Chulachomklao Royal Military Academy.
การฝึกอบรม
Training
• การศึกษาตามแนวทางรับราชการของกองทัพบก
• Education in system of Royal Thai Army,
• โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
• Command and staff College, Royal Thai Army.
ประสบการณ์การทำ�งาน					Experience
2558 - ปัจจุบัน
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
2015 - The present
Member, the National Reform
2557 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
Steering Assembly,
บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
2014 – the present  
Advisor of The Board
2557 - 2558
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
Director, Sikarin
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Public Company Limited,
2557 - 2558
คณะกรรมการบริหาร การท่าเรือแห่งประเทศไทย
2014 - 2015
Advisor to the Minister of
2554 - 2556
หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำ�รองผู้บัญชาการ		
Natural Resources 		
ทหารบก
and Environment,
2014 - 2015
Director, Port  Authority of
Thailand.
2011 - 2013
Chief of Staff of Deputy
Commander in Chief, Royal
Thai Army,
การถือหุ้นในบริษัท* ไม่มี
SKR Shareholding Ratio* None
(ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2558)
(December 24th, 2015)

หมายเหตุ * : สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั รวมคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ (ถ้ามี)
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Noted*: Outstanding share ratio includes spouses and dependents (if any).

นายอำ�นาจ คล้ายไทย
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
อายุ 65 ปี
Mr. Amnart  Klaithai
Advisor of The Board Director
Age 65  years

ประวัติการศึกษา 					Education•
MBA (Executive), Chulalongkorn
•
Master
of
Public
Administration
Program in Public
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการภาครัฐ
  and Private Management, National Institute of
   และเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
  Development Administration,
   • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง •
• Bachelor of in Laws, Ramkhamhaeng Universiry.
การฝึกอบรม			
• หลักสูตร                      
Relevant Training
reditไม่มaี tion Program (DAP)
None Directors Accreditation Program (DAP),
ประสบการณ์การทำ�งาน					Work Experience
2002 – the present  
Advisor of The Board Director,
2545 – ปัจจุบนั
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการ
Sikarin Public Company Limited,
บริษทั ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
1998 – 2015
Chairman of the Executive
2541 - 2558
ประธานกรรมการบริหาร บริษทั จุลดิศ ดีเวลลอป
Committee, Juldis Public
Company Limited,
จำ�กัด (มหาชน)
1986 – 2002   
Managing Director, Bangkok
2529 – 2545
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั กรุงเทพทีป่ รึกษา
Legal Consultant Company 		
กฎหมาย จำ�กัด
Limited,
1980
–
1986   
Director,
Project Management
2523 – 2529
กรรมการ บริษทั โปรเจคแมเนจเม้นท์ จำ�กัด
Company Limited.
2551 - 2552
ผู้จัดการส่วนวิศวกรรม บมจ.ศิครินทร์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* 0.004% (4,595 หุ้น)
SKR Shareholding Ratio*
0.004% (4,595 shares)
(December 24th, 2015)
       (ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2558)
,000 shares)

หมายเหตุ * : สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั รวมคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ (ถ้ามี)

(December 31, 2012)

Noted*: Outstanding share ratio includes spouses and dependents (if any).
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เลขานุการบริษัท Company Secretary
นายสุริยันต์ โคจรโรจน์
เลขานุการบริษัทและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ 35 ปี
Mr. Suriyan  Kojonroj
Company Secretary and Assistant Managing Director
Age 35 years

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การฝึกอบรม
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director
       Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2013
• หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์
      มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 46
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)หลักสูตร  Board
      Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 8/2012
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)หลักสูตร
  Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 3/2012
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)หลักสูตร
      Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 46/2012
• หลักสูตร Micro MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 52
ประสบการณ์การทำ�งาน					
ปัจจุบัน
			
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
2557 – ปัจจุบัน
2556 – 2558
2556 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน
2555 – ปัจจุบัน
2556 – 2557
2554 – 2555
2553 – 2554
2552 – 2553

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
อนุกรรมการ ด้านพิธีการและการประชาสัมพันธ์
สภานิติบัญญัตแิ ห่งชาติ
ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายกิจการพิเศษ ประจำ�สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส เค อาร์
แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าทีด่ า้ นปฏิบตั กิ าร บริษทั ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
รักษาการผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลรัทรินทร์
เลขานุการบริษัท บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ  บริษัท นอนดี จำ�กัด
ผูอ้ �ำ นวยการสายงานสนับสนุนบริการ บริษทั ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
รองผู้อำ�นวยการบริหาร บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)

Education
• Master of Public Administration, Chulalongkorn University,
• Bachelor of Engineering, Khon Kaen University.
Relevant Training
• Thai Institute of Directors Association (IOD), Director
Accreditation 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 Experience
The present
The present
The present
2014 - the present
2013 – 2015
2013 – the present
2013 – the present
2012 – the present
2013 – 2014
2011 – 2012
2010 – 2011
2009 – 2010
SKR Shareholding Ratio*

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท*

1.40% (1,680,000 หุ้น) (ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2558)

หมายเหตุ * : สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั รวมคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ (ถ้ามี)
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Deputy Managing Director,
Sikarin Public Company Limited,
Subcommittee on the ceremony and
communication, the National
Legislative Assembly,
Special Affairs Officer, Chulabhorn
Research Institute,
Director and Managing Director, SKR
Management Company Limited,
Assistant Managing Director, Sikarin
Public Company Limited,
Chief Operation Officer, Sikarin
Public Company Limited,
Acting Director, Rattarin Hospital,
Company Secretary, Sikarin Public
Company Limited,
Director, Norndee Company Limited,
Director of Support Service Line,
Sikarin Public Company Limited,
Deputy Director of Administration,
Sikarin Public Company Limited,
Engineering Department Manager,
Sikarin Public Company Limited,
1.40% (1,680,000 shares)
(December 24th, 2015)

Noted*: Outstanding share ratio includes spouses and dependents (if any).

ข้อมูลของผู้สอบบัญชี Auditor
นายพจน์ อัศวสันติชัย
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำ�กัด
อายุ 48 ปี
Mr. Pojana  Asavasontichai
Audit Director
Age 48 years

					Education
หลักสูตรอภิธรรมชั้นต้น มูลนิธิอภิธรรมวัด
• 2009  - 2010  Preparatory Higher Doctrine, Apitham
ศรีสุดาราม
Srisudaram Foundation
• 2551
ผู้สอบบัญชีธุรกิจการประกันภัย ตั้งแต่
• 2008 Auditor, Office of Insurance Commission since
22 กุมภาพันธ์ 2551
February 22, 2008
• 2548
ผู้สอบบัญชีซึ่ง ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ตั้งแต่
• 2005  Auditor, The Securities and Exchange
27 มกราคม 2548 – 20 ธันวาคม 2557
Commission since January 27th, 2005 until December
• 2539
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891
20th, 2014
• 2537
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอบบัญชี
• 1996 Auditor, registration no. 4891
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• 1994 Graduate diploma in  Auditing, Chulalongkorn
• 2535
ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
University
• 1992 Bachelor of Business Administration in
การฝึกอบรม
Accounting, Ramkhamhaeng University
• สัมมนาเกี่ยวกับด้านบัญชี ด้านสอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง โครงการ
Relevant Training
MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Saminar in Auditing, Accounting, MINI MBA Thammasat    
• MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2548
   University.
• การอบรมผู้ตรวจสอบภายใน หลักสูตรสภาวิชาชีพบัญชีฯ
• MINI MBA,Thammasat University.
• การอบรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศของสภาวิชาชีพบัญชี ปี
• Internal Auditor Program, Federation of Accounting
2548
   Professions, 2005
• ผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• IT Audit Program, Federation of Accounting Professions.
• การบริการความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามแนว COSO
• CEO Program, Thammasat University.
• Risk Management and Internal Control, (COSO).
ประสบการณ์การทำ�งาน					
Position/Work Experiences
ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี
Auditing experience more than 20 years
ประวัติการศึกษา
• 2552 – 2553
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กิจกรรมเพื่อสังคม คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม CSR
Activities for society, quality of life and environment (CSR)

โครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิด
		
ในปี 2558 นายเสนี ย ์ จิ ต ตเกษม ประธานกรรมการ
นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศิครินทร์
จำ�กัด (มหาชน) ศาสตราจารย์คลินิกพลโทหญิงสุรีย์พร   คุณาไทย
รองประธานคณะกรรมการมูลนิธเิ ด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จ
พระพีน่ างเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และ
นายแพทย์ ธ นกฤต   จิ น ตวร ผู้ ช่ ว ยผู้ อำ � นวยการด้ า นการแพทย์
ในนามมู ล นิ ธิ โ รงพยาบาลบำ � รุ ง ราษฎร์ ร่ ว มกั น จั ด โครงการผ่ า ตั ด
เด็ ก โรคหั ว ใจพิ ก ารแต่ กำ � เนิ ด เพื่ อ ให้ น้ อ งๆ ที่ เ ป็ น โรคหั ว ใจพิ ก าร
แต่ กำ � เนิ ด สามารถเข้ า รั บ การตรวจวิ นิ จ ฉั ย เพื่ อ รั บ การรั ก ษาโดยไม่
เสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ย โครงการผ่ า ตั ด เด็ ก โรคหั ว ใจพิ ก ารแต่ กำ � เนิ ด จากปี
แรกจนถึ ง ปี ที่ ผ่ า นมาได้ ส่ ง ต่ อ ให้ มู ล นิ ธิ เ ด็ ก โรคหั ว ใจฯ รั บ เด็ ก เข้ า
โครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิดไว้รักษาจำ�นวน 131 คน
นำ�มาซึ่งกิจกรรมศิครินทร์มินิมาราธอน ในปีนี้ซึ่งจัดเป็นปีที่ 6
บรรยากาศของงานเป็นไปด้วยความอบอุน่ จากบรรดานักวิง่ จำ�นวนมาก
ซึ่งทำ�ให้มีรายได้จากการจัดงานครั้งนี้จำ�นวน 700,000 บาท มอบให้กับ
มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ขอบคุณน้ำ�ใจจากทุกท่านที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ี
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Operations on children with congenital heart diseases
and Sikarin Mini Marathon 6th
In 2015 Mr. Seni Chittakasem, the Chairman of the
company, Dr. Atirat Charoonsri, the Managing  Director, of
Sikarin Public Company Limited, Prof. Lt. Gen. Suriphorn
Khunathai, Deputy Chairman of the Cardiac Children's
Foundation under the patronage of HRH Princess Sister
Kalayaniwattana, and Dr. Thanakrit  Jintaworn, Assistant
Director for Medicine, on behalf of Bamrungrad Hospital
Foundation initiated the project of operations on children
with congenital heart diseases to give opportunity to
youngsters with congenital heart diseases to undergo
free diagnostics for further treatment. From the first year
until this year 131 children came through the project of
operations on children with congenital heart diseases, from
the Cardiac Children's Foundation.
This year the atmosphere at Sikarin Mini Marathon
which is held for the 6th time was especially   warm. There
were many runners, and this time the income from the
event reached 700,000 Baht. The money was handed over
to the Cardiac Children's Foundation. Thank you to all for
taking part in the event.

Sikarin Green Day 15th
โครงการ Sikarin Green Day 15

th

ในเดือนพฤษภาคมของทุกปี บริษัทฯ มอบเงินสมทบทุนให้กับ
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 550,000 บาท ซึ่งมีส่วน
ช่วยมอบโอกาสให้กับลูกเต่าตัวน้อย ทั้งในด้านการปลูกสร้างบ้านพัก
ฟื้น และอาหารให้กับเต่า ตลอดจนการรักษาสภาพแวดล้อมป่าชายเลน
ซึง่ ถือเป็นแหล่งหรือจุดเริม่ ต้นของสิง่ มีชวี ติ เป็นวงจรสมดุลของธรรมชาติ
ที่สำ�คัญ

โครงการเปิดบ้านเติมฝัน...สักวันจะเป็นหมอ
บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน) เน้นความเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ส่ชู ุมชน สร้างแรงบันดาลใจในการค้นคว้า เรียนรู้จากเครื่อง
มือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางการแพทย์ ผสานกับการถ่ายทอด
จากแพทย์ พยาบาลและบุ ค ลากรของบริ ษัท ฯ ด้ ว ยบรรยากาศ
ที่เป็นกันเอง สนุกสนาน เพิ่มความน่าจดจำ�ในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ

โครงการ Sikarin on Tour
บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กๆ
ดูแลสุขภาพอนามัย เรื่องการดูแลสุขอนามัยการล้างมือ ผ่านการเล่า
นิทาน ให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลศิวภรณ์ โรงเรียนลาซาล
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ทิพวัล โรงเรียนอนุบาลบุษยมาส โรงเรียนอนุบาล
เจริญพงษ์ และโรงเรียนอนุบาลบ้านหนู ในงานเด็กๆ ได้รบั ความสนุกสนาน
จากการแสดงนิทานดนตรี เล่นเกมส์และรับของที่ระลึก

โครงการ Lucky all Month 11th
บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน) ยังคงเดินหน้านำ�ข้าวสารไป
มอบให้กบั โรงเรียนต่างๆ เช่นเดิม เพราะยังมีโรงเรียนขนาดเล็กอีกจำ�นวน
มากทีย่ งั ต้องการความช่วยเหลือทัง้ จากภาครัฐ และเอกชน เราจะช่วยกัน
ขยายโอกาสให้กบั โรงเรียนต่อๆ ไป ในขณะเดียวกันเราก็ยงั ให้ความสำ�คัญ
กับการอนุรักษ์ธรรมชาติขยายโอกาสให้กับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

Every year in May the company donates 550,000
Baht to the Sea Turtles Conservation Center in Sattahip,
Chonburi. This is a contribution for building homes and
giving food for baby tutrtles as well as taking care of
mangrove forests, the important source for the living
creatures and the balance of nature.

The house of dream … to become a doctor
		
Sikarin Public Company Limited positions oneself
as the educational center for the community that gives
inspiration for research and study of new medical tools,
equipment and technologies together with doctors, nurses
and the company’s staff in a friendly and joyful  atmosphere
that helps children to remember what they learn better.

Sikarin on Tour
Sikarin Public Company Limited organizes activities
to encourage children to take care of their health and
hygiene, wash hands etc. through telling fairy tales,
playing games, organizing musical performances and
giving souvenirs. The activities are organized for children
in Siwaporn Kindergartern, LaSalle School, Saint Joseph
Thiphawan School, Bussayamas Kindergarten, Charoenpong
Kindergarten and Baan Moo Kindergarten.

Lucky all Month 11th
		
Sikarin Public Company Limited continues to donate
rice to schools, because there are still many small schools
that need help both from the government and the private
sector. We expand opportunities for the schools and at the
same time we take care of the environment and promote
the importance of nature conservation.
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เหตุการณ์ในรอบปี 2558 Events in 2015

เปิดให้บริการ โรงพยาบาลศิครินทร์  อาคาร 3

คุณเสนีย์ จิตตเกษม ประธานกรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน) นำ�คณะกรรมการบริษัท เข้าชมความพร้อมของศิครินทร์ อาคาร 3
ภายในอาคารมี ศูนย์โรคหัวใจ โดยนายแพทย์ ธีระศักดิ์ ศรีเฉลิม เป็นผู้บรรยายเรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือด นอกจากนี้ยังเข้าเยี่ยมชมศูนย์ผ่าตัดโดย
การส่องกล้อง ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ ศูนย์หลอดเลือดสมองและระบบประสาท International Medical Center (IMC) และศูนย์ตา หู
คอ จมูก สร้างความมั่นใจว่าเราพร้อมให้การดูแลและบริการลูกค้า ที่จะเข้ามารับบริการในโรงพยาบาลศิครินทร์

Opening Building 3rd of Sikarin Hospital		
Mr. Seni Chittakasem, the Chairman of the Sikarin Public Company Limited,  together with the company’s directors visited
Building 3rd of the hospital to inspect its preparedness. They visited the Heart Center, where  Dr. Thirasak Srichalerm brief about
heart and vascular diseases. They also visited the Mini Invasive Surgery Center, the GI and Scope Center, the Neurology Center
and Stroke Center, International Medical Center (IMC) and the Eye Ear Throat Nose Center to make sure that Sikarin was  ready
to take care and provide service to our clients.

งานเปิดพืน้ ทีใ่ ห้บริการส่วนขยาย ห้องอาหารศิการ

พระเดชพระคุ ณ เจ้ า พระพรหมมั ง คลาจารย์ เจ้ า คุ ณ ธงชั ย ให้ ค วามเมตตาเจิ ม ป้ า ยห้ อ งอาหารศิ ก ารเพื ่ อ ความเป็ น สิ ร ิ ม งคลและ
ในโอกาสนี้ คุณเสนีย์ จิตตเกษม ประธานกรรมการ ร่วมกับ นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัท
ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีในงานเปิดพื้นที่ให้บริการส่วนขยายห้องอาหารศิการ พร้อมทีมโภชนากร แนะนำ�ผลิตภัณฑ์ใหม่ Clean
Food ซึ่งเป็นอาหารที่นักโภชนาบำ�บัดออกแบบสูตรอาหารเป็นรายบุคคลเพื่อเหมาะสมกับสภาวะร่างกายโรคประจำ�ตัว รวมถึงความต้องการในการ
ควบคุมน้ำ�หนัก ณ ห้องอาหารศิการ บริเวณชั้น 1 อาคาร 1 ในวันที่ 9 เดือน 9 เวลา 9 โมง 9 นาที
Opening of Sikarn Restaurant, Extension		
An honor from Pharaprommangkalachan to anoint with Sikarn restaurant sign for renovate celebration. On this occatinal,
Mr. Seni Chittakasem,  Chairman of the company, Dr. Atirat Charoonsri,  Managing  Director and management team of Sikarin
Public Company Limited presented compliments on the opening ceremony of Sikarn Restaurant extension, where the team of
nutritionists presented new Clean Food products created individually for people with chronic diseases and  weight  control.
The  ceremony took place at Sikarn Restaurant, Floor 1, Building 1, on the 9th day of the 9th month at 9 hrs 9 minutes to
attract the luck.
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ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน Joint Commission International ครัง้ ที่ 2

นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ใน
โอกาสที่ได้รับตรวจสอบผ่านการต่ออายุการรับรองมาตรฐานบริการสุขภาพระดับโลก Joint Commission International (JCI) โปรแกรมโรงพยาบาล
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26-30 ตุลาคม 2558 นี้ โดยเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในย่านกรุงเทพตะวันออกที่ได้รับการรับรอง นับเป็นเวลากว่า 3 ปี แล้วตั้งแต่วันที่
24 พฤศจิกายน 2555 ที่ได้พัฒนามาตรฐานระดับโลกเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

Joint Commission International Re-Accredited
On October 26th-30th, 2015, 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 2nd prolongation of International
Healthcare Standard certification by Joint Commission  International (JCI) for hospitals. Our hospital is the first hospital in eastern
part of Bangkok that  has been certified for 3 years since November 24th, 2012, that is constantly developing the international   
standard for the safety of its patients.		

ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานรายโรค Diabetes Mellitus Program จาก Joint Commission International

นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารรับมอบใบรับรองมาตรฐาน
เนื่องในโอกาสที่ผ่านการรับรองมาตรฐานบริการสุขภาพระดับโลก Joint Commission International (JCI) Diabetes Mellitus Program ซึ่งเป็น
มาตรฐานการตรวจรักษาโรคเบาหวาน  ในวันที่  26-27 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา

Joint Commission International Accredited for Diabetes Mellitus Program 			
On November 26th - 27th, 2015, 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 Diabetes Mellitus Program.
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Muang Thai Life Assurance MODERN Hospital Award 2015
อีกหนึง่ ก้าวแห่งความสำ�เร็จและรับรองคุณภาพการบริหารงานด้านธุรกิจบริการสุขภาพ บริษทั ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน) คุณสุรยิ นั ต์ โคจรโรจน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน) นำ�ทีมคณะผู้บริหาร เข้ารับรางวัลจากบริษัท
เมืองไทยประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน) โดยในงานได้รับเกียรติจาก พลโทนายแพทย์ สุปรีชา โมกขะเวส ประธานกรรมการ และคุณสาระ ล่ำ�ซำ� กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้มอบรางวัล
• โรงพยาบาลศิครินทร์
รางวัลการเป็นผู้นำ�ด้านการส่งเสริมบริการ ประเภทดีเยี่ยมของโรงพยาบาลขนาดใหญ่

Muang Thai Life Assurance MODERN Hospital Award 2015		
As one more step of success and the guarantee of management quality in the field of healthcare services of Sikarin
Public Company Limited, from Muang Thai Life Assurance Public Company Limited. Mr. Suriyan Kojonroj, the Assistant
Managing Director and Chief Operation Officer, of Sikarin Public Company Limited  together with the management team
received award from Lt.Gen.Dr. Supreecha Mokkhawes, the Chairman of the Board, and Mr. Sara Lamcam, the Managing
Director of Muang Thai Life Insurance Public Company Limited. The following award:
• Sikarin Hospital
The Best of Smile Partner Relations Award among large hospitals
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โรงพยาบาลศิรริ าชเยีย่ มชมระบบ Electronic Medical Record (EMR)
อีกหนึง่ ความภูมใิ จของชาวศิครินทร์ ในการต้อนรับผูบ้ ริหาร โรงพยาบาลศิรริ าช โรงพยาบาลชัน้ แนวหน้าระดับประเทศ โดย นายแพทย์อติรชั ต์ จรูญศรี
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริ ษัท ศิ คริ น ทร์ จำ � กั ด (มหาชน) พร้ อมด้ ว ยคณะผู้บ ริ หาร ให้ ก ารต้ อนรั บ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิ ศิษ ฎ์ วาม
วาณิชย์ ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลศิริราช พร้อมผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงาน รวม 24 ท่าน เข้าเยี่ยมชมระบบ Electronic Medical Record (EMR)
ที่ทางโรงพยาบาลศิคริ นทร์ กรุ งเทพฯ ได้ พัฒนาขึ้ นร่ ว มกั บ บริ ษัท CSC (Computer Sciences Corporation Information Technology
Company) เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการและมาตรฐานความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ โดยมีคุณสุริยันต์ โคจรโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน) บรรยายถึงภาพรวมและศักยภาพของระบบดังกล่าว

Siriraj Hospital Team visited to see the system of Electronic Medical Record (EMR)		
Another thing to be proud of for the Sikarin team was the visit of the management team from Siriraj Hospital, the leading
hospital of Thailand. Dr. Atirat Charoonsri, the Managing  Director,of Sikarin Public Company Limited and the management team
welcomed Assistant Professor, Dr. Wisit Wamwanich, the General Manager of Siriraj Hospital, who came together with top managers
and heads of working groups, total 24 persons, to see the system of Electronic Medical Record (EMR) developed by Sikarin Hospital
together with Computer Sciences Corporation Information Technology Company (CSC) in order to improve the quality of service and
raise the safety standards for the benefit of the clients. Mr. Suriyan Kojonroj, the Assistant Managing Director and Chief Operation
Officer of Sikarin  Public Company Limited brief about the system in general and its potential.

กลุม่ โรงเรียนแพทย์และกลุม่ โรงพยาบาลเอกชนชัน้ นำ� เยีย่ มชมระบบ Electronic Medical Record (EMR)

นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์
นายแพทย์จิตร สิทธีอมร ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ และอาจารย์พิเศษภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อม
คณะแพทย์และผู้บริหารรวม 14 ท่าน จากโรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลตำ�รวจ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เข้าเยี่ยมชม
ระบบ Electronic Medical Record (EMR) ที่ทางโรงพยาบาลศิครินทร์ ได้พัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการและมาตรฐานความปลอดภัยให้กับผู้
ใช้บริการ โดยมีคุณสุริยันต์ โคจรโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน) บรรยายถึงภาพ
รวมและศักยภาพของระบบดังกล่าว

Visited and Share Experiences of the system of Electronic Medical Record (EMR)		
  Dr. Atirat Charoonsri, the Managing  Director, of Sikarin Public Company Limited and the management team welcomed
Professor, Dr. Jit  Sitthiamorn , the General Manager of Saint Louis Hospital and special instructor on the Medical Faculty of Chulalongkorn
Universtiy , who came together with doctors and top managers, total 14 persons, from Rajavithi Hospital, Police Hospital, Saint Louis
Hospital, Samitivej Srinakarin Hospital, to see the system of Electronic Medical Record (EMR) developed by Sikarin Hospital in order to
improve the quality of service and raise the safety standards for the benefit of the clients. Mr. Suriyan Kojonroj, the Assistant Managing  
Director and Chief Operation Officer, of Sikarin Public Company Limited brief about the system in general and its potential.
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กลุม่ โรงพยาบาลมหาชัย 2 เยีย่ มชมระบบ Electronic Medical Record (EMR)

นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับนายแพทย์
วิญญู เอี่ยมชีรางกูร กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลมหาชัย 2 พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมระบบ Electronic Medical Record (EMR)
ที่ทางโรงพยาบาลศิครินทร์ ได้พัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ และมาตรฐานความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ โดยมีคุณสุริยันต์  โคจรโรจน์  
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีด่ า้ นปฏิบตั กิ าร บริษทั ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน) บรรยายถึงภาพรวมและศักยภาพของระบบดังกล่าว

Mahachai 2 Hospital visited and Share Experiences of the system of Electronic Medical
Record (EMR)		
Dr. Atirat Charoonsri, the Managing  Director,of Sikarin Public Company Limited and the management team welcomed
Dr. Winyu Eamchirangun, the Managing Director of Mahachai 2 Hospital who came together with top managers to see the
system of Electronic Medical Record (EMR) developed by Sikarin Hospital  in order to improve the quality of service and
raise the safety standards for the benefit of the clients. Mr. Suriyan Kojonroj, the Assistant Managing Director  and Chief  
Operation Officer, of Sikarin Public Company Limited brief about the system in general and its potential.

