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ศค. 0708/2557
วันที 6 ตุลาคม 2557
เรือง

แจ้ งสิทธิการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน)

เรียน

ท่ านผู้ถอื หุ้น บริษัท ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน)

สิงทีส่ งมาด้ วย 1. หนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน บริ ษัท ศิคริ นทร์ จํากัด (มหาชน)
2. ใบรับรองสิทธิการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน ซึงออกโดยบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
3. ใบจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน บริ ษัท ศิคริ นทร์ จํากัด (มหาชน)
ตามทีบริ ษัท ศิคริ นทร์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ จดั ให้ มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2557 เมือวันที
11 กันยายน 2557 ได้ มีมติอนุมัติให้ เปลียนแปลงเงื อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนโดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน จํ านวน
20,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 6.50 บาท ให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นเพิม
ทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 15 บาท (สิบห้ าบาทถ้ วน) โดยกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน (Record date)
ในวันที 1ตุลาคม 2557 และให้ รวบรวมรายชือมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธี
ปิ ดสมุดทะเบียนในวันที 2 ตุลาคม 2557 และกําหนดวันจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนในระหว่างวันที 3 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที 7
พฤศจิกายน 2557
บริ ษัทฯ จึงเรี ยนมาเพือแจ้ งสิทธิของท่านในการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ดังหนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิมทุน (สิงทีส่งมาด้ วย 1) ซึงมีจํานวนตามทีระบุในใบรับรองสิทธิการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน (สิงทีส่งมาด้ วย 2) และขอแจ้ ง
กําหนดการจองซือ รวมถึงวิธีการจองซือ และรับชําระเงินค่าหุ้นสามัญเพิมทุนโดยสรุป ดังนี
กําหนดการจองซือและรับชําระเงินค่ าหุ้นสามัญเพิมทุน

วันจองซือ
และรั บชําระเงินค่ าหุ้นสามัญเพิมทุน

วันที 3 - 7 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 9.00 น.– 16.00 น. (รวม 5 วันทําการ)

สถานทีรั บจองซือ
และรั บชําระเงินค่ าหุ้นสามัญเพิมทุน

บริ ษัท ศิคริ นทร์ จํากัด (มหาชน)
ณ ห้ องประชุมอาคาร 1 ชัน 2 โรงพยาบาลศิคริ นทร์
เลขที 4/29 หมู1่ 0 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0-2366-9900 โทรสาร : 0-2366-9907

ผู้มีสิทธิได้ รับการเพิมทุน

กําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน (Record Date) ในวันที 1
ตุลาคม 2557 และให้ รวบรวมรายชื อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
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หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
ในวันที 2 ตุลาคม 2557 (วันทําการถัดจากวันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้น) กรณีมีเศษหุ้น
ให้ ปัดทิงทังจํานวน

สิทธิการจองหุ้น

ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นเพิมทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 15 บาท (สิบห้ าบาท
ถ้ วน) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม

วิธีการจองซือ

- ผู้ถือหุ้นสามารถจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ได้ ตาม วัน เวลา และ
สถานทีตามทีระบุไว้ ในข้ างต้ น
- เอกสารทีใช้ ในการจองซือ ประกอบด้ วย
1. ใบจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน โดยกรุ ณากรอกรายละเอียดและลงนามในใบ
จองซือหุ้นส่วนที 1 และหลักฐานการรับจองซือหุ้น (ส่วนที 2 ของใบจองซือ
หุ้น) [กรณีทีเป็ นนิติบคุ คลให้ ลงนามพร้ อมประทับตราสําคัญ (ถ้ ามี)]
2. ใบรับรองสิทธิการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน ซึงออกโดยบริ ษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
3. หลักฐานการชําระเงิน ได้ แก่ ใบนําฝากเงินเข้ าบัญชี (Pay – in Slip) หรื อ
เช็คบุคคล/แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ (ทีสามารถเรี ยกเก็บได้ จากสํานักหัก
บัญชีในกรุงเทพฯ ได้ ภายใน 1 วันทําการเท่านัน) พร้ อมทังระบุชือ นามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์ทีสามารถติดต่อได้ ด้ านหลังของหลักฐานการชําระเงิน
4. เอกสารประกอบการแสดงตน โดยมีรายละเอียดตามหนังสือแจ้ งการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิมทุน (สิงทีส่งมาด้ วย 1)
5. หนังสือมอบอํานาจให้ กระทําการแทนพร้ อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณี
ที มอบหมายให้ ผ้ ูรั บ มอบอํ า นาจมากระทํ า การแทน) พร้ อมสํา เนาบัต ร
ประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ ซึงลงนามสําเนาถูกต้ อง

ช่ องทางการชําระเงิน

1. ชําระด้ วยเงินสด ณ สถานทีรับจอง
2. ชําระโดยโอนเงินเข้ าบัญชีบริษัทฯ
ชือบัญชี “บัญชีจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน บริ ษัท ศิคริ นทร์ จํากัด (มหาชน)”
ธนาคาร
กรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
สาขา
บิfกซี วงศ์สว่าง
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
บัญชีเลขที 198-0-01189-6
ผู้จองซือจะต้ องส่งเอกสารหลักฐานการจอง ณ สถานทีรับจองพร้ อมทังระบุ
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้ น (สามารถดูได้ จากใบรั บรองสิทธิ การจองซือหุ้ น )
ชือ – นามสกุ ลและหมายเลขโทรศัพท์ ทีติด ต่ อได้ ไว้ ด้านหลัง เอกสาร
หลักฐานการโอน ภายในวันที 7 พฤศจิกายน 2557 ซึงเป็ นวันสุดท้ ายของการ
จองซือหุ้นเพิมทุน
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3. ชําระด้ วยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ณ สถานทีรับจองโดยขีดคร่ อมสังจ่าย
เฉพาะในนาม “บัญชีจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน บริ ษัท ศิคริ นทร์ จํากัด (มหาชน)”
ซึงสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสํานักหักเงินในเขตกรุ งเทพมหานครภายใน
1 วันทําการภายในเวลา 16.00 น. ของระยะเวลาจองซือและโปรดลงวันที
ในเช็ค/แคชเชียร์ เช็คตามวันทีจองซือแต่ไม่เกินวันที 7 พฤศจิกายน 2557 พร้ อม
ทังระบุเลขทะเบียนผู้ถอื หุ้น (สามารถดูได้ จากใบรั บรองสิทธิการจองซือ
หุ้น) ชือ – นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ ทีติดต่ อได้ ไว้ ด้านหลังของ
เช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรือดร๊ าฟท์ ในกรณีทีผู้ถือหุ้นไม่ได้ ระบุชือ-นามสกุลและ
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อทีด้ านหลังของเช็ค แคชเชียร์ เช็คหรื อดร๊ าฟท์ ในกรณีที
ทางบริ ษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้ หรื อกรณีทีบริ ษัทฯ ไม่สามารถเรี ยกเก็บ
เงินตามเช็ค แคชเชียร์ เช็คหรื อ ดร๊ าฟท์ได้ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ปฏิเสธการรับ
การจองซือหุ้นดังกล่าว

หลักฐานการรั บการจองซือหุ้น

บริ ษัทจะส่งคืนหลักฐานการรับการจองซือหุ้น (ส่วนที 2 ของใบจองซือ) เป็ น
หลักฐานให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ทังนีการจองซือหุ้นจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมือบริ ษัทฯ สามารถ
เรี ยกเก็บเงินตามเช็ค/แคชเชียร์ เช็คหรื อดร๊ าฟท์ได้ เรี ยบร้ อยแล้ ว

การสละสิทธิจองซือ

ผู้ถือหุ้นทีมิ ได้ ใ ช้ สิท ธิ จองซือหรื อ มิได้ ชําระเงิ นภายในเวลาทีกํ าหนดไว้ หรื อ เช็ ค /
แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ตามเวลาทีกําหนดหรื อจัดส่ง
เอกสารให้ บริ ษัทฯ ไม่ครบถ้ วนบริ ษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิการจองซือหุ้นครังนี

บริ ษัทฯ จึงเรี ยนมาเพือแจ้ งสิทธิของท่านในการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทดังกล่าวในข้ างต้ นโดยบริ ษัทฯ ได้ กําหนด
เงือนไขและรายละเอียดต่างๆ ดังปรากฏในหนังสือฉบับนี หากท่านมีข้อสงสัยประการใดกรุ ณาติดต่อสอบถามได้ ทีฝ่ ายนักลงทุน
สัมพันธ์ บริ ษัท ศิคริ นทร์ จํากัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2366-9900 ต่อ 2708 หมายเลขโทรสาร 0-2366-9907
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์)
เลขานุการบริ ษัทและผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
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(ส่งทีส่งมาด้ วย 1)

หนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน
บริษัท ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน)
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ส่ วนที 1 ข้ อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน
1. ชือและสถานทีตังของบริษัทฯ
ชือบริ ษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทีตังสํานักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
e-mail address

บริ ษัท ศิคริ นทร์ จํากัด (มหาชน)
โรงพยาบาลเอกชน (สถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ ค้างคืน)
4/29 หมู่ 10 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
บมจ. 0107528000018
+66 2366 9900
+66 2366 9942
http://www.sikarin.com
contact@sikarin.com

2. การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถอื หุ้นทีมีมติให้ จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ศิคริ นทร์ จํากัด (มหาชน) ครังที 7/2557 เมือวันที 25 กรกฎาคม 2557
ทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2557 เมือวันที 11 กันยายน 2557
3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน

ประเภทของหุ้นเพิมทุน

หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ วก่ อนการ
เพิมทุน

650,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ จํานวน 100,000,000 หุ้น
มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 6.50 บาท

ทุนจดทะเบี ย นทีเรี ย กชํา ระเพิม (ใน
กรณี ทีมีการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน
ได้ ครบทังจํานวน)

130,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ จํานวน 20,000,000 หุ้น
มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 6.50 บาท

ทุ น จดทะเบี ย นที เรี ยกชํ า ระแล้ ว
ภายหลั ง การเพิ มทุ น แบบกํ า หนด
วัตถุประสงค์ (ในกรณี ทีมีการจองซื อ
หุ้นสามัญเพิมทุนได้ ครบทังจํานวน)

780,000,000 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ จํานวน 120,000,000 หุ้น
มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 6.50 บาท
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วิธีการจัดสรร

จัดสรรหุ้นเพิมทุนสามัญให้ กบั ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม ซึงมีรายชือปรากฏ
ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที 1 ตุลาคม 2557 และให้ รวบรวม
รายชือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที 2
ตุลาคม 2557 (วันทําการถัดจากวันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้น) ตาม
สัดส่วนจํานวนหุ้นทีผู้ถือแต่ละรายถืออยู่ ในกรณีทีมีเศษของหุ้นจาก
การคํานวณให้ ปัดเศษทิง
ในการคํ า นวณสิ ท ธิ ข องผู้ถื อ หุ้น แต่ล ะรายที จะสามารถจองซื อหุ้น
สามัญเพิมทุนดังกล่าว หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคํานวณตาม
อัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนทีออกใหม่ของผู้ถือหุ้นแต่ละ
ราย บริ ษัทฯ จะทําการปั ดเศษหุ้นสามัญส่วนทีเหลือทิงทังจํานวน และ
นําเศษหุ้นดังกล่าวไปรวมกับหุ้นสามัญเพิมทุนทีเหลือจากการจองซือที
ผู้ถือหุ้นบางรายสละสิทธิ หรื อไม่ได้ ใช้ สิทธิ จองซือหุ้นสามัญเพิมทุน
ภายในเวลาทีกําหนด หรื อไม่ได้ ชําระเงินค่าจองซือ หรื อด้ วยเหตุผลอืน
ใด เพือจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทีจองซือเกินกว่าสิทธิ ทกุ รายตามสัดส่วน
การถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นทีจองซือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนันเป็ นรอบ
ไปจนกระทังไม่มีห้ นุ สามัญเพิมทุนเหลือเพียงพอทีจะจัดสรรให้ ผ้ ถู ือหุ้น
เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นได้ อีกต่อไป

จํานวนหุ้นสามัญทีจัดสรร

20,000,000 หุ้น

อัตราส่ วน

5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่

ราคาเสนอขายต่ อหุ้น

15 บาท (สิบห้ าบาทถ้ วน)

4. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน
4.1 กรณีผ้ ถู ือหุ้นจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนตามสิทธิหรื อน้ อยกว่าสิทธิทได้
ี รับการจัดสรร ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะได้ รับการ
จัดสรรทังจํานวนทีจองซือ
4.2 กรณีทีมีห้ นุ สามัญเพิมทุนเหลือจากการจองซือของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้ างต้ น ให้ คณะกรรมการบริ ษัทหรื อบุคคลที
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนทีเหลือดังกล่าวให้ กับผู้ถือหุ้นเดิมทีประสงค์จะ
จองซือหุ้นสามัญเพิมทุนเกินกว่าสิทธิทีรับการจัดสรร (Excess Rights) ตามสัดส่วนดังกล่าวข้ างต้ นในราคาเดียวกัน
จนกว่าหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าวจะได้ รับการจัดสรรจนครบทังจํานวน โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนส่วนที
เหลือดังกล่าวให้ คํานึงถึงจํานวนหุ้นสามัญเพิมทุนส่วนทีเหลือ และจํานวนหุ้นสามัญเพิมทุนทีจองซือโดยผู้ถือหุ้นที
ประสงค์จะจองซือหุ้นเกิ นกว่าสิทธิ ทีได้ รับการจัดสรร ซึงคณะกรรมการบริ ษัทหรื อบุคคลทีได้ รับมอบหมายจาก
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คณะกรรมการบริ ษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนทีเหลือดังกล่าวให้ กับผู้ถือหุ้นเดิมทีประสงค์ จะซือเกิ นสิทธิ ตาม
สัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Pro Rata Basis) ในราคาเดียวกันกับหุ้นทีได้ รับการจัดสรรตามสิทธิ ดังนี
(1) ในกรณีทีมีห้ นุ เหลือมากกว่าหุ้นทีจองซือเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรให้ แก่ผ้ ทู ีจองซือเกินกว่าสิทธิและชําระค่า
จองซือหุ้นดังกล่าวทังหมดทุกรายตามจํานวนทีจองซือเกินกว่าสิทธิ
(2)

ในกรณีทีมีห้ นุ เหลือน้ อยกว่าหุ้นทีจองซือเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรให้ แก่ผ้ ทู ีจองซือเกินกว่าสิทธิตามขันตอน
ดังต่อไปนี
(ก)

จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ทีจองซือเกินกว่าสิทธิ แต่ละราย โดยนําสัดส่วนการถือหุ้น
เดิมของผู้ทีจองซือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้ วยจํานวนหุ้นทีเหลือ จะได้ เป็ นจํานวนหุ้นทีผู้ทีจอง
ซือเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสทิ ธิทีจะได้ รับจัดสรร ทังนี จํานวนหุ้นทีมีสิทธิได้ รับการจัดสรรจะไม่เกิน
จํานวนหุ้นทีผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซือและชําระค่าจองซือแล้ ว

(ข)

