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สารจากประธานกรรมการ
Message from The Chairman

ในยุคของ Disruptive Technology ทุกธุรกิจถูกไล่ล่าด้วยสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันในรูปแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อน แทบจะไม่รู้
ด้วยซ้ำ�ว่าเรากำ�ลังแข่งขันอยู่กับใคร อาทิผู้ประกอบการโรงแรมต้องแข่งขันกับบริษัทผู้ให้บริการรับจองห้องพักที่มีห้องพักมากที่สุด แต่ไม่มี
โรงแรมเป็นของตนเองแม้แต่ห้องเดียว หรือบริษัทผู้ให้บริการ Taxi ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ก็ไม่มีรถ Taxi ของตนเองแม้แต่คันเดียว เป็นต้น
ซึ่งการเผชิญกับการแข่งขันรูปแบบใหม่ที่ไม่คาดคิดมาก่อน ทำ�ให้หลายธุรกิจปรับตัวไม่ทัน และต้องล้มหายไป ลองนับดูว่าโทรศัพท์มือถือ
เครื่องเดียว สามารถทำ�ลายธุรกิจอื่น ๆ ให้ล้มหายไปอย่างนับไม่ถ้วน ในทางตรงกันข้ามโทรศัพท์มือถืออีกเหมือนกัน ได้สร้างธุรกิจใหม่ ๆ
อย่างนับไม่ถ้วน เช่นเดียวกับ Disruptive Technology จึงเป็นทั้งภาพบวก และภาพลบของธุรกิจ
ธุรกิจโรงพยาบาลแม้ Core Business ยังเป็นกระบวนการของการใช้คนให้บริการรักษาคนก็ตาม แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าในทุก
กระบวนการ Technology ได้เข้ามามีอิทธิพลเป็นอย่างมาก ทั้งกระบวนการรักษาคนไข้ กระบวนการเก็บข้อมูล และกระบวนการเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญเป็นอย่างยิ่งในการทบทวนกระบวนความคิด และกระบวนการทำ�งานของ
พนักงาน เพื่อให้ทันต่อพลังการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และกระแสนิยมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อให้มั่นใจว่าเรายังคงแข็งแรง
และยืนหยัดได้ในทุกสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่เกิดขึ้นใหม่
ในนามของคณะผู้บริหาร ใคร่ถือโอกาสนี้ขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา
นายเสนีย์ จิตตเกษม
ประธานกรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
In the Age of Disruptive Technology, every business is under siege by a competitive environment in unprecedented
ways. We do not even know whom we are competing with. For example, hotel operators must compete with booking
companies who have the highest room quantity and none of the rooms are theirs, or the largest taxi company in the
world doesn’t even own any of its taxis, etc. Faced with unexpected new forms of competition, many businesses are
unable to adjust quickly enough and disappear. Look at the mobile phone and the countless businesses it has damaged
or destroyed. On the other hand, mobile phones have established a countless number of new businesses as well. This
is Disruptive Technology and the positive and negative impact it can have on businesses.
Although the Core Business of hospitals still relies on people providing the treatment for its patients, it is
undeniably that Technology has greatly influenced every process, from patient care and data collection to reaching
the target customer.
For the past 2-3 years, the Company has put great emphasis on reviewing its thinking process and employee
working process to keep up with the changing power of technology and rapidly evolving trends. This is to ensure that
we remain strong and steadfast in every competitive environment that newly emerges.
On behalf of the Executive Committee, I would like to take this opportunity to thank every shareholder for
providing their great support all along.
							
Mr. Seni Chittakasem
Chairman of Sikarin Public Company Limited
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ประวัติความเป็นมา
บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2522 ภายใต้ชื่อ บริษัท สำ�โรงการแพทย์ จำ�กัด โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อดำ�เนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นจำ�นวน 16 ล้านบาท ได้เริ่มก่อสร้างอาคาร โรงพยาบาล ใน พ.ศ.2522 และสำ�เร็จ
สามารถดำ�เนินกิจการโรงพยาบาลได้ตั้งแต่ พ.ศ. 2524
ต่อมา เมือ่ พ.ศ.2528 บริษทั ฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทั มหาชน จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใต้ชอ่ื บริษทั 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 มีเตียงรองรับผู้ป่วยใน 235 เตียง มีศักยภาพรองรับผู้ป่วยนอกได้เฉลี่ย
2,800 คนต่อวัน
โรงพยาบาลรัทรินทร์ ตั้งอยู่เลขที่ 999/23-29 ตำ�บลบางปูใหม่ อำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 1 ไร่ 46 ตารางวา
เริ่มเปิดดำ�เนินการเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2536 มีเตียงรองรับผู้ป่วยใน 100 เตียง มีศักยภาพรองรับผู้ป่วยนอกได้เฉลี่ย 700 คนต่อวัน
โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 169 ถนนพิพัฒน์สงเคราะห์ 1 อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นอาคารสูง 11 ชั้น
บนเนื ้ อ ที ่ ใช้ ส อย 35,800 ตารางเมตร พร้อมลานจอดเฮลิค อปเตอร์ เปิดดำ�เนิน การ เมื่อวัน ที่ 10 สิงหาคม 2540 โดยได้ร ับเกียรติจาก
ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษมาลงนามในพิธีเปิด มีเตียงรองรับผู้ป่วยใน 120 เตียง มีศักยภาพรองรับผู้ป่วยนอก
ได้เฉลี่ย 700 คนต่อวัน

Nature of Business

th

History Sikarin Public Company Limited was founded on 15 March 1979 under the name Samrong Karnpat Co., Ltd.
as a private hospital with a registered initial capital of 16 million baht. Construction of the hospital began in 1979 and it
has been open for business since 1981.
Later in 1985, the company became a public company and entered the stock market under the name Sikarin Public
Company Limited. At present the company manages the following hospitals :
Sikarin Hospital, located at 4/29, Moo 10, Srinakarin Rd., Bang Na Sub-District, Bang Na District, Bangkok, on the
th
plot of land of 11 Rai 84 Square Wah. It officially opened on 16 December 1993 with 235 inpatient beds and capacity of
admitting 2,800 outpatients per day on average.

Rattarin Hospital, located at 999/23-29, Bang Pu Mai Sub-District, Mueang District, Samut Prakan Province, on the
st
plot of land of 1 Rai 46 Square Wah. It officially opened on 1 January 1993 with 100 inpatient beds and capacity of admitting
700 outpatients per day on average.
Sikarin Hat-Yai Hospital, located at 169 Nipatsongkhro 1 Rd., Hat Yai District, Songkhla Province. It is a 11-storey
th
building with a usage area of 35,800 sq.m. and a helipad. It officially opened on 10 August 1997 with His Excellency General
Prem Tinsulanonda, statesman and president of the Privy Council, endorsing the opening ceremony. The hospital has 120
inpatient beds and capacity of admitting 700 outpatients per day on average.
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บริการทางการแพทย์โรงพยาบาลศิครินทร์
โรงพยาบาลศิครินทร์เปิดให้บริการผู้ป่วยจำ�นวน 4 อาคาร รวมพื้นที่ให้บริการ 58,581 ตารางเมตร
อาคาร 1 ให้บริการศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ คลินิกอายุรกรรมทั่วไป ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉินและคลินิก
ศัลยกรรม ศูนย์กุมารเวช ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์ความงาม ศูนย์รังสีวินิจฉัย ห้องปฏิบัติการ ห้องผ่าตัด ห้องบริการไตเทียม ห้องกายภาพ หอผู้ป่วยหนัก
รวมทั้งหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ หอผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ และหอผู้ป่วยต่างประเทศ
อาคาร 2 ให้บริการ ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางสตรี ศูนย์ตรวจสุขภาพ ศูนย์ผู้มีบุตรยาก ห้องคลอด แผนกทารกแรกเกิด และหอผู้ป่วย
อาคาร 3 เป็นอาคารสร้างใหม่ 14 ชั้น บนเนื้อที่ 31,344 ตารางเมตร เริ่มเปิดให้บริการเมื่อกลางปี พ.ศ. 2558 เป็นส่วนปรับขยายให้บริการ
ที่มุ่งเน้นศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง อาทิ ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์หลอดเลือดสมองและระบบประสาท ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ ศูนย์ผ่าตัดโดย
การส่องกล้อง ศูนย์ตา หู คอ จมูก ศูนย์บริการลูกค้าต่างประเทศ บริการตรวจรังสี MRI และหอผู้ป่วย
อาคาร 4 คือ อาคารประกันสังคม ให้บริการผู้ป่วยด้านประกันสังคม บนเนื้อที่ 630 ตารางเมตร

Medical Services at Sikarin Hospital
Sikarin Hospital has 4 buildings that offer services to patients with a total service area of 58,581 sq.m. as follows.
Building 1 houses the Diabetes and Endocrinology Center, the Internal Medicine Clinic, the Orthopedics Center, the
Emergency and Trauma Center, the Surgery Clinic, the Children Center, the Dental Center, the Aesthetic Center, the center for
Diagnostic Radiology, the Laboratory, the Operating room, the Hemodialysis Unit, the Physical therapy Department, the Intensive Care Unit
which includes the cardiac intensive care unit, the post cardiac surgery patient ward and the International patient ward.
Building 2 houses the center for the Women’s Health Center, the Health (check-up) Center, the Center for Infertility,
the Delivery room, the Nursery Department, and Inpatient wards.
Building 3 is a newly built, 14-storey building situated on an area of 31,344 sq.m. It opened in mid-2015 as an expansion
that aims to provide specialized services in Internal Medicine such as the Center for Heart Diseases, the Center for cerebral
arteries and nervous system, the center for Gastrointestinal and Liver diseases, the Endoscopic surgery center, the center for
Ophthalmology and Otolaryngology, the International client service center, the MRI diagnosis service center and inpatient
wards.
Building 4 is a social security building that provides social security services to patients. It is situated on an area of
630 sq.m.
Total rooms and beds are as follows:
ห้องตรวจผู้ป่วยนอก (OPD)
100 ห้อง rooms
ห้องผู้ป่วยใน (Inpatient rooms)
235 เตียง beds
ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน (Emergency rooms)
9 เตียง beds
ห้องผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ (Cardiac Care Unit)
6 เตียง beds
ห้องผู้ป่วยหนัก (Intensive Care Unit)
16 เตียง beds
ห้องตรวจทันตกรรม (Dental Unit)
9 ห้อง rooms
ห้องบริการไตเทียม (Hemodialysis Unit)
14 เตียง beds
5 ห้อง rooms
ห้องผ่าตัด (Operating Room)
นอกจากนี้ได้เปิดให้บริการ OPD Midnight Clinic โดยเปิดถึง 24.00 น. ประกอบด้วย 3 คลินิกหลักคือ คลินิกอายุรกรรม คลินิกศัลยกรรม
และศูนย์กุมารเวช โดยมีแพทย์วุฒิบัตรเชี่ยวชาญเฉพาะทางอยู่ประจำ�ตลอด 24 ชั่วโมง
Furthermore, the OPD Midnight Clinic is open until 12.00 am and consists of 3 main clinics, including the Internal
Medicine Clinic, the Surgery Clinic, and the Childern Center with specialized physicians on duty 24 hours a day.
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ศูนย์รักษาโรคและบริการทางการแพทย์ Medical Center and Clinic

ศูนย์โรคหัวใจ
เป็นการเปิดบริการทางด้านการรักษาโรคหัวใจแบบครบวงจรตัง้ แต่การตรวจวินจิ ฉัย การทำ�หัตถการหลอดเลือดหัวใจ การผ่าตัดหัวใจ ครบวงจร
ในปี พ.ศ.2558 ให้บริการตรวจคัดกรองโรคหัวใจด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เช่นเครื่องตรวจคลื่นหัวใจ (EKG) เครื่องตรวจคลื่นหัวใจขณะออกกำ�ลังกายโดย
การวิ่งบนสายพาน (Exercise Stress Test) การใช้เครื่องที่มีเครื่องสะท้อนความถี่สูง (Echo) ที่สามารถดูการทำ�งานของหัวใจที่เป็นปัจจุบันและรายงาน
ผลได้ทันทีโดยมีอายุรแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจอยู่ประจำ�การและปรึกษาได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Heart Center

The center for heart diseases has been offering complete services for heart diseases, from diagnosis to cardiovascular
and cardiac surgery since 2015.
Services offered include heart disease screening with modern equipment such as electrocardiography (EKG), heart rate
monitor with a treadmill (Exercise Stress Test), and echocardiography (Echo) which offers real-time imagery of a beating heart.
Specialized physicians for heart disease are available on site for consultation 24 hours a day.

ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ
ให้บริการได้ทั้งในเวลาปกติและภาวะฉุกเฉินเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจอุดตันซึ่งเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ของการเสียชีวิตกะทันหัน ด้วยเครื่อง
มือที่ทันสมัยและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมงโดยมีบริการที่สำ�คัญๆ ดังนี้
- ฉีดสีดูเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจเพื่อวินิจฉัยเกี่ยวกับพยาธิสภาพของหลอดเลือดหัวใจ เช่น การตีบ อุดตัน
- ใส่สายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดหัวใจ
- ใส่สายสวนเพื่อรักษาลิ้นหัวใจที่ผิดปกติ
- รักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะโดยการจี้ด้วยกระแสไฟฟ้า
- ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดชั่วคราวและถาวร
- ใส่เครื่องกระตุกหัวใจในผู้ป่วยที่มีหัวใจหยุดเต้นหรือเต้นผิดจังหวะเป็นพักๆ
และโรงพยาบาลฯ ยังได้ต ั ้งเป้าหมายพัฒนาคุณภาพการรักษาโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดให้เทียบเท่ามาตรฐานการรักษาในระดับสากลทั้งนี้
โรงพยาบาลได้รบั การรับรองคุณภาพมาตรฐาน JCI ด้านโรคกล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute Myocardial Infraction) เมือ่ ปลายปี พ.ศ.2559
และจะครบรอบการตรวจรับรองซ้ำ�ปลายปี 2561
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Cardiac Catheterization Laboratory
It is open both during normal working hours and for coronary artery atherosclerosis, which is the cause of most sudden
deaths, utilizing the latest equipment and expert physicians on site 24 hours a day. Primary services are as follows:
Dye injection into coronary artery for diagnostic pathology such as thrombosis and atherosclerosis
Catheter insertion to expand coronary artery
Catheter insertion to treat abnormal heart valve
Heart arrhythmia treatment with electric shock
Insertion of temporary and permanent pacemaker
Application of defibrillator for patients with cardiac arrest or arrhythmia
The hospital is also committed to quality improvement in the treatment of myocardial infarction in accordance with international
standards. Furthermore, the hospital has received the JCI quality certification for acute myocardial infarction in late 2016 with
recertification due in late 2018.

ห้องผ่าตัดหัวใจ
สามารถผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ หรือเส้นเลือดแดงโป่งพองได้ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การผ่าตัดหัวใจโดยการใช้เครื่องอุปกรณ์หัวใจ และปอดเทียมขณะผ่าตัดด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และศักยภาพสูง

Heart Operating Room

The operating room is equipped for cardiac, cardiovascular and artery aneurysm surgeries both during normal and
emergency situations by a team of experienced and expert physicians and lungs during the operation together with the experienced
and high-efficient team of surgence.
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ศูนย์หลอดเลือดสมอง และระบบประสาท
โรงพยาบาลฯ ได้พัฒนาศูนย์หลอดเลือดสมองและระบบประสาทเรื่อยมาเริ่มจากมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือดสมองและระบบ
ประสาท เป็นจำ�นวนถึง 4 ท่าน ต่อมาในปี พ.ศ.2558 ได้เพิ่มเครื่องมือที่จะทำ�ให้การตรวจมีความครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้นทั้งเครื่องตรวจการทำ�งานของ
สมอง (EEG) เครื่องตรวจการนำ�ของเส้นประสาท (EMG) เครื่อง CT 128 Slide และล่าสุดคือ เครื่อง MRI (Magnetic Resonance Imaging)
นับว่าเป็นศูนย์หลอดเลือดสมองและระบบประสาททีม่ ศี กั ยภาพทีส่ ดุ ในย่านนี้ นอกจากนัน้ ยังได้รบั การรับรองกระบวนการรักษาโรคหลอดเลือด
สมองตีบอุดตันเฉียบพลันเทียบเท่าในระดับมาตรฐานสากลจาก JCI โดยที่ผู้ป่วยที่มีอาการชา แขนขาอ่อนแรง มุมปากตก พูดไม่ชัด ถ้ามาพบแพทย์และ
ทีมสหสาขาเพื่อให้การรักษาและวินิจฉัยอย่างรีบด่วนและทันท่วงที ภายในเวลาทีก่ ำ�หนดท่านอาจมีโอกาสกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ ทั้งนี้ศูนย์หลอด
เลือดสมองและระบบประสาท ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 อาคาร 3

Neurology Center and Stroke Center
The hospital has been continuously developing the Neurology Center and Stroke Center, starting from four physicians
with expertise in stroke and diseases of the nervous system. Later in 2015, additional equipment was procured to further
compliment diagnosis, such as Electroencephalography (EEG), Electromyography (EMG), CT 128 Slide machine, as well as the
latest addition, the MRI (Magnetic Resonance Imaging) scanner.
This is arguably the most capable center for cerebral arteries and nervous system in the region. Furthermore, the center
has received the international standard certification from JCI for acute stroke treatments. Patients who are experiencing
numbness, weakness of the limbs, drooping of mouth corner, or slurred speech and immediately seek medical assistance for
prompt diagnosis and treatment within a set period of time may be able to return to live a normal life. The center for Cerebral
Arteries and Nervous System is located on the 2nd floor of Building 3.

ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ
โรคเบาหวานเป็นโรคทีพ่ บมากเป็นอันดับ 3 ของโรงพยาบาลศิครินทร์ เพือ่ ให้การรักษาโรคเบาหวานมีคณ
ุ ภาพมากทีส่ ดุ โรงพยาบาลฯ ได้พฒ
ั นา
คุณภาพกระบวนการรักษาจนได้รับการรับรองในระดับมาตรฐานสากลจาก JCI เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 จากศักยภาพของทีมแพทย์
ผูเ้ ชีย่ วชาญและทีมสหสาขา ทำ�ให้มกี ารขยายความรูเ้ รือ่ งโรคเบาหวานไปสูช่ มุ ชนมากขึน้ และจัดเป็นศูนย์ที่มีมาตรฐานด้านการรักษาโดยแพทย์ผู้ชำ�นาญ
การเฉพาะทางและมีมาตรฐาน การดูแลผู้ป่วยที่มีคุณภาพสูงแห่งหนึ่ง

Diabetes and Endocrinology Center
Diabetes is the 3rd most common disease at Sikarin Hospital. In order to most effectively treat diabetes, Sikarin Hospital
th
has improved the quality and treatment process and has been awarded the JCI certification for international standards on 28
November 2015. The highly skilled team of physicians and the multidisciplinary team helped to more widely educate the community
about diabetes. It is considered one of the centers with high patient treatment quality standards operated by medical specialists.
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ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
โรงพยาบาลฯ ได้ปรับปรุงศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ โดยได้ย้ายมาเปิดบริการที่ชั้น 1 อาคาร 3 ที่สร้างใหม่โดยรวม OPD และ
ห้องส่องกล้องเข้าด้วยกันเพื่อความสะดวกของผู้ป่วยและญาติมากขึ้น และได้เพิ่มเครื่องมือที่ทันสมัย ของศูนย์สอ่ งกล้องเพือ่ ทำ�การรักษาได้มากขึน้ ดังนี้
• การส่องกล้องเพื่อวินิจฉัยและค้นหาโรคในระบบทางเดินอาหาร
• การส่องกล้องและตัดชิ้นเนื้อหรือติ่งเนื้อในระบบทางเดินอาหาร
• การส่องกล้องเพื่อรักษาภาวะเลือดออกในกระเพาะอาหาร
• การตรวจระบบทางเดินอาหารและลำ�ไส้เล็กโดยการกลืนแคปซูล
• การตรวจหาแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหาร
• การตรวจและวินิจฉัยโรคระบบทางเดินอาหาร

GI & Scope Center
The hospital has improved the center for gastrointestinal and liver diseases by relocating it to the 1st floor of the newly
built Building 3. The OPD and endoscopy rooms have been merged together to further facilitate the convenience of patients and
relatives. The latest equipment has also been added to the endoscopy center to enable more treatments as follows:
• Endoscopy for diagnose and find the disease in the Gastrointestinal tracy.
• Endoscopy to cut the tumor in the Gastrointestinal tract
• Endoscopy to cure the condition of Gastrointestinal hemorrhage
• Examination on the Gastrointestinal tract and small intestine by swallowing the capsule
• Examination on bacteria in the Gastrointestinal tract
• Examination and diagnosis in the Gastrointestinal tract
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ศูนย์ผ่าตัดโดยการส่องกล้อง

การผ่าตัดผ่านกล้องแบบแผลเล็ก โรงพยาบาลฯ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่าตัดผ่านกล้อง ทั้งด้าน ศัลยกรรมทั่วไป เช่น ผ่าตัดถุงน ้ำ�ดีผ่านกล้อง
ผ่าตัดไส้ติ่งผ่านกล้อง ผ่าตัดไส้เลื่อน หรือการผ่าตัดทางสูตินรีเวช เช่น ผ่าตัดก้อนเนื้อในมดลูกผ่านกล้อง โดยให้คำ�ปรึกษาได้ทุกวัน

Mini Invasive Surgery Center
This is a small-incision surgery through endoscopy. The hospital has employed physicians specializing in endoscopic
surgery such as general surgery, including gallbladder and appendix surgery through endoscopy, hernia surgery, or gynecology
surgery such as surgical removal of lump in the uterus through endoscopy. Consultation is available every day at the endoscopic
surgery center.

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 อาคาร 1 ปัจจุบันโรงพยาบาลศิครินทร์ ได้ขยายห้องตรวจของศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อเป็นจำ�นวน 6 ห้องตรวจ เพื่อ
รองรับผู้รับบริการที่มีจำ�นวนมากขึ้น พร้อมทั้งได้ขยายแผนกกายภาพบำ�บัด เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องกระดูกและกล้ามเนื้อ นอกจากนี้ได้ลงทุน
ทางด้านเครื่องมือผ่าตัดกระดูก เช่น การผ่าตัดกระดูกโดยการใช้กล้อง การเปลี่ยนข้อเข่า-ข้อสะโพก การผ่าตัดทางกระดูกที่ได้รับอุบัติเหตุ เป็นต้น

Orthopedics Center
Located on the 1st floor of Building 1, Sikarin hospital has expanded the consultation and diagnostic rooms at the orthopedics
center into 6 consultation and diagnostic rooms to accommodate the increased number of patients. Furthermore, the physical
therapy department has been expanded to accommodate patients with bones and muscle issues. Further investment has also
been made for orthopedics equipment such as bone surgery through endoscopy, knee and hip joint replacement, surgery for
injured bones, etc.
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ศูนย์ทันตกรรม
เป็นศูนย์ทันตกรรมครบวงจร โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบทุกด้านของบริการทันตกรรม ให้ความสำ�คัญกับการป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่
จะเกิดขึ้นจากการรักษาทางทันตกรรม ด้วยมาตรฐานการรักษาที่ทันสมัย มั่นใจความสะอาดและปลอดเชื้อ สะดวกในการนัดหมายโดยสาขา
ทางทันตกรรมที่เปิดให้บริการมีดังนี้
• 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
โดยในปี 2560 โรงพยาบาลได้นำ�เทคโนโลยีการจัดฟันแบบ Invisalign จากประเทศสหรัฐอเมริกา มาให้บริการผู้ป่วยที่ต้องการการจัดฟันแบบใส
ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น

Dental Center
This is a complete service Dental Center with specialized physicians from every field of dental service. Protection
from complications during dental treatment is emphasized through modern treatment standards which ensure cleanliness and
sterility. Making an appointment is also convenient. The Dental Center offers the following services:
• General dentistry such as tooth filling and removal, plaque removal and tooth coating
• Periodontal dentistry such as scurvy
• Orthodontics for both the External and Internal, with clear aligners also offered
• Dental tooth services such as removable dentures, dental bridges, crown and dental implants
• Endodontic dentistry
• Pediatric dentistry such as deciduous teeth care and insertion of space maintainers
• Oral surgery such as wisdom tooth extraction, oral cavity surgery and accidental injuries to oral cavity and jaws
In 2017, the hospital began using Invisalign’s orthodontics technology from the United States to offer a more natural and
clear look to orthodontics patients.
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ศูนย์รังสีวินิจฉัย
โรงพยาบาลศิครินทร์ ได้ขยายทางด้านการตรวจทางรังสีให้ครอบคลุมมากขึ้น รวมทั้งเปลี่ยนระบบจากการพิมพ์แผ่นฟิล์ม เป็นระบบ
Digital เพื่อให้แพทย์สามารถแปลผลการตรวจได้อย่างรวดเร็วและสะดวกกับการเก็บแผ่นฟิล์มมากขึ้น กรณีผู้ป่วยต้องการผลไปให้แพทย์ท่านอื่น
สามารถนำ�กลับในรูปแบบแผ่นซีดีได้ โดยปัจจุบันโรงพยาบาลฯ มีเครื่องเอกซเรย์ที่ให้บริการครอบคลุมมากที่สุดในย่านนี้ ทั้งเครื่อง CT 128 Slide
และเครื่อง MRI ที่นำ�เข้าใหม่ล่าสุดในปี พ.ศ.2558

Diagnostic Radiology Center
Sikarin Hospital has expanded diagnostic radiology to enable broader diagnosis as well as digitizing printed films, enabling
a faster diagnosis by physicians and making film storage more convenient. Results are also available on a CD format in case
patients want to take them to other physicians. The hospital currently has the widest range of x-ray machines in the region such
as the CT 128 Slide machine and MRI scanner that was recently procured in 2015.
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ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 อาคาร 2 เป็นศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจรรูปแบบ One Stop Service มีบริการเอกซเรย์ เจาะเลือด และอื่นๆ อยู่ในพื้นที่
เดียวกัน ให้บริการแบบกระชับรวดเร็วและได้รับผลการตรวจในรูปแบบที่เป็นเล่มหรือผ่านแอพพลิเคชั่น โดยให้บริการตรวจสุขภาพทัว่ ไป ตรวจสุขภาพ
ก่อนเข้างาน ตรวจสุขภาพก่อนทำ�ประกัน ตรวจสุขภาพเพื่อไปต่างประเทศ และค้นหาโรคเบื้องต้น พร้อมบริการอาหารว่างเพื่อสุขภาพระหว่างรอผล
เลือดและเอกซเรย์

Health Center (Check-up)
Located on the 2nd floor of Building 2, it is a one stop service center offering x-ray tests, blood tests and others in the
same area. Services are efficient and fast, with results delivered in a printed report or through an application. Services offered
include general health check-up, pre-employment health check-up, pre-insurance coverage health check-up, health check-up
prior to overseas travel, and preliminary screening for early treatment. Healthy snacks are also available while waiting for blood
and x-ray results.
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ห้องปฏิบัติการ
ให้บริการตรวจเลือดและสิ่งส่งตรวจทุกชนิดเพื ่อให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและรองรับสิ่งส่งตรวจ
(Specimen) ได้มากกว่า 10,000 Specimen ต่อวัน รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพภายใน ได้มาตรฐานของการวิทยาศาสตร์การแพทย์และพัฒนาการ
รายงานผลการตรวจ โดยแพทย์ ส ามารถดู ผ ลการตรวจจากระบบคอมพิ ว เตอร์ โ ดยตรงทำ � ให้ ล ดความคลาดเคลื่ อ นของผลการตรวจได้มากขึ้น
นอกจากนี้ยังให้บริการเลือดและส่วนประกอบของเลือดที่รวดเร็ว ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน โดยในปี 2560 โรงพยาบาลได้ขยายจุดบริการ
เจาะเลือดที่อาคาร 1 ชั้น 1 โดยเพิ่มจุดเจาะเลือด 5 – 6 จุด เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มากขึ้นรวมถึงเพิ่มความรวดเร็วในการส่งหลอดเลือด ทำ�ให้ระยะ
เวลาในการรอผลเลือดลดลงได้มาก

Laboratory
The laboratory offers blood tests including all kinds of specimens for prompt diagnosis by physicians with the latest
equipment, which is capable of processing over 10,000 individual specimens per day. Internal quality audits also ensure
conformity with medical science standards and improvement of reports. Physicians can view the results through a computer
system which further reduces errors from test results. Blood and its components are also quickly processed both during
normal and emergency situations. In 2017, the hospital increased the blood sampling points on the 1st floor of Building 1 by
5-6 points to accommodate more patients and further expedite the delivery of blood samples, reducing the waiting period
for blood results.
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ศูนย์ตา หู คอ จมูก
ตา หู คอ จมูก นับเป็นอวัยวะสำ�คัญต่อการดำ�รงชีวิต จึงต้องการการตรวจรักษาอย่างละเอียดด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง
พร้อมเครื่องมือในการตรวจรักษาอย่างทันสมัย นอกจากนี้ ยังมีจักษุแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่งและเสริมเบ้าตาและเปลือกตา จักษุแพทย์
เฉพาะทางด้านต้อหิน ด้านกระจกตา และด้านจอประสาทตาด้วย โดยศูนย์ตา หู คอ จมูก ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 อาคาร 3

EENT Center
The eyes, ears, throat and nose are important organs essential to life and therefore require precise diagnosis and treatment
by specialized and highly experienced physicians with modern equipment. Ophthalmologists specializing in cosmetic surgery
for the eye sockets and eyelids, as well as ophthalmologists specializing in glaucoma, cornea and optic nerves, are available
at the center on the 2nd floor of Building 3.

ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางสตรี
ตั ้ ง อยู ่ บ ริ เวณ ชั้น 1 อาคาร 2 บริการตรวจรักษาสตรีอย่างครบวงจร ประกอบด้วยศูน ย์ร ักษาโรคทางนรีเวช ศูน ย์ค ุณแม่ตั้งครรภ์
ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช และศูนย์ผู้มีบุตรยากบริเวณชั้น 3 อาคาร 2 มีสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ครบทุกสาขา โดยเฉพาะศูนย์ผู้มี
บุตรยาก โรงพยาบาลศิครินทร์ ได้ปรับเป็นศูนย์การแพทย์ครบวงจรมีห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนเป็นของโรงพยาบาลเอง ทำ�ให้บริการด้านผู้มีบุตร
ยากมีความสะดวกสบายมากขึ้น

Woman’s Health Center

st
Located on the 1 floor of Building 2, it offers full diagnosis and treatments for women, including the center for
gynecological diseases, the center for pregnant mothers, the center for gynecological surgery through endoscopy, and the
center for infertility (on the 3rd floor of Building 2). Expert obstetricians from every field are available, especially at the center
for infertility which the Sikarin hospital has adapted into a full service center with an in-house embryo culture laboratory to
further facilitate the convenience of infertility patients.
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ศูนย์กุมารเวช
ศูนย์กุมารเวช เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 7.00 น. ถึง 24.00 น. พร้อมกุมารแพทย์ทุกสาขาตลอด 24 ชั่วโมง คนไข้เด็กนับเป็นคนไข้ที่มี
จำ�นวนมากในแต่ละวัน จึงเป็นอีกหนึ่งศูนย์ที่โรงพยาบาลฯ ให้ความสำ�คัญ มีการจัดพื้นที่เฉพาะแยกกันระหว่างเด็กป่วยและเด็กที่มาฉีดวัคซีน หรือมา
ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านอื่นๆ พร้อมทั้งจัดสถานที่ตรวจให้เป็นเมืองแห่งจินตนาการของเด็ก เพื่อสร้างบรรยากาศให้คนไข้เด็กคลายกังวลจากการพบ
แพทย์ โดยศูนย์กุมารเวช ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 อาคาร 1 โดยในปี 2560 โรงพยาบาลได้ขยายและปรับปรุงพื้นที่ โดยเพิ่มจำ�นวนห้องตรวจถึง 12 ห้องตรวจ
เพิ่มพื้นที่ห้องพ่นยา เช็ดตัวให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น ทั้งยังได้เพิ่มแพทย์เฉพาะทางโรคภูมิแพ้ และทางเดินหายใจในเด็ก เพื่อให้การรักษาอย่างครบ
วงจร

Children’s Center
The center is open from 7.00 a.m. to 12.00 a.m. with 24 hours expert pediatricians from every field. Since there are many
children patients every day, this is another center that the hospital has put an emphasis on by separating the area exclusively
for ill children and those seeking vaccination or advice from medical specialists. The examination area has also been designed as
a city of imagination for the children to create an atmosphere that lessens the stress from a hospital visit. The pediatrics center
is located on the 2nd floor of Building 1 and has been renovated and expanded in 2017 with 12 more examination rooms, as
well as a larger, more private spraying and drying room. There are also more physicians specializing in allergy and respiratory
diseases in children to offer a complete range of treatments.
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ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และคลินิกศัลยกรรม
โรงพยาบาลฯ ได้ตระหนักถึงความพร้อมและความสำ�คัญในการดูแลผูป้ ว่ ยอย่างเร่งด่วนและทันท่วงทีโดยคำ�นึงถึงความปลอดภัยและโอกาสใน
การรอดชีวิตของผู้ป่วย จึงได้จัดให้มีแพทย์ที่มีประสบการณ์หลายสาขาและทีมสหวิชาชีพ พร้อมดูแลผู้ป่วยในเวลาฉุกเฉิน นอกจากนี้มีบริการรถพยาบาล
ฉุกเฉินรับ-ส่ง ผูป้ ว่ ยมาโรงพยาบาลฯ เตรียมแพทย์เฉพาะทางเวชปฏิบตั ฉิ กุ เฉินประจำ�ทีศ่ นู ย์อบุ ตั เิ หตุ-ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ท่านได้รับการแก้ไข
ภาวะฉุกเฉินอย่างทันท่วงทีและเหมาะสม สำ�หรับผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางโรคหลอดเลือดสมองตีบ อุดตัน เฉียบพลัน จะสามารถเข้าถึงบริการ การ
ตรวจวินจิ ฉัย และรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางได้อย่างรวดเร็ว สามารถลดอัตราการเสียชีวติ และความพิการได้ จนได้รบั การรับรองการรักษาโรคนีเ้ ทียบเท่า
ระดับสากล (JCI – CCPC - Primary Stroke Program) ในปี 2557 และสามารถผ่านการตรวจรับรองซ้ำ�อีกครั้งเป็นอย่างดีในปี 2560
สำ�หรับผูป้ ว่ ยทีม่ ภี าวะฉุกเฉินทางด้านโรคหลอดเลือดหัวใจสามารถเข้าถึงบริการ ตรวจวินจิ ฉัยและรักษาได้อย่างรวดเร็ว เช่นกัน โดยโรงพยาบาล
ได้พัฒนาศูนย์การแพทย์เฉพาะทางหัวใจ เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน เฉียบพลัน ได้รับการใส่ขดลวดเพื่อขยายหลอดเลือด ช่วยลดอัตรา
การเสียชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้ โดยผ่านการตรวจรับรองของสมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศไทย และในระดับสากล (JCI – CCPC – Acute Myocardial
Infarction) ในปี 2559

Emergency and Trauma Center
The hospital values the readiness and importance of prompt treatment for patients by taking into account the safety
and survival chances of the patients and has therefore arranged for experienced physicians in various fields and multidisciplinary
teams who are ready to promptly treat patients in an emergency situation. Furthermore, an ambulance service is also available
for transporting patients to and from the hospital, with physicians specializing in emergency medicine on duty at the emergency
department 24 hours a day so that patients can receive prompt and appropriate treatment during an emergency situation. Patients
with acute stroke can be quickly diagnosed and treated by specialist physicians to reduce mortality and disability rates according
to the certification of international standards (JCI-CCPC – Primary Stroke Program) awarded to the hospital in 2014 as well as a
recertification in 2017 which the hospital was able to pass well.
Patients with a coronary artery emergency can also be quickly diagnosed and treated as well. The hospital has
developed the Heart Center where patients with acute myocardial infarction can receive a coronary stent to expand the blood
vessel, which helps to reduce the mortality rates for this group of patients. The operation has been certified by the Heart
Association of Thailand as well as internationally (JCI-CCPC – Acute Myocardial Infarction) in 2016.
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ศูนย์ความงามศิครินทร์
บริการด้านศัลยกรรมความงาม และผิวหนัง ด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ และเทคโนโลยีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงและทันสมัย มั่นใจในความ
สะอาดและปลอดภัย ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านศัลยกรรมและความงามโดยจัดสถานทีเ่ ป็นแบบ One Stop Service เพือ่
ความสะดวก และเป็นส่วนตัวแก่ผู้รับบริการ โดยศูนย์ความงามศิครินทร์ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 อาคาร 1

Sikarin Aesthetic Center
The center offers cosmetic surgery and skin treatment with medical innovation and high quality and the latest equipment,
ensuring cleanliness and safety under the close supervision of a team of physicians specializing in cosmetic surgery. This is a one
stop service center for the convenience and privacy of the patients. The center is located on the 2nd floor of Building 1

ศูนย์บริการลูกค้าต่างประเทศ
ตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 อาคาร 3 ให้บริการลูกค้าต่างประเทศ ทั้งที่พักอาศัยในเมืองไทยและผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ โดยแพทย์ผู้ชำ�นาญ
การรักษาที่มีมาตรฐาน ด้วยภาษาต่างประเทศ พร้อมบริการล่ามหลายภาษา เพื่อสะดวกในสื่อสารและการรักษา นอกจากนี้ยังมีบริการประสานงานและ
อำ�นวยความสะดวกในการเดินทางไปและมาจากต่ า งประเทศด้ ว ย ทำ �ให้ในปีน ี ้ม ีชาวต่างประเทศให้ความสนใจและเชื่อมั่นเดินทางเข้ามารักษาที่
โรงพยาบาลศิครินทร์เป็นจำ�นวนมาก