Tokio Marine Insurance เยีย่ มชมความพร้อมการดูแลลูกค้าญีป่ นุ่
คุณสุริยันต์ โคจรโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ
คุณพนิดา ยามาโมโต ผู้บริหาร Tokio Marine Insurance (Thailand) Public Company Limited ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์หลอด
เลือดสมองและระบบประสาท ห้องผ่าตัด Maquet Operating System และห้องตรวจ MRI (Magnetic Resonace Imaging) เพื่อความพร้อม
สำ�หรับการดูแลลูกค้าญี่ปุ่น ที่จะเข้ามารับบริการในโรงพยาบาลศิครินทร์ ภายใต้กฎเกณฑ์ระบบประกันชีวิตของ บริษัทโตเกียวมารีน นิชิโด ประเทศญี่ปุ่น

Tokio Marine Insurance inspects preparedness for providing service to Japanese clients
Mr. Suriyan Kojonroj, the Assistant Managing Director  and Chief  Operation Officer  of   Sikarin Public Company Limited
welcomed Mr. Panida Yamamoto, the manager of Tokio Marine Insurance (Thailand) Public Company Limited who came to
visit the Heart Center, the Neurology Center and Stroke Center, the Maquet Operating System Room and the MRI (Magnetic
Resonance Imaging) Room to check if everything is ready for Japanese clients who would come to use the service of Sikarin
Hospital according to requirements of the life insurance system of  Tokio   Marine Nichido Company (Japan).
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เปิดให้บริการ โครงการ Sikarin Mall
เนื่องจากโรงพยาบาลศิครินทร์เล็งเห็นความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นหลักจึงได้จัดพื้นที่เพิ่มเป็น Sikarin Mall เพื่อให้บริการด้านอาหาร ร้านกาแฟ
รวมถึง Convenience Store ได้แก่ ร้านกาแฟสตาร์บัคส์ ร้านอาหารและเบเกอรี่ S&P ร้านอาหารญี่ปุ่น Zuru และ Top Daily
ในภาพซ้าย คุณสุริยันต์ โคจรโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท ศิครินทร์
จำ�กัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับคุณวิทูร ศิลาอ่อน รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส - ธุรกิจอาหารในประเทศ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)
ในโอกาสเปิดร้าน S&P Restaurant & Bakery สาขาโรงพยาบาลศิครินทร์

Opening "Sikarin Mall"		
On behalf of Sikarin Hospital having vision for Customer's more convenience, so we provides area at Sikarin Mall to have
spaces for restaurants, Coffee Shop and also convenience store such as
• Starbuck Coffee   • S&P Restaurant & Bakery   • Zuru Janpanese Restaurant   • Top Daily Supermarket
Left picture shows that Mr.Suriyan Kojonroj, the Asistant Managing Director and Chief Operation Officer, together with the
managemant team of Sikarin Public Company Limited congratulated Mr.Withun Silaorn, Deputer General Manager of Domestic Food
S&P Syndicate Public Co., Ltd. on opening ceremony of new S&P Restaurant & Bakery

งาน 28 ปี มูลนิธสิ วนประวัตศิ าสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์์

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมจัดงานแห่งความภาคภูมิใจ    “งาน 28 ปี มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์”  ที่โรงละคร สยามภาวลัย แกรนด์เธียเตอร์ สยามพารากอน โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานอย่าง
ล้นหลาม

28-year anniversary of General Prem Tinsulanonda Historical Park Foundation		
On August 19th, 2015, Sikarin Public Company Limited took part in the organization of the honourable event “28-year
anniversary of General Prem Tinsulanonda Historical Park Foundation”  at Siam Pavalai Royal Grand Theater, Siam Paragon, which
was very well accepted by a huge number of honourable guests.
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท Shareholding structure
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท 10  อันดับแรก                                                                        Top 10 Major Shareholders
ณ  วันที่  24  ธันวาคม  2558                                                                                          As of December 24, 2015
ลำ�ดับ
No.

รายชื่อผู้ถือหุ้น

1

กลุ่มจรูญศรี  
นายอติรัชต์        จรูญศรี             
นายธีรพจน์        จรูญศรีี         
นางสกาวรัตน์      จรูญศรี
นางสาวศศินภา     จรูญศรีี         
นางสาวนัฏนภางค์  จรูญศร            
นายณัฎฐวัฒน์     จรูญศรีี         
นางตริตาภรณ์      จรูญศรี        
นางเพียงนภา       จรูญศรี
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำ�กัด (มหาชน)

2
3
4

5
6
7
8
9

10

นายนพดล เขมะโยธิน
กลุ่มมหัทธนารักษ์  
นางสาวนิลเนตร มหัทธนารักษ์  

Charoonsri Group
       Mr. Atirat Charoonsri
       Mr. Terapot Charoonsri
       Mrs. Skaorat  Charoonsri  
Miss Sasinapa Charoonsri
Miss Natnapang Charoonsri
       Mr. Nattawat  Charoonsri
       Mrs. Tritaporn  Charoonsri
       Mrs. Piengnapa  Charoonsri
Vibhavadi Medical Center Public Company Limited
Mr. Noppadon Khemayotin
Mahatthanarak Group
Miss Nilnate Mahatthanarak

นางนงเยาว์  มหัทธนารักษ์  
นายอาชวะ มหัทธนารักษ์
นางสาวมาลินี  บุญรักษ์
นายวิโรจน์  มุทธากาญจน์
Mr.  TENG,  MING-TA
นายศิลปชัย  นิสากรสิทธิ์
กลุ่มมาลีนนท์  
      นายประชุม     มาลีนนท์
      นางสาวรัตนา   มาลีนนท์
      นางสาวปิยวดี  มาลีนนท์
      นางสาวอัมพร  มาลีนนท์

       Mrs. Nongyao Mahatthanarak

      นายจิรวัฒน์    มาลีนนท์
      นางสาวปราลี   มาลีนนท์
      นางสาวนบชุลี  มาลีนนท์
      นางสกลศรี     มาลีนนท์
กลุ่มแสงสนิท
      นายลวรณ  แสงสนิท
      นายสุพจน์  แสงสนิท

       Mr. Jiravat  Maleenont

   รวมกลุ่มผู้ถือหุ้นบริษัท 10 อันดับแรก  
11

Shareholders

ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ
รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด

Mr. Archava  Mahatthanarak
Miss Malinee Boonrak
Mr. Viroj Mutthakarn
Mr. Silchai  Nisakornsit
Maleenont Group
       Mr. Prachum  Maleenont    
Miss Ratana Maleenont
Miss Piyawadee Maleenont
Miss Amphorn Maleenont
Miss Pare Maleenont
Miss Nobchulee Maleenont
       Mrs.  Sakonsri  Maleenont
Sangsanit Group
       Mr.  Lawaron  Sangsanit
       Mr. Supot  Sangsanit

จํานวนหุ้น  (หุ้น)
No. of Shares

27,653,224
7,300,000
4,778,716
4,537,701
4,446,090
4,433,924
790,790
757,701
608,302
11,771,800
9,500,000
5,867,000
5,336,900
525,100
5,000
5,666,560
4,256,000
3,956,000
3,864,381
3,561,000
    1,358,000
1,200,000
400,000
275,000
96,000
96,000
96,000
40,000
2,541,210
2,469,210
72,000

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (ร้อยละ)
Percentage

23.04
6.08
3.98
3.87
3.71
3.69
0.66
0.63
0.51
9.81
7.92
4.89
4.45
0.44
0.004
4.72
3.55
3.30
3.22
2.97
1.13
1.00
0.33
0.23
0.08
0.08
0.08
0.03
2.12
2.06
0.06

Total of the First 10 Major Shareholders

78,637,175

65.53

Other Shareholders

41,362,825

34.47

120,000,000

100.00

Total
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล Dividend Payment Policy
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี  2558  ครัง้ ที  ่
37  เมื่อวันที่  22  เมษายน  2558  ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติ
การจ่ายเงินปันผลจากกำ�ไรประจำ�ปี  2557  ให้แก่ผู้ถือหุน้ สามัญทั้งหมด
จำ�นวน  120  ล้านหุ้น  ในอัตราหุ้นละ  0.85  บาท  รวมเป็นเงินปันผล
ทั้งสิ้น   102   ล้านบาท   บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในเดือน
พฤษภาคม   2558   รวมถึงการอนุมัติให้จัดสรรสำ�รองตามกฎหมาย  
จำ�นวน  7.90  ล้านบาท
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At  the  ordinary  shareholder’s  meeting  for  the  
year 2015 held on April 22nd,  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  in  May  2015.  Addition  is  also  approved  the  
allocation  of  legal  reserves  of  Baht  7.90  million.
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมของบริษัทรวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจำ�ปี ซึ่งได้จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับโดยทั่วไปและสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยบริษัทฯ เลือกใช้
						
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำ�เสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท
ทั้ ง นี้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบทำ � การสอบทานงบการเงิ น ของ-บริ ษั ท ที่ ผ่ า นมาเพื่ อ ให้ ม่ั น ใจ
ได้ อ ย่ า งมี เ หตุ ผ ลว่ า ข้ อ มู ล ทางบั ญ ชี มี ค วามถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นเพี ย งพอและได้ รั บ รายงานว่ า รายงานทางการเงิ น ของบริ ษั ท ได้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
หลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไปโดยเลื อ กใช้ น โยบายทางบั ญ ชี ที่ เ หมาะสมและถื อ ปฏิ บั ติ อ ย่ า งสม่ำ � เสมอโดยจั ด ทำ � ขึ้ น อย่ า งระมั ด ระวั ง ตลอดจน
ประเมิ น ถึ ง ความเหมาะสมของการแสดงรายการที่ นำ � เสนอในงบการเงิ น โดยรวมรวมทั้ ง มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล อย่ า งเพี ย งพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินโดยความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ย วกั บ เรื่ องนี้ ป รากฎในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งแสดงไว้ ในรายงาน
ประจำ�ปีนี้แล้ว
นอกจากนี้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ได้ จั ดให้ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลเพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า ข้ อ มู ล ทางบั ญ ชี
มี ก ารบั น ทึ ก อย่ า งครบถ้ ว นถู ก ต้ อ งและมี ร ะบบการจั ด เก็ บ รั ก ษาทรั พ ย์ สิ น เพื่ อ ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต หรื อ เสี ย หายอย่ า งมี ส าระสำ � คั ญ คณะกรรมการ
บริ ษั ท มี ค วามเห็ น ว่ า ระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ ที่ น่ า พอใจและสามารถสร้ า งความเชื่ อ ถื อ ต่ อ งบการเงิ น รวม
และงบการเงินเฉพาะของบริษัทประจำ�ปี 2558

(พลตำ�รวจโทจารักษ์   แสงทวีป)
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบปี 2558
		คณะกรรมการตรวจสอบโดยการแต่งตั้งจากมติคณะกรรมการของบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำ�นวน 3 ท่าน โดยมี
นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ นายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท์ และนายกษิดิศ อัชนันท์ เป็นกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
ในรอบระยะเวลาบัญชีป  ี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผูบ้ ริหาร  ผูต้ รวจสอบภายใน และผูส้ อบ
บัญชีของบริษทั ในการชีแ้ จงและให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญ โดยมีการจัดประชุมร่วมกัน จำ�นวน 4 ครัง้ ในประเด็นตามขอบเขต หน้าทีร่ บั ผิดชอบทีส่ �ำ คัญ ดังนี้
1.

พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำ�ปี 2558 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผูส้ อบ
บัญชีวา่ รายงานการเงินดังกล่าวมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินทีค่ รบถ้วนถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสำ�คัญและเชือ่ ถือได้ตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป
2. พิ จ ารณาสอบทานงานระบบการควบคุ ม ภายใน โดยพิ จ ารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในตามแผนงานที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ
ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำ�คัญของบริษัทฯ
3. พิจารณาสอบทานให้บริษทั ฯ ปฎิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
4. พิ จ ารณาการเปิ ดเผยข้ อ มู ล การดำ � เนิ น งานและสอบทานและให้ ค วามเห็ น ต่ อ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การตกลงเข้าทำ�รายการของบริษัทมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สงู สุดต่อการดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษทั และมีความโปร่งใสและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
5.   พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี   คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชี โดยคำ�นึง
ถึงความน่าเชือ่ ถือความสามารถในการให้บริการและการให้ค�ำ ปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การสอบบัญชีและรับรองงบการเงินได้ทนั เวลา และ
ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2559 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท   คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานอย่าง
รอบคอบ ด้วยความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระโดยไม่มีข้อจำ�กัดและเงื่อนไขในการกำ�กับดูแลเพื่อให้บริษัท ฯ มีระบบการบริหารจัดการเป็นไป
ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส ชัดเจน เชื่อถือได้   ตลอดจนให้คำ�แนะนำ�ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
บริษทั มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำ�เนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในทีด่ ี มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อกำ�หนดและระเบียบข้อ
บังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้องและมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียง
พอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยไม่
พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำ�คัญ

( นายประมวลชัย  ทวีเศรษฐ์ )
                          ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของผู้สอบบัญชีอนุญาต
เสนอ

ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำ�หรับปีสิ้นสุดวัน
เดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการ
เงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ�งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำ�หนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำ�หนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจ
สอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำ�นวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชี
พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่
จัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำ�เสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 ผลการดำ�เนินงานรวม และกระแสเงินสดรวมสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ศิครินทร์
จำ�กัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสดสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นายพจน์  อัศวสันติชัย)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4891
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำ�กัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
2016/0167/0370
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บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานและงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

SIKARIN PUBLIC COMPANY LIMITED
REPORT AND FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2015
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ข้อมูลทางการเงิน
Financial Summary
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ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
Financial Status and operating results

(หน่วย : ล้านบาท) (Unit: Million Baht)
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(หน่วย : ล้านบาท) (Unit: Million Baht)
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1. งบการเงิน

1. Financial statements

สรุปรายงานการสอบบัญชี

Summary of audit reports

(ก)   งบการเงินปี 2554 สอบทานโดยนางสาวจันทรา ว่อง
ศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4996
บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำ�กัด
ผู้ ส อบบั ญ ชี แ สดงความเห็ น อย่ า งไม่ มี เ งื่ อ นไขและไม่ มี
ข้อสังเกตในงบแสดงฐานะการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 และ 2553
(ข)   งบการเงินปี 2555 สอบทานโดยนางสาวจันทรา ว่องศรี
อุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4996
บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำ�กัด
ผู้ ส อบบั ญ ชี แ สดงความเห็ น อย่ า งไม่ มี เ งื่ อ นไขและไม่ มี
ข้อสังเกตในงบแสดงฐานะการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 และ 2554
(ค)   งบการเงิ น ประจำ � ปี 2556 สอบทวนโดยนายพจน์
อัศวสันติชยั ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 4891
บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำ�กัด
ผู้ ส อบบั ญ ชี แ สดงความเห็ น อย่ า งไม่ มี เ งื่ อ นไขและไม่ มี
ข้อสังเกตในงบแสดงฐานะการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 และ 2555
(ง) งบการเงิ น ประจำ � ปี 2557 สอบทวนโดยนายพจน์
อัศวสันติชยั ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 4891
บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำ�กัด
ผู้ ส อบบั ญ ชี แ สดงความเห็ น อย่ า งไม่ มี เ งื่ อ นไขและไม่ มี
ข้อสังเกตในงบแสดงฐานะการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 และ 2556
(จ) งบการเงินปี 2558 สอบทานโดยนายพจน์ อัศวสันติชัย  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4891
       บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำ�กัด
ผู้ ส อบบั ญ ชี แ สดงความเห็ น อย่ า งไม่ มี เ งื่ อ นไขและไม่ มี
ข้อสังเกตในงบแสดงฐานะการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 และ 2557

(A) The 2011 financial statements, audited by
Miss. Chantra Wongsri-Udomporn, Certified
Public Accountant, Registration No. 4996, from
Dhammaniti Auditing Co., Ltd.
The auditor expressed her opinions without
condition or special observations towards
Sikarin Public Co., Ltd.’s financial statements for
the year ended December 31, 2011 and 2010
(B) The 2012 financial statements, audited by
Miss. Chantra Wongsri-Udomporn, Certified
Public Accountant, Registration No. 4996, from
Dhammaniti Auditing Co., Ltd.
The auditor expressed her opinions without
condition or special observations towards
Sikarin Public Co., Ltd.’s financial statements for
the year ended December 31, 2012 and 2011
(C) The 2013 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 31 2013 and 2012
(D) The 2014 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 31, 2014 and 2013
(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 31 ,2015 and
2014
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2. คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการ
ดำ�เนินงานของฝ่ายจัดการภาพ

2. Explanations and ananlysis of financial
status and operating results

ภาพรวมของผลการดำ�เนินงานตามงบการเงินรวมปี 2558
(ก)  รายได้
      ปี 2558 บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
(“บริ ษั ท ฯ”) และบริ ษั ท ย่ อ ย มี ร ายได้ ร วมจำ � นวน
2,024.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากรายได้รวมในปี 2557
เท่ากับ 146.17 ล้านบาทหรือคิดเป็นการเพิ่มร้อย
ละ 7.78% โดยมีรายได้หลักมาจากรายได้จากการ
รักษาพยาบาล-สุทธิจำ�นวน 1,960.29 ล้านบาท (คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 96.81% ของรายได้รวม) เพิ่ม
ขึ้น 142.12 ล้านบาทหรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ
7.82% จากปี 2557
ปี 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีสัดส่วนรายได้
จากการรักษาพยาบาล-สุทธิมาจากรายได้ผู้ป่วยนอก
คิดเป็นร้อยละ 57.28 และรายได้ผู้ป่วยในคิดเป็นร้อย
ละ 42.72 เทียบกับรายได้จากผูป้ ว่ ยนอกร้อยละ 57.43
และรายได้จากผู้ป่วยในร้อยละ 42.57 ในปี 2557 ตาม
ลำ�ดับ โดยการเพิ่มของรายได้เป็นผลมาจากมีรายได้
เพิม่ ขึน้ ในกลุม่ ผูป้ ว่ ยนอกร้อยละ 8.47 และรายได้เพิม่
ขึ้นในกลุ่มผู้ป่วยในร้อยละ 9.10   ทั้งนี้รายได้จากการ
รักษาพยาบาล-สุทธิ เพิ่มขึ้นจากกลุ่มลูกค้าบริษัทคู่
สัญญาและลูกค้าทีใ่ ช้สทิ ธิก์ ารรักษาพยาบาลผ่านบริษทั
ประกันชีวิต-ประกันสุขภาพ คิดเป็นสัดส่วน 38.35%
เทียบกับปี 2557 ซึ่งมีรายได้จากลูกค้ากลุ่มนี้คิดเป็น
ร้อยละ 35.03% อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลศิครินทร์ยงั
คงมีปริมาณจำ�นวนผูป้ ว่ ยต่างชาติทเี่ ข้ามารับการผ่าตัด
ในโรคเฉพาะทาง เช่น ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ระบบ
ทางเดินอาหาร เป็นต้น ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าชำ�ระเงินสด
และมีกำ�ลังซื้อสูงเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อรายได้ต่อวันในการ
เข้ารับการรักษาของผู้ป่วยในเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

Overall Operation Results
(A)   Revenue
In Y2015, Sikarin public company limited and
subsidiaries earned total revenue of baht 2,024.89
Million which increased to baht 146.17 million
baht from Y2014 or an increase of 7.78 %. Mainly
Revenues are from medical service-net of Baht
1,960.29 million (representing 96.81% of total
revenue), an increase of baht 142.12 million or
increase of 7.82% in Y2014.
In Y2015 the Company and its subsidiaries
has proportion of revenue from medical service
revenue-net of out-patient income 57.28% and
in-patients income, representing 42.72% compared
to income from out-patient 57.43%, and revenue
from in-patients in 42.57% in Y2014, respectively.
The increase in revenue is a result of increased
out-patient revenues 8.47 % and in-patient revenue
increased with 9.10% in revenue from medical
service revenue-net. An increase of customers from
contract companies and customers using the right
to medical care through insurance companies –
insurance ,representing percentage 38.35% in
Y2015 compared to Y2014 which revenue from
this segment as a percentage 35.03%, however, a
number of foreign patients in sikarin hospital still
are coming for surgery in specialized clinics such
as the Orthopedic Surgery , Gastrointestinal tract,
which is a group of customers paying cash and
buying power increases. As a result, revenue per
day in the treatment of patients increased.

Medical Service Revenue - net (%) classified as outpatients and inpatients.
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Medical Service Revenue- net. By payment

            ในปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยังมีรายได้จากการขายอาหาร
และเครื่องดื่ม รวม 44.41 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.19 ของราย
ได้รวมเทียบหรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.04 เทียบกับปี 2557 ซึ่งมี
รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม 43.10 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 2.29
และในปีนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้อื่น ซึ่งประกอบไปด้วย
ดอกเบี้ยรับ ค่าเช่าสถานที่ การจำ�หน่วยวัสดุเหลือใช้ และรายได้เบ็ดเตล็ด
อื่นๆ รวมเป็นจำ�นวนเงิน 20.18 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.00
ของรายได้รวมหรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.75 เมื่อเทียบกับรายได้
อื่น 17.43 ล้านบาทในปี 2557 โดยรายได้อื่นที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นผล
มาจากการที่บริษัทย่อย บริษัท เอส เค อาร์ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด ได้ดำ�เนิน
การให้มีร้านค้าจากภายนอกเช่าพื้นที่ในบริเวณ Sikarin mall เพิ่มขึ้น
อาทิ เช่น Top daily supermarket , S&P Restaurant และร้านกาแฟ
Starbucks เป็นต้น เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการและชุมชน
บริเวณใกล้เคียง

In Y2015, the Company and its subsidiaries have
revenues from food and beverages, 44.41 million baht or
percentage 2.19 of total revenues, representing an increase of
3.04 compared to the Y2014, which revenue from food and
beverages 43.10 million baht or percentage 2.29 per cent of
total revenues
And this year the company Subsidiaries’s other incomes
consisted of interest income rental property , unit waste sales
and other miscellaneous income which total incomes amount
of 20.18 million baht, representing 1.00 percent of total revenue
or an increase of 15.75% as compared to other income of 17.43
million baht in Y2014. The other income increased mainly as a
result by a subsidiary “SKR Management Co. Ltd” has operated
a rental area outside space in Sikarin mall increased number
of stores as Top daily supermarket, S & P Restaurant and
Starbucks coffeeshop , etc. to facilitate customers and those
whose communities nearby sikarin hospital.
(หน่วย : ล้านบาท) (Unit: Million Baht)
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(ข) ค่าใช้จ่าย
      สำ�หรับปี 2558 บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
(“บริษัท”) และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายรวม 1,882.58
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,686.46 ล้านบาท ในปี 2557
คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.63% หรือคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 92.97 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่มี
สัดส่วนค่าใช้จา่ ยรวมคิดเป็นร้อยละ 89.77 ของรายได้รวม

117  Sikarin Hospital

ต้ น ทุ นในการรั กษาพยาบาล
ปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อย มีต้นทุนในการ
รักษาพยาบาล 1,404.01 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 69.34 ของค่าใช้จ่ายรวม เพิ่มขึ้นคิดเป็นเงิน
109.45 ล้านบาทเทียบกับปี 2557 หรือคิดเป็นอัตรา
การเพิ่มร้อยละ 8.45 ซึ่งต้นทุนในการรักษาพยาบาล
หลักเป็นผลกระทบจากการค่าธรรมเนียมแพทย์จากการ
เพิ่มแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญ อาทิเช่น ศูนย์หลอด
เลือด ศูนย์ผ่าตัดส่องกล้อง ศูนย์โรคหัวใจ CVT เป็นต้น  
การเพิ่มของอัตราพยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่สายงาน
คลินิกเพื่อรองรับการเปิดอาคาร 3 ในไตรมาสที่ 2/2558  
การเพิม่ ขึน้ ของค่าเสือ่ มราคาในส่วนอาคาร-ส่วนประกอบ
และอุปกรณ์ต่างๆ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการปรับปรุง
ระบบการให้บริการงานอาคาร 3 ซึ่งเป็นตึกขนาด 120
เตียง และการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้บริการภายใน
โรงพยาบาลศิ ค ริ น ทร์ แ ละโรงพยาบาลรั ท ริ น ทร์ นอก
เหนื อ จากนี้ ต้ น ทุ น อื่ น ๆ มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ในทิ ศ ทางเดี ย ว
กับอัตราการเติบโตของรายได้จากการรักษาพยาบาล  
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
      ปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารจำ�นวนรวม 414.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2557 เท่ากับ 66.12 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 18.96  โดยการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จา่ ยมีสาเหตุหลัก
คือ 1)ในปี 2558 บริษทั ไม่ได้มกี ารบันทึกรายการด้อยค่า
จากเงินลงทุนเทียบกับปี 2557 ซึง่ มีการบันทึกการด้อยค่า
จากเงินลงทุน 28.33 ล้านบาท 2) ปี2558 บริษัทฯ มีการ
ตัง้ สำ�รองหนีส้ งสัยจะสูญลดลง 19.11 ล้านบาท นอกจาก
นี้ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมีผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือน
และค่าจ้างของพนักงานตามอัตราเงินเฟ้อ/อัตราค่าแรง
ขั้นต่ำ� และการเพิ่มขึ้นของเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
ต้นทุนทางการเงินปี 2558 เท่ากับ 32.85 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้น 16.65 ล้านบาทเทียบจากปี 2557 เป็นผลมาจาก
บริษัทฯ ได้ทำ�สัญญาวงเงินกู้ยืมระยะยาว 600 ล้านบาท
สำ�หรับการก่อสร้างอาคารใหม่ และเพิ่มวงเงินสัญญาเช่า
ซื้อรถยนต์และสัญญาเช่าทางการเงินเครื่องมือแพทย์
เพิ่มขึ้น 128 ล้านบาท

(B) Expenses
For Y2015, Sikarin public Co.,Ltd and its
subsidiary total expenses was 1,882.58 million baht
increased form baht 1,686.46 million in Y2014,
representing an increase 11.63 percent which is
92.97 percent of total revenues in Y2015, compared
with 89.77 percent of total revenues in Y2014.
		 Cost of Medical services
Y2015 Company The cost of medical services
1,404.01 million baht, representing 69.34 percent of
the total cost. An increase of 109.45 million baht in
Y2014, representing a 8.45 percent rate of increase in
healthcare costs which are primarily affected by an
increase in specialist professionals such as physicians
in Vascular and minimal invasive Center, Laparoscopic
Surgical Center, Heart Center CVT, the increase rate
of nurses and clinical officers to support the new
building opened in quarter 2/2015, the increase in
depreciation on buildings - Components. In addition  
cost of medical service increased from improved service
system, which is new building  with 120 beds and
renovate the property within the hospital sikarin and
rattarin hospital. Apart from these, other costs there
is an increase in line with the growth rate of revenue
from hospital operations.
		 Sales and administration expenses
Y2015   Sikarin Company Co.,Ltd and its
subsidiary’s cost of sales and administrative expenses
totaling 414.94 million baht, up from Y2014 was 66.12
million baht, an increase of 18.96%. The increase
in expenses is primarily due to: 1) In Y2015, the
company did not a recording of impairment loss on
investments compared to Y2014 which are recorded
for impairment of investments of 28.33 million baht  
2), In Y2015 the Company had a provision for doubtful
debts decreased by 19.11 million baht this cost. Others
expenses increasing impact of salary adjustments and
employee wages by inflation / minimum wage and an
increase in depreciation of property and equipment.