ในกรณีทียังมีห้ ุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้ อ (ก) อยู่อีก ให้ ทําการจัดสรรให้ แก่ผ้ ทู ีจองซือ
เกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้ รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ทีจองซือเกิน
กว่าสิทธิแต่ละรายนัน โดยนําสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ทีจองซือเกินกว่าสิทธิ แต่ละรายคูณด้ วย
จํานวนหุ้นทีมีสิทธิได้ รับการจัดสรรจะไม่เกินจํานวนหุ้นทีผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซือและชําระค่าจอง
ซือแล้ ว ทังนีให้ ดําเนินการจัดสรรหุ้นให้ แก่ผ้ ทู ีจองซือเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้ อ (ข) นี จนกระทัง
ไม่มีห้ นุ เหลือจากการจัดสรร

4.3

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนในครังนี บริ ษัทขอสงวนสิทธิทีจะไม่จดั สรรหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายใด
หากการจัดสรรดังกล่าวจะทําให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้ าวเกินกว่าร้ อยละ 49 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่าย
ได้ แล้ วทังหมดของบริ ษัท โดยผู้ถือหุ้นต่างด้ าวดังกล่าวอาจไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรร หุ้นสามัญเพิม
ทุนเพียงบางส่วน
ทังนี บริ ษัท ฯ จะคืนเงินค่าจองซือหุ้นสามัญสําหรับส่วนทีไม่ได้ รับการจัดสรรเพิมเติมของผู้ถือหุ้นเดิม
ดังกล่าวข้ างต้ น โดยไม่มีดอกเบีย
กรณีมีเศษของหุ้น ผู้ถือหุ้นรายใดได้ รับการจัดสรรหุ้นทีเป็ นเศษไม่เต็มจํานวน 1 หุ้น ให้ ตดั จํานวนเศษ
หุ้นดังกล่าวทิง

4.4

กรณีสละสิทธิจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน เมือผู้ถือหุ้นทีมิได้ ใช้ สิทธิจองซือหรื อมิได้ ชําระเงินภายในเวลาทีกําหนดไว้
หรื อเช็ค/แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ตามเวลาทีกําหนดหรื อจัดส่งเอกสารให้ บริ ษัทฯ ไม่
ครบถ้ วนบริ ษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิการจองซือหุ้นครังนี

5. วันกําหนดรายชือผู้ถอื หุ้นทีมีสิทธิจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ศิคริ นทร์ จํากัด (มหาชน) ครังที 7/2557 เมือวันที 25 กรกฎาคม 2557 และที
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2557 เมือวันที 11 กันยายน 2557 มีมติกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิจองซือหุ้นสามัญ
เพิมทุน (Record Date) ในวันที 1 ตุลาคม 2557 และให้ รวบรวมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
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หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที 2 ตุลาคม 2557 (วันทําการถัดจากวันกําหนดรายชือผู้
ถือหุ้น)
6. กําหนดวันจองซือและรับชําระเงินค่ าหุ้นสามัญเพิมทุน
6.1 ระยะเวลาจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน
วันที 3 - 7 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 9.00 น. - 16.00 น. (รวม 5 วันทําการ)
6.2 สถานทีรับจองซือและรับชําระเงินค่าหุ้นสามัญเพิมทุน
บริ ษัท ศิคริ นทร์ จํากัด (มหาชน)
ณ ห้ องประชุมอาคาร 1 ชัน 2 โรงพยาบาลศิคริ นทร์
เลขที 4/29 หมู1่ 0 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 02-366-9900
โทรสาร : 02-366-9907
7. วิธีการจองซือหุ้นและการชําระเงินค่ าจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน
7.1 ผู้ถือหุ้นสามารถจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท ฯ ได้ ตาม วัน เวลา และสถานทีตามทีระบุไว้ ในข้ อ 6.
7.2 เอกสารทีใช้ ในการจองซือ ประกอบด้ วย
(1) ใบจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน โดยกรุ ณากรอกรายละเอียดและลงนามในใบจองซือหุ้นส่วนที 1 และหลักฐาน
การรับจองซือหุ้น [ส่วนที2 ของใบจองซือหุ้น)[กรณีทีเป็ นนิติบคุ คลให้ ลงนามพร้ อมประทับตราสําคัญ (ถ้ ามี)]
(2) หลักฐานการชําระเงิน ได้ แก่ ใบนําฝากเงินเข้ าบัญชี (Pay – in Slip) หรื อเช็คบุคคล/แคชเชียร์ เช็ค หรื อ
ดร๊ าฟท์ (ทีสามารถเรี ยกเก็บได้ จากสํานักหักบัญชีในกรุ งเทพฯ ได้ ภายใน 1 วันทําการเท่านัน) พร้ อมทังระบุ
ชือ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ทีสามารถติดต่อได้ ด้ านหลังของหลักฐานการชําระเงิน
(3) ใบรับรองสิทธิการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน ซึงออกโดยบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
(4) เอกสารประกอบการแสดงตน
(ก) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาทะเบียนบ้ านทีมีเลขทีบัตร
ประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาเอกสารทางราชการอืนหน้ าทีมีเลขทีบัตรประจําตัวประชาชน พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้ อง (กรณีผ้ จู องซือเป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง
(บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบ้ านทีผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง) โดยลายมือชือ
นัน จะต้ องตรงกับลายมือชือทีลงนามในเอกสารประกอบการจองซือ หุ้นสามัญเพิมทุนทุกฉบับในกรณีทีมี
การเปลียนแปลงชือสกุล ซึงทําให้ ชือสกุลไม่ตรงกับชือผู้ถือหุ้นทีปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที 2
ตุลาคม 2557 หรื อในใบรับรองสิทธิการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน ให้ แนบสําเนาเอกสารทีออกโดยหน่วยงาน
ราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้ งเปลียนชือสกุล เป็ นต้ น พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
(ข) บุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว: สําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง พร้ อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
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(ค) นิติบคุ คลทีจดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองทีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ซึงออกไม่
เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซือ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง โดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน และ
ประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบต่างด้ าว หรื อ
สําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี ) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลต่างด้ าว พร้ อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
(ง) นิติบคุ คลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตังบริ ษัทหนังสือบริ คณห์สนธิ
และหนังสือรับรองของบริ ษัททีมีอายุไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซือ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดย
ผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน และประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสําเนาใบต่าง
ด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าวพร้ อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้ องสําเนาเอกสารประกอบทีลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องแล้ ว ต้ องได้ รับการรับรองลายมือ
ชือโดยเจ้ าหน้ าที Notary Public และรับรองโดยเจ้ าหน้ าทีสถานทูตไทย หรื อสถานกงสุลไทยในประเทศที
เอกสารดังกล่าวได้ จดั ทํา หรื อรับรองความถูกต้ อง และมีอายุไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซือ
ทังนี ลายมือชือในเอกสารประกอบการแสดงตนทุกฉบับต้ องตรงกับลายมือชือทีลงนาม
ในเอกสารจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน

7.3

(5) หนังสือมอบอํานาจให้ กระทําการแทน ซึงติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีทีมอบหมายให้ ผ้ รู ับมอบอํานาจมา
กระทําการแทน) พร้ อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ ซึงลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
ผู้ถือหุ้นทีประสงค์จะจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนต้ องชําระเงินค่าจองซือ ครังเดียวเต็มจํานวนทีจองซือ ณ วันจองซือ
โดยมีวิธีการชําระเงิน ดังนี
(1) กรณีชําระโดยโอนเงินเข้ าบัญชีบริ ษัทฯ
(ก) ชําระเงินเข้ าบัญชี “บัญชีจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน บริ ษัท ศิคริ นทร์ จํากัด (มหาชน)” ธนาคาร กรุ งศรี
อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขา บิfกซี วงศ์สว่าง ประเภทบัญชีกระแสรายวัน บัญชีเลขที 198-0-01189-6
โดยผู้จองซือจะต้ องส่งเอกสารหลักฐานการจองส่งมาทีบริ ษัทฯ ภายในวันที 7 พฤศจิกายน 2557 ซึง
เป็ นวันสุดท้ ายของการจองซือหุ้นเพิมทุน
(ข) ฝาก/โอนเงินครังเดียว ต่อ 1 ใบจอง ทังกรณีจองซือตามสิทธิ ตํากว่าสิทธิ หรื อเกินกว่าสิทธิ
(ค)

กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซือหุ้น) ชือ - นามสกุล และหมายเลข
โทรศัพท์ทีสามารถติดต่อได้ ไว้ ด้านหลังของหลักฐานใบนําฝากเงินเข้ าบัญชี (Pay-in Slip)

(ง)

กําหนดเวลารับจองซือ กรณีชําระด้ วยเงินโอน
รับจองซือระหว่างวันที 3 - 7 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00 น. - 16.00 น. (รวม 5 วันทําการ)

(2) กรณีชําระด้ วยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์
(ก) ขีดคร่ อมสังจ่ายเฉพาะในนาม “บัญชีจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน บริ ษัท ศิคริ นทร์ จํากัด (มหาชน)” ซึง
สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสํานักหักเงินในเขตกรุ งเทพมหานครภายใน 1 วันทําการภายในเวลา
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16.00 น. ของระยะเวลาจองซือและโปรดลงวันทีในเช็ค/แคชเชียร์ เช็คตามวันทีจองซือแต่ไม่เกินวันที
7 พฤศจิกายน 2557
(ข) รวมจ่ายเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ จํานวน 1 ฉบับต่อ 1 ใบจอง ทังกรณีจองซือตามสิทธิ ตํากว่า
สิทธิ หรื อเกินกว่าสิทธิ
(ค) กรุ ณ าระบุเลขทะเบี ยนผู้ถื อหุ้น (ดูจ ากใบรั บรองสิท ธิ ก ารจองซือหุ้น ) ชื อ-นามสกุล และหมายเลข
โทรศัพท์ทีติดต่อได้ ไว้ ด้านหลังของเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์
(ง)

กําหนดเวลารับจองซือ กรณีชําระด้ วยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์
รับจองซือระหว่างวันที 3 – 7 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00 น. - 16.00 น. (รวม 5 วันทําการ)

(จ) ในกรณีทีผู้ถือหุ้นไม่ได้ ระบุชือ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อทีด้ านหลังของเช็ค แคชเชียร์ เช็ค
หรื อดร๊ าฟท์ ในกรณีทีทางบริ ษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้ หรื อกรณีทีบริ ษัทฯ ไม่สามารถเรี ยกเก็บ
เงินตามเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ได้ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิปฏิเสธการรับการจองซือหุ้นดังกล่าว
ทังนี ผู้ถือหุ้นทีจองซือจะเป็ นผู้รับภาระค่าใช้ จา่ ยและค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ ามี) ต่างหากจากจํานวน
เงินค่าจองซือหุ้น
7.4

7.5

ในกรณีผ้ จู องซือทียืนความจํานงในการจองซือและได้ ชําระค่าจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนแล้ ว จะยกเลิกการจองซือ
และขอเงินคืนไม่ได้ ทังนี บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการจองซือ หากบริษัทฯ ไม่ได้ รับเอกสารการจองซือ
หุ้นสามัญ และ/หรื อค่าจองซือหุ้นภายในเวลาทีกําหนด โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นรายอืนทีจองซือเกินสิทธิตอ่ ไป
การคืนเงินค่าจองซือหุ้นและการคืนเช็คค่าจองซือหุ้น
ในกรณีทีต้ องมีการคืนเงินค่าจองซือ หุ้นหรื อการคืนเช็คค่าจองซือ หุ้น บริ ษัทฯ จะดําเนินการ ดังต่อไปนี
(1) กรณีผ้ ถู ือหุ้นทีจองซือหุ้นเกินสิทธิและไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้นหรื อได้ รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจํานวนทีจอง
ซือเกินสิทธิ เนืองจากมีห้ นุ เหลือไม่พอขาย บริ ษัทฯ จะคืนเงินตามจํานวนหุ้นทีไม่ได้ รับการจัดสรร โดยไม่มี
ดอกเบียหรื อค่าเสียหายใดๆ
โดยบริ ษัทฯ จะจัดส่งเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่ายผู้จองซือ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที
อยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหุ้น ทังนี ไม่วา่ ในกรณีใดๆ หากได้ มีการส่งเช็คค่าจองซือหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามทีอยูท่ ีระบุไว้ ในทะเบียนผู้ถือหุ้นโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซือได้ รับเงินค่าจองซือคืนแล้ วโดยชอบ
ธรรม และผู้จองซือจะไม่มีสิทธิ เรี ยกร้ องดอกเบีย หรื อค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป กรณีทีจองซือไม่ได้ ระบุ
วิธีการรับเงินค่าจองซือคืน บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะดําเนินการคืนเงินค่าจองซือหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซือ โดยส่ง
เป็ นเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยูท่ ีระบุไว้ ในทะเบียนผู้ถือหุ้น
(2) กรณีทีผู้ถือหุ้นทีจองซือไม่ได้ รับการจัดสรรหลักทรัพย์ เนืองจากปฏิบตั ิผิดเงือนไขในการจองซือ และ/หรื อไม่
สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซือ หลักทรัพย์ตามเช็คค่าจองซือหลักทรัพย์ในกรณีดงั กล่าว ผู้จองซือ ต้ องติดต่อ
ขอรับเช็คคืนจากบริ ษัทฯ ตามทีอยูท่ ีระบุไว้
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8. วิธีการส่ งมอบหลักทรัพย์
ผู้จองซือสามารถเลือกให้ บริษัทฯ ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึง ดังต่ อไปนี
8.1

8.2

8.3

ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึงผู้จองซือมีบญ
ั ชีซือขายหลักทรัพย์อยู่ บริ ษัทฯ จะ
ดําเนินการนําหุ้น ทีได้ รับจัดสรรฝากไว้ กบั “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผู้ฝาก” โดย
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นทีผู้จองซือ ซึงในกรณีนีผู้จองซือ จะ
สามารถขายหุ้นทีได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ทนั ทีทตลาดหลั
ี
กทรัพย์ฯ อนุญาตให้ ห้ นุ ของบริ ษัทฯ ทํา
การซือ ขาย ได้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกรณีข้อ 8.1 นี ชือของผู้จองซือ จะต้ องตรงกับชือเจ้ าของบัญชีซือขาย
หลักทรัพย์ทีผู้จองซือประสงค์จะฝากซือไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าว มิฉะนัน บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะ
ดําเนินการออกใบหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซือ ตามข้ อ 8.2 แทน
ในกรณีประสงค์จะขอรับใบหุ้นในชือของผู้จองซือ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของบริ ษัทฯ จะส่งมอบใบหุ้นตามจํานวนหุ้นทีได้ รับการจัดสรรให้ แก่ผ้ ไู ด้ รับการ
จัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชือและทีอยูใ่ นทะเบียนผู้ถือหุ้น ภายใน 30 วันทําการ นับจากวันปิ ดการจองซือ
หุ้น ซึงในกรณีนีผู้จองซือจะไม่สามารถขายหุ้นทีได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) ได้ จนกว่าจะได้ รับใบหุ้น ซึงผู้จองซืออาจได้ รับใบหุ้นภายหลังจากทีหุ้นของบริษัทฯ ได้ รับอนุมตั ิให้ เข้ า
ทําการซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ ว
ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 บริ ษัทฯ จะดําเนินการนําหุ้นที
ได้ รับจัดสรรฝากไว้ กบั “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึก
ยอดบัญชีจํานวนหุ้นเข้ าบัญชีดงั กล่าวในนามของผู้จองซือหุ้น และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซือภายใน 7 วัน
นับจากวันปิ ดการจองซือหุ้น และหากผู้จองซือ ต้ องการถอนหลักทรัพย์ดงั กล่าว สามารถติดต่อศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ ซึงจะมีคา่ ธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราทีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กําหนด