International Medical Center
Located on the 2nd floor of Building 3, the center offers services to foreign clients both for those residing in Thailand and
those who travelled from another country, with experienced physicians and quality standards through foreign languages. Interpreters in various languages are also available to facilitate communication and treatments. Furthermore, a coordination service
is also available to assist in inbound and outbound international travels, which has resulted in this year having a larger number
of foreigners who are interested and have confidence in traveling to receive treatments at Sikarin Hospital.
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บริการพิเศษอื่นๆ
นอกเหนือจากการให้บริการตรวจรักษาโรคตามแผนกต่างๆ สำ�หรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในตามที่กล่าวข้างต้น โรงพยาบาลยังมีการให้บริการ
พิเศษอื่นๆ เพื่ออำ�นวยความสะดวกแก่ลูกค้าดังต่อไปนี้
• บริการหน่วยตรวจสุขภาพนอกสถานที่ : นอกจากการตรวจสุขภาพในศูนย์ตรวจสุขภาพภายในโรงพยาบาลแล้ว โรงพยาบาลยังให้
บริการตรวจสุขภาพ ณ ที่ทำ�การของลูกค้าโดยตรง กลุ่มลูกค้าประกอบไปด้วยอาคารสำ�นักงานและโรงงานต่างๆ ที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดชลบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นต้น การตรวจสุขภาพนอกสถานที่จะเน้นตรวจครั้งละเป็นจำ�นวนมากในวันเดียวกัน
ซึ่งโรงพยาบาลสามารถตรวจได้ประมาณ 3-4 แห่งต่อวัน ด้วยระบบการตรวจที่ทันสมัย เช่น ลงทะเบียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และใช้ระบบบาร์โค้ด
ในการบันทึกผล ซึ่งนอกจากตรวจได้ครั้งละจำ�นวนมากแล้ว ยังมีความถูกต้องแม่นยำ�สูงอีกด้วย

Other Special Services
In addition to consultation and treatments in various departments for inpatients and outpatients as mentioned above,
the hospital also offers other special services for the convenience of clients as follows :
• Mobile Health check-up Service : In addition to the health check-up service at the hospital’s health check-up center,
the hospital also offers health check-ups directly at the business office of clients. This client group includes office buildings and
various factories within the Bangkok Metropolitan Region and nearby provinces such as Chonburi Province and Chachoengsao
Province Mobile Health Check-up Service are usually carried out for a large number of people in one day. The hospital is capable
of doing approximately 3-4 sites per day using up-to-date screening systems such as computerized registration and barcoded
results that not only enable mass screening but also ensure a high level of accuracy as well.
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• การให้บริการผู้ป่วยประกันสังคม : ปัจจุบนั มีผปู้ ระกันตนทีล่ งทะเบียนเลือกโรงพยาบาลศิครินทร์จ�ำ นวน 130,000 คน มีอตั ราการใช้บริการ
ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละ 700 คน ทั้งนี้ภายหลังจากที่ได้ขยายอาคารบริการผู้ป่วยประกันสังคม ส่งผลให้ผู้ประกันตนมีความสะดวกสบายมากขึ้น รวมถึงการ
ขยายเวลาบริการเพื่อให้ ผู้ประกันตนได้รับความสะดวกจากเดิมบริการเวลา 08.00-20.00 น. เป็น 07.00-22.00 น. ปัจจุบันโรงพยาบาลมีโควต้าตามมติ
ของสำ�นักงานประกันสังคมอยูท่ ่ี 130,000 คน และปัจจุบนั มีผปู้ ระกันตนต้องการเลือกโรงพยาบาลศิครินทร์มากกว่า 130,000 คน สำ�นักงานประกันสังคม
จึงมีมติให้โรงพยาบาลเพิ่มจำ�นวนการรับผู้ประกันตนเป็น 140,000 คน เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้ผู้ประกันตน ที่อยู่ละแวกใกล้เคียงโรงพยาบาล อย่างไร
ก็ตามโรงพยาบาลมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการผู้ป่วยประกันสังคมให้ได้มาตรฐานสูงสุดและจะยังคงรักษาศักยภาพไว้เท่าที่ประกันสังคมอนุมัติ ในปีที่ผ่าน
มาได้เพิม่ คลินกิ เฉพาะทางทีอ่ าคารประกันสังคม เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยสะดวกและเข้าถึงบริการได้เร็วขึน้ จากการปรับปรุงบริการดังกล่าว ทำ�ให้โรงพยาบาลศิครินทร์
ผ่านการตรวจประเมิน จากสำ�นักงานประกันสังคมด้วยคะแนน สูงถึง 98.17 % จากคะแนนเต็ม 100 % และได้ขยายการรักษาสู่แพทย์เฉพาะทางระดับ
ตติยภูมจิ นสามารถทำ�การรักษาผูป้ ว่ ยทีซ่ บั ซ้อนได้เอง เหลือส่งต่อโรงพยาบาลทีม่ ศี กั ยภาพสูงกว่าเพียงบางส่วน ทำ�ให้ผปู้ ระกันตนได้รบั การรักษาทีส่ ะดวก
รวดเร็วขึ้น
• Social security service for patients : Currently there are 130,000 people who chose Sikarin Hospital for their Social Security
insurance coverage, with 700 outpatients daily on average. Furthermore, the expansion of the Social Security Building has increased
the comfort of insured patients while the expanded service hours of 7:00 am to 10:00 pm up from 8:00 am to 8:00 pm has also
increased the convenience of insured patients as well. The hospital currently has a quota of 130,000 patients as per the Social
Security Office Resolution but there are over 130,000 insured patients who wished to choose Sikarin Hospital. Because of this, the
Social Security Office has passed a resolution to increase the hospital’s quota to 140,000 insured patients, in order to facilitate the
convenience of insured patients within the hospital’s vicinity. However, the hospital is committed to treat social security patients
to the highest standards and will maintain its performance to the levels determined by the Social Security Office. In the past
year, a specialty clinic was added to the Social Security Building so that patients can access the services more conveniently and
quickly. Because of this, Sikarin hospital has passed an audit from the Social Security Office with a 98.17% score from the total
score of 100%. The hospital has also expanded its specialized tertiary care and can now offer treatments for complex cases with
only some patients sent to more specialized hospitals. This has made treatments faster and more convenient for social security
patients.
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• ห้องอาหารศิการ ฟูด้ คอร์ท และ ศิการ take home : จากการขยายตัวเพิม่ ขึน้ ของผูร้ บั บริการปัจจุบนั ภายในโรงพยาบาลศิครินทร์ จึงมีรา้ นค้า
ทีใ่ ห้บริการอาหารจำ�นวน 3 แห่ง (ไม่รวมแผนกอาหารทีบ่ ริการอาหารผูป้ ว่ ยโดยตรง)
• บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน : ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์กู้ชีพฉุกเฉินที่ครบครัน
ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูง
• แผนกลูกค้าสัมพันธ์ต่างประเทศ : ประกอบไปด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านภาษา ได้แก่ ภาษาจีน ญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ และภาษาอาหรับ
เพือ่ ให้บริการด้านข้อมูลโรงพยาบาลและความรูท้ ว่ั ไปแก่ลกู ค้าต่างชาติทเ่ี ข้ามาใช้บริการ บริการระบบลูกค้าสัมพันธ์ประจำ�หอพักผูป้ ว่ ย (ward) : ทำ�หน้าที่
เป็นตัวแทนลูกค้าที่เข้ามานอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิครินทร์ ส่งผลให้ลูกค้าสามารถสื่อสารและให้คำ�แนะนำ� เสนอแนะต่างๆ ได้สะดวกและง่าย
• แผนกเวชภัณฑ์ปลอดเชือ้ (CSSD) ในปี 2560 โรงพยาบาลได้ท�ำ การปรับปรุงแผนก CSSD ให้มขี นาดกว้างขวางมากขึน้ และถูกต้องตามหลัก
การออกแบบระบบในระดับสากลเพื่อรองรับการผ่าตัดที่มากขึ้นและมีแผนจะขอการรับรองมาตรฐาน CSSD ในระดับสากลภายในปี 2561
โรงพยาบาลศิครินทร์ ได้มุ่งเน้นและปรับปรุงพัฒนาด้านการแพทย์ให้ทันสมัยตามมาตรฐานสากล พร้อมพัฒนาบุคลากร ให้สามารถให้บริการ
ได้ถูกต้องด้วยหลักวิชาการทางการแพทย์เพื่อความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้รับบริการ และยังมุ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้าประดุจครอบครัว จนได้ผ่านการ
รับรองมาตรฐานโรงพยาบาลในประเทศ HA (Hospital Accreditation) และมาตรฐานโรงพยาบาลสากล JCI (Joint Commission International) ดังนี้
• ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI ทั้งระบบ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 จนถึงปัจจุบัน
• ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI ด้านโรคหลอดเลือดในสมองตีบอุดตันเฉียบพลัน (Primary Stroke Program) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน
พ.ศ.2557 และผ่านการตรวจรับรองซ้ำ�ในปี 2560
• ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI ด้านโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 (Diabetes Mellitus Program) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 และจะครบ
รอบตรวจรับรองซ้ำ�ภายในปี 2561
• ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI ด้านโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute Myocardial Infarction (AMI) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน
• Sikarn cafeteria, food court and Sikarn take home : The hospital currently has 3 restaurants within its premises to
serve an increased number of customers (not including the food department which directly serves the patients).
• Emergency ambulance service : Available for transporting patients 24 hours a day with up-to-date and highly efficient
equipment and emergency life support system.
• Foreign client service department : Complete with a team of language specialists including Chinese, Japanese, English
and Arabic Language to provide hospital and general information to foreign clients at the Patient Ward’s Foreign Client Service
Center, they act as representatives to provide inpatient clients receiving treatment at Sikarin Hospital with communication assistance and suggestions in an easy and convenient manner.
• Central sterile services department (CSSD) : In 2017, the hospital renovated the central sterile services department
(CSSD) by expanding the area according to international design standards to support more surgical operations. The hospital plans
to request an international CSSD certification in late 2018.
Sikarin Hospital is committed to improving its medical capabilities according to modern international standards and training its personnel to correctly provide services to customers per medical science standards in order to ensure the highest level of
safety for customers. Further emphasis is also placed on treating customers like a family for which the hospital has received an
HA (Hospital Accreditation) certification domestically as well as JCI (Joint Commission International) certifications internationally
as follows:
• Certified with JCI standards for entired system on 24th November 2012 to present
• Certified with JCI standard for the Primary Stroke Program on 26th November 2014 and Re - accreditation in 2017
• Certified with JCI standard for the Diabetes Mellitus Program on 28th November 2015 with Re - accreditation due in 2018
• Certified with JCI standard for the Acute Myocardial Infarction (AMI) on 11st November 2016 to present
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บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรัทรินทร์

โรงพยาบาลรัทรินทร์ เปิดให้บริการด้วยขนาด 100 เตียง ตัง้ อยูบ่ นถนนสุขมุ วิท-สายเก่า กม.ที่ 34 อยูห่ า่ งจากโรงพยาบาลศิครินทร์ 16 กิโลเมตร
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 25-30 นาที บริษัทฯจึงมีนโยบายให้โรงพยาบาลศิครินทร์และโรงพยาบาลรัทรินทร์ ใช้ทรัพยากรทุกชนิดที่จำ�เป็นร่วมกันได้ โดย
บริการที่โรงพยาบาลรัทรินทร์ใช้บริการร่วมกับทางโรงพยาบาลศิครินทร์ อาทิ อาหารผู้ป่วย ระบบซักรีดเสื้อผ้าผู้ป่วยและงานผ้าต่างๆ ระบบการนึ่งฆ่าเชื้อ
อุปกรณ์การแพทย์และห้องผ่าตัด อุปกรณ์การแพทย์ ระบบคลังสินค้ายาและเวชภัณฑ์ เป็นต้น ทำ�ให้โครงสร้างการบริหารงานของโรงพยาบาล
รัทรินทร์จึงมีความกระชับ และด้วยทำ�เลที่ตั้งอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมบางปู จึงทำ�ให้โรงพยาบาลรัทรินทร์จะมุ่งเน้นให้บริการแก่กลุ่มผู้ป่วยประกันสังคม
เป็นหลัก อย่างไรก็ตามในระยะ 2 ปีที่ผ่านมาชุมชนย่างบางปูใหม่ มีการพัฒนา และขยายตัวอย่างรวดเร็ว เช่น การเปิดให้บริการของห้างสรรพสินค้า และ
โครงการทีพ่ กั อาศัยต่างๆ โรงพยาบาลรัทรินทร์จงึ ได้ปรับแผนลูกค้าเป้าหมายใหม่ โดยเริม่ มุง่ เจาะตลาดลูกค้าทัว่ ไป และลูกค้าประกันชีวติ ทีพ่ กั อาศัยอยูใ่ น
บริเวณดังกล่าว
โรงพยาบาลรัทรินทร์มีห้องตรวจฉุกเฉินและห้องตรวจผู้ป่วยนอก จำ�นวน 10 ห้อง สำ�หรับโรงพยาบาลรัทรินทร์ ได้รับการปรับปรุงคุณภาพ
ผ่านการรับรองระบบ ISO 9001 และผ่านการรับรองคุณภาพระบบ HA ขั้นที่ 2 มีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ 111 คน

Medical Services at Rattarin Hospital
Rattarin Hospital open for business with 100 inpatient beds, Rattarin Hospital is located at km. 34 on old Sukhumvit Rd.
where 16 km and take 25-30 minutes to travel from Sikarin Hospital. For this reason, the company has decided that Sikarin
Hospital and Rattarin Hospital can share all essential resources. Services that are shared between Rattarin Hospital and Sikarin
Hospital include food for patients, laundry and other clothing services, medical equipment and operating room sterilization service,
medical equipment and supplies, etc. This has resulted in a compact management structure for Rattarin Hospital. The hospital
is focused on primarily providing services to social security patients due to its proximity to Bangpu Industrial Estate. However,
because there have been rapid developments in the Bangpu region, such as the opening of shopping malls and various residential
projects in the past 2 years, Rattarin Hospital has adjusted its target customer groups and began focusing on the general customer
sector as well as insured customers residing in the region.
Rattarin Hospital has a total of 10 diagnosic and emergency rooms. The hospital has received the ISO 9001 certification
for quality improvement and passed the level-2 HA quality standard. The hospital currently employs 111 doctors and medical
staffs.
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บริการพิเศษอื่นๆ
• การรองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน : ด้วยพื้นที่ตั้งของโรงพยาบาลรัทรินทร์อยู่ติดถนนใหญ่และห่างไกลจากโรงพยาบาลอื่น ดังนั้น
สถิตผิ ู้ป่วยที่เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ และส่งมารักษาที่โรงพยาบาลรัทรินทร์ค่อนข้างสูงปัจจุบันโรงพยาบาลรัทรินทร์มีห้องตรวจและห้องกู้ชีวิตฉุกเฉิน
พร้อมเครือ่ งเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือ CT Scan และเครือ่ งเอกซเรย์ถา่ ยภาพเคลือ่ นไหว (Fluoroscopy) รวมทัง้ ห้องผ่าตัด จำ�นวน 2 ห้อง และห้องพักฟืน้
(Recovery Room) จำ�นวน 2 Units จึงทำ�ให้มั่นใจได้ว่าผู้ป่วยอุบัติเหตุจะได้รับการรักษาอย่างปลอดภัย
• บริการตรวจสุขภาพประจำ�ปี : นอกจากนี้โรงพยาบาลรัท ริน ทร์ ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับนิค มอุตสาหกรรมบางปู รวมทั้งพื้นที่
ตำ�บลบางปูใหม่ เป็นที่ตั้งของโรงงานประเภทต่างๆ เป็นจำ�นวนมาก โรงพยาบาลฯจึงได้จัดบริการตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน และตรวจสุขภาพ
ประจำ�ปีแก่พนักงานของบริษัทต่างๆทั้งตรวจภายในโรงพยาบาล และตรวจนอกสถานที่
• ในปี 2560 ได้ขยายบริการแผนกทันตกรรมเพิ่มเป็น 2 ห้องตรวจ
• ในปลายปี 2560 ได้ทำ�การซื้อที่ดินด้านข้างโรงพยาบาลเพิ่มเติมเพื่อขยายพื้นที่บริการในรองรับผู้ประกันตนที่มีจำ�นวนมากขึ้น ซึ่งมีแผน
จะเปิดให้บริการในปี 2561

Other Special Servics

• Emergency and trauma Center : Because Rattarin Hospital is located on a main road far from other hospitals, the
hospital has statistically been receiving large numbers of car accident patients for treatment. Currently the hospital has a total of
2 emergency and operating rooms with computerized x-ray machine (CT scan) and real-time x-ray machine (Fluoroscopy),
as well as 2 recovery rooms. This ensures that accident patients are safely treated.
• Annual health check-up service : Additionally, because Rattarin Hospital is located near the Bangpu Industrial Estate
and the new Bangpu Sub-District which house a large number of factories, the hospital offers pre-employment and annual health
check-up services to employees from various companies both at the hospital and offsite.
• The dental department has been expanded into 2 rooms in 2017.
• An additional piece of land adjacent to the hospital was purchased in late 2017 to further accommodate an increased
number of insured patients with a new building planned for opening in 2018.
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บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่
โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 169 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 อำ�เภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวในเขต
ภาคใต้ตอนล่าง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล (Joint Commission International : JCI) โดยได้รับอนุญาตให้บริการห้อง
พักผู้ป่วยขนาด 120 เตียง โดยมีอาคารสำ�หรับให้บริการผู้ป่วย 1 อาคาร 11 ชั้น รวมพื้นที่เป็น 35,800 ตารางเมตร ซึ่งอาคารโรงพยาบาลปัจจุบัน
สามารถรองรับการให้บริการได้สูงสุดถึง 400 เตียงพร้อมลานจอดเฮลิคอปเตอร์สำ�หรับ กรณีฉุกเฉิน สถานที่ตั้งของ โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่
อยู่บนเส้นทางหลักบนตัวเมืองหาดใหญ่ และเป็นจุดเชื่อมต่อกับอำ�เภอและจังหวัดใกล้เคียงเช่น พัทลุง สตูล ปัตตานี และ ยะลา ทำ�ให้ผู้ป่วยสามารถเดิน
ทางเข้ารับการรักษาได้อย่างสะดวก เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทย์ผู้ให้บริการเฉพาะทางจำ�นวนมากกว่า 200 ท่าน และมีศูนย์รักษา
โรคเฉพาะทางพร้อมให้บริการทั้งหมด 13 คลินิก ซึ่งประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คลินิกอายุรกรรมทั่วไปและอายุรกรรมเฉพาะทาง
ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินและศัลยกรรมทั่วไป
ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางสตรี
คลินิกกุมารเวชกรรม
คลินิก หู คอ จมูก
คลินิกจักษุ
ศูนย์ทันตกรรม

8.
9.
10.
11.
12.
13.

ศูนย์โรคกระดูกและข้อ
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
คลินิกช่วยเหลือผู้มีบุตรยาก
คลินิกสุขภาพเท้า
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำ�บัด
ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัย

Medical Services at Sikarin Hat-Yai Hospital

Sikarin Hat-Yai Hospital is located at 169 Nipatsongkhro 1 Rd., Hat-Yai District, Songkhla Province. It is the only private
hospital in the lower southern region that has received an international hospital standard certification (Joint Commission
International: JCI). The hospital is licensed to operate with 120 Inpatient beds in a 11-storey building and has a total area of
35,800 sq.m. At present, the hospital has the capacity to serve up to 400 beds while a helipad is also available for emergency
situations. Sikarin Hat-Yai Hospital is located on the main road in Hat-Yai town, which is a connection point to many nearby
districts and provinces such as Phattalung, Satun, Pattani and Yala. This has made traveling to the hospital a convenience for
patients. The hospital is open 24 hours a day with over 200 specialist physicians and 13 specialty clinics available as follows:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Internal Medicine and Internal Medicine Specialist Clinic
Emergency and Trauma Center and general surgery
Women’s Heath Center
Children’s Clinic
Ear throat nose Clinic
Eye Clinic
Dental Center

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Orthopedic Center
Health Check-up Center
Center for Infertility
Foot care Clinic
Rehabilitation medicine and physical therapy Clinic
Diagnostic Laboratory
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ภายใต้การให้บริการมากกว่า 19 ปี โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่ได้ปรับปรุงและพัฒนาอาคารโรงพยาบาล เช่น ส่วนรับรองลูกค้า
ห้องตรวจ ห้องพักคนไข้ ศูนย์คัดกรองสุขภาพ (Health Screening Center) ห้องผ่าตัด (Operating Room) ห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU) รวมถึงการ
ปรับภูมิทัศน์รอบอาคารโรงพยาบาลและบริเวณลานจอดรถ โดยมีแผนในการพัฒนาพื้นที่ว่างด้านข้างอาคารเป็นร้านค้าต่างๆ เพื่อรองรับลูกค้าที่มาใช้
บริการ นอกจากนี้ โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ ลงทุนในการจัดหาเครือ่ งมือทางการแพทย์ทที่ นั สมัยและให้ทดั เทียมมาตรฐานสากล ทำ�ให้โรงพยาบาล
ได้รับรองตามมาตรฐาน JCI ในปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเครื่องมือทางการแพทย์สำ�หรับวินิจฉัยและรักษาโรคที่สำ�คัญ ได้แก่ เครื่องเลเซอร์ตา
เครือ่ งผ่าตัดทางจักษุกรรม (Microscope OPMI VISU 160) เครือ่ งเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบ Dual Slice Spiral (CT Scan) เครือ่ งเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
แบบ C-arm เครื่องเอกซเรย์ตรวจระบบทางเดินอาหาร (Fluoroscope) เครื่องตรวจเมมโมแกรมระบบดิจิตอล (Digital Mammogram) เครื่องตรวจ
อัลตราซาวด์ระบบดิจิตอล (Echo Carotid) ระบบผ่าตัดผ่านทางกล้อง (Laparoscope) และเครื่องฟอกไต เป็นต้น
With over 19 years of service experience, Sikarin Hat-Yai Hospital has renovated and improved the hospital building, such
as the customer reception area, the examination rooms, the inpatient rooms, the health screening center, the operating room,
the intensive care unit (ICU), as well as improved the landscape around the hospital and parking lots. The hospital also plans to
develop the vacant space next to the building for various shops to accommodate visiting customers. Furthermore, Sikarin Hat-Yai
Hospital has invested in the procurement of state-of-the-art medical equipment according to international standards and has
been awarded the JCI standard certification in 2015 to present. Notable medical equipment for diagnosis and treatments includes
an ophthalmic laser, ophthalmic surgery machine (Microscope OPMI VISU 160), dual slice spiral type computerized x-ray machine
(CT scan), C-arm computerized x-ray machine, Fluoroscope for diagnosis of the digestive system, Digital Mammogram machine,
Echo carotid ultrasound machine, Laparoscope, and Hemodialysis machine.
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กลุ่มลูกค้าที่สำ�คัญของ โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ สามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มหลัก คือ
1. กลุ่มลูกค้าบริษัท (Corporate) หมายถึง ผู้ป่วยที่มาใช้บริการซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทต่างๆ ที่มีสวัสดิการการรักษาพยาบาลให้
แก่พนักงาน โดยบริษัทของลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามวงเงินที่บริษัทได้ทำ�สัญญาไว้กับโรงพยาบาล
2. กลุ่มลูกค้าบริษัทประกัน (Insurance) หมายถึง ผู้ป่วยที่มาใช้บริการซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทต่างๆที่มีสวัสดิการการรักษาพยาบาล
ให้แก่พนักงาน โดยบริษ ัทประกันชีว ิตที ่ทำ�สัญญากับทางโรงพยาบาลว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลลูกค้าของตน เมื่อมา
ใช้บริการตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ได้ทำ�กันไว้
3. กลุ่มลูกค้าทั่วไป (General) หมายถึง ผู้ป่วยที่มาใช้บริการรักษาพยาบาลที่เป็นลูกค้าทั่วไปที่มีที่พักอาศัยหรือที่ทำ�งานอยู่ในพื้นที่
ใกล้เคียงกับสถานที่ตั้งของโรงพยาบาล โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการรักษาพยาบาลเอง
4. กลุ่มลูกค้ากองทุนเงินทดแทน (Fund) หมายถึง กลุ่มลูกค้าที่เป็นพนักงานของบริษัท หรือโรงงานต่างๆที่เข้ารับการรักษาพยาบาล
โดยมีสาเหตุการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำ�งาน ซึ่งสำ�นักงานประกันสังคมโดยกองทุนเงินทดแทนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามที่ใช้ในการรักษา
พยาบาลจริงในแต่ละกรณี
Key customers for Sikarin Hat-Yai Hospital can be divided into 4 main groups as follows:
1. Corporate customers, which include patients from companies that offer medical benefits to their employees.
The patient’s company will be responsible for the treatment costs within the contract amount made with the hospital.
2. Insured customers, which include patients from companies that offer medical benefits to their employees.
The insurance company that has made a contract with the hospital will be responsible for the treatment costs subject
to the agreed terms and conditions.
3. General customers, which include patients who live or work within the hospital’s vicinity. The patients will be
responsible for all treatment costs incurred.
4. Fund customers, which include patients who are company employees or factory workers and are hospitalized
that got injured from their work. The Social Security Office will be responsible for actual treatment costs using the compensation
fund on a case by case basis.
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การตลาด และภาวะการแข่งขัน
ภาพรวมของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในปี 2560 แม้จะไม่โตหวือหวาเหมือนหลายปีที่ผ่านมา แต่สภาวะโดยรวมนั้นนับว่าอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดีเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ อัตราการเติบโตยังคงสูงกว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจ (GDP) ที่อยู่ร้อยละ 3.2 ขณะที่การเติบโต
ของโรงพยาบาลเอกชนอยู่ที่ร้อยละ 7.7 การเติบโตของกำ�ไรสุทธิ (Net Profit Margin) อยู่ที่ร้อยละ 13.8 ซึ่งใกล้เคียงกับรอบ 3 ปีที่ผ่านมา
ส่วน GDP รายจ่ายสุขภาพยังคงขยายตัวประมาณร้อยละ 4-5 เช่นเดียวกัน

Market and Competition
For the overview of the private hospital business in 2017, although its growth was not striking like many years
ago, the overall condition was good compared to other industries. Its growth rate was still higher than the GDP growth
of 3.2% while the private hospital growth rate was 7.7%. The growth of Net Profit Margin was 13.8% which was close
to that in the past three years. GDP for health expenditure also continued to grow approximately 4-5%.

Performance of Thai Private Hospitals
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Sales

GDP Growth
(%)

THB,m

%YoY

5.4
1.7
-0.7
7.5
0.8
7.2
2.7
0.8
2.8
3.2
3.3

44,511
50,204
51,724
55,376
71,374
89,570
98,995
110,327
123,800
133,310
66,853

15.9
12.8
3.0
7.1
28.9
25.5
10.5
11.4
12.2
7.7
4.4

Note : Data based on company registered on the SET
Source : SET

Net Profit
THB,m
%YoY
4,543
4,883
5,261
6,304
9,127
15,098
13,330
15,296
17,219
18.357
10,694

15.4
7.5
7.7
19.8
44.8
65.4
-11.7
14.7
12.6
6.6
23.3

Net Profit Margin
%
10.2
9.7
10.2
11.4
12.8
16.9
13.5
13.9
13.9
13.8
16.0
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ปัจจัยของการสนับสนุนการเติบโต

Growth Supporting Factors

1. กระแสความนิยมการดูแลสุขภาพ
ซึง่ ในปัจจุบนั พบว่าประชากรในประเทศให้ความสำ�คัญกับการ
ดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น ทำ�ให้เกิดความต้องการใช้บริการทางการแพทย์เพิ่ม
สูงขึ้นตามไปด้วย
2. การสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อให้ประเทศไทยเป็น
Medical Hub ของเอเชีย
โดยกำ�หนดและดำ�เนินการตามแผนพัฒนาประเทศให้เป็น
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) (พ.ศ.2559 – 2568)

1. Healthy Trend
At present, it is found that the population in the
country is placing more importance on taking care of their
health. Accordingly, the demand for medical services has also
increased.

3. ความมีชื่อเสียงของโรงพยาบาลเอกชนของไทย
ซึ่งเป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพการรักษา การบริการ และค่า
รักษาพยาบาลที่ถูกกว่าประเทศอื่นๆ และยังได้รับการรับรองมาตรฐาน
JCI (Joint Commission International) กว่า 60 แห่ง ซึ่งมากกว่า
ทุกประเทศในภูมิภาคนี้
4. การเพิ่มขึ้นของกลุ่มชนชั้นกลางที่มีอำ�นาจซื้อสูง
การเติบโตทางเศรษฐกิจ และรายได้ของประชากร โดยเฉพาะ
ในกลุ่มชนชั้นกลาง จะหนุนความต้องการใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน
เพิม่ ขึน้ โดยเมือ่ พิจารณาอัตราการใช้จา่ ยด้านการรักษาพยาบาลต่อ GDP
ของคนไทยยังอยู่ในระดับไม่สูงมากนัก เมื่อผนวกกับชนชั้นกลางในกลุ่ม
อาเซียน สะท้อนโอกาสในการเติบโตของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของ
ไทยยังมีอยู่อีกมาก
5. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
จะหนุนความต้องการใช้บริการทางการแพทย์ที่ทันสมัย และ
เทคโนโลยีชั้นสูงมากขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ โดย สศช.คาดว่าจำ�นวนผู้สูง
อายุ (มากกว่า 60 ปี) จะเพิ่มขึ้นจาก 9.1 ล้านคนในปัจจุบันเป็น 10.3
ล้านคน ในปี 2562 ขณะที่ทางการประเมินว่าค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของ
ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นจาก 6.3 หมื่นล้านบาทในปี 2553 (2.1% ของ GDP)
เป็น 22.8 หมื่นล้านบาท (2.8% ของ GDP) ในปี 2565 (จากแผนพัฒนา
สุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564)

2. Public Sector Support for Thailand to become
the Medical Hub of Asia
Prescribed and implemented in accordance with
the national development plan to become the International
Medical Hub (2016-2025).
3. Reputation of Thai Private Hospitals
They are recognized for their quality of treatments,
services and medical bills that are cheaper than those in other
countries. In addition, more than 60 hospitals have received
the Joint Commission International (JCI) standard accreditation,
a number which is higher than any other country in this region.
4. Increase of Middle-Class People with High
Purchasing Power
The economic growth and population income,
especially in the middle class, will bolster the demand for
private hospital services. Considering the medical spending
rate of Thais per GDP, it is still not very high. When combined
with the middle class in ASEAN, it reflects a remaining large
opportunity for growth of the Thai private hospital business.
5. Aging Society
It will significantly bolster the demand for more modern medical services and advanced technology. NCPO expects
that the number of the elderly (over 60 years) will increase from
9.1 million, at present, to 10.3 million in 2019. The state estimates
that the health expenditure of the elderly will increase from
63 billion in 2010 (2.1% of GDP) to 228 billion (2.8% of GDP)
in 2022 (from the 12th National Health Development Plan B.E.
2560-2564 (2017-2021).
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ปัจจัยเสี่ยง

แนวโน้มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน

ศูนย์วจิ ยั กรุงศรี ได้สรุปมุมมองปจั จัยเสีย่ งของธุรกิจโรงพยาบาล
ทั้ ง จากข้ อ มู ล พื้ น ฐานเศรษฐกิ จ และความเชื่ อ มั่ น ของผู้ ที่
เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจ ยังคงมองธุรกิจเอกชนในภาพที่เป็นเชิงบวกอยู่
เอกชนที่สำ�คัญไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้
1. การบริโภคในประเทศฟื้นตัวช้า
1. การเติบโตของโรงพยาบาลเอกชน ยังคงโตเป็น
โดยผู้มีรายได้ระดับกลางซึ่งเป็นลูกค้าหลักของโรงพยาบาล
2 เท่า ของ GDP
และค่อนข้างอ่อนไหวต่อราคา ยังคงระมัดระวังการใช้จ่ายท่ามกลางอัตรา
2. การเติบโตของ GDP ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ยังคงอยู่
ค่ารักษาพยาบาลที่ปรับขึ้นต่อเนื่อง ลูกค้าบางส่วนจึงลดค่าใช้จ่ายโดยซื้อ
ร้อยละ 4-5
ยาเอง หรือเลือกใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลรัฐ
3. หลายๆ สำ�นักวิจัยยังคงเชื่อว่าการเติบโตของ
กำ�ไรสุทธิ ยังคงสูงถึงร้อยละ 12-13
2. เศรษฐกิจของประเทศลูกค้าสำ�คัญซบเซา ส่งผลกระทบต่อ
4. กระแสนิยมรักสุขภาพ และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
โรงพยาบาลที่เน้นลูกค้าต่างชาติ
ยังคงเป็นปัจจัยส่งเสริม
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ซึ่งเผชิญภาวะราคา
้นำ�มันอยู่ในระดับต่ำ�ต่อเนื่องมาหลายปี ทำ�ให้โรงพยาบาลเอกชนที่พึ่งพา
ลูกค้ากลุ่มนี้เป็นหลักเร่งปรับกลยุทธ์ โดยการหาลูกค้าจากตลาดใหม่
มาทดแทน อาทิ ผู้มีรายได้สูงจาก CLMV และจีน ส่งผลให้ในภาพรวม
จำ�นวน และรายได้จากลูกค้าต่างชาติอาจไม่ได้ปรับลดลง หรือปรับลด
เพียงเล็กน้อย และยังอาจเพิ่มขึ้นในบางโรงพยาบาล

กลยุทธ์การเติบโต

กลยุทธ์การเติบโตของโรงพยาบาลเอกชน มักประกอบด้วย 4
ส่วนสำ�คัญ ดังนี้
1. การเติบโตโดยการควบรวมกิจการ
2. การยกระดับประสิทธิภาพ และบริการสู่มาตรฐานสากล
3. การขยายศูนย์รักษาโรคที่ซับซ้อน
4. การแตกไลน์ไ ปสู่ธุรกิจด้านสุขภาพ เช่น ศูนย์ผู้สูงอายุ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ฯลฯ

วิเคราะห์สภาพการแข่งขัน

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน แม้ภาพรวมจะมีอนาคตที่สดใสกว่า
หลายๆ ธุรกิจ แต่สำ�หรับภาวะการแข่งขันแล้ว กล่าวได้ว่ารุนแรงไม่แพ้
ธุรกิจอื่นๆ โดยปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรง ประกอบด้วย
1. โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ทพี่ งึ่ พาลูกค้าต่างชาติ หันกลับ
มาเน้นลูกค้าภายในประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับโรงพยาบาล
เอกชนขนาดกลาง ที่มีอยู่เป็นจำ�นวนมาก
2. ประเทศหลักที่เป็นลูกค้าต่างชาติ ได้ลงทุนเปิดโรงพยาบาล
ขนาดใหญ่ในประเทศของตนเอง เช่น การ์ต้า คูเวต และ UAE เป็นต้น
กลุ่มดังกล่าวมีแผนจะเปิดโรงพยาบาลในระยะ 1-3 ปีนี้
3. การขยายโมเดลธุรกิจของกลุม่ ทุนขนาดใหญ่สธู่ รุ กิจโรงพยาบาล
เอกชน เช่น กลุ่มพฤกษาโฮลดิ้ง กลุ่มอาร์เอสยู (RSU International
Hospital) เครือเจริญโภคภัณฑ์ และเครือไทยเจริญ คอร์ปอเรชั่น (TCC
Group) เป็นต้น
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Risk Factors
Krungsri Research Center has summarized interesting
perspectives on the key risk factors for private hospital businesses
as follows;
1. Slow Recovery of Domestic Consumption
The middle-income earners are the main clients of the
hospitals and are quite sensitive to prices. They remain careful
in terms of spending among the rising medical expenses. Some
customers reduce their expenditure by purchasing drugs themselves
or choosing to enjoy the rights for medical treatment from
public hospitals.
2. Sluggish Economies of Key Customer Countries
affect the hospitals that focus on foreign customers
In particular, middle-eastern countries who have
continually experienced low oil prices for several years resulted
in private hospitals that mainly rely on this customer group to
urgently adjust their strategies by finding customers from new
markets to compensate, such as high-income earners from
CLMV and China. As a result, the overall quantity and revenue
from foreign customers did not decline or slightly declined and
may increase in some hospitals.

Growth Strategy

Growth strategy of private hospitals tend to consist
of 4 important elements as follows;
1. Growth from integration
2. Efficiency improvement and international standard
services
3. Expansion of complex treatment centers
4. Adding a health business line such as the elderly
center, dietary supplements, etc.

Competition Analysis

For the private hospital business, although the overview has a brighter future than many businesses, the intensity
of competition appears to be no less than other businesses.
The factors that drive the strong competition include:
1. Large private hospitals that rely on foreign clients
turn to focus on domestic customers. This directly affects
medium-sized private hospitals which are large in quantity.

2. Main countries of international customers have
invested and opened several large hospitals in their own
country such as Qatar, Kuwait and UAE. This group plans to
open the hospitals in the next 1-3 years.
3. Expansion of business model by large investment
groups for the private hospital business such as Pruksa Holding
Group, RSU Group (RSU International Hospital), Charoen Pokphand
Group and Thai Chareon Corporation (TCC Group), etc.

Private Hospital Business Trends
Based on both the economic fundamentals information
and the confidence of market players in the economy, they still
have a positive perspective on private businesses.
1. Private hospital growth is still growing,
doubling GDP.
2. GDP growth and health expenditures remain
at 4-5%.
3. Many research institutions still believe that
the net profit growth is high, up to 12-13%.
4. Healthy trend and aging society remain the
supporting factors.
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นายเสนีย์ จิตตเกษม
อายุ : 63 ปี
ตำ�แหน่งในปัจจุบันของบริษัท
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร

Mr. Seni Chittakasem
Age : 63 years
Current position in the company
Chairman (Independent Director) and Chairman of The
Risk Management Committee
Education
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
- ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 31 วิทยาลัยการปกครอง
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรนายอำ�เภอ รุ่นที่ 28 วิทยาลัยการปกครอง

ตำ�แหน่ง/ประสบการณ์ทำ�งาน
2560 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ งองค์กร บริษทั ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
2559 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำ�กัด
2559 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ประชารัฐรักสามัคคีอุดรธานี (วิสาหกิจเพื่อ
สังคม) จำ�กัด
2558 - ปัจจุบนั กรรมการ การยางแห่งประเทศไทย
2557 – ปัจจุบนั ปฏิบัติหน้าที่ประจำ�สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ผู้ประสานงานโครงการก่อสร้าง
พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว
ญาณสัมปันโน)
2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบนั ประธานมูลนิธิยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (เสนีย์ จิตตเกษม)
2554 - ปัจจุบนั ประธานมูลนิธิเพื่อพัฒนาเมืองน่าน (มพน.)
2556 - 2558 ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จังหวัดอุดรธานี
2555 - 2557 ผู้ว่าราชการ จังหวัดอุดรธานี
2555 – 2555 ผู้ว่าราชการ จังหวัดระยอง
2554 – 2555 ผู้ว่าราชการ จังหวัดตรัง
2553 – 2554 ผู้ว่าราชการ จังหวัดน่าน
2552 – 2553 ผู้ว่าราชการ จังหวัดชลบุรี
2551 – 2557 กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
2550 – 2552 ผู้ว่าราชการ จังหวัดศรีสะเกษ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* 0.19% (279,400หุ้น) (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560)
หมายเหตุ * : สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

- 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
- Director Accreditation Program (DAP), Batch 76/2008, Thai Institute of
Directors Association (IOD)

- Sheriff Program at Institute of Administration Development, Batch 28.