(ค)  กำ�ไรสุทธิ
บริษทั และบริษทั ย่อย มีสว่ นแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุน
ในบริษทั ร่วม-บริษทั โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ จำ�กัด
1.72 ล้านบาทในปี 2558 เพิ่มขึ้นจาก 0.68 ล้านบาท  
บริษทั ฯ มีภาระจ่ายภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลเท่ากับ 28.51ในปี
2558 ล้านบาท ลดลง 6.34 ล้านบาทเมือ่ เทียบกับปี 2557  
- กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี 2558 เท่ากับ 115.52 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 5.71% ของรายได้รวม และมีกำ�ไร
(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น เท่ากับ 174.83 ล้านบาท (ดู
หมายเหตุประกอบงบ 12,22 และ28.1) เนือ่ งจากบริษทั ฯ
บันทึกกำ�ไรจากการตีราคาทรัพย์สนิ เพิม่ ขึน้ 240.97 ล้าน
บาท และปรับปรุงผลขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 22.43 ล้านบาท

(C) Net Income
Sikarin Company Co.,Ltd and its subsidiary’s had
a net profit from investments in associated companies
– companies-sikarin hatyai hospital co.,ltd 1.72 million
baht in Y2015, up from 0.68 million baht. in Y2014
The Company had paid income tax of 28.51 million
baht, down 6.34 million baht compared to Y2014
Net profit for the Y2015 was Baht 115.52
million, representing 5.71% of the total revenue and
net income (loss) Other comprehensive income was
Baht 174.83 million (see Note 28.1,12 and 22) due to  
the company had gain from the revaluation of assets
increased Baht 240.97 million and losses from actuarial
estimates 22.43 million baht.  
		

งบแสดงฐานะการเงิน

Statement of Financial Position

(ก)  สินทรัพย์
             งบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทและ
บริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม คิดเป็นจำ�นวนเงิน 3,456.31
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 676.17 ล้านบาทจากปี 2557 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 24.32 ทั้งนี้โครงสร้างสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2558
ประกอบไปด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 11.14 และสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนร้อยละ 88.86 รายการสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิด
จากรายการสำ�คัญดังนี้
• ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น   เพิ่มขึ้นรวม 24.97ล้าน
บาท มาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าบริษัท
• ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ   ในปี 2558 บริษัท
และบริษัทย่อยได้ลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่ม จำ�นวน 740.71 ล้านบาท
ประกอบด้วย ค่าก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลหลังใหม่ 544.02 ล้านบาท,
ค่าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ 168.17 ล้านบาท และเครื่องตกแต่ง
อุปกรณ์สำ�นักงานอื่นๆ 28.52 ล้านบาท
• สิทธิการเช่า เป็นผลจากการบันทึกเพิ่มมูลค่าอาคาร
บนสิทธิการเช่าทีด่ นิ และสิทธิการใช้สว่ นปรับปรุงทีด่ นิ เพิม่ ขึน้ 20.26 ล้านบาท

(A) Asset
According to the Financial Statements ending
at 31st December, 2015, the Company and its subsidiary
had the total assets of 3,456.31 million baht. This increased
in 676.17 million baht compare to Y2014. The increase was
calculated as 24.32 per cent. The structure of total assets at
the end of 2015 consisted of 11.14 percent of current assets
and 88.86 percent of non-current assets. The increasing assets
are mainly due to the following items:
• rade and Account receivables increased by
Baht 24.97 million from medical services revenue increases.
Especially among contract-customers.
• Property,Plant and Equipment  The Company
and its subsidiary had additional invested in fixed assets
in 2015 amounting to Baht 740.71 million including the
construction fee of a new hospital building at Baht 544.02
million, medical apparatus and equipment fee at Baht 168.17
million, fixture and equipment at Baht 28.52 million.
• Leasehold right recorded as a result of
increasing the value of buildings on leasehold land use
rights and land improvements, increased 20.26 million baht.
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ข) หนี้สินและส่วนผู้ถือหุ้น

B) Liabilities and Shareholders’ Equity
		

สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้
สินรวม 1,542.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 487.82 ล้านบาท เมื่อ
เทียบกับปี 2557  โดยหนี้สินรวมประกอบไปด้วย
• หนี้สินหมุนเวียนรวม 705.72 ล้านบาท เพิ่ม
จากปีก่อน 154.22 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากเงินเบิก
เกินบัญชีเพิ่มขึ้น 55.23 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้
อื่นเพิ่มขึ้น 29.04 ล้านบาท  เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำ�หนด
ชำ�ระในหนึ่งปีเพิ่มขึ้น 22.47 ล้านบาท และเงินประกันผลงาน
จากการก่อสร้างอาคารใหม่ 19.13 ล้านบาท
• หนี้ สิ น ไม่ ห มุ น เวี ย นรวมในปี 2558 เพิ่ ม
ขึ้น 333.59 ล้านบาท เทียบกับปี 2557 เป็นผลมาจาก
การเบิ ก ใช้ เ งิ น กู้ สำ � หรั บ งานก่ อ สร้ า งอาคารใหม่ ร ะหว่ า ง
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(หน่วย : ล้านบาท) (Unit: Million Baht)

		
Ended December 31, 2015, the Company
and its subsidiaries had total liabilities of Baht
1,542.51 million, an increase of 487.82 million baht,
compared with the Y2014 the total debt consists of.
• Total current liabilities increased from 705.72
million to Baht 154.22 million baht last year, primarily
due to the overdraft. Accounts payable increased by Baht
55.23 million, trade and other payables increased by Baht
29.04 million term loan due in one year, an increase of
THB 22.47 million and deposit portfolio of new building
construction 19.13 million baht.
• Total current liabilities increased by 333.59
million baht in Y2015 relative to Y2014. These are result
of withdrawal loans for new buildings construction

ปี ร วม 162.18 ล้ า นบาทจากสั ญ ญาวงเงิ น กู้ ยื ม 600 ล้ า น
บาท และบริษัทฯได้ทำ�สัญญาเงินกู้เพิ่มเติม 30 ล้านบาท กับ
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในประเทศใช้ในการจัดหาเครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์สำ�หรับอาคารใหม่ดังกล่าว
• ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น รวม 1,913.80   ล้ า นบาทปี
2558 เพิ่มขึ้น 188.35 ล้านบาทเทียบปี 2557 หรือคิดเป็นการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.92 เป็นผลจาก บริษัทฯ มีกำ�ไรสะสมสำ�รอง
ตามกฎหมายเพิ่มขึ้น 7.90 ล้านบาท และส่วนเกินทุนจากการ
ตีราคาทรัพย์สินในปี 2558 เพิ่มขึ้น 187.64 ล้านบาทอันมา
จากการประเมินราคาที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและส่วน
ประกอบอาคารครั้งล่าสุดในเดือนธันวาคม 2558 ซึ่งบริษัทและ
บริษัทย่อยมีนโยบายในการประเมินราคาสินทรัพย์ดังกล่าวใหม่ใน
ทุก ๆ ห้าปี

during the year 162.18 million baht from the loan of
600 million baht and the Company has contracted an
additional loan of 30 million baht with a commercial
bank in the country for providing tools and medical
equipment for the new building mention above.
• The total shareholders' equity increased
to 1,913.80 million ,increased of Baht 188.35 million
baht or  increase of 10.92 per cent In Y2015 compare
to Y2014 as a result of the Company's legal reserves
retained earnings increased by 7.90 million baht and
the surplus on revaluation of assets in 2558 increased
by Baht 187.64 million from the valuation of land and
land improvements. Buildings and building components
in December 2558, the Company and its subsidiaries in
the valuation of such assets in every five years.

ค) กระแสเงินสดและสภาพคล่อง

C) Cash flow and liquidity

สำ � ห รั บ ปี สิ้ น สุ ด ณ วั น ที่ 3 1
ธันวาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินสด
และรายการเที ย บเท่ า เงิ น สดคงเหลื อ 21.29
ล้ า นบาท ลดลงสุ ท ธิ 150.32 ล้ า นบาท โดย
รายละเอี ย ดกระแสเงิ น สดแต่ ล ะกิ จ กรรมมี ดั ง นี้
• ก ร ะ แ ส เ งิ น ส ดสุ ท ธิ ไ ด้ ม า จ า ก
การดำ � เนิ น งานจำ � นวน 333.36 ล้ า นบาท เพิ่ ม

(หน่วย : ล้านบาท) (Unit: Million Baht)

For the year ended December 31,
2015, the Company and its subsidiaries’s cash
and cash equivalents decreased by Baht 21.29
million to 150.32 million baht in net cash
flow details of each activity are as follows.
• Net cash from operations of 333.36
million baht, up from the Y2015 was 122.89 million
baht, resulting primarily from cash received from
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ขึ้ น จากปี 2557 เท่ า กั บ 122.89   ล้ า นบาท
เป็ น ผลหลั ก มาจากมี เ งิ น สดรั บ จากผลการ
ดำ � เนิ น งานเพิ่ ม ขึ้ น 118.23 ล้ า นบาท และ
เงิ น สดจ่ า ยภาษี เ งิ น ได้ ล ดลง 4.36 ล้ า นบาท  
• กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรม
ลงทุ น รวม 532.83 ล้ า นบาท ส่ ว นใหญ่ เ กิ ด
จากการลงทุ น ที่ ดิน อาคารและอุ ป กรณ์ ก าร
แพทย์ ใ นส่ ว นอาคารใหม่ รวม 517.39 ล้ า น
บาท และก่ อ สร้ า งตกแต่ ง Sikarin minimall
บนพื้ น ที่ สิ ท ธิ ก ารเช่ า รวม 12.85 ล้ า นบาท
• กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหา
เงิน รวม 49.16 ล้านบาท โดยในปี 2558 บริษัทฯ
มีเงินสดรับจากการ เบิกเงินกู้ยืม บริษัทฯ มีภาระ
จ่ า ยหนี้ สิ น และดอกเบี้ ย รวม 169.69 ล้ า นบาท
เงินสดจ่ายปันผล 100.39 ล้านบาทส่งผลให้ภาพ
รวมอัตราส่วนสภาพคล่อง ปี 2558 เท่ากับ 0.55
เท่า ลดลงจาก 0.95 เท่าในปี 2557 แต่อย่างไรก็
ตาม บริษัทฯ ยังคงการดำ�รงอัตราส่วนทางการเงิน
หนี้สินต่อทุน (debt to equity ratio) ไม่เกิน 1.5
เท่า คือ 0.81 เท่าในปี 2558

3. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี  (audit fee)
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558
ครั้งที่ 37 วันที่ 22 เมษายน 2558 มีมติแต่งตั้ง
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ และกำ�หนดค่าตอบแทนประจำ�ปี 2558
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,000,000 บาท
ค่าบริการอื่น ๆ ( non-audit fee)
ค่ า พาหนะ และเบ็ ด เตล็ ด ประจำ � ปี
จำ�นวนเงินรวม 20,275.06 บาท
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operations increased by 118.23 million baht and
cash income taxes decreased by 4.36 million baht.
• Net cash used in investing activities
included 532.83 million baht, mainly due
to investment in construction and purchase
new medical equipment in the new building
in amount of 517.39 million baht and
construction decoration Sikarin minimall
on leasehold includes 12.85 million baht.
• Net cash flow from financing activities
included 49.16 million baht by the Y2015, the
Company had cash received from loan. The
Company's obligation this year to pay principal
and interest totaling 169.69 million baht and
cash dividend of 100.39 million baht. The overall
liquidity ratio in Y2015 was 0.55 times, down
from 0.95 times in y2014, however the Company
continues to maintain D/E ratio gearing is less
than 1.5 times to 0.81 times in Y2015.

3. Auditor’s Remuneration
•  Audit Fee
The 37th Annual General Shareholders’
Meeting in Y2015 held on April 22, 2015 reached
a resolution appointing an auditor attached to
Dhammaniti Auditng Co.,Ltd. and remuneration
for the Y2015, totaling 1,000,000 baht.
•  Non-audit fee
Transportation and miscellaneous
expenses for annual was amount of 20,275.06
baht.

ปัจจัยความเสี่ยง Risk Factors

ปัจจัยความเสี่ยงทางด้านการดำ�เนินธุรกิจ (Business Risk)
ในการประกอบธุรกิจของบริษัทจำ�แนกได้ดังนี้

1.ความเสี่ยงทางคลินิกหรือด้านการรักษาพยาบาล
โรงพยาบาลศิครินทร์ได้ยกระดับบริการทางคลินกิ เป็นศูนย์การ
แพทย์เฉพาะทางระดับสูง  ซึ่งในระยะ3-5 ปี ที่ผ่านมา ได้ทยอยเปิดศูนย์
เฉพาะทางต่าง ๆ เช่น ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง และ ระบบประสาท ศูนย์
โรคหัวใจ เป็นต้น  โรคเหล่านี้มีความซับซ้อนด้านการรักษาที่ต้องอาศัย
ทั้งเครื่องมือการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีระดับสูง และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง เพื่อลดความเสี่ยงด้านการรักษา โรงพยาบาลฯ มีมาตรการ
ป้องกันที่สำ�คัญ ดังนี้
• การใช้ เ ฉพาะแพทย์ ห รื อ บุ ค ลากร ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ เ ฉพาะทาง และมี
ประสบการณ์สูงในสาขานั้นๆ
• ระบบการจัดการ และบำ�รุงรักษาเครื่องมือ ให้มีความเที่ยงตรง และ
พร้อมใช้งานตลอดเวลา
• การรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลระดับนานาชาติเพื่อสร้าง
ความมั่นใจด้านกระบวนการรักษาพยาบาล ที่เทียบเคียงได้ระดับโลก

2. ความเสี่ยงในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในบริษัท เอส เค อาร์ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งเป็นบริษัทที่
จะมาบริหารงานด้านสินทรัพย์และด้านอืน่ ทีไ่ ม่เกีย่ วกับการรักษาพยาบาล
เพื่อให้เกิดความคล่ อ งตั ว ในการดำ � เนิ นการและมี บุ คลากรที่ มีค วาม
ชำ�นาญในงานนั้นๆ โดยตรง เพื่อรองรับการเข้ามาลงทุนของคู่ค้าที่จะมา
เสริมความน่าสนใจให้แก่ธรุ กิจของบริษทั ฯ เพือ่ ประโยชน์ของบริษทั ฯ และ
ผู้ถือหุ้นเป็นสำ�คัญ และเพื่อให้มั่นใจในการลงทุนของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้
กำ�หนดแนวทางและมาตรการการป้องกันความเสี่ยงไว้ด้วย เช่น
- กำ�หนดนโยบายการบริหารงานในบริษทั ย่อย โดยมอบหมายให้
กรรมการและผูแ้ ทนของบริษทั ฯ เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษทั ย่อย
และให้ผู้แทนของบริษัทฯ ดำ�รงตำ�แหน่งผู้บริหารระดับสูงและที่ปรึกษาอีก
ด้วย
- ให้มตี วั แทนของบริษทั ฯ ทำ�หน้าทีเ่ ป็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ร่วมกันทำ�หน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบในการดำ�เนินกิจการต่างๆ ใน
บริษัทย่อยอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยมีระบบควบคุม
ภายในที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ
- ให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองงบดุล
ของบริษัทย่อย

3. ข้อพิพาททางกฎหมาย (เฉพาะคดีที่ยังไม่สิ้นสุดและไม่ได้
เป็นคดีที่เกิดจากการดำ�เนินงานปกติ) แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
3.1 คดีที่มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์มากกว่าร้อยละ 5
ของส่วนของผู้ถือหุ้นหรือร้อยละ 10 ของสินทรัพย์หมุนเวียนกรณีส่วน
ของผู้ถือหุ้นติดลบ

Business Risk for the company’s business
operations includes the following items.

1. Clinical or Medical Risk
		

Sikarin hospital has elevated the standards of
clinical services to become the high – level medical
centers with specialised medical fields. In the past 3-5
years, Sikarin hospital has established the specialised
medical centers gradually such as Stroke center and
Heart center. With regards to the complexity of these
diseases, the treatments require high technology
of medical equipment and experienced specialists.
Therefore, to reduce the treatment risks, our hospital has
organised our own preventive measurements as below,
• Accessing to the use of specialists with high experience
and high degrees in their specialised field of studies.
• Incident management review process on the systems
and on all medical equipments has been implemented
to retain the best practice in prompt service.
• Qualified by the international community standards
in purpose to assure patient confidence on the quality
of healthcare treatment as an international hospital.

2. 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 and 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
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ปัจจุบันไม่ปรากฏว่ามีคดีใดที่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์มากกว่า
ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ หรือร้อยละ 10 ของสินทรัพย์หมุนเวียนกรณี
ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ
3.2 คดีที่มีผลต่อการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีนัยสำ�คัญ (ไม่สามารถ
ประเมินเป็นตัวเลขได้)
ปัจจุบนั ไม่ปรากฏว่ามีคดีใดทีม่ ผี ลต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั อย่าง
มีนัยสำ�คัญที่ไม่สามารถประเมินเป็นตัวเลขได้

4 .การทำ�รายการระหว่างกัน
       ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีการทำ�รายการใดที่เข้าข่ายการทำ�รายการที่เป็น
รายการระหว่างกัน

a position of high-level executive and advisor of such company.
- Requiring the company’s representatives to jointly
become the Inspection Committee, responsible for the
consideration of approval for each transactions performed by
any subsidiary on 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.

3. Legal Dispute (Exclusively for incomplete cases which
are not caused by ordinary operation) can be divided in 2
cases, as follows :3.1 Cases with adverse effects against assets over 5
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
5 percent of shareholders’ equity or 10 percent of current
assets in the event that shareholders’ equity is negative.
3.2 Cases significantly affecting business performance
(cannot be quantitatively assessed)
Currently, there is no case significantly affecting the
company’s business which cannot be qualitative assessed.

4. Connected Transaction
       Currently, the company has no transaction which can be
considered connected transaction.
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การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและการจัดการ
Good Governance and Management
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นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

Good Governance and Management

บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญกับการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ใี นการดำ�เนิน
งานของบริษัทฯ อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม อันจะทำ�ให้บรรลุเป้าหมาย
สำ�คัญทีจ่ ะเพิม่ มูลค่าสูงสุดให้แก่ผถู้ อื หุน้ และมุง่ หวังให้บคุ ลากรทุกระดับ
ตั้งแต่กรรมการ ทีมบริหาร พนักงาน ตลอดจนพนักงานของผู้รับจ้างได้
ยึดถือปฏิบัติ โดยนำ�หลักการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งได้มีการปรับปรุงเพิ่ม มาปรับใช้กับสภาพการประกอบ
การของบริษัทฯ ดังนี้

		
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. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญแก่สิทธิของผู้ถือหุ้นและอำ�นวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย
โดยได้รบั สิทธิพนื้ ฐานต่างๆ ทัง้ ในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะ
เจ้าของบริษัท ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ เช่น สิทธิในการ
ซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ สิทธิในการที่จะได้รับ
ส่วนแบ่งผลกำ�ไรจากบริษัท สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการ
ได้รบั ข่าวสารข้อมูลของบริษทั อย่างครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา ผ่านช่อง
ทางที่เข้าถึงได้ง่าย สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสิน
ใจในเรื่องสำ�คัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท เป็นต้น
ในปีพ.ศ. 2558 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือน
เมษายน โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการในเรื่องต่างๆ
ที่เป็นการส่งเสริมและอำ�นวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้ง
ก่อนวันการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ
หลังวันการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้  
1.1 บริษัทฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการเสนอเรื่องที่เห็น
ว่าสำ�คัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นก่อนวันการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงเสนอ
ชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่
เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.sikarin.
com) สำ�หรับปีพ.ศ. 2558 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอ
ระเบี ย บวาระการประชุ ม รวมถึ ง เสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
1.2 ผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก รายได้ รั บ ข้ อ มู ล ประกอบวาระการประชุ ม
เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อแจ้ง
วาระการประชุม พร้อมความคิดเห็นของคณะกรรมการ
ในแต่ละวาระ รวมถึงเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อให้ผู้
ถือหุ้นมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ และเพื่อให้ผู้ถือ

1. Shareholders’ rights
Sikarin recognizes shareholders’ rights and provides
conveniences to every shareholder, major or minor. They all receive
fundamental rights as investors in securities and Sikarin owners
through recognized procedures and standards, including but not
limited to, rights to sell, buy or transfer securities they hold, rights to
Sikarin’s profit sharing, rights to attend 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 opinions, rights to decision making on Sikarin’s significant issues,
for instance, election of directors, amendments to the Memorandum
of Association, Articles of Association, etc.
In 2015, 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:
11

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. Shareholders can refer to the
principles and procedures in the Sikarin’s website
(www.sikarin.com). For the year 2015, none of the
shareholders has proposed agenda or nominate
director candidates for the Board of Directors.

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 rights to attend the AGM and cast their votes. The
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หุ้นสามารถได้ใช้สิทธิได้เต็มที่ โดยได้ชี้แจงรายละเอียดของ
เอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องนำ�มาแสดงในวันประชุม เพื่อรักษา
สิทธิในการเข้าประชุม รวมทัง้ สิทธิการลงมติของผูถ้ อื หุน้ โดย
ประกาศล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนถึงกำ�หนด
วันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ รวมถึง
มีการประกาศลงหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วันก่อน
วันประชุมอย่างน้อย 3 วัน
1.3 ในกรณี ที่ ผู้ ถื อ หุ้ น ไม่ ส ามารถเข้ า ร่ ว มประชุ ม ด้ ว ยตนเอง
บริษทั ฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน และออกเสียงแทน
ตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้
จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดทำ�
หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถกำ�หนดทิศทาง
การออกเสี ย งลงคะแนนได้ ต ามแบบที่ ก ระทรวงพาณิ ช ย์
กำ�หนด และผูถ้ อื หุน้ ยังสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบ
ฉันทะผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ได้อีกด้วย
1.4 ในปีพ.ศ. 2558 บริษัทฯ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�
ปีพ.ศ. 2558 เมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558 โดย
จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ ห้องประชุม โรงพยาบาล
ศิครินทร์ เนื่องจากสามารถรองรับจำ�นวนผู้ถือหุ้นที่ให้ความ
สนใจเข้าประชุม และอำ�นวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
เข้ า ประชุ ม และซั ก ถามตลอดจนแสดงความคิ ด เห็ น ต่ า งๆ
ภายในห้องประชุมเดียวกัน นอกจากนี้ ได้มกี ารจัดนิทรรศการ
เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำ�เนินธุรกิจให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
ด้วย โดยในวันดังกล่าว มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
จำ�นวน 63 ราย และผูถ้ อื หุน้ ทีร่ บั มอบฉันทะ จำ�นวน 166 ราย
รวมทั้งสิ้น 229 ราย นับรวมจำ�นวนหุ้นทั้งสิ้น 76,288,673
หุ้น จากจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำ�นวน
120,000,000 หุ้น หรือคิดจำ�นวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็น
ร้อยละ 63.57 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท
1.5 บริษัทฯ ได้อำ�นวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
สถาบันที่มาเข้าร่วมประชุม โดยมีการแนบแผนที่ของสถาน
ที่จัดประชุมไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม มีการจัดที่จอด
รถยนต์ไว้ให้เป็นการเฉพาะ และจัดรถบริการรับส่งสำ�หรับท่าน
ผู้เข้าร่วมประชุม รับส่ง 2 จุดสำ�คัญที่การคมนาคมสะดวก
รวมทั้งให้บริการอาหารเช้ารับรองผู้เข้าร่วมประชุมด้วย
1.6 ในวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ความสะดวก
ในการประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบ
บาร์โค้ด หรือโปรแกรม e – Register จากศูนย์รับฝากหลัก
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notification was given at least 30 days before the AGM
through Sikarin’s website and the information also be
announced in the newspaper for three consecutive
days and at least three days pior to the  AGM.
1.3 In case a 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 wishes in
accordance with the forms, specified by the Ministry
of Commerce. Shareholders could also download
proxy forms from the Sikarin’s website.
1.4 In 2015, Sikarin held the 2015 AGM on Wednesday,
April 22nd, 2015 at the main auditorium, Sikarin
Hospital as it could accommodate a large number
of 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, 63 shareholders attended
the AGM in person and 166 proxies totaling 229,
constituting 76,288,673 shares out of 120,000,000
shares or 63.57 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
joining 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 provides breakfast for the attendees.
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

ทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่แสดงถึงเลข
ทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบ
ลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ขั้นตอนในการ
ลงทะเบียนและการนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและถูกต้อง สำ�หรับวิธีการนับคะแนน บริษัทฯ ใช้
โปรแกรม e – Voting จากศูนย์ฝากหลักทรัพย์ มาใช้ใน
การนับคะแนน เพือ่ ให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว สามารถ
ประกาศผลคะแนนได้ ทั น ที ห ลั ง จากจบการพิ จ ารณา
แต่ละวาระและเพื่อความโปร่งใสของการตรวจนับคะแนน
ประธานได้แต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอตัวรับอาสาเป็นคณะ
กรรมการตรวจนับคะแนนอีกด้วย
1.7 ก่อนเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการ
ซึ่งทำ�หน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้แนะนำ�คณะกรรมการ
คณะผู้บริหาร และคณะผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แจ้ง
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมตามกฎหมายและ
ข้อบังคับบริษัท เช่น การเปิดประชุม การออกเสียงลง
คะแนน รวมทัง้ วิธกี ารนับคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ในแต่ละ
ระเบียบวาระ และในการประชุมบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุน้ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตัง้ คำ�ถามใน
วาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูล รายละเอียดในเรื่องดังกล่าว
อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อ
ซักถาม บริษทั ฯ ได้จดั เตรียมบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องเป็นผูใ้ ห้
คำ�ตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
1.8 ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ การประชุมเป็นไปตามลำ�ดับ
วาระการประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้กำ�หนดวาระการประชุมไว้
เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน โดยไม่มกี ารเพิม่ วาระการประชุม
ที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษา
ข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจและไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำ�คัญในที่ประชุมอย่างกะทันหัน
1.9 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระเป็นรายบุคคล โดย
บริษัทฯ เสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน
และกรรมการทีค่ รบวาระจะไม่อยูร่ ว่ มในการประชุมนี้ เพือ่
เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้อภิปรายและลงคะแนนเสียงอย่าง
เป็นอิสระ
1.10 ภายหลังวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้   บริษทั ฯ ได้เปิดเผยมติ
ที่ประชุมพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันถัดจาก
วันประชุมบนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ และได้จดั ทำ�รายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและนำ�ส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
ภายใน 14 วันหลังการประชุม และเผยแพร่รายงานการ

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 Board 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, shareholders
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, shareholders had questions, Sikarin
had related personnel standby to answer questions under
the Board’s supervision.
1.8 During the AGM, the meeting proceeded with the agendas
set forth clearly in advance. There was no agenda added
without prior notice so that shareholders might 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. Sikarin
proposed each candidate for shareholders to vote one
after another. Directors whose term had expired were not
present in the AGM to allow shareholders to express their
opinions freely.
1.10 After the AGM, Sikarin disclosed resolutions reached in the
AGM and number of votes cast in the Sikarin’s website one
day after the AGM date, prepared minutes of the AGM
and handed them to SET in 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 a timely manner.
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ประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบผล
การประชุมทีถ่ กู ต้องครบถ้วน ทันเวลาและสามารถตรวจสอบ
ได้

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  
บริษัทฯ สร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย ทุก
กลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือ
ผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยไม่คำ�นึงถือเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ฐานะทางสังคม
ความพิการ โดยในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดเตรียมทีน่ งั่
สำ�หรับผู้พิการไว้ในจุดที่สะดวกที่สุด และบริษัทฯ ได้ดำ�เนินการต่างๆ เช่น  
2.1 บริษทั ฯ ได้ให้ผถู้ อื หุน้ มีโอกาสในการเสนอเรือ่ งทีเ่ ห็นว่าสำ�คัญ
และควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ก่อนวันการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ รวมถึงเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี วามรู้ ความ
สามารถ และมีคณ
ุ สมบัตทิ เ่ี หมาะสมเพือ่ รับการพิจารณาเลือก
ตัง้ เป็นกรรมการบริษทั โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถดูรายละเอียดหลัก
เกณฑ์และวิธปี ฏิบตั ไิ ด้ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ (www.sikarin.
com)
2.2 ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลประกอบวาระการประชุมเป็นการ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือ่ แจ้งวาระการประชุม
พร้อมความคิดเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึง
เอกสารประกอบต่างๆ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มีขอ้ มูลเพียงพอในการ
ตัดสินใจ และเพื่อให้ผ้ถู ือหุ้นสามารถได้ใช้สิทธิได้เต็มที่ โดย
ประกาศล่วงหน้าเป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนถึงกำ�หนดวัน
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ โดยหนังสือ
นัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะมีทง้ั ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพือ่ อำ�นวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ ต่างชาติ
2.3 ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษทั ฯ
เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือ
บุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน และออกเสียงแทนตนได้ โดย
บริษทั ฯ ได้จดั ทำ�หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถ
กำ�หนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบทีก่ ระทรวง
พาณิชย์ก�ำ หนด และผูถ้ อื หุน้ ยังสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือ
มอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์บริษทั ฯ ได้อกี ด้วย
2.4 บริษทั ฯ กำ�หนดให้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมเป็นไปตามจำ�นวน
หุน้ ทีถ่ อื อยูแ่ ละได้ให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ในการออกเสียงลงคะแนน
ในแบบหนึง่ หุน้ ต่อหนึง่ เสียง รวมถึงผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิอย่างเท่าเทียม
ในการแสดงความคิดเห็นและตัง้ คำ�ถามในทีป่ ระชุม
2.5 กรรมการและผูบ้ ริหาร จะเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ แสดงความ
คิดเห็นหรือตอบคำ�ถามตลอดการประชุม รวมถึงมีการบันทึก
ประเด็นถามตอบและข้อคิดเห็นต่างๆ ไว้ในรายงานการประชุม
เพือ่ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ จะสามารถตรวจสอบได้ภายหลัง
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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 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. 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.
2.3 In case a 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 wishes in accordance with the forms,
specified by the Ministry of Commerce. Shareholders could
also download proxy forms from the 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
questions 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 comments shall be recorded and
included in the meeting report, for the Shareholders
reference in the future.

2.6 บริษทั ฯ มีการดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในของกรรมการและผูบ้ ริหาร
โดยคณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำ หนดให้มกี ารดำ�เนินการต่างๆ
เพือ่ เปิดเผยและป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบหรือการ
ทำ�รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ หมายถึงกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ในหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทีไ่ ด้ลว่ งรูข้ อ้ มูล รวมทัง้ คูส่ มรสและบุตร
ทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะของบุคคลดังกล่าว
• บริษัทฯ ถือเป็นหน้าที่พ้นื ฐานของกรรมการและพนักงาน
ทุกระดับทีจ่ ะต้องปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามภารกิจของตน การปฏิบตั ิ
ต่อบริษทั ฯ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ สาธารณชนและสังคม จะ
ต้องเป็นไปด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต และเทีย่ งธรรม โดยจะมี
การกำ�หนดข้อห้ามทัง้ ของผูบ้ ริหารและพนักงานทัว่ ไป และบท
ลงโทษพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ไว้ในข้อบังคับและระเบียบการบริหารงานบุคคล
ของบริษทั ฯ
   

• กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ จะต้องรักษาข้อมูล
ภายใน ไม่เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอก อันจะนำ�ไปสูก่ าร
แสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือไม่น�ำ ข้อมูลทีเ่ ป็นความ
ลับไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตน
• ข้อตกลงหรือข้อมูลต่างๆ ทีบ่ ริษทั ฯ ทำ�กับคูส่ ญ
ั ญา ถือเป็น
ความลับ ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลอืน่ ได้ ยกเว้นจะได้รบั
อนุญาตจากบริษทั ฯ และคูส่ ญ
ั ญาเท่านัน้
• กำ�หนดระยะเวลาห้ามการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้
บริหาร และพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดทำ�ข้อมูลทางการเงิน
โดยกำ�หนดระยะเวลาห้ามการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั เป็น
เวลา 30 วันก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและ 45
วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำ�ปี และสิน้ สุดระยะเวลางด
เว้นการซื้อขายหลักทรัพย์หลังจากที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยงบ
การเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเป็นเวลา 24 ชัว่ โมง เพือ่
ความทัดเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูล โดยบริษทั ฯ จะแจ้งเตือน
ให้กรรมการและผูบ้ ริหารรับทราบล่วงหน้าก่อนถึงระยะเวลาดัง
กล่าว
• กรรมการและผู้บริหารตามนิยามกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ มีหน้าทีจ่ ดั ทำ�และรายงานการซือ้ -ขาย-โอนรับโอน หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ภายใน 3 วันทำ�การหลังจากทีม่ ี
การเปลีย่ นแปลงมายังบริษทั ฯ โดยคณะกรรมการได้มอบหมาย
ให้เลขานุการบริษัททำ�หน้าที่รวบรวมรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหารดังกล่าว เพือ่ บรรจุ
เป็นระเบียบวาระเพือ่ ทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษทั
เป็นประจำ�ทุกครัง้ ทีม่ กี ารประชุม

2.6 Sikarin paid special attention to accessibility and use of
inside data by directors and the management. The Board
required directors, the management, and the staff who
got access to the data as well as their spouse and children
under sui juris to disclose data and prevented incorrect
use of such data or made a transaction that might cause
a conflict of interest.
• It’s 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, honesty 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 to 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.
• 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 of
the annual financial data. That prohibition period ended
24 hours after Sikarin 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 that deal to Sikarin.
The Board had assigned the Company secretary to compile
those securities movements made by directors and
the management and table them as an agenda at every
Board meeting for the Board’s acknowledgement.
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interest due to interrelated transactions, which someone
might object that the management and stakeholders
should not be involved with approval of those transactions.
Interrelated transactions had to be in line with the law
pertaining to securities and stock market, SET’s regulations,
notifications, orders and requirements. In addition, Sikarin
had the Audit Committee or auditors or independent
specialists, whichever the case might be, to check and
offer opinions about pricing and appropriateness of those
transactions. All the interrelated transactions had been
fair according to the market prices and normal business
practice. Those interrelated 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).

2.7 บริษัทฯ มีการกำ�หนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ทอ่ี าจเกิดขึน้ จากการทำ�รายการระหว่างกันของบริษทั ฯ
และบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งว่าผูบ้ ริหารและผูม้ สี ว่ นได้เสียจะ
ไม่สามารถเข้ามีสว่ นในการอนุมตั ริ ายการดังกล่าว ซึง่ รายการ
ระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำ�สัง่
หรือข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจาก
นี้ บริษทั ฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูส้ อบบัญชี
หรือผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระ แล้วแต่กรณี พิจารณาตรวจสอบและให้
ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสม
ผลของการทำ�รายการ ทัง้ นี้ รายการระหว่างกันได้กระทำ�อย่าง
ยุตธิ รรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธรุ กิจการค้า และ
จะทำ�การเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีท่กี ำ�หนดโดยสมาคม
ผูส้ อบบัญชีแห่งประเทศไทย

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่า
จะเป็นสิทธิที่กำ�หนดโดยกฎหมาย หรือโดยข้อตกลงและพัฒนากลไกการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
เพือ่ ส่งเสริมให้บริษทั ฯ สามารถเจริญเติบโตได้อย่างยัง่ ยืน และคณะกรรมการ
บริษัทได้กำ�กับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่าผู้มีส่วนได้เสีย
จะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด ทั้งผู้ถือ
หุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดย
บริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบายและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

• ผู้ถือหุ้น / นักวิเคราะห์   
บริษทั ฯ มีนโยบายให้ผถู้ อื หุน้ หรือนักวิเคราะห์ได้ใช้สทิ ธิ
ขัน้ พืน้ ฐานของตน และมุง่ มัน่ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผถู้ อื หุน้
หรือนักวิเคราะห์โดย ตระหนักในความสำ�คัญต่อการรักษาระดับฐาน
การเงินให้มคี วาม แข็งแกร่ง มีผลการดำ�เนินงานทีด่ มี กี ารเจริญเติบโต
ของบริษทั ฯ อย่างยัง่ ยืน เพือ่ รักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ทุกราย
รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะทำ�ให้ผลประกอบการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นอกเหนือไปจากสิทธิพนื้ ฐาน สิทธิทกี่ �ำ หนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ
บริษทั เช่น สิทธิในการตรวจสอบจำ�นวนหุน้ สิทธิในการรับใบหุน้ สิทธิ
ในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการ
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รวมถึงสิทธิทจี่ ะได้
รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว บริษัทยังมีการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือ
หุน้ อย่างครบถ้วน เท่าเทียมกันและทันเวลา และให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ใน
การเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกีย่ วกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ใน
ฐานะเจ้าของบริษัทอย่างอิสระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
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3. Stakeholders’ roles
		

Sikarin paid special attention to the rights of every group of
stakeholders, whether they’re rights in the law or by an agreement, and
developed 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’re shareholders, employees, clients, competitors,
trading partners, creditors, societies, communities and the environment.
Sikarin had introduced the following policies and guidelines to treat
stakeholders:

• Shareholders/Analysts
		
Sikarin wanted shareholders or analysts to exercise
their fundamental rights and was committed to maximal
shareholders’ 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 receive 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 in
capacity as an owner.

• พนักงาน
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อการเพิ่มศักยภาพขององค์กรในการ
ดึงดูดผูท้ มี่ คี วามรู้ ความสามารถเข้าร่วมงานกับบริษทั ฯ รวมทัง้ เพิม่
ศักยภาพในการรักษาบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ค่าให้อยูป่ ฏิบตั งิ านกับบริษทั ฯ  
ในระยะยาว ซึ่งในการบริหารบุคลากรจะให้ความสำ�คัญ 4 ด้าน ดังนี้

		

การพัฒนาและการสร้างโอกาสเติบโตแก่พนักงาน

• Employees
		 Sikarin pays special attention to how to attract
qualified and capable persons to work for the Company
and how to maintain quality people in the organization.
Sikarin has focused on the 4 following key areas:

			

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, safety 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
the  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.

บริษทั ฯ มีนโยบายมุง่ มัน่ พัฒนาองค์กร เสริมสร้างวัฒนธรรมและ
บรรยากาศการทำ�งาน ส่งเสริมการทำ�งานเป็นทีม โดยให้ผลตอบแทน
ที่เป็นธรรม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ และความ
สามารถของพนักงาน  ดูแลความปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม
การทำ�งาน บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน มีคู่มือ
ปฏิบัติและกฎระเบียบ มีระบบงานที่ชัดเจนและดำ�เนินงานตามระบบ
โดยเปิดเผยด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม ให้ความสำ�คัญในการ
พัฒนาความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติ
อย่างมืออาชีพ มีการอบรมวิชาการทั้งภายในและภายนอกในแขนง
ต่างๆ อย่างสม่ำ�เสมอ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความรู้และความสามารถ
ทักษะปฏิบัติงาน ทักษะการบริหาร ตลอดจนทักษะทางเทคนิคของ
พนักงาน เพือ่ ให้พนักงานสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
ร่วมกันกำ�หนดแผนงานให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของ
องค์กร ซึ่งคณะกรรมการและระดับผู้บริหารมีการประชุมหารือและ
กำ�หนดวิสัยทัศน์องค์กร และถ่ายทอดไปยังพนักงาน ซึ่งพนักงาน
ทุกระดับได้กำ�หนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด (Key Performance
Indicators: KPI) ถ่ายทอดลงมาตัง้ แต่ระดับองค์กร หน่วยงาน และ
พนักงาน เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานและมาตรฐานการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน มีความทันสมัย สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

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 employees 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 situations on an annual basis, for instance,
a fire fight and evacuation drill.

การบริหารค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
บริษทั ฯ จัดให้มคี ณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
ประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายบริหารและตัวแทนฝ่ายพนักงาน ร่วมกัน
ตรวจตรา ควบคุมดูแลและเสนอแนะการจัดสวัสดิการที่เพียงพอ
และเหมาะสมแก่พนักงาน มุ่งมั่นให้มีสวัสดิการของบริษัทฯ อย่าง
เป็นธรรมและมัน่ คงต่อการดำ�รงชีพของพนักงานและครอบครัว เสริม
สร้างให้พนักงาน อยูภ่ ายใต้สภาพแวดล้อมในการทำ�งานทีด่ ี มีความ
ปลอดภัย จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ และส่งเสริมความปลอดภัย
ให้แก่พนักงานและผู้รับเหมาทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อเตรียม
ความพร้อมรองรับการเกิดสถานการณ์จริงเป็นประจำ�ทุกปี เช่น การ
ซ้อมอพยพกรณีเกิดอัคคีภัย เป็นต้น

		

การสือ่ สาร
บริษัทฯ ยังให้ความสำ�คัญกับการสื่อความข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ
การดำ�เนินงานของบริษัทฯ อย่างทั่วถึง และเปิดโอกาสให้พนักงาน
มีช่องทางในการเสนอข้อคิดเห็นต่อผู้บริหารโดยตรง เช่น โครงการ

HR development and career growth

		

Communication
		
Sikarin pays special attention to communicating
the organization’s relevant information to employees or
providing channels for employees to directly propose their
opinions to senior executives, i.e. “meeting one another
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“พบกันสร้างสรรค์องค์กร” โครงการผู้บริหารพบปะพนักงาน เพื่อ
พูดคุย สอบถามปัญหาต่างๆตลอดจนให้คำ�ปรึกษา รับฟังข้อคิด
เห็นข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียม และให้กำ�ลัง
ใจในการปฏิบัติงานแก่พนักงานทุกคนเพื่อให้พนักงานเข้าใจทิศทาง
นโยบายและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเน้นการสื่อสารเชิงรุกเป็น
สำ�คัญ ด้วยตระหนักว่า พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า
และเป็นหนึ่งปัจจัยสำ�คัญ ที่นำ�มาซึ่งการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
ของบริษัทฯ

		

for better organization,” or “executives meet the staff”
projects for senior executives to meet with operational
staff to discuss general issues, provide consultation
and boost 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 keys to the organization’s sustainable
growth.
		

การสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร
ด้วยลักษณะงานของโรงพยาบาล จะมีความหลากหลายมากด้าน
บุคลากร ทั้งระดับการศึกษา รายได้และช่วงอายุ โดยนโยบายของ
บริษทั ฯ จะมุง่ เน้นให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ และทุกวิชาชีพ เคารพ
และให้เกียรติซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน โดยไม่ให้นำ�ความแตก
ต่างส่วนบุคคลมาเป็นเงื่อนไข เพือ่ ให้บรรลุนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ
จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรระหว่างผู้บริหาร
และพนักงานในหน่วยงานเดียวกัน โดยจัดกิจกรรมหลากหลาย
เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยเป็นกันเองในการทำ�งานและมีความเป็นหนึ่ง
เดียวมากที่สุด

• ลูกค้า
บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นใน
การเข้าใช้บริการของลูกค้า และบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่
เหมาะสม และยกระดับมาตรฐานให้สงู ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งด้วยการให้โรง
พยาบาลได้รับการรับรองระบบคุณภาพทางการรักษาพยาบาล JCI
(Joint Commission International) จากประเทศสหรัฐอเมริกา
และ HA (Hospital Accreditation) จากกระทรวงสาธารณสุข ตลอด
จนคุณภาพอืน่ ๆ เช่น ISO 9001, ISO 14001 (สิง่ แวดล้อม) เป็นต้น
บริษทั ฯ ให้บริการแก่ลกู ค้าหรือผูป้ ว่ ยอย่างมีจริยธรรมและในระดับ
คุณภาพทีส่ งู สุด โดยคำ�นึงถึงความปลอดภัยและความพึงพอใจของ
ลูกค้า บริษัทฯ มีคณะกรรมการในการพิทักษ์สิทธิลูกค้า นอกจากนี้
บริษัทฯ มีส่วนที่ดูแลและพัฒนาคุณภาพของการบริการอย่างต่อ
เนื่อง โดยคำ�นึงถึงความต้องการและความคิดเห็นพร้อมทั้งรับข้อ
ร้องเรียนของลูกค้า ทั้งการติดต่อโดยตรง เช่น การเข้าร้องเรียนเป็น
ตันและการติดต่อผ่านสื่อสารสนเทศ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์
บริษทั Social Network เป็นต้น โดยจะมีการจัดประชุมของผูบ้ ริหาร
ทุกวัน เพือ่ ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องนำ�ข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนของ
ลูกค้าไปปรับปรุงแก้ไข ให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด

• คู่แข่ง
บริษทั ฯ มีนโยบายปฏิบตั ติ อ่ คูแ่ ข่งให้สอดคล้องกับหลักสากล ภาย
ใต้กรอบแห่งกฎหมายเกีย่ วกับหลักปฏิบตั กิ ารแข่งขันทางการค้าและ
ยึดถือกติกาของการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยไม่แสวงหา
ข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือ
ไม่เหมาะสม ไม่กระทำ�การใดๆ ทีเ่ ป็นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญา
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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 was committed to customer satisfaction and
confidence in its medical services at reasonable rates
and upgrading its standards through such certifications
as Joint Commission International (JCI) from the United
States of America and Hospital accreditation (HA) from
Thailand’s Ministry of Public Health in addition to other
quality and environmental certifications, ISO 9001, ISO
14001 (environmental), etc.
Sikarin provided medical services to its clients and
patients at high ethics and quality, focusing on clients’
safety and satisfaction. In addition, Sikarin had set up
a committee protecting the clients’ rights. Sikarin had
steadily developed its service quality after hearing
needs and opinions or complaints from the clients
through direct communication in person or other media
(phone, fax, website, social network, etc.). Meeting of
the management shall be conducted daily, where
the relevant departments may present Customers’
comments or complaints, in order to take corrective
action and provide for the utmost satisfaction of the
Customers.

• 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

ของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า ไม่ทำ�ลายชื่อเสียงข้องคู่แข่งด้วยการ
กล่าวหาบริษัทคู่แข่งด้วยความไม่สุจริตและปราศจากข้อมูลความ
เป็นจริง

• คู่ค้า
บริษัทฯ มีนโยบายที่คำ�นึงถึงความเสมอภาคเท่าเทียม ความ
เป็นธรรมและความซื่อสัตย์ในการดำ�เนินธุรกิจ โดยการปฏิบัติตาม
ข้อตกลงที่ให้หรือทำ�ไว้กับคู่ค้าหรือบริษัทคู่สัญญาทุกประการ ซึ่ง
บริษทั ฯ มีขนั้ ตอนการประมูลงาน การต่อรองราคา การคัดเลือกผูร้ บั
เหมาและการเข้าทำ�สัญญาต่างๆ ที่โปร่งใสและตรงไปตรงมาโดยทุก
ลำ�ดับขั้นตอนจะมีคณะกรรมการเข้าร่วมพิจารณาทุกครั้ง นอกจาก
นี้ ข้อตกลงหรือข้อมูลต่างๆ ทีบ่ ริษทั ฯ ทำ�ร่วมกับคูค่ า้ จะถูกเก็บรักษา
เป็นความลับ และไม่น�ำ ข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตนหรือ
ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากคู่ค้า

• เจ้าหนี้
บริษทั ฯ มีนโยบายยึดถือปฏิบตั ทิ ดี่ แี ละเป็นธรรม ตามข้อตกลงและ
เงือ่ นไขทีม่ อี ยูก่ บั เจ้าหนีโ้ ดยเคร่งครัด รวมถึงการชำ�ระคืนตามกำ�หนด
เวลา ทำ�หน้าที่อันพึงมี ต่อเจ้าหนี้ทุกรายตามเงื่อนไขข้อกำ�หนดของ
สัญญา ตลอดจนไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะทำ�ให้เจ้าหนี้
เกิดความเสียหาย และหากมีเหตุอันจะทำ�ให้ไม่สามารถปฏิบัติตาม
ข้อผูกพันในสัญญา บริษัทฯ จะทำ�การแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อหา
แนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน

• สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การดำ � เนิ น ภารกิ จ เพื่ อ
ประโยชน์และรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้าน
ความปลอดภัย คุณภาพชีวิต มีการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวติ ของชุมชนและสังคมโดยรวม
โดยบริษัทฯ มีการให้งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อ
เนื่อง การบำ�เพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่างๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
จะไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่เป็นภัยต่อสังคมหรือศีลธรรมอันดี
งาม บริษัทฯ มีระบบรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะจากชุมชนโดยรอบ
รวมถึงดำ�เนินการตรวจสอบสาเหตุและปรับปรุงแก้ไข บริษัทฯ มีการ
ปฏิบัติตามกรอบในระบบบริหารคุณภาพความปลอดภัย อาชีว
อนามัยและสิ่งแวดล้อมและดำ�เนินการตามมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO
14001 เป็นต้น รวมทั้งในเรื่องการประหยัดพลังงานด้วยการเข้า
โครงการอนุรักษ์พลังงาน
บริษัทฯ ได้แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(Corporate Social Responsibility: CSR) ดังแสดงในหัวข้อ
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและกิจกรรมเพือ่ สังคม คุณภาพชีวติ และ
สิ่งแวดล้อม ในรายงานประจำ�ปี

information through dishonest or improper methods, not to
violate other peoples’ or competitors’ 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 clearcut 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
a 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, 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.
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Anti - Corruption Policy
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ 		
บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ดำ�เนินธุรกิจด้วย
ความเป็นธรรม มีคุณธรรม สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรทุก
ระดับในบริษัทฯ มีจิตสำ�นึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
เพื่อให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำ�หนด
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ขึน้ โดยเนือ้ หาบางส่วนได้ถกู เขียนไว้
ใน “จริยธรรมธุรกิจและจริยธรรมองค์กร” ที่บริษัทฯ ได้จัดทำ�ขึ้น นโยบายการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นฉบับนี้ถูกจัดทำ�ขึ้นเพื่อกำ�หนดความรับผิดชอบ
และแนวปฏิบัติในการดำ�เนินการที่เหมาะสมที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ทุกรูปแบบ
ในปีพ.ศ. 2558 บริษทั ฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึง่ ในแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Collective
Action Coalition Against Corruption) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจด
ทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
		

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.

			
การช่ ว ยเหลื อ ทางการเมื อ ง หมายถึ ง การให้ เ งิ น
สิ่งของ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
หรือสนับสนุนแก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่มีหน้า
ที่เกี่ยวข้องทางการเมือง กิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าจะทางตรงหรือ
ทางอ้อม

Definitions in the Anti - Corruption Policy:
		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 businessways, 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.