9. วัตถุประสงค์ ของการเพิมทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนทีเพิม
9.1 เพือใช้ ชําระหนีสถาบันทางการเงินบางส่วน
9.2 เพือใช้ ในการดําเนินงานโครงการก่อสร้ างอาคารอเนกประสงค์
9.3 เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริ ษัท
9.4 เพือใช้ เป็ นเงินทุนสําหรับปรังปรุงขยายอาคารสถานทีให้ บริ การทีเพิมขึนในอนาคต
10. ประโยชน์ ทีบริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
10.1 เพิมศักยภาพในการแข่งขันและขยายผลการดําเนินธุรกิจ
10.2 เพือรองรับการเจริ ญเติบโตของกิจการ
10.3 เพือเพิมสภาพคล่องและเป็ นทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
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11. ประโยชน์ ทีผู้ถอื หุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
11.1 นโยบายเงินปั นผล ไม่เกินร้ อยละ 70 ของกําไรสุทธิในแต่ละปี
11.2 ผู้จองซือหุ้นเพิมทุนครังนีจะมีสิทธิรับเงินปั นผลจากการดําเนินงานเริ มตังแต่งวด ปี 2557 เป็ นต้ นไป
11.3 อืนๆ
-ไม่มี –
12. รายละเอียดอืนใดทีจําเป็ นสําหรับผู้ถอื หุ้นเพือใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
กรณีการเพิมทุนแบบมอบอํานาจทัวไป โดยเมือคณะกรรมการบริ ษัทจะจัดสรรหุ้นในแต่ละคราวจะทําการเปิ ดเผย
ข้ อมูลเพิมเติมให้ ครบถ้ วนตามเกณฑ์ทีกําหนด และเพือประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
13. ข้ อมูลสําคัญอืนๆ
13.1 หากจํานวนหุ้นทีผู้ถือหุ้นระบุไว้ ในใบจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินทีบริ ษัทฯ ได้ รับชําระ บริ ษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิทีจะถือตามจํานวนเงินทีบริ ษัทฯ ได้ รับจากการจองซือหุ้นเป็ นหลัก แต่ทงนี
ั จํานวนเงินดังกล่าวจะต้ องไม่
เกินมูลค่าหุ้นทีผู้ถือหุ้นทีจองซือได้ รับจัดสรรทังหมด
13.2 ผู้ถือหุ้นทีใช้ สทิ ธิในการจองซือ จะต้ องระบุรหัสบริ ษัทหลักทรัพย์ (ตามทีระบุไว้ ด้านหลังใบจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน)
ทีผู้ถือหุ้นมีบญ
ั ชีซือ ขายหลักทรัพย์อยูแ่ ละเลขทีบัญชีซือ ขายหลักทรัพย์ทีประสงค์จะให้ โอนหุ้นทีได้ รับการจัดสรร
เข้ าบัญชีดงั กล่าวให้ ถกู ต้ อง หากระบุบริ ษัทหลักทรัพย์หรื อเลขทีบัญชีซือ ขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง จะทําให้ ไม่
สามารถโอนหุ้นเข้ าบัญชีซือ ขายหลักทรัพย์ได้ ซึงบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุ้นหรื อความล่าช้ าใน
การติดตามคืนหุ้น ในกรณีทีผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิในการออก
ใบหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซือแทน
13.3 บริ ษัทฯ ขอสงวนในการปรับเปลียนเงือนไขในการจองซือหุ้น วิธีการชําระเงินค่าจองซือหุ้นหรื อข้ อมูลใดๆ ทีเกียวข้ อง
กับวิธีการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนตามความเหมาะสม ในกรณีทเกิ
ี ดปั ญหาอุปสรรคหรื อข้ อจํากัดในการดําเนินงาน
ทังนี เพือให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ
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ส่ วนที 2 ข้ อมูลเบืองต้ นของบริษัท ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน)
1. ข้ อมูลทัวไป
1.1 ผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริ ษัท ศิคริ นทร์ จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิ จหลักในการให้ บริ การสถานพยาบาลโดยมีโรงพยาบาลภายใต้ การ
ดําเนินการของบริ ษัท ศิคริ นทร์ จํากัด (มหาชน) จํานวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลศิคริ นทร์ และโรงพยาบาลรัทริ นทร์ โรงพยาบาลทัง
สองแห่งมีแพทย์ผ้ เู ชียวชาญครบทุกสาขา และเปิ ดให้ บริ การตลอด 24 ชัวโมง โดยลักษณะการให้ บริ การของบริ ษัทสามารถจําแนก
ออกตามประเภทของผู้ป่วยทีเข้ ารับการรักษาพยาบาลได้ 2 ประเภท คือ ผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD)
- บริการทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลศิครินทร์
โรงพยาบาลศิคริ นทร์ ตังอยู่เลขที 4/29 หมู่10ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ตังอยู่บนเนือทีดิน 11 ไร่ 81 ตารางวา ประกอบไปด้ วยอาคารรักษาพยาบาล 3 อาคาร มีเตียงรองรับผู้ป่วยใน 235
เตียง และมีศกั ยภาพรองรับผู้ป่วยนอกได้ เฉลีย 2,800 คนต่อวัน รวมพืนทีให้ บริ การ 23,980 ตารางเมตร โดย
•

อาคารศิคริ นทร์ 1 จะเน้ นบริ การด้ านศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง อายุรกรรมทัวไป ศัลยกรรมทัวไป ศูนย์
ศัลยกรรมกระดูกและข้ อ ศูนย์กมุ ารเวช ศูนย์ทนั ตกรรม และศูนย์ความงามศิคริ นทร์ รวมถึงให้ บริ การ Midnight
Clinic ใน 3 คลินิกหลัก ประกอบด้ วยคลินิกอายุรกรรม คลินิกศัลยกรรม และ Children Center
• ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง
- อายุรกรรมทัวไป
- อายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหาร
- อายุรกรรมโรคทางระบบประสาท
- อายุรกรรมโรคทางระบบทางเดินหายใจ
- อายุรกรรมโรคไต
• ศูนย์อบุ ตั ิเหตุ – ฉุกเฉิน
- ศัลยกรรมทัวไป
- ศัลยกรรมระบบทางเดินปั สสาวะ
- ศัลยกรรมทรวงอก
• ศูนย์ศลั ยกรรมกระดูกและข้ อ
- ศัลยกรรมมือและจุลศัลยศาสตร์
• รังสีวิทยา
• ศูนย์ความงาม
- ผิวหนัง
• ศูนย์ทนั ตกรรม
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-

อายุรกรรมโรคเลือด
อายุรกรรมโรคต่อมไร้ ทอ่
อายุรกรรมโรคข้ อ
อายุรกรรมโรคภูมิแพ้

- ศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง
- กุมารศัลยกรรม
- ศัลยกรรมตกแต่ง

- ศัลยกรรมตกแต่ง

• ศูนย์กมุ ารเวช
- กุมารเวชกรรม
- ทารกแรกเกิด
- ประสาทวิทยา
- ภูมิแพ้
- โรคหัวใจ
- ต่อมไร้ ทอ่
• วิสญ
ั ญี
• แผนกจิตเวช
- จิตเวชทัวไป
- จิตเวชเด็ก
•

- พัฒนาการเด็ก
- โรคไต
- โรคเลือด
- โรคระบบหายใจ
- โรคระบบทางเดินอาหาร

อาคารศิคริ นทร์ 2 เป็ นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางสตรี ศูนย์ตรวจสุขภาพ ศูนย์จกั ษุ และคลินิกหู คอ จมูก
• ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางสตรี
- สูตินรี เวชกรรม
- สูตินรี เวชกรรมโรคมะเร็ งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี
• ศูนย์ตรวจสุขภาพ
• ศูนย์จกั ษุ
• แผนกหู – คอ – จมูก

•

- สูตินรี เวชกรรมผู้มีบตุ รยาก

อาคารประกันสังคม มีพืนทีบริ การรวม 380 ตารางเมตร เป็ นพืนทีสําหรับ ให้ บริ การผู้ป่วยนอกประกันสังคม
• แผนกเวชปฏิบตั ิทวไป
ั (GP)