Work Experiences
2017 - the present Chairman of The Risk Management Committee, Sikarin Public
Company Limited
2016 - the present Chief Executive Officer, Udonthani Industrial City Co.,Ltd
2016 - the present Chairman, Pracharath Rak Samakkee Udonthani Company
Limited
2015 - the present Director, Rubber Authority of Thailand
2014 - the present Officer of The Chulabhorn Research Institute, Project
coordinator of Thammachedee Museum Construction
PhraDhammavisutdhmongkol (Laungta Maha Boa
Yannasampanno)
2014 - the present Chairman (Independent Director), Sikarin Public Company
Limited
2014 - the present Chairman, Strategy for Development (Seni Chittakasem)
Foundation
2011 - the present Chairman, Nan Province Development Foundation
Chairman, Provincial Election Commission of Udon Thani
2013 - 2015
Provincial Governor, Udon Thani Province
2012 - 2014
Provincial Governor, Rayong Province
2012 - 2012
Provincial Governor, Trang Province
2011 - 2012
Provincial Governor, Nan Province
2010 - 2011
Provincial Governor, Chonburi Province
2009 - 2010
Director and Director of the Compensation Committee Sikarin
2008 - 2014
Public Company Limited
Provincial Governor, Si Sa Ket Province
2007 - 2009
SKR Shareholding Ratio* : 0.19% (279,400 shares) (December 27th, 2017)
Noted*: Outstanding share ratio includes spouses and dependents (if any).
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พลตำ�รวจโทจารักษ์ แสงทวีป
อายุ : 81 ปี
ตำ�แหน่งในปัจจุบันของบริษัท
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

Pol. Lt. Gen. Jarax Sangtaweep
Age : 81 years
Current position in the company
Vice Chairman and Chairman of the Executive Committee
Education
- Bachelor of Public Administration, the Royal Police Cadet Academy

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำ�รวจ

การฝึกอบรม
- หลักสูตร Corporate Governance Report of Thai Listed Companies
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 51/2004 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 12/2004 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2004

ตำ�แหน่ง/ประสบการณ์ทำ�งาน
2549 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บริษทั ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
2550 – 2551 ประธานกรรมการ บริษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�ำ้ ภาคตะวันออก
จำ�กัด (มหาชน)
2545 – 2549 ประธานกรรมการ บริษทั ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
ั ชาการศึกษา กรมตำ�รวจ
2537 – 2539 ผูบ้ ญ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* 0.05% (76,735 หุ้น) (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560)
หมายเหตุ * : สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

Relevant Training
- Corporate Governance Report of Thai Listed Companies Program
- Director Certification Program (DCP), Batch 51/2004, Thai Institute of Directors
Association (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP), Batch 12/2004, Thai Institute of Directors
Association (IOD)
- Chairman 2000 Course, Batch 10/2004.

Work Experiences
2006 - the present Vice Chairman, Sikarin Public Company Limited
2002 - the present Chairman of the Executive Committee, Sikarin Public Company Limited
Chairman, East Water Resource Management and Development Public
2007 - 2008
Company Limited
Chairman, Sikarin Public Company Limited
2002 - 2006
Commissioner, Police Education Bureau, Royal Thai Police
1994 - 1996
SKR Shareholding Ratio* : 0.05% (76,735 shares) (December 27th, 2017)
Noted*: Outstanding share ratio includes spouses and dependents (if any).
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นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย
อายุ : 61 ปี
ตำ�แหน่งในปัจจุบันของบริษัท
รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสีย่ งองค์กร

Mr. Sakchai Tanaboonchai
Age : 61 years
Current position in the company
Vice Chairman (Independent Director), Chairman of
the Compensation Committee and Director of The
Risk Management
Education
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์สาขาบริหารธุรกิจ American Coastline ประเทศสหรัฐอเมริกา

การฝึกอบรม
- หลักสูตรสังคมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการ
การค้า (TEPCOT) รุ่นที่ 2
- หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9/2009
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่12/2004 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำ�แหน่ง/ประสบการณ์ทำ�งาน
2560 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2557 – ปัจจุบัน
2557 – ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน
2542 - ปัจจุบัน
2550 – 2558
2550 – 2557
2549 – 2551
2549 – 2551
2548 – 2550
2543 – 2546
2539 – 2543
2536 – 2539

กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
รองประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภา ไทย-จีน
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานกรรมาธิการสวัสดิการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภา ไทย-เวียดนาม
กรรมาธิการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กรรมาธิการสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กรรมการ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็ปป้า จำ�กัด
กรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า
เลขาสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค
กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรม
กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
สมาชิกวุฒิสภา
กรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* ไม่มี (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560)
หมายเหตุ * : สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

- Honorary Doctorate, American Coastline Business Administration, USA

Relevant Training
- Certificate in Applied Social Science, Thammasat University
- Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCOT) version 2
- Capital Market Academy Leadership Program (CMA), Batch 9/2009
- Director Accreditation Program (DAP), Batch 12/2004, Thai Institute of
Directors Association (IOD)

Work Experiences
2017 - the present The Risk Management Director, Sikarin Public Company Limited
2017 - the present Vice President, Thailand-Chinese Parliamentarians Friendship
Group
2014 - the present Member, the National Legislative Assembly
2014 - the present President of committee, welfare, the National Legislative
Assembly
2014 - the present President, Thailand-Vietnam Parliamentarians Friendship Group
2014 - the present Commissioner, Foreign Affairs, the National Legislative Assembly
2014 - the present Commissioner, Technology and Mass Community, the National
Legislative Assembly
2013 - the present Director, Millcon Steel Public Company Limited
2011 - the present Director, Sermsuk Public Company Limited
2002 - the present Vice Chairman and Chairman of the Compensation Committee
Sikarin Public Company Limited
1999 - the present Managing Director, Seppa Company Limited
Executive Board, King Prajadhipok’s Institute
2007 - 2015
Secretary, Association Thai – Vietnam
2007 - 2014
Member, the National Legislative Assembly
2006 - 2008
Director, Provincial Waterworks Authority
2006 - 2008
Director, Industrial Estate Authority of Thailand
2005 - 2007
Director, Metropolitan Electricity Authority
2000 - 2003
Senator
1996 - 2000
Director, Sports Authority of Thailand
1993 - 1996
SKR Shareholding Ratio* : None (December 27th, 2017)
Noted*: Outstanding share ratio includes spouses and dependents (if any).
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นายสัญญา ศรายุทธ
อายุ : 76 ปี
ตำ�แหน่งในปัจจุบันของบริษัท
รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร

Mr. Sanya Sarayudh
Age : 76 years
Current position in the company
Vice Chairman and Executive Director
Education
- Master of Economics, Pittsburg State University, USA
- Bachelor of Economics, Poona University, India.

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Pittsburg State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Poona University ประเทศอินเดีย

การฝึกอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำ�แหน่ง/ประสบการณ์ทำ�งาน
2546 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั ศิครินทร์
จำ�กัด (มหาชน)
2543 – 2545 อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) สหราชอาณาจักร กรมส่งเสริมการ
ส่งออก กระทรวงพาณิชย์
2540 – 2543 อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
2538 – 2540 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) ประเทศกรีก กรมส่งเสริม
การส่งออก กระทรวงพาณิชย์
2536 – 2538 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) สหราชอาณาจักร
กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
2533 – 2536 อัครราชทูตทีป่ รึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) ประเทศสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมัน
กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
2531 – 2533 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) ประเทศอินเดีย กรมส่งเสริม
การส่งออก กระทรวงพาณิชย์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* ไม่มี (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560)
หมายเหตุ * : สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

Relevant Training
- Director Accreditation Program (DAP), Batch 15/2004, Thai Institute of
Directors Association (IOD)

Work Experiences
2003 - the present Vice Chairman and Executive Director, Sikarin Public Company
Limited
Diplomat (Commercial), the United Kingdom, Department of
2000 - 2002
Export Promotion, Ministry of Commerce
Diplomat (Commercial), Germany, Department of Export
1997 - 2000
Promotion, Ministry of Commerce
Diplomat Advisor (Commercial), Greek, Department of Export
1995 - 1997
Promotion, Ministry of Commerce
Diplomat Advisor (Commercial), the United Kingdom, Department
1993 - 1995
of Export Promotion, Ministry of Commerce
Diplomat Advisor (Commercial), Germany, Department of Export
1990 - 1993
Promotion, Ministry of Commerce
Diplomat Advisor (Commercial), India, Department of Export
1988 - 1990
Promotion, Ministry of Commerce
SKR Shareholding Ratio* : None (December 27th, 2017)
Noted* : Outstanding share ratio includes spouses and dependents (if any).
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นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี
อายุ : 59 ปี
ตำ�แหน่งในปัจจุบันของบริษัท
กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่

Dr. Atirat Charoonsri
Age : 59 years
Current position in the company
Director and Managing Director
Education
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การฝึกอบรม
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (ว.ป.อ.) รุ่นที่ 51
- หลักสูตร Corporate Governance Report of Thai Listed
Companies
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 50/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 15/2004 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำ�แหน่ง/ประสบการณ์ทำ�งาน
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
2549 - 2551 กรรมการ การประปานครหลวง
2540 - 2545 กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ จำ�กัด
2531 - 2540 แพทย์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลหาดใหญ่
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* 9.34% (14,106,354 หุ้น) (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560)
หมายเหตุ * : สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

- 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
- Director Certification Program (DCP), Batch 50/2004, Thai Institute of
Directors Association (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP), Batch 15/2004, Thai Institute of
Directors Association (IOD)
- Mini MBA Program, Thammasat University

Work Experiences
2002 - the present Director and Managing Director,
Sikarin Public Company Limited
Director, Metropolitan Waterworks Authority
2006 - 2008
Managing Director, Sikarin Hadyai Hospital Company Limited
1997 - 2002
Orthopedic Surgeon, Hat Yai Hospital
1987 - 1997
SKR Shareholding Ratio* : 9.34% (14,106,354 shares) (December 27th, 2017)
Noted*: Outstanding share ratio includes spouses and dependents (if any).
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นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์
อายุ : 61 ปี
ตำ�แหน่งในปัจจุบันของบริษัท
กรรมการ (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ

Mr. Pramuanchai Taweesedt
Age : 61 years

Current position in the company
Director (Independent Director) and Chairman of the
Audit Committee
Education
- Master of Business Administration, Font Bonne College, USA
- Bachelor of Engineering, Chulalongkorn University

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Font Bonne College ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม
- หลักสูตร หลักบัญชี VS หลักภาษี ความเหมือนที่แตกต่าง
- หลักสูตร Accounting for Non-Accounting Audit Committee
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 119/2009 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 56/2006 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำ�แหน่ง/ประสบการณ์ทำ�งาน
2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศรีอู่ทอง จำ�กัด
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
2550 – 2551 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสทีเอฟอี จำ�กัด (STFE)
2548 – 2555 กรรมการหอการค้า ไทย-ฟินแลนด์
2536 – 2551 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีอู่ทอง จำ�กัด
2534 – 2536 Project Engineer Kuether & Associates, Inc.
USA / Engineering Consultant
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* ไม่มี (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560)
หมายเหตุ * : สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

Relevant Training
- Accounting Principles VS Taxation Principles, and the differences that
look Similar
- Accounting for Non-Accounting Audit Committee
- Director Certification Program (DCP), Batch 119/2009, Thai Institute of
Directors Association (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP), Batch 56/2006, Thai Institute of
Directors Association (IOD)

Work Experiences
2009 - the present President and CEO , Sri Uthong Company Limited
2005 - the present Director (Independent Director) and Chairman of the Audit Committee,
Sikarin Public Company Limited
Managing Director, STFE Company Limited
2007- 2008
Director, Thai-Finnish Chamber of Commerce
2006 - 2012
Deputy Managing Director, Sri Uthong Company Limited
1993 - 2008
Project Engineer, Kuether & Associates, Inc. USA/Engineering
1991 - 1993
Consultant
SKR Shareholding Ratio* : None (December 27th, 2017)
Noted* : Outstanding share ratio includes spouses and dependents (if any).
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นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
อายุ : 68 ปี
ตำ�แหน่งในปัจจุบันของบริษัท
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

Mr. Chaisith Viriyamettakul
Age : 68 years
Current position in the company
Director and Director of The Risk Management

Education
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ร่วมเอกชน (วปรอ.4414)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 15
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 20/2547 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร “บทบาทกรรมการต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กร”
- หลักสูตร “Increasing Your Corporate Value Through Effective Communication”

ตำ�แหน่ง/ประสบการณ์ทำ�งาน
2560 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน
2541 - ปัจจุบัน
2526 - ปัจจุบัน

กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท สินแพทย์ จำ�กัด
กรรมการ บริษัท ทิพยบดินทร์ จำ�กัด
กรรมการ บริษัท เลกาซี่ กอล์ฟ (ประเทศไทย) จำ�กัด
กรรมการ บริษัท ปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท จำ�กัด
รองประธานคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลเสรีรักษ์ จำ�กัด
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำ�กัด
ประธานกรรมการ บริษัท เทพารักษ์พัฒนาการ จำ�กัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* ไม่มี (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560)
หมายเหตุ * : สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

- Bachelor of Engineering, Chulalongkorn University

Relevant Training
- Diploma, National Defence College, The Joint State - Private Sector Course,
Batch 4414
- Capital Market Academy Leadership Program (CMA), Batch 15
- Director Accreditation Program (DAP), Batch 20/2004, Thai Institute of
Directors Association (IOD)
- Risk Management Program for Corporate Leaders Course
- Increasing Your Corporate Value Through Effective Communication Course

Work Experiences
Director of The Risk Management
Director, Sikarin Public Company Limited
Director, Synphaet Company Limited
Director, Tippayabadin Company Limited
Director, Legacy Golf (Thailand) Company Limited
Director, Princeton Park Suites Company Limited
Vice Chairman, Chaopraya Hospital Public Company Limited
Director, Dynastyceramic Company Limited
Director, Seriruk Hospital Company Limited
Chairman of Executive Committee, Vibhavadi Hospital Public
Company Limited
2002 - the present Director, Chiangmai Ram Medical Business Public Company
Limited
1998 - the present Director and Executive Director, Vibha Ram Company Limited
1983 - the present Chairman, Taparak Development Company Limited
2017 - the present
2016 - the present
2013 - the present
2013 - the present
2012 - the present
2009 - the present
2008 - the present
2004 - the present
2004 - the present
2003 - the present

SKR Shareholding Ratio* : None (December 27th, 2017)
Noted*: Outstanding share ratio includes spouses and dependents (if any).
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นายกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์
อายุ : 75 ปี
ตำ�แหน่งในปัจจุบันของบริษัท
กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ

Mr. Krajang Jaruprukphan
Age : 75 years
Current position in the company
Director (Independent Director) and Director of the
Audit Committee
Education
- High School, Maha Vajiravudh School, Songkhla

Relevant Training
ประวัติการศึกษา
- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา

การฝึกอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำ�แหน่ง/ประสบการณ์ทำ�งาน
2560 - ปัจจุบัน
2559 – ปัจจุบัน
2545 – ปัจจุบัน
2542 – ปัจจุบัน
2538 – ปัจจุบัน
2559 – 2560
2549 – 2551
2539 – 2543
2524 – 2558

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* 0.002% (3,037 หุ้น) ) (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560)
หมายเหตุ * : สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

- Director Accreditation Program (DAP), Batch 68/2008, Thai Institute of Directors
Association (IOD)

Work Experiences
2017 - the present
2016 - the present
2002 - the present
1999 - the present
1995 - the present
2016 - 2017
2006 - 2008
1996 - 2000
1981 - 2015

Director of the Audit Committee, Sikarin Public Company Limited
Chairman, Hat Kaew Golden Sand Company Limited
Director (Independent Director) Sikarin Public Company Limited
Chairman, Yong Tien Gold Shop Company Limited
Director of Songkhlanakarin Hospital Foundation
Director of the Compensation Committee, Sikarin Public
Company Limited
Member, the National Legislative Assembly
Senator
Managing Director, Hat Kaew Golden Sand Company Limited

SKR Shareholding Ratio* : 0.002% (3,037 shares) (December 27th, 2017)
Noted* : Outstanding share ratio includes spouses and dependents (if any).
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นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ
อายุ : 54 ปี
ตำ�แหน่งในปัจจุบันของบริษัท
กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา

Mr. Jarun Wiwatjesadawut
Age : 54 years
Current position in the company
Director and Chairman of the Recruitment Committee
Education
- Bachelor of Political Science, Chulalongkorn University.

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำ�หรับผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า
รุ่นที่ 3
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 26/2556
- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร รุ่นที่ 3
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมชั้นสูง (บยส.) รุ่นที่ 15/2553
- หลักสูตร วิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9/2009
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 98/2008 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2004 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำ�หรับนักบริหารระดับสูง
รุ่นที่ 13 (ปปร. 13)

ตำ�แหน่ง/ประสบการณ์ทำ�งาน
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหา บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท 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 ผู้ชำ�นาญการ กรรมาธิการสภาผู้แทนราษฏร
2544 - 2550 ผู้ชำ�นาญการ กรรมาธิการพลังงาน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* 1.12% (1,694,368 หุ้น) (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560)
หมายเหตุ * : สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

Relevant Training
- Diploma, Good Governance for Medical Executives, Batch 3
- Diploma, National Defence College, The Joint State - Private Sector Course
Batch 26/2013
- 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
- Director Certification Program (DCP), Batch 98/2008, Thai Institute of
Directors Association (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP), Batch 9/2004, Thai Institute of
Directors Association (IOD)
- Advanced Certificate Course in Politics and Governance in Democratic
Systems for Executives, Batch 13

Work Experiences
2016 - the present Director, The Princess Mother Memorial Park Foundation
2002 - the present Director and Chairman of the Recruitment Committee, Sikarin
Public Company Limited
1999 - the present Director, Santi Green Pack Company Limited
1994 - the present Chairman of the Executive Committee, JRW Utility Public
Company Limited
Director, Metropolitan Waterworks Authority
2008 - 2009
Director, Metropolitan Electricity Authority
2006 - 2008
Director, Wastewater Management Authority
2006 - 2008
Specialist, House Representatives
2003 - 2004
Specialist, House’s Energy Committee
2001 - 2007
SKR Shareholding Ratio* : 1.12% (1,694,368 shares) (December 27th, 2017)
Noted* : Outstanding share ratio includes spouses and dependents (if any).
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นายเสนีย์ กระจ่างศรี
อายุ : 54 ปี
ตำ�แหน่งในปัจจุบันของบริษัท
กรรมการ กรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีการเงิน

Mr. Senee Krajangsri
Age : 54 years

Current position in the company
Director, Executive Director and Chief Financial
Officer
Education
- Bachelor of Accounting, Ramkhamhaeng University.

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

การฝึกอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 75/2008 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำ�แหน่ง/ประสบการณ์ทำ�งาน
2556 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2543 - ปัจจุบัน
2531 – 2543
2529 – 2531
2528 – 2529

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีการเงิน บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร บริษทั ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ส่งเสริมเคหะการ จำ�กัด
หัวหน้าสำ�นักงาน สำ�นักงานตรวจสอบบัญชี
ผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)
พนักงานตรวจสอบ สำ�นักงานตรวจสอบบัญชี วิรัชและเพื่อน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* ไม่มี (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560)
หมายเหตุ * : สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

Relevant Training
- Director Accreditation Program (DAP) Batch 75/2008, Thai Institute of
Directors Association (IOD)

Work Experiences
2013 - the present
2009 - the present
2008 - the present
2000 - the present
1988- 2000
1986 - 1988
1985 - 1986

Chief Financial Officer, Sikarin Public Company Limited
Executive Director, Sikarin Public Company Limited
Director, Sikarin Public Company Limited
Managing Director, Songserm Kehakan Company Limited
Office Manager, Auditing Office
Accounting Manager, Charoen Phokapand Public Company
Limited
Auditor, Virach and Associates Auditing Office

SKR Shareholding Ratio* : None (December 27th, 2017)
Noted*: Outstanding share ratio includes spouses and dependents (if any).
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นายสุชีพ บุญวีระ
อายุ : 57 ปี
ตำ�แหน่งในปัจจุบันของบริษัท
กรรมการ และกรรมการบริหาร

Mr. Sucheep Boonveera
Age : 57 years
Current position in the company
Director and Executive Director
Education
- Master of Public Administration Program, National Institute of Development
Administration
- Bachelor of Administration, Sukhothai Thammathirat Open University

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การฝึกอบรม
- (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตำ�แหน่ง/ประสบการณ์ทำ�งาน
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษทั เอส เค อาร์ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษทั ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
2548 - 2555 เจ้าหน้าทีธ่ รุ กิจลูกค้าผูป้ ระกอบการ 2 ธนาคารกสิกรไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* 0.51% (768,758 หุ้น) (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560)
หมายเหตุ * : สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

Relevant Training
- Director Accreditation Program (DAP), Batch 112/2014, Thai Institute of
Directors Association (IOD)

Work Experiences
2014 - the present Chairman, SKR Management Company Limited
2012 - the present Director and Executive Director, Sikarin Public Company
Limited
SME Business Sale Agent, Kasikorn Bank
1987 - 2012
SKR Shareholding Ratio* : 0.51% (768,758 shares) (December 27th, 2017)
Noted* : Outstanding share ratio includes spouses and dependents (if any).
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นายกษิดิศ อัชนันท์
อายุ : 37 ปี
ตำ�แหน่งในปัจจุบันของบริษัท
กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ

Mr. Kasidit Ajanant
Age : 37 years

Current position in the company
Director (Independent Director) and Director of the Audit
Committee
Education
- Master of Engineering, Stanford University, USA
- Bachelor of Engineering, Brigham Young University, USA.

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา Brigham Young University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การฝึกอบรม
- ไม่มี

ตำ�แหน่ง/ประสบการณ์ทำ�งาน
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ(กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
2558 – 2560 กรรมการ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำ�กัด (มหาชน)
2548 – 2552 วิศวกร WSP Cantor Seinuk, New York, USA
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* ไม่มี (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560)
หมายเหตุ * : สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

Relevant Training
- None

Work Experiences
2012 - the present Director (Independent Director) and Director of the Audit Committee,
Sikarin Public Company Limited
Director, Energy Absolute Public Company Limited
2015- 2017
Engineer, WSP Cantor Seinuk, New York, USA.
2005 - 2009
SKR Shareholding Ratio* : None (December 27th, 2017)
Noted* : Outstanding share ratio includes spouses and dependents (if any).
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นายวิชญะ เครืองาม
อายุ : 36 ปี
ตำ�แหน่งในปัจจุบันของบริษัท
กรรมการ (กรรมการอิสระ), กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการสรรหา

Dr. Vichya Kreangam
Age : 36 years

Current position in the company
Director (Independent Director), Director of the
Compensation Committee and Director of the
Recruitment Committee
Education
- 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

ประวัติการศึกษา

- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (J.S.D) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม
- เนติบัณฑิตไทย สำ�นักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์
- ประกาศนียบัตรสำ�นักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
- ประกาศนียบัตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16 สำ�นักงานศาลยุติธรรม
- ประกาศนียบัตรนักบริหารการยุตธิ รรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุน่ ที่ 6 สำ�นักงานศาลปกครอง
- ประกาศนียบัตรผู้นำ�ยุคใหม่ ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 116/2015
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 6/2016
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 22/2016
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries
(CGI) รุ่นที่ 8/2015
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 42/2018

ตำ�แหน่ง/ประสบการณ์ทำ�งาน
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานอนุ ก รรมการประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
อนุกรรมการพิจารณาเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของประชาชน
คณะกรรมการดำ�เนินการปฏิรปู กฎหมายในระยะเร่งด่วน
2560 - ปัจจุบัน ทีป่ รึกษา อนุกรรมการด้านการมีสว่ นร่วมของประชาชนและหน่วยงานของรัฐในการ
จัดทำ�แผนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจนเนอรัล นิปปอน คอนกรีต อินดัสทรีส์ จำ�กัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน
และกำ�กับดูแลกิจการที่ดี บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำ�กัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธาน
คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี บริษทั เจนเนอรัล เอนจิเนียริง่ จำ�กัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ประธานคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2553 - ปัจจุบัน Business Development Executive บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ� คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2553 - ปัจจุบัน อาจารย์พเิ ศษ คณะสังคมศาสตร์บรู ณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2559 - 2560 นักวิชาการประจำ�กรรมาธิการ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรปู ประเทศด้านกีฬา
ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม สภาขับเคลื่อนการปฏิรปู ประเทศ
2559 - 2560 ทีป่ รึกษาประจำ�คณะอนุกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรปู ประเทศ
ด้านการปฏิรปู เร็ว สภาขับเคลื่อนการปฏิรปู ประเทศ
2558 - 2560 กรรมการ สมาคมนิสติ เก่านิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2557 - 2560 กรรมการอิสระ กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม กรรมการ
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสีย่ ง บริษทั หลักทรัพย์
เออีซี จำ�กัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั * ไม่มี (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560)
หมายเหตุ * : สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั รวมคูส่ มรสและบุ ต รที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

Relevant Training
- Thai Barrister-at-Law
- Diploma of Advocacy and the Lawyer License
- Certificate of Senior Executives on Justice Administration Class 16, Office of
the Judicial Training Institute
- Certificate of Administrative Justice for Senior Executives Class 6, Office of
the Administrative Courts
- Certificate of New Era Leadership in the Democratic Systems Class 1, King
Prajadhipok’s Institute
- Certification of Director Accreditation Program (DAP) Class 116/2015
- Certification of Corporate Governance for Executives (CGE) Class 6/2016
- Certification of Advanced Audit Committee Program (AACP) Class 22/2016
- Certification of Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)
Class 8/2015
- Certification of Role of the Chairman Program (RCP) Class 42/2018

Work Experiences
2017 - the present Committee and Chairman of the Public Relation and Public
Hearing Committee, Law Reform Committee
2017 - the present Advisor to Sub-committee on People and Government Engagement
for Law Reform Action Plan
2017 - the present Board of Director, General Nippon Concrete Industries Company
Limited
2014 - the present Independent Director, Audit Committee Remuneration and Corporate
Governance Committee, Namyong Terminal Public Company Limited
2014 - the present Director (Independent Director), Director of the Compensation
Committee and Director of the Recruitment Committee Sikarin
Public Company Limited
2013 - the present Independent Director, Audit Committee Remunreation and Nomination
Committee, Chairman of Corporate Governance Committee, General
Engineering Public Company Limited
2013 - the present Executive Director, Chairman of Corporate Social Responsibility
Committee and Chairman of Public Relation Committee, The Badminton Association of Thailand under the Royal Patronage of His
Majesty the King
2010 - the present Business Development Executive, True Corporation Public Company
Limited
2010 - the present Visiting Lecturer, Faculty of Law, Assumption University
2010 - the present Visiting Lecturer, Faculty of Law, Khon Kaen University
Academic Advisor to the Committee, Committee on Sports, Arts,
2016 - 2017
Cultures, Religion, Morality and Ethics under the National Reform
Steering Assembly
Advisor to the Sub-committee, Sub-committee on Quick Action
2016 - 2017
(Quick-win) Reform under the National Reform Steering Assembly
Board of Director, Chulalongkorn Law School Alumni Association
2015 - 2017
Independent Director, Nomination and Compensation Committee, Risk
2014 - 2017
Management Committee, AEC Securities Public Company Limited
SKR Shareholding Ratio* : None (December 27th, 2017)
Noted* : Outstanding share ratio includes spouses and dependents (if any).
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ดร. ทิม นพรัมภา
อายุ : 32 ปี
ตำ�แหน่งในปัจจุบันของบริษัท
กรรมการ กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

Dr. Tim Noparumpa
Age : 32 years
Current position in the company
Director, Director of the Recruitment Committee and
Director of the Compensation Committee
Education
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจสาขาวิชา Supply 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

ตำ�แหน่ง/ประสบการณ์ทำ�งาน
2560 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2555 - 2557

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการสรรหา บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการบริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด(มหาชน)
อาจารย์ ภาควิชาพาณิชย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ Providence
College สหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* 1.01% (1,526,797 หุ้น) (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560)
หมายเหตุ * : สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

- 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 Experiences
2017- the present Director of the Compensation Committee, Sikarin Public
Company Limited
2016- 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
Assistant Professor of Management, Providence College, RI,
2012- 2014
USA
SKR Shareholding Ratio* : 1.01% (1,526,797 shares) (December 27th, 2017)
Noted* : Outstanding share ratio includes spouses and dependents (if any).

48
ANNUAL
20172017
ANNUALREPORT
REPORT

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์
อายุ : 37 ปี
ตำ�แหน่งในปัจจุบันของบริษัท
กรรมการ กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท
และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

Mr. Suriyan Kojonroj
Age : 37 years

Current position in the company
Director, Executive Director, Company Secretary and
Deputy Managing Director
Education
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การฝึกอบรม
- หลักสูตร Ultra Wealth รุ่นที่ 4 สถาบัน Ultra Wealth Group
- หลักสูตร ABC รุ่นที่ 7 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2013 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 46
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 8/2012 สมาคมส่งเสริม
สถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 3/2012 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 46/2012 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Micro MBA รุ่นที่ 52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำ�แหน่ง/ประสบการณ์ทำ�งาน
2560 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2556 - 2559
2556 - 2558
2556 - 2557

กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายกิจการพิเศษ ประจำ�สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ จำ�กัด
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เอส เค อาร์ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
เลขานุการบริษัท บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
รักษาการผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลรัทรินทร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท นอนดี จำ�กัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* 6.35% (9,583,747 หุ้น) (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560)
หมายเหตุ * : สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั รวมคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ (ถ้ามี)

- Master of Public Administration, Chulalongkorn University,
- Bachelor of Engineering, Khon Kaen University.

Relevant Training
- Ultra Wealth, Batch 4, Ultra Wealth Group
- ABC, Batch 7, Academy of Business Creativity
- Director Accreditation Program (DAP), Batch 106/2013, Thai Institute of
Directors Association (IOD)
- The Real Estate Executive Association of Chulalongkorn University,
Batch 46
- 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, Thai Institute of
Directors Association (IOD)
- Micro MBA Program, Chulalongkorn University, Batch 52

Work Experiences
Director and Executive Director, Sikarin Public Company Limited
Deputy Managing Director, Sikarin Public Company Limited
Special Affairs Officer, Chulabhorn Research Institute
Executive Director, Sikarin Hadyai Hospital Company Limited
Director and Managing Director, SKR Management Company
Limited
2013- the present Chief Operation Officer, Sikarin Public Company Limited
2012- the present Company Secretary, Sikarin Public Company Limited
Acting Director, Rattarin Hospital
2013- 2016
Assistant Managing Director, Sikarin Public Company Limited
2013- 2015
Director, Norndee Company Limited
2013- 2014
2017-the present
2016- the present
2016- the present
2016- the present
2014- the present

SKR Shareholding Ratio* : 6.35% (9,583,747 shares) (December 27th, 2017)
Noted* : Outstanding share ratio includes spouses and dependents (if any).
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พลเอกวิโรจน์ แสงสนิท
อายุ : 82 ปี
ตำ�แหน่งในปัจจุบันของบริษัท
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ

Gen. Viroj Sangsnit
Age : 82 years
Current position in the company
Chief Advisor of the Board Directors
Education

ประวัติการศึกษา
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

การฝึกอบรม
- ไม่มี

ตำ�แหน่ง/ประสบการณ์ทำ�งาน
2546 - ปัจจุบัน
2551 - 2558
2544 - 2548
2543
2539
2538 - 2539
2538 - 2539
2537 - 2538
2535 - 2543
2535 - 2538
2535 - 2537
2535
2534 - 2535
2534 - 2535
2533 - 2535

ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการ บริษทั พีโอเวอร์ ซีสส์ ตีล จำ�กัด (มหาชน)
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
ประธานคณะกรรมการท่าเรือแห่งประเทศไทย
รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงกลาโหม
ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารสูงสุด
กรรมการ ธนาคารทหารไทย
ประธานกรรมการ องค์การแก้ว
สมาชิกวุฒสิ ภา
รองปลัดกระทรวงกลาโหม
ประธานกรรมการ องค์การแบตเตอรี่
รองผูบ้ ญ
ั ชาการทหารบก
รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงคมนาคม, สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
กรรมการ บริษทั การบินไทย จำ�กัด (มหาชน)
เสนาธิการทหารบก

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* ไม่มี (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560)
หมายเหตุ * : สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

- National Defense College
- Joint Staff College
- Command and General Staff College
- Chulachomklao Royal Military Academy

Relevant Training
- None

Work Experiences
2003 - the present Chief Advisor of the Board Director, Sikarin Public Company
Limited
Chairman of the Board, P Overseas Steel Public Company
2008 - 2015
Limited
Member of Parliament
2001 - 2005
Chairman, Ports Authority of Thailand
2000
Deputy Defense Minister
1996
Supreme Commander
1995 - 1996
Director, Thai Military Bank
1995 - 1996
Chairman, the Glass Organization
1994 - 1995
Senator
1992 - 2000
Deputy Permanent Secretary for Defense
1992 - 1995
Chairman, the Battery Organization
1992 - 1994
Deputy Commander-in-chief of the Royal Thai Army
1992
Deputy Transport Minister, Member of National Legislative
1991 - 1992
Assembly
Director, Thai Airways International Public Company Limited
1991 - 1992
Chief of Staff of the Army
1990 - 1992
SKR Shareholding Ratio* : None (December 27th, 2017)
Noted* : Outstanding share ratio includes spouses and dependents (if any).
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นายกิติพันธุ์ ศศะนาวิน
อายุ : 72 ปี
ตำ�แหน่งในปัจจุบันของบริษัท
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการ

Mr. Kitipan Sasanavin
Age : 72 years

Current position in the company
Advisor of The Board Director
Education
- Bachelor of Laws, Chulalongkorn University

Relevant Training
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014 สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำ�แหน่ง/ประสบการณ์ทำ�งาน
2559 - ปัจจุบัน
2529 - ปัจจุบัน
2556 - 2559
2537 - 2559

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด(มหาชน)
ทนายความอิสระ
ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
กรรมการและประธานกรรมการสรรหา บริษทั ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* 0.003% (4,760 หุ้น) (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560)
หมายเหตุ * : สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั รวมคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ (ถ้ามี)

- Director Accreditation Program (DAP) Batch 112/2014, Thai Institute of
Directors Association (IOD)

Work Experiences
2016- the present
1986- the present
1994- 2016
2013- 2016

Advisor of the Board Directors, Sikarin Public Company Limited
Independent Lawyer
Chairman, Interrealty Management Company Limited
Director and Chairman of the Recruitment Committee, Sikarin
Public Company Limited

SKR Shareholding Ratio* : 0.003% (4,760 shares) (December 27th, 2017)
Noted* : Outstanding share ratio includes spouses and dependents (if any).
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นายอำ�นาจ คล้ายไทย
อายุ : 66 ปี
ตำ�แหน่งในปัจจุบันของบริษัท
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

Mr. Amnart Klaithai
Age : 66 years
Current position in the company
Advisor of The Board Director
Education
- Master of Public Administration Program in Public and Private
Management, National Institute of Development Administration
- Bachelor of Laws, Ramkhamhaeng Universiry

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

การฝึกอบรม
- ไม่มี

ตำ�แหน่ง/ประสบการณ์ทำ�งาน
2545 - ปัจจุบัน
2541 - 2558
2529 - 2545
2523 - 2529

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริหาร บริษทั จุลดิศ ดีเวลลอป จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพที่ปรึกษากฎหมาย จำ�กัด
กรรมการ บริษัท โปรเจคแมเนจเม้นท์ จำ�กัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท* 0.01% ( 17,374หุ้น) (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560)
หมายเหตุ * : สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ถ้ามี)

Relevant Training
- None

Work Experiences
2002 - the present Advisor of The Board Director, Sikarin Public Company Limited
Chairman of the Executive Committee, Juldis Develop Public
1998 - 2015
Company Limited
Managing Director, Bangkok Legal Consultant Company
1986 - 2002
Limited
Director, Project Management Company Limited
1980 - 1986
SKR Shareholding Ratio* : 0.01% (17,374 shares) (December 27th, 2017)
Noted* : Outstanding share ratio includes spouses and dependents (if any).
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CSR
Corporate Social Responsibilities,

Enhance quality of life and environments

งานแถลงข่าวโครงการ ศิครินทร์ ให้หัวใจเด็ก
Sikarin Mini Marathon #8
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 โรงพยาบาลศิครินทร์จัดงานแถลงข่าว
โครงการ “ศิครินทร์ให้หัวใจเด็ก” ในกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “Sikarin Mini
Marathon #8” รายได้สมทบทุนให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิด
โดยมีนายเสนีย์ จิตตเกษม ประธานกรรมการ และนายแพทย์ อติรชั ต์ จรูญศรี
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน) เป็นประธานในงาน
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และแขกรับเชิญพิเศษ คุณออย ธนา สุทธิกมล
และคุณบลู พงศธร ตั้งวันเจริญ มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของงาน Sikarin
Mini Marathon ในครั้งนี้

Press Conference for Sikarin Gives Hearts to
Children Project : Sikarin Mini Marathon # 8
On 15th February 2017, Sikarin Hospital held a press conference
for the “Sikarin Gives Hearts to Children” project about the
walking-running charity activity, “Sikarin Mini Marathon # 8”. The
proceeds were donated to The Cardiac Children Foundation of
Thailand. Mr. Seni Chittakasem, Chairman, and Dr. Atirat Charoonsri, Managing Director of Sikarin Public Company Limited, were
the presidents in the event accompanied with senior executives
and our very special guests, Mr. Oi Thana Sutthikamon and
Mr. Blu Phongsathon Tangwannacharoen as brand ambassadors
for this year’s Sikarin Mini Marathon event.

กิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิด
Sikarin Mini Marathon #8
เมือ่ วันที่ 5 มีนาคม 2560 โรงพยาบาลศิครินทร์ได้จดั งาน Sikarin Mini Marathon
ครั้งที่ 8 กิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิด รายได้สมทบ
ทุนมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ โดยในครั้งนี้มีผู้ร่วมงานกว่า 6,500 คน นับเป็น
ประวั ติ ก ารณ์ ค รั้ ง ใหม่ ข องโรงพยาบาลศิ ค ริ น ทร์ บรรยากาศเป็ น ไปอย่ า ง
สนุกสนาน และมีเหล่าดารานักแสดง มาร่วมวิ่งกันอย่างคับคั่ง

Walking-Running Activity for Children with
Congenital Heart Disease : Sikarin Mini Marathon #8

On 5th March 2017, Sikarin Hospital organized the Sikarin Mini
Marathon #8, the walking-running activity for children with congenital
heart disease. The revenue contributed to The Cardiac Children
Foundation of Thailand. This time, the marathon attracted more
than 6,500 participants and was considered a historic event for
Sikarin Hospital. The atmosphere was enjoyable and crowded with
actors and actresses who joined the run.
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งานแถลงข่าวกิจกรรม ผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการ Operation for Children with Congenital Heart
Disease Project : Year 8 Press Conference
แต่ก�ำ เนิด ปีท่ี 8
เมือ่ วันที่ 15 มีนาคม 2560 โรงพยาบาลศิครินทร์ได้จดั งานแถลงข่าวกิจกรรม
ผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่ก�ำ เนิด ปีที่ 8 ภายใต้โครงการใหญ่ “ศิครินทร์ให้
หัวใจเด็ก” กิจกรรมช่วยเหลือสังคมของ บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
และกลุม่ บริษทั ในเครือ เพือ่ ประชาสัมพันธ์ให้ผปู้ กครองทีค่ าดว่าบุตรหลาน
ของตนป่วยเป็นโรคหัวใจฯ ที่ยังมีจำ�นวนมากได้รับทราบและมาเข้ารับการ
รักษาได้อย่างทันท่วงที ภายในงานยังมีการมอบเงินสมทบทุน 1,100,000
บาท แก่มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ เพื่อนำ�ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของ
มูลนิธิฯ ต่อไป

On 15th March 2017, Sikarin Hospital held a press conference
for the Operation for Children with Congenital Heart Disease
Project: Year 8 under the main project, “Sikarin Gives Hearts to
Children”, which organizes social support activities by Sikarin
Public Company Limited and its affiliated companies. The
project promotes and allows parents who are aware of heart
disease in their children, which account for a large quantity,
to acknowledge and receive treatment in a timely manner. At
the event, donations totaling 1,100,000 baht were given to The
Cardiac Children Foundation of Thailand for further utilization
of the foundation’s objectives

กิจกรรมผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิด ปีที่ 8
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 โรงพยาบาลศิครินทร์ร่วมกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ และมูลนิธิโรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์ ได้จัดกิจกรรมผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการ
แต่กำ�เนิด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายใต้โครงการ “ศิครินทร์ให้หัวใจเด็ก” ซึ่งภายในงานมีผู้ปกครองนำ�บุตรหลานมารับการตรวจคัดกรองเป็นจำ�นวนมาก
ทางโรงพยาบาลศิครินทร์รู้สึกยินดีที่โครงการของทางโรงพยาบาลในครั้งนี้ได้มอบโอกาสใหม่ ให้กับเด็กผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติและ
มีความสุขอีกครั้ง

Operation for Children with Congenital Heart Disease Project: Year 8
On 1st April 2017, Sikarin Hospital jointly organized the “Sikarin Gives Hearts to Children” event with Bumrungrad Hospital
Foundation under the “Operation for Children with Congenital Heart Disease Project”, for free of charge. On the day, a great
number of parents took their children for the screening. Sikarin Hospital is pleased that this project initiated by the hospital
has given new opportunities for unwell children to live normal lives and be happy again.
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เหตุการณ์ ในรอบปี 2560

Events in 2017
รั บ มอบรางวัล Axa Assistance Award
Best Collaborative Provider 2016
นายสุร ิย ันต์ โคจรโรจน์ รองกรรมการผู ้จ ัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่
ด้ า นปฏิ บ ั ต ิ ก าร บริ ษ ั ท ศิ ค รินทร์ จำ�กัด (มหาชน) ขึ้นรับ มอบรางวัล Axa
Assistance Award Best Collaborative Provider 2016 โดยบริษัท แอกซ่า
ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) ในฐานะโรงพยาบาลที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
องค์กรระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

Received AXA Assistance Award Best
Provider 2016

Mr. Suriyan Kojonroj, Deputy Managing Director and Chief Operation
Officer of Sikarin Public Company Limited was onstage to receive the
AXA Assistance Award Best Collaborative Provider 2016 from AXA
Insurance Public Company Limited as an outstanding hospital that
promoted cooperation with international organizations on Friday
24th February 2017.

จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารสรุปผลการบริหาร
ยุทธศาสตร์ดา้ นสุขภาพ
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 โรงพยาบาลศิครินทร์ได้จัดโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการสรุปผลการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ สำ�หรับผู้บริหาร
สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2560 โดยมีคุณเสนีย์
จิตตเกษม ประธานกรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน) และกลุ่ม
บริ ษั ท ในเครื อ รวมถึ ง คณะผู้ บ ริ ห าร ให้ ก ารต้ อ นรั บ ผู้ บ ริ ห ารสำ � นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จำ�นวน 65 ท่าน เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาล
ในหน่วยงานและศูนย์ต่างๆ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างองค์กรในด้าน
ของการสาธารณสุข รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสององค์กร
ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

Organize a Workshop on the Summary of Health
Strategy Management
On 22nd March 2017, Sikarin Hospital organized a workshop on
the summary of health strategy management for the executives
of Udon Thani Provincial Public Health Office: Fiscal Year 2017.
Mr. Seni Chittakasem, Chairman of Sikarin Public Company Limited
and affiliated companies including the senior executives welcomed
65 executives of the Udon Thani Provincial Public Health Office
to visit the hospitals, agencies and centers. They exchanged
knowledge among the public health organizations as well as
strengthened the relationship between the two organizations.

55

ANNUAL
REPORT
ANNUAL
REPORT2017
2017
ANNUAL
REPORT
2017

Music to Charity

วันที่ 2 เมษายน 2560 โรงพยาบาลศิครินทร์ ได้
จัดงาน “Music to Charity” ตอน “Moderato
Concert” จากโรงเรียนดนตรีสยามกลการ ซึ่ง
งานนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ โ ครงการ
“ ศิครินทร์ให้หัวใจเด็ก” เป็นโครงการ CSR ของ
โรงพยาบาลศิครินทร์ เพื่อช่วยเหลือเด็กโรคหัวใจ
พิการแต่กำ�เนิด มีน้อง ๆ กว่า 50 คน มาร่วมแสดง
ความสามารถทางด้านดนตรี และคุณพ่อคุณแม่ยัง
ได้ช่วยเหลือสมทบทุนเงินบริจาคให้กับน้อง ๆ เด็ก
โรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิด

On Sunday 2 nd April 2017, Sikarin Hospital
organized the “Music to Charity” event EP:
“Moderato Concert” from Siam Konlakan Music
School. This event was another activity under
the “Sikarin Gives Hearts to Children” project,
which is a CSR project of Sikarin Hospital to help
children with congenital heart disease. More
than 50 children participated to show their
musical ability. Parents also helped by donating
and raising money for children with congenital
heart disease.

จัดงาน เปิดบ้านเติมฝัน สักวันจะเป็นหมอ

เมื่อวันที่ 26-29 มิถุนายน 2560 ทางโรงพยาบาลศิครินทร์ได้จัดงาน “เปิดบ้านเติมฝันสักวันจะเป็นหมอ” โดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล และนัก
โภชนาการ ที่มาให้ความรู้เรื่องสุขศึกษาแก่น้อง ๆ โรงเรียนลาซาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อาทิ สุขบัญญัติ 10 ประการ การใช้ยา และเรื่องโภชนาการ
เป็นต้น พร้อมทั้งกิจกรรม Workshop ทำ�อาหาร ด้วยบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความรู้และความสนุกสนาน

Organized “Open House: Fill the Dream, One Day I Will Become a Doctor”
th

th

From 26 – 29 June 2017, Sikarin Hospital organized the event, “Open House: Fill the Dream, One Day I Will Become a Doctor”
by expert staff, nurses and nutritionists who shared knowledge about health education to the Prathomsuksa-3 students of La Salle
school, such as the 10 National Health Commandments, the use of drugs and nutrition and others, as well as cooking workshop
activities in an atmosphere filled with knowledge and joy.

56
ANNUAL
20172017
ANNUALREPORT
REPORT
ช่ วยเหลื อผู ้ ป ระสบภั ย น้ ำ � ท่ วม

บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน) ได้นำ�เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นำ�้ ท่วม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำ�ส่งมอบให้กับสำ�นักนายกรัฐมนตรี
โดยมีนางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล ผู้อำ�นวยการกองคลัง ประจำ�สำ�นักงาน
ปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนในการรับมอบ ทาง
บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน) ต้องขอขอบพระคุณนำ�้ ใจของทุกท่าน
ที่ร่วมกันบริจาคและขอเป็นกำ�ลังใจให้กับผู้ประสบภัยนำ�้ ท่วมภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ

Help the Flood Victims

Sikarin Public Company Limited delivered donated money to
help the flood victims in the northeastern region to the Prime
Minister. Mrs. Chuenchiwan Limthirakun, Director of Finance
Division, Office of the Permanent Secretary, was honored to
be the representative of the delivery. Sikarin Public Company
Limited would like to thank all donors who contributed for
their kindness and we would like to provide moral support
for the flood victims in the northeastern region.

Sikarin Thank You Party 2017

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน) ได้จัดงาน “Sikarin Thank You Party 2017” เพื่อเป็นการขอบคุณตัวแทนประกัน
กว่า 10 บริษัท ณ Blu-O Rhythm & Bowl เมกาบางนา งานนี้ได้รับเกียรติจาก นพ.ธงชัย ฉัตรยิ่งมงคล รองประธานเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์
โรงพยาบาลศิครินทร์ มาเป็นประธานในพิธี โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุก เสียงหัวเราะและมิตรภาพ
On 14th September 2017, Sikarin Public Company Limited held the “Sikarin Thank You Party 2017” to thank 10 insurance
companies at Blu-O Rhythm & Bowl, Mega Bangna. It was an honor to have Dr. Thongchai Chatyingmongkol, Medical Vice
President of Sikarin Hospital, as the president of the opening ceremony. The atmosphere at the event was filled with fun,
laughter and friendship.
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ถวายความอาลัยเเด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คณะผูบ้ ริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ รวมถึงผูม้ าใช้บริการโรงพยาบาลศิครินทร์ พร้อมใจ
กันยืนสงบนิ่งถวายอาลัยเเละสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ถวายเเด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต
โดยยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที ในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 15.52 น.

Pay the Final Tribute and Farewell to His Majesty the Late
King Bhumibol Adulyadej

Senior executives, doctors, nurses, staff as well as customers of Sikarin Hospital
stood together and observed silence in tribute to the memory and royal grace
of His Majesty the Late King Bhumibol Adulyadej on the 1st anniversary of the
passing of His Majesty the Late King by standing in silence for 89 seconds at
15.52 on Friday 13th October 2017.

The Daisy Award 2017

งานแสดงความยินดีกับพยาบาลทั้ง 4 ท่านที่ได้รับรางวัล The Daisy Award รางวัลระดับสากลที่มอบให้กับพยาบาลวิชาชีพที่ทุ่มเทและอุทิศตนในการปฏิบัติ
หน้าทีเ่ ป็นอย่างดี ได้แก่ คุณนลินภัศร์ จิตต์สว่าง แผนกห้องคลอด คุณรัชดาวัลย์ ดีทอง แผนกฉุกเฉิน คุณสุวดี สิงห์ชา แผนกหอผูป้ ว่ ยใน คุณนิตยา พลภัทรโภคิน
แผนกหอผู้ป่วยใน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน) และคุณสมศรี ฤชุตระกูล
ผู้อำ�นวยการสายงานพยาบาล พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลศิครินทร์ ร่วมแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตร ให้แก่พยาบาลทั้ง 4 ท่านที่ได้รับรางวัล
ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจ ทางโรงพยาบาลศิครินทร์ก็จะขอยึดมั่นทำ�หน้าที่ด้านการพยาบาลให้ดีที่สุดต่อไป
Congratulations Event to the 4 nurses who received the Daisy Award, an international award given to registered nurses who devote and
dedicate themselves to outstanding performance: Ms. Nalinphat Chitsawang (Labor Room Department), Ms. Ratchadawan Dithong
(Emergency Department), Ms. Suwadi Singcha (Inpatient Ward Department), Ms. Nittaya Phonlaphatphokhin (Inpatient Ward Department).
We were honored by Dr. Atirat Charoonsri, Managing Director of Sikarin Public Company Limited and Ms. Somsri Ruechutrakun,
Director of Nursing, together with the senior executives of Sikarin Hospital, who congratulated and presented the certificates to the
4 award-winning nurses. The atmosphere around the event was full of smiling pride. Sikarin Hospital will continually strive to do our
best in our nursing duties.
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SIKARIN THANK YOU PARTY
ภาพบรรยากาศงาน “SIKARIN THANK YOU PARTY (CORPORATE & INSURANCE)” เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา จัดขึ้นเพื่อขอบคุณ
กลุ่มลูกค้าบริษัทและลูกค้าประกัน ที่ให้ความเชื่อมั่นและไว้ใจในการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลศิครินทร์ที่ดีเสมอมา
Photos of the atmosphere at the “SIKARIN THANK YOU PARTY (CORPORATE & INSURANCE)” on 7th December 2017. The event
was held to thank company customers and insurance customers who have always had confidence and trust in Sikarin Hospital.

Joint Commission International (JCI) Re-accreditation : Primary Stroke

โรงพยาบาลศิครินทร์ ได้รับต่ออายุใบรับรองมาตรฐานการรักษาโรคหลอด
เลือดสมอง (Re-accreditation : Primary Stroke) โดยองค์กร Joint
Commission International (JCI) มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพและความ
ปลอดภัยในการรักษาพยาบาลทั่วโลก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เป็น
เครื่องบ่งชี้ถึงมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาล
Sikarin Hospital received the Re-accreditation: Primary Stroke
by the Joint Commission International (JCI), the worldwide
standard for the quality and safety development of medical
treatment on 5th December 2017, highlighting the patient care
standards of the hospital.

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท Shareholding Structure
ANNUAL REPORT 2017
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โครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัท 10 อันดับแรก ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560
ร�ยชื่อผู้ถือหุ้น

ลำ�ดับ
1

2
3
4
5

6

7
8

9
10

กลุ่มจรูญศรี
นายอติรัชต์ จรูญศรี
นางสาวศศินภา จรูญศรี
นางสาวนัฏนภางค์ จรูญศรี
นายธีรพจน์ จรูญศรี
นางสกาวรัตน์ จรูญศรี
นายณัฏฐวัฒน์ จรูญศรี
นางตริตาภรณ์ จรูญศรี
นางเพียงนภา จรูญศรี
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำากัด (มหาชน)
นายนพดล เขมะโยธิน
นายสุริยันต์ โคจรโรจน์
กลุ่มมาลีนนท์
นายประชุม มาลีนนท์
นางสาวรัตนา มาลีนนท์
นางสาวปิยวดี มาลีนนท์
นางสาวอัมพร มาลีนนท์
นายจิรวัฒน์ มาลีนนท์
นางสาวปราลี มาลีนนท์
นางสาวนบชุลี มาลีนนท์
นางสกลศรี มาลีนนท์
กลุ่มมหัทธนารักษ์
นางสาวนิลเนตร มหัทธนารักษ์
นางนงเยาว์ มหัทธนารักษ์
นายอาชวะ มหัทธนารักษ์
นางสาวมาลินี บุญรักษ์
กลุ่มแสงทวีป
นางกิตติธรา แสงทวีป
พล.ต.ท.จารักษ์ แสงทวีป
นายศิลปชัย นิสากรสิทธิ์
นายวิโรจน์ มุทธากาญจน์
รวมกลุ่มผู้ถือหุ้นบริษัท 10 อันดับแรก
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ
รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด
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จำ�นวนหุ้น
37,638,346
9,333,826
8,320,934
8,308,139
4,811,676
4,772,528
654,552
796,911
639,780
16,220,000
10,990,000
9,583,747
8,112,000
4,072,000
1,500,000
440,000
100,000
500,000
500,000
500,000
500,000
6,533,717
6,231,369
213,209
89,139
5,949,888
5,595,709
5,518,974
76,735
3,915,915
3,658,900
108,198,222
42,811,193
151,009,415

สัดส่วนก�รถือหุ้น(ร้อยละ)
24.92%
6.18%
5.51%
5.50%
3.19%
3.16%
0.43%
0.53%
0.42%
10.74%
7.28%
6.35%
5.37%
2.70%
0.99%
0.29%
0.07%
0.33%
0.33%
0.33%
0.33%
4.33%
4.13%
0.14%
0.06%
3.94%
3.71%
3.65%
0.05%
2.59%
2.42%
71.65%
28.35%
100.00%
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“Top 10 Shareholders Information as of 27th December 2017”
NO.
1

2
3
4
5

6

7
8

9
10

Shareholder Name

Charoonsri Group

Mr.Atirat Charoonsri
Miss Sasinapa Charoonsri
Miss Natnapang Charoonsri
Mr.Terapot Charoonsri
Mrs.Sakaorat Charoonsri
Mr.Nattawat Charoonsri
Mrs.Tritaporn Charoonsri
Mrs.Piengnapa Charoonsri
Vibhavadi Medical Center Public Company Limited
Mr.Noppadon Khemayotin
Mr. Suriyan Kojonroj
Maleenont Group
Mr.Prachum Maleenont
Miss Ratana Maleenont
Miss Piyawadee Maleenont
Miss Amphorn Maleenont
Mr. Jiravat Maleenont
Miss Pare Maleenont
Miss Nobchulee Maleenont
Mrs. Sakonsri Maleenont
Mahatthanarak Group
Miss Nilnate Mahatthanarak
Mrs. Nongyao Mahatthanarak
Mr. Archava Mahatthanarak
Miss Malinee Boonrak
Sangthaweep Group
Mrs. Kittithara Sangthaweep
Pol.Lt.Gen.Jarax Sangtaweep
Mr. Silchai Nisakornsit
Mr. Viroj Mutthakarn
Total Top 10 Shareholders
Other Shareholders
Total

Shares
37,638,346
9,333,826
8,320,934
8,308,139
4,811,676
4,772,528
654,552
796,911
639,780
16,220,000
10,990,000
9,583,747
8,112,000
4,072,000
1,500,000
440,000
100,000
500,000
500,000
500,000
500,000
6,533,717
6,231,369
213,209
89,139
5,949,888
5,595,709
5,518,974
76,735
3,915,915
3,658,900
108,198,222
42,811,193
151,009,415

%
24.92%
6.18%
5.51%
5.50%
3.19%
3.16%
0.43%
0.53%
0.42%
10.74%
7.28%
6.35%
5.37%
2.70%
0.99%
0.29%
0.07%
0.33%
0.33%
0.33%
0.33%
4.33%
4.13%
0.14%
0.06%
3.94%
3.71%
3.65%
0.05%
2.59%
2.42%
71.65%
28.35%
100.00%
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2560 ครั้งที่ 39 เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติ การจ่าย
เงินปันผลจากกำ�ไรประจำ�ปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด จำ�นวน 151 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 83.06 ล้าน
บาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 รวมถึงการอนุมัติให้จัดสรรสำ�รองตามกฎหมาย จำ�นวน 8.94 ล้านบาท

Dividend Payment Policy
At the Annual General Meeting of Shareholder No.39 for the year 2017 held on Wednesday, 19th April 2017, the
shareholders approved the appropriation of dividend from profit for the year 2016 of Baht 0.55 per share to the Company’s
shareholders’ of 151 million Ordinary shares in the total amount of Baht 83.06 Million. The Company paid such dividend on
May 4th , 2017. The shareholders’ also approved the allocation of legal reserves of Baht 8.94 Million.
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมของบริษัทรวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจำ�ปี ซึง่ ได้จดั ทำ�ขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ องรับโดยทัว่ ไปและสอดคล้องตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2543 โดยบริษทั ฯ เลือกใช้นโยบาย
บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำ�เสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำ�การสอบทานงบการเงินของ-บริษัทที่ผ่านมาเพื่อให้มั่นใจได้อย่างมี
เหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนเพียงพอและได้รับรายงานทางการเงินของบริษัทได้ถือปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดย
เลือกใช้นโยบายทางบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำ�เสมอโดยจัดทำ�ขึ้นอย่างระมัดระวังตลอดจนประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดง
รายการที่นำ�เสนอในงบการเงินโดยรวม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินโดยความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฎในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำ�ปีนี้แล้ว
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีการ
บันทึกอย่างครบถ้วนถูกต้องและมีระบบการจัดเก็บรักษาทรัพย์สนิ เพือ่ ป้องกันการทุจริตหรือเสียหายอย่างมีสาระสำ�คัญ คณะกรรมการบริษทั มีความ
เห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อถือต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของ
บริษัทประจำ�ปี 2560

							

(พลตำ�รวจโทจารักษ์ แสงทวีป)
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

Report on the Responsibility of the Board of Directors
towards Financial Reports
The Company’s Board of Directors is responsible for the separate financial statements of the Company and the
consolidated financial statement of the Company as well as financial information presented in the annual reports. The financial
statements have been prepared in accordance with financial reporting standards under the Accounting Act B.E. 2543. The
company considers the accounting policies pursued to be appropriate, and that they have been applied consistently with
adequate disclosure of important information in the note to the financial statements.
The Board of Directors has appointed the Audit Committee for reviewing the quality of financial reports and ensuring
accounting policies to be appropriate, and have been applied consistently with adequate disclosure of important information
in the note to the financial statements. All their comments on these issues are presented in the Audit Committee Report
included in this annual report.
The Board of Directors provides and maintains risk management system and appropriate and efficient internal
control to ensure that accounting records are accurate, reliable and adequate to retain its assets as well as to prevent fraud
or materially irregular operation. The Board of Directors considers the Company’s overall internal control system satisfactory
and provides credibility and reliability to the Company’s separated financial statements and consolidated financial statement
for the year 2017.
								
						
						

(Pol. Lt. Gen. Jarax Sangtaweep)
Vice Chairman and Chairman of the
Executive Committee
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบปี 2560
คณะกรรมการตรวจสอบโดยการแต่งตัง้ จากมติคณะกรรมการของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำ�นวน 3 ท่าน โดยมี นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์
เป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ นายกระจ่าง จารุพฤกษ์พนั ธ์ และนาย กษิดศิ อัชนันท์ เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี
ของบริษัทในการชี้แจงและให้ข้อมูลที่เป็นสาระสำ�คัญโดยมีการจัดประชุมร่วมกัน จำ�นวน 4 ครั้ง ในประเด็นตามขอบเขต หน้าที่รับผิดชอบที่สำ�คัญ
ดังนี้
1. พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำ�ปี 2560 ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผูส้ อบบัญชี
ว่ารายงานการเงินดังกล่าวมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญและเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป
2. พิจารณาสอบทานงานระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในตามแผนงานทีไ่ ด้รบั อนุมตั ซิ งึ่ ครอบคลุม
ระบบงานที่สำ�คัญของบริษัทฯ
3. พิจารณาสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
4. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลการดำ�เนินงานและสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ การตกลงเข้าทำ�รายการของบริษัทมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทและมีความ
โปร่งใสและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
5. พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชี โดยคำ�นึงถึง
ความน่าเชือ่ ถือความสามารถในการให้บริการและการให้ค�ำ ปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การสอบบัญชีและรับรองงบการเงินได้ทนั เวลา และให้ความ
เห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2561 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานอย่าง
รอบคอบ ด้วยความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระโดยไม่มีข้อจำ�กัดและเงื่อนไขในการกำ�กับดูแลเพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการเป็น
ไปตามหลักบรรษัทภิบาลทีด่ ี มีความโปร่งใส ชัดเจน เชือ่ ถือได้ ตลอดจนให้ค�ำ แนะนำ�ในเรือ่ งต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
ว่าบริษัทมีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำ�เนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำ�หนดและ
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง มีการเปิดเผยรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันอย่างถูกต้องและมีการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับระบบการกำ�กับดูแลกิจการที่
ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง โดยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำ�คัญ

			
				

(นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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Audit Committee Report 2017
Audit Committee of Sikarin Public Company Limited, assigned by the resolution of the Company’s Board of Director,
is composed of three independent directors. Its members include Mr.Pramuanchai Taweesedt, the Chairman of the Audit
Committee and Independent Director, Mr.Krajang Jaruprukphan and Mr.Kasidit Ajanant, member of the Audit Committee and
Independent Director
In the accounting period for the year 2017, Audit Committee convened a total of 4 meetings in order to consider
issues. The relevant issues were clarify and discussed by the Audit Committee, the Management Team, the Internal Auditor
and External auditor. The main points of the year-round missions can be summarized as follows:
1. The Audit Committee reviewed the quarterly and yearly financial statements for the year 2017 and agreed with
external auditor that the financial statements fairly present the Company’s financial position and performance in all material
respects and discloses adequate information, in accordance with the applicable accounting standard.
2. The Audit Committee reviewed internal control system based on approved audit plan which cover all the significant operation of the Company.
3. The Audit Committee reviewed the Company’s compliance with the Securities and Exchange Act, the regulations
of the SEC and SET, and other relevant laws.
4. The Audit Committee considered, revealed and gave opinion on related transaction or transactions that might lead
to conflict of interest with the Company, relying on rationality, transparency and taking the business operation as priority.
5. Considering the selection of External Auditor. Audit Committee considered the past year performance of the external
auditor based on the reliability and competency to provide service and advice in accordance with accounting standard, ability
to approved the financial reports on time. Therefore the Audit Committee proposed to the Board of Director to seek approval
of appointing the external auditor for 2018 at the Shareholder’s Meeting
The Audit Committee has performed its duties in accordance with the charter of the Audit Committee which assigned
by the Board of Directors, performed duties by using knowledge, abilities, precautions, independent without restriction and
condition of the Company, management based on good corporate governance, transparency, reliability along with advice
on various matter. The Audit committee has given opinion that the internal control systems and financial reporting process
of the company are appropriate. In term of management system, operation and code of conduct are all complying with the
rules and regulations. For related transaction, the Company’s disclosed sufficient information, performing on good corporate
governance, transparent and reliable. Moreover, there is no significant deficiency in the system because the company has
continuously improved the quality and efficiency of it operation.

		
									
				

(Mr.Pramuanchai Taweesedt)
Chairman of the Audit Committee
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บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานและงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ

ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)

ความเห็น
		
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริษทั ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (กลุม่ บริษทั ) ซึง่ ประกอบ
ด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมและงบกระแสเงินสดรวมสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบัญชีที่สำ�คัญ และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ว นของผู้ถือหุ้น และงบ
กระแสเงิ น สดสำ � หรั บ ปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
		
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำ�เนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสดสำ�หรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
		
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและ
บริษัทตามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำ�หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
งบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำ�หนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลัก
ฐานการสอบบัญชีที่ ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพี่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ
		
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำ�คัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำ�หรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำ�เรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากสำ�หรับเรื่องเหล่านี้
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การรับรู้รายได้จากการรักษาพยาบาลทั่วไป
		
เนื่องจากรายได้จากการรักษาพยาบาลเป็นรายการที่มีมูลค่าที่เป็นสาระสำ�คัญในงบการเงินรวมและงบการ
เงินเฉพาะกิจการคิดเป็นร้อยละ 98 และร้อยละ 99 ของรายได้รวม ตามลำ�ดับ นอกจากนี้รายได้จากกิจการโรงพยาบาลมีหลาย
องค์ประกอบ ได้แก่ รายได้จากการขายยาและเวชภัณฑ์ รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ รายได้ค่าห้องผู้ป่วย เป็นต้น รวมถึงมี
ส่วนลดที่ทำ�กับคู่สัญญาต่างๆ โดยเงื่อนไขของคู่สัญญาก็มีความหลากหลาย ดังนั้นข้าพเจ้าจึงให้ความสำ�คัญเป็นพิเศษเกี่ยวกับ
จำ�นวน มูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ของบริษัท
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการรักษาพยาบาล โดยการประเมินและทดสอบประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำ�ความเข้าใจและเลือกตัวอย่างเพื่อทดสอบ
การปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทออกแบบไว้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่างตรวจสอบเอกสารประกอบรายการค่ารักษา
พยาบาลที่เกิดขึ้นในระหว่างปี ตรวจสอบในช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีและตรวจสอบใบลดหนี้ที่บริษัทออกหลังวันสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชี วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการ
ค่ารักษาพยาบาลตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำ�ผ่านใบสำ�คัญทั่วไป
การรับรู้รายได้จากประกันสังคม
		
บริษัทมีรายได้จากประกันสังคมจากการเข้าร่วมทำ�สัญญาจ้างให้บริการทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 โดยมีรายได้จากประกันสังคมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคิดเป็นร้อยละ 19 และ
ร้อยละ 24 ของรายได้รวม ตามลำ�ดับ ซึ่งบริษัทจะได้รับเงินจากสำ�นักงานประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตนที่เลือกใช้สิทธิรักษา
พยาบาลกับโรงพยาบาล นอกจากนั้น บริษัทยังได้รับรายได้ค่าบริการทางการแพทย์จากกรณีโรคที่มีภาระเสี่ยงและโรคที่มีค่าใช้
จ่ายสูงส่วนเพิ่มอีก แต่รายได้ส่วนเพิ่มดังกล่าวการได้รับเงินในแต่ละครั้งต้องผ่านการพิจารณาจากสำ�นักงานประกันสังคมและการ
พิจารณาของสำ�นักงานประกันสังคมต้องใช้ระยะเวลานาน ในกรณีที่บริษัทได้ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนแล้วและทาง
บริษัทมีสิทธิที่จะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาจ้างให้บริการทางการแพทย์ ฝ่ายบริหารจึงได้ทำ�การพิจารณาจัดทำ�การ
ประมาณการรายได้ค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคที่มีภาระเสี่ยงและโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งเป็นการประมาณการทางบัญชี
ที่สำ�คัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูง รวมทั้งต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาอัตราความรุนแรงของโรคเพื่อใช้ในการ
ประมาณการรายได้ ข้าพเจ้าจึงให้ความสำ�คัญในการรับรู้รายได้จากประกันสังคม เนื่องจากเป็นรายการที่มีความเสี่ยงต่องบการเงิน
		
ข้าพเจ้าได้ทำ�ความเข้าใจในกระบวนการประมาณการรายได้ค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคที่มีภาระเสี่ยง
และโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง โดยตรวจสอบแหล่งที่มาและความน่าเชื่อของข้อมูลของผู้ประกันตนที่ใช้ในการคำ�นวณประมาณการ
รายได้ ประเมินความเหมาะสมของอัตราความรุนแรงของโรคโดยเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามประกาศของ
สำ�นักงานประกันสังคม ทดสอบการคำ�นวณประมาณการรายได้ค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคที่มีภาระเสี่ยงและโรคที่มีค่าใช้
จ่ายสูง รวมถึงเปรียบเทียบข้อมูลการรับเงินในระหว่างงวดและวิเคราะห์หาสาเหตุของผลต่างเทียบกับที่ประมาณการรายได้ค่า
บริการทางการแพทย์ไว้ รวมถึงการตรวจสอบการรับเงินค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคที่มีภาระเสี่ยงและโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง
ภายหลังสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
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ข้อมูลอื่น
		
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำ�ปีแต่ไม่รวมถึงงบ
การเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีทอี่ ยูใ่ นรายงานนัน้ ซึง่ คาดว่ารายงานประจำ�ปีจะถูกจัดเตรียมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันทีใ่ นรายงาน
ของผู้สอบบัญชีนี้
		
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
		
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอืน่ มีความ
ขัดแย้งที่มีสาระสำ�คัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
		
เมือ่ ข้าพเจ้าได้อา่ นรายงานประจำ�ปี หากข้าพเจ้าสรุปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ
ข้าพเจ้าต้องสือ่ สารเรือ่ งดังกล่าวกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการกำ�กับดูแล เพือ่ ให้ผมู้ หี น้าทีใ่ นการกำ�กับดูแลดำ�เนินการแก้ไขข้อมูลทีแ่ สดงขัดต่อ
ข้อเท็จจริง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำ�และนำ�เสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูก
ต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพื่อให้
สามารถจัดทำ�งบการเงินทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
		
ในการจัดทำ�งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ
กลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำ�เนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำ�เนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับ
การดำ�เนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัทหรือหยุดดำ�เนินงานหรือไม่สามารถดำ�เนินงานต่อ
เนื่องต่อไปได้
		
ผูม้ หี น้าทีใ่ นการกำ�กับดูแลมีหน้าทีใ่ นการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำ�รายงานทางการเงินของกลุม่ บริษทั
และบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
		
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการ
เงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อ
ผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นใน
ระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตาม มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จ
จริงอันเป็นสาระสำ�คัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำ�คัญเมื่อ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที ่ข ัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
		
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจ และการสังเกตและสงสัย
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
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• ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญในงบการเงินรวมและงบการ
เงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ
เสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็น เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่
ไม่พบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญซึง่ เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาด เนือ่ งจากการ
ทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตามข้อ
เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
		
• ทำ�ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะ
สมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
และบริษัท
		
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริหาร
		
• สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำ หรับการดำ�เนินงานต่อเนือ่ งของผูบ้ ริหารและจากหลัก
ฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อ
สงสัยอย่างมีนยั สำ�คัญต่อความสามารถของกลุม่ บริษทั และบริษทั ในการดำ�เนินงานต่อเนือ่ งหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่
แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อ
สรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
		
• ประเมินการนำ�เสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำ�ให้มีการนำ�เสนอข้อมูลโดย
ถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
		
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำ�หนดแนวทาง การควบคุม
ดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
		
ข้าพเจ้าได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการกำ�กับดูแลในเรือ่ งต่างๆทีส่ �ำ คัญ ซึง่ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจ
สอบตามทีไ่ ด้วางแผนไว้ ประเด็นทีม่ นี ยั สำ�คัญทีพ่ บจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องทีม่ นี ยั สำ�คัญในระบบการควบคุมภายในหาก
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
		
ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำ รับรองแก่ผมู้ หี น้าทีใ่ นการกำ�กับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผล
ทีบ่ คุ คลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข่ า้ พเจ้าใช้เพือ่ ป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความ
เป็นอิสระ
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จากเรือ่ งทีส่ อื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการกำ�กับดูแล ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรือ่ งต่าง ๆ ทีม่ นี ยั สำ�คัญมากทีส่ ดุ ในการตรวจ
สอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำ�หนดเป็นเรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่อง
เหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับ เรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์
ทีย่ ากทีจ่ ะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสือ่ สารเรือ่ งดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำ�ดังกล่าวสามารถคาดการณ์
ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว
		
ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำ�เสนอรายงานฉบับนี้คือ นายพจน์ อัศวสันติชัย
									

							
								

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำ�กัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

		
(นายพจน์ อัศวสันติชัย)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891
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-6บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
สินทรัพย์

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราวในเงินฝากประจา
ลูกหนี้การค้า
รายได้คา้ งรับ
ลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ ทธิการเช่า
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินฝากประจาธนาคารที่ติดภาระค้ าประกัน
อื่น ๆ
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

5

2560

2559

2560

2559

66,882,031
471,053
230,195,564
140,676,705
25,010,317
104,656,557
5,368,745
13,486,136
586,747,108

56,859,708
810,155
208,476,054
165,045,709
23,569,698
91,813,751
5,368,745
9,574,577
561,518,397

48,415,193
471,053
175,286,922
140,676,705
20,126,388
80,773,102
6,792,949
472,542,312

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

12
13
10
14
15
16
17
12
18

5,382,258
4,324,967,230
9,759,994
70,966,594
326,167,591
5,869,506

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

1,366,194,103
7,198,519
5,382,258
2,955,477,265
9,122,709
57,566,653
-

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

19
20

1,998,157
17,836,479
4,762,947,809
5,349,694,917

3,700,871
20,305,747
4,725,085,386
5,286,603,783

2,784,834
4,403,726,341
4,876,268,653

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

6
7
8, 10
9

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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-7บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
2017 งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 -ธั7น-วำคม 2560
บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิ
หนี
ส้ ิ นและส่ วนของผูน้ ถ(ต่
ือหุอ้ น)
บาท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า

22

หมายเหตุ
เจ้าหนี้อื่น
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกาหนดชาระ
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 22
ภายในหนึ่งปี
23
เจ้าหนี้การค้า
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระ
เจ้าหนี้อื่น
ภายในหนึ่งปี
24
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกาหนดชาระ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ภายในหนึ่งปี
23
เงินปันผลค้างจ่าย
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระ
เงินประกันผลงานจากการก่อสร้างอาคาร
ภายในหนึ่ งปี
24
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
เงินปันผลค้างจ่าย
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินประกันผลงานจากการก่อสร้างอาคาร
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
23
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
24
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
18
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
25
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
23
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
24
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
18
รวมหนี้สิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
25
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

2560

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

2559

115,092,180
54,416,680
งบการเงินรวม
148,504,194
150,385,782
2560
2559
192,301,062
195,820,689

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

บาท

2559

79,286,359
46,561,573
งบการเงินเฉพาะกิจการ
114,891,400
119,033,576
2560
2559
160,320,168
163,447,483

115,092,180
194,081,731
148,504,194

54,416,680
256,497,896
150,385,782

79,286,359
151,229,731
114,891,400

46,561,573
213,645,896
119,033,576

192,301,062
69,161,333

195,820,689
63,729,896

160,320,168
55,266,924

163,447,483
56,718,277

4,336,663
194,081,731
2,446,870

3,975,751
256,497,896
1,741,671

3,574,158
151,229,731
2,446,870

3,957,918
213,645,896
1,741,671

69,161,333
7,584,936
4,336,663
733,508,969
2,446,870

14,000,701
63,729,896
10,595,683
3,975,751
751,164,749
1,741,671

55,266,924
5,633,392
3,574,158
572,649,002
2,446,870

14,000,701
56,718,277
9,630,065
3,957,918
628,737,160
1,741,671

787,397,876
7,584,936
99,182,613
733,508,969
83,343,534

14,000,701
765,484,309
10,595,683
127,363,260
751,164,749
84,213,267

621,969,876
5,633,392
70,772,969
572,649,002
83,343,534

14,000,701
557,204,309
9,630,065
107,590,291
628,737,160
84,213,267

89,103,869
787,397,876
1,095,000
99,182,613
1,060,122,892
83,343,534
1,793,631,861
89,103,869

81,409,696
765,484,309
1,019,448
127,363,260
1,059,489,980
84,213,267
1,810,654,729
81,409,696

60,676,121
621,969,876
70,772,969
836,762,500
83,343,534
1,409,411,502
60,676,121

54,918,008
557,204,309
107,590,291
803,925,875
84,213,267
1,432,663,035
54,918,008