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

The Anti – Corruption Policy

คำ�นิยามตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
			
การทุจริตหรือคอร์รัปชั่น หมายถึง การปฏิบัติหรือ
กระทำ�การใดๆ เช่น การให้หรือรับ การนำ�เสนอ การเรียกร้อง การ
ติดสินบน ทั้งที่เป็นเงิน สิ่งของ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลที่ทำ�ธุรกิจกับบริษัทฯ
ไม่วา่ จะทางตรงหรือทางอ้อม เพือ่ ให้บคุ คลดังกล่าวปฏิบตั หิ รือละเว้น
การปฏิบตั หิ น้าที่ เพือ่ ให้ได้มาหรือรักษาไว้ซง่ ึ ผลประโยชน์อน่ื ใดทีไ่ ม่เหมาะสม
ทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำ�ได้

		

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.

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ จะไม่
กระทำ�การอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งทาง
ตรงและทางอ้อม ต่อตนเอง ครอบครัว คนรูจ้ กั รวมถึง หน่วยงานของ
รัฐและหน่วยงานเอกชนที่บริษัทฯ ได้ทำ�ธุรกิจด้วย และให้มีการสอบ
ทานและทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายการทุจริตคอร์รัปชันอย่าง
สม่ำ�เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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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.

Duties and responsibilities
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบใน
การพิจารณา กำ�หนดนโยบาย กำ�กับดูแล ติดตาม สอบทานให้มี
ระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ในการนำ�นโยบายการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ในการพิจารณานโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้มีความ
เหมาะสมกับธุรกิจ สภาพแวดล้อมของบริษทั ฯ รวมถึงทบทวนความ
เหมาะสมในการเปลีย่ นแปลงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าทีใ่ นการสอบทานระบบ
รายงานทางบัญชีการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การประเมินความ
เสีย่ งเกีย่ วกับการทุจริต เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าหน่วยงานต่างๆ มีการปฏิบตั ิ
งานอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมายและมีความเสี่ยงที่จะ
เกิดการทุจริตน้อยที่สุด
3. กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการ มีบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบในการนำ�นโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นไปปฏิบัติ สื่อสารแก่พนักงานทุกระดับและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายดังกล่าว รวมถึงทบทวนความ
เหมาะสมของนโยบายฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกำ�หนดของกฎหมาย เพือ่ รายงานต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบ
4. หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีบทบาทหน้าที่และความรับผิด
ชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
แผนการตรวจสอบภายใน เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามีระบบควบคุมที่เหมาะสม
และเสนอรายงานการตรวจสอบการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
แนวทางการปฏิบัติ
1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงผู้ที่
เกี่ยวข้อง ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและจริยธรรมองค์กร
และข้อบังคับบริษัท อย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งทางตรงและทางอ้อม
2. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่กระทำ�การใดๆ อันแสดงถึงการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตน
ปฏิบัติงานทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ใน
ทางมิชอบ โดยบริษัทฯ กำ�หนดให้การให้หรือรับของขวัญ ของที่
ระลึก ของกำ�นัล หรือประโยชน์อนื่ ใด ต้องเป็นไปตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีปฏิบตั แิ ละการกระทำ�ในวิสยั ทีส่ มควรเหมาะสม โดยต้องไม่มี

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, 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.
Rules 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,
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มูลค่าเกินสมควรหรือนำ�ไปสู่การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ของตน ซึ่งอาจนำ�ไปสู่การทุจริตคอร์รัปชั่น
3. การบริจาคเพือ่ การกุศล โดยใช้เงิน สิง่ ของ หรือทรัพย์สนิ ของ
บริษัทฯ จะต้องกระทำ�ในนามบริษัทฯ เท่านั้น โดยต้องบริจาคให้แก่
องค์กรที่เชื่อถือได้ มีใบรับรองอย่างถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้
และต้องดำ�เนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ
4. การสนับสนุน โดยใช้เงิน สิง่ ของ หรือทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ เพือ่
สนับสนุนโครงการต่างๆ จะต้องระบุชื่อในนามบริษัทฯ เท่านั้น โดย
ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ และต้อง
ดำ�เนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ ทั้งนี้ การเบิกจ่าย
ต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและมีหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้
5.บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่กระทำ�การใดๆ ที่แสดงให้เห็นว่าไม่
เป็นกลางทางการเมือง โดยห้ามให้การสนับสนุนหรือการกระทำ�อัน
เป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม รวมถึงไม่ใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ เพื่อการดำ�เนินการที่
เกีย่ วข้องกับการเมือง ทีแ่ สดงให้เห็นถึงการไม่เป็นกลางทางการเมือง
6. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบการ
กระทำ�ที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยต้อง
แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบรับทราบ และให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
7. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคลากร หรือบุคคล
อืน่ ใดทีแ่ จ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรือ่ งการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความ
ร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ จะไม่ลงโทษ ลด
ตำ�แหน่ง หรือให้ผลทางลบแก่บุคคลที่แจ้งเบาะแส
8. ผูท้ กี่ ระทำ�การทุจริตคอร์รปั ชัน่ เป็นการกระทำ�ผิดกฎระเบียบ ข้อ
บังคับ และจริยธรรมของบริษัทฯ จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัย
ตามระเบียบบริษทั ฯ ทีก่ �ำ หนด และถ้าเป็นการกระทำ�ผิดกฎหมาย จะ
ต้องรับโทษทางกฎหมายด้วย
9. บริษัทฯ มีการจัดทำ�การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น รวมถึงการจัดลำ�ดับความสำ�คัญ และกำ�หนดมาตรการ
ที่เหมาะสม รวมถึงติดตาม ตรวจสอบผลของมาตรการดังกล่าว
10. บริษทั ฯ กำ�หนดให้ผบู้ ริหารเป็นผูต้ ดิ ตาม ควบคุมให้พนักงาน
ทุกระดับและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพนักงานภายใต้การบังคับ
บัญชา มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด
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souvenirs, presents or any other benefits, must be done
strictly according to established traditions and customs
and in adequate 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 in corruption.
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 payment 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

ช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส เพื่อรับ
เรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับ
หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการกระทำ�ที่เกี่ยวกับการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นของบุคลากรของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทาง
อ้อม โดยคณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ผูพ
้ จิ ารณารับเรือ่ งร้องเรียนหรือเบาะแสในการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ผูแ้ จ้ง
เรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส พร้อมชื่อ ที่อยู่
และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ผ่านช่องทาง ดังนี้
- เลขานุการบริษัท
บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
- e – mail:

ir.sikarin@gmail.com

- โทรศัพท์:

0 – 2366 – 9900 ต่อ 2702

- โทรสาร:

0 – 2366 – 9907

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส
บริ ษั ท ฯ จะเก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล ของผู้ ร้ อ งเรี ย นหรื อ แจ้ ง เบาะแส
เป็ น ความลั บ โดยจะจำ � กั ด เฉพาะผู้ ที่ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการ
ดำ�เนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูล
ดังกล่าว ในกรณีที่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสเป็นบุคลากรของ
บริษัทฯ จะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษัทฯ
เช่น ไม่มีการลดตำ�แหน่งงาน การพักงาน การเลิกจ้าง การข่มขู่
หรือการกระทำ�อื่นใดที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้แจ้งดังกล่าว
กรรมการผู้ จั ดการใหญ่ มี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการใช้ ดุล ยพิ นิ จ
มอบหมายให้ ผู้ บ ริ ห ารที่ ต้ อ งไม่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งที่ ไ ด้ รั บ
การแจ้ ง เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นหรื อ เบาะแสทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม ทำ �
หน้ า ที่ แ ทนในการใช้ ดุล ยพิ นิ จ สั่ ง การคุ้ ม ครองความปลอดภั ย
ของผู้ แ จ้ ง เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นหรื อ เบาะแส พยาน และบุ ค คล
ที่ ใ ห้ ข้ อ มู ล เพื่ อ คุ้ ม ครองความปลอดภั ย ของบุ ค คลดั ง กล่ า ว
เพื่อเป็นการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้
บุคลากรของบริษัทฯ ได้ทราบอย่างทั่วถึง บริษัทฯ ได้นำ�นโยบาย
ดังกล่าวเผยแพร่ผา่ นช่องทางการสือ่ สารของบริษทั ฯ เช่น Intranet
(ช่องทางการสื่อสารภายในบริษัทฯ) เว็บไซต์บริษัทฯ รายงานการ
เปิดเผยข้อมูลประจำ�ปี (56 – 1) และรายงานประจำ�ปี (56 – 2) รวม
ถึงจัดให้มีการสื่อสารแก่พนักงานใหม่เพื่อให้ทราบนโยบายดังกล่าว
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ เป็น
ประจำ�ทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ

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.
Channels of submitting complaints and filing evidence
		 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 numbervia following channels:
- Company Secretary
Sikarin Public Company Limited
4/29 Moo 10 Srinakarin Rd. Bangna sub-district,
Bangna district,  Bangkok 10260
- E-mail: ir.sikarin@gmail.com
- Telephone: 0-2366-9900 ext. 2702
- Fax: 0-2366-9907
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.
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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 Forn 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. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสำ�คัญในเรือ่ งของการเปิดเผยสารสนเทศ
ทีม่ คี วามสำ�คัญต่อการตัดสินใจของผูถ้ อื หุน้ นักลงทุนและผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่าง
เท่าเทียมกัน จึงมีความจำ�เป็นทีต่ อ้ งมีการควบคุมและกำ�หนดมาตรการในการ
เปิดเผยสารสนเทศ โดยมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ถูกต้อง
ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันต่อเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่อง
ทางต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยบริษัทฯ ยึดปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ
เกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่กำ�หนดโดยสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงาน
อืน่ ของรัฐอย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลีย่ นแปลงอยูส่ ม่�ำ เสมอ เพือ่
ให้ผถู้ อื หุน้ นักลงทุนและผูม้ สี ว่ นได้เสียเชือ่ มัน่ ในการดำ�เนินธุรกิจทีโ่ ปร่งใสถูก
ต้อง เช่น
4.1 เปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญต่างๆ ต่อสาธารณะทั้งข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ทันต่อเวลา เช่น งบการเงิน คำ�อธิบายและ
วิ เ คราะห์ ง บการเงิ น รายงานความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คกู่ บั
รายงานผู้สอบบัญชี รายงานของคณะกรรมการตรวจ
สอบ รายการระหว่างกัน โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้าง
คณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ รายงานการกำ�กับดูแล
กิจการ เป็นต้น
4.2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
ปัจจัยความเสี่ ย ง การจั ดการ ไว้ อ ย่ า งเพี ย งพอใน
รายงานประจำ�ปีและรายงาน 56 - 1
4.3 กำ�หนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงาน
การมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ซึ่ง เป็น ส่ ว นได้ เ สี ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บการบริ หารจั ดการ
กิจการของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน
ดังนี้
• รายงานเมือ่ เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารครัง้
แรก
• รายงานทุกครัง้ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงข้อมูลการมีสว่ น
ได้เสีย
• ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำ�แหน่ง และได้กลับเข้า
มาดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการ
ท่านนัน้ ไม่ตอ้ งยืน่ แบบรายงานใหม่หากไม่มกี ารเปลีย่ น
ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
• ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้
เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะต้อง
ส่งสำ�เนารายงานการมีสว่ นได้เสียนีใ้ ห้ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน
ทำ�การนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
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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.
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,

4.4 กำ�หนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผยการถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เมื่อเข้าดำ�รงตำ�แหน่งครั้งแรก
และรายงานการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ ให้ที่ประชุม
คณะกรรมการทราบทุกครั้ง
4.5 เปิดเผยวิธกี ารสรรหากรรมการ และวิธกี ารประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
4.6 เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะอนุกรรมการ
และจำ�นวนครั้งการเข้าประชุมเป็นรายบุคคล
4.7 เปิดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และ
ผลการปฏิบัติตามนโยบาย
4.8 รายงานนโยบายการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การและผลการ
ปฏิบัติตามนโยบาย
บริษทั ฯ มีชอ่ งทางหลากหลายในการสือ่ สารข้อมูลกับผูถ้ อื หุน้ นัก
ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งตามที่กฎหมายกำ�หนด เช่นแบบ 56-1 รายงาน
ประจำ�ปี ระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ และช่องทางอืน่ ๆ
เช่น เว็บไซต์ของบริษทั ฯ ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ซึง่ มีการปรับปรุงข้อมูลให้
ทันการอยูเ่ สมอ การพบปะกับนักวิเคราะห์รายไตรมาส เป็นต้น บริษทั ฯ มอบ
หมายให้ผจู้ ดั การฝ่ายการเงินทำ�หน้าทีต่ ดิ ต่อสือ่ สารกับผูล้ งทุนสถาบัน การให้
ข้อมูลข่าวสารของบริษทั ฯ ต่อผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ผูล้ งทุนสามารถติดต่อขอรับข้อมูล
บริษัทได้ที่สำ�นักเลขานุการ หมายเลขโทรศัพท์ 1728 หรือ 0-2366-9900
ต่อ 2702, 2708 และหมายเลขโทรสาร 0-2366-9907 หรือติดต่อผ่านทาง
เว็บไซต์บริษัทฯ (www.sikarin.com) โดยข้อคำ�ถาม ข้อติชม ข้อร้องเรียน
และข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ทางผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียได้สื่อสาร
เข้ามายังบริษัทฯ จะถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำ�เนินการและแจ้ง
ผลการดำ�เนินงานให้ผู้ติดต่อทราบ

•

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
stakeholders as required by law in report 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. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 ผังการบริหารงาน บริษทั ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)

5.2 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำ�คัญในการกำ�กับดูแลกิจการ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยหลักสำ�คัญของการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทมีการแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่
และผลการปฏิบัติหน้าที่และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดย
คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
รอบคอบระมัดระวังและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่อยู่บน
พืน้ ฐานของกฎหมาย ข้อกำ�หนด กฎเกณฑ์ ข้อบังคับบริษทั มติทปี่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นและหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ไม่กระทำ�การใดที่เป็นการขัด
หรือแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเกิด
ความมั่นใจ
กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการกำ�หนดวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย
การดำ�เนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ และ
กำ�กับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำ�เนินการให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และ
แผนการที่กำ�หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยคณะกรรมการบริษัทได้มี
การพิจารณาทบทวนและอนุมตั วิ สิ ยั ทัศน์และภารกิจของบริษทั อย่างน้อย
ทุก ๆ 5 ปี และจะมีการติดตามดูแลการดำ�เนินงานของฝ่ายจัดการในเรือ่ ง
ดังกล่าวอย่างสม่�ำ เสมอในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ประจำ�เดือนเพือ่
กำ�กับให้เป็นไปตามนโยบายและแก้ไขต่ออุปสรรคสำ�คัญที่เกิดขึ้น
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5. Board of Directors’ responsibilities  
5.1 Organization Chart of Sikarin Public
Company Limited

		

5.2 Structure of the Board of Directors

The Board of Directors plays a key role in supervising Sikarin’s
business affairs to ensure maximal 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’ maximal 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
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้ง
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการ
ดำ�เนินธุรกิจและการปฏิบัติในเรื่องการกำ�กับดูแลกิจการที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์  นโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และทิศทางในการดำ�เนิน
ธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความระมัดระวังรอบคอบและความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกรายภายใต้กรอบจริยธรรมธุรกิจ โดย
คำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกรายและภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้อบังคับบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดนโยบาย
ให้ครอบคลุมทั้งองค์กรและกำ�กับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทฯ อย่างเหมาะสม
ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท มีจำ�นวน 15 ท่าน ประกอบด้วย

•

•

•

กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร จำ�นวน 5 ท่าน ได้แก่
พลตำ�รวจโท จารักษ์ แสงทวีป นายสัญญา ศรายุทธ
นายแพทย์อติรชั ต์ จรูญศรี นายสุชพ
ี บุญวีระ และนาย
เสนีย์ กระจ่างศรี
กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระและไม่มีส่วน
ร่วมในการบริหาร จำ�นวน 3 ท่าน ได้แก่ นายกิติพันธุ์
ศศะนาวิน   นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ และดร. ทิม
นพรัมภา
กรรมการอิ ส ระ ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น อิ ส ระตามหลั ก
เกณฑ์ ที่ สำ � นั กงานคณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พย์
และตลาดหลักทรัพย์ กำ�หนด จำ�นวน 7 ท่าน ได้แก่  
นายเสนี ย์ จิ ต ตเกษม นายศั ก ดิ์ ชั ย ธนบุ ญ ชั ย
นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ นายกระจ่าง จารุพฤกษ์พนั ธ์
นายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท์ นายกษิดิศ อัชนันท์ และ
ดร. วิชญะ เครืองาม

กรรมการอิสระ จำ�นวน 7 ท่าน คิดเป็น 47% ของกรรมการ
ทั้งคณะ ซึ่งจำ�นวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้ง
คณะ ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำ�หนด
กรรมการบริษัททุกท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ทหี่ ลากหลายในหลายๆ ด้าน โดยได้เปิดเผยชือ่ ประวัติ วุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ การถือครองหลักทรัพย์ในบริษทั ฯ ผ่านช่องทาง
ต่างๆ ได้แก่ รายงานประจำ�ปี แบบ 56-1 และเว็บไซต์บริษัทฯ

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 Articles
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.
Today, the Board features 15 directors as follows:

•

Five executive directors include Pol. Lt. Gen.
Jarax Sangtaweep, Mr. Sanya Sarayudh,
Dr. Atirat Charoonsri, Mr. Sucheep Boonveera
and Mr. Senee Krajangsri,

•

Three non-independent, non-executive
Directors include Mr. Kitipan Sasanavin,
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,
Mr. Kasidit  Ajanant and Dr. Vichya Krea-Ngam.

Seven independent directors constituting 47% of the
Board, not less than one third of the Board, thus meeting
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.
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ลำ�ดับ No

ชื่อ-สุกล Name

ตำ�แหน่ง Position

8

นายเสนีย  ์ จิตตเกษม
Mr. Seni  Chittakasem
พลตำ�รวจโทจารักษ์  แสงทวีป
Pol.Lt.Gen. Jarax  Sangtaweep
นายศักดิ์ชัย   ธนบุญชัย
Mr. Sakchai  Tanaboonchai
นายสัญญา  ศรายุทธ
Mr. Sanya  Sarayudh
นายแพทย์อติรัชต์  จรูญศรี
Dr. Atirat  Charoonsri
นายประมวลชัย  ทวีเศรษฐ์
Mr. Pramuanchai  Taweesedt
นายกิติพันธุ์  ศศะนาวิน
Mr. Kitipan  Sasanavin
นายกระจ่าง  จารุพฤกษ์พันธ์
Mr. Krajang  Jaruprukphan

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
Chairman/Independent Director
รองประธานกรรมการ
Vice Chairman
รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
Vice Chairman/Independent Director
รองประธานกรรมการ
Vice Chairman
กรรมการผู้จัดการใหญ่
Managing Director
กรรมการ / กรรมการอิสระ
Director/Independent Director
กรรมการ
Director
กรรมการ / กรรมการอิสระ
Director / Independent Director

9

นายจรัญ  วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ
Mr. Jarun  Wiwatjesadawut

กรรมการ
Director

10

นายอมรฤทธิ์  เกาไศยานนท์
Mr. Amornrit  Kaosaiyanon

กรรมการ / กรรมการอิสระ
Director/Independent Director

11

นายเสนีย์  กระจ่างศรี
Mr. Senee  Krajangsri

กรรมการ
Director

12

     นายสุชีพ  บุญวีระ
     Mr. Sucheep  Boonveera

กรรมการ
Director

13

นายกษิดิศ  อัชนันท์
Mr. Kasidit  Ajanant

14

     ดร. วิชญะ  เครืองาม
     Dr. Vichya Krea-Ngam

1
2
3
   4
5
   6
   7

15

ดร. ทิม นพรัมภา
Dr. Tim Noparumpa

กรรมการ / กรรมการอิสระ
Director/Independent Director
กรรมการ / กรรมการอิสระ
Director/Independent Director
กรรมการ
Director

โดยมีนายสุริยันต์  โคจรโรจน์ เป็นเลขานุการบริษัท

Mr. Suriyan Kojonroj serves as the Company Secretary.  

คณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำ หนดให้กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงลายมือ
ชือ่ แทนบริษทั ฯ ได้แก่ พลตำ�รวจโทจารักษ์ แสงทวีป นายสัญญา ศรายุทธ
นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี นายเสนีย์ กระจ่างศรีและนายสุชีพ บุญวีระ
กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำ�คัญของ
บริษัท

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.
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ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการมีอำ�นาจและหน้าที่จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความ
ซื่อสัตย์สจุ ริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ฯ โดย
อาจมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการ
อย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ แต่จะมอบหมายให้
บุคคลอื่นปฏิบัติการแทนตนในฐานะกรรมการมิได้
2. กำ�หนดเป้าหมาย แนวทาง และนโยบายในการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ รวมทั้งควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของ
คณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำ�หนดให้ต้องได้มติจากที่ประชุมผู้ถือ
หุน้ เช่น การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วน
ที่สำ�คัญ การซื้อหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบาง
ส่วนทีส่ �ำ คัญ การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั อืน่ หรือบริษทั
เอกชนมาเป็นของบริษทั ฯ การเพิม่ ทุนการลดทุน การออกหุน้ กู้
การแก้ไขข้อบังคับหรือหนังสือบริคณห์สนธิ รวมทั้งการอื่นใดที่
กำ�หนดไว้ภายใต้บทบัญญัตขิ องกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และ/หรือข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เป็นต้น
3. จัดให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลแก่ผถู้ อื หุน้ ผูล้ งทุนและผูม้ สี ว่ นได้สว่ น
เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา
4. อนุมัติแผนงานการประกอบธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวม
ทั้งอนุมัติงบประมาณประจำ�ปีของบริษัทที่นำ�เสนอโดยคณะ
กรรมการบริหาร
5. อนุมัติการทำ�ธุรกรรมเกี่ยวกับการจัดหาเงินและบริหารเงิน เช่น
การเปิดบัญชีธนาคาร การกู้ยืมเงิน เป็นต้น
6. พิจารณาอนุมัติการจัดทำ�นิติกรรมสัญญาที่ผูกพันบริษัทฯ
7. กรรมการซึง่ มีสว่ นได้เสียในเรือ่ งใด ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องนั้น
8. คณะกรรมการมีหน้าที่ต้องจัดให้มีการทำ�งบดุลและบัญชีกำ�ไร
ขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท โดยมีคณะ
กรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบพิจารณารับรองรายงาน
ทางการเงินเพื่อจัดทำ�และนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการ
ประชุมสามัญประจำ�ปีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
9. จั ด ให้ มี ร ะบบควบคุ ม ภายในและการตรวจสอบภายในที่ มี
ประสิทธิภาพ

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.
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 การรวมหรือแยกตำ�แหน่ง

5.2.2 Position combination and separation

ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน บริษัทฯ มี
การกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจของแต่ละตำ�แหน่งไว้อย่างชัดเจน
ในอำ�นาจดำ�เนินการของบริษัทฯ จึงทำ�ให้ผู้บริหารดังกล่าวไม่มี
อำ�นาจเบ็ดเสร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ รวมทั้งคณะ
กรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการที่ไม่มีอำ�นาจลงนาม
อนุมตั ิผูกพันกับบริษัทฯ ไม่มสี ่วนได้เสียในด้านการเงินและการ
บริหารของบริษัท

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

5.2.3 Company secretary

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งนายสุริยันต์ โคจร
โรจน์ ดำ�รงตำ�แหน่งเลขานุการบริษัท มีหน้าที่กำ�กับดูแลและ
จัดการการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำ�รายงาน
การประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และรายงานประจำ�ปี นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่กำ�กับ
ดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการมีการปฏิบัติให้สอดคล้อง
และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทและหลักการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี และยังสนับสนุนการจัดให้กรรมการ ผู้บริหาร
ได้รับความรู้และเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการ
รายงานให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร รับทราบการแก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อ
กำ�หนดกฎเกณฑ์ต่างๆ และทำ�หน้าที่เก็บรักษาเอกสารสำ�คัญ
ตามกฎหมาย เลขานุการบริษทั ได้เข้ารับการอบรมสัมมนา ดังนี้

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:

- หลักสูตร Directors Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 106/2013
- หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 46
- หลักสูตร Board Reporting Program (BRP)
รุ่นที่ 8/2012
- หลักสูตร Company Reporting Program
(CRP) รุ่นที่ 3/2012
- หลักสูตร Company Secretary Program
(CSP) รุ่นที่ 46/2012
- หลักสูตร Micro MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รุ่นที่ 5

- 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 คณะกรรมการชุดต่างๆ
คณะกรรมการบริหาร

5.2.4 Committees  
Executive Committee

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหาร
จำ�นวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

The Executive Committee comprises 5 executive
directors as follows:

ลำ�ดับ No
1
2
3
   4
5

ชื่อ-สุกล Name
พลตำ�รวจโทจารักษ์  แสงทวีป
Pol.Lt.Gen.Jarax  Sangtaweep
นายแพทย์อติรัชต์  จรูญศรี
Dr. Atirat  Charoonsri
นายสัญญา  ศรายุทธ
Mr. Sanya  Sarayudh
นายเสนีย์  กระจ่างศรี
Mr. Senee  Krajangsri
นายสุชีพ บุญวีระ
Mr. Sucheep  Boonveera

ตำ�แหน่ง Position
ประธานกรรมการบริหาร
Chairman of the Executive Committee
กรรมการผู้จัดการใหญ่
Managing Director
กรรมการบริหาร
Executive Director
กรรมการบริหาร
Executive Director
กรรมการบริหาร
Executive Director

จำ�นวนครั้งของการ
ประชุม
No. of

12/12
12/12
12/12
12/12
12/12

โดยมีนางปริญดา วงษ์สกุล เป็นเลขานุการ

Mrs. Parinda Vongsakul serves as secretary to the
Executive Committee.