บริการพิเศษอืนๆ
นอกเหนือจากการให้ บริ การรักษาตรวจรั กษาโรคตามแผนกต่างๆ สําหรั บผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในตามทีกล่าว
ข้ างต้ น โรงพยาบาลยังมีการให้ บริ การพิเศษอืนๆ เพืออํานวยความสะดวกแก่ลกู ค้ า ดังต่อไปนี
บริ การหน่ วยตรวจสุขภาพนอกสถานที นอกจากการตรวจสุขภาพในศูนย์ตรวจสุขภาพภายในโรงพยาบาล
แล้ ว โรงพยาบาลยังให้ บริ การตรวจสุขภาพ ณ ทีทําการของลูกค้ าโดยตรง กลุม่ ลูกค้ าประกอบไปด้ วยอาคารสํานักงาน
และโรงงานต่างๆ ทีอยูใ่ นเขตกรุงเทพ และปริ มณฑล รวมทังจังหวัดใกล้ เคียง เช่น จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา
เป็ นต้ น การตรวจสุขภาพนอกสถานทีจะเน้ นตรวจครังละเป็ นจํานวนมากในวันคราวเดียวกัน ซึงโรงพยาบาลฯ สามารถ
ตรวจได้ ประมาณ 800-1,200 คนต่อวัน ต่อหน่วยตรวจ สามารถออกหน่วยตรวจได้ ประมาณ 3-4 แห่งต่อวัน ด้ วยระบบ
การตรวจทีทันสมัย เช่น ลงทะเบียนด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ และใช้ ระบบบาร์ โค้ ดในการบันทึกผล ซึงนอกจากตรวจได้
ครังละจํานวนมากแล้ ว ยังมีความถูกต้ องแม่นยําสูงอีกด้ วย
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การให้ บริ ก ารผู้ป่ วยประกัน สั งคม ปั จจุบันมีผ้ ูประกันตนทีลงทะเบียนเลือกโรงพยาบาลศิคริ น ทร์ จํ านวน
130,000 คน มีอตั ราการใช้ บริ การผู้ป่วยนอกเฉลียวันละ 700คน หลังจากขยายอาคารบริ การผู้ป่วยประกันสังคม ทําให้
ผู้ประกันตนมีความสะดวกสบายมากขึน รวมถึงการขยายเวลาบริ การเพือให้ ผ้ ปู ระกันตนได้ รับความสะดวก จากเดิม
บริ การเวลา 08.00 – 20.00 น. เป็ น 07.00 – 22.00 น. ในด้ านการรักษาพยาบาลได้ เพิมแพทย์เฉพาะทาง 2 ท่าน
เพือให้ การรักษาพยาบาลได้ รวดเร็ วและมีมาตรฐานมากยิงขึน อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลฯ ไม่มีนโยบายเพิมจํานวน
ผู้ประกันตน โดยจะคงจํานวนผู้ประกันตนไว้ ที 110,000 – 130,000 คน
Home health care เป็ นหน่วยงานสําหรับให้ คําปรึกษาและข้ อแนะนําด้ านงานบริ การสุขภาพแก่ชมุ ชนทีพักอาศัย
หรื อทํางานอยูใ่ นบริ เวณเขตบางนาและบริ เวณพืนทีใกล้ เคียงโดยรอบ
ห้ องอาหารศิการ และฟู้ดคอร์ ท จากการขยายตัวเพิมขึนของผู้รับบริ การปั จจุบนั ภายในโรงพยาบาลศิคริ นทร์
จะมี ร้ านค้ า ที ให้ บ ริ ก ารอาหารจํ า นวน 3 แห่ง (ไม่ร วมแผนกอาหารที บริ ก ารอาหารผู้ป่ วยโดยตรง) โดยเป็ นของ
โรงพยาบาล 2 ร้ าน คือ ห้ องอาหารศิการ และห้ องอาหาร Sikarin Food Court ซึงลูกค้ าของห้ องอาหารศิการ และ
ห้ องอาหาร Sikarin Food Court และบริ การร้ าน S&P BAKERY นอกจากจะเป็ นลูกค้ าทีมาใช้ บริ การรักษาพยาบาล
ของโรงพยาบาลศิคริ นทร์ แล้ ว ยังมีผ้ ทู ีพักอาศัยหรื อทีทํางานโดยรอบโรงพยาบาลฯ เข้ ามาใช้ บริ การด้ วย
บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน ให้ บริ การเคลือนย้ ายผู้ป่วยตลอด 24 ชัวโมง ด้ วยเครื องมือและอุปกรณ์การแพทย์ก้ ู
ชีพฉุกเฉินทีครบครัน ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูง
แผนกลูกค้ าสัมพันธ์ ต่างประเทศ ประกอบไปด้ วยทีมงานทีเชียวชาญภาษาตะวันออก ได้ แก่ ภาษาจีน ญีปุ่ น
และภาษาอังกฤษ เพือให้ บริ การด้ านข้ อมูลโรงพยาบาลและความรู้ทวไปแก่
ั
ลกู ค้ าต่างชาติทีเข้ ามาใช้ บริ การ
บริการระบบลูกค้ าสัมพันธ์ ประจําหอพักผู้ป่วย (ward) ทําหน้ าทีเป็ นตัวแทนลูกค้ าทีเข้ ามานอนพักรักษาตัวที
โรงพยาบาลศิคริ นทร์ ส่งผลให้ ลกู ค้ าสามารถสือสารและให้ คําแนะนํา เสนอแนะต่างๆ ได้ สะดวกและง่าย
โครงการอนาคต
Asian Medical Center: ศูนย์ บ ริ การลูกค้ าต่างชาติ เป็ นโครงการปรั บ ปรุ งพืนทีการให้ บริ ก ารสําหรั บ
ชาวต่างชาติ ซึงประกอบด้ วยชาวต่างชาติทีพักอาศัยอยูใ่ นเมืองไทย (Expatriate) และชาวต่างชาติทีเดินทาง
มาจากต่างประเทศเพือมารักษาโดยผ่านการทําตลาดจากตัวแทนขาย (Agency) ซึงกลุม่ ดังกล่าวนี ต้ องการ
สิงอํานวยความสะดวกทีเป็ นการเฉพาะ ดังนัน ลูกค้ าต่างชาติทกุ รายทีมาใช้ บริ การทีโรงพยาบาลศิคริ นทร์ จะ
ให้ บริ การผ่าน Asian Medical Center
Medical Emergency Center: ศูนย์บริ การผู้ป่วยฉุกเฉิ น โดยทัวไปแล้ วโรงพยาบาลจะให้ บริ การผู้ป่วย
ฉุกเฉินรวมไปกับผู้ป่วยศัลยกรรม รู ปแบบการให้ บริ การจึงไม่สอดคล้ องกับความต้ องการจริ งๆ ของผู้ป่วย
ฉุกเฉิน ทีแยกคนละส่วนกับการให้ บริ การด้ านศัลยกรรม ในการนีจึงได้ ขยายพืนทีในส่วนของศูนย์อบุ ตั ิเหตุ –
ฉุกเฉินเดิม โดยได้ พืนทีเพิมขึนอีกเกือบเท่าตัว
โครงการก่อสร้ างโรงพยาบาลศิคริ นทร์ อาคาร 3 ซึงเป็ นอาคาร 14 ชันและทีจอดรถภายในอาคารจํานวน
400 คัน โดยคาดว่าจะเปิ ดให้ บริ การได้ ในไตรมาสที 3 ปี 2558
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- บริการทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลรัทรินทร์
โรงพยาบาลรั ท ริ นทร์ ตังอยู่เ ลขที 999/23-29 ถนนสุขุมวิ ท สายเก่ า ตํ า บลบางปูใหม่ อํ า เภอเมื อ ง จังหวัด
สมุทรปราการ ตังอยู่บนเนือทีดินรวม 1 ไร่ 46 ตารางวา เปิ ดให้ บริ การด้ วยขนาด 100 เตียง มีเตียงรองรับผู้ป่วยใน 70
เตียง และมีศกั ยภาพรองรับผู้ป่วยนอกได้ เฉลีย 700 คนต่อวันอยู่ห่างจากโรงพยาบาลศิคริ นทร์ 16 กิโลเมตร ใช้ เวลา
เดินทางประมาณ 25-30 นาที บริ ษัทฯ จึงมีนโยบายให้ โรงพยาบาลศิคริ นทร์ และโรงพยาบาลรัทริ นทร์ ใช้ ทรัพยากรทุก
ชนิดทีจําเป็ นร่ วมกันได้ โดยบริ การทีโรงพยาบาลรัทริ นทร์ ใช้ บริ การร่ วมกับทางโรงพยาบาลศิคริ นทร์ อาทิเช่น อาหาร
ผู้ป่ วย ระบบซักรี ด เสือผ้ า ผู้ป่วยและงานผ้ าต่า งๆ ระบบการนึงฆ่า เชื ออุป กรณ์ การแพทย์ แ ละห้ องผ่า ตัด อุปกรณ์
การแพทย์ ระบบคลังสินค้ ายาและเวชภัณฑ์ เป็ นต้ น ทําให้ โครงสร้ างการบริ หารงานของโรงพยาบาลรัทริ นทร์ จึงมีความ
กระชับ
ลูกค้ าเป้าหมายของโรงพยาบาลรัทริ นทร์ แบ่งเป็ นกลุม่ หลัก ดังนี
ครอบครัวทีมีรายได้ ระดับปานกลาง ซึงพักอาศัยอยูใ่ นเขตบางปูใหม่ คลองด่าน
กลุ่ม บริ ษั ท ที ตังอยู่ใ นนิ ค มอุต สาหกรรมบางปู หรื อ ตังอยู่ใ นเขตบางปูใ หม่ ซึ งได้ จัด สวัส ดิ ก าร
รักษาพยาบาลให้ แก่พนักงาน ทังทีดูแลรักษาค่าพยาบาลเองโดยตรงหรื อมีบริ ษัทประกันเป็ นผู้ดูแล
สุขภาพพนักงานแทน
กลุม่ พนักงานทีปฏิบตั ิงานอยู่ในโรงงานต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู หรื อตังอยู่ในเขตบางปูใหม่
ซึงพนักงานกลุม่ นีจะบริ การรักษาพยาบาลตามสิทธิ‚ของประกันสังคม
โรงพยาบาลรั ท ริ น ทร์ มีที ม แพทย์ ป ระจํ า (Full Time) ครอบคลุม ทุก สาขาหลัก ประกอบด้ ว ย อายุร กรรม
ศัลยกรรมทัวไป ศัลยกรรมกระดูก สูติ-นรี เวชกรรมและกุมารเวชกรรม สามารถแบ่งเป็ นแผนกต่างๆ ทีให้ บริ การทางการ
แพทย์ได้ ดงั นี
- ห้ องตรวจแผนกผู้ป่วยนอก
- แผนกอายุรกรรม
- แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้ อ
- แผนกศัลยกรรม
- แผนกสูติ-นรี เวช
- แผนกกุมารเวช
- แผนกจักษุวิทยา
- แผนกฉุกเฉิน
- แผนกผิวหนัง
- แผนกกายภาพบําบัด
- แผนกหู คอ จมูก และภูมิแพ้
• ห้ องบริ บาลผู้ป่วยหนัก (ICU)
• หอพักผู้ป่วยใน
• ห้ องผ่าตัด
พืนทีการให้ บริ การประกอบด้ วย ห้ องตรวจผู้ป่วยนอกและฉุกเฉิน จํานวน 9 ห้ องตรวจ ห้ องผ่าตัด 2 ห้ อง และห้ อง
Recovery 2 ห้ อง หอผู้ป่วยหนักจํานวน 5 เตียง ส่วนห้ องพักผู้ป่วยใน ประกอบด้ วยห้ องเตียงพิเศษ ห้ องเดียว ห้ องคู่
ห้ อ ง 3 เตี ย งและห้ อ งรวม 4 เตี ย ง จํ า นวนห้ อ งพัก ผู้ป่ วยในทังสิ น 60 เตี ย ง สํ า หรั บ ในด้ า นการบริ ห ารคุณ ภาพ
โรงพยาบาลรัทริ นทร์ ผา่ นการรับรองระบบ ISO 9001 และผ่านการรับรองระบบ HA ขันที 2
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บริการพิเศษอืนๆ
การรองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน ด้ วยพืนทีตังของโรงพยาบาลรัทริ นทร์ อยูต่ ิดถนนใหญ่และห่างไกลจาก
โรงพยาบาลอืน ดังนัน สถิติผ้ ปู ่ วยทีเกิดอุบตั ิเหตุทางรถยนต์ และส่งมารักษาทีโรงพยาบาลรัทริ นทร์ ค่อนข้ างสูง ปั จจุบนั
โรงพยาบาลรั ทริ น ทร์ มี ห้องตรวจและห้ อ งกู้ชี วิตฉุกเฉิ น พร้ อมเครื องเอกซเรย์ คอมพิว เตอร์ หรื อ CT Scan และ
เครื องเอกซเรย์ถ่ายภาพเคลือนไหว (Fluoroscopy) รวมทังห้ องผ่าตัดจํานวน 2 ห้ อง และห้ องพักฟื น (Recovery Room)
จํานวน 2 Units จึงทําให้ มนใจได้
ั
วา่ ผู้ป่วยอุบตั ิเหตุจะได้ รับการรักษาอย่างปลอดภัย
บริการตรวจสุขภาพประจําปี นอกจากนี โรงพยาบาลรัทริ นทร์ ตงอยู
ั บ่ ริ เวณใกล้ เคียงกับนิคมอุตสาหกรรมบางปู
รวมทังพืนทีตําบลบางปูใหม่ เป็ นทีตังของโรงงานประเภทต่างๆเป็ นจํานวนมาก โรงพยาบาลฯ จึงได้ จัดบริ การตรวจ
สุขภาพก่อนเข้ างาน และตรวจสุขภาพประจําปี แก่พนักงานของบริ ษัทต่างๆ ทังตรวจภายในโรงพยาบาล และตรวจนอก
สถานที
1.2 การตลาดและภาวะการแข่ งขันในปี 2556
(1) การเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) และการเติบโตกลุ่มสุขภาพ
ตลอดช่วง 10 ปี ทีผ่านมา การเติบโตทางเศรษฐกิ จ (GDP) และการเติบโตของอุตสาหกรรมด้ านสุขภาพ (Health
expenditure) การเติบโตจะมีลกั ษณะสัมพันธ์กนั และอยูใ่ นแนวทีเพิมสูงขึน โดยการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลียสะสม (CAQR) ทีร้ อย
ละ 4.2 และการเติบโตกลุม่ สุขภาพเฉลียสะสม (CAGE) ทีร้ อยละ 5.8 ดังนัน กลุม่ สุขภาพยังคงอยูใ่ นแนวโน้ มการเติบโตสูงขึนต่อไป

(2) รายได้ ต่อหัวของประชากร
รายได้ ตอ่ หัวของประชากรมีความสัมพันธ์โดยตรงกับความสามารถในการใช้ จ่ายด้ านสุขภาพ แม้ ว่าการเพิมรายได้ ต่อ
หัวจะสะดุดในปี 2009 แต่ยงั คงอยูใ่ นแนวโน้ มการเติบโตเช่นกัน
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(3) การเปลียนแปลงโครงสร้ างประชากร
ในปั จจุบนั ประชาร่ วมใหญ่ของประเทศจะเป็ นกลุ่มอายุ 40-50 ปี และอีกประมาณ 20 ปี ประเทศไทยจะเข้ าสู่สงั คม
ผู้สูงอายุเต็มรู ปแบบ กล่าวคือ กลุ่มอายุ 60-65 ปี จะเป็ นกลุ่มใหญ่ทีสุด ซึงเป็ นกลุ่มทีมีค่าใช้ จ่ายด้ านสุขภาพสูงสุด ดังนันการ
ให้ บริ การด้ านสุขภาพจะเปลียนแปลงไปจากเดิม โดยเฉพาะอย่างยิงโรคทีเกิดกับผู้สงู อายุจะกลายเป็ นบริ การหลักของโรงพยาบาลใน
อนาคต