1,095,000

1,019,448

1,060,122,892

1,059,489,980

836,762,500

803,925,875

1,793,631,861

1,810,654,729

1,409,411,502

1,432,663,035

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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2017
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ) ANNUAL
ณ วันที่ 31 -ธั8น-วำคม 2560
บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิ
หนี
ส้ ิ นและส่ วนของผูน้ ถ(ต่
ือหุอ้ น)
บาท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

หนี้สินหมุนเวียน

2560

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น(ต่ อ)

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกาหนดชาระ
ทุนเรื อนหุ ้น
ภายในหนึ่งปี
ทุนจดทะเบียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระ
หุ ้นสามัญ 151,009,415 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.50 บาท
ภายในหนึ่งปี
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หุ ้นสามัญ 151,009,415 หุ ้น มูลค่าหุ้นละ 6.50 บาท
เงินปันผลค้างจ่าย
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
เงินประกันผลงานจากการก่อสร้างอาคาร
ส่ วนเกินทุนจากการลดทุน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ส่ วนเกินทุนจากการจาหน่ายหุ้นทุนซื้ อคืน
รวมหนี้สินหมุนเวียน
กาไรสะสม
หนี้สินไม่หมุนเวียน
จัดสรรแล้ว
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
สารองตามกฎหมาย
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
ยังไม่ได้จดั สรร
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมหนี้สิน
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ ้น

22

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

115,092,180
54,416,680
งบการเงินรวม
148,504,194
150,385,782
2560
2559
192,301,062
195,820,689

2560
บาท

2559

79,286,359
46,561,573
งบการเงินเฉพาะกิจการ
114,891,400
119,033,576
2560
2559
160,320,168
163,447,483

26
23

194,081,731

256,497,896

151,229,731

213,645,896

24

981,561,198
69,161,333

981,561,198
63,729,896

981,561,198
55,266,924

981,561,198
56,718,277

4,336,663
981,561,198
2,446,870
1,350,152,491
7,107,485
7,584,936
105,081,744
733,508,969

3,975,751
981,561,198
1,741,671
1,350,152,491
14,000,701
7,107,485
10,595,683
105,081,744
751,164,749

3,574,158
981,561,198
2,446,870
1,350,152,491
7,107,485
5,633,392
105,081,744
572,649,002

3,957,918
981,561,198
1,741,671
1,350,152,491
14,000,701
7,107,485
9,630,065
105,081,744
628,737,160

787,397,876
59,513,615
99,182,613
702,237,379
83,343,534
284,743,294
89,103,869
3,490,397,206
1,095,000
65,665,850
1,060,122,892
3,556,063,056
1,793,631,861
5,349,694,917

765,484,309
50,578,248
127,363,260
626,056,073
84,213,267
290,206,499
81,409,696
3,410,743,738
1,019,448
65,205,316
1,059,489,980
3,475,949,054
1,810,654,729
5,286,603,783

621,969,876
59,513,615
70,772,969
678,697,324
83,343,534
284,743,294
60,676,121
3,466,857,151
836,762,500
3,466,857,151
1,409,411,502
4,876,268,653

557,204,309
50,578,248
107,590,291
614,589,635
84,213,267
290,206,499
54,918,008
3,399,277,300
803,925,875
3,399,277,300
1,432,663,035
4,831,940,335

26

23
27
24
18
15
25
12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2560

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
รายได้
เจ้าหนี้การค้า

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท2560

2559
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
2560
22
115,092,180

2559
54,416,680

2559
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560
79,286,359

2559
46,561,573

148,504,194
150,385,782
114,891,400
119,033,576
3,108,044,917 195,820,689
2,392,579,333 160,320,168
2,474,955,302 163,447,483
2,308,638,915
192,301,062
45,036,914
42,365,822
-

เจ้รายได้
าหนี้อื่นจากการรักษาพยาบาล
จากการขายอาหารและเครื
เงิรายได้
นกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบั
นการเงิ่ นองดื
ที่ถ่มึงกาหนดชาระ

กภายในหนึ
าไรที่ยงั ไม่่ งปีเกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 23 11 194,081,731 - 256,497,896
66,685,621 151,229,731 - 213,645,896
70,612,654
อื่น ญญาเช่าระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระ
10
27,016,293
25,998,685
16,702,280
18,118,190
หนีรายได้
้ สินตามสั
รวมรายได้
ภายในหนึ
่ งปี
ค่าภาษี
ใช้จเงิ่ายนได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ในการรั
เงิต้นนปัทุนนผลค้
างจ่ายกษาพยาบาล
ทุนขายอาหารและเครื
เงิต้นนประกั
นผลงานจากการก่่ อองดื
สร้่มางอาคาร
จ่ายในการบริ
หนีค่้าสใช้
ิ นหมุ
นเวียนอื่น หาร
ต้นรวมหนี
ทุนทางการเงิ
้ สินหมุนนเวียน
หนี้สินไม่หมุรวมค่
นเวียานใช้จ่าย
ส่วเงินแบ่
าไรจากเงินลงทุนในบริ
ษทั นร่ วม
นกูย้ งมื กระยะยาวจากสถาบั
นการเงิ
่ายภาษีาระยะยาว
กาไรก่
าใช้ญจญาเช่
เงินได้
หนี้สอิ นนค่
ตามสั
ค่าหนี
ใช้้ สจ่าิ นยภาษี
ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี
กาไรส
ภาระผูาหรั
กพับนปีผลประโยชน์พนักงาน
กาไรขาดทุ
จอื่น:
หนี้สินไม่นหเบ็มุนดเสร็
เวียนอื

24

3,180,098,124
69,161,333

2,527,629,461 55,266,924
2,491,657,582 56,718,277
2,397,369,759
63,729,896

4,336,663
2,274,643,332
2,446,870

3,975,751
1,735,661,289
1,741,671

27,704,404
599,629,450
7,584,936

27,608,042
14,000,701
462,968,820
10,595,683

3,574,158
1,805,564,282
2,446,870

3,957,918
1,679,857,284
1,741,671

14,000,701 446,554,531 9,630,065
433,992,604
5,633,392
73,857,768 751,164,749
66,518,004 572,649,002
56,073,679 628,737,160
62,278,711
733,508,969
2,975,834,954
2,292,756,155
2,308,192,492
2,176,128,599
1,524,181 621,969,876 23 11 787,397,876 - 765,484,309
204,263,170 127,363,260
236,397,487 70,772,969
183,465,090
24
99,182,613
41,093,990 84,213,267
46,206,806 83,343,534
32,830,061
18 31 83,343,534
163,169,180 81,409,696
190,190,681 60,676,121
150,635,029
25
89,103,869
1,095,000

1,019,448

-

557,204,309 221,241,160
107,590,291
42,533,811
84,213,267
178,707,349
54,918,008
-

รายการที
่จะไม่้ สถิ นูกไม่
จัดหประเภทรายการใหม่
เข้าไปในกาไรหรื อขาดทุน 1,060,122,892
รวมหนี
มุนเวียน
1,059,489,980
836,762,500
803,925,875
ผลก้ สาไรจากการประมาณการตามหลั
กคณิ ตศาสตร์ประกันภัย 251,793,631,861 - 1,810,654,729
4,398,1811,409,411,502 - 1,432,663,035
4,398,181
รวมหนี
ิน
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น 31.1
(879,636)
(879,636)
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี -สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

163,169,180

3,518,545
193,709,226

150,635,029

3,518,545
182,225,894
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บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2560

หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระ
การแบ่ภายในหนึ
งปันกาไรเบ็
่ งปี ดเสร็ จรวม

2559
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559
54,416,680

2560
79,286,359

2559
46,561,573

148,504,194

150,385,782

114,891,400

119,033,576

162,708,646
192,301,062

189,710,969 160,320,168
150,635,029
195,820,689

ส่เงิวนนที
นของส่วนได้เสี ยทีน่ไการเงิ
ม่มีอานาจควบคุ
ม าระ
กูย้ ่เมื ป็ระยะยาวจากสถาบั
นที่ถึงกาหนดช
ภายในหนึ่งปี

บาท 2560

2559
งบการเงินรวม

2560
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน หมายเหตุ
22
115,092,180
การแบ่
งปั้นกการค้
าไรา
เจ้าหนี
ส่เจ้วานที
หนี้่เอป็ื่นนของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่

งบการเงินเฉพาะกิจการ

460,534
23

163,169,180
194,081,731

24

69,161,333

479,712

-

190,190,681 151,229,731
150,635,029
256,497,896
63,729,896

178,707,349
163,447,483

55,266,924

178,707,349
213,645,896
56,718,277

ส่ภาษี
วนที
นของผู
ือหุ ้นาบริ
เงิน่เป็ได้
นิติบุคถ้ คลค้
งจ่าษยทั ใหญ่

162,708,646
4,336,663

193,229,514
3,975,751

150,635,029
3,574,158

182,225,894
3,957,918

ส่เงิวนนที
นของส่
ปัน่เป็ผลค้
างจ่ายวนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

460,534
2,446,870

479,712
1,741,671

2,446,870 -

1,741,671 -

เงินประกันผลงานจากการก่อสร้างอาคาร

163,169,180
-

193,709,226
14,000,701

7,584,936

10,595,683

5,633,392

9,630,065

32.2 733,508,969

751,164,749

572,649,002

628,737,160

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
กาไรต่อหุรวมหนี
้น ้ สินหมุนเวียน
หนีก้ สาไรต่
ิ นไม่อหหุมุ้นนขัเวี้นยพืน้นฐาน
่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ
ษทั ใหญ่
เงินกูส่ย้ วมื นที
ระยะยาวจากสถาบั
นการเงิ
น

23

787,397,8761.08

หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว

24

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

150,635,029
-

182,225,894
14,000,701

765,484,3091.53 621,969,876 1.00

557,204,3091.44

99,182,613

127,363,260

70,772,969

107,590,291

18

83,343,534

84,213,267

83,343,534

84,213,267

25

89,103,869

81,409,696

60,676,121

54,918,008

1,095,000

1,019,448

1,060,122,892

1,059,489,980

836,762,500

803,925,875

1,793,631,861

1,810,654,729

1,409,411,502

1,432,663,035

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

-

-

25
12

1,350,152,491
1,350,152,491

981,561,198

-

981,561,198
-

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เพิ่มทุนหุ ้นสามัญ
จัดสรรสารองตามกฎหมาย
เงินปั นผลจ่าย
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินถาวรโอนไป
กาไรสะสม
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
กาไรสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่น - สุทธิ จากภาษีเงินได้
ผลกาไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม ณ วันโอนกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
จัดสรรสารองตามกฎหมาย
เงินปั นผลจ่าย
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินถาวรโอนไป
กาไรสะสม
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
7,107,485

7,107,485
-

-

-

105,081,744

105,081,744
-

-

-

59,513,615

50,578,248
8,935,367
-

-

-

5,463,205
162,708,646
702,237,379

3,518,545
626,056,073
(8,935,367)
(83,055,178)

189,710,969

5,758,648

(5,463,205)
284,743,294

290,206,499
-

-

(5,758,648)

479,712

-

162,708,646
3,490,397,206

460,534
65,665,850

3,518,545
64,725,604
3,410,743,738 65,205,316
(83,055,178)
-

189,710,969

-

163,169,180
3,556,063,056

3,518,545
64,725,604
3,475,949,054
(83,055,178)

190,190,681

-

บาท
งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ย
รวม
กาไรสะสม
ทุนเรื อนหุ้นที่ออก ส่ วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุนจาก ส่วนเกินทุนจาก
ส่วนเกินทุนจากการ
รวม
ที่ไม่มีอานาจ ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
และชาระแล้ว
หุ ้นสามัญ
การลดทุน การจาหน่ายหุ ้นทุน
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร ตีราคาทรัพย์สิน ส่วนของผูถ้ ือหุ้น ควบคุม
หมายเหตุ
ซื้อคืน
สารองตามกฎหมาย
- สุทธิ
บริ ษทั ใหญ่
780,000,000
170,000,000
7,107,485
105,081,744
44,797,595 510,848,564
295,965,147 1,913,800,535
1,913,800,535
26
201,561,198 1,180,152,491
1,381,713,689
1,381,713,689
28
5,780,653
(5,780,653)
28
(78,000,000)
(78,000,000)
(78,000,000)

- 11 บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
จัดสรรสารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินถาวรโอนไปกาไรสะสม
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
กาไรสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็ จ-สุทธิจากภาษีเงินได้
ผลกาไรจากการประมาณตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
จัดสรรสารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินถาวรโอนไปกาไรสะสม
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
981,561,198
981,561,198

1,350,152,491
1,350,152,491

7,107,485
7,107,485

105,081,744
105,081,744

-

50,578,248
8,935,367
59,513,615

-

3,518,545
614,589,635
(8,935,367)
(83,055,178)
5,463,205
150,635,029
678,697,324

178,707,349

290,206,499
(5,463,205)
284,743,294

-

3,518,545
3,399,277,300
(83,055,178)
150,635,029
3,466,857,151

178,707,349

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไรสะสม
ทุนเรื อนหุ้นที่ออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุนจาก ส่วนเกินทุนจาก
ส่วนเกินทุนจากการ
รวม
และชาระแล้ว
หุ้นสามัญ
การลดทุน การจาหน่ายหุ้นทุน
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร ตีราคาทรัพย์สิน ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
หมายเหตุ
ซื้อคืน
สารองตามกฎหมาย
- สุทธิ
780,000,000
170,000,000
7,107,485
105,081,744
44,797,595
510,385,746
295,965,147 1,913,337,717
26
201,561,198 1,180,152,491
1,381,713,689
28
5,780,653
(5,780,653)
28
(78,000,000)
(78,000,000)
5,758,648
(5,758,648)
-

- 12 บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
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ษัท ศิครินทร์ จำกัด- 13
(มหำชน)
และบริษัทย่อย
นสด และบริษัทย่อย
บริษัท ศิครินทร์งบกระแสเงิ
จำกัด (มหำชน)
สำหรับปี สิ้นงบกระแสเงิ
สุ ดวันที่ 31นธัสด
นวำคม 2559
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
กาไรสาหรับปี
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
รายการปรับปรุ งกระทบกาไรสาหรับปี เป็ นเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
กาไรสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
รายการปรับปรุ งกระทบกาไรสาหรับปี เป็ นเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ค่าเสื่ อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)
ส่วนแบ่งผล (กาไร) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายทรัพย์สิน
ส่วนแบ่งผล (กาไร) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายทรัพย์สิน
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ดอกเบี้ยจ่าย
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
และหนี้สินดาเนิ นงาน
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
และหนี้สินดาเนิ นงาน
ลูกหนี้การค้า
สิ นทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รายได้คา้ งรับ
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
รายได้คา้ งรับ
สิ นค้าคงเหลือ
ลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้า
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากการดาเนิ นงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดรับจากการดาเนิ นงาน
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
2560งบการเงินรวม2559

บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 นเฉพาะกิ2559
งบการเงิ
จการ

2560
163,169,180

2559
190,190,681

2560
150,635,029

2559
178,707,349

163,169,180
310,995,981
4,450,785
310,995,981
4,450,785
2,934,263
8,583,973
2,934,263
(128,171)
8,583,973
73,857,768
(128,171)
41,093,990
73,857,768
41,093,990
604,957,769

190,190,681
242,007,328
6,162,528
242,007,328
(2,870,400)
6,162,528
(66,685,621)
(2,870,400)
(1,524,181)
(66,685,621)
(238,091)
(1,524,181)
7,274,034
(238,091)
(125,217)
7,274,034
66,518,004
(125,217)
46,206,806
66,518,004
46,206,806
486,915,871

150,635,029
237,627,966
3,531,002
237,627,966
3,531,002
2,927,709
5,758,113
2,927,709
(76,169)
5,758,113
56,073,679
(76,169)
32,830,061
56,073,679
32,830,061
489,307,390

178,707,349
233,367,274
6,162,528
233,367,274
(2,870,400)
6,162,528
(70,612,654)
(2,870,400)
(70,612,654)
(238,092)
6,441,803
(238,092)
(105,057)
6,441,803
62,278,711
(105,057)
42,533,811
62,278,711
42,533,811
455,665,273

604,957,769
(26,170,294)
24,369,004
(26,170,294)
(1,440,604)
24,369,004
(12,842,806)
(1,440,604)
(3,614,789)
(12,842,806)
381,800
(3,614,789)
381,800
(1,845,698)
(3,124,291)
(1,845,698)
(3,010,747)
(3,124,291)
75,552
(3,010,747)
577,734,896
75,552
(889,800)
577,734,896
(43,751,451)
(889,800)
533,093,645
(43,751,451)
533,093,645

486,915,871
(36,037,300)
(31,311,147)
(36,037,300)
7,072,944
(31,311,147)
(7,366,584)
7,072,944
4,745,391
(7,366,584)
363,349
4,745,391
363,349
26,480,086
(9,761,552)
26,480,086
1,140,945
(9,761,552)
1,140,945
442,242,003
(2,134,370)
442,242,003
(27,159,344)
(2,134,370)
412,948,289
(27,159,344)
412,948,289

489,307,390
(20,484,282)
24,369,004
(20,484,282)
4,870,840
24,369,004
(11,215,735)
4,870,840
(906,324)
(11,215,735)
581,500
(906,324)
581,500
(4,142,176)
(3,151,762)
(4,142,176)
(3,996,673)
(3,151,762)
(3,996,673)
475,231,782
475,231,782
(34,083,553)
441,148,229
(34,083,553)
441,148,229

455,665,273
(33,080,990)
(31,311,147)
(33,080,990)
8,851,949
(31,311,147)
(6,930,053)
8,851,949
1,035,828
(6,930,053)
(129,800)
1,035,828
(129,800)
28,557,413
(9,516,632)
28,557,413
1,482,778
(9,516,632)
1,482,778
414,624,619
(2,134,370)
414,624,619
(25,994,472)
(2,134,370)
386,495,777
(25,994,472)
386,495,777
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บริษัท ศิครินทร์ จำกัด- (มหำชน)
บริษัท ศิครินทร์งบกระแสเงิ
จำกัด (มหำชน)
นสด และบริษัทย่อย
อ) 2559
สำหรับปี สิงบกระแสเงิ
้นสุ ดวันที่ น31สดธัน(ต่วำคม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
บาท
งบการเงินรวม
2560 งบการเงินรวม2559
2560
2559

บาท งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิ2559
จการ
2560
2560
2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงิ
นสดจากกิ
กาไรสาหรั
บปี จกรรมลงทุน
163,169,180 190,190,681 150,635,029
178,707,349
เงิ
น
ลงทุ
น
ชั
ว
คราวในเงิ
น
ฝากประจ
า
(เพิ
ม
ขึ
น
)
ลดลง
339,102
(22,832)
339,102
(22,832)
้
่
่
รายการปรับปรุ งกระทบกาไรสาหรับปี เป็ นเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
เงิค่นาสดจ่
ยค่าก่อสร้างาใช้
ตกแต่
(317,850,307) 242,007,328
(234,552,441) 237,627,966
(266,451,835) 233,367,274
(232,868,983)
เสื่ อามราคาและค่
จ่ายตัง ดต่จ่อาเติย ม อาคาร และอุปกรณ์
310,995,981
เงิหนี
นสดจ่
ยซื้อสิ น้ สทรังสัพยย์จะสู
ไม่มญีตวั (โอนกลั
ตน บ)
(293,170)
(1,686,588)
(260,000)
(1,686,588)
4,450,785
6,162,528
3,531,002
6,162,528
้ สูญาและหนี
เงิค่นาสดจ่
ายค่าก่ออยค่สร้าของเงิ
างอาคารและส่
วนปรับปรุ
(3,936,598)
(1,719,448)
(3,936,598)
(1,719,448)
เผื่อการด้
นลงทุน (โอนกลั
บ) งที่ดินบนสิ ทธิ การเช่า
(2,870,400)
(2,870,400)
เงิกนาไรที
สดรับ่ยจากการจ
ายทรัพย์บสิมูนลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
2,143,724
240,000
2,111,624
240,000
งั ไม่เกิดขึาหน่
(66,685,621)
(70,612,654)
้ นจากการปรั
เงิส่นวฝากประจ
่มีภาระค
1,702,714
(3,693)
1,719,440
(3,693)
นแบ่งผลาธนาคารที
(กาไร) จากเงิ
นลงทุ้าประกั
นในบริน ษ(เพิ
ทั ร่่มวขึม้ น) ลดลง
(1,524,181)
เงิ(ก
นสดรั
บ
ดอกเบี
ย
128,156
125,217
76,169
105,057
้
าไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายทรัพย์สิน
2,934,263
(238,091)
2,927,709
(238,092)
เงิ
น
สดสุ
ท
ธิ
ใ
ช้
ไ
ปในกิ
จ
กรรมลงทุ
น
(317,766,379)
(237,619,785)
(266,402,098)
(235,956,487)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
8,583,973
7,274,034
5,758,113
6,441,803
กระแสเงิ
นสดจากกิ
ดอกเบี
(128,171)
(125,217)
(76,169)
(105,057)
้ ยรับ จกรรมจัดหาเงิน
เงิดอกเบี
นเบิกเกิ้ ยนจ่าบัยญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
60,675,500 66,518,004
(94,858,291) 56,073,679
32,724,786
(90,085,989)
73,857,768
62,278,711
เงิค่นาสดรั
เงินให้เงิกนยู้ ได้
มื ระยะยาวแก่บริ ษทั
3,675,839
3,675,839
ใช้จบ่ายภาษี
41,093,990
46,206,806
32,830,061
42,533,811
กเงิาไรจากการด
งานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ
นสดรับเงินกูาเนิย้ มื นระยะยาวจากสถาบั
นการเงิน นทรัพย์
675,000,000 220,000,000 675,000,000
220,000,000
ดาเนิน้ เงาน
604,957,769
้ สินาระหนี
เงิและหนี
นสดจ่ายช
งินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
(715,502,598) 486,915,871
(220,799,361) 489,307,390
(672,650,598) 455,665,273
(215,323,828)
สิเงินนทรัสดจ่
พย์าดยช
าเนิาระหนี
นงาน้ ส(เพิ
่มขึ้น)ญลดลง
ิ นตามสั
ญาเช่าระยะยาว
(67,085,450) (55,711,225) (57,168,675) (53,188,967)
หนี้ากยดอกเบี
ารค้า ้ ย
(26,170,294)
เงิลูนกสดจ่
(76,042,416) (36,037,300)
(67,750,748) (20,484,282)
(58,276,881) (33,080,990)
(63,569,492)
า้ งรันบปันผล
24,369,004
เงิรายได้
นสดจ่าคยเงิ
(82,349,979) (31,311,147)
(86,904,151) 24,369,004
(82,349,979) (31,311,147)
(86,904,151)
หนี้บอื่จากการจ
น
(1,440,604)
7,072,944
4,870,840
8,851,949
เงิลูนกสดรั
าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
150,000,000
150,000,000
สิเงินนค้สดสุ
าคงเหลื
(12,842,806) (156,023,776)
(7,366,584) (159,045,508)
(11,215,735) (135,396,588)
(6,930,053)
ทธิอได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
(205,304,943)
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(3,614,789)
4,745,391
(906,324)
1,035,828
สิ นทรัพย์ไม่หมุนยเวีบเท่
ยนอื
381,800
363,349
581,500
(129,800)
เงินสดและรายการเที
าเงิ่นนสดเพิม่ ขึ้นสุทธิ
10,022,323
19,304,728
15,700,623
15,142,702
ขึ้นา(ลดลง)
้ สินดาเนินงานเพิย่มบเท่
เงิหนี
นสดและรายการเที
เงินสดรับโอน ณ วันโอนกิจการ
16,267,993
เจ้าหนี้การค้า ยบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
(1,845,698)
(4,142,176)
28,557,413
เงินสดและรายการเที
56,859,708 26,480,086
21,286,987
32,714,570
17,571,868
เจ้
า
หนี
อ
่
ื
น
(3,124,291)
(9,761,552)
(3,151,762)
(9,516,632)
้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
66,882,031
56,859,708
48,415,193
32,714,570
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
(3,010,747)
1,140,945
(3,996,673)
1,482,778
นเวีบยกระแสเงิ
นอื่น นสด
75,552
ข้อมูหนี
ลเพิ้ ส่มิ นเติไม่
มเกีห่ยมุวกั
เงินสดรับจากการดาเนิ นงาน
577,734,896 442,242,003 475,231,782
414,624,619
1. บริ ษทั มีการซื้อทรัพย์สินโดยการก่อหนี้ สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
48,966,927
30,780,945
18,900,000
30,780,945
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
(889,800)
(2,134,370)
(2,134,370)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
(43,751,451) (27,159,344) (34,083,553) (25,994,472)
2. เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 บริ ษทั รับโอนหุ้นของบริ ษทั โรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่ จากัด ที่ถือโดย บริ ษทั ศิคริ นทร์ หาดใหญ่ โฮลดิ้ง จากัด
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
533,093,645 412,948,289 441,148,229
386,495,777
จานวน 41,170,499 หุ ้น ในมูลค่า 1,231.71 ล้านบาท โดยบริ ษทั ออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวน 25,009,415 หุ ้น ให้แก่บริ ษทั ศิคริ นทร์
หาดใหญ่ โฮลดิ้ง จากัด เป็ นการตอบแทน แทนการชาระค่าหุ้นด้วยเงินสด โดยราคาหุ ้น ณ วันโอนกิจการมีราคาปิ ดอยูท่ ี่ 49.25 บาทต่อหุ ้น

หมายเหตุ
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินนเป็เป็นส่
นส่ววนหนึ
นหนึ่ ง่ งของงบการเงิ
ของงบการเงินนนีนี้ ้
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- 15 บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2560

1. เรื่องทัว่ ไป
(ก) สถานะทางกฎหมาย
บริ ษทั ได้จดทะเบี ยนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 กับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2537
(ข) ภูมิลาเนา ลักษณะธุรกิจ และจานวนพนักงานของบริ ษทั
ชื่อบริ ษทั

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

2. โรงพยาบาลรัทริ นทร์

ที่ต้ งั

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

ประเภทธุรกิจ

จานวนพนักงาน (คน)
2560
2559

“โรงพยาบาล”
รักษาโรคทัว่ ไป

ขนาด 235 เตียง

1,370

1,368

ขนาด 100 เตียง

179

174

2. เกณฑ์ กำรเสนองบกำรเงิน
2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงินนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ที่กฎหมายกาหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชี พ
บัญชี พ.ศ.2547 โดยได้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการได้จดั ทา
ขึ้ น ตามแบบก าหนดรายการย่อที่ ต้องมี ในงบการเงิ น ส าหรั บ บริ ษ ทั มหาชนจากัด ที่ ก าหนดโดย
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบาย
การบัญชี
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษทั ใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว
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2.2 หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงินรวม
2.2.1 งบการเงินรวมได้จดั ทาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
ดังนี้
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั เอส เค อาร์ แมเนจเมนท์ จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่ จากัด

ประเภทธุ รกิจ
ร้านอาหารและให้เช่าพื้นที่
โรงพยาบาล

อัตราส่วนของการถือหุ น้
(ร้อยละของจานวนหุ น้ จดทะเบียน)
2560
2559
ที่ต้ งั สานักงานใหญ่
99.99
99.99 จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
94.11
94.11
จังหวัดสงขลา