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหาร

Scope of the Executive Committee’s
authorities, duties and responsibilities

1. มีอำ�นาจจัดการและบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้
ถือหุ้น ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. จัดทำ�ข้อเสนอแนะและกำ�หนดนโยบายการดำ�เนินธุรกิจและ
กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท
3. จัดทำ�แผนทางธุรกิจ อำ�นาจการบริหารงาน งบประมาณ
ประจำ�ปี เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกิจปกติของบริษัทฯ
เช่น อนุมัติรายจ่ายลงทุน การอนุมัติค่าใช้จ่ายบริหารต่างๆ
เป็นต้น ตามขอบเขตวงเงินที่กำ�หนดไว้ในอำ�นาจดำ�เนินการ
ของบริษัทฯ
5. ดำ�เนินการตามแผนทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เป็น
ไปตามแผนงานหรือนโยบายทีไ่ ด้น�ำ เสนอและผ่านการอนุมตั ิ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทในแต่ละคราว

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.
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คณะกรรมการตรวจสอบ

The Audit Committee

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจ
สอบจำ�นวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

The Audit Committee features 3 directors
as follows:

ลำ�ดับ No
1
2
3

ชื่อ-สุกล Name
นายประมวลชัย  ทวีเศรษฐ์
Mr. Pramuanchai  Taweesedt
     นายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท์
     Mr. Amornrit  Kaosaiyanon
นายกษิดิศ  อัชนันท์
Mr. Kasidit  Ajanant

โดยมีนางสาวเพ็ญฤดี จิตเลขา เป็นเลขานุการ

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการจัดทำ�และมีการเปิดเผย
ข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทให้ถูกต้อง ครบถ้วน
มีความเชื่อถือได้ และทันเวลา โดยมีการประสานงานกับผู้
สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำ�รายงานทางการ
เงินทั้งรายไตรมาสและประจำ�ปี
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจ
สอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ .ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นไปตามข้อ
กำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
โดยคำ�นึงถึงความน่าเชื่อถือ ประสบการณ์ของบุคลากรที่
ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิด
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดทำ�รายงานการกำ�กับดูแลกิจการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจ
สอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบ
หมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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ตำ�แหน่ง Position
ประธานกรรมการตรวจสอบ
Chairman of the Audit Committee
กรรมการตรวจสอบ
Director of the Audit Committee
กรรมการตรวจสอบ
Director of the Audit Committee

จำ�นวนครั้งของการ
ประชุม

4/4
4/4
3/4

Miss Penruedee Jitlekha serves as secretary to
the Audit Committee.

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.

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

Compensation Committee

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย
คณะกรรมการ 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

The Compensation Committee features
3 directors as follows:

ชื่อ-สุกล Name

ตำ�แหน่ง Position

จำ�นวนครั้งของการ
ประชุม
No. of

1

นายศักดิ์ชัย  ธนบุญชัย
Mr. Sakchai  Tanaboonchai

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
Chairman of the Compensation Committee

2/2

2

นายกระจ่าง  จารุพฤกษ์พันธ์
Mr. Krajang  Jaruprukphan

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
Director of the Compensation Committee

2/2

3

ดร. วิชญะ  เครืองาม
Dr. Vichya Krea-Ngam

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
Director of the Compensation Committee

2/2

โดยมีนายภาเสก อยู่สุขขี เป็นเลขานุการ

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
1. กำ�หนดนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
หรือผูบ้ ริหารระดับสูง ให้มคี วามเหมาะสมตามตำ�แหน่งของ
กรรมการแต่ละตำ�แหน่ง เป็นรายบุคคลและสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ชัดเจนและเป็นธรรม เพื่อนำ�เสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณา แล้วจึงเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
2. พิ จ ารณาและทบทวนโครงสร้ า งและระบบการจ่ า ยค่ า
ตอบแทนและอัตราค่าตอบแทน ให้เหมาะสมกับผลการ
ดำ�เนินงานของบริษัทและสอดคล้องกับสภาวะตลาด ณ
ปัจจุบัน
3. เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงิน
หรือค่าตอบแทนรูปแบบอื่นๆ ให้แก่คณะกรรมการ
4. กำ�หนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ เพื่อ
พิจารณาปรับผลตอบแทนประจำ�ปี โดยพิจารณาจากหน้าที่
ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

Mr. Pasek Yoosuki serves as Secretary to the
Compensation Committee.

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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คณะกรรมการสรรหา

Recruitment Committee

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการสรรหา
3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

The Recruitment Committee features 3
directors as follows:

ชื่อ-สุกล Name

ลำ�ดับ No
1
2
3

นายกิติพันธุ์  ศศะนาวิน
Mr. Kitipan  Sasanavin
นายจรัญ  วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ
Mr. Jarun  Wiwatjesadawut
ดร. ทิม นพรัมภา
Dr. Tim Noparumpa

โดยมีนางสาวชนากานต์ ยอดยิ่ง เป็นเลขานุการ

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการสรรหา
1. กำ�หนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการสรรหาบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ ที่
ปรึกษา และผู้บริหารระดับสูง โดยต้องมีหลักเกณฑ์และวิธี
การที่ชัดเจน เป็นธรรม และสมเหตุสมผล
2. สรรหา คั ด เลื อ ก และเสนอชื่ อ บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ
สอดคล้องตามกฎหมายกำ�หนด ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม
จริยธรรมและสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
3. สรุ ป ผลคั ด เลื อ ก และนำ � เสนอให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
พิจารณา แล้วจึงเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
4. ควบคุมให้มีแผนสืบแทนตำ�แหน่งของกรรมการ

5.3  วาระการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
คณะกรรมการกำ�หนดวาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการ
โดยกำ�หนดจำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งในแต่ละวาระ คราวละ 3 ปี
ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำ�กัด และได้กำ�หนดวาระการดำ�รง
ตำ�แหน่งติดต่อกันได้นานทีส่ ดุ ของกรรมการตรวจสอบให้ไม่เกิน 2
วาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีความเห็นเป็นอื่น

5.4  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
5.4.1 การสรรหากรรมการ
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและสอดคล้อง
กับแนวปฏิบัติที่ดีที่เสนอโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะต้องดำ�เนิน
การอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส    โดยได้กำ�หนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับบริษัทกำ�หนดว่าในการประชุม
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ตำ�แหน่ง Position
ประธานกรรมการสรรหา
Chairman of the Recruitment Committee
กรรมการสรรหา
Director of Recruitment Committee
กรรมการสรรหา
Director of Recruitment Committee

จำ�นวนครั้งของ
การประชุม

2/2
2/2
1/2

Miss Chanakarn Yodying serves as Secretary to the
Recruitment Committee.

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.

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.

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

สามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำ�แหน่ง 1 ใน 3
ถ้าจำ�นวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกจำ�นวน
ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำ�แหน่งนานที่สุด
นัน้ เป็นผูอ้ อกจากตำ�แหน่ง และกรรมการทีอ่ อกจากตำ�แหน่งมีสทิ ธิได้รบั
เลือกตัง้ กลับมาดำ�รงตำ�แหน่งใหม่ได้ ทัง้ นี้ ในการสรรหากรรมการบริษทั
เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่า
ตอบแทน ในการพิจารณาคัดเลือกและกลัน่ กรองบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
สอดคล้องตามกฎหมายกำ�หนดและข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ทรง
คุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลาย
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามี
คุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นคัดเลือกด้วย โดยผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ี
1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก ให้ถอื ว่า
ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2) ให้ผถู้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงทัง้ หมดทีต่ นมีอยูเ่ ลือกบุคคลทีไ่ ด้รบั การ
เสนอชื่อให้เป็นกรรมการทีละคน
3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมาเป็นผูไ้ ด้รบั เลือก
ตัง้ เป็นกรรมการเท่าจำ�นวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี หรือพึงจะเลือกตัง้ ในครัง้
นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั เลือกตัง้ ในลำ�ดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่า
กันเกินจำ�นวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้น
อีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจะได้รับทราบบทบาท หน้าที่และความรับ
ผิดชอบ ข้อมูลเกีย่ วกับข้อบังคับของคณะกรรมการต่างๆ แผนกลยุทธ์
และนโยบายที่สำ�คัญของบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้าง
การจัดการ ผลการดำ�เนินงานทีผ่ า่ นมาของบริษทั เพือ่ สร้างความเข้าใจ
แก่กรรมการเกีย่ วกับบทบาทหน้าทีข่ องกรรมการและการประกอบธุรกิจ
ของบริษัท

     5.4.2 การสรรหาผู้บริหาร
กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้พิจารณาสรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่
มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมกับตำ�แหน่งและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ รวมถึงมี
ความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ทเี่ ป็นประโยชน์ตอ่ การดำ�เนินงาน
ของบริษัทฯ โดยการคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบในการสรรหาบุคคล
ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

5.5  การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอื่น
     บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญถึงคุณค่าของประสบการณ์ที่กรรมการ
และผู้บริหารจะได้รับจากการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น จึงมีนโยบายให้
กรรมการบริษัท สามารถดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมกันไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้
สามารถจัดสรรเวลาให้แต่ละบริษัทอย่างเพียงพอ   กรณีที่มีกรรมการ

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 chairperson
in that meeting shall have an additional decisive vote.
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 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 Holding a directorship in other list 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
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บริษัทดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท
ให้พิจารณาการดำ�รงตำ�แหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจ
ของบริษทั เป็นสำ�คัญ ส่วนผูบ้ ริหารนัน้ สามารถดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
และ/หรือกรรมการอิสระในบริษัทอื่นอีกไม่เกิน 3 บริษัท และการรับ
ตำ�แหน่งดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดย
บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของ
กรรมการแต่ละรายไว้ในรายงานประจำ�ปี และแบบ 56-1 ตลอดจน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายว่ า ห้ า มมิ ใ ห้ ก รรมการผู้ จั ดการใหญ่ ดำ� รง
ตำ�แหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการในบริษัทจดทะเบียนอื่น เพื่อให้บริษัทฯ
ได้รบั ประโยชน์สงู สุดจากการทีก่ รรมการผูจ้ ดั การใหญ่สามารถอุทศิ เวลา
ให้แก่บริษัทฯ และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

5.6 นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจภายใต้การกำ�กับดูแลของคณะกรรมการ
บริษัท โดยมีนโยบายที่จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบ
ต่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความ
โปร่งใส เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์ใน
ระยะยาวต่อผู้ถือหุ้น โดยในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้กำ�หนด
ให้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ ตลอดจนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเป็นบริษัทฯ ที่มีการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี

5.7 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญต่อระบบการควบคุมภายในสำ�หรับทัง้ ระดับ
บริหารและระดับปฏิบตั กิ าร จึงได้มกี ารกำ�หนดขอบเขตหน้าทีแ่ ละอำ�นาจ
ดำ�เนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการ
ใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการอนุมตั ิ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ
และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและ
ตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดย
บริษัทฯ จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับ
ผิดชอบ
บริษัทฯ มีการกำ�หนดเป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจที่ชัดเจนและ
สามารถวัดผลการดำ�เนินงานได้ โดยฝ่ายบริหารและจัดการจะมีการ
เปรียบเทียบผลการดำ�เนินงานจริงกับเป้าหมายที่กำ�หนดไว้เป็นประจำ�
ทุกเดือน โดยจะมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอก
และภายในที่พบในการดำ�เนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมี
การกำ�หนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัย
ความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมาย
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5 companies listed in the Stock Exchange of Thailand so that
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/or independent 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 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 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.

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

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง และ
รายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ

and assigns divisions involved to monitor those risks and
reports findings and updates to the Board.

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ
และข้อมูลทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจำ�ปีงบการเงินดังกล่าว จัด
ทำ�ขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม่�ำ เสมอและใช้ดลุ ยพินจิ
อย่างระมัดระวังและประมาณการทีด่ ที สี่ ดุ ในการจัดทำ� รวมทัง้ มีการเปิด
เผยข้อมูลสำ�คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

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.

คณะกรรมการได้จดั ให้มกี ารดำ�รงรักษาไว้ซงึ่ ระบบควบคุมภายในที่
มีประสิทธิผล เพือ่ ให้มนั่ ใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการ
บัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำ�รงรักษาไว้ซึ่ง
ทรัพย์สนิ และเพือ่ ให้ทราบจุดอ่อนเพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือ
การดำ�เนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระสำ�คัญ นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการทีไ่ ม่เป็นผู้
บริหาร เป็นผูด้ แู ลรับผิดชอบเกีย่ วกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน
และระบบควบคุมภายใน
สำ � หรั บ การควบคุ ม ภายใน บริ ษั ท ฯ ได้ จั ดให้ สำ � นั ก งานตรวจ
สอบบัญชีจากภายนอกทำ�หน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal
Auditor) ทำ�การตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ เพื่อให้มั่นใจว่า
ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ เพียงพอทีจ่ ะป้องกันความเสีย่ งที่
อาจเกิดขึน้ จากการดำ�เนินธุรกิจ และได้รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ดังกล่าวต่อผู้บริหารและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อแก้ไขและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5.8 การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดนโยบายและเสนอแนวทางในการ
บริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการดำ�เนินธุรกิจ และ
พิจารณาแผนจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร รวมทั้งติดตามสถานะ
ความเสี่ยง ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงให้เป็น
ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า บริ ษั ท ฯ จะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงได้เปิดเผยต่อผู้
ถือหุ้น โดยแสดงอยู่ในรายงานประจำ�ปีี

5.9 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท และคณะ
กรรมการบริหารเดื อ นละ 1 ครั้ ง ในวั น พุ ธ สั ป ดาห์ ท่ี 2 ของทุ ก
เดื อ น โดยการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท มี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ
ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท รั บ ทราบและร่ ว มตั ดสิ น ใจในการดำ � เนิ น
ธุรกิจของบริษัท ในการประชุมแต่ละครั้ง จะมีการกำ�หนดวาระการ
ประชุมล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ร่วมกำ�หนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่อง
เข้ า สู่ ว าระการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท และเลขานุ ก ารบริ ษั ท

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.
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 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 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.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

นายเสนีย์  จิตตเกษม              
Mr. Seni   Chittakasem
พลตำ�รวจโทจารักษ์  แสงทวีป    
Pol. Lt. Gen. Jarax  Sangtaweep
นายศักดิ์ชัย  ธนบุญชัย      
Mr. Sakchai  Tanaboonchai
นายสัญญา  ศรายุทธ     
Mr. Sanya  Sarayudh
นายแพทย์อติรัชต์  จรูญศรี
Dr. Atirat  Charoonsri
นายประมวลชัย  ทวีเศรษฐ์
Mr. Pramuanchai Taweesedt
นายกิติพันธุ์  ศศะนาวิน    
Mr. Kitipan  Sasanavin
นายกระจ่าง  จารุพฤกษ์พันธ์     
Mr. Krajang  Jaruprukphan
นายจรัญ  วิวัฒน์เจษฏาวุฒิ            
Mr. Jarun  Wiwatjesadawut
นายอมรฤทธิ์  เกาไศยานนท์    
Mr. Amornrit  Kaosaiyanon
นายเสนีย์   กระจ่างศรี        
Mr. Senee  Krajangsri
นายสุชีพ  บุญวีระ         
Mr. Sucheep  Boonveera
นายกษิดิศ  อัชนันท์      
Mr. Kasidit  Ajanant
ดร. วิชญะ  เครืองาม        
Dr. Vichya  Krea - ngam
ดร. ทิม   นพรัมภา             
Dr. Tim  Noparumpa
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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 chairperson 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.

ธันวาคม December

พฤศจิกายน November

ตุลาคม October

กันยายน September

สิงหาคม August

กรกฏาคม July

มิถุนายน June

In 2015, twelve Board meetings were held. Attendance
by each Director was shown in the table below:
พฤษภาคม May

เมษายน April

มีนาคม March

กุมภาพันธ์ February

กรรมการ

มกราคม January

เป็นผู้จัดทำ�หนัง สือเชิ ญ ประชุ มพร้ อ มวาระการประชุ มและเอกสาร
ต่างๆ ส่งให้คณะกรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
การประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการได้แสดงความคิดเห็นอย่าง
อิสระ และในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะถือมติของ
เสียงข้างมาก โดยกรรมการหนึ่งท่านมีหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วน
ได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม หรือไม่ให้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
นั้น หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด และการลงมติในที่ประชุมต้องมีกรรมการ
อยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมด และเมื่อสิ้นสุด
การประชุม เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำ�รายงานการประชุม
และจั ด ส่ ง ให้ ท่ี ป ระชุ ม กรรมการรั บ รองความถู ก ต้ อ งในครั้ ง ถั ด ไป
ในปีพ.ศ. 2558 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12
ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

รวม

12/12
12/12
X

11/12
12/12
12/12
12/12
12/12

XX

X

X

X

8/12
12/12
12/12
12/12
12/12

X

11/12
12/12

X

X

X

X

8/12

1
2
3
4
5
6

พลเอกวิโรจน์  แสงสนิท
Gen. Viroj  Sangsnit
พลเอกเอกชัย  จันทร์ศรี
Gen. Ekachai  Chansri
นายบัณฑูร   ชุณหสวัสดิกุล  
Mr. Banthun  Junhasavasdikul

ธันวาคม December

พฤศจิกายน November

ตุลาคม October

กันยายน September

สิงหาคม August 

กรกฏาคม July

มิถุนายน June

พฤษภาคม May

เมษายน April

มีนาคม March

กุมภาพันธ์ February

มกราคม January

ที่ปรึกษาและเลขานุการ
Advisors to the Board of
Directors and Secretary

รวม

12/12
X

นายอำ�นาจ คล้ายไทย
Mr. Amnart  Klaithai
นายสุริยันต์  โคจรโรจน์
Mr. Suriyan Kojonroj
นางปริญดา  วงษ์สกุล
Mrs. Parinda Vongsakul

11/12
8/8
12/12
12/12
12/12

หมายเหตุ X = วันที่ไม่เข้าร่วมประชุม
- นายบัณฑูร ชุณหสวัสดิกุล ลาออกจากตำ�แหน่งที่ปรึกษาคณะ
กรรมการ เมื่อเดือน สิงหาคม 2558

Notes: X = absent
- Mr. Banthun  Junhasavasdikul has resigned as
the advisors since August, 2015

คณะกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง เพื่ออภิปรายและสรุปประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่
เป็นประโยชน์ตอ่ คณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้รบั ทราบเพือ่ นำ�
ไปดำ�เนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

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.

5.10 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษั ท ฯ มี ก ารพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนที่ เ หมาะสมแก่ ค ณะ
กรรมการและผู้บริหาร ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยกำ�หนดนโยบาย หลักเกณฑ์
และวิธีกำ�หนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารให้มีความ
เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ซึ่ง
จำ�นวนเงินที่จ่ายจะพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการของบริษทั ทีม่ ขี นาดใกล้เคียงกัน และอยูใ่ นอุตสาหกรรม
เดี ย วกั น ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ในส่ ว นของค่ า
ตอบแทนผู้บริหารจะอยู่ในรูปแบบของเงินเดือนและโบนัสและขึ้น
อยูก่ บั หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารแต่ละ
ท่าน   ประกอบกับผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ โดยรายละเอียด
ค่าตอบแทนกรรมการ ซึง่ ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ดังนี้

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:
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ค่ า ตอบแทนของกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการบริ ษั ท
ได้ รั บ ค่ า ตอบแทนในรู ป แบบของค่ า เบี้ ย ประชุ ม ค่ า ตอบแทน
ประจำ�ตำ�แหน่ง และเงินค่าบำ�เหน็จในปีพ.ศ. 2558 เป็นเงินรวม
9,904,536 บาท
ประเภทของค่าตอบแทน
Type of Remuneration

Remuneration to directors is in the form of meeting
allowances, position allowances and pensions. The
total package in 2015 was Bt 9,904,536.

ปี 2556
Year 2013
ราย
Number of
BOD

จำ�นวนเงิน (บาท)
Amount (Baht)

ปี 2557
Year 2014
ราย
Number of
BOD

จำ�นวนเงิน (บาท)
Amount (Baht)

ปี 2558
Year 2015
ราย
Number of
BOD

จำ�นวนเงิน (บาท)
Amount (Baht)

เบี้ยประชุม
Meeting Allowances

15

3,482,000

15

3,752,000

15

4,484,536

ค่าบำ�เหน็จ
Commission

15

1,500,000

15

1,591,667

15

1,900,000

ค่าตอบแทน
Remuneration

15

3,715,000

15

2,940,000

15

3,520,000

รวม
Total

8,697,000

ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผูบ้ ริหารบริษทั ประกอบ
ไปด้วย เงินเดือน โบนัส ซึ่งในปีพ.ศ. 2558ค่าตอบแทนกรรมการ
บริหารและผู้บริหาร รวมเป็นเงิน 35,516,803 บาท
ประเภทของค่าตอบแทน
Type of Remuneration

ปี 2556
Year 2013

8,283,667

9,904,536

Remuneration to Executive Committee and Executives
is in the form of monthly salary and bonus. The total
package in 2015 was Bt 35,516,803.
    ปี 2557
    Year 2014

ปี 2558
Year 2015

เงินเดือน
Salary

28,431,120

30,261,120

31,785,720

โบนัส
Bonus

3,203,878

3,530,570

3,731,083

รวม
Total

31,634,998

33,791,690

35,516,803

5.11 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะกำ�หนดแนวทางการประเมิน
ผลการปฏิบตั งิ านประจำ�ปีของคณะกรรมการ โดยแบ่งการประเมิน
ออกเป็น 3 ประเภท คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการทั้งคณะ การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
รายบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการแบบ
ไขว้ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้
ให้ความเห็นชอบแนวทางการประเมินผลดังกล่าวเป็นประจำ�ทุกปี
โดยประเมินโดยใช้หัวข้อดังนี้ 1.การทำ�หน้าที่ของคณะกรรมการ
2.การประชุมคณะกรรมการ 3.โครงสร้ า งและคุ ณ สมบั ติ ข อง
กรรมการ 4.บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
5.ความสัมพันธ์กบั ฝ่ายกิจการ 6.การพัฒนาตนเองของกรรมการ
และผู้บริหาร
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5.11 Evaluating the Board of Directors’
performance
The Compensation Committee has set forth
guidelines 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  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ ได้สนับสนุนการพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับต่างๆ
อย่างสม่ำ�เสมอ โดยส่งเสริมให้กรรมการบริษัทเข้ารับการอบรมหรือ
เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น การอบรมและสัมมนา ซึ่งจัด
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำ�คู่มือกรรมการบริษัท โดยได้รวบรวมสรุป
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท เพื่อให้
กรรมการทราบถึงบทบาทหน้าที่ หลักการ และแนวปฏิบัติในการดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการบริษัททั้งหมด โดยสำ�หรับกรรมการเข้าใหม่ บริษัทฯ
ได้มกี ารชีแ้ จงข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้แก่กรรมการ
ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจ แนวทางการดำ�เนินธุรกิจของ
บริษัทฯ และคู่มือกรรมการบริษัท

5.13  การสืบทอดงาน
บริษัทฯ มีแผนการเตรียมการสืบทอดตำ�แหน่งงานที่สำ�คัญอย่างเป็น
ระบบ เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุ หรือบรรจุลงในตำ�แหน่งงานใหม่ที่
เกิดขึน้ จากการขยายกิจการหรือการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างของบริษทั ฯ
หรือการสืบทอดตำ�แหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงสุดเพือ่ ความต่อเนือ่ งในการ
บริหาร และเพื่อให้สามารถคัดเลือกบุคลากรที่มศี ักยภาพและพร้อมที่
จะดำ�รงตำ�แหน่งงานสำ�คัญดังกล่าว

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, or participate
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 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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จริยธรรมธุรกิจและจริยธรรมองค์กร		
บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน) ยึดมั่นในการดำ�เนินธุรกิจภาย
ใต้หลักจริยธรรมและยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรจัดทำ�ข้อพึง
ปฏิบตั เิ กีย่ วกับจริยธรรมธุรกิจและจริยธรรมองค์กร เพือ่ ให้ผบู้ ริหารตลอดจน
พนักงานทุกคนได้ทราบถึงมาตรฐานการปฏิบตั ิ เพือ่ นำ�ไปใช้เป็นแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบตั ใิ ห้เหมาะสมต่อไป โดยบริษทั ฯ นำ� Universal Declaration
of Human Rights (UDHR) ของสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ.1948 มาใช้ในส่วน
ของวิถีทางจริยธรรมระดับสากล สิทธิมนุษยชนตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 คำ�ประกาศสิทธิผปู้ ว่ ยและคุณธรรม
ประจำ�องค์กร 4 ประการ รวมทั้งระเบียบวินัยองค์กรมาใช้ในการจัดทำ�กรอบ
จริยธรรมขององค์กร

1. การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
• บริษัทฯ ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับบุคลากรอย่างเคร่งครัด รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
และสุขอนามัยในสถานที่ทำ�งาน
• บุคลากรต้องทำ�ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
ต่างๆ โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
• ให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของคุณธรรมประจำ�องค์กร 4
ประการ ในการปฏิบตั ติ อ่ ผูร้ บั ผลงานและในการปฏิบตั งิ านประจำ�วัน ให้บคุ ลากร
ใช้ระเบียบวินยั องค์กรเป็นกรอบแนวทางในการทำ�งานประจำ�วัน เพือ่ สือ่ ให้เห็น
ถึงค่านิยมทางจริยธรรมของบุคลากรในบริษทั ฯ และมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบุคลากรใน บริษัทฯ ทุกคนสามารถดำ�เนินการทุก
อย่างได้โดยสอดคล้องกับ จริยธรรมทัว่ ไปและกฎหมายข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การดำ�เนินการสถานพยาบาลและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข
ของประเทศไทย
• การสนับสนุนสิทธิของผู้ป่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัว โดยการติดป้าย “คำ�
ประกาศสิทธิผู้ป่วย” ในทุกหน่วยงานที่ให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
และให้ทกุ หน่วยงานใช้คมู่ อื สิทธิผปู้ ว่ ย นโยบาย และวิธตี อบสนอง เป็นแนวทาง
พื้นฐานในการปฏิบัติต่อผู้ป่วยหรือลูกค้าทุกราย
• บุคลากรทุกคนจะให้บริการด้วยคุณภาพมีจริยธรรมไม่ขัดต่อกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับ และเคารพต่อสิทธิของผู้ป่วยในทุกสถานการณ์
• บุคลากรทุกคนจะให้บริการแก่ผู้ป่วยหรือลูกค้าอย่างเสมอภาคโดยไม่คำ�นึง
ถึงเชื้อชาติ ศาสนาหรือความเชื่อของผู้ป่วย

2. การเป็นกลางและสนับสนุนภาคการเมือง
บริษัทฯ มีความเป็นกลางทางการเมืองไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองกลุ่ม
ใด หรือ นักการเมืองคนหนึ่งคนใด และบริษัทฯ สนับสนุนการดำ�เนินการ
ใดๆที่เป็นไปตามระบอบการปกครองของประเทศ โดยบริษัทฯ สนับสนุนให้
บุคลากรยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมาย บุคลากรของ
บริษทั ฯ ควรหลีกเลีย่ งการเข้ารับหน้าทีเ่ ป็นกรรมการ พรรคการเมือง หรือเป็น
ตัวแทนพรรคการเมืองในกิจกรรมสาธารณะต่างๆ
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BUSINESS ETHICS AND CORPORATE ETHICS.
Sikarin Public Company Limited strictly adheres to conducting
business according to the rules of ethics and according to the Law, thus it
is appropriate to compile the Rules of business ethics and corporate ethics,
which shall be the standard of behaviour for all the personnel, starting from
Executives to the level of staff, and it shall be implemented as guide for
appropriate behaviour to follow. The Company used Universal Declaration
of Human Rights (UDHR), issued in the USA in 1948, as an international
code of ethics, human rights, based on the Constitution of the Kingdom of
Thailand of B.E. 2550, declaration of the rights of patients and 4 corporate
values, as well as corporate discipline code all are included in the scope of
the Corporate Ethics.