(4) การเข้ าสู่ตลาดต่ างประเทศของโรงพยาบาลขนาดกลาง
ช่วง10 ปี ทีผ่านมา ตลาดต่างชาติจะเป็ นของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทีเป็ นศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง แต่ในระยะ 2-3 ปี
ทีผ่านมา พบว่าโรงพยาบาลขนาดกลางทีมีความเชียวชาญทางคลินิก (Tertiary care) ระดับกลางๆ เข้ าสูต่ ลาดต่างชาติเพิมมากขึน
โดยมีปัจจัยหนุนทีสําคัญ เช่น การผ่านการรับรอง JCI เครื องมือแพทย์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ทีลดตําลง รวมทังการใช้ ตวั แทน
ตลาด (Agency) เป็ นผู้ทําตลาดต่างประเทศ ส่งผลให้ การเติบโตของลูกค้ าต่างชาติเติบโตในอัตราเร็ วกว่าเดิม
(5) การเปลียนโครงสร้ างด้ านทีพักอาศัย
ตามนโยบายการขยายถนนของวงแหวนรอบนอกและโครงการเชือมต่อรถไฟฟ้ ามาถึงชานเมือง ส่งผลให้ ทีพักอาศัยย่าน
ชานเมืองมีอตั ราการเติบโตสูงต่อไปอีกหลายปี โดยเฉพาะอย่างยิงโซนกรุงเทพตะวันออก ทังส่วนของโดยรอบถนนบางนา-ตราด และ
ถนนศรี นคริ นทร์ ถูกจัดให้ อนั ดับหนึงในการขยายตัวของทีพักอาศัยและแหล่งช้ อปปิ ง
(6) การพัฒนาเป็ นศูนย์ การแพทย์ เฉพาะทาง (Tertiary Care)
แนวโน้ มทีชัดเจนอีกประการหนึงในรอบ 3-4 ปี ทีผ่านมา คือการพัฒนาเน้ นศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง (Tertiary Care)
ของโรงพยาบาลขนาดกลาง ซึงทีผ่านมาโรงพยาบาลขนาดกลางเหล่านีจะมีเด็กผู้ป่วยในประมาณ 200-250 เตียง และจะเน้ นรักษา
โรคทัวไปให้ แก่ผ้ ทู ีพักอาศัยอยูร่ อบๆ โรงพยาบาลของแต่ละพืนทีเป็ นสําคัญ จากการขยายความเชียวชาญทางคลินิกดังกล่าว ส่งผล
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ให้ โรงพยาบาลขนาดกลางเหล่านี สามารถรักษาอาการทีซับซ้ อนแก่ผ้ ปู ่ วยในพืนทีของตนเองได้ เองโดยตรง ขณะทีผู้ป่วยก็จะได้ รับ
ความสะดวกมากว่าในด้ านการเดินทาง และค่าใช้ จ่ายทีอาจลดลง
1.3 ปั จจัยความเสียง
(1) ความเสียงทางคลินิก หรือด้ านการรักษาพยาบาล
ปั จจุบนั ข้ อมูลข่าวสารด้ านการรักษาพยาบาลได้ มีการเผยแพร่ทางโซเชียลเน็ตเวิร์คมากขึน ทําให้ ผ้ รู ับบริ การสามารถหา
ความรู้ เกียวกับโรคทีมารักษาและจะวินิจฉัยโรคเองเบืองต้ น ทําให้ เมือมารักษาพยาบาลและเมือแพทย์วินิจฉัยโรคและไม่ตรงกับที
ตนเองได้ วินิจฉัยเบืองต้ นก็จะทําให้ เกิดการโต้ เถียงกันขึน ทังขันตอนการวินิจฉัยและการรักษาโรค ส่งผลให้ เกิดข้ อพิพาททางกฎหมาย
ระหว่างกันได้ เพือลดปั ญหาดังกล่าวทางบริ ษัทได้ นําระบบมาตรฐานทีเป็ นการยอมรับกันโดยทัวไปของผู้ใช้ บริ การกันในวงกว้ าง เช่น
Hospital Accreditation (HA) มาตรฐานระดับประเทศ และ Joint Commission International Accreditation (JCI) ซึงเป็ น
มาตรฐานระดับโลก ทีทางบริ ษัทได้ รับการรับรองแล้ ว มาเป็ นหลักประกันในความเชือถือ ให้ ผ้ ใู ช้ บริ การของบริ ษัท เห็นว่าทังขันตอน
การวินิจฉัยและขันตอนการรักษาของบริ ษัท เป็ นไปตามมาตรฐาน เพือลดปั ญหาการร้ องเรี ยน ฟ้ องร้ องทีจะเกิดขึนจากการไม่เข้ าใจ
กันดังกล่าว
(2) ความเสียงในการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ณ ปี 2556 นี บริ ษัท ไม่ได้ ดําเนินกิจการอันใดทีเข้ าข่ายเป็ นบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมของบริ ษัทแต่อย่างใด ซึงหากจะมี
การดําเนินการใดทีจะเข้ าข่ายการกระทําธุรกรรมทีทําให้ เกิดเป็ นบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมแล้ ว การกระทํานันของบริ ษัทก็จะต้ อง
ได้ รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและให้ ความเห็นในการทํารายการระหว่างกันดังกล่าว และการ
กระทําดังกล่าวต้ องกระทําโดยคํานึงถึงหลักเกณฑ์ความจําเป็ นเหมาะสม เพือประโยชน์ของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นเป็ นสําคัญหรื อไม่ และ
การกระทําดังกล่าวเป็ นไปตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ในเรื องการเข้ าทํารายการทีเกียวโยงกันหรื อการได้ มาหรื อจําหน่ายไป
ซึงสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ อย่างเคร่งครัดหรื อไม่ แล้ วนําเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิอีกครัง
(3) ข้ อพิพาททางกฎหมาย (เฉพาะคดีทียังไม่ สินสุดและไม่ ได้ เป็ นคดีทีเกิดจากการดําเนินงานปกติ)
แบ่งเป็ น 2 กรณี ดังนี
(3.1) คดี ที มี ผลกระทบด้ านลบต่อ สิน ทรั พ ย์ มากกว่า ร้ อยละ 5 ของส่ว นของผู้ถือ หุ้น หรื อ ร้ อยละ 10 ของสินทรั พ ย์
หมุนเวียนกรณีสว่ นของผู้ถือหุ้นติดลบ
- ปั จจุบนั ไม่ปรากฏว่ามีคดีใดทีมีผลกระทบต่อสินทรัพย์มากกว่าร้ อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นหรื อร้ อยละ
10 ของสินทรัพย์หมุนเวียนกรณีสว่ นของผู้ถือหุ้นติดลบ
(3.2) คดีทีมีผลต่อการดําเนินธุรกิจอย่างมีนยั สําคัญ (ไม่สามารถประเมินเป็ นตัวเลขได้ )
- ปั จจุบนั ไม่ปรากฏว่ามีคดีใดทีมีผลต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทอย่างมีนยั สําคัญทีไม่สามารถประเมินเป็ น
ตัวเลขได้
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1.4 กลยุทธ์ การแข่ งขัน
ในส่วนกลยุทธ์ในการแข่งขันของบริ ษัทฯ มุง่ เน้ นไปทีการพัฒนามาตรฐานทางการแพทย์ (Medical Standard) ควบคู่ไปกับ
การสร้ างความสัมพันธ์ทีใกล้ ชิดกับครอบครัวของผู้ป่วย (Customer Intimacy) พร้ อมกับมีนโยบายด้ านราคาทีกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
สามารถจ่ายได้ (Value for Money) สําหรับด้ านมาตรฐานทางการแพทย์ นอกจากการขยายคลินิกเฉพาะทาง (Sub Specialty
Clinic) ทีสอดคล้ องกับความต้ องการด้ านสุขภาพของกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายย่านกรุ งเทพตะวันออกอย่างต่อเนืองแล้ ว บริ ษัทฯ ยัง
มุ่งเน้ นการพัฒนาระบบบริ หารคุณภาพโรงพยาบาลอีกด้ วย โดยในปี 2555 โรงพยาบาลศิคริ นทร์ ได้ ผ่านการรับรอง มาตรฐาน JCI
(Joint Commission International Accreditation) ซึงเป็ นการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากลสูงสุดทีได้ รับการยอมรับทัว
โลกในขณะนี จากจุดแข็งนีสนับสนุนให้ บริ ษัทฯ สามารถนํามาต่อยอดในการทําตลาดกับลูกค้ าต่างชาติทีอาศัย อยู่ในเมืองไทย
(Expat) และลูกค้ าต่างชาติโดยตรงได้ ง่ายยิงขึน
1.5 การจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ าย
บริ ษัทมุ่งเน้ นการเพิมความสะดวกแก่ลกู ค้ าในการเข้ าถึงบริ การหรื อข้ อมูลการให้ บริ การของโรงพยาบาลมากทีสุด
เพือให้ ลกู ค้ าจดจําและเป็ นทางเลือกอันดับต้ นในการตัดสินใจใช้ บริ การของโรงพยาบาลของบริ ษัท โดยช่องทางทีบริ ษัทใช้ ในการ
ส่งเสริ มการเข้ าถึงบริ การของโรงพยาบาลทีสําคัญมีดงั นี
1. การจําหน่ายต่อลูกค้ าทัวไป บริ ษัทมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนือง โดยมุ่งเน้ นการสร้ างความสัมพันธ์ และ
ภาพลักษณ์ทีดีของโรงพยาบาล โดยการสือสารด้ วยสือสิงพิมพ์ การจัดกิจกรรมร่ วมกับหน่วยงานภายนอก นอกจากนีบริ ษัทมีการใช้
ระบบ Call Center โทรศัพท์เลขหมาย 4 หลัก ได้ แก่ 1728 เพือสะดวกในการจดจําและให้ ข้อมูลลูกค้ าทีสะดวกและรวดเร็ วยิงขึน
และยังมี ก ารเพิ มความสะดวกในการสือสารแก่ ลูก ค้ าต่างชาติ โดยมี ลูก ค้ า สัมพันธ์ ต่างประเทศที รองรั บ ได้ ถึง 3 ภาษา ได้ แ ก่
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลางและภาษาญีปุ่ น นอกจากนี บริ ษัทมีการจัดบริ การหน่วยแพทย์เคลือนทีและหน่วยบริ การชุมชนเข้ าถึง
ประชาชนโดยตรงอันจะเป็ นการส่งเสริ มภาพลักษณ์ให้ แก่บริ ษัทอีกด้ วย
2. การจําหน่ายต่อลูกค้ าบริ ษัท รวมถึงลูกค้ าประเภทโรงงานอุตสาหกรรม องค์ กรภาครั ฐ และรัฐวิสาหกิจต่างๆ บริ ษัท
ได้ มีการอบรมพนักงานการตลาดโดยแบ่งออกเป็ นทีมเพือสะดวกต่อการทํางานในการเข้ าหาลูกค้ าเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม โดยทีม
การตลาดจะติดต่อกับบริ ษัทต่างๆ โดยตรงเพือเข้ าไปนําเสนอข้ อมูลการให้ บริ การรักษาพยาบาลและการตรวจสุขภาพพนักงาน
รวมถึงนําเสนอรายละเอียดข้ อมูลต่างๆ เช่น รายละเอียดเกียวกับอัตราค่าบริ การ ระยะเวลาและจํานวนครังทีให้ บริ การ เป็ นต้ น
นอกเหนือจากวิธีก ารดังกล่าวข้ า งต้ น บริ ษัท ยังได้ มีการจัด ทําเอกสาร แผ่นพับต่า งๆ และเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร
กิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาลผ่านเว็บไซต์ www.sikarin.com เพือใช้ ในการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการโฆษณาและเผยแพร่ สิทธิ
ประโยชน์ โปรแกรมการรักษาพยาบาลต่างๆ ทีทางโรงพยาบาลได้ จดั ทําขึน รวมถึงความรู้ เรื องสุขภาพในด้ านต่างๆ ให้ แก่ลกู ค้ าของ
โรงพยาบาลเพือเป็ นการขยายฐานลูกค้ าให้ เพิมมากขึนสามารถนํามาต่อยอดในการทําตลาดกับลูกค้ าต่างชาติทีอาศัย อยู่ใน
เมืองไทย (Expat) และลูกค้ าต่างชาติโดยตรงได้ ง่ายยิงขึน
1.6 ข้ อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ณ วันที 30 มิถุนายน 2557 บริ ษัทฯ มีโรงพยาบาลภายใต้ การดําเนินงานจํานวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลศิคริ นทร์
ขนาด 235 เตียง และโรงพยาบาลรัทริ นทร์ เป็ นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียง นอกจากนีบริ ษัทฯ มีการลงทุนในบริ ษัทย่อย 1 แห่ง
บริ ษัทร่วมจํานวน 2 แห่ง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี
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บริษัท ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน)
• โรงพยาบาลศิคริ นทร์
• โรงพยาบาลรัทริ นทร์

บริ ษัท โรงพยาบาลศิคริ นทร์
หาดใหญ่ จํากัด
( 11.77% )

บริ ษัท เอส เค อาร์ แมเนจเม้ นท์
จํากัด
อ ( 99.99% )

บริ ษัท โรงพยาบาลกาญจนบุรี
เมโมเรี ยล จํากัด
( 6.67% )

จํานวนหุ้น
ทังหมด

มูลค่ าหุ้นที
ตราไว้

จํานวนหุ้น
ทีบริษัทฯ ถือ

บริ หารพืนทีเช่า
โครงการและ
พืนทีส่วนกลาง

50,000

100 บาท

49,996

99.99%

หุ้นสามัญ

2. บริ ษัท โรงพยาบาล ศิคริ นทร์ หาดใหญ่ จํากัด โรงพยาบาล
ทีตังสํานักงานที
ขนาด 400 เตียง
เลขที 169 ถนนนิพทั ธิ‚สงเคราะห์ 1
ตําบลหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

6,500,000

10 บาท

3,120,000

11.77%

หุ้นสามัญ

10,562,720

10 บาท

1,000,000

6.67%

หุ้นสามัญ

ชือบริษัท
1. บริ ษัท เอส เค อาร์ แมเนจเม้ นท์ จํากัด
ทีตังสํานักงานที
เลขที 976 ถนนลาซาล
แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพ 10260

3. บริ ษัท โรงพยาบาลกาญจนบุรี เมโมเรี ยล จํากัด
ทีตังสํานักงานที
เลขที 111 หมู่ที 5 ตําบลท่ามะขาม
อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ประเภทธุรกิจ

โรงพยาบาล
ขนาด 100 เตียง

%
ถือหุ้น

หลักทรั พย์

สินทรัพย์ ของบริษัทและบริษัทย่ อยทีสําคัญ
วันที 30 มิถนุ ายน 2557 บริ ษัทฯ มีทรัพย์สนิ ทีใช้ ในการประกอบธุรกิจดังนี
ณ วันที 30 มิถุนายน 2557
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
ทีดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุทธิ
สิทธิการเช่า-สุทธิ
รวมมูลค่ าตามบัญชี-สุทธิ

ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ

1,685,012,676

1,685,012,676

34,322,926

34,322,926

24,163,053

24,163,053

47,391,253

47,391,253

49,233,156

49,233,156

1,766,726,855

1,766,726,855
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1,575,141,216 1,575,141,216

1,648,537,425 1,648,537,425

2. ข้ อมูลรายชือกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ณ วันที 25 กันยายน 2557 มีรายนามดังต่อไปนี
รายชือกรรมการ
นายเสนีย์ จิตตเกษม
พล.ต.ท. จารักษ์ แสงทวีป
นายศักดิeชัย ธนบุญชัย
นายสัญญา ศรายุทธ
นายอติรัชต์ จรูญศรี
นายจรัญ วิวัฒน์ เจษฎาวุฒิ
นายเสนีย์ กระจ่ างศรี
นายรัช ตันตนันตา
นายสุชีพ บุญวีระ
นายกิติพนั ธุ์ ศศะนาวิน
นายกระจ่ าง จารุ พฤกษ์ พนั ธ์
ดร.วิชญะ เครืองาม
นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์
นายอมรฤทธิe เกาไศยานนท์
นายกษิดิศ อัชนันท์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการ/กรรมการอิสระ

คณะผู้บริหาร
ณ วันที 25 กันยายน 2557 ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ มีรายนามดังต่อไปนี
รายชือ
พล.ต.ท. จารักษ์ แสงทวีป
นายแพทย์ อติรัชต์ จรูญศรี
นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์
นายสุรศักดิe สุตมาส
นายเสนีย์ กระจ่ างศรี

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการผู้จดั การใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่และประธานเจ้ าหน้ าทีด้ านปฏิบตั ิการ
ประธานเจ้ าหน้ าทีด้ านบริ หาร
ประธานเจ้ าหน้ าทีด้ านบัญชีการเงิน

หมายเหตุ : “ผู้บริ หาร” ในหัวข้ อนีมีความหมายตามทีกําหนดโดยคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ซึงหมายถึงกรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริ หารสีรายแรกนับต่อจากประธานกรรมการบริ หารลงมา และผู้ซึงดํารงตําแหน่ง
เทียบเท่ากับผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริ หารรายทีสีทุกราย
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ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
รายชือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที 25 กันยายน 2557 มีรายนามดังต่อไปนี
ลําดับ
รายชือผู้ถือหุ้น
1
กลุ่มจรูญศรี
นายอติรัชต์ จรู ญศรี
นางสกาวรัตน์ จรู ญศรี
น.ส. ศศินภา จรู ญศรี
น.ส. นัฏนภางค์ จรู ญศรี
นายธีรพจน์ จรู ญศรี
นายณัฎฐวัฒน์ จรู ญศรี
นางตริ ตาภรณ์ จรู ญศรี
นางเพียงนภา จรู ญศรี
2
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด (มหาชน)
3
กลุ่มมหัทธนารักษ์
น.ส. นิลเนตร มหัทธนารักษ์
นางนงเยาว์ มหัทธนารักษ์
4
น.ส. มาลินี บุญรักษ์
5
นางอัญชลี พิณรัตน์
6
นายนพดล เขมะโยธิน
7
MR. TENG, MING - TA
8
นายวิโรจน์ มุทธากาญจน์
9
นายศิลปชัย นิสากรสิทธิe
10 กลุ่มแสงสนิท
นายลวรณ แสงสนิท
นายสุพจน์ แสงสนิท

จํานวนหุ้น
21,677,530
5,795,380
3,729,800
3,654,500
3,644,500
3,080,550
650,000
622,800
500,000
9,800,000
4,670,000
4,260,000
410,000
4,660,000
4,500,000
4,500,000
3,956,400
3,500,000
3,401,000
2,090,600
2,030,600
60,000

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้ อยละ)
21.68%
5.80%
3.73%
3.65%
3.64%
3.08%
0.65%
0.62%
0.50%
9.80%
4.67%
4.26%
0.41%
4.66%
4.50%
4.50%
3.96%
3.50%
3.40%
2.09%
2.03%
0.06%

3. ประวัติการเพิมทุนและประวัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผลในระยะ 3 ปี ทีผ่ านมา
(1) ประวัติการเพิมทุนของบริษัทฯ ในระยะ 3 ปี ทีผ่ านมา
- ไม่ มี (2) เงินปั นผล
บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่เกินกว่าร้ อยละ 70 ของกําไรสุทธิในแต่ละปี ทังนีประวัติการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผล
การดําเนินงาน 3 ปี ย้ อนหลัง (ปี 2555 - 2557) มีดงั นี
ปี
2557
2556
2555

จ่ ายเงินปั นผล
สําหรั บผลการดําเนินงาน
เดือนมกราคม ‘ 2556 ถึง เดือนธันวาคม ‘ 2556
เดือนมกราคม ‘ 2555 ถึง เดือนธันวาคม ‘ 2555
เดือนมกราคม ‘ 2554 ถึง เดือนธันวาคม ‘ 2554

อัตราการจ่ าย
เงินปั นผล/หุ้น
0.80 บาท/หุ้น
0.75 บาท/หุ้น
0.60 บาท/หุ้น
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เดือนที
จ่ ายเงินปั นผล
22 พฤษภาคม 2557
23 พฤษภาคม 2556
24 พฤษภาคม 2555

ส่ วนที 3 ข้ อมูลทางการเงินของบริษัท ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน)
1.งบการเงินทีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียของบริษัท
บริษัท ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)
ณ วันที 30 มิถุนายน 2557
(หน่ วย : บาท)

งบการเงินรวม
Common
Size
(%)

30 มิถนุ ายน
2557

31 ธันวาคม
2556

Common
Size
(%)

31ธันวาคม
2555

31ธันวาคม
2554

Common
Size
(%)

(ปรั บปรุ งใหม่ )

Common
Size
(%)

(ปรั บปรุ งใหม่ )