บริ ษทั ได้เข้าทารายการรับโอนกิ จการบริ ษ ทั โรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่ จากัด
และได้อานาจควบคุ ม กิ จการ มี ผลท าให้บ ริ ษ ัท โรงพยาบาลศิ ค ริ น ทร์ หาดใหญ่ จากัด มี
สถานะจากบริ ษทั ร่ วมมาเป็ นบริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ถื อหุ ้นโดยตรงในสัดส่ วนร้ อยละ 94.11
(รวมหุ ้นเดิมที่บริ ษทั ถืออยูร่ ้อยละ 11.77) และบริ ษทั ต้องนามาจัดทางบการเงินรวมของกลุ่ม
บริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เป็ นต้นไป
2.2.2 บริ ษทั บันทึกบัญชีโดยวิธีซ้ือ สาหรับการซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
2.2.3 นโยบายการบัญชีที่สาคัญของบริ ษทั ย่อยในส่ วนของรายการบัญชี ที่เหมือนกันใช้นโยบายการ
บัญชีเช่นเดียวกับบริ ษทั ใหญ่
2.2.4 ยอดคงเหลือระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยและรายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสาคัญได้ถูกตัด
ออกจากงบการเงินรวมแล้ว
2.2.5 ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม คือ จานวนกาไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั
ย่อยส่ วนที่ไม่ ได้เป็ นของบริ ษ ทั และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกาไรหรื อ
ขาดทุนรวม และส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในงบแสดงฐานการเงินรวม
3. มำตรฐำนกำรบัญชี ทมี่ ีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน
การบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุ งใหม่ ซึ่ งมี ผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง สิ นค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง นโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ ย นแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 104 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 105 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
(ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง สัญญาเช่า
เรื่ อง รายได้
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือ
จากรัฐบาล
เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ มื
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อง การบั ญ ชี แ ละการรายงานโครงการ
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
เรื่ อง ก ารรายงาน ท างก ารเงิ น ใน ส ภ าพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
เรื่ อง กาไรต่อหุ น้
เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เรื่ อง ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้ น
และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เรื่ อง เกษตรกรรม
เรื่ อง การบัญชีสาหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่
มีปัญหา
เรื่ อง การบัญชีสาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้
และตราสารทุน
เรื่ อง การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล
สาหรับเครื่ องมือทางการเงิน
เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
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เรื่ อง การรวมธุ รกิจ
เรื่ อง สัญญาประกันภัย
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
และการดาเนินงานที่ยกเลิก
เรื่ อง การสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
เรื่ อง ส่ วนงานดาเนินงาน
เรื่ อง งบการเงินรวม
เรื่ อง การร่ วมการงาน
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยใน
กิจการอื่น
เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
เรื่ อง ความช่ วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ที่ไม่มี
ความเกี่ ยวข้ อ งอย่ า งเฉ พ าะเจาะจงกั บ
กิจกรรมดาเนินงาน
เรื่ อง สัญญาเช่าดาเนินงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
เรื่ อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
ทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
เรื่ อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้น
ตามรู ปแบบกฎหมาย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลง
สัมปทานบริ การ
เรื่ อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริ การโฆษณา
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจาก
(ปรับปรุ ง 2559)
การรื้ อถอน การบูรณะและหนี้สินที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่ อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย
(ปรับปรุ ง 2559)
สัญญาเช่าหรื อไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 เรื่ อง สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน
(ปรับปรุ ง 2559)
การบูรณะและการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 เรื่ อง การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐาน
(ปรับปรุ ง 2559)
การบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่
เงินเฟ้ อรุ นแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและ
(ปรับปรุ ง 2559)
การด้อยค่า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14 เรื่ อง ข้ อ จ ากั ด สิ น ท รั พ ย์ ต ามโครงการ
(ปรับปรุ ง 2559)
ผลประโยชน์ ข้อก าหนดเงิ น ทุ น ขั้นต่ าและ
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ข องรายการเหล่ า นี้ ส าหรั บ
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 19 (ปรั บ ปรุ ง
2559) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่ อง สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่ อง การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 20 เรื่ อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดิ นในช่ วงการผลิ ต
(ปรับปรุ ง 2559)
สาหรับเหมืองผิวดิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 21 เรื่ อง เงินที่นาส่ งรัฐ
(ปรับปรุ ง 2559)
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ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่
ปรับปรุ งใหม่ขา้ งต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินสาหรับปี ปัจจุบนั
4. นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ
4.1 การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้จากการประกอบธุ รกิจโรงพยาบาลโดยส่ วนใหญ่ประกอบด้วย รายได้ค่ารักษาพยาบาล
ค่าห้องพัก ค่าเวชภัณฑ์และค่ายา โดยจะบันทึกรายได้เมื่อได้ให้บริ การหรื อเมื่อได้ส่งมอบสิ นค้าแก่
ลูกค้าแล้ว
รายได้ค่ารักษาพยาบาลในระบบประกันสังคมรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้จากการขายอาหารและเครื่ องดื่ม รับรู้รายได้เมื่อได้ส่งมอบสิ นค้าแล้ว
รายได้ค่าเช่า รายได้อื่น ต้นทุน และค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารและเงินลงทุน
ระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู ง ซึ่ งถึ งกาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มา
และไม่มีขอ้ จากัดในการเบิกใช้
4.3 ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หกั ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ (ถ้ามี)
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญคานวณด้วยวิธีอตั ราร้ อยละของลูกหนี้ ที่คา้ งชาระจาแนกตามอายุของ
ลู กหนี้ ประเมิ นโดยการวิเคราะห์ ป ระวัติการช าระหนี้ และการคาดการณ์ เกี่ ยวกับ การช าระหนี้ ใน
อนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจาหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็ นหนี้สูญ
4.4 สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลื อ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า
ต้นทุนของสิ นค้าคานวณโดยวิธีเข้าก่อน - ออกก่อน
ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วย ต้นทุนที่ซ้ือ ต้นทุนในการดัดแปลงหรื อต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยูใ่ น
สถานที่และสภาพปัจจุบนั
มู ล ค่ าสุ ท ธิ ที่ จะได้รับ เป็ นการประมาณราคาที่ จะขายได้จากการด าเนิ น ธุ รกิ จปกติ หั ก ด้วย
ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นในการขาย
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4.5 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม หมายถึง กิ จการที่อยู่ภายใต้อิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญของบริ ษทั กล่าวคือ มี
อานาจในการเข้าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน และการดาเนินงานของ
กิจการ แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมแสดงโดยวิธีส่วนได้เสี ย
ในงบการเงินรวม หากบริ ษทั ร่ วมมีผลขาดทุนเกินทุนจะรับรู้ ส่วนได้เสี ยในเงิ นลงทุนดังกล่าวเพียง
เท่ากับศูนย์เท่านั้น
บริ ษทั ย่อย หมายถึง กิจการที่บริ ษทั มีอานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดาเนินงาน
ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้วบริ ษทั จะถือหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงมากกว่ากึ่งหนึ่ง
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อยบันทึกด้วยวิธีราคาทุนสุ ทธิ
จากค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน (ถ้ามี) ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนจะบันทึกเป็ นขาดทุนใน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จและตามงบการเงินรวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อยบันทึกด้วยวิธี
ส่ วนได้เสี ย
เงินลงทุนทัว่ ไป - เงินลงทุนในบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันและบริ ษทั อื่น
บริ ษ ทั ที่ เกี่ ย วข้องกัน หมายถึ ง กิ จการที่ บริ ษ ัทถื อหุ ้ นน้อยกว่าร้ อยละ 20 และหรื อกิ จการที่ มี
ผูบ้ ริ ห าร ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับบุ คคลดังกล่ าวบางส่ วนร่ วมกันไม่ว่าในทางตรงหรื อ
ทางอ้อม
บริ ษทั อื่น หมายถึง กิจการที่บริ ษทั ถือหุ ้นแต่ไม่มีอานาจควบคุมหรื อมีส่วนร่ วมในการกาหนด
นโยบายใด ๆ
เงิ นลงทุนทัว่ ไปในบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันและบริ ษทั อื่น แสดงด้วยวิธีราคาทุนสุ ทธิ จากค่าเผื่อ
การด้อยค่าเงิ นลงทุน (ถ้ามี) ขาดทุ นจากการด้อยค่าของเงิ นลงทุ นจะบันทึ กเป็ นขาดทุนในงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
4.6 ค่าความนิยม
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้วิธีซ้ื อสาหรับการบันทึกบัญชี การรวมธุ รกิ จและวัดมูลค่าต้นทุนการ
ซื้ อธุรกิจด้วยมูลค่ายุติธรรมของผลรวมของสิ่ งตอบแทนที่โอน ณ วันที่ซ้ื อ และจานวนของส่ วนของผู้
ที่ไม่มีอานาจควบคุ มในผูถ้ ูกซื้ อ ในการรวมธุ รกิ จแต่ละครั้ง บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะวัดมูลค่าส่ วน
ของผูท้ ี่ไม่มีอานาจควบคุ ม (ถ้ามี) ในบริ ษทั ย่อยด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อมูลค่าของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่
ระบุได้ของผูถ้ ูกซื้อตามสัดส่ วนของหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ี่ไม่มีอานาจควบคุมนั้น
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกต้นทุ นที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อธุ รกิ จเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่ตน้ ทุน
ดังกล่าวเกิดขึ้นและเมื่อได้รับบริ การ
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ค่าความนิ ยมจากการรวมธุ รกิ จ คือ ต้นทุนการรวมธุ รกิ จที่ สูงกว่าส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ใน
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของบริ ษทั ย่อย หากต้นทุนการรวมธุ รกิจต่ากว่าส่ วนได้เสี ย
ของบริ ษทั ในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ระบุได้ของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั จะรับรู ้ส่วนต่างนี้เป็ น
กาไรในกาไรหรื อขาดทุนทันที
ค่าความนิ ยมจากการรวมธุ รกิจ บันทึกในราคาทุน ณ วันที่ซ้ื อธุ รกิจ และหลังจากนั้นค่าความ
นิ ยมจะวัดค่าด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่าในค่าความนิ ยม ไม่
สามารถโอนกลับได้
4.7 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน แสดงด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า
ค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทอาคาร คานวณจากราคาทุนโดยวิธี
เส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 30 ปี ค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
รวมอยูใ่ นการคานวณผลการดาเนินงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีนโยบายที่จะประเมินราคาสิ นทรัพย์ดงั กล่าวใหม่ในทุก ๆ ห้าปี
4.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน แสดงในราคาประเมิน
ราคาทุ นรั บ รู ้ เมื่ อเริ่ ม แรกที่ ได้สิ นทรั พ ย์ม ารวมถึ งต้น ทุ นทางตรงอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวกับ การจัดหา
สิ นทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์อยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามวัตถุประสงค์รวมทั้งต้นทุนในการรื้ อถอน
ขนย้าย และการบูรณะสถานที่ต้งั ของสิ นทรัพย์ซ่ ึงเป็ นภาระผูกพันของกิจการ (ถ้ามี)
อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาประเมินหลังหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ
ของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
อาคารและส่ วนประกอบ
15-30 ปี
อื่น ๆ
5-10 ปี
ตั้งแต่ ปี 2542 บริ ษ ทั ได้เปลี่ ยนแปลงการวัดมูล ค่าภายหลังการรั บ รู้ มูล ค่ าเริ่ ม แรกของที่ ดิน
อาคารและอุปกรณ์ จากเดิมที่บนั ทึกไว้ราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม มาเป็ นราคาที่ตีใหม่ (ซึ่ งเป็ น
แนวทางที่อาจเลือกปฏิบตั ิได้ตามมาตรฐาน) ซึ่งถือตามราคาประเมินของผูป้ ระเมินอิสระ ส่ วนเกินทุน
จากการตีราคาดังกล่าวได้แสดงไว้ใน “ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์” ภายใต้ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
และทยอยตัดจ่ายค่าเสื่ อมราคาของส่ วนที่ตีราคาเพิ่มตามอายุการใช้งานที่เหลือไปยังกาไรสะสม
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีนโยบายที่จะประเมินราคาสิ นทรัพย์ดงั กล่าวใหม่ในทุก ๆ ห้าปี
ต้นทุนการกูย้ ืมซึ่ งเกิ ดขึ้นในช่ วงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลถื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุน
ของอาคาร
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4.9 ต้นทุนการกูย้ มื
ต้นทุนการกูย้ ืมของเงินกูท้ ี่ใช้ในการจัดหาหรื อก่อสร้างสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานานใน
การทาให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้หรื อขาย ได้ถูกนาไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกว่าสิ นทรัพย์
นั้นจะอยู่ในสภาพพร้ อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ ส่ วนต้นทุนการกูย้ ืมอื่นถื อเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่
เกิดรายการ ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วย ดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูย้ มื นั้น
4.10 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ซึ่ งได้แก่ โปรแกรมสาเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์ แสดงตามราคาทุนหลังหักค่า
ตัดจาหน่ายสะสม
ค่าตัดจาหน่ายบันทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ คานวณโดยวิธีเส้ นตรงตาม
เกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของโปรแกรมสาเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์ เป็ นเวลา 5 ปี นับแต่วนั ที่
สามารถใช้งานได้
4.11 สิ ทธิการเช่า
สิ ทธิ การเช่ าแสดงตามราคาทุนหลังหักรายจ่ายตัดจ่ายสะสม รายจ่ายตัดจ่ายของสิ ทธิ การเช่ า
บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า
สิ ทธิ การเช่าที่ดิน
10 - 20 ปี
อาคารบนสิ ทธิ การเช่าที่ดิน
15 - 20 ปี
สิ ทธิ การใช้ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
9 - 20 ปี
4.12 สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่ าทรัพ ย์สินที่ได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนในความเป็ นเจ้าของในทรัพย์สิ น
ให้กบั บริ ษทั และบริ ษทั มี ความตั้งใจที่จะใช้สิทธิ ในการซื้ อทรัพย์สินเมื่ อถึ งวันที่ ครบกาหนดของ
สัญญาเช่า ถูกบันทึกเป็ นสัญญาเช่าการเงิน
ณ วันเริ่ มต้นสัญญาเช่ าทางการเงิน ต้นทุนของทรั พย์สินถู กบันทึ กไว้พร้อมกับภาระผูกพัน
สาหรับการจ่ายค่าเช่าในอนาคตโดยไม่รวมจานวนดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายทางการเงินบันทึกเป็ นค่าใช้จ่าย
ในงวดปี ปั จจุบนั ตามสัดส่ วนของยอดคงเหลือ
4.13 สัญญาเช่าดาเนินงาน
สัญญาเช่าทรัพย์สินที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนแก่เจ้าของทรัพย์สินยังเป็ นของผูใ้ ห้เช่าจะถูก
จัดเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงาน โดยบริ ษทั จะบันทึกการจ่ายชาระค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่าดาเนิ นงานเป็ น
ค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาของสัญญา
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4.14 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ตามบัญชี ของบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินว่า มีขอ้
บ่งชี้เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้จะทาการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมื่อมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่าตามบัญชี ของหน่ วย
สิ นทรั พ ย์ที่ ก่อให้ เกิ ดเงิ นสดสู งกว่ามู ลค่าที่ จะได้รับคื น ขาดทุ นจากการด้อยค่าบันทึ กในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสิ นทรัพย์เพิ่มของสิ นทรัพย์ชิ้น
เดี ยวกันที่เคยรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น และมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณี น้ ี ให้รับรู้ในส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นเผื่อขาย ซึ่ งได้บนั ทึกในส่ วนของ
ผูถ้ ื อหุ ้น และมีความชัดเจนว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่ งเคยบันทึกในส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้นจะถูกรับรู้ ในงบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ ยอดขาดทุนที่รับรู้ ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเป็ น
ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซ้ื อกับมูลค่ายุติธรรมในปั จจุบนั ของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นหักขาดทุนจาก
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรู ้แล้วในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
4.15 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ
เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่ งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยถื อว่าเงิ น
ชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ
ได้ทาการประเมิ นภาระผูกพันดังกล่ าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งหลักการประมาณการ
ดังกล่าวต้องใช้ขอ้ สมมติที่หลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนใน
อนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน อัตราการมรณะและอัตราเงินเฟ้ อ
ผลกาไรหรื อขาดทุ นจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains
and losses) สาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทนั ทีในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
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4.16 หุน้ ทุนซื้ อคืน
หุ ้นทุ นซื้ อคืนแสดงมูลค่าในงบดุลด้วยราคาทุ นเป็ นรายการหักจากส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นทั้งหมด
หากราคาขายของหุ ้ นทุ นซื้ อคื นสู งกว่าราคาซื้ อของหุ ้ นทุ น ซื้ อคื น บริ ษ ัท จะรั บ รู้ ผลต่ างเข้าบัญ ชี
ส่ วนเกิ นมูลค่าหุ ้นทุ นซื้ อคื นและหากราคาขายของหุ ้นทุนซื้ อคืนต่ ากว่าราคาซื้ อของหุ ้นทุ นซื้ อคื น
บริ ษทั จะนาผลต่างหักจากส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นทุนซื้ อคืนให้หมดไปก่อน แล้วจึงนาผลต่างที่เหลืออยูไ่ ป
หักจากบัญชีกาไรสะสม
4.17 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่ อ ยบัน ทึ ก ภาษี เงิ น ได้ (ถ้า มี ) ตามจ านวนที่ จ ะต้อ งจ่ า ย ค านวณตาม
หลักเกณฑ์แห่ งประมวลรัษฎากรในอัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ของกาไรก่อนภาษีเงินได้ หลังจาก
ปรับปรุ งบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่ งไม่สามารถถือเป็ นรายจ่ายในการคานวณภาษีและหักออก
ด้วยรายการที่ได้รับยกเว้นหรื อไม่ถือเป็ นรายได้ในการคานวณภาษี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะคานวณขึ้นจากผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่าง
มูลค่า ตามบัญชี กบั ฐานภาษีของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินนั้น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน รายการ
เปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกรับรู้เป็ นรายได้ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชี หรื อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยจะรับรู้ในกาไรขาดทุน เว้นแต่ในส่ วนที่
เกี่ยวกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ หรื อกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีจะถูกรับรู้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เมื่อมีความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะมีกาไรทางภาษีจากการดาเนิ นงานในอนาคต
เพียงพอที่จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ได้และผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ ง
เสี ยภาษีทุกรายการจะถูกรับรู้เป็ นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีถูกวัดมูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีเงินได้สาหรับงวด
ที่บริ ษทั คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรื อจะจ่ายชาระหนี้ สิน
ภาษีเงินได้ โดยใช้อตั ราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยูห่ รื อที่คาดได้ค่อนข้างแน่นอน
ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูก
ทบทวนและปรับลดมูลค่า เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั จะไม่มีกาไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอต่อการนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์ได้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี จะหักกลบกันได้ก็
ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายและภาษีเงินได้น้ ีประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน
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ดังนั้นบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจึงหักกลบสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชีในการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินแทนการแสดงแยกจากกัน
4.18 มูลค่ายุติธรรมสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นใน
กรณี ที่ไม่มีตลาดที่ มีสภาพคล่อง หรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้
บริ ษทั จะใช้วธิ ี ราคาทุนหรื อวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ระดับที่ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์
หรื อหนี้ สินอย่างเดียวกัน
ระดับที่ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยูใ่ นระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้
โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่ คานวณมาจากราคาตลาด)
สาหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
ระดับที่ 3 ใช้ข อ้ มูล ที ่ไ ม่ส ามารถสัง เกตได้ เช่น ข้อ มูล เกี ่ย วกับ กระแสเงิ น ในอนาคตที ่กิ จ การ
ประมาณขึ้น
4.19 การใช้ดุลพินิจและประมาณการการทางบัญชีที่สาคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลย
พินิจและการประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ดัง กล่ าวนี้ ส่ ง ผลกระทบต่อ จานวนเงิ น ที่ แ สดงในงบการเงิ น และต่ อ ข้อ มู ล ที่ แ สดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการที่สาคัญมีดงั นี้
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงิน
ในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
รายได้ค่าบริ การทางการแพทย์คา้ งรับ
รายได้ค่าบริ การทางการแพทย์คา้ งรับเป็ นรายได้ค่าบริ การทางการแพทย์ที่ ยงั ไม่ได้รับ จาก
สานักงานประกันสังคม ซึ่ งบริ ษทั ไม่สามารถทราบจานวนเงินที่จะได้รับแน่นอน ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
จึ ง ได้ป ระมาณการรายได้ค ้างรั บ ดัง กล่ าวตามหลัก เกณฑ์ วิธี ก ารและเงื่ อนไขตามที่ ก าหนดโดย
หน่วยงานดังกล่าวและจากจานวนเงินที่ได้รับจริ งครั้งล่าสุ ดควบคู่ไปกับภาวะการณ์ในปั จจุบนั
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ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลื อ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสิ นค้าคงเหลือนั้น โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุ ทธิ
ที่จะได้รับพิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุ รกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสิ นค้า
นั้ น และค่ า เผื่ อ ส าหรั บ สิ นค้า เก่ า ล้ า สมัย เคลื่ อ นไหวช้ า หรื อ เสื่ อมคุ ณ ภาพพิ จ ารณาจากอายุ
โดยประมาณของสิ นค้าแต่ละชนิด จานวนค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือที่ประมาณได้ เมื่อ
นามาเปรี ยบเทียบกับจานวนเดิมที่มีในบัญชี ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือทั้งที่ลดลงและ
เพิม่ ขึ้นจะแสดงเป็ นค่าใช้จ่ายภายใต้หวั ข้อต้นทุนขายและบริ การในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
ในการพิ จารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุ นในบริ ษ ทั ย่อย โดยฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้อง
ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากเงินลงทุนนั้น รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลด
ที่เหมาะสมในการคานวณหามูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดนั้นๆ
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน
ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริ ษทั ได้
โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนและค่าเสื่ อมราคา
ในการคานวณค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการ
ประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุ น
และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในแต่
ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตาม
บัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้
และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
ในการเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ฝ่ ายบริ หารใช้วิธีพิจารณาจาก
รายได้โดยอ้างอิงจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมในงวดปั จจุบนั และงวดก่อนโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่ อมราคา
ในการคานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณอายุ
การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการ
ให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
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นอกจากนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในแต่ละ
ช่วงเวลาและบันทึ กขาดทุ นจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ ากว่ามูลค่าตาม
บัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้
และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการ
ด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจาก
สิ นทรัพย์ หรื อ หน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการ
คานวณหามูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดนั้น ๆ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้รอการตัด บัญ ชี จะรั บ รู้ ส าหรั บ ผลแตกต่ างชั่วคราวที่ ใ ช้หัก ภาษี แ ละ
ขาดทุ นทางภาษีที่ ไม่ได้ใช้เมื่ อมีค วามเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมี กาไรทางภาษี ในอนาคตเพียง
พอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณ
การว่าควรรับรู้จานวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็ นจานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวน
กาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานของพนัก งานประมาณขึ้ น ตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่ น อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะและอัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน เป็ นต้น
5. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

เงินสด
บัตรเครดิต
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
รวม

บาท
งบการเงินรวม
2560
2559
5,215,296
4,272,177
2,783,555
2,255,641
4,016,324
5,814,865
54,866,856
44,517,025
66,882,031
56,859,708

เงินฝากธนาคารบัญชีออมทรัพย์ มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 0.125 - 0.750 ต่อปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
3,593,784
2,895,177
2,232,371
1,720,594
4,000,760
5,390,098
38,588,278
22,708,701
48,415,193
32,714,570
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6. ลูกหนีก้ ำรค้ ำ
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

ลูกหนี้ผปู้ ่ วยทัว่ ไป
ลูกหนี้บริ ษทั
ลูกหนี้กองทุนทดแทน
ลูกหนี้ประกันสังคม
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

บาท
งบการเงินรวม
2560
2559
13,100,926
15,371,564
222,136,052
194,700,945
4,746,427
3,675,601
3,921,320
3,986,320
243,904,725
217,734,430
(13,709,161)
(9,258,376)
230,195,564
208,476,054

ลูกหนี้การค้าแสดงตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระ ดังนี้

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

บาท
งบการเงินรวม
2560
2559
204,292,881
185,822,239
15,423,913
10,919,834
7,378,824
8,765,916
16,809,107
12,226,441
243,904,725
217,734,430

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ - ลูกหนี้การค้า มีดงั นี้

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
เพิม่ ขึ้น (ลดลง)
ตัดหนี้สูญ
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
10,751,093
12,537,605
168,775,854
147,588,558
4,628,033
3,479,535
3,921,320
3,986,320
188,076,300
167,592,018
(12,789,378)
(9,258,376)
175,286,922
158,333,642

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
152,051,765
138,545,898
14,380,940
9,557,900
5,754,271
7,314,676
15,889,324
12,173,544
188,076,300
167,592,018

บาท

งบการเงินรวม
2560
2559
9,258,376
3,095,848
4,450,785
6,162,528
13,709,161
9,258,376

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
9,258,376
3,095,848
3,531,002
6,162,528
12,789,378
9,258,376

ฝ่ ายบริ หารได้พิจารณาถึงความเพียงพอของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญว่าเพียงพอสาหรับลูกหนี้ ที่คาดว่า
จะเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้
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- 30 7. รำยได้ ค้ำงรับ
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

รายได้คา้ งรับค่าบริ การทางการแพทย์เหมาจ่าย
รายได้คา้ งรับค่าบริ การทางการแพทย์ตามภาระเสี่ ยง
รายได้คา้ งรับค่าบริ การทางการแพทย์กรณี รักษาผูป้ ่ วยใน
ตามกลุ่มโรคร่ วม DRGs
รายได้คา้ งรับค่าบริ การทางการแพทย์นอกเหนือเหมาจ่าย
รายได้คา้ งรับค่าบริ การทางการแพทย์ส่งเสริ มสุ ขภาพ
รวม
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บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
6,816,593
6,391,169
17,139,488
47,431,052
96,322,499
19,088,000
1,310,125
140,676,705

93,805,299
17,418,189
165,045,709

ในปี 2557 สานักงานประกันสังคมได้พิจารณาตรวจสอบข้อมูลการใช้บริ การทางการแพทย์
กรณี รักษาผูป้ ่ วยในตามกลุ่มโรคร่ วม DRGs ที่มีการจาหน่ ายตั้งแต่เดือนมกราคมถึ งเดือนธันวาคม
2556 โดยใช้วิธีสุ่มตรวจสอบเวชระเบียนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ10 ของจานวนข้อมูลที่มีอยูใ่ นขณะนั้น
มาพิจารณาเพื่อเรี ยกเงินค่าบริ การทางการแพทย์ดงั กล่าวคืน แต่ ณ ขณะนั้นยังไม่ทราบว่ามีจานวนที่
ไม่ถูกต้องว่าเป็ นจานวนเท่าใด และบริ ษทั จะถูกเรี ยกเงินคืนเท่าใด
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 บริ ษทั ได้รับ หนังสื อแจ้งการจ่ายเงิ นค่าบริ การทางการแพทย์ว่า
บริ ษั ท อาจถู ก เรี ยกเงิ น คื น กรณี ค่ า บริ การผู้ป่ วยในกลุ่ ม โดยร่ วม DRGs ซึ่ งต่ อ มาส านั ก งาน
ประกัน สั ง คมได้แ จ้ง ผลการพิ จ ารณาการตรวจสอบข้อ มู ล ในปี 2556 พบว่า เงิ น ค่ า บริ ก ารทาง
การแพทย์จานวนที่เกินกว่าที่โรงพยาบาลพึงจะได้รับคืนจากโรงพยาบาลตามร้อยละของค่า AdjRW
ที่ตรวจพบไม่ถูกต้องเท่ากับร้อยละ 42.29 จากจานวนเงินที่ขอรับเงินค่าบริ การทางการแพทย์ในปี
2556 เป็ นจานวนเงิน 19,664,290 บาท และนามาหักจากจานวนเงินที่สานักงานประกันสังคมชะลอ
การจ่ายค่าบริ การทางการแพทย์กรณี รักษาผูป้ ่ วยในตามกลุ่ มโรคร่ วม DRGs งวดเดื อนตุลาคมถึ ง
เดือนธันวาคม 2556 จานวนเงิน 12,997,883 บาท คงเหลือยอดจานวนเงินที่โรงพยาบาลจะต้องชาระ
คืนให้สานักงานประกันสังคมเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 6,666,408 บาท โดยสานักงานประกันสังคมจะ
ดาเนิ นการหักเงิ นจานวนดังกล่ าวจากเงิ นค่าบริ การทางการแพทย์กรณี เหมาจ่ายของโรงพยาบาล
จานวน 6 งวด คือ งวดที่ 1-5 งวดละ1,120,000 บาท และงวดที่ 6 เป็ นจานวนเงิน 1,066,408 บาท เริ่ ม
งวดแรก เมษายน 2560 บริ ษทั ได้บนั ทึ กเงิ นที่ ตอ้ งชาระคืนให้กบั ส านักงานประกันสังคมจานวน
6,666,408 บาท เป็ นเงินรับล่วงหน้าทั้งจานวน และทยอยตัดเมื่อสานักงานประกันสังคมหักเงินจาก
เงินค่าบริ การทางการแพทย์กรณี เหมาจ่าย และบริ ษทั ได้บนั ทึกลดรายได้ - บริ การผูป้ ่ วยในตามกลุ่ม
โรคร่ วม DRGs ลงด้วยจานวนเดียวกันนี้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2560
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สาหรับรายได้คา้ งรับค่าบริ การทางการแพทย์กรณี รักษาผูป้ ่ วยในตามกลุ่มโรคร่ วม DRGs งวด
เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2556 ที่ประกันสังคมชะลอการจ่ายจานวนเงิ น 12,997,883 บาทนั้น
บริ ษ ัท ยัง คงอุ ท ธรณ์ และส่ ง เอกสารเพิ่ ม เติ ม ให้ก ับ ประกัน สั งคมเพื่ อพิ สู จน์ ค วามถู ก ต้องอี ก ครั้ ง
อย่างไรก็ตามฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั คาดว่า อาจมีความไม่แน่อนที่บริ ษทั จะได้รับเงินจานวนนี้ ดังนั้น
บริ ษทั จึงบันทึ กลดยอดรายได้คา้ งรับ และรายได้ - บริ การผูป้ ่ วยในตามกลุ่มโรคร่ วม DRGs ลงทั้ง
จานวน 12,997,883 บาทในปี 2560
8. ลูกหนีอ้ นื่
บัญชีน้ ีประกอบด้วย
บาท

ลูกหนี้อื่นรอดาเนินคดี
ลูกหนี้สวัสดิการพนักงาน
ลูกหนี้อื่น
เงินทดรองจ่าย
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

งบการเงินรวม
2560
2559
3,152,035
3,152,035
2,696,327
3,917,750
19,367,300 14,070,343
2,946,690
5,581,605
28,162,352 26,721,733
(3,152,035) (3,152,035)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
3,152,035
3,152,035
2,696,327
3,917,750
16,611,561 15,657,676
818,500
5,421,802
23,278,423 28,149,263
(3,152,035) (3,152,035)

25,010,317

20,126,388

23,569,698

24,997,228

9. สิ นค้ ำคงเหลือ
บัญชีน้ ีประกอบด้วย
บาท

ยา
วัสดุและเวชภัณฑ์ในการรักษาพยาบาล
วัสดุอื่น
รวม

งบการเงินรวม
2560
2559
53,109,715 43,419,064
23,767,294 20,803,687
27,779,548 27,591,000
104,656,557 91,813,751

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
42,073,093
32,997,021
14,288,712
12,478,975
24,411,297
24,081,371
80,773,102
69,557,367
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10. รำยกำรบัญชีระหว่ำงบริษัท และบริษัทหรือผู้ทเี่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันหมายถึ ง บุคคลหรื อกิ จการที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั ถูกควบคุ มโดย
บริ ษทั ไม่ว่าจะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุ มเดี ยวกันกับบริ ษ ทั รวมถึ งบริ ษ ทั ที่ ท า
หน้าที่ถือหุ น้ บริ ษทั ย่อย และกิจการที่เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้อง
กันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่งถือหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมและมีอิทธิ พล
อย่างเป็ นสาระส าคัญ กับ บริ ษ ัท ผูบ้ ริ ห ารส าคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษ ัท ตลอดทั้งสมาชิ ก ใน
ครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวและกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรายการ บริ ษทั
คานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
บริ ษทั มีรายการทางธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไข
ทางการค้าและเกณฑ์ตามทีต่ กลงร่ วมกัน ซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ
รายละเอียดความสัมพันธ์ที่บริ ษทั มีกบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สรุ ปได้ดงั นี้
ชื่อกิจการ

ลักษณะความสัมพันธ์

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอส เค อาร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่ จากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั โรงพยาบาลกาญจนบุรี เมโมเรี ยล จากัด
บริ ษทั เขาใหญ่ รี สอร์ท แอนด์ สปา โฮเต็ล จากัด
บริ ษทั จุลดิศ ริ เวอร์ แมนชัน่ จากัด

รายการระหว่างปี
บริ ษทั ย่อย
รายได้อื่น-ส่วนแบ่งรายได้ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม
ค่าใช้จ่าย-ค่าเช่าที่ดิน
ซื้อทรัพย์สิน
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสาคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

นโยบายราคา

ตามที่ตกลงร่ วมกัน
ตามที่ตกลงร่ วมกัน
ตามที่ตกลงร่ วมกัน

เป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 99.99
ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เป็ นบริ ษทั ย่อย
ที่บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 94.11
(เดิมเป็ นบริ ษทั ร่ วมที่บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 11.77)
เป็ นบริ ษทั ที่บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 6.67
มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
บาท

งบการเงินรวม
2560
2559

61,707,590
2,207,304
63,914,894

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

2,108,600
10,200,000
2,831,750

2,060,375
10,200,000
-

51,366,120
2,026,178
53,392,298

50,344,336
2,121,675
52,466,011
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ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี
บริ ษทั ย่อย
ลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (ดูหมายเหตุ ข้อ 20)
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
- บริ ษทั จุลดิศ ริ เวอร์ แมนชัน่ จากัด
หัก ค่าเผื่อความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นจากการจ่ายเงิน
ล่วงหน้าเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์

- 33 บาท

งบการเงินรวม
2560
2559
-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
330,158
7,198,519

5,134,227
10,874,358

149,500,000

149,500,000

149,500,000

149,500,000

(149,500,000)
-

(149,500,000)
-

(149,500,000)
-

(149,500,000)
-

เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
เมื่ อวันที่ 1 เมษายน 2558 บริ ษ ัทได้ท าสั ญญาให้ความสนับสนุ นทางการเงิ น และโอนสิ ทธิ
ใบอนุ ญ าตการก่ อ สร้ างอาคารในโครงการ Sikarin’s Mall กับ บริ ษ ัท ย่อ ย โดยบริ ษ ัท ได้ให้ ค วาม
สนับสนุ นทางการเงินแก่บริ ษทั ย่อยในวงเงินจานวน 19 ล้านบาท สาหรับทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างโครงการ Sikarin’s Mall ทั้งหมด ตั้งแต่ค่างวดก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์ เงินประกันไฟฟ้ า และอื่นๆ
ที่เกี่ ยวข้องจนโครงการแล้วเสร็ จ และบริ ษทั ได้โอนสิ ทธิ ใบอนุ ญาตการก่อสร้ างอาคารในโครงการ
Sikarin’s Mall ที่ มีมูลค่าจานวน 16.54 ล้านบาท ไปให้แก่บริ ษ ทั ย่อยในวันเดี ยวกันนี้ โดยบริ ษ ทั ย่อย
จะต้องชาระเงินค่าก่อสร้างคืนด้วยการให้บริ ษทั ใช้สิทธิ เหนื อพื้นดินทั้งหมดบนที่ดินโฉนดเลขที่ 231,
233 และ 255 ตาบลบางนา อาเภอบางนา กรุ งเทพมหานคร เพื่อใช้เป็ นสถานที่จอดรถสาหรับลูกค้าและ
พนักงานของบริ ษทั ได้โดยไม่เสี ยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ มีกาหนดเวลา 55 เดือน นับตั้งแต่วนั ที่
15 มิ ถุ นายน 2558 ถึ งวัน ที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามสั ญ ญาให้ ใช้ สิ ท ธิ เหนื อพื้ นดิ น ฉบับ ลงวัน ที่ 15
มิถุนายน 2558
ส่ วนแบ่งรายได้ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 บริ ษทั ได้มีการทาบันทึกข้อตกลงกับบริ ษทั เอส เค อาร์ แมเนจเม้นท์
จากัด เกี่ยวกับการจัดสรรส่ วนแบ่งรายได้จากการขายอาหารและเครื่ องดื่มให้กบั บริ ษทั โดยทั้งสอง
ฝ่ ายตกลงแบ่งสัดส่ วนของรายได้จากการขายอาหารและเครื่ องดื่ มในอัตรา 85 : 15 หมายถึงบริ ษทั
ย่อยผูด้ าเนิ นธุ รกิจได้รับสัดส่ วนในอัตราร้อยละ 85 และบริ ษทั ใหญ่เจ้าของสถานที่ได้รับสัดส่ วนใน
อัตราร้อยละ 15 เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็ นต้นไป
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 บริ ษทั ได้มีการทาบันทึกตกลงเพิ่มเติมกับบริ ษทั เอส เค อาร์ แมเนจ
เม้นท์ จากัด เรื่ องการแบ่งสัดส่ วนรายได้ค่าอาหารและเครื่ องดื่ ม โดยเปลี่ ยนแปลงอัตราส่ วนแบ่ ง
รายได้จากเดิม 85 : 15 มาเป็ น 95 : 5 โดยให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้นไป
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ค่าเช่าที่ดิน
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ได้ทาสัญญาเช่าช่ วงที่ดิน กับ บริ ษทั เอส เค อาร์ แมเนจเม้นท์
จากัดโดยให้บริ ษทั เช่ าช่ วงที่ ดินรวม 2 โฉนด เนื้ อที่ 6 ไร่ 2 ตารางวา เป็ นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยกาหนดค่าเช่าในอัตราเดือนละ 850,000.00 บาท
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารนี้เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึง
ผลประโยชน์ตอบแทนในรู ปอื่น ทั้งนี้ กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั หมายถึงบุคคลที่กาหนดตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการบริ ษ ัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิ จารณา
ค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา
ผูบ้ ริ หาร ได้แก่ คณะกรรมการบริ หาร ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล และผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
11. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
บริ ษทั โรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่ จากัด
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 บริ ษทั เข้าทารายการรับโอนกิจการบริ ษทั โรงพยาบาลศิคริ นทร์
หาดใหญ่ จากัด และได้อานาจการควบคุ ม ทั้งหมด ดังนั้นบริ ษทั โรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่
จากัด จึงเปลี่ยนสถานะจากบริ ษทั ร่ วมมาเป็ นบริ ษทั ย่อย (ดูหมายเหตุขอ้ 12)
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 ถึ งวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 และ
สาหรับ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั บันทึ กส่ วนแบ่งกาไรจากเงิ นลงทุ นในบริ ษ ทั โรง
พยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่ จากัด เป็ นจานวนเงิน 1.52 ล้านบาท และ 1.73 ล้านบาท ตามลาดับ
บริ ษ ัท ได้ท าการประเมิ น มู ล ค่ายุติธ รรมของเงิ น ลงทุ น ณ วันก่ อนเข้าควบคุ ม โดยมี มู ล ค่ า
สิ นทรัพย์สุทธิ เท่ากับ 1,099.75 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่ วนที่บริ ษทั ถือครองร้อยละ 11.77 ดังนั้นมูลค่า
ยุติธรรมของเงิ นลงทุน ณ วันก่อนเข้าควบคุ มมีมูลค่าเท่ากับ 129.48 ล้านบาท บริ ษทั จึงรับรู้รายการ
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวในงบกาไรขาดทุนของผูซ้ ้ือ ดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีส่วนได้เสี ย
วิธีราคาทุน
เงินลงทุน ณ วันต้นงวด
61,271,012
58,868,160
ส่ วนแบ่งกาไรสาหรับงวด
1,524,181
เงินลงทุน ณ วันก่อนเข้าควบคุม
62,795,193
58,868,160
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน ณ วันก่อนเข้าควบคุม
129,480,814
129,480,814
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
66,685,621
70,612,654
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั เอส เค อาร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
บริ ษทั โรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่ จากัด

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

ประเภทธุรกิจ
ร้านอาหารและให้เช่าพื้นที่
โรงพยาบาล

วิธีส่วนได้เสี ย

2560
16,324,554
1,050,000,278
1,066,324,832

2559
8,801,639
1,042,641,893
1,051,443,532

ทุนชาระแล้ว (บาท)
2560
2559
5,000,000
5,000,000
500,000,000
500,000,000

วิธีราคาทุน

2560
4,999,600
1,361,194,503
1,366,194,103

สัดส่ วนร้อยละของการลงทุน
2560
2559
99.99
99.99
94.11
94.11

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

2560

เงินปันผลรับ
-

2559

-

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

ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั โรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่ จากัด

ประเทศที่จดั ตั้ง
และสถานที่หลัก
ของธุรกิจ
ไทย

สัดส่ วนของความเป็ นเจ้าของ
และสิ ทธิในการออกเสี ยงที่
ถือโดยส่ วนได้เสี ยที่ไม่มี
อานาจควบคุม (ร้อยละ)
2560
2559
5.89
5.89

บาท
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จจัดสรร
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
สาหรับส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจ
สะสม
ควบคุม
2560
2559
2560
2559
460,534
479,712
65,665,850
65,205,316

ข้อมูลทางการเงิ นของบริ ษทั โรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่ จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ2559
ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน มีดงั นี้
บาท
2560
2559
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
108,694,803
117,106,540
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
1,399,488,112
1,363,508,544
หนี้สินหมุนเวียน
หนีสินไม่หมุนเวียน
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รายได้
กาไรสาหรับปี ส่ วนของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ

156,747,376
221,459,676

118,745,802
253,972,253

65,665,850

65,205,316

460,534

479,712

87,352,291
(50,873,789)
(42,583,596)
(6,105,094)

24,222,726
(1,586,193)
(16,734,378)
5,902,155
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บริ ษทั โรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่ จากัด
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ที่ป ระชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้งที่ 1/2559 ได้มีมติให้บริ ษทั รับโอน
กิ จการทั้งหมดของบริ ษ ทั ศิ คริ นทร์ หาดใหญ่ โฮลดิ้ง จากัด (“SHH”) ซึ่ งประกอบด้วยหุ ้นสามัญ
ทั้ ง หมดที่ SHH ถื อ อยู่ ใ นบริ ษัท โรงพยาบาลศิ ค ริ นทร์ หาดใหญ่ จ ากั ด (“SKHY”) จ านวน
41,170,499 หุ ้นหรื อคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 82.34 ของหุ ้นสามัญที่ออกและจาหน่ายแล้วของ SKHY
โดยบริ ษทั ออกหุ ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวน 25,009,415 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 6.50 บาท ให้แก่ SHH
ในราคาเสนอขายหุ ้นละ 59.00 บาท ซึ่ งเป็ นราคาที่บริ ษทั ได้เจรจาต่อรองกับ SHH เพื่อเป็ นการตอบ
แทนที่ SHH โอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริ ษทั แทนการชาระค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ด้วยเงินสด
ราคาซื้ อขายข้างต้น มี ที่ ม าจากการประเมิ น มู ล ค่ากิ จการของบริ ษ ัท และ SHH โดยว่าจ้างที่
ปรึ กษาทางการเงิ นทาการเปรี ยบเที ยบมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของบริ ษทั และ SKHY ด้วยวิธี
มูลค่าปั จจุบ นั ของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach : DCF) ทั้งนี้ ได้ประเมินมูลค่า
หุ ้นของ SKHY จานวน 41,170,499 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ หุ ้นละ 10 บาทที่บริ ษทั จะได้รับเป็ นการ
ตอบแทนนั้นมีราคายุติธรรมต่อหุ ้นอยู่ที่ 35.84 บาทต่อหุ ้น คิดเป็ นอัตราส่ วนแลกหุ ้น (Swap Ratio)
เท่ ากับ 1.0000 ต่ อ 1.6462 (1 หุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษ ัท สามารถแลกหุ ้น สามัญ ของ SHH ได้
1.6462 หุน้ ) แต่อย่างไรก็ตาม ในวันที่เข้าทารายการวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ราคายุติธรรมของหุ ้น
สามัญของบริ ษทั ที่ให้แก่ SHH มีราคาปิ ดอยูท่ ี่ 49.25 บาทต่อหุ ้น ดังนั้นมูลค่าหุ ้น SKHY ที่บริ ษทั รับ
โอนจึงมีมูลค่าเท่ากับ 1,231.71 ล้านบาท
การทารายการดังกล่าวมีผลทาให้ บริ ษทั โรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่ จากัด มีสถานะเป็ น
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั โดยบริ ษทั ถือหุ ้นโดยตรงในสัดส่ วนร้อยละ 94.11 (รวมหุ ้นเดิมที่บริ ษทั ถืออยู่
ใน SKHY จานวน 5,886,792 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 11.77) และบริ ษทั ต้องนามาจัดทางบการเงินรวม
ของกลุ่มบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เป็ นต้นไป
มูลค่าของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ได้รับมาของบริ ษทั โรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่ จากัด ณ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริ ษทั วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมโดยผู้
ประเมินราคาอิสระ บริ ษทั ฟานิ ก แอพเพรซัล จากัด ซึ่ งผูป้ ระเมินใช้วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาดเป็ น
เกณฑ์ในการก าหนดราคาที่ ดิน และส่ วนปรับปรุ งที่ ดิน และใช้วิธีมูลค่าต้นทุ นเปลี่ ยนแทนสุ ท ธิ
(Cost Approach) เป็ นเกณฑ์ ในการก าหนดราคาอาคาร ส่ วนประกอบอาคาร และอุ ป กรณ์ อื่นๆ มี
รายการดังต่อไปนี้
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สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์
หนี้สิน
เงินเบิกเกินบัญชี
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สิน
สิ นทรัพย์สุทธิ ในผูถ้ ูกซื้อ
สิ่ งตอบแทนในการซื้ อ - ออกหุน้ สามัญ 25,009,415 หุ น้ ราคาปิ ดหุน้ ละ 49.25 บาท
มูลค่ายุติธรรมของส่ วนได้เสี ยในส่ วนที่ผซู้ ้ือถืออยูก่ ่อนในผูถ้ ูกซื้ อ (หมายเหตุ 11)
ราคาทุนจากการรับโอนกิจการ
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ
ค่าความนิยม

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

บริ ษทั โรงพยาบาลกาญจนบุรีเมโมเรี ยล จากัด

สัดส่ วน

บาท

เงินลงทุน

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประเภทธุรกิจ

ร้อยละ

โรงพยาบาล

6.67

หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่นในบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ

2560

2559

4,845,895

4,845,895

(4,845,895)

(4,845,895)

-

-

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

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคาร
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
อาคาร
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคาร
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
อาคาร
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ

บาท
งบการเงินรวม
จานวน
ที่ลดลง

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59

จานวน
ที่เพิ่มขึ้น

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

-

-

-

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

679,116
5,432,132

49,874

-

-

728,990
5,382,258

บาท
งบการเงินรวม
จานวน
ที่ลดลง

รับเข้า
(โอนออก)

รับเข้า
(โอนออก)

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 60

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58

จานวน
ที่เพิม่ ขึ้น

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59

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

-

-

-

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

629,106
5,482,142

50,010

-

-

679,116
5,432,132
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ราคาทุน
ที่ดิน
อาคาร
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
อาคาร
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59

หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
อาคาร
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 60

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

-

-

-

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

679,116
5,432,132

49,874

-

-

728,990
5,382,258

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58
ราคาทุน
ที่ดิน
อาคาร

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวน
จานวน
รับเข้า
ที่เพิม่ ขึ้น
ที่ลดลง
(โอนออก)

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวน
จานวน
รับเข้า
ที่เพิม่ ขึ้น
ที่ลดลง
(โอนออก)

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59

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

-

-

-

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

629,106
5,482,142

50,010

-

-

679,116
5,432,132

บาท
งบการเงินรวม
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี

2560
49,874

2559
50,010

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
49,874
50,010

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

ราคาทุน
ที่ดิน
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่ วนประกอบอาคาร
อุปกรณ์สานักงาน
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
อุปกรณ์อื่น
ยานพาหนะ
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่ วนประกอบอาคาร
อุปกรณ์สานักงาน
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
อุปกรณ์อื่น
ยานพาหนะ
รวม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
ราคาประเมินเพิ่ม - สุทธิ
ที่ดินและส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่ วนประกอบอาคาร
อุปกรณ์สานักงาน
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
ยานพาหนะ
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
ราคาประเมินเพิ่ม - สุทธิ
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59

จานวน
ที่เพิ่มขึ้น

บาท
งบการเงินรวม
จานวน
ที่ลดลง

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

54,458,863
1,458,534
53,604,575
12,387,751
73,290,130
6,256,851
606,070
148,350,720
350,413,494

(669,296)
(5,235,602)
(7,410,123)
(4,935,834)
(8,387,650)
(26,638,505)

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

6,385,517
158,116,573
32,868,005
74,648,260
8,697,018
4,094,614
284,809,987

(613,823)
(5,212,777)
(7,139,829)
(4,067,446)
(8,387,640)
(25,421,515)

-

36,790,868
1,099,038,553
241,029,780
571,090,333
60,801,161
50,293,523
2,059,044,218
3,969,038,112

รับเข้า
(โอนออก)

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 60

144,513,761
8,147,058
(152,660,819)
-

762,953,070
107,989,434
3,524,418,952
410,645,861
996,913,341
83,531,179
59,002,713
82,627,780
6,028,082,330

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

-

(5,207,793)
(80,103)
(1,541,109)
-

-

227,393,171
124,215,278
316,610
4,004,055
4

362,758,123
4,267,409,718

-

(6,829,005)