1. Respect for the Law and Fundamental Human Rights.
• The Company strictly adheres to the Law and various regulations, relevant to
the personnel, including legislation on safety and hygiene of working places.
• The personnel must understand and act according to the laws and
regulations, especially in the part, relevant to duties and responsibilities.
• The personnel must act, following the directions of the 4 corporate
values.When performing their duties with the Patients and performing their
daily work, the personnel must refer to the corporate disciplinary code as
the guideline for their daily work, in order to convey ethical values of the
Company’s personnel and working standards, to assure that each Employee
of the Company is able to perform according to general ethics, laws and
regulations concerning working processes in medical establishments and
other laws, relevant to public health in Thailand.
• Support rights of the Patients and their families, by attaching a sign
“Declaration of Patient’s rights”, in each department, where the Patients are
being served, both internal and external, and instruct that every department
must use the Patient’s right manual, policies and response methods as
fundamental guidelines of behavior towards the Patients or any Customer.
• Every Employee must provide quality and ethical service, regardless of
laws, rules and regulations and respect the rights of Patients under any
circumstances.
• Every Employee must provide equal service to the Patients and Customers,
regardless of their nationality, religion or beliefs.

2. Neutrality and political parties support.
The Company is politically neutral and has no attachments to
any group of political parties or any politician, and the Company supports
any actions, which are done according to the country’s government system.
Whereas the Company supports Employees’ adherence to democracy, lead by
His Majesty The King, and use of political rights as set by the Law, Company’s
personnel should avoid accepting duties of members of political parties or
represent political parties in various public activities.

3. Conflicts of interests.
• The Company demands that its personnel works for the best benefit of the
Company, putting it ahead of personal benefits, abstaining from personal

3. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• บริษัทฯ ให้บุคลากรปฏิบัติงานโดยคำ�นึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ มากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน ปราศจากความต้องการส่วนตัว และอิทธิพลจากผู้ใกล้ชิด
• บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่เกี่ยวข้องในกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการและ ผู้บริหารต้องพิจารณาความขัดแย้ง
ของผลประโยชน์เกี่ยวกับการทำ�รายการต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุมีผลและเป็นอิสระ ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี
• กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต้องรายงานการมีส่วน
ได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและ การถือครองหลักทรัพย์ของตน
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กำ�หนด
• การทำ�ธุรกิจใดของบุคลากรของบริษัทฯ และผู้ที่มีความเกี่ยวดองใน
ครอบครัวที่บุคคลนั้นมีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียต่อ
บริษัทฯ ก่อนเข้าทำ�รายการนั้นๆ รวมถึงห้ามการอนุมัติออกคำ�สั่ง เพื่อก่อ
ให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลผู้ออกคำ�สั่งเองในการกระทำ�การใดๆ ในนามของ
บริษัทฯ
• การรับบุคลากรใหม่ที่เป็นผู้เกี่ยวดองกับบุคลากรของบริษัทฯ ต้องเป็นไป
อย่างโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างเดียวกัน โดยบุคลากร
ต้องไม่แทรกแซงหรือใช้อิทธิพลให้รับผู้เกี่ยวดองของตนเข้าทำ�งาน

4. การเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ขอ้ มูลภายใน
บุคลากรทุกคนของบริษัทฯ ต้องดูแลเก็บรักษาข้อมูลของบริษัทฯ
และของผู้ป่วยหรือลูกค้าไว้เป็นความลับโดยไม่เปิดเผยข้อมูล หรือข่าวสาร
ของบริษทั ฯ ทีห่ ากเปิดเผยต่อสาธารณชน จะก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อ
บริษัทฯ และไม่ให้ข้อมูลหรือข่าวสารใดๆ ที่ผู้มีอำ�นาจสั่งการยังไม่อนุญาต
• บริษทั ฯ เปิดเผยข้อมูลทีส่ ามารถเปิดเผยได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส
เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ
• บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการคิดค่าใช้จ่ายอย่างถูกต้อง เหมาะสม ตรวจ
สอบได้ โดยพร้อมเปิดเผยข้อมูลด้านค่าบริการต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการและ
บุคคลภายนอก
• บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่นำ�ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยหรือเป็น
ข้อมูลทีเ่ ป็นความลับไปใช้ หรือไปเปิดเผยกับบุคคลภายนอก หรือกระทำ�การ
อันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• บริษัทฯ ต้องรักษาและปกปิดข้อมูลผู้ป่วยหรือลูกค้า และข้อมูลทางการค้า
ไว้เป็นความลับ เว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผย การเปิดเผยเพือ่
วัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือผ่านการอนุมัติจากกรรมการให้มีการ
เปิดเผย
• ข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ป่วยหรือลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองโดยจะถูก
ควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการปี พ.ศ. 2540
และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 323 บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนจะรักษา
ข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วยหรือลูกค้าภายใต้แนวทางที่บริษัทฯ ได้
กำ�หนดขึน้ ข้อมูลต่างๆ ของผูป้ ว่ ยหรือลูกค้าทัง้ จากข้อมูลในระบบสารสนเทศ
หรือเวชระเบียนจะรับรู้ได้บุคลากรที่มีหน้าที่เท่านั้น

wishes and influence from surrounding persons.
• Company’s Employees must not be involved in any activities which may
cause any conflict of interest, whereas the Directors and Executives must
thoroughly consider conflicts of interest arising from various reports of the
Company, and do so with loyalty, honesty, reason and independence, within
rules of good ethics.
• Directors, Executives and Auditors of the Company must report ownership
of any interest, relevant to managing or their or their related persons’
ownership of securities of the Company according to the rules of legislation
on securities and securities market.
• Business of the Company’s Employees or their related persons or family,
where the Employee has interest, such interest must be disclosed to the
Company prior to making such transaction, as well as it is forbidden to
approve orders, where the benefit shall go to the person, who approves
any transaction in the name of Company.
• Employing new personnel, who is related to the existing personnel of the
Company, should be done transparently and in fairness to the person, who
possesses equal qualifications, so that Employee must not get involved or
use influence to have his related person employed.

4. Security of confidential information, information storage and use
of internal information.
Each of the Company’s Employees must protect confidentiality
of corporate information, patients and customers data, and not to disclose
this information or company information, which, if made public, may cause
serious negative effects on the company, as well as not to disclose any
information or data without permission of the authorized person.
• The Company discloses the authorized information in full, correctly,
transparently, according to laws and regulations.
• The Company’s process of calculating charges is valid, appropriate, traceable
and ready to be disclosed to Customers and outside persons.
• Company’s Employees must not use the information, which has not yet
been disclosed or confidential information, or disclose to outside persons
or perform any actions, causing conflict of interests.
• The Company must secure and keep Patients and Customers’ data and
trade information confidential, except when the Law demands to disclose,
disclosure with a purpose of official lawsuit, or upon receiving the permission
to disclose from Directors.
• Information regarding health of the Patients and Customers shall be
controlled according to Official information act, B.E 2540 and Criminal code,
art. 323. All related personnel shall secure the information and privacy of
Patients and Customers under the Company’s directions. Any information
about Patients or Customers both from the information system or medical
records must be available strictly to personnel of relevant duties only.
• Disclosing confidential information of the Patients or Customers, resulting in
losses, incurred by any person, irrespective of the fact if done intentionally or in
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• การเปิดเผยความลับของผูป้ ว่ ย หรือลูกค้าในการก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ผู้หนึ่งผู้ใดไม่ว่าจะเป็นความตั้งใจ หรือความประมาทเลินเล่อจะถูกดำ�เนินการ
สอบสวน และลงโทษโดยคณะกรรมการที่บริษัทฯ ได้จัดตั้งขึ้น ข้อมูลอันเป็น
ความลับจะประกอบด้วย รายชือ่ ผูป้ ว่ ย เวชระเบียน และข้อมูลทางการเงินของ
ผู้ป่วย สำ�หรับการขอประวัติสุขภาพหรือการรักษาพยาบาลจะสามารถทำ�ได้
โดยตัวผู้ป่วยเองหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ป่วย หรือโดยบิดา/มารดา/
ผูอ้ นุบาล/ผูอ้ ภิบาล อย่างเป็นทางการ กรณีเป็นผูเ้ ยาว์หรือผูไ้ ร้ความสามารถ
รวมทั้งการให้ประวัติตามหมายศาลผู้ปฏิบัติงานทุกคนของบริษัทฯ จะไม่ได้
รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยได้ยกเว้นกรณีที่มีความจำ�เป็นต้องทำ�ตาม
หน้าที่ในงานเท่านั้น

5. การคำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั ฯ ดำ�เนินธุรกิจโดยยึดหลักความซือ่ สัตย์สจุ ริต โปร่งใสและเป็น
ธรรม โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ผู้
ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ และชุมชนสิ่งแวดล้อม ตัวอย่าง
เช่น
• การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำ�เนินงานเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้
แก่ผู้ถือหุ้น โดยยึดมั่นในคุณธรรมและหลักจริยธรรม
- บริษัทฯ รายงานสถานภาพของบริษัทฯ อย่างสม่ำ�เสมอและครบ
ถ้วนตามความเป็นจริง รวมถึงข้อมูลความเป็นเจ้าของซึ่งได้รับการเปิดเผย
ผ่านช่องทางตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ�หนด
- บริษทั ฯ แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายทราบถึงแนวโน้มอนาคตของบริษทั ฯ
ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งจะต้องมีข้อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
• การปฏิบัติต่อบุคลากร
- บริษัทฯ จัดให้มีการดำ�เนินการสรรหาว่าจ้างบุคลากรโดยไม่มีการ
แบ่งแยกการปฏิบัติ ในการจ้างงาน ภายใต้กฎหมายแรงงาน
- บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ อ่ บุคลากรทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิ
ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ ถิ่นกำ�เนิด ฐานะ ชาติตระกูล สถาน
ศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับตำ�แหน่งการปฏิบัติงาน
- บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ความ
ชำ�นาญ และมีความระมัดระวัง รวมถึงมีการพัฒนาความรู้และประยุกต์ใช้
ความรู้ความสามารถในการจัดการบริษัทฯ อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ
เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ลงทุน รวมทั้งร่วมกันพัฒนาบริษัทฯ
ให้มีความก้าวหน้าและเติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่อง
- บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของ
บุคลากร โดยให้โอกาสบุคลากรอย่างทัว่ ถึงและสม่�ำ เสมอ รวมทัง้ รับฟังข้อคิด
เห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานความรูท้ างวิชาชีพของบุคลากร
- บริษทั ฯ กำ�หนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของบุคลากรทุกคนทีจ่ ะต้อง
ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษทั ฯเกีย่ วกับการทำ�งานและคูม่ อื การ
กำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และจริยธรรมองค์กรของบริษทั ฯ รวมถึงกฎหมายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
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negligence, must be investigated and penalized by a committee, established
by the Company. Confidential information consists of: lists of Patients, medical
records and financial information of the Patients. In order to request medical
history or medical record, the Patient himself or any person, appointed by
the Patient, or the patient’s parents/curator/ward must officially apply. In
case of minors or disabled persons, as well as disclosing under the court
order, any Employee of the Company shall not be authorized to access the
Patient’s information, except when working duties demand.

5. Interested parties’ awareness.
The Company conducts business based on loyalty, honesty,
transparency and fairness with utmost care of interests of various groups of
Interested parties, such as: Shareholders, Employees, Customers, Competitors,
Trade Partners, Creditors, Community and Environment, etc.
• Treating Shareholders.
- In its work the Company concentrates on providing utmost
satisfaction to the Shareholders, strictly following values and ethics.
- The Company issues reports on regular basis regarding its status,
whereas these reports are complete and actual, including information about
the Company’s owners, which is disclosed according to the regulations of
the Stock Exchange of Thailand.
- The Company notifies the Shareholders about the future
tendencies of the Company, both positive and negative, which must be
supported by sufficient information.
• Treating Employees.
- The Company’s procedure of personnel search and employment
is done without any differences in procedure according to the labor legislation
- The Company treats every Employee equally, without
preferences, irrespective of nation, religion, sex, age, place of birth, status,
family origin, education, or other status, which is not directly related to
working duties.
- Each Employee performs his/her duties to the best of his/her
knowledge, abilities, expertise and attention, as well as develops knowledge,
and applies this knowledge and abilities to the Company’s work, in order to
gain appropriate return to the Investors, as well as collectively developing
the Company, to ensure stable and continuous progress and growth.
- The Company realizes the importance of development of
Employees’ knowledge and abilities, and provides opportunities to the
Employees without exception and regularly, as well as accepts comments
and opinions, which may come from fundamental professional knowledge
of the Employees.
- The Company clearly defines duties and responsibilities of each
Employee, which he must perform, according to regulations and rules of the
Company on working process and manual of good corporate governance
and corporate ethics of the Company, as well as relevant legislation.
- The Company provides opportunities to every Employee
to demonstrate his/her abilities to the full extent and give adequate
remuneration to build up motivation for work, as salary and as bonuses etc.

- บริษัทฯ ให้โอกาสแก่บุคลากรทุกคนสามารถแสดงความสามารถ
อย่างเต็มที่ โดยให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่บุคลากร และสร้างแรงกระตุ้น
ในการทำ�งาน ทั้งในรูปแบบของเงินเดือนและโบนัส เป็นต้น
- บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของ
คุณธรรมประจำ�องค์กร 4 ประการ ในการปฏิบัติต่อผู้รับผลงานและในการ
ปฏิบัติงานประจำ�วัน ดังนี้
1) สังคหวัตถุ 4 คือ ธรรมเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความสามัคคีใน
สังคมและหมู่คณะ ได้แก่
(1) ทาน หมายถึง การให้ปันสิ่งของแก่ผู้อื่นที่ควรให้ปัน
(2) ปิยวาจา หมายถึง เจรจาอ่อนหวาน ไพเราะ
(3) อัตถจริยา หมายถึง ประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์
(4) สมานัตตา หมายถึง วางตนได้ดี เหมาะสม ไม่ถือตัว
2) อิทธิบาท 4 คือ ธรรมเพื่อความสำ�เร็จ
(1) ฉันทะ หมายถึง ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น
(2) วิริยะ หมายถึง ความเพียรพยายาม
(3) จิตตะ หมายถึง เอาใจฝักใฝ่สนใจอย่างจริงจัง
(4) วิมังสา หมายถึง หมั่นตริตรองพิจารณาหาเหตุผลในสิ่งนั้น
3) พรหมวิหาร 4 คือ ธรรมเพื่อการปกครอง หรือการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
(1) เมตตา หมายถึง ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข
(2) กรุณา หมายถึง ปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์
(3) มุทิตา หมายถึง ชื่นชมยินดีกับผู้ที่ได้ดีมีสุข
(4) อุเบกขา หมายถึง การรู้จักวางเฉย วางตัวเป็นกลาง
4) อริยสัจ 4 คือ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ
(1) ทุกข์ หมายถึง ปัญหา
(2) สมุทัย หมายถึง สาเหตุของปัญหา
(3) นิโรธ หมายถึง การดับทุกข์ หรือปัญหาได้รับการแก้ไข
(4) มรรค หมายถึง วิธีการแก้ปัญหา
- กรณีมขี อ้ กังวลด้านจริยธรรมทีต่ อ้ งการรายงานให้ทราบ บริษทั ฯ จัด
ให้มกี ลไกในการรายงานเหตุการณ์หรือข้อกังวลทางจริยธรรมสำ�หรับบุคลากร
ผ่านการรายงานอุบัติการณ์หรือข้อร้องเรียน รวมทั้งทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
หรือสามารถรายงานไปยังองค์กรภายนอก เช่น Joint Commission
International ซึ่งระบุไว้ใน เว็บไซต์เช่นกันโดยสื่อสารในโปรแกรมการ
ปฐมนิเทศให้แก่บคุ ลากรรับทราบ รวมทัง้ ให้มนั่ ใจว่าไม่มผี ลด้านวินยั ใด ๆ เพือ่
ลดความหวาดกลัวในการรายงาน
• การปฏิบัติต่อผู้ป่วยหรือลูกค้า
- บริษทั ฯ มีนโยบายในการนำ�เสนอบริการต่อผูป้ ว่ ยและผูม้ าใช้บริการ
ด้วยความจริงใจ โดยข้อมูลด้านการบริการที่จัดให้เปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์
www.sikarin.com
- บุคลากรทุกคนของบริษทั ฯ ต้องมีความจริงใจต่อผูป้ ว่ ยหรือลูกค้า
ให้การบริการอย่างเต็มความสามารถ รักษาคำ�มัน่ สัญญาทีใ่ ห้ไว้แก่ผปู้ ว่ ยหรือ
ลูกค้า หากไม่สามารถปฏิบตั ติ ามทีต่ กลงได้ ควรรีบแจ้งผูป้ ว่ ยหรือลูกค้าทันที
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

- The Company supports Employees behaving according to
directions, set by 4 corporate values in their work with the Patients and in
their daily work, as follows:
1) 4 bases of service are: teaching for good relationships and building unity
in society and organization, namely:
(1) Dana - Generosity – means sharing with the others
     
     things, that should be shared.
(2) Piyavaca - Kindly speech – means gentle and exquisite
    conversation.
(3) Atthacariya - Useful conduct – means beneficial behavior.
(4) Samanattata - Equal treatment – means adequate and
    proper self-positioning.
2) 4 Iddhipada - paths to success:
(1) Chanda – meaning aspiration.
(2) Viriya – meaning effort.
(3) Citta – meaning dedication.
(4) Vimamsa – meaning examination, testing.
3) 4 states of mind, principles of ruling and command:
(1) Metta – meaning goodwill.
(2) Karuna – meaning wishing others to rid of suffering.
(3) Mudita – meaningsympathetic joy.
(4) Upekkha - meaning equanimity, ability to remain
    
     impartial.
4) 4 noble truths:
(1) Dukkha - meaning suffering.
(2) Samudaya - meaning the cause of suffering.
(3) Nirodha - meaning extinction of suffering.
(4) Magga - the path leading to the cessation of suffering.
- In case of ethical issues, which should be reported, the Company
has established a mechanism for reporting incidents or ethical issues by
Employees by means of submitting Incident reports or complaints, including
through Company’s website, or they may report to external organizations,
such as Joint Commission International, which is also mentioned on the
website. The Employees are informed about this during orientation sessions,
as well as assured, that there will be no disciplinary measures whatsoever,
in order to reduce reluctance to report.
• TreatingPatients and Customers.
- It’s the Company’s policy to present its services to the Patients
and to the Customers with honesty, whereas the information regarding
services, provided by the company, is disclosed on the website: www.sikarin.
com.
- Every Employee of the Company must be honest to the Patients
and Customers, must provide services to the best of his/her abilities, must
honor the agreements, given to the Patients or Customers, in case if it is
impossible to fulfill the promise, the Patient of the Customer should be
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- ทุกหน่วยงานของบริษัทฯ ใช้คู่มือสิทธิผู้ป่วย นโยบาย และวิธีตอบ
สนอง เป็นแนวทางพื้นฐานในการปฏิบัติต่อผู้ป่วยหรือลูกค้า
- คณะกรรมการจริยธรรมของบริษทั ฯ จัดให้มกี จิ กรรมการสอบถาม
ผู้ป่วยหรือลูกค้าเพื่อประเมินระดับความเข้าใจความพึงพอใจและการตอบ
สนองต่อสิทธิผู้ป่วยของเจ้าหน้าที่ ทุก 6 เดือน เพื่อนำ�มาพัฒนาการบริการ
ให้ดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังจัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียน หรือข้อกังวล
ด้านจริยธรรมผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษทั ฯ หรือสามารถรายงานไปยังองค์กร
ภายนอก เช่น Joint Commission International ซึง่ ระบุไว้ในเว็บไซต์ของ
โรงพยาบาลได้เช่นกัน
- คณะกรรมการจริยธรรมประสานงานกับคณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ งเพือ่ นำ�ข้อร้องเรียนหรือรายงานอุบตั กิ ารณ์ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิ
ผู้ป่วยและจริยธรรม เพื่อนำ�มาวางแผนแก้ไข วางระบบป้องกัน ทุก 1เดือน
		
ประเด็นการให้บริการฉุกเฉินและการส่งตัวเพื่อการรักษาต่อ การรับ
ผู้ป่วย และการจำ�หน่ายผู้ป่วย
• บริษัทฯ จะให้บริการแก่ผู้ป่วยทุกคนที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินโดยไม่
คำ�นึงถึงความสามารถในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วย กรณีผู้ป่วย
ไม่มีค่ารักษาพยาบาล บริษัทฯ จะให้การรักษาจนอยู่ในสภาวะที่สามารถ
ส่งต่อเพื่อรับการรักษาจากสถานพยาบาลต้นสังกัดได้ และรายงานผู้อำ�นวย
การแพทย์ทราบเพื่อพิจารณางดค่าใช้จ่าย
• สำ�หรับกรณีที่บริษัทฯ ไม่มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยได้ บริษัทฯ
จะส่งตัวผู้ป่วยเพื่อรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลอื่นเมื่อผู้ป่วยอยู่ในภาวะที่
สามารถส่งต่อได้ โดยผู้ป่วยหรือญาติยอมรับในการส่งตัวเพื่อการรักษาต่อ
• การส่งต่อเพื่อไปรักษาต่อที่สถานที่พยาบาลอื่น แพทย์จะต้อง
เป็นผู้ประเมินว่าปลอดภัยสำ�หรับการเคลื่อนย้าย ส่งต่อ กรณีไม่ปลอดภัย
ให้ทำ�การดูแลรักษาผู้ป่วยจนปลอดภัย จึงทำ�การเคลื่อนย้าย
• ผู้ป่วยทุกรายได้รับการประเมินความจำ�เป็นและความพร้อมก่อน
จำ�หน่าย เพื่อผู้รับผู้ป่วยจะได้ให้การดูแลอย่างต่อเนื่อง
		
กรณีเกิดความขัดแย้งที่ตัดสินใจลำ�บากระหว่างความต้องการของ
ญาติและครอบครัวกับแผนการดูแลรักษาให้ปฏิบัติดังนี้
• แพทย์ พยาบาล ร่วมกันอธิบายรายละเอียด ทำ�ความเข้าใจและ
แนวทางที่เป็นไปได้ให้กับญาติ และครอบครัวได้รับทราบและเข้าใจในแผนการ
ดูแลรักษา
• กรณีมคี วามขัดแย้งเรือ่ งค่ารักษาพยาบาล ให้แพทย์หรือพยาบาล
หัวหน้าเวรรายงานให้ผอู้ �ำ นวยการทราบ เพือ่ พิจารณาความช่วยเหลือทีเ่ หมาะสม
• หากพบว่าญาติและครอบครัวยังคงยืนยันทีจ่ ะไม่ให้ผปู้ ว่ ยได้รบั การ
ดูแลตามความเห็นที่เหมาะสมของแพทย์ผู้ดูแลรักษา และให้แพทย์พิจารณา
ปรับแผนการรักษาตามความเหมาะสม
• กรณีทมี่ มี ติไม่เป็นเอกฉันท์ในทีมผูด้ แู ลรักษาผูป้ ว่ ย หรือมีประเด็น
ทีต่ อ้ งพิจารณาทางด้านจริยธรรม หรือกฎหมายให้เข้าสูก่ ระบวนการพิจารณา
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจริยธรรมองค์กร โดยเปิดโอกาส
ให้มีตัวแทนของผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณา
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immediately notified for the best convenience.
- Each department of the Company must use the Patient’s rights
manual, policies and response methods as fundamental guidelines in dealing
with the Patients and Customers.
- Ethics committee, established by the Company, has organized
interviews with the Patients and Customers in order to evaluate level of
understanding, satisfaction and response from the Employees every 6
months for further service improvement. Moreover, the Company creates
channels, where complaints and ethical issues claims can be submitted via the
Company’s website,  or to external organizations, such as Joint Commission
International, which is also mentioned on the website of the hospital.
- Ethics committee is cooperating with the Risk management
committee in order to forward complaints or incident reports, in parts,
relevant to the Rights of the Patients and ethics, for composing a corrective
action plan and set up security system every month.
Issues of providing emergency services, referring for further
treatment, Patients’ acceptance and release.
• The Company shall provide services to every Patient in critical
condition, without prejudice to the Patient’s abilities to pay for the services. If
a Patient has no available funds to pay for medical treatment, the Company
shall provide treatment until the Patient is in acceptable condition to be
refered to the hospital of original affiliation for further treatment, and report
to the head of the medical department in order to consider waiving the
expenses.
• If the Company is unable to take care of the Patient, the
Company shall refer the Patient to another hospital for further treatment,
after the Patient reaches condition, acceptable for referring, having received
consent for referring from the Patient or relatives.
• Referring to another hospital for further treatment is upon
discretion of the doctor, who shall evaluate the level of safety in moving
the Patient. In case if moving is unsafe, the treatment shall continue until
moving is safe.
• Every Patient is subject to evaluation in regards of necessity
and preparedness for release, in order for person in charge of the Patient
to provide continuous treatment.
In conflict situations with difficult decisions between the wishes of the family
and relatives and treatment plan to act as follows:
• Doctors, nurses together shall explain details, clarify the
consequences to the relatives and family, so they have an understanding
of the treatment plan
• In case there is a conflict regarding cost of treatment, head doctor
or head nurse of the shift must report to the head of medical department
in order to consider adequate possible help.
• In situation when the relatives and family insist on the Patient
not receiving the care as the supervising Doctor sees adequate, the Doctor
shall adjust the treatment plan as necessary.
• In case there is no unanimous resolution in the team of