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

17,151,206

0.78%

30,066,645

1.48%

12,813,912

0.72%

16,848,876

1.05%

เงินลงทุนชัว+ คราวในเงินฝากประจํา

1,914,783

0.09%

1,887,905

0.09%

1,841,596

0.10%

715,894

0.04%

100,485,220

4.54%

110,627,937

5.46%

91,739,944

5.15%

95,866,338

5.99%

16,070,689

0.73%

17,753,219

0.88%

13,327,027

0.75%

9,964,445

0.62%

รายได้ ค้างรับ

164,819,686

7.45%

78,233,380

3.86%

108,230,800

6.08%

38,030,658

2.38%

สินค้ าคงเหลือ

44,715,261

2.02%

45,078,060

2.23%

46,551,312

2.61%

57,556,035

3.60%

สินทรัพย์หมุนเวียนอื+น

19,465,641

0.88%

13,155,521

0.65%

11,140,469

0.63%

6,204,115

0.39%

364,622,486

16.49%

296,802,667

14.65%

285,645,060

16.04%

225,186,361

14.07%

5,557,158

0.25%

5,581,890

0.28%

5,631,765

0.32%

5,681,777

0.36%

1,685,012,676

76.21%

1,575,141,216

77.76%

1,395,911,696

78.38%

1,291,418,688

80.69%

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

34,322,926

1.55%

24,163,053

1.19%

25,163,366

1.41%

3,577,725

0.22%

สิทธิการเช่า

47,391,253

2.14%

49,233,156

2.43%

53,216,183

2.99%

57,952,014

3.62%

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

13,815,194

0.62%

13,457,369

0.66%

13,667,275

0.77%

14,172,414

0.89%

85,000

0.00%

85,000

0.00%

85,000

0.00%

1,180,000

0.07%

56,176,123

2.54%

58,101,000

2.87%

-

-

-

-

4,086,394

0.18%

3,131,794

0.15%

1,626,194

0.09%

1,260,668

0.08%

1,846,446,724

85.35%

1,728,894,478

85.35%

1,495,301,479

85.35%

1,375,243,286

85.35%

2,211,069,210

100.00%

2,025,697,145

100.00%

1,780,946,539

100.00%

1,600,429,647

100.00%

ลูกหนี 3การค้ า
ลูกหนี 3อื+น

รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพื+อการลงทุน
ที+ดินอาคารและอุปกรณ์

-

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื+น
เงินฝากประจําธนาคารที+ติดภาระคํ 3าประกัน
เงินจ่ายล่วงหน้ าเพื+อก่อสร้ างอาคาร
อื+น ๆ
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์
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บริษัท ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินรวม)
ณ วันที 30 มิถุนายน 2557
(หน่ วย : บาท)

งบการเงินรวม

หนีส: ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี 3สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจาก
3
สถาบันการเงิน

Common
Size
(%)

30มิถนุ ายน
2557

31 ธันวาคม
2556

7.44%

เจ้ าหนี 3การค้ า

164,397,193
69,440,967

76,122,715

3.14%

75,055,088

เจ้ าหนี 3อื+น

166,955,255

7.55%

128,451,245

เงินกู้ยืมระยะยาวที+ถึงกําหนดชําระภายในหนึ+งปี
หนี 3สินตามสัญญาเช่าระยะยาวถึงกําหนดชําระ
ในหนึ+งปี

105,633,008

4.78%

ภาษีเงินได้ นิติบคุ คลค้ างจ่าย

16,892,617
13,416,548

เงินปั นผลค้ างจ่าย

13,931,339

หนี 3สินหมุนเวียนอื+น
รวมหนีส: ินหมุนเวียน
หนี 3สินไม่หมุนเวียน

Common
Size
(%)

3.76%

31ธันวาคม
2555
(ปรั บปรุ งใหม่ )

Common
Size
(%)

31ธันวาคม
2554

Common
Size
(%)

(ปรั บปรุ งใหม่ )

131,225,969

7.37%

24,744,403

1.55%

3.71%

67,716,018

3.80%

72,623,439

4.54%

6.34%

111,199,461

6.24%

99,384,334

6.21%

71,100,006

3.51%

75,438,688

4.24%

84,227,899

5.26%

0.76%

17,703,920

0.87%

19,509,674

1.10%

15,806,446

0.99%

0.61%

13,133,025

0.65%

10,967,527

0.62%

22,267,015

1.39%

0.63%

7,082,310

0.35%

5,006,970

0.28%

3,627,653

0.23%

11,814,965

0.53%

5,269,060

0.26%

5,502,174

0.31%

7,248,261

0.45%

562,481,892

25.44%

393,917,369

19.45%

426,566,481

23.95%

329,929,450

20.62%

37,206,244

10.73%

212,057,928

10.47%

162,149,600

9.10%

146,466,611

9.15%

หนี 3สินตามสัญญาเช่าระยะยาว

3,870,322

1.08%

13,837,806

0.68%

23,962,335

1.35%

29,712,606

1.86%

หนี 3สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

4,961,103

1.58%

35,290,947

1.74%

34,910,362

1.96%

34,740,293

2.17%

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

5,177,935

1.14%

23,214,972

1.15%

20,921,961

1.17%

18,858,009

1.18%

321,215,604

14.53%

284,401,653

14.04%

241,944,258

13.59%

229,777,519

14.36%

883,697,496

39.97%

678,319,022

33.49%

668,510,739

37.54%

559,706,969

34.97%

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

รวมหนี 3สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส: ิน:
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น (มูลค่าหุ้นที+ตราไว้ ห้ นุ ละ 6.50 บาท)
ทุนจดทะเบียน (หุ้นสามัญ 140,000,000 หุ้น )

910,000,000

ทุนที+ออกชําระแล้ ว(หุ้นสามัญ100,000,000 หุ้น)

650,000,000

29.40%

650,000,000

32.09%

650,000,000

36.50%

650,000,000

40.61%

7,107,485

0.32%

7,107,485

0.35%

7,107,485

0.40%

7,107,485

0.44%

105,081,744

4.75%

105,081,744

5.19%

4,716,937

0.26%

-

0.00%

36,894,137

1.67%

29,460,184

1.45%

23,434,784

1.32%

17,868,937

1.12%

-

57,428,960

3.22%

60,988,460

3.81%

ส่วนเกินทุนจากการลดทุน
ส่วนเกินทุนจากการจําหน่ายหุ้นทุนซื 3อคืน

910,000,000

910,000,000

910,000,000

กําไรสะสมจัดสรรแล้ ว
สํารองตามกฎหมาย
สํารองหุ้นทุนซื 3อคืน
ยังไม่ได้ จดั สรร

-

-

-

417,492,892

18.88%

438,986,851

21.67%

303,657,159

17.05%

236,200,612

14.76%

110,795,456

5.01%

116,741,859

5.76%

123,519,435

6.94%

129,545,644

8.09%

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
หักหุ้นทุนซื 3อคืน

1,327,371,714
-

60.03%
-

1,347,378,123
-

66.51%
-

1,169,864,760
(57,428,960)

65.69%
-3.22%

1,101,711,138
(60,988,460)

68.84%
-3.81%

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

1,327,371,714

60.03%

1,347,378,123

66.51%

1,112,435,800

62.46%

1,040,722,678

65.03%

รวมหนีส: ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

2,211,069,210

100.00%

2,025,697,145

100.00%

1,780,946,539

100.00%

1,600,429,647

100.00%

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน
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บริษัท ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
ณ วันที 30 มิถุนายน 2557
(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที+ 30
มิถนุ ายน 2557

Common
Size
(%)

31ธันวาคม
2555

Common
Size
(%)

31 ธันวาคม
2556

31ธันวาคม
2554

Common
Size
(%)

(ปรั บปรุ งใหม่ )

Common
Size
(%)

(ปรั บปรุ งใหม่ )

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

16,427,486

0.74%

30,066,645

1.48%

12,813,912

0.72%

16,848,876

1.05%

เงินลงทุนชัว+ คราวในเงินฝากประจํา

1,914,783

0.09%

1,887,905

0.09%

1,841,596

0.10%

715,894

0.04%

100,485,220

4.54%

110,627,937

5.46%

91,739,944

5.15%

95,866,338

5.99%

16,070,689

0.73%

17,753,219

0.88%

13,327,027

0.75%

9,964,445

0.62%

รายได้ ค้างรับ

164,819,686

7.45%

78,233,380

3.86%

108,230,800

6.08%

38,030,658

2.38%

สินค้ าคงเหลือ

44,715,261

2.02%

45,078,060

2.23%

46,551,312

2.61%

57,556,035

3.60%

สินทรัพย์หมุนเวียนอื+น

18,606,041

0.84%

13,155,521

0.65%

11,140,469

0.63%

6,204,115

0.39%

363,039,166

16.40%

296,802,667

14.65%

285,645,060

16.04%

225,186,361

14.07%

เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย

4,999,600

-

-

-

-

-

-

-

อสังหาริ มทรัพย์เพื+อการลงทุน

5,557,158

0.25%

5,581,890

0.28%

5,631,765

0.32%

5,681,777

0.36%

1,685,012,676

76.12%

1,575,141,216

77.76%

1,395,911,696

78.38%

1,291,418,688

80.69%

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

34,322,926

1.55%

24,163,053

1.19%

25,163,366

1.41%

3,577,725

0.22%

สิทธิการเช่า

47,391,253

2.14%

49,233,156

2.43%

53,216,183

2.99%

57,952,014

3.62%

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

13,815,194

0.62%

13,457,369

0.66%

13,667,275

0.77%

14,172,414

0.89%

85,000

0.00%

85,000

0.00%

85,000

0.00%

1,180,000

0.07%

56,176,123

2.54%

58,101,000

2.87%

-

-

-

-

3,086,394

0.14%

3,131,794

0.15%

1,626,194

0.09%

1,260,668

0.08%

1,850,446,324

85.35%

1,728,894,478

85.35%

1,495,301,479

85.35%

1,375,243,286

85.35%

2,213,485,490

100.00%

2,025,697,145

100.00%

1,780,946,539

100.00%

1,600,429,647

100.00%

ลูกหนี 3การค้ า
ลูกหนี 3อื+น

รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที+ดินอาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื+น
เงินฝากประจําธนาคารที+ติดภาระคํ 3าประกัน
เงินจ่ายล่วงหน้ าเพื+อก่อสร้ างอาคาร
อื+น ๆ
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์
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บริษัท ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
ณ วันที 30 มิถุนายน 2557
(หน่ วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
Common
Size
(%)

30 มิถนุ ายน
2557
หนีส: ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี 3สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจาก
3
สถาบันการเงิน

31ธันวาคม
2555 (ปรับปรุง

Common
Size
(%)

31 ธันวาคม
2556

ใหม่ )

Common
Size
(%)

31ธันวาคม
2554
(ปรั บปรุง
ใหม่ )

Common
Size
(%)

7.44%

76,122,715

3.76%

131,225,969

7.37%

24,744,403

1.55%

เจ้ าหนี 3การค้ า

164,397,193
69,440,967

3.14%

75,055,088

3.71%

67,716,018

3.80%

72,623,439

4.54%

เจ้ าหนี 3อื+น

166,955,255

7.54%

128,451,245

6.34%

111,199,461

6.24%

99,384,334

6.21%

เงินกู้ยืมระยะยาวที+ถึงกําหนดชําระภายในหนึ+งปี
หนี 3สินตามสัญญาเช่าระยะยาวถึงกําหนดชําระ
ในหนึ+งปี

105,633,008

4.77%

71,100,006

3.51%

75,438,688

4.24%

84,227,899

5.26%

16,892,617
13,416,548

0.76%

17,703,920

0.87%

19,509,674

1.10%

15,806,446

0.99%

ภาษีเงินได้ นิติบคุ คลค้ างจ่าย

0.61%

13,133,025

0.65%

10,967,527

0.62%

22,267,015

1.39%

เงินปั นผลค้ างจ่าย

13,931,339

0.63%

7,082,310

0.35%

5,006,970

0.28%

3,627,653

0.23%

หนี 3สินหมุนเวียนอื+น

11,814,965

0.53%

5,269,060

0.26%

5,502,174

0.31%

7,248,261

0.45%

รวมหนีส: ินหมุนเวียน
หนี 3สินไม่หมุนเวียน

562,481,892

25.41%

393,917,369

19.45%

426,566,481

23.95%

329,929,450

20.62%

237,206,244

10.72%

212,057,928

10.47%

162,149,600

9.10%

146,466,611

9.15%

หนี 3สินตามสัญญาเช่าระยะยาว

23,870,322

1.08%

13,837,806

0.68%

23,962,335

1.35%

29,712,606

1.86%

หนี 3สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

34,961,103

1.58%

35,290,947

1.74%

34,910,362

1.96%

34,740,293

2.17%

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี 3สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส: ิน:
ส่วนของผู้ถือหุ้น

25,177,935

1.14%

23,214,972

1.15%

20,921,961

1.17%

18,858,009

1.18%

321,215,604

14.51%

284,401,653

14.04%

241,944,258

13.59%

229,777,519

14.36%

883,697,496

39.92%

678,319,022

33.49%

668,510,739

37.54%

559,706,969

34.97%

ทุนเรื อนหุ้น (มูลค่าหุ้นที+ตราไว้ ห้ นุ ละ 6.50 บาท)
ทุนจดทะเบียน (หุ้นสามัญ 140,000,000 หุ้น )

910,000,000

ทุนที+ออกชําระแล้ ว (หุ้นสามัญ 100,000,000
หุ้น)

650,000,000

29.37%

650,000,000

32.09%

650,000,000

36.50%

650,000,000

40.61%

7,107,485

0.32%

7,107,485

0.35%

7,107,485

0.40%

7,107,485

0.44%

105,081,744

4.75%

105,081,744

5.19%

4,716,937

0.26%

-

0.00%

36,894,137

1.67%

29,460,184

1.45%

23,434,784

1.32%

17,868,937

1.12%

-

-

-

-

57,428,960

3.22%

60,988,460

3.81%

ส่วนเกินทุนจากการลดทุน
ส่วนเกินทุนจากการจําหน่ายหุ้นทุนซื 3อคืน

910,000,000

910,000,000

910,000,000

กําไรสะสมจัดสรรแล้ ว
สํารองตามกฎหมาย
สํารองหุ้นทุนซื 3อคืน
ยังไม่ได้ จดั สรร

419,909,172

18.97%

438,986,851

21.67%

303,657,159

17.05%

236,200,612

14.76%

110,795,456

5.01%

116,741,859

5.76%

123,519,435

6.94%

129,545,644

8.09%

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
หักหุ้นทุนซื 3อคืน

1,329,787,994
-

60.08%
-

1,347,378,123
-

66.51%
-

1,169,864,760
(57,428,960)

65.69%
-3.22%

1,101,711,138
(60,988,460)

68.84%
-3.81%

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

1,329,787,994

60.08%

1,347,378,123

66.51%

1,112,435,800

62.46%

1,040,722,678

65.03%

รวมหนีส: ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

2,213,485,490

100.00%

2,025,697,145

100.00%

1,780,946,539

100.00%

1,600,429,647

100.00%

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน
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บริษัท ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม (งบการเงินรวม)
รายได้

(หน่ วย : บาท)
รายได้ จากการรักษาพยาบาล
รายได้ จากการขายอาหารและเครื องดืม
รายได้ อืน
รวมรายได้