-

355,929,118
4,324,967,230
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ราคาทุน
ที่ดิน
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่วนประกอบอาคาร
อุปกรณ์สานักงาน
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
อุปกรณ์อื่น
ยานพาหนะ
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่วนประกอบอาคาร
อุปกรณ์สานักงาน
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
อุปกรณ์อื่น
ยานพาหนะ
รวม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
ราคาประเมินเพิม่ - สุทธิ
ที่ดินและส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่วนประกอบอาคาร
อุปกรณ์สานักงาน
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
ยานพาหนะ
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
ราคาประเมินเพิ่ม - สุทธิ
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

- 41 -

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58

จานวน
ที่เพิม่ ขึ้น

บาท
งบการเงินรวม
จานวน
ที่ลดลง

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

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

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

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

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

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

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

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

รับเข้า
(โอนออก)

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59

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

-

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

-

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

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

-

(7,198,310)

-

362,758,123
4,267,409,718

* รับโอนจากการซื้อกิจการ 1,355,019,900 บาท (ดูหมายเหตุขอ้ 12)
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ราคาทุน
ที่ดิน
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่ วนประกอบอาคาร
อุปกรณ์สานักงาน
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
อุปกรณ์อื่น
ยานพาหนะ
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่ วนประกอบอาคาร
อุปกรณ์สานักงาน
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
อุปกรณ์อื่น
ยานพาหนะ
รวม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
ราคาประเมินเพิ่ม - สุทธิ
ที่ดินและส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่ วนประกอบอาคาร
อุปกรณ์สานักงาน
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
ยานพาหนะ
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
ราคาประเมินเพิ่ม - สุทธิ
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59

จานวน
ที่เพิ่มขึ้น

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวน
ที่ลดลง

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

42,387,977
47,241,194
9,976,692
44,545,972
102,798
650,000
128,674,149
273,578,782

(669,296)
(5,158,461)
(7,410,123)
(3,660,318)
(8,387,650)
(25,285,848)

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

5,580,857
129,894,065
29,160,705
49,100,275
350,053
3,322,489
217,408,444

(613,823)
(5,157,170)
(7,139,829)
(2,809,050)
(8,387,640)
(24,107,512)

-

33,358,398
941,852,012
202,545,570
427,210,038
6,436,885
46,769,575
1,658,172,478
2,599,548,147

รับเข้า
(โอนออก)

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 60

101,076,581
(101,076,581)
-

196,256,593
102,279,857
2,704,045,242
367,141,770
747,780,435
6,921,774
50,667,174
82,627,780
4,257,720,625

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

-

(5,207,793)
(80,103)
(1,541,109)
-

-

227,393,171
124,215,278
316,610
4,004,055
4

362,758,123
2,907,314,268

-

(6,829,005)

-

355,929,118
2,955,477,265
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ราคาทุน
ที่ดิน
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่วนประกอบอาคาร
อุปกรณ์สานักงาน
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
อุปกรณ์อื่น
ยานพาหนะ
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่วนประกอบอาคาร
อุปกรณ์สานักงาน
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
อุปกรณ์อื่น
ยานพาหนะ
รวม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
ราคาประเมินเพิ่ม - สุทธิ
ที่ดินและส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่วนประกอบอาคาร
อุปกรณ์สานักงาน
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
ยานพาหนะ
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
ราคาประเมินเพิ่ม - สุทธิ
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
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ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58

จานวน
ที่เพิ่มขึ้น

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวน
ที่ลดลง

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

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

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

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

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

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

-

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

รับเข้า
(โอนออก)

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59

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

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

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

-

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

-

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

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

-

(7,198,310)

-

362,758,123
2,907,314,268
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บาท
งบการเงินรวม
2560
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
- ส่วนของราคาทุน
- ส่วนของราคาประเมินเพิม่
กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สิน
ต้นทุนการกูย้ มื ที่รับรู้เป็ นต้นทุนของอาคาร
อัตราการตั้งขึ้นเป็ นทุน (ร้อยละต่อปี )

284,809,987
6,829,005
771,726
2,227,648
4.37-5.72

2559
216,871,582
7,198,310
238,091
1,181,784
5.81

การเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
217,408,444
6,829,005
778,280
2,227,648
4.37-5.72

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินที่
แสดงอยูใ่ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นจานวนเงิน 284.74 ล้านบาท และ 290.21 ล้านบาท เป็ นจานวนเงินที่ สุทธิ จาก
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจานวน 71.19 ล้านบาท และ 72.55 ล้านบาท ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมียานพาหนะและเครื่ องมือแพทย์ที่ อยู่
ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาวโดยมีราคาตามบัญชีจานวนเงิน 181.64 ล้านบาท และ 176.78 ล้านบาท ตามลาดับ
โฉนดที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ได้จานองเป็ นประกันเงินเบิกเกินบัญชี และ
เงินกูย้ ืมระยะยาว โดยกรมธรรม์ประกันภัยระบุให้ยกผลประโยชน์จากการประกันภัยอาคารให้แก่ธนาคาร
และมี ที่ ดินพร้ อมสิ่ งปลู ก สร้ างของบริ ษ ัท ใช้เป็ นหลัก ประกันเพื่อออกหนังสื อ ค้ าประกันกับ ส านัก งาน
ประกันสังคมในการรับเป็ นสถานพยาบาลในการให้บริ การทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. 2533
บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยได้จ ัด ให้ มี ก ารประเมิ น ราคาที่ ดิ น และส่ ว นปรั บ ปรุ ง ที่ ดิ น อาคารและ
ส่ วนประกอบอาคารครั้งล่าสุ ดในเดือนธันวาคม 2558โดยบริ ษทั ฟานิก แอพเพรซัล จากัด ซึ่งเป็ นผูป้ ระเมิน
ราคาอิสระ ผูป้ ระเมินใช้วธิ ี เปรี ยบเทียบราคาตลาดเป็ นเกณฑ์ในการกาหนดราคาที่ดินและอาคารสานักงาน
และใช้มูลค่าต้นทุนเปลี่ ยนแทนสุ ทธิ (Cost Approach) เป็ นเกณฑ์ในการกาหนดราคา อาคารโรงพยาบาล
และส่ วนประกอบอาคาร บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยพบว่า ราคาประเมินของสิ นทรัพย์ตามวิธีดงั กล่าวสู งกว่า
มูลค่าสิ นทรัพย์ซ่ ึ งแสดงตามมูลค่ายุติธรรมจากการประเมินในครั้งก่อนเป็ นจานวน 240.97 ล้านบาท (เฉพาะ
กิจการ จานวน 240.97 ล้านบาท) บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึ กผลกาไรที่ ยงั ไม่เกิ ดขึ้นจากการตีราคาสุ ทธิ
ภาษีเงินได้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี 2558 เป็ นจานวนเงิน 192.76 ล้านบาท
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ที่ดินและส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารสานักงาน
อาคารโรงพยาบาลและส่ วนประกอบอาคาร
รวม

ระดับที่ 1
-

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

รวม
381,574,000
82,961,000
643,917,000
1,108,452,000
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ที่ดินและส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารสานักงาน
อาคารโรงพยาบาลและส่ วนประกอบอาคาร
รวม
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ระดับที่ 1
-

16. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

ราคาทุน
โปรแกรมสาเร็ จรู ป
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
โปรแกรมสาเร็ จรู ป - สุทธิ

ราคาทุน
โปรแกรมสาเร็ จรู ป
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
โปรแกรมสาเร็ จรู ป - สุทธิ

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
381,574,000
73,961,000
643,917,000
455,535,000
643,917,000

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค.59

จานวน
ที่เพิ่มขึ้น

บาท
งบการเงินรวม
จานวน
ที่ลดลง

71,917,155
(54,604,032)
17,313,123

293,170
(7,846,299)

-

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค.58

จานวน
ที่เพิ่มขึ้น

บาท
งบการเงินรวม
จานวน
ที่ลดลง

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

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

-

รับเข้า
(โอนออก)
-

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

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

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค.60
72,210,325
(62,450,331)
9,759,994

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

* รับโอนจากการซื้ อกิจการ 744,166 บาท (ดูหมายเหตุขอ้ 12)

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค.59
ราคาทุน
โปรแกรมสาเร็ จรู ป
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
โปรแกรมสาเร็ จรู ป - สุทธิ

70,271,784
(53,737,548)
16,534,236

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวน
จานวน
รับเข้า
ที่เพิม่ ขึ้น
ที่ลดลง
(โอนออก)
260,000
(7,671,527)

-

-

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค.60
70,531,784
(61,409,075)
9,122,709
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ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค.58
ราคาทุน
โปรแกรมสาเร็ จรู ป
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
โปรแกรมสาเร็ จรู ป - สุทธิ

68,585,196
(44,512,324)
24,072,872

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

17. สิ ทธิกำรเช่ ำ
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

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

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

บาท
งบการเงินรวม
จานวน
ที่ลดลง

รับเข้า
(โอนออก)

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

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค.59

จานวน
ที่เพิ่มขึ้น

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

3,936,598
3,936,598

(7,699,818)
(7,699,818)

-

4,500,000
65,487,235
55,509,899
125,497,134

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

3,754,839
3,302,175
7,057,014

(3,993,829)
(3,993,829)

-

4,499,999
22,800,142
27,230,399
54,530,540
70,966,594

บาท
งบการเงินรวม
จานวน
ที่ลดลง

รับเข้า
(โอนออก)

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค.60

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค.58

จานวน
ที่เพิ่มขึ้น

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค.59

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

1,719,448
1,719,448

-

-

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

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

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

-

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

4,499,999
19,045,303
27,922,053
51,467,355
77,792,999
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ราคาทุน
สิ ทธิ การเช่า
อาคารบนสิ ทธิการเช่าที่ดิน
สิ ทธิ การใช้ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
รวม
หัก รายจ่ายตัดจ่ายสะสม
สิ ทธิ การเช่า
อาคารบนสิ ทธิการเช่าที่ดิน
สิ ทธิ การใช้ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
รวม
สิ ทธิ การเช่า - สุทธิ

ราคาทุน
สิ ทธิ การเช่า - ที่ดิน
อาคารบนสิ ทธิการเช่าที่ดิน
สิ ทธิ การใช้ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
รวม
หัก รายจ่ายตัดจ่ายสะสม
สิ ทธิ การเช่า - ที่ดิน
อาคารบนสิ ทธิการเช่าที่ดิน
สิ ทธิ การใช้ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
รวม
สิ ทธิ การเช่า - สุทธิ
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ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค.59

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวน
จานวน
ที่เพิ่มขึ้น
ที่ลดลง

4,500,000
48,945,959
59,273,119
112,719,078

3,936,598
3,936,598

(7,699,818)
(7,699,818)

-

4,500,000
48,945,959
55,509,899
108,955,858

4,499,999
17,136,858
27,922,053
49,558,910
63,160,168

2,521,949
3,302,175
5,824,124

(3,993,829)
(3,993,829)

-

4,499,999
19,658,807
27,230,399
51,389,205
57,566,653

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวน
รับเข้า
ที่ลดลง
(โอนออก)

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค.58

จานวน
ที่เพิ่มขึ้น

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

1,719,448
1,719,448

-

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

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

-

งบการเงินรวม

ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายทรัพย์สิน

รับเข้า
(โอนออก)

2560
(3,705,989)

(3,508,023)
3,508,023
บาท

2559

-

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค.60

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(3,705,989)
-

อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคารบางส่ วนรวมถึงส่ วนปรับปรุ งที่ดิน ที่สร้างบนที่ดินเช่า ซึ่ งสัญญาเช่า
ที่ดินระบุวา่ หากมีสิ่งปลูกสร้างเป็ นลักษณะถาวรให้กรรมสิ ทธิ์ตกเป็ นของผูใ้ ห้เช่าทันที ณ วันที่เลิกสัญญาเช่า
(หมายเหตุ 30)
สิ ทธิ การเช่ามีระยะเวลาการเช่ า 10-20 ปี และตัดจาหน่ายเป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของ
สิ ทธิการเช่า
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18. สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีและหนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีดงั นี้
งบการเงินรวม
2560
2559
5,869,506
6,963,205
(83,343,534)
(84,213,267)
(77,474,028)
(77,250,062)

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
16,718,600
14,620,807
(100,062,134)
(98,834,074)
(83,343,534)
(84,213,267)

การเปลี่ ย นแปลงของสิ น ทรัพ ย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญ ชี และหนี้ สิ นภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญ ชี
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น
ความแตกต่างของค่าเช่าโดยวิธีเส้นตรงกับตามสัญญา
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาสิ นทรัพย์ถาวร
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
รวม

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ความแตกต่างของค่าเช่าโดยวิธีเส้นตรงกับ
ตามสัญญา
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนสะสมไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชี
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาสิ นทรัพย์ถาวร
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุน
รวม

บาท
งบการเงินรวม
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี
ในกาไรขาดทุน ในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 60

3,543,619
1,785,530
16,254,863
21,584,012

(801,787)
239,970
1,565,911
1,004,094

-

2,741,832
2,025,500
17,820,774
22,588,106

72,551,625
12,159,918
14,122,531
98,834,074

1,365,802
(2,593,862)
(1,228,060)

-

71,185,823
14,753,780
14,122,531
100,062,134

บาท
งบการเงินรวม
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี
ในกาไรขาดทุน ในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58

รับโอน
ณ วันโอนกิจการ

619,170
574,080

1,691,944
-

1,232,505
(574,080)

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

5,131,891
6,823,835

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

(879,636)
(879,636)

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59
3,543,619
1,785,530
16,254,863
21,584,012

73,991,287
9,643,969

-

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

-

72,551,625
12,159,918

83,635,256

-

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

-

14,122,531
98,834,074
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ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น
ความแตกต่างของค่าเช่าโดยวิธีเส้นตรงกับตามสัญญา
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาสิ นทรัพย์ถาวร
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุน
รวม

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 60

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

706,201
239,970
1,151,622
2,097,793

-

2,557,876
2,025,500
12,135,224
16,718,600

72,551,625
12,159,918

1,365,802
(2,593,862)

-

71,185,823
14,753,780

14,122,531
98,834,074

(1,228,060)

-

14,122,531
100,062,134

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ความแตกต่างของค่าเช่าโดยวิธีเส้นตรงกับตามสัญญา
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาสิ นทรัพย์ถาวร
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุน
รวม

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี
ในกาไรขาดทุน ในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี
ในกาไรขาดทุน ในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59

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

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

(879,636)
(879,636)

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

73,991,287
9,643,969

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

-

72,551,625
12,159,918

83,635,256

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

-

14,122,531
98,834,074

19. เงินฝำกประจำทีต่ ิดภำระคำ้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี เงินฝากประจาธนาคารจานวน 2.00 ล้าน
บาท และ 3.70 ล้านบาท ตามลาดับ ได้นาไปวางเป็ นหลักประกันสาหรับหนังสื อค้ าประกันบริ ษทั ที่ธนาคารออก
(เฉพาะกิจการ 1.72 ล้านบาท)
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- 50 20. สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน่
บัญชีน้ ีประกอบด้วย
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ อที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
เงินมัดจาและเงินค้ าประกัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
รวม
หัก ค่าเผื่อความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นจากการจ่ายเงินล่วงหน้า
เพื่อซื้ อสิ นทรัพย์
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

บาท

งบการเงินรวม
2560
2559
149,500,000
149,500,000
6,939,065
7,320,865
10,897,414
12,984,882
167,336,479
169,805,747
(149,500,000)
17,836,479

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
149,500,000
149,500,000
2,784,834
3,366,334
152,284,834
152,866,334

(149,500,000) (149,500,000)
20,305,747
2,784,834

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

บริ ษทั มีเงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ อที่ดินจานวน 149.5 ล้านบาท กับบริ ษทั จุลดิศ ริ เวอร์ แมนชัน่ จากัด
ตกลงราคาเท่ า กับ 159.72 ล้า นบาท ส่ ว นที่ เหลื อ จ านวน 10.22 ล้า นบาท ก าหนดให้ จ่า ยเมื่ อ มี ก ารโอน
กรรมสิ ทธิ์ ได้จนถึงสิ้ นปี 2543 ปั จจุบนั ที่ดินดังกล่าวผูข้ ายนาไปค้ าประกันกับธนาคารแห่งหนึ่ง ซึ่งอาจทาให้
มีปัญหาในการโอนกรรมสิ ทธิ์ หรื อขอคืนเงินจ่ายล่วงหน้าจากผูข้ าย และเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2545 ศาลได้
พิพากษาให้บริ ษทั จุลดิศ ริ เวอร์ แมนชัน่ จากัด ชาระเงินจานวน 149.5 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อย
ละ 7.5 ต่อปี ขณะนี้อยูใ่ นระหว่างรอเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์เรี ยกประชุมเจ้าหนี้ โดยบริ ษทั ได้ต้งั ค่าเผือ่ ความ
เสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น จากการจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อที่ดินดังกล่าวแล้วทั้งจานวน
21. วงเงินสิ นเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยมี วงเงิ นสิ นเชื่ อกับ ธนาคารพาณิ ชย์ใน
ประเทศ ดังนี้
2560

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
เงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินหนังสื อค้ าประกัน
รวมวงเงิน

วงเงิน
290,000,000
270,000,000
1,473,110,000
80,780,000
2,113,890,000

2560

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
เงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินหนังสื อค้ าประกัน
รวมวงเงิน

วงเงิน
240,000,000
270,000,000
1,193,410,000
79,000,000
1,782,410,000

บาท
งบการเงินรวม

วงเงินคงเหลือ
174,907,820
270,000,000
491,630,393
42,832,072
979,370,285

วงเงิน
210,300,000
20,000,000
1,518,410,000
54,000,000
1,802,710,000

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
วงเงินคงเหลือ
160,713,641
270,000,000
420,210,393
41,052,072
891,976,106

2559

2559

วงเงิน
190,000,000
20,000,000
1,218,410,000
54,000,000
1,482,410,000

วงเงินคงเหลือ
155,883,320
20,000,000
496,427,795
18,258,075
690,569,190

วงเงินคงเหลือ
143,438,427
20,000,000
447,559,795
18,258,075
629,256,297

วงเงินสิ นเชื่อค้ าประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง อาคารชุด และเงินฝากธนาคารบัญชีประจา
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22. เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยมื ระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงิน
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

บาท
งบการเงินรวม

เงินเบิกเกินบัญชี
รวม

2560
115,092,180
115,092,180

2559
54,416,680
54,416,680

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
79,286,359
46,561,573
79,286,359
46,561,573

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินเบิกเกินบัญชีมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ MOR ต่อปี บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยได้จานองโฉนดที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั เป็ นหลักประกัน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นค้ าประกันโดยอาคารชุดของบริ ษทั
23. เงินกู้ยมื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
บัญชีน้ ีประกอบด้วย
งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือยกมาต้นปี
เงินกูย้ มื รับโอน ณ วันซื้ อกิจการ
เงินกูย้ มื เพิ่มระหว่างปี
จ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระหว่างปี
ยอดคงเหลือไปสิ้ นปี
หัก ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
สุทธิ

2560
1,021,982,205
675,000,000
(715,502,598)
981,479,607
(194,081,731)
787,397,876

บาท

2559
766,174,033
256,607,533
220,000,000
(220,799,361)
1,021,982,205
(256,497,896)
765,484,309

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
770,850,205
766,174,033
675,000,000
220,000,000
(672,650,598)
(215,323,828)
773,199,607
770,850,205
(151,229,731)
(213,645,896)
621,969,876
557,204,309

บริ ษทั มีเงินกูย้ มื ระยะยาว ดังนี้
1. เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 บริ ษทั ได้ทาสัญญากูเ้ งินกับธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศแห่ งหนึ่ ง ใน
วงเงิน 15 ล้านบาท เบิกใช้วงเงินแล้วทั้งหมด 14.75 ล้านบาท โดยบริ ษทั ต้องชาระดอกเบี้ยในอัตรา MLR ต่อปี
ทุกวันสิ้ นเดือนและผ่อนชาระเงินต้นเดือนละไม่นอ้ ยกว่า 250,000 บาท ให้เสร็ จสิ้ นภายใน 60 เดือน
2. เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ได้ทาสัญญาสิ นเชื่ อขอเบิกเงินกู้ระยะยาวจากธนาคารพาณิ ชย์ใน
ประเทศแห่ งหนึ่ ง จานวน 238.21 ล้านบาท เพื่อชาระหนี้ เงิ นกู้ที่มีอยู่ตามสัญญาเดิ มจานวน 6 ฉบับ แล้วรวม
สัญญาเงินกูใ้ ห้เหลือเพียงฉบับเดียว โดยบริ ษทั ตกลงชาระดอกเบี้ยในอัตรา THBFX 3M บวกส่ วนต่าง (Margin)
ร้อยละ 3 ต่อปี ทุกเดือนนับแต่เดือนที่เบิกรับเงินกูง้ วดแรกเป็ นต้นไป และชาระเงินต้นเป็ นรายเดือนตามตาราง
การชาระหนี้ แนบท้ายสัญญาฉบับนี้ โดยจะต้องชาระหนี้ ให้เสร็ จสิ้ นภายในเดือนกรกฎาคม 2561 นอกจากนี้
บริ ษทั ได้ทาสัญญา INTEREST RATE SWAP TRANSACTION เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากความผันผวนของ
อัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ มื ระยะยาวโดยกาหนดดอกเบี้ยคงที่ไว้อตั ราร้อยละ 6.50 ต่อปี
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3. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 บริ ษทั ได้ทาสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวอีกฉบับหนึ่ ง เพื่อปรับปรุ งอาคาร
โรงพยาบาลและจัดซื้ อคอมพิวเตอร์ จานวนเงิน 110 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 1.50 ต่อปี ตลอด
อายุสัญญา โดยชาระดอกเบี้ ยเป็ นรายเดือน และเริ่ มชาระเงินต้นงวดแรกนับตั้งแต่เดื อนที่ 13 นับจากวันทา
สัญญา เดือนละ 1.83 ล้านบาท เป็ นระยะเวลา 6 ปี บริ ษทั ได้เบิกเงินกูเ้ ต็มจานวนแล้ว
4. เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2556 บริ ษทั ได้ทาสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวเพิ่มเติมอีก 1 ฉบับ เพื่อก่อสร้ าง
อาคารโรงพยาบาลหลังใหม่ จานวน 600 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ MLR - 1.50 ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
โดยชาระดอกเบี้ยเป็ นรายเดือน และเริ่ มชาระเงินต้นงวดแรกนับตั้งแต่เดือนที่ 19 นับจากวันทาสัญญา เดือนละ
9.09 ล้านบาท เป็ นระยะเวลา 7 ปี บริ ษทั ได้เบิกเงินกูแ้ ล้วเป็ นจานวนเงิน 371.22 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 และวันที่ 26 มีนาคม 2558 บริ ษทั ได้ทาบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม
สั ญญาสิ นเชื่ อครั้ งที่ 1 และ ครั้ งที่ 2 ตามล าดับ ในสั ญญาวงเงิ นกู้ยืม 600 ล้านบาท โดยมี การเปลี่ ยนแปลง
กาหนดระยะเวลาในการเบิกใช้และการชาระหนี้บางประการ ดังนี้
1) ขยายเวลาการเบิกเงินกูส้ ่ วนที่เหลือทั้งหมดภายใน 24 เดือน นับจากวันที่ในสัญญาฉบับเดิม เป็ น
ภายใน 28 เดือน นับจากวันทาสัญญาฉบับแก้ไขครั้งที่ 1
2) เปลี่ ยนแปลงการช าระหนี้ ต้นเงิ นเป็ นงวดรายเดื อน เดื อนละ 9.09 ล้านบาท ภายในวันทาการ
สุ ดท้ายของเดือน เริ่ มชาระเงินกูน้ บั ตั้งแต่เดือนที่ 19 นับแต่วนั ที่ในสัญญาฉบับเดิ ม เป็ นกาหนด
ชาระหนี้ ตน้ เงินเป็ นงวดรายเดือน เดือนละ 10.91 ล้านบาท ภายในวันทาการสุ ดท้ายของเดือน เริ่ ม
ชาระเงินกูง้ วดแรกภายในเดือนมกราคม 2559
3) นับแต่วนั ที่ในสัญญาฉบับแก้ไขครั้งที่ 2 เป็ นต้นไป มีการเปลี่ ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
เดิมที่ตอ้ งชาระอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 1.50 ต่อปี เป็ นอัตราดอกเบี้ย ดังต่อไปนี้
3.1) วงเงิน 400 ล้านบาท ชาระดอกเบี้ยในอัตรา THBFIX + 2.90 ต่อปี
3.2) วงเงิน 200 ล้านบาท ชาระดอกเบี้ยในอัตรา MLR - 1.50 ต่อปี
บริ ษทั ชาระหนี้ เงินกูย้ ืมนี้แล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 จากการ Refinance ของบริ ษทั เมื่อวันที่
30 สิ งหาคม 2560
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 บริ ษทั ได้ทาสัญญาสิ นเชื่อเงินกูย้ ืมระยะยาวกับธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่ ง
ในประเทศจานวน 100 ล้านบาท เพื่อชาระคืนเงินค่าก่อสร้างสาหรับการขยายห้องอภิบาลผูป้ ่ วยวิกฤต ห้องปลอด
เชื้อ และศูนย์ฟ้ื นฟูสมรรถภาพผูป้ ่ วยโรคหัวใจ ในอาคาร 3 โดยมีกาหนดการชาระคืนเงินต้นเป็ นงวดรายเดือนนับ
แต่เดือนกรกฎาคมเป็ นต้นไป เดือนละ 1.67 ล้านบาท ภายใน 66 เดือน และชาระดอกเบี้ยเป็ นรายเดือนในอัตราร้อย
ละ MLR - 2.975 ต่อปี (บริ ษทั ชาระหนี้เงินกูย้ มื นี้แล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 จากการ Refinance ของบริ ษทั เมื่อ
วันที่ 30 สิ งหาคม 2560)
เมื่อวันที่ 30 สิ งหาคม 2560 บริ ษทั ได้ทาสัญญาสิ นเชื่ อเงินกูย้ ืมระยะยาวกับธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ งใน
ประเทศจานวน 575 ล้านบาท ใน 2 วงเงิน ดังนี้
วงเงินที่ 1 จานวน 425 ล้านบาท เพื่อชาระหนี้คืนให้กบั ธนาคารพาณิ ชย์อีกแห่ งหนึ่ ง (Refinance) มีกาหนด
ชาระคืนเงินต้นเป็ นงวดรายเดือนทั้งสิ้ น 84 งวดนับจากวันเบิกเงินกูต้ ามสัญญาฉบับนี้ ในงวดที่ 1 ถึง 83 ให้ชาระ
เงินต้นคืนงวดละ 5.06 ล้านบาท และ งวดที่ 84 ให้ชาระเงินต้นส่ วนที่เหลือ และดอกเบี้ยให้ครบถ้วน และให้ชาระ
ดอกเบี้ยเป็ นรายเดือนในปี ที่ 1 ถึง 3 อัตราร้อยละ MLR - 2.8 ต่อปี และปี ที่ 4 ถึง 7 อัตราร้อยละ MLR - 2.4 ต่อปี
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วงเงินที่ 2 จานวน 150 ล้านบาท เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ มีกาหนดชาระคืนเงินต้นเป็ น
งวดรายเดือนทั้งสิ้ น 84 งวดนับจากวันเบิกเงินกู้ตามสัญญาฉบับนี้ ในงวดที่ 1 ถึง 83 ให้ชาระเงินต้นคืนงวดละ
1.78 ล้านบาท และ งวดที่ 84 ให้ชาระเงินต้นส่ วนที่เหลือ และดอกเบี้ยให้ครบถ้วน และให้ชาระดอกเบี้ยเป็ นราย
เดือนในปี ที่ 1 ถึง 3 อัตราร้อยละ MLR - 2.8 ต่อปี และปี ที่ 4 ถึง 7 อัตราร้อยละ MLR - 2.4 ต่อปี
5. เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 บริ ษทั ได้ทาสัญญาเงินกูจ้ านวน 5.2 ล้านบาทกับบริ ษทั ลิสซิ่ งในประเทศ
แห่ งหนึ่ งเพื่อเป็ นทุนหมุนเวียนในการดาเนิ นการ โดยมีเงื่อนไขการชาระคืนเงินต้นเป็ นงวดรายเดือนจานวน
36 งวด งวดละ 156,525 บาท บวกด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.60 ต่อปี ทุกสิ้ นเดือน เริ่ มชาระงวดแรกวันที่
30 มิถุนายน 2558 และสิ้ นสุ ดชาระงวดสุ ดท้ายวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
6. เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 บริ ษทั ได้ทาสัญญาเงินกูเ้ พิ่มเติม 30 ล้านบาท กับธนาคารพาณิ ชย์แห่ ง
หนึ่ งในประเทศเพื่อเป็ นทุนสนับสนุ นเครื่ องมือและอุปกรณ์ ทางการแพทย์ โดยมีเงื่อนไขการชาระดอกเบี้ย
เป็ นรายเดือนทุกสิ้ นเดือนในอัตราร้อยละ MLR - 1.50 ต่อปี และชาระเงินต้นเป็ นงวดรายเดือนจานวน 51 งวด
งวดละ 590,000 บาท เริ่ มชาระงวดแรกวันที่ 30 เมษายน 2559 และสิ้ นสุ ดชาระงวดสุ ดท้ายวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
7. เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 บริ ษทั ได้ทาสัญญาสิ นเชื่อเงินกูย้ ืมระยะยาวกับธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่ ง
ในประเทศ จานวน 220 ล้านบาท เพื่อชาระคืนเงินค่าก่อสร้างสาหรับการขยายอาคารโรงพยาบาลหลังใหม่ โดย
มีกาหนดการชาระคืนเงินต้นเป็ นงวดรายเดือนนับแต่วนั ที่เบิกใช้เงินกูง้ วดแรกเป็ นต้นไป เดือนละ 2.62 ล้านบาท
ภายใน 84 เดือน และชาระดอกเบี้ยต่างหากเป็ นประจาทุกเดือนเช่นเดียวกันในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.525 ต่อปี
เงิ นกู้ยืมทั้งหมดดังกล่ าวข้างต้นค้ าประกันโดยที่ ดินและสิ่ งปลู กสร้ างของบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ต้อง
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาที่สาคัญ ได้แก่ การดารงอัตราส่ วนทางการเงิน หนี้สินต่อทุน (debt to
equity ratio) ไม่เกิน 1.5 เท่า, อัตราส่ วน DSCR (debt service coverage ratio) จานวนไม่ต่ากว่า 1.25 เท่า
บริ ษทั ย่อยมีเงินกูย้ มื ระยะยาว ดังนี้
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ งได้ทาสัญญาสิ นเชื่อกับธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่งใน
ประเทศวงเงิน 300 ล้านบาท เพื่อชาระคืนเงินกูย้ ืมที่มีอยูก่ บั ธนาคารพาณิ ชย์แห่งหนึ่ ง บริ ษทั ย่อยเบิกเงินกู้
แล้วจานวน 279.70 ล้านบาท โดยบริ ษทั ย่อยจะต้องจ่ายชาระดอกเบี้ ยในอัตราร้อยละ 5.525 ต่อปี ทุ กสิ้ น
เดือนนับแต่เดือนที่เบิกเงินกูง้ วดแรกเป็ นต้นไป และชาระคืนเงินต้นเป็ นงวดรายเดื อน เดือนละ 3.571 ล้าน
บาท และชาระหนี้ให้เสร็ จสิ้ นครบถ้วนภายใน 7 ปี นับแต่เดือนที่เบิกเงินกูง้ วดแรก
เงิ นกู้ยืม ดังกล่ าวค้ าประกันโดยที่ ดินและกรรมการของบริ ษ ัท ย่อย และบริ ษ ัท ต้องปฏิ บ ัติ ตาม
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาที่สาคัญ ได้แก่ การดารงอัตราส่ วนทางการเงิน หนี้ สินต่อทุน (debt to equity
ratio) ไม่เกิน 1.2 เท่า, อัตราส่ วน DSCR (debt service coverage ratio) จานวนมากกว่า 1.2 เท่า
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- 54 24. หนีส้ ิ นตำมสั ญญำเช่ ำระยะยำว
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

บาท
งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2560

2559

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (สุ ทธิจากดอกเบี้ยรอตัดบัญชี )

74,750,362

116,894,872

59,693,513

96,718,185

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้ อ (สุทธิ จากดอกเบี้ยรอตัดบัญชี )

93,593,584

74,198,284

66,346,380

67,590,383

168,343,946

191,093,156

126,039,893

164,308,568

(69,161,333)

(63,729,896)

(55,266,924)

(56,718,277)

99,182,613

127,363,260

70,772,969

107,590,291

รวม
หัก ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีหนี้ สินตามสัญญาเช่าระยะยาว ซึ่ งเป็ น
สัญญาเช่าซื้ อรถยนต์และสัญญาเช่าทางการเงินเครื่ องมือแพทย์กบั บริ ษทั ลิสซิ่ งในประเทศ 4 แห่ง จานวน 83
สัญญา (เฉพาะกิ จการ 59 สัญญา) และ 66 สัญญา (เฉพาะกิจการ 55 สัญญา) ตามลาดับ ระยะเวลา 48 - 60 งวด
โดยมีรายละเอียดของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายชาระดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
2560
เงินต้น

2559

ดอกเบี้ยรอตัด

ยอดชาระ

เงินต้น

75,411,708

63,729,896

ดอกเบี้ยรอตัด

ยอดชาระ

7,004,364

70,734,260

ถึงกาหนดการจ่ายชาระภายในหนึ่ งปี

69,161,333

6,250,375

ถึงกาหนดการจ่ายชาระหลังจากหนึ่ งปี แต่ไม่เกินห้าปี

99,182,613

4,686,162 103,868,775 127,363,260

6,215,913 133,579,173

168,343,946

10,936,537 179,280,483 191,093,156

13,220,277 204,313,433

รวม

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
เงินต้น

2559

ดอกเบี้ยรอตัด

ยอดชาระ

เงินต้น
56,718,277

ดอกเบี้ยรอตัด

ยอดชาระ

5,338,941

62,057,218

ถึงกาหนดการจ่ายชาระภายในหนึ่ งปี

55,266,924

3,840,840

59,107,764

ถึงกาหนดการจ่ายชาระหลังจากหนึ่ งปี แต่ไม่เกินห้าปี

70,772,969

2,848,579

73,621,548 107,590,291

4,560,333 112,150,624

6,689,419 132,729,312 164,308,568

9,899,274 174,207,842

รวม

126,039,893
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25. ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน
งบแสดงฐานะการเงิน
บาท
งบการเงินรวม
2560
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม

2559

81,409,696

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานรับโอน ณ วันซื้ อกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

55,008,756

2560

2559

54,918,008

-

25,659,457

-

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ

(889,800)

(2,134,370)

-

ต้นทุนบริ การและดอกเบี้ยงวดปัจจุบนั

8,583,973

7,274,034

ผล(กาไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย

-

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

5,758,113

(4,398,181)

89,103,869

81,409,696

60,676,121

55,008,756
(2,134,370)
6,441,803
(4,398,181)
54,918,008

ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั

6,042,601

5,014,286

4,045,792

4,182,055

ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน

2,541,372

2,259,748

1,712,321

2,259,748

รวม

8,583,973

7,274,034

5,758,113

6,441,803

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
ร้อยละ

งบการเงินรวม
อัตราคิดลด
อัตราการเพิม่ ขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตราการเสี ยชีวิต
อัตราการทุพพลภาพ

2560
2.88 - 3.91
6.19 - 7.82
0 - 26
100 ของตารางมรณะ
ไทย พ.ศ. 2551
10 ของตารางมรณะ
ไทย พ.ศ. 2551

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2.88 - 4.71
2.88 - 4.71
6.20
6.20
0 - 22
0 - 22
100 ของตารางมรณะ
100 ของตารางมรณะ
ไทย พ.ศ. 2551
ไทย พ.ศ. 2551
10 ของตารางมรณะ
10 ของตารางมรณะ
ไทย พ.ศ. 2551
ไทย พ.ศ. 2551
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาคัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
บาท

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5
ลดลงร้อยละ 0.5
(4,727,596)
5,088,994
5,396,898
(5,017,525)
(5,778,563)
5,656,255

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5
ลดลงร้อยละ 0.5
(3,259,868)
3,533,109
3,687,885
(3,431,103)
(3,929,329)
3,641,815

26. ทุนเรือนหุ้น
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 มีมติให้ยกเลิกการจัดสรรหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) จานวน 20 ล้านหุน้ ตามที่ได้มีการขยายระยะเวลา
การจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนออกไปอีก 1 ปี ตามรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี ครั้งที่ 38 เมื่อ
วันที่ 20 เมษายน 2559 และอนุ ม ตั ิให้ล ดทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษ ทั จากเดิ ม 910 ล้านบาทให้เหลื อทุ นจด
ทะเบียน 780 ล้านบาท เพื่ อให้สอดคล้องกับมติการยกเลิ กการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นแบบมอบอานาจ
ทัว่ ไปดังกล่าวข้างต้น
และที่ประชุ มอนุ มตั ิให้บริ ษทั เพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิ ม 780 ล้านบาทเป็ นทุนจดทะเบียน 981.56
ล้านบาท โดยการออกหุ ้นสามัญ เพิ่ม ทุ นจานวน 31,009,415 หุ ้น มูล ค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 6.50 บาทเพื่ อ
รองรับ การจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่ มทุ นให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มตามสั ดส่ วนจานวนหุ ้นที่ ผูถ้ ื อหุ ้นแต่ละรายถื ออยู่
(Rights Offering) และเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) โดยจัดสรรให้แก่ SHH เพื่อ
เป็ นการรองรับการเข้าทาธุ รกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดของ SHH ตามรายละเอียดดังนี้
(1)