• กรณีเกิดความขัดแย้งทีต่ ดั สินใจลำ�บากระหว่างความต้องการของ
ญาติและครอบครัวกับผูป้ ฏิบตั งิ าน ในบริการทีน่ อกเหนือจากการดูแลผูป้ ว่ ย
ให้ดำ�เนินการตามแนวทาง การบริหารความเสี่ยงและการจัดการเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์ในโรงพยาบาล
• การปฏิบัติต่อคู่แข่ง
- บุคลากรยึดหลักการแข่งขันทางการค้าและยึดถือกติกาของการ
แข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้า
ของคู่แข่งด้วยวิธีการไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- บุคลากรต้องไม่กระทำ�การใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า
- บุคลากรต้องไม่ทำ�ลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาบริษัท
คู่แข่งด้วยความไม่สุจริต ปราศจากข้อมูลความเป็นจริง ไม่ใส่ร้ายป้ายสี กลั่น
แกล้ง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงของคู่แข่ง
- บุคลากรต้องไม่ท�ำ การตกลงใดๆ กับคูแ่ ข่ง ทีเ่ ป็นการลดหรือจำ�กัด
การแข่งขันทางการค้า
• การปฏิบัติต่อคู่ค้า
- บริษทั ฯ มีนโยบายทีค่ �ำ นึงถึงความเสมอภาคเท่าเทียม มีความเป็น
ธรรมและความซือ่ สัตย์ในการดำ�เนินธุรกิจโดยปฏิบตั ติ ามข้อตกลงทีใ่ ห้หรือทำ�
ไว้กับคู่ค้า ผู้รับเหมา หรือบริษัทคู่สัญญาทุกประการ ซึ่งบริษัทฯ มีขั้นตอน
การประมูลงาน การต่อรองราคา การคัดเลือกผูร้ บั เหมาและการเข้าทำ�สัญญา
ต่างๆ ที่โปร่งใสและตรงไปตรงมา
- บุคลากรทุกคนพึงให้ข้อมูลที่เป็นจริง ครบถ้วนแก่คู่ค้า ผู้รับเหมา
หรือบริษัทคู่สัญญา
- บุคลากรที่ต้องการจัดซื้อ จัดจ้าง สินค้าและบริการ ต้องคำ�นึงถึง
ความต้องการ ราคา ความคุ้มค่า และคุณภาพของสินค้าและบริการ โดยไม่
เลือกปฏิบัติต่อคู่ค้า
- บุคลากรต้องไม่เรียกรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้าง วางตัว
เป็นกลาง โดยไม่ใกล้ชิดกับคู่ค้ารายหนึ่งรายใดมากเกินไปจนมีผลต่อการ
ตัดสินใจ
• ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
- บริษทั ฯ มีนโยบายยึดถือปฏิบตั ทิ ดี่ แี ละเป็นธรรม ตามข้อตกลงและ
เงือ่ นไขทีม่ อี ยูก่ บั เจ้าหนีโ้ ดยเคร่งครัดรวมถึงการชำ�ระคืนตามกำ�หนดเวลา ทำ�
หน้าที่อันพึงมีต่อเจ้าหนี้ทุกรายตามเงื่อนไขข้อกำ�หนดของสัญญา
- บุคลากรต้องไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะทำ�ให้เจ้าหนี้เกิด
ความเสียหาย
- หากมีเหตุอนั จะทำ�ให้ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้อมูลผูกพันในสัญญา
บุคลากรจะทำ�การแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ร่วมกัน
• การปฏิบัติต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
- บริ ษั ท ฯ มี น โยบายให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การดำ � เนิ น ภารกิ จ เพื่ อ
ประโยชน์และรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความ

supervising Doctors or there are any ethical or legal issues involved, then the
issue has to be considered by the corporate Risk management committee
and Ethics committee with participation of a representative from a noninterested party.
• In conflict situations with difficult decisions between the wishes
of the family and relatives and workers in services other, than providing care
for the Patient, to proceed according to the rules of Risk management and
handling of unexpected incidents in hospitals.
• Treating Competitors.
- The Employees shall adhere to the principles of trade competition
and rules of free and fair competition and shall not refer to dishonest and
inappropriate methods to obtain trade secrets of the Competitors.
- The Employees shall not perform any actions, which violate
intellectual property of other parties and Competitors.
- The Employees shall not cause harm to the Competitors’
reputation by dishonest, insubstantial, mudslinging, defamatory claims about
the Competitor.
- The Employees shall not enter any agreement with the
Competitor, which may limit or decrease trade competition.
• Treating Trade partners.
- It is the Company’s policy of awareness of principles of equity
and equality, fairness and loyalty in conducting business, and keep true
toevery point of the agreements or promises, given to the trade partners,
subcontractors or any contracted company. The company has an established
transparent and straightforward procedure of open tendering of works,
negotiating prices, selecting subcontractors or other contracts’ parties.
- Every Employee shall give the correct, complete information to
the trade partners, subcontractors and contracted companies.
- The Employee, who wishes to purchase goods or employ services,
must be aware of demand, price, value and quality of goods and services,
without discrimination of trade partners.
- Employees must not seek interest from purchasing or hiring,
must assume neutral position, without getting too close to any of trade
partners, which may influence their judgment.
• Treating Creditors.
- It is the Company’s policy to treat the Creditors fairly and
strictly according to the agreements and previously agreed conditions,
make payments on time and perform duties according to previously agreed
conditions with each Creditor.
- Employees must not conceal information or facts, which may
cause losses, from the Creditors.
- In case of circumstances, when it is impossible to perform
according to the binding conditions of agreement, Employee shall inform
the Creditor in advance in order to discuss ways of resolving the said issue
together.
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ปลอดภัย คุณภาพชีวิต มีการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
- บุคลากรต้องอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมและปฏิบตั ิ
ตากฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ไม่กระทำ�การใดๆ ที่มีผลเสียหายต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติสงิ่ แวดล้อม และปลูกฝังจิตสำ�นึกของความรับผิดชอบต่อ
สังคมให้แก่บุคลากรอย่างสม่ำ�เสมอ
- บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมหรือสนับสนุนกิจกรรมของผู้มีส่วนได้เสีย
กลุม่ ต่างๆ ทีเ่ ป็นกิจกรรมเพือ่ สาธารณประโยชน์และการบริการสังคมอย่างต่อเนือ่ ง

• Treating society, community and environment.
- It’s the Company’s policy to pay attention to conduct activities
in benefit of and responsible to society, community and environment, in
terms of security, quality of life and most efficient use of energy.
- Employees must preserve natural resources and environment,
as well as strictly follow the legislation on environment, not acting in any
way, which may cause harm to natural resources and environment, and
accept permanent attitude of responsibility to society.
- The Company organizes or supports on continuous basis activities
of various interested parties aiming for public benefit and public services.

6. ระเบียบวินัยองค์กรว่าด้วยการทำ�งาน

6. Corporate rules regarding working discipline.

เรื่องทั่วไป
1) การให้พื้นที่บริการร่วมกับผู้รับบริการ พนักงานทุกคนควรให้
โอกาสในการใช้พื้นที่บริการแก่ผู้ป่วยก่อน เช่น การใช้ลิฟต์ เป็นต้น
2) ไม่พูดโทรศัพท์ หรือพูดคุยเรื่องส่วนตัว หรือเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับการทำ�งานขณะให้บริการผู้ป่วย
3) ไม่พดู ถึงผูป้ ว่ ยไม่วา่ กรณีใดๆ ในบริเวณพืน้ ทีท่ �ำ งานทีผ่ รู้ บั บริการ
มีโอกาสอยูร่ ว่ มด้วย ยกเว้นการอภิปรายในเชิงวิชาการในห้องประชุมทีเ่ หมาะสม
4) บริษัทฯ เป็นสถานที่ปลอดจากยาเสพติด การใช้ยาเพื่อการเสพ
ติดในบริษทั ฯ ถือเป็นข้อห้ามและมีโทษรุนแรงทัง้ ตามระเบียบของบริษทั ฯ และ
ตามกฎหมาย
5) นโยบายคุณภาพของบริษทั ฯ เป็นสิง่ ทีบ่ คุ ลากรทุกคนต้องยึดถือ
และปฏิบัติตาม
6) บุคลากรทุกคนมีหน้าที่ต้องรายงานเหตุการณ์ที่ผิดปกติภาย
ในบริษัทฯ ตามข้อกำ�หนดและวิธีการปฏิบัติของคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงของบริษัทฯ
7) บุคลากรทุกคนมี หน้ า ที่รักษาทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษัท ฯ การนำ �
ทรัพย์สินของบริษัทฯ ออกไปภายนอก จะต้องดำ�เนินการตามระเบียบของ
คณะกรรมการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ
8) อัตราเงินเดือนของแต่ละบุคคลถือเป็นความลับขององค์กร ห้าม
มิให้เปิดเผยในระหว่างผู้ร่วมงาน
9) บุคลากรทุกคนต้องติดบัตรประจำ�ตัวเจ้าหน้าทีใ่ นขณะปฏิบตั งิ าน
10) บุคลากรต้องมาปฏิบัติงานให้ตรงตาม วัน เวลา ที่กำ�หนด
11) บุคลากรต้องแต่งกายให้เรียบร้อย และมีกิริยาสุภาพ อ่อนโยน
12) บุคลากรต้องปฏิบัติงานด้วยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์
สุจริต และมีประสิทธิภาพ
13) บุคลากรต้องช่วยกันรักษาผลประโยชน์ของทางบริษทั ฯ และช่วย
ป้องกันความเสียหายอันจะเกิดแก่บริษัทฯ
14) บุคลากรต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำ�สั่งของผู้บังคับบัญชาที่
สั่งโดยชอบธรรม และถูกต้อง
15) บุคลากรต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และคำ�สั่งต่างๆ ของ
บริษัทฯ โดยเคร่งครัด
16) บุคลากรต้องไม่ประพฤติตนให้เป็นทีเ่ สือ่ มเสียศีลธรรมอันดีงาม
และชื่อเสียงของบริษัทฯ
17) บุคลากรต้องดูแลบำ�รุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์การทำ�งาน

General issues.
1) Using service areas with the customers. Every Employee should
give priority to the Patients in using common areas – i.e. elevators etc.
2) Not to use telephone, or discuss personal matters or other
matters, not connected with work, while providing service to the Patients.
3) Under no circumstances not to discuss Patients in working
areas, where there are other Customers present, excluding scientific debates
in the appropriate conference room.
4) The Company’s premises are narcotics-free. Misusing substances
in the premises is forbidden and is severely punishable by internal regulations
of the Company and by law.
5) Company’s quality policies are to be strictly followed by all
employees.
6) Every Employee’s duty is to report unusual incidents within
the Company, according to the Risk management committee’s regulations
and procedures.
7) Every Employee’s duty is to protect Company’s property, in
order to take Company’s property outside of the premises, one should follow
the procedure set by the Company’s security and environment committee.
8) Each Employee’s salary is a corporate secret and must not be
disclosed between co-workers.
9) During working hours every Employee must wear Employee’s
ID badge
10) Employees must arrive to work in due days and on time.
11) Employees must dress politely, and behave mildly and
respectfully.
12) Employees must perform their duties with diligence, loyalty,
honesty and efficiency.
13) Employees must collaborate in observing Company’s interests
and protect the Company from losses
14) Employees must obey and follow orders of their superiors,
where these orders are legitimate and correct.
15)  Employees must strictly follow Company’s regulations, rules,
orders etc.
16)  Employees must not behave in such manner, that may cause
harm or damage to the image and reputation of the Company
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ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ
18) บุคลากรต้องปฏิบัติงานด้วยความไม่ประมาท
19) บุคลากรต้องปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ
การปฏิบัติที่ถือเป็นความผิดร้ายแรงต่อการทำ�งาน
1) บันทึกเวลาทำ�งานให้ผู้อื่น หรือให้ผู้อื่นบันทึกเวลาทำ�งานให้
2) ละทิ้งหน้าที่การปฏิบัติงาน โดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
3) แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวจากหน้าที่การงาน หรือจากเวลาปฏิบัติงาน    
   ของบริษัทฯ
4) ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือกิจการส่วนตัวโดย  
    ไม่ได้รับอนุญาต
5) ทุจริต ฉ้อโกง ยักยอก หรือลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือของผู้มาใช้บริการ
6) เล่นการพนัน เสพยาเสพติด เสพสุรา หรือมีอาการมึนเมา ในบริเวณ
   บริษัทฯ รวมทั้งการขายสลากกินแบ่งหรือขายหวยใต้ดิน
7) ทะเลาะวิวาท หรือทำ�ร้ายร่างกายในระหว่างปฏิบตั งิ าน หรือในบริเวณบริษทั ฯ
8) นำ�อาวุธที่มีอันตรายร้ายแรงหรือมีวัตถุระเบิดเข้ามาในบริเวณบริษัทฯ
9) ฝ่าฝืนคำ�สั่งผู้บังคับบัญชาที่สั่งโดยชอบ
10) ประพฤติ หรือกระทำ�การใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดการแตกความสามัคคี
    ในหมู่เจ้าหน้าที่ด้วยกัน

7. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อระบบการควบคุมภายในสำ�หรับทั้งระดับ
บริหารและระดับปฏิบตั กิ าร โดยบริษทั ฯ  กำ�หนดนโยบายกำ�กับดูแลให้มรี ะบบ
การควบคุมภายในที่ดีการบริหารความเสี่ยงอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม และมีการ
ติดตามประเมินผลอย่างสม่�ำ เสมอ โดยสอดคล้องกับมาตรฐานสากล บริษทั ฯ
ได้มีการกำ�หนดของเขตหน้าที่และอำ�นาจในการดำ�เนินการอย่างชัดเจนเป็น
ลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชี
และข้อมูลสารสนเทศและการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิด
การถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการได้จดั ให้มกี ารดำ�รงรักษาไว้ซงึ่ ระบบควบคุมภายในทีม่ ี
ประสิทธิผล เพือ่ ให้มนั่ ใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมคี วาม
ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอทีจ่ ะดำ�รงรักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ และเพือ่ ให้ทราบ
จุดอ่อนเพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำ�เนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมี
สาระสำ�คัญ

8. การรับ การให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
• บริษัทฯ ไม่เรียก ไม่รับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับ
คูค่ า้ หรือเจ้าหนี้ และปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขต่างๆทีม่ ตี อ่ เจ้าหนีอ้ ย่างเคร่งครัด ถ้าใน
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า
เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
• กรณีที่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ ให้สิ่งของหรือผล
ประโยชน์แก่บุคลากรเพื่อเป็นสินน้ำ�ใจบุคลากรต้องใช้ดุลยพินิจ พิจารณาถึง
ความเหมาะสม และความถูกต้อง หากบุคลากรไม่รับแล้วจะเป็นการเสียน้ำ�ใจ

17) Employees must take good care of their tools and working
equipment, constantly keeping them in good condition.
18) Employees must perform their duties without negligence.
19) Employees must follow Company’s policies.
Actions, considered severe offences.
1) Recording other person’s working time, or having other persons
    record one’s working time.
2)  Leave work without receiving superior’s permission.
3)  Seeking personal gain from working duties or during Company’s    
     working time.
4)  Using Company’s property for personal gains or personal
     
     activities without permission.
5)  Corruption, fraud, embezzlement or theft of the Company’s      
     property or Customers’ property.
6)  Gambling, substance abuse, consumption of alcohol or
    appearing intoxicated while on Company’s premises, including     
    selling lottery, both legal and illegal.
7)  Quarrel, fight or cause bodily harm while on the job or on     
     Company’s premises.
8)  To bring dangerous weapons or explosives to the premises.
9)  To disobey a valid order from the Superior.
10) To behave or act in any way, which may cause disorder within
      coworkers.

7. Internal control and internal audit.
The Company gives importance to internal control system as on
Executive level, so on the working level, whereas the Company has established
governing policy of effective internal control, where risk management is on
appropriate level and constant evaluation and monitoring are performed,
according to international standards.  The Company has defined clear scope
of duties and authorities in writing, use of Company’s property is controlled
to be performed with highest efficiency. There is a division of duties of
authorization, recording accounting transactions and data, handling and
storage of property, which are separated in order to allow appropriate
balance and internal audit.
The Board of Directors has provided for effective security of
internal control system to assure with good reason that the recording of
the accounting data is correct, complete and sufficient for the security of the
property and to discover weak spots, in order to protect against corruption
or grossly erroneous actions.
8. Accepting, giving presents or any other benefits
• The Company neither asks for, nor accepts or pays any interests of dishonest
nature in trade operations with trade partners or creditors and strictly follows
any other conditions, which may be agreed with the creditor.In case of
circumstances, when it is impossible to perform according to the binding
conditions of agreement, it is necessary to inform the Creditor in advance
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และกระทบต่อความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจก็ให้รับได้ แต่ต้องพิจารณาถึง
ความเหมาะสมด้วย
• ผลประโยชน์ทับซ้อนอาจเกิดขึ้นได้ถ้ากิจการภายนอกหรือความสนใจของ
บุคลากรมีอทิ ธิพลต่อความสามารถในการตัดสินใจในกระบวนการทีเ่ กีย่ วกับ
ความรับผิดชอบของงาน
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ต้องหลีกเลี่ยงประกอบด้วย
(1) การรับผลประโยชน์จากบริษัทที่เป็นผู้ขายสินค้าให้บริษัทฯ เพื่อ
ประโยชน์ในการนำ�สินค้าหรือยาเข้ามาจำ�หน่ายในบริษัทฯ
(2) มีการถือหุ้นหรือเป็นเจ้าของบริษัทที่เป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ อันจะ
เป็นผลให้มีอคติต่อการสั่งใช้ยาหรือสินค้าเพื่อการรักษาผู้ป่วย

9. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
• บุคลากรทุกคนของบริษัทฯ พึงตรวจสอบความพร้อมของสุขภาพและ
ร่างกายของตนเองก่อนปฏิบัติงาน และไม่มาปฏิบัติงานหากร่างกายไม่พร้อม
เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจากการทำ�งาน
• ในการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง บุคลากรที่เกี่ยวข้องจะต้องศึกษาข้อมูล
ต่างๆ เกี่ยวกับสภาพการทำ�งานที่ไม่ปลอดภัยหรืออาจเป็นอันตราย หากไม่
แน่ใจ ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง รวมทั้งรายงานผู้บังคับ
บัญชาทันทีเมื่อพบสิ่งผิดปกติในสถานที่ทำ�งานที่อาจมีผลกระทบต่อความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
• ผู้บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงาน มีหน้าที่กำ�หนดหรือเผยแพร่แนวทางใน
การป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำ�งานให้แก่บุคลากรและ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง

10. ทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม
• บุคลากรทุกคนมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และห้ามนำ�ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
• บุคลากรทุกคน ใช้อุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประโยชน์
ของบริษัทฯ ห้ามนำ�ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
• การดำ�เนินกิจกรรมทางการตลาดจะอยูภ่ ายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. .2546) ในการดำ�เนินกิจกรรมทางการตลาดเพือ่ สร้างการรับ
รู้ต่อสาธารณชนในรูปสิ่งพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ จะต้องผ่านการตรวจสอบ
จากแพทยสภา หรือกองการประกอบโรคศิลปะก่อน จึงจะนำ�ออกสูส่ าธารณะ

165  Sikarin Hospital

in order to discuss ways of resolving the said issue together.
• In case if any outside person, being related in business to the Company,
gives items or other benefits to Employee as a reward, the Employee must
refer to own discretion in judging the appropriateness and legitimacy. If
Employees refusal to accept will cause discontent and will have negative
effect on good business relationship, then it is legitimate to accept, but the
appropriateness is also to be taken into account.
• Conflict of interests might occur due to external activities or attention
from Employees with authority on making decisions, connected working
responsibilities
Conflicts of interests, which should be avoided, consist of
(1) Accepting benefits from supplier company in exchange for
benefits in selling products or medicines to the Company;
(2) Carrying stock of ownership or being an owner of a company,
which is a business partner of the Company, which will cause bias in
purchasing medicines or goods for the treatment of Patients.
9. Safety, occupational health and environment.
• Each of the Company’s employees should pass health readiness test
before work and must not come to work if not ready in order to decrease
risks of working hazards
• While performing high-risk jobs, relevant Employees must study various
information regarding unsafe or hazardous working conditions. If not certain,
Employee should consult an expert every time before commencing the
work, as well as report to the Superior every time anything out of ordinary
is discovered at the working place, which may have negative effect on safety,
occupational health and environment.
• Head of each department has the duty to set or inform Employees and
relevant personnel regarding guidelines of working safety and accident
prevention.
10. Property, intellectual property and use of information
systems and telecommunications.
• Each Employee’s duty and responsibility is to use Company’s property
with maximum efficiency and it’s forbidden to be used for personal gains.
• Each Employee must use equipment and information systems for the
benefit of the Company and it is forbidden to be used for personal gains.
• Marketing activities are under regulations No.11 of Ministry of Public Health
(November 2546 (2003)). In conducting marketing activities in informing the
public by means of printed media, radio, and television, it is required to pass
inspection by the Medical Council of Thailand or Bureau of Sanatorium and
Art of Healing prior to public distribution.
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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สรุปสารสนเทศ
ที่สำ�คัญ
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ข้อมูลทั่วไป General Information
ชื่อบริษัท
บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)

Name of Company:		
Sikarin Public Company Limited

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชน

Type of Business:
Private Hospital

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

Head Office Address:
4/29 Moo 10, Srinakarin Road, Bang Na Sub-district,
Bang Na District, Bangkok 10260

เลขทะเบียนบริษัท
บมจ.0107528000018

Registration Number:
PCL 0107528000018

โทรศัพท์
1728, 0-2366-9900

Telephone:
1728, 0-2366-9900

โทรสาร
0-2366-9942

Fax:				
0-2366-9942

เว็บไซต์
http://www.sikarin.com

Website:
http://www.sikarin.com

อีเมล์
contact@sikarin.com

E-mail:
contact@sikarin.com

ข้อมูลทั่วไป
บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน) มีโรงพยาบาลเอกชน
ภายใต้การดำ�เนินงาน จำ�นวน 2 แห่ง ดังนี้ คือ

General Information:
Sikarin Public Company Limited operates two 		
private hospitals:

ชื่อสถานประกอบการ
Name of business
1.  โรงพยาบาลศิครินทร์
Sikarin Hospital

2.  โรงพยาบาลรัทรินทร์
Rattarin Hospital

ที่ตั้ง
Address
4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
4/29 Moo 10, Srinakarin Rd, Bang Na Sub-district,
Bang Na District, Bangkok 10260   

จำ�นวนเตียง  
No. of Register Beds

999/23-29 ถนนสุขุมวิท ตำ�บลบางปูใหม่ อำ�เภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
999/23-29 Sukhumvit Rd, Bangpu Mai Sub-district,
Muang District, Samut Prakan Province 10280
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ทุนจดทะเบียน
จำ�นวน 910 ล้านบาท แบ่งเป็นหุน้ สามัญจำ�นวน 140,000,000
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.50 บาท เรียกชำ�ระแล้วจำ�นวน 780 ล้านบาท
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Registered Capital:
Bt 910 million Bt, comprising 140,000,000 ordinary
shares at the par value of Bt 6.50 per share. Paid-up
Bt 780 million.
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ข้อมูลอ้างอิง Reference Information
นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์   0-2009-9000
โทรสาร    0-2009-9999
เว็บไซต์    www.set.or.th/tsd
อีเมล      SETContactCenter@set.or.th
ผู้สอบบัญชี
บริษัท  สอบบัญชีธรรมนิติ จำ�กัด  
267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ  
เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร  10800
โทรศัพท์   0-2587-8080
โทรสาร    0-2586-0301
เว็บไซต์    www.dharmniti.co.th
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) ของ
บริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซด์ของบริษัท www.
sikarin.com

Securities Registrar
Thailand Securities Depository Co.,Ltd.
93 Stock Exchange of Thailand Building,
Ratchadapisek Road, Din Daeng Sub-district,
Din Daeng District, Bangkok 10400
Tel: 0-2009-9000
Fax: 0-2009-9999
web site: www.set.or.th/tsd
     E-mail : ETContactCenter@set.or.th
Auditor
Dhammaniti Auditing Co., Ltd.
267/1 Pracharat 1 Road, Bang Sue Sub-district,
Bang Sue District, Bangkok 10800
Tel: 0-2587-8080
Fax: 0-2586-0301
web site: www.dharmniti.co.th
For investor, please visit www.set.or.th for more
information about Sikarin Company Co.Ltd. (56-1 form) or
visit www.sikarin.com
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