ไตรมาสที
2/2557

Common
Size
(%)

ไตรมาสที
2/2556

Common
Size
(%)

31 ธันวาคม
2556

Common
Size
(%)

(ปรั บปรุ งใหม่ )

Common
Size
(%)

882,347,750
20,947,682
11,117,495
914,412,927

96.49%
2.29%
1.22%
100.00%

761,231,696
15,583,583
12,470,156
789,285,435

96.45%
1.97%
1.58%
100.00%

1,650,788,486
34,965,129
20,049,115
1,705,802,730

96.77%
2.05%
1.18%
100.00%

1,525,919,963
27,291,389
18,788,236
1,571,999,588

97.07%
1.74%
1.20%
100.00%

623,252,945
12,215,730
194,829,200
8,480,908
838,778,783
75,634,144
15,640,553
59,993,591
59,993,591

68.16%
1.34%
21.31%
0.93%
91.73%
8.27%
1.71%
6.56%
6.56%

532,882,997
9,343,871
162,086,656
9,168,886
713,482,410
75,803,025
15,463,185
60,339,840
60,339,840

67.51%
1.18%
20.54%
1.16%
90.40%
9.60%
1.96%
7.64%
7.64%

1,134,512,055
20,348,549
341,177,283
23,401,036
1,519,438,923
186,363,807
37,684,751
148,679,056
148,679,056

66.51%
1.19%
20.00%
1.37%
89.07%
10.93%
2.21%
8.72%
8.72%

1,059,973,413
17,648,160
315,772,135
20,097,637
1,413,491,345
158,508,243
38,675,458
119,832,785
119,832,785

67.43%
1.12%
20.09%
1.28%
89.92%
10.08%
2.46%
7.62%
7.62%

31ธันวาคม
2555

ค่าใช้ จ่าย
ต้ นทุนในการรักษาพยาบาล
ต้ นทุนขายอาหารและเครื องดืม
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ต้ นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรั บปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอืน
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาทต่อหุ้น)
กําไรสําหรั บปี

0.60

0.63

1.50

1.27

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
รายได้

(หน่ วย : บาท)
รายได้ จากการรักษาพยาบาล
รายได้ จากการขายอาหารและเครื องดืม
รายได้ อืน
รวมรายได้

ไตรมาสที
2/2557
882,347,750
20,947,682
11,117,495
914,412,927

Common
Size
(%)
96.49%
2.29%
1.22%
100.00%

ไตรมาสที
2/2556
761,231,696
15,583,583
12,470,156
789,285,435

Common
Size
(%)
96.45%
1.97%
1.58%
100.00%

623,252,945
12,215,730
192,412,920
8,480,908
836,362,503
78,050,424
15,640,553
62,409,871
62,409,871

68.16%
1.34%
21.04%
0.93%
91.46%
8.54%
1.71%
6.83%
0.00%
6.83%

532,882,997
9,343,871
162,086,656
9,168,886
713,482,410
75,803,025
15,463,185
60,339,840
60,339,840

67.51%
1.18%
20.54%
1.16%
90.40%
9.60%
1.96%
7.64%
0.00%
7.64%

1,650,788,486
34,965,129
20,049,115
1,705,802,730

Common
Size
(%)
96.77%
2.05%
1.18%
100.00%

1,525,919,963
27,291,389
18,788,236
1,571,999,588

Common
Size
(%)
97.07%
1.74%
1.20%
100.00%

1,134,512,055
20,348,549
341,177,283
23,401,036
1,519,438,923
186,363,807
37,684,751
148,679,056
148,679,056

66.51%
1.19%
20.00%
1.37%
89.07%
10.93%
2.21%
8.72%
0.00%
8.72%

1,059,973,413
17,648,160
315,772,135
20,097,637
1,413,491,345
158,508,243
38,675,458
119,832,785
119,832,785

67.43%
1.12%
20.09%
1.28%
89.92%
10.08%
2.46%
7.62%
0.00%
7.62%

31 ธันวาคม
2556

31ธันวาคม
2555
(ปรั บปรุ งใหม่ )

ค่าใช้ จ่าย
ต้ นทุนในการรักษาพยาบาล
ต้ นทุนขายอาหารและเครื องดืม
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ต้ นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรั บปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอืน
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาทต่อหุ้น)
กําไรสําหรั บปี

0.62

0.63

30

1.50

1.27

บริษัท ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสดรวม (งบการเงินรวม)
สําหรับงวดหกเดือนสิ 3นสุดวันที+ 30 มิถนุ ายน 2557

งบการเงินรวม
ไตรมาสที+
2/2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (หน่วย : บาท)
กําไรสําหรับปี
รายการปรับปรุงกระทบกําไรสําหรับปี เป็ นเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื+อมราคาและค่าใช้ จ่ายตัดจ่าย
หนี 3สูญและหนี 3สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
หนี 3สงสัยจะสูญเงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบี 3ยค้ างรับในบริ ษัทร่วม (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของเงินลงทุนทัว+ ไป (โอนกลับ)
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายทรัพย์สิน
ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี 3ยรับ
ดอกเบี 3ยจ่าย
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
กําไรจากการดําเนินงานก่ อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์ และหนีส: ิน
ดําเนินงาน
สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ+มขึ 3น) ลดลง
ลูกหนี 3การค้ า
ลูกหนี 3อื+น
รายได้ ค้างรับ
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื+น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื+น
หนี 3สินดําเนินงานเพิ+มขึ 3น (ลดลง)
เจ้ าหนี 3การค้ า
เจ้ าหนี 3อื+น
หนี 3สินหมุนเวียนอื+น
เงินสดรับจากการดําเนินงาน
เงินสดจ่ายค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

ไตรมาสที+
2/2556

2556

2555
(ปรับปรุงใหม่)

2554
(ปรับปรุงใหม่)

59,993,591

60,339,840

148,679,056

119,832,785

110,408,056

66,424,462
(948,785)
(691,703)
(1,000,000)
(50,000)
(763,139)
1,962,963
(60,370)
8,480,908
15,640,553

61,551,727
(2,418,923)
(4,022,444)
1,452,986
(118,938)
9,168,886
15,463,185

128,137,832
(3,030,922)
(3,614,428)
2,905,971
(172,173)
23,401,036
37,684,751

114,860,396
1,083,573
546,137
2,779,332
(145,588)
20,097,637
38,675,458

98,242,549
(1,410,301)
1,102,366
2,680,577
(415,954)
16,892,048
47,224,085

148,988,480

141,416,319

333,991,123

297,729,730

274,723,426

11,091,502
1,682,530
(86,586,306)
362,799
(6,310,120)
970,277

1,503,253
226,775
(23,623,341)
6,761,771
1,207,830
(1,065,900)

(15,857,071)
(4,426,192)
29,997,420
1,473,252
(2,015,053)
(1,505,600)

3,042,822
(3,362,582)
(70,200,142)
11,004,723
(4,936,354)
(365,526)

(20,024,931)
616,252
(1,109,461)
(14,983,897)
(144,486)
(8,000)

(5,614,120)
15,093,129
6,545,905
86,224,076
(16,044,700)
70,179,376

(2,786,679)
1,330,843
2,044,960
127,015,831
(461,360)
(17,388,016)
109,166,455

7,339,069
17,169,857
(233,114)
365,933,691
(612,960)
(34,928,761)
330,391,970

(4,907,421)
11,582,984
(1,746,087)
237,842,147
(715,380)
(49,299,738)
187,827,029

9,026,834
7,981,332
3,854,767
259,931,836
(580,820)
(34,596,046)
224,754,970
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บริษัท ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสดรวม (งบการเงินรวม)
สําหรับงวดหกเดือนสิ 3นสุดวันที+ 30 มิถนุ ายน 2557

งบการเงินรวม
ไตรมาสที+
2/2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว+ คราวในเงินฝากประจํา (เพิ+มขึ 3น) ลดลง
เงินฝากธนาคารที+ติดภาระคํ 3าประกัน (เพิ+มขึ 3น) ลดลง
เงินสดจ่ายล่วงหน้ าค่าก่อสร้ างอาคาร
เงินสดจ่ายค่าตกแต่ง ต่อเติม อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื 3อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายลงทุนในบริ ษัทย่อย (สุทธิจากเงินสดที+จ่ายซื 3อ)
เงินสดจ่ายค่าส่วนปรับปรุงบนสิทธิการเช่า
เงินสดรับจากการจําหน่ายทรัพย์สิน
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนทัว+ ไป
เงินสดรับจากเงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบี 3ยค้ างรับในบริ ษัทร่วม
เงินสดรับดอกเบี 3ย
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
3
นการเงินเพิ+มขึ 3น (ลดลง)
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายชําระหนี 3เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายชําระหนี 3สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
เงินสดจ่ายดอกเบี 3ย
เงินสดจ่ายเงินปั นผล
เงินสดรับจากการจําหน่ายหุ้นทุนซื 3อคืน
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ+มขึ 3น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิน: ปี

ไตรมาสที+
2/2556

(26,878)

(34,496)

(139,017,537)
(461,418)
-

(202,386,411)
(5,319,372)
-

6,108,000
1,000,000
50,000
691,703
60,370
(131,595,760)

5,553,000
118,938
(202,068,341)

2556

2555
(ปรับปรุงใหม่)

2554
(ปรับปรุงใหม่)

(46,309)
(58,101,000)
(285,832,226)
(3,322,465)

(1,125,702)
1,095,000
(192,003,667)
(24,117,671)

5,428,682
11,434,800
(220,918,681)
(2,468,712)

(160,500)
5,997,450

(93,611)
282,800

(781,932)
240,142

172,173
(341,292,877)

145,588
(215,817,263)

415,954
(206,649,747)

88,274,478
93,564,031
(33,882,713)
(11,413,467)
(14,890,413)
(73,150,971)
48,500,945

(1,562,651)
79,570,400
(47,320,754)
(10,091,843)
(11,788,021)
(68,650,154)
157,793,768
97,950,745

(55,103,254)
121,070,400
(75,500,754)
(20,357,082)
(30,294,278)
(69,455,159)
157,793,767
28,153,640

106,481,566
91,431,677
(84,537,899)
(18,867,783)
(23,811,945)
(55,016,783)
8,276,437
23,955,270

(14,593,609)
98,943,418
(68,300,000)
(13,001,285)
(18,706,547)
(44,977,776)
(60,635,799)

(12,915,439)
30,066,645
17,151,206

5,048,859
12,813,912
17,862,771

17,252,733
12,813,912
30,066,645

(4,034,964)
16,848,876
12,813,912

(42,530,576)
59,379,452
16,848,876
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บริษัท ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสดรวม (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ 3นสุดวันที+ 30 มิถนุ ายน 2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (หน่วย : บาท)
กําไรสําหรับปี
รายการปรับปรุงกระทบกําไรสําหรับปี เป็ นเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสือมราคาและค่าใช้ จ่ายตัดจ่าย
หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
หนีสงสัยจะสูญเงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบียค้ างรับในบริ ษัทร่วม (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการด้ อยค่าของเงินลงทุนทัวไป (โอนกลับ)
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายทรัพย์สิน
ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบียรับ
ดอกเบียจ่าย
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
กําไรจากการดําเนินงานก่ อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์ และหนีสิน
ดําเนินงาน
สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง
ลูกหนีการค้ า
ลูกหนีอืน
รายได้ ค้างรับ
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
หนีสินดําเนินงานเพิมขึน (ลดลง)
เจ้ าหนีการค้ า
เจ้ าหนีอืน
หนีสินหมุนเวียนอืน
เงินสดรับจากการดําเนินงาน
เงินสดจ่ายค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

ไตรมาสที
2/2557

ไตรมาสที
2/2556

2555
(ปรับปรุงใหม่)

2554
(ปรับปรุงใหม่)

62,409,871

60,339,840

148,679,056

119,832,785

110,408,056

66,424,462
(948,785)
(691,703)
(1,000,000)
(50,000)
(763,139)
1,962,963
(60,370)
8,480,908
15,640,553

61,551,727
(2,418,923)
(4,022,444)
1,452,986
(118,938)
9,168,886
15,463,185

128,137,832
(3,030,922)
(3,614,428)
2,905,971
(172,173)
23,401,036
37,684,751

114,860,396
1,083,573
546,137
2,779,332
(145,588)
20,097,637
38,675,458

98,242,549
(1,410,301)
1,102,366
2,680,577
(415,954)
16,892,048
47,224,085

151,404,760

141,416,319

333,991,123

297,729,730

274,723,426

11,091,502
1,682,530
(86,586,306)
362,799
(5,450,520)
1,970,277

1,503,253
226,775
(23,623,341)
6,761,771
1,207,830
(1,065,900)

(15,857,071)
(4,426,192)
29,997,420
1,473,252
(2,015,053)
(1,505,600)

3,042,822
(3,362,582)
(70,200,142)
11,004,723
(4,936,354)
(365,526)

(20,024,931)
616,252
(1,109,461)
(14,983,897)
(144,486)
(8,000)

(5,614,120)
15,093,129
6,545,905
90,499,956
(16,044,700)
74,455,256

(2,786,679)
1,330,843
2,044,960
127,015,831
(461,360)
(17,388,016)
109,166,455

7,339,069
17,169,857
(233,114)
365,933,691
(612,960)
(34,928,761)
330,391,970

(4,907,421)
11,582,984
(1,746,087)
237,842,147
(715,380)
(49,299,738)
187,827,029

9,026,834
7,981,332
3,854,767
259,931,836
(580,820)
(34,596,046)
224,754,970
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2556

บริษัท ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสดรวม (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ 3นสุดวันที+ 30 มิถนุ ายน 2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัวคราวในเงินฝากประจํา (เพิมขึน) ลดลง
เงินฝากธนาคารทีติดภาระคําประกัน (เพิมขึน) ลดลง
เงินสดจ่ายล่วงหน้ าค่าก่อสร้ างอาคาร
เงินสดจ่ายค่าตกแต่ง ต่อเติม อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซือสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายลงทุนในบริ ษัทย่อย (สุทธิจากเงินสดทีจ่ายซือ)
เงินสดจ่ายค่าส่วนปรับปรุงบนสิทธิการเช่า
เงินสดรับจากการจําหน่ายทรัพย์สิน
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนทัวไป
เงินสดรับจากเงินให้ ก้ ยู ืมและดอกเบียค้ างรับในบริ ษัทร่วม
เงินสดรับดอกเบีย
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงินเพิมขึน (ลดลง)
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายชําระหนีเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายชําระหนีสินตามสัญญาเช่าระยะยาว
เงินสดจ่ายดอกเบีย
เงินสดจ่ายเงินปั นผล
เงินสดรับจากการจําหน่ายหุ้นทุนซือคืน
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสินปี

ไตรมาสที
2/2557

ไตรมาสที
2/2556

(26,878)
(139,017,537)
(461,418)
(4,999,600)
6,108,000
1,000,000
50,000
691,703
60,370
(136,595,360)

(34,496)
(202,386,411)
(5,319,372)
5,553,000
118,938
(202,068,341)

88,274,478
93,564,031
(33,882,713)
(11,413,467)
(14,890,413)
(73,150,971)
48,500,945
(13,639,159)
30,066,645
16,427,486

34

2555
(ปรับปรุงใหม่)

2554
(ปรับปรุงใหม่)

(46,309)
(58,101,000)
(285,832,226)
(3,322,465)
(160,500)
5,997,450

(1,125,702)
1,095,000
(192,003,667)
(24,117,671)
(93,611)
282,800

5,428,682
11,434,800
(220,918,681)
(2,468,712)
(781,932)
240,142

172,173
(341,292,877)

145,588
(215,817,263)

415,954
(206,649,747)

(1,562,651)
79,570,400
(47,320,754)
(10,091,843)
(11,788,021)
(68,650,154)
157,793,768
97,950,745

(55,103,254)
121,070,400
(75,500,754)
(20,357,082)
(30,294,278)
(69,455,159)
157,793,767
28,153,640

106,481,566
91,431,677
(84,537,899)
(18,867,783)
(23,811,945)
(55,016,783)
8,276,437
23,955,270

(14,593,609)
98,943,418
(68,300,000)
(13,001,285)
(18,706,547)
(44,977,776)
(60,635,799)

5,048,859
12,813,912
17,862,771

17,252,733
12,813,912
30,066,645

(4,034,964)
16,848,876
12,813,912

(42,530,576)
59,379,452
16,848,876

2556

(สิงทีส่งมาด้ วย 3)
ใบจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษทั ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที 1
ใบจองซือเลขที ..................................................

สําหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุน จํานวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 6.50 บาท
ในราคาเสนอขายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ราคาหุ้นละ 15.00 บาท ในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นเพิมทุน

วันทีจองซือ

3 พฤศจิกายน 2557

4 พฤศจิกายน 2557

5 พฤศจิกายน 2557

6 พฤศจิกายน 2557

ใบจองซือ 1 ใบ
ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

7 พฤศจิกายน 2557

ข้ อมูลผู้จองซือหุ้นสามัญเพิมทุน โปรดกรอกข้ อความในช่ องด้ านล่ างนีให้ ครบถ้ วน ตัวบรรจง ชัดเจน
เรี ยน คณะกรรมการ บริ ษัท ศิคริ นทร์ จํากัด (มหาชน)
ข้ าพเจ้ า (นาย / นาง / นางสาว / นิติบคุ คล) ….…………………………………..…………………………….…….........…........……………เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที ……………………….…………………………….……………
บัตรประจําตัวประชาชน/ใบต่างด้ าว/หนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบคุ คล เลขที ......................................................................................................สัญชาติ………………………....................................................................
ทีอยู่เลขที ………….………...….................….ตรอก / ซอย …………….…...........................……....ถนน ….……………..…………........................ตําบล / แขวง…………........................................................…..………......
อําเภอ / เขต…………...…..………..................จังหวัด……..…………………...…….........................รหัสไปรษณีย์...................................................โทรศัพท์...................................................................................................
อีเมลล์ .........................................................................ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ศิคริ นทร์ จํากัด (มหาชน) จํานวน …………...........……………….......หุ้น มีความประสงค์จะขอจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัททีให้ สทิ ธิกบั ผู้ถือหุ้น
จํานวนหุ้น

จํานวนเงิน (บาท)

จํานวนเงิน (ตัวอักษร)

1. จองซือตามสิทธิ
2. จองซือน้ อยกว่ าสิทธิ
3. จองซือมากกว่ าสิทธิ
ณ สํานักงานของบริ ษัทฯ โดยชําระเป็ น
 เงินสด

 เงินโอน หักจากบัญชีเลขที………………………….……………........ ธนาคาร...……….......…..….…..………… สาขา ..….…..……….……....……….……..…..ลงวันที………………..…..……….............

 เช็ค

 แคชเชียร์ เช็ค

 ดร๊ าฟท์ (ลงวันทีไม่เกิน 7 พฤศจิกายน 2557)

เลขที.……………………………….……………................…ธนาคาร ...……….......…..….................…..………… สาขา ..….…..……….……....……….……..…..ลงวันที………………..…..……….............
หากข้ าพเจ้ าได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดําเนินการดังต่อไปนี (จองซือหุ้นสามัญเพิมทุนเลือกข้ อใดข้ อหนึง) :
 ในกรณีทีมีบัญชีซือขายหลักทรัพย์: ให้ ออกหุ้นสามัญเพิมทุนทีได้ รับจัดสรรนันไว้ ในนาม "บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผู้ฝาก" และดําเนินการให้ บริ ษัท .......................................................................
………………………………………………....................…… สมาชิกผู้รับฝากเลขที  นําหุ้นเข้ าฝากไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผู้ฝากเพือเข้ าบัญชีซือ-ขายหลักทรัพย์ของ
ข้ าพเจ้ าชือบัญชี .................................................................................เลขที................................................................................ซึงข้ าพเจ้ ามีอยู่กบั บริ ษัทนัน (ชือผู้จองต้ องตรงกับชือบัญชีซอื – ขายหลักทรัพย์ มิฉะนันจะ
ดําเนินการออกใบหุ้นในชือของผู้จองซือแทน)
ในกรณีทีไม่ มีบัญชีซือขายหลักทรั พย์ :

 ขอรับใบหุ้น: ให้ ออกใบหุ้นสามัญเพิมทุนทีได้ รับการจัดสรรในชือของข้ าพเจ้ า โดยข้ าพเจ้ ายินดีทีจะมอบหมายให้ บริ ษัทฯ ดําเนินการใดๆ เพือจัดทําใบหุ้นสามัญเพิมทุน และส่งมอบใบหุ้นสามัญเพิมทุนมาให้ ข้าพเจ้ าภายใน
30 วันนับจากวันปิ ดการจองซือหุ้น โดยจัดส่งใบหุ้นให้ ข้าพเจ้ าตามชือทีปรากฏในฐานข้ อมูลผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
 เข้ าบัญชี 600: ให้ ออกหุ้นสามัญเพิมทุนทีได้ รับการจัดสรรไว้ ในนาม "บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด" และนําหุ้นเข้ าฝากไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยเข้ าบัญชีของบริ ษัท
ศิคริ นทร์ จํากัด (มหาชน) สมาชิกเลขที 600
ในกรณีทีข้ าพเจ้ าไม่ได้ รับจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามจํานวนทีจองซือ ข้ าพเจ้ าตกลงให้ ดําเนินการคืนเงินค่าจองซือหรื อเงินส่วนต่างค่าจองซือโดย เช็คขีดคร่ อมสังจ่ายและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชือและ ที
อยู่ทีปรากฏในบัญชีรายชือผู้ถือหุ้น ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที 2 ตุลาคม 2557 (การรับเงินคืนด้ วยเช็คขีดคร่ อม อาจมีค่าธรรมเนียมทีเกียวข้ องซึงผู้จองซือต้ องรับผิดชอบ เมือนําเช็คไปเรี ยกเก็บเงิน)
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าจะรับหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวนดังกล่าว หรื อในจํานวนทีท่านจัดสรรให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนนี และยินยอมรั บคืนเงินในกรณีทีข้ าพเจ้ าถูกปฏิเสธการจองซือ ข้ าพเจ้ ายินยอมผูกพัน
ตนเองตามเงือนไขข้ อกําหนดและข้ อความใดๆ ในหนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน รวมทังในหนังสือบริ คณห์สนธิ และข้ อบังคับของบริ ษัททีมีอยู่แล้ วขณะนี และ / หรื อ ซึงจะแก้ ไขเพิมเติมต่อไปในภายหน้ าด้ วย
หุ้นทีจองไม่ สํามารถแยกการนําเข้ าบัญชีการซือขายได้ และกรณีมีการมีการจองเข้ ามากกว่ า 1 บัญชี ทางบริษัทฯ จะนําเข้ าบัญชีใดบัญชีหนึงเท่ านัน
ลงชือ...............................................................................ผู้จองซือหุ้น
(…………..…….………………………………………..)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักฐานการรับจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน บริษัท ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน)
วันทีจองซือ

3 พฤศจิกายน 2557

4 พฤศจิกายน 2557

5 พฤศจิกายน 2557

6 พฤศจิกายน 2557

ส่ วนที 2
7 พฤศจิกายน

ใบจองซือเลขที ..................................................

สําหรับเจ้ าหน้ าที
บริ ษัท ศิคริ นทร์ จํากัด (มหาชน) ได้ รับใบจองซือหุ้นสามัญทีมีการกรอกรายละเอียด
 ครบถ้ วน  ไม่ครบถ้ วน และได้ รับเงินค่าจองซือหุ้นเพิมทุนของบริ ษัทฯ จาก (ชือตามใบจอง) ………………………………………….………………….……………….…...………
จํานวน ……………………….………..………..................……หุ้น จํานวนเงิน ……………………………….............………………….………. บาท โดยชําระเป็ น :
 เงินสด

 เงินโอน หักจากบัญชีเลขที………………………….……………........ ธนาคาร...……….......…..….…..………… สาขา ..….…..……….……....……….……..…..ลงวันที………………..…..……….............

 เช็ค

 แคชเชียร์ เช็ค

 ดร๊ าฟท์ (ลงวันทีไม่เกิน 7 พฤศจิกายน 2557)

เลขที.……………………………….……………................…ธนาคาร ...……….......…..….................…..………… สาขา ..….…..……….……....……….……..…..ลงวันที………………..…..……….............
 ออกใบหุ้นในนาม “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผู้ฝาก” สมาชิกผู้ฝากเลขที........................................ บัญชีซอขายหลั
ื
กทรัพย์เลขที ...........................................................................................
 ออกใบหุ้นในนามผู้จองซือ
 ออกใบหุ้นในนาม “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” โดยเข้ าบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 เพือข้ าพเจ้ า
ลงชือ …………………………………….…… เจ้ าหน้ าทีผู้รับมอบอํานาจ
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รายชือสมาชิกผู้ฝากหลักทรั พย์ กับ บริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํากัด
Update 30/06/2014
ผู้ฝากเลขที
ชือบริษัท
Participant No.
Company Name
002
บริษัท หลักทรัพย์ท ิสโก้ จํากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
003
บริษัท หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
004
บริษัท หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD
005
บริษัท หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
006
บริษัท หลักทรัพย์ ภัท ร จํากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
007
บริษัท หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
008
บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จํากัด (มหาชน)
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
010
บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จํากัด
MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
011
บริษัท หลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
013
บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไ อ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
014
บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒ นสิน จํากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
015
บริษัท หลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จํากัด
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
016
บริษัท หลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
019
บริษัท หลักทรัพย์ เคเคเทรด จํากัด
KKTRADE SECURITIES COMPANY LIMITED
022
บริษัท หลักทรัพย์ ทรีนิตีh จํากัด
TRINITY SECURITIES CO.,LTD.
023
บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากัด
SCB SECURITIES CO.,LTD.
026
บริษัท หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
027
บริษัท หลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
029
บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

BROKER
ผู้ฝากเลขที
ชือบริษัท
Participant No.
Company Name
030
บริษัท หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
032
บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบ ี (ประเทศไทย) จํากัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
034
บริษัท หลักทรัพย์ฟิล ลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
038
บริษัท หลักทรัพย์ เออีซ ี จํากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
048
บริษัท หลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
200
บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

211
213
224
225
229
230
244
247
248
924

SUB-BROKER
ผู้ฝากเลขที
ชือบริษัท
Participant No.
Company Name
243
บริษัท หลักทรัพย์ เพือธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
245
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
CUSTODIAN
ธนาคารซิตีhแบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
329
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
330
ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้แบงกิhงคอร์ปอเรชัน จํากัด (เพือตราสารหนีh)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์สิน
334
บริษัท หลักทรัพย์ เพือธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดีhยน)
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้ แบงกิhง คอร์ปอเรชัน จํากัด
336
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
337
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
339
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) (เพือรับฝากทรัพย์สิน)
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
340
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพือค้าตราสารหนีh)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จํากัด (มหาชน)
343
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพือรับฝากทรัพย์สิน
345
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร เดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ
425
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (เพือลูกค้า)
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้ฝากเลขที
ชือบริษัท
Participant No.
Company Name
236
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
242
บริษัท หลักทรัพย์ ซิตีhคอร์ป (ประเทศไทย) จํากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED)
301
302
303
304
305
308
312
316
320
326
328

บริษัท หลักทรัพย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย) จํากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.
บริษัท หลักทรัพย์บวั หลวง จํากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท หลักทรัพย์ซ ี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัท หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จํากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัท หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัท หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัท หลักทรัพย์ เคที ซีมโิ ก้ จํากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
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หนังสือมอบอํานาจ
สําหรับการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน)
ทําที...........................................................
วันที................................................................
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว/บริ ษัท).............................................................................................................. .............................
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที...........................................................................................................................................................
 เลขประจําตัวประชาชน / เลขทีหนังสือเดินทาง........................................................................................................................
 เลขทะเบียนนิติบค
ุ คล............................................................................................................................................................

อยูบ่ ้ านเลขที ...................................... ตรอก/ซอย ........................................... ถนน ................................................................
แขวง .............................................................................. เขต ..................................................................................................
จังหวัด ............................................. ประเทศ ................................................ รหัสไปรษณีย์ ....................................................
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ศิคริ นทร์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) จํานวน ............................................................หุ้น มีสทิ ธิในการจองซือ
หุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน ...............................................................หุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือรับรองสิทธิการจองซือ
หุ้นสามัญเพิมทุนทีออกโดยนายทะเบียนของบริษัทฯ
ข้ าพเจ้ าขอมอบอํานาจให้ (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน / เลขทีหนังสือเดินทาง ...........................................................................................................................
อยูบ่ ้ านเลขที ...................................... ตรอก/ซอย ........................................... ถนน ................................................................
แขวง .............................................................................. เขต ..................................................................................................
จังหวัด ............................................. ประเทศ ................................................ รหัสไปรษณีย์ ....................................................
เป็ นผู้รับมอบอํานาจโดยชอบด้ วยกฎหมายของข้ าพเจ้ า (“ผู้รับมอบอํานาจ”) ในการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน.....................หุ้น
แทนหรื อในนามของข้ าพเจ้ า ตลอดจนการลงนาม ทําการแก้ ไขหรือเพิมเติมข้ อความใดๆ ในใบจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน และชําระค่า
จองซือ รวมถึงการกระทําอืนใดอันจําเป็ นเพือให้ การจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าวลุลว่ งจนเสร็จการ
หนังสือมอบอํานาจฉบับนีมีผลบังคับใช้ ตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าวข้ างต้ น การกระทําใดๆทีผู้รับมอบอํานาจได้ กระทําลง
ภายใต้ หนังสือมอบอํานาจฉบับนีจะมีผลผูกพันข้ าพเจ้ าเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําการดังกล่าวด้ วยตนเอง
ลงชือ...................................................ผู้ถือหุ้น
(

)

ลงชือ....................................................ผู้รับมอบอํานาจ
(

)

หมายเหตุ : โปรดแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจ และ/หรื อ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้มอบอํานาจ และสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนาม พร้ อมสําเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ ซึงลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้ อง
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แผนทีตังของสถานทีรั บจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท ศิครินทร์ จํากัด (มหาชน)

โรงพยาบาลศิครินทร์
4/29 ม.10 ถ.ศรี นคริ นทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร: 1728, 0-2366-9900
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