พิจารณาจัดสรรหุน้ สามัญจานวนไม่เกิน 6,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 6.50 บาทให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
เดิ มของบริ ษทั ตามสั ดส่ วนการถื อหุ ้นเดิ ม (Rights Offering) ในอัตรา 20 หุ ้นเดิ มต่อ 1 หุ ้นใหม่ โดย
เสนอขายในราคาหุน้ ละ 25.00 บาท (“การเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนตามสิ ทธิ ”) ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ น้ เดิมมีสิทธิจอง
ซื้อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิ ทธิของตนตามอัตราส่ วนที่กาหนดไว้ขา้ งต้นได้ (Oversubscription) โดย
ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มที่จองซื้ อหุ ้นเกินกว่าสิ ทธิ จะได้รับการจัดสรรหุ ้นที่จองซื้ อเกิ นกว่าสิ ทธิ ก็ต่อเมื่ อมีหุ้นที่
เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมที่ได้จองซื้อตามสิ ทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น โดยบริ ษทั ได้
กาหนดวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ได้รับการจัดสรรเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุน (Record date)
ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 และวันรวบรวมรายชื่อผูถ้ ือหุน้ โดยวิธีการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ใน
วันที่ 27 ตุลาคม 2559 ซึ่ งจะเป็ นวันก่อนวันจัดสรรหุ ้นในแก่บุคคลในวงจากัดตามข้อ (2) ดังนั้น SHH
จะไม่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ น้ สามัญเพิม่ ทุนตามสัดส่ วนการถือหุ น้ เดิมนี้
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พิจารณาจัดสรรหุ ้นสามัญจานวน 25,009,415 หุ ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 6.50 บาทให้แก่ บุค คลใน
วงจากัด (Private Placement) ทั้งนี้ SHH จะโอนกิจการทั้งหมด รวมถึ ง หุ ้นทั้งหมดที่ SHH ถืออยูใ่ น
SKHY จานวน 41,170,499 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 82.34 มาชาระเป็ นค่าหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ที่
จัดสรรให้แก่ SHH แทนการชาระด้วยเงินสด โดยรายละเอียดของการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่
ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement) เพื่อเป็ นการชาระค่าตอบแทนการรับโอนกิ จการ
ทั้งหมดของ SHH เป็ นไปตามเงื่อนไขและรายละเอี ยดที่ เกี่ ยวข้องกับ ธุ รกรรมการรั บ โอนกิ จการ
ทั้งหมดของ SHH

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

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

27. สำรองตำมกฎหมำย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัดซึ่ งกาหนดให้บริ ษทั จัดสรรสารองตามกฎหมายด้วยจานวน
เงินไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี จนกว่าสารองนี้จะมียอดเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
สารองดังกล่าวจะนาไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
28. เงินปันผลจ่ ำย
ตามรายงานการประชุ ม สามัญ ประจาปี 2560 ครั้ง ที่ 39 เมื่ อ วัน ที่ 19 เมษายน 2560 ผูถ้ ื อหุ ้น ของ
บริ ษทั ได้มีอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรประจาปี 2559 ให้แก่ผถู ้ ื อหุ ้นสามัญทั้งหมดจานวน 151 ล้าน
หุน้ ในอัตราหุ ้นละ 0.55 บาท เป็ นเงินปั นผลทั้งสิ้ น 83.06 ล้านบาท บริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวในวันที่
4 พฤษภาคม 2560 รวมถึงอนุมตั ิให้จดั สรรสารองตามกฎหมายจานวน 8.94 ล้านบาท
ตามรายงานการประชุมสามัญประจาปี 2559 ครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
ได้มีอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรประจาปี 2558 ให้แก่ผถู้ ื อหุ ้นสามัญทั้งหมดจานวน 120 ล้านหุ ้น ใน
อัตราหุ ้นละ 0.65 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลทั้งสิ้ น 78 ล้านบาท บริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวแล้วในเดือน
พฤษภาคม 2559 รวมถึงอนุมตั ิให้จดั สรรสารองตามกฎหมายจานวน 5.78 ล้านบาท
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29. ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะที่สาคัญสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
งบการเงินรวม

ค่ายาเวชภัณฑ์และวัสดุใช้ไป
วัสดุบริ โภคและวัสดุประกอบอาหาร
ค่าเสื่ อมราคาและสิ ทธิ การเช่าตัดจ่าย
ค่าวิชาชีพแพทย์
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

2560
449,136,138
35,812,634
310,995,981
639,129,140
1,020,280,650

บาท

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
460,165,226
416,149,134
237,627,966
233,367,274
514,357,770
483,400,504
660,541,456
611,075,448

30. สั ญญำเช่ ำระยะยำว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสัญญาเช่าระยะยาว ตามรายละเอียดดังนี้
ประเภท

ระยะเวลา

1. ค่าเช่าที่ดินด้านข้างโรงพยาบาลศิคริ นทร์
(1 สัญญา)
1 ก.ย.51 - 31 ส.ค.71
(1 สัญญา)
1 มี.ค. 56 - 28 ก.พ. 71
- บริ ษทั ย่อย (4 สัญญา)
22 พ.ค. 58 - 21 พ.ย. 71
2. ค่าเช่าที่ดินด้านหน้าโรงพยาบาลศิคริ นทร์
- บริ ษทั ย่อย (1 สัญญา)
8 เม.ย. 57 - 7 เม.ย.72
3. ค่าเช่าที่ดินด้านหลังโรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่
- บริ ษทั ย่อย (1 สัญญา)
10 ก.พ. 60 - 10 ก.พ.62
- บริ ษทั ย่อย (1 สัญญา)
5 เม.ย. 59 - 4 เม.ย.62
- บริ ษทั ย่อย (2 สัญญา)
1 ก.พ. 60 - 31 ม.ค.63

ประเภท

ระยะเวลา

1. ค่าเช่าที่ดินด้านข้างโรงพยาบาลศิคริ นทร์
(1 สัญญา)
1 ก.ย.51 - 31 ส.ค.71
(1 สัญญา)
1 มี.ค. 56 - 28 ก.พ. 71
2. ค่าเช่าที่ดินด้านหน้าโรงพยาบาลศิคริ นทร์
(เช่าช่วงกับบริ ษทั ย่อย)
(1 สัญญา)
1 ม.ค 59 - 31 ธ.ค.61

งบการเงินรวม
จานวนค่าเช่าที่จะต้องจ่ายในอนาคต (บาท)
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
2,813,200
5,550,000
6,258,160

15,148,000
29,180,000
34,359,840

20,125,200
27,400,000
29,421,600

38,086,400
62,130,000
70,039,600

5,523,600

27,618,000

29,186,700

62,328,300

301,337
144,000
384,000
20,974,297

384,000
106,689,840

106,133,500

301,337
144,000
768,000
233,797,637

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวนค่าเช่าที่จะต้องจ่ายในอนาคต (บาท)
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
2,813,200
5,550,000

15,148,000
29,180,000

20,125,200
27,400,000

38,086,400
62,130,000

10,200,000
18,563,200

44,328,000

47,525,200

10,200,000
110,416,400

124

ANNUAL REPORT 2017

- 59 -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสัญญาเช่าระยะยาว ตามรายละเอียดดังนี้
ประเภท

ระยะเวลา

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

1. ค่าเช่าที่ดินด้านหน้าโรงพยาบาลรัทริ นทร์
(2 สัญญา)
1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 60

2,280,960

2. ค่าเช่าที่ดินด้านข้างโรงพยาบาลศิคริ นทร์
(1 สัญญา)
1 ก.ย.51 - 31 ส.ค.71
(1 สัญญา)
1 มี.ค. 56 - 28 ก.พ. 71
- บริ ษทั ย่อย (4 สัญญา)
22 พ.ค. 58 - 21 พ.ย. 71

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

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

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

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

3. ค่าเช่าที่ดินด้านหน้าโรงพยาบาลศิคริ นทร์
- บริ ษทั ย่อย (1 สัญญา)
28 มี.ค. 57 - 28 มี.ค.72

5,523,600

27,618,000

35,422,500

68,564,100

690,000
144,000
19,154,400

144,000
108,902,400

128,538,100

690,000
288,000
256,594,900

4. ค่าเช่าที่ดินด้านหลังโรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่
- บริ ษทั ย่อย (1 สัญญา)
1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค.60
- บริ ษทั ย่อย (1 สัญญา)
5 เม.ย. 59 - 4 เม.ย.62

ประเภท

ระยะเวลา

-

-

2,280,960

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

1. ค่าเช่าที่ดินด้านหน้าโรงพยาบาลรัทริ นทร์
(2 สัญญา)
1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 60

2,280,960

2. ค่าเช่าที่ดินด้านข้างโรงพยาบาลศิคริ นทร์
(1 สัญญา)
1 ก.ย.51 - 31 ส.ค.71
(1 สัญญา)
1 มี.ค. 56 - 28 ก.พ. 71

2,596,800
3,900,000

15,797,200
28,270,000

22,289,200
34,860,000

40,683,200
67,030,000

10,200,000
18,977,760

10,200,000
54,267,200

57,149,200

20,400,000
130,394,160

3. ค่าเช่าที่ดินด้านหน้าโรงพยาบาลศิคริ นทร์
(เช่าช่วงกับบริ ษทั ย่อย)
(1 สัญญา)
1 ม.ค 59 - 31 ธ.ค.61

-

-

2,280,960
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31. ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
31.1 ส่ วนประกอบหลัก ของค่า ใช้จ่า ยภาษีเงิน ได้สาหรับ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธัน วาคม 2560 และ 2559
ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2560
2559

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นกาไรขาดทุน :
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั :
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี
40,870,024
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
ที่รับรู้เมื่อเริ่ มแรกและที่กลับรายการ
223,966
รวม
41,093,990
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
ผล(กาไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
-

บาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
2560
2559

32,455,867

33,699,794

29,094,876

13,750,939
46,206,806

(869,733)
32,830,061

13,438,935
42,533,811

879,636
879,636

-

879,636
879,636

นอกจากนี้ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ได้โอนภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีจานวน 1.34 ล้านบาท และ 1.44 ล้านบาท ตามลาดับ จากกาไรสะสมกลับไปยังส่ วนเกินทุน
จากการตี ราคาใหม่ โดยจานวนดัง กล่ าวมาจากผลต่ างระหว่างค่ าเสื่ อ มราคาที่ คิ ดจากมู ล ค่ าของ
สิ นทรัพย์ถาวรที่ตีราคาใหม่กบั ค่าเสื่ อมราคาที่คิดจากต้นทุนของสิ นทรัพย์ถาวร
31.2 การกระทบยอดระหว่างจานวนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และผลคูณของกาไรทางบัญชี กบั อัตราภาษีที่ใช้
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี้

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

งบการเงินรวม
2560
2559
204,263,170 236,397,487
20
20
40,852,634
47,279,497

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
183,465,090
221,241,160
20
20
36,693,018
44,248,232

4,535,703

851,104

120,258

209,374

(4,294,347)
241,356
41,093,990

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

(3,983,215)
(3,862,957)
32,830,061

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

126

ANNUAL REPORT 2017

- 61 -

31.3 การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษี ที่ แท้จริ ง ถัวเฉลี่ ยและอัตราภาษี ที่ ใช้ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31
ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี้

กาไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้
รายการกระทบยอด
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริ งถัวเฉลี่ย

งบการเงินรวม

2560
จานวนภาษี
(บาท)
204,263,170
40,852,634
241,356
41,093,990

อัตราภาษี
(%)

-

20

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

กาไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้
รายการกระทบยอด
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริ งถัวเฉลี่ย

20

2559
จานวนภาษี
อัตราภาษี
(บาท)
(%)
236,397,487
47,279,497
20
(1,072,691)
46,206,806
20

จานวนภาษี
(บาท)
183,465,090
36,693,018
(3,862,957)
32,830,061

อัตราภาษี
(%)
20
(2)
18

2559

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

อัตราภาษี
(%)
20
(1)
19

32. กำไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน
32.1 จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
จานวนหุ ้ น สามัญ ถัว เฉลี่ ย ถ่ วงน้ าหนัก ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 และ 2559
คานวณได้ดงั นี้
จานวนหุ้น

งบการเงินรวม
จานวนหุ้นสามัญคงเหลือ ณ ต้นปี
บวก จาหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก

2560
151,009,415
151,009,415

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
151,009,415
120,000,000
4,013,512
151,009,415
124,013,512

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

กาไรสาหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นสามัญ (บาท)
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุ้น)
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)

2560
162,708,646
151,009,415
1.08

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
150,635,029
178,707,349
151,009,415
124,013,512
1.00
1.44
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33. ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้อมูลส่ วนงานดาเนินงานที่นาเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ที่ผมู ้ ีอานาจตัดสิ นใจ
สู งสุ ดด้านการดาเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากร
และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงานดาเนินงานของบริ ษทั
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดาเนินธุ รกิจหลักในส่ วนงานดาเนิ นงานเพียงส่ วนงานเดี ยว คือ การให้บริ การ
สถานพยาบาลในลักษณะโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลในเครื อประกันสังคมและดาเนินงานในส่ วน
งานภูมิศาสตร์ หลัก คือ ประเทศไทย บริ ษทั ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกาไร
หรื อขาดทุ นจากการดาเนิ นงานซึ่ งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกาไรหรื อขาดทุนจากการ
ดาเนิ นงานในงบการเงิ น ดังนั้น รายได้ กาไรจากการดาเนิ นงาน และสิ นทรัพ ย์ท้ งั หมดที่ แสดงอยู่ในงบ
การเงิน จึงถือเป็ นการรายงานตามส่ วนงานดาเนินงานและเขตภูมิศาสตร์ แล้ว
34. ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ ำจเกิดขึน้ ในภำยหน้ ำ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ดังนี้

บาท

งบการเงินรวม
2560
2559
34.1 ภาระผูกพัน
ภาระผูกพันตามสัญญาก่อสร้างอาคารและระบบต่างๆ
34.2 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
จากการให้ธนาคารให้การค้ าประกันแทนบริ ษทั

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

11,506,928
11,506,928

19,494,921
19,494,921

11,506,928
11,506,928

37,947,928

37,521,925

37,947,928

35,741,925

35. กำรเปิ ดเผยข้ อมูลสำหรับเครื่องมือทำงกำรเงิน
35.1 นโยบายการจัดการความเสี่ ยงทางด้านการเงิน
บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากการดาเนิ นธุ รกิ จตามปกติจากการเปลี่ ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ย และจากการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีการ
ถือหรื อออกเครื่ องมือทางการที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ เพื่อการเก็งกาไรหรื อการค้า
35.2 ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึ ง ความเสี่ ยงที่เกิ ดขึ้นจากการเปลี่ ยนแปลงที่ จะเกิ ดใน
อนาคตของอัตราดอกเบี้ ยในตลาดซึ่ งส่ งผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ ยในปี
ปัจจุบนั และในอนาคต บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับ
เงินฝากสถาบันการเงิน เงิ นลงทุนชัว่ คราว เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน ซึ่ งก่อให้เกิดต้นทุนการกูย้ ืมที่
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีนโยบายในการใช้
ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สาคัญสามารถจัดตาม
ประเภทอัตราดอกเบี้ย และสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิ นที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถ
แยกตามวันที่ครบกาหนด หรื อ วันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกาหนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
2560
มีอตั ราดอกเบี้ย

มีอตั ราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลงตาม

คงที่

2559
ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

อัตราตลาด

มีอตั ราดอกเบี้ย

มีอตั ราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลงตาม

คงที่

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

อัตราตลาด

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

54,866,856

-

12,015,175

เงินลงทุนชัว่ คราว

-

471,053

-

ลูกหนี้ การค้า

-

-

44,517,025

-

12,342,683

471,053

-

810,155

-

230,195,564

-

-

-

115,092,180

54,416,680

-

230,195,564

66,882,031

208,476,054

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

หนี้ สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น

115,092,180

-

-

54,416,680

เงินกูย้ มื ระยะยาว

-

981,479,607

-

981,479,607

-

1,021,982,205

-

1,021,982,205

หนี้ สินตามสัญญาเช่าระยะยาว

-

168,343,946

-

168,343,946

-

191,093,156

-

191,093,156

บาท
2560
งบการเงินรวม
ระยะเวลาการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรื อวันครบกาหนด
เมื่อทวงถาม

ภายใน 1 ปี

1 - 5 ปี
-

ไม่มี

เกิน 5 ปี

รวม

กาหนด

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนชัว่ คราว
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว

-

471,053

-

-

194,081,731

623,237,876

หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว

-

69,161,333

99,182,613

164,160,000
-

-

471,053

0.90 - 1.00

-

981,479,607

3.85 - 6.52

-

168,343,946

5.40 - 8.38

รวม

อัตราดอกเบี้ย

บาท
2559
งบการเงินรวม
ระยะเวลาการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรื อวันครบกาหนด
เมื่อทวงถาม

ภายใน 1 ปี

1 - 5 ปี
-

ไม่มี

เกิน 5 ปี

กาหนด

(ร้อยละ)

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนชัว่ คราว
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว

-

810,155

-

256,497,896

757,704,309

หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว

-

63,729,896

127,363,260

7,780,000
-

-

810,155

0.50 - 0.62

-

1,021,982,205

5.25 - 6.52

-

191,093,156

5.40 - 8.38
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บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560
มีอตั ราดอกเบี้ย

มีอตั ราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลงตาม

คงที่

2559
ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

มีอตั ราดอกเบี้ย

มีอตั ราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลงตาม

คงที่

อัตราตลาด

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

อัตราตลาด

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

38,588,278

-

เงินลงทุนชัว่ คราว

-

471,053

ลูกหนี้ การค้า

-

-

9,826,915
175,286,922

48,415,193

-

10,005,869

471,053

22,708,701
-

810,155

-

175,286,922

-

-

32,714,570
810,155

158,333,642

158,333,642

หนี้ สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น

-

79,286,359

-

46,561,573

เงินกูย้ มื ระยะยาว

79,286,359
-

773,199,607

-

-

773,199,607

46,561,573
-

770,850,205

-

-

770,850,205

หนี้ สินตามสัญญาเช่าระยะยาว

-

126,039,893

-

126,039,893

-

164,308,568

-

164,308,568

บาท
2560
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระยะเวลาการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรื อวันครบกาหนด
ไม่มี
เมื่อทวงถาม
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
กาหนด
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนชัว่ คราว
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว

-

471,053

-

151,229,731
55,266,924

457,809,876
70,772,969

164,160,000
-

-

810,155

-

213,645,896
56,718,277

549,424,309
107,590,291

7,780,000
-

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

-

471,053

0.90 - 1.00

-

773,199,607
126,039,893

3.85 - 6.52
5.40 - 8.38

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

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

รวม

-

810,155

0.50 - 0.62

-

770,850,205
164,308,568

5.25 - 6.52
5.40 - 8.38

35.3 ความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อ
ความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่ อ คือ ความเสี่ ยงที่ลูกหนี้ การค้าหรื อคู่สัญญาไม่สามารถชาระหนี้แก่
บริ ษทั ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกาหนด
ฝ่ ายบริ หารได้กาหนดนโยบายทางด้านสิ นเชื่ อเพื่อควบคุมความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่ อดังกล่าว
โดยสม่าเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้า การกาหนดระยะเวลาการเรี ยกเก็บหนี้
การเรี ยกเก็บเงินมัดจาบางส่ วนหรื อเรี ยกหลักทรัพย์ค้ าประกัน ดังนั้น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่คาดว่า
จะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสาคัญจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ดงั กล่าว นอกเหนื อไปจากที่ได้ต้ งั
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญไว้แล้ว
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35.4 ความเสี่ ยงจากสภาพคล่อง
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการควบคุมความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดาเนิ นงานของบริ ษทั และเพื่อทาให้ผลกระทบ
จากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
35.5 มูลค่ายุติธรรม
ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่แสดงไว้ในงบการเงินมีอตั ราดอกเบี้ยปรับ
ขึ้ นลงตามอัตราตลาดหรื อมี อตั ราดอกเบี้ ยคงที่ ใกล้เคี ยงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ฝ่ ายบริ หารของ
บริ ษ ทั เชื่ อว่ามู ลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์และหนี้ สิ นทางการเงิ นดังกล่ าวจะไม่ แตกต่างอย่างเป็ น
สาระสาคัญกับมูลค่าตามบัญชี
36. กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาคัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย คือการจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้าง
ทางการเงินที่เหมาะสมและการดารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดาเนินธุ รกิจอย่างต่อเนื่อง
ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.51 : 1
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ ากับ 0.53 : 1) และบริ ษ ัทมี อตั ราส่ วนหนี้ สิ นต่ อทุ นเท่ ากับ 0.41 : 1 (ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 เท่ากับ 0.42 : 1)
37. มำตรฐำนกำรบัญชี ปรับปรุ งใหม่ ทยี่ งั ไม่ มีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกประกาศสภาวิชาชี พบัญชี ซึ่ งลงประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาแล้ว ให้ใช้
มาตรฐานการบัญ ชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การตี ค วามมาตรฐานการบัญ ชี แ ละการตี ค วาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งใหม่
โดยมีผลบังคับ ใช้ถือปฏิ บตั ิกบั งบการเงิ นสาหรับ รอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1
มกราคม 2561 เป็ นต้นไป มีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง สิ นค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง นโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ ย นแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง สัญญาเช่า
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
(ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2560)
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เรื่ อง รายได้
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือ
จากรัฐบาล
เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ มื
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อง การบั ญ ชี แ ละการรายงานโครงการ
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
เรื่ อง ก ารรายงาน ท างก ารเงิ น ใน ส ภ าพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
เรื่ อง กาไรต่อหุ น้
เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เรื่ อง ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น
และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เรื่ อง เกษตรกรรม
เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เรื่ อง การรวมธุ รกิจ
เรื่ อง สัญญาประกันภัย
เรื่ อง สิ น ทรั พ ย์ไม่ ห มุ น เวีย นที่ ถื อไว้เพื่ อขาย
และการดาเนินงานที่ยกเลิก
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6
(ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11
(ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1
(ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง การสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
เรื่ อง ส่ วนงานดาเนินงาน
เรื่ อง งบการเงินรวม
เรื่ อง การร่ วมการงาน
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยใน
กิจการอื่น
เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
เรื่ อง ความช่ วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ที่ไม่มี
ความเกี่ ยวข้ อ งอย่ า งเฉ พ าะเจาะจงกั บ
กิจกรรมดาเนินงาน
เรื่ อง สัญญาเช่าดาเนินงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู้ ช่า
เรื่ อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
ทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
เรื่ อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้น
ตามรู ปแบบกฎหมาย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลง
สัมปทานบริ การ
เรื่ อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริ การโฆษณา
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์

เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจาก
การรื้ อถอน การบูรณะและหนี้สินที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่ อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย
(ปรับปรุ ง 2560)
สัญญาเช่าหรื อไม่
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7
(ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อ
ถอน การบูรณะและการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
เรื่ อง การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ องการ
รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงิน
เฟ้ อรุ นแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและ
(ปรับปรุ ง 2560)
การด้อยค่า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14 เรื่ อ ง ข้ อ จ ากั ด สิ น ท รั พ ย์ ต าม โค รงก าร
(ปรับปรุ ง 2560)
ผลประโยชน์ ข้อ ก าหนดเงิ น ทุ น ขั้น ต่ า และ
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ข องรายการเหล่ า นี้ ส าหรั บ
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 19 (ปรั บ ปรุ ง
2560) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่ อง สัญญาสาหรับการก่อสร้าง
(ปรับปรุ ง 2560)
อสังหาริ มทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่ อง การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้
(ปรับปรุ ง 2560)
เจ้าของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 20 เรื่ อง ต้นทุ นการเปิ ดหน้าดิ นในช่ วงการผลิ ต
(ปรับปรุ ง 2560)
สาหรับเหมืองผิวดิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 21 เรื่ อง เงินที่นาส่ งรัฐ
(ปรับปรุ ง 2560)
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การ
ตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ปรับปรุ งใหม่ขา้ งต้นจะไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินเมื่อนามาถือปฏิบตั ิ
38. วันทีอ่ นุมัติงบกำรเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั แล้วเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT
To

the Shareholders and Board of Directors of
Sikarin Public Company Limited

Opinion

I have audited the consolidated financial statements of Sikarin Public Company Limited
and its subsidiaries (the Group), which comprise the consolidated statement of financial position as at
December 31, 2017, and the consolidated statement of comprehensive income, consolidated statement of
changes in shareholders’equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes
to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies, and I have
audited the separate financial statements of Sikarin Public Company Limited (the Company), which
comprise the statement of financial position as at December 31, 2017, and the statement of comprehensive
income, statement of changes in shareholders’equity and statement of cash flows for the year then ended,
and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.
In my opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material
respects, the consolidated financial position of Sikarin Public Company Limited and its subsidiaries as at
December 31, 2017, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year
then ended and the separate financial position of Sikarin Public Company Limited as at December 31, 2017,
and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with Financial
Reporting Standards.
Basis for Opinion
I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. My responsibilities
under those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial
Statements section of my report. I am independent of the Group and the Company in accordance with the
Federation of Accounting Professions ’Code of Ethics for Professional Accountants together with the ethical
requirements that are relevant to my audit of the financial statements, and I have fulfilled my other ethical
responsibilities in accordance with these requirements. I believe that the audit evidence I have obtained is
sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion.

*****/2
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Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most
significance in my audit of the consolidated financial statements and separate financial statements of the
current period. These matters were addressed in the context of my audit of the consolidated financial
statements and separate financial statements as a whole, and in forming my opinion thereon, and I do not
provide a separate opinion on these matters.
Revenue recognition from general medical treatment
The revenue from medical treatment is significant amount in the consolidated and separate
financial statements, representing 98% and 99% of total revenues, respectively. In addition, there are various
components in revenues from hospital operation such as revenues from sales of medicine and medical
supplies, revenues from medical services, revenues from patient rooms, etc., including discounts with parties,
whereas the agreements contain various conditions for each party. I therefore focus with respect to the
amount, value and timing of revenue recognition of the Company.
I audited the revenue recognition from medical treatment by assessing and tested the
effectiveness of the internal controls with respect to the revenue cycle by making enquiries of responsible
persons, gaining an understanding and selecting samples to test the operation of the designed controls. In
addition, I random audit the supporting documents for medical fee transactions occurring during the year and
near the end of the reporting period. I also audited credit notes that the Company issued after the end of the period.
In addition, I performed comparative data analysis of subdivide revenue account to detect possible
irregularities in medical fee transactions throughout the period, particularly for accounting entries made
through journal vouchers.
Revenue recognition from Social Security
The Company has the revenue from Social Security by entering into medical service
provider agreement under Social Security Act, B. E. 2533. The revenues from Social Security in the
consolidated and separate financial statements represent 19% and 24% of total revenues, respectively. The
Company will receive the money from the Social Security Office in terms of insured persons who select the
medical treatment with the hospitals. In addition, the Company will also gain the income from medical
service fee for the cases with burden of disease risk and high-cost disease but the additional revenue from
earnings each time has to be approved by the Social Security Office. However, the consideration process of
the Social Security Office takes a long time. In the event that the Company has already provided the medical
service to the insured persons, the Company has its right to gain the medical treatment fee according to the
medical service agreement. The management then consider the estimation of medical service revenue for the
cases with burden of disease risk and high-cost disease. This is significant estimation requiring the
management to apply the high judgment. The specialists’opinion is also needed in considering the severity
rate of the disease to estimate the revenue. I therefore focus with respect to the revenue recognition from
Social Security as it has a significant risk to the financial statements.
*****/3
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I made an understanding for the process of estimating the medical service revenue for the
cases with burden of disease risk and high-cost disease by investigating the sources and reliability of the
insured persons’ information used in calculating the revenue estimate, assessing the appropriateness of
severity rate of the disease by comparing with rules, method and conditions as announced by the Social
Security Office, testing the calculation of revenue estimation for medical service in case burden of disease
risk and high-cost disease including the comparison of receipts during the period and analyzing the difference
cause compared to the estimated medical service revenue and reviewing the receiving of medical service fee
for the cases with burden of disease risk and high-cost disease after the end of period.
Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprises the
information included in the annual report, but does not include the financial statements and my auditor’s
report thereon. The annual report is expected to be made available to me after the date of this auditor's report.
My opinion on the financial statements does not cover the other information and I will not
express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with my audit of the financial statements, my responsibility is to read the
other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other
information is materially inconsistent with the financial statements or my knowledge obtained in the audit, or
otherwise appears to be materially misstated.
When I read the annual report, if I conclude that there is a material misstatement therein, I
am required to communicate the matter to those charged with governance in order for those charged with
governance to correct the misstatement.
In connection with my audit of the financial statements, my responsibility is to read the
other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the
financial statements or my knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.
If, based on the work I have performed, I conclude that there is a material misstatement of this other
information, I am required to report that fact. I have nothing to report in this regard.
Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated
financial statements and separate financial statements in accordance with Financial Reporting Standards, and
for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the consolidated financial statements and separate financial statements,
management is responsible for assessing the Group’s and the Company’s ability to continue as a going
concern, disclosing, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless
management either intends to liquidate the Group and the Company or to cease operations, or has no realistic
alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s financial
reporting process.
*****/4
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Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial
statements and separate financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to
fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes my opinion. Reasonable assurance is a high level
of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will
always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are
considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the
economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements and separate
financial statements.
As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, I exercise professional
judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. I also:
 Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial
statements and separate financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit
procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a
basis for my opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for
one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations,
or the override of internal control.
 Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the Group’s and the Company’s internal control.
 Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by management.
 Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events
or conditions that may cast significant doubt on the Group’s and the Company’s ability to continue as a
going concern. If I conclude that a material uncertainty exists, I am required to draw attention in my auditor’s
report to the related disclosures in the consolidated financial statements and separate financial statements or,
if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. My conclusions are based on the audit evidence
obtained up to the date of my auditor’s report. However, future events or conditions may cause the Group
and the Company to cease to continue as a going concern.
 Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial
statements and separate financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated
financial statements and separate financial statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.
 Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the
entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements.
I am responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. I remain solely
responsible for my audit opinion.
*****/5
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SIKARIN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY
STATEMENT OFASSETS
FINANCIAL POSITION
Baht
AS AT DECEMBER 31, 2017
Note

Current assets
Cash and cash equivalents
Current investments in fixed deposit
Accounts receivable
Current
assetsincome
Accrued
Cash
cash equivalents
Otherand
receivable
Current
investments in fixed deposit
Inventories
Accounts
receivable
Non-current
assets held for sale
Accrued
income
Other current assets
Other Total
receivable
current assets
Inventories
Non-current assets
Non-current
held for sale
Investment inassets
subsidiary
Other
currentinassets
Investments
related company
Total
current
Long-term loans toassets
subsidiary company
Non-current
assets
Investment property
Investment
in subsidiary
Property, plant
and equipment
Investments
in
related
company
Intangible assets
Long-term
loans to subsidiary company
Leasehold right
Investment
Goodwill property
Property,
plantassets
and equipment
Deffered tax
Intangible
assets assets
Other non-current
Leasehold
right pledged as collateral
Fixed deposit
Goodwill
Others
Deffered
assets assets
Totaltaxnon-current
Other
non-current assets
Total
assets
Fixed deposit pledged as collateral
Others
Total non-current assets
Total assets

5
Note
6
7
5
8, 10
9
6
7
8, 10
9
12
13
10
14
12
15
13
16
10
17
14
12
15
18
16
17
19
12
20
18
19
20

Consolidated financial statements
2017
2016

ASSETS

56,859,708 Baht
66,882,031
Consolidated financial statements
810,155
471,053
2017
2016
208,476,054
230,195,564
165,045,709
140,676,705
56,859,708
66,882,031
23,569,698
25,010,317
810,155
471,053
91,813,751
104,656,557
208,476,054
230,195,564
5,368,745
5,368,745
165,045,709
140,676,705
9,574,577
13,486,136
23,569,698
25,010,317
561,518,397
586,747,108
91,813,751
104,656,557
5,368,745
5,368,745
9,574,577
13,486,136
561,518,397
586,747,108
5,432,132
5,382,258
4,267,409,718
4,324,967,230
17,313,123
9,759,994
77,792,999
70,966,594
5,432,132
5,382,258
326,167,591
326,167,591
4,267,409,718
4,324,967,230
6,963,205
5,869,506
17,313,123
9,759,994
77,792,999
70,966,594
3,700,871
1,998,157
326,167,591
326,167,591
20,305,747
17,836,479
6,963,205
5,869,506
4,725,085,386
4,762,947,809
5,286,603,783
5,349,694,917
3,700,871
1,998,157
20,305,747
17,836,479
4,725,085,386
4,762,947,809
5,286,603,783
5,349,694,917

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

Separate financial statements
2017
2016

32,714,570
48,415,193
Separate financial statements
810,155
471,053
2017
2016
158,333,642
175,286,922
165,045,709
140,676,705
32,714,570
48,415,193
24,997,228
20,126,388
810,155
471,053
69,557,367
80,773,102
158,333,642
175,286,922
165,045,709
140,676,705
5,886,625
6,792,949
24,997,228
20,126,388
472,542,312
457,345,296
69,557,367
80,773,102
1,366,194,103
1,366,194,103
5,886,625
6,792,949
472,542,312
457,345,296
10,874,358
7,198,519
5,432,132
5,382,258
1,366,194,103
1,366,194,103
2,907,314,268
2,955,477,265
16,534,236
9,122,709
10,874,358
7,198,519
63,160,168
57,566,653
5,432,132
5,382,258
2,907,314,268
2,955,477,265
16,534,236
9,122,709
63,160,168
57,566,653
1,719,440
3,366,334
2,784,834
4,374,595,039
4,403,726,341
4,831,940,335
4,876,268,653
1,719,440
3,366,334
2,784,834
4,374,595,039
4,403,726,341
4,831,940,335
4,876,268,653
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SIKARIN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY
STATEMENT OF FINANCIAL
ASSETS POSITION (CONT.)
Baht
AS AT DECEMBER 31, 2017
Note

Consolidated financial statements
2017
2016

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY

Current assets
Cash and cash equivalents
5
Current investments in fixed deposit
Note
Accounts receivable
6
Current
liabilities
Accrued income
7
Bank
overdrafts
and
short
term
loans
Other receivable
8, 10
from
institutions
229
Inventories
Accounts
payable
Non-current
assets held for sale
Other
payable
Other current assets
CurrentTotal
portion
of long-term
23
current
assets loans from institutions
Current portion
Non-current
assetsof liabilities under long-term
agreements
24
Investment
in subsidiary
12
Accrued
income
tax
Investments in related company
13
Accrued
dividend
Long-term loans to subsidiary company
10
Retention
payable
Investment property
14
Other
current
liabilities
Property, plant and equipment
15
Total
current
liabilities
Intangible assets
16
Non-current
liabilities
Leasehold right
17
Long-term
loans
from
institutions
23
Goodwill
12
Liabilities
under
long-term
agreements
24
Deffered tax assets
18
Deferred
tax
liabilities
18
Other non-current assets
Employee
benefitspledged
obligation
25
Fixed deposit
as collateral
19
Other
non-current
liabilities
Others
20
Total
non-current
liabilities
Total non-current assets
Total
liabilities
Total assets

Separate financial statements
2017
2016

56,859,708Baht 48,415,193
32,714,570
66,882,031
Consolidated financial statements
Separate
financial
statements
810,155
810,155
471,053
471,053
2017
2016
2017
2016
208,476,054
158,333,642
230,195,564
175,286,922
165,045,709
165,045,709
140,676,705
140,676,705
23,569,698
24,997,228
25,010,317
20,126,388
54,416,680
46,561,573
115,092,180
79,286,359
91,813,751
69,557,367
104,656,557
80,773,102
150,385,782
119,033,576
148,504,194
114,891,400
5,368,745
5,368,745
195,820,689
163,447,483
192,301,062
160,320,168
9,574,577
5,886,625
13,486,136
6,792,949
256,497,896
213,645,896
194,081,731
151,229,731
561,518,397
472,542,312
457,345,296
586,747,108
69,161,333
4,336,663
2,446,870
5,382,258
7,584,936
4,324,967,230
733,508,969
9,759,994
70,966,594
787,397,876
326,167,591
99,182,613
5,869,506
83,343,534
89,103,869
1,998,157
1,095,000
17,836,479
1,060,122,892
4,762,947,809
1,793,631,861
5,349,694,917

63,729,896
3,975,751
1,741,671
14,000,701
5,432,132
10,595,683
4,267,409,718
751,164,749
17,313,123
77,792,999
765,484,309
326,167,591
127,363,260
6,963,205
84,213,267
81,409,696
3,700,871
1,019,448
20,305,747
1,059,489,980
4,725,085,386
1,810,654,729
5,286,603,783

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

55,266,924
1,366,194,103
3,574,158
2,446,870
7,198,519
5,382,258
5,633,392
2,955,477,265
572,649,002
9,122,709
57,566,653
621,969,876
70,772,969
83,343,534
60,676,121
2,784,834
836,762,500
4,403,726,341
1,409,411,502
4,876,268,653

56,718,277
1,366,194,103
3,957,918
1,741,671
10,874,358
14,000,701
5,432,132
9,630,065
2,907,314,268
628,737,160
16,534,236
63,160,168
557,204,309
107,590,291
84,213,267
54,918,008
1,719,440
3,366,334
803,925,875
4,374,595,039
1,432,663,035
4,831,940,335

ASSETS
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Note

Consolidated financial statements
- 82017
2016

Baht

Separate financial statements
2017
2016

SIKARIN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY
Current assets
Cash and cash equivalents
56,859,708
32,714,570
66,882,031POSITION
STATEMENT OF5 FINANCIAL
(CONT.) 48,415,193
Current investments in fixed deposit
810,155
471,05331, 2017 810,155
471,053
AS AT DECEMBER
Accounts receivable
6
208,476,054
158,333,642
230,195,564
175,286,922
Accrued income
7
165,045,709
165,045,709
140,676,705
140,676,705
LIABILITIES AND
EQUITY
Other receivable
8, 10SHAREHOLDERS'
23,569,698(CONT.)20,126,388
24,997,228
25,010,317
Baht
Inventories
9
91,813,751
69,557,367
104,656,557
80,773,102
Consolidated
financial
statements
Separate
financial
statements
Non-current assets held for sale
5,368,745
5,368,745
Note
2017
2016
2017
2016
Other current assets
9,574,577
5,886,625
13,486,136
6,792,949
Shareholders'
Total equity
current assets
561,518,397
472,542,312
457,345,296
586,747,108
Share capital
26
Non-current
assets
Authorized
share capital
Investment
in subsidiary
12
1,366,194,103
1,366,194,103
151,009,415
ordinary
shares
of
Baht
6.50
each
981,561,198
981,561,198
981,561,198
981,561,198
Investments in related company
13
Issued and
paid-up
share capital
Long-term
loans
to subsidiary
company
10
10,874,358
7,198,519
151,009,415
981,561,198
981,561,198
981,561,198
981,561,198
Investment
propertyordinary shares of Baht 6.50 each 14
5,432,132
5,432,132
5,382,258
5,382,258
Share
premium
2615
1,350,152,491
1,350,152,491
1,350,152,491
1,350,152,491
Property,
plant and equipment
4,267,409,718
2,907,314,268
4,324,967,230
2,955,477,265
Premium
on
capital
reduction
7,107,485
7,107,485
7,107,485
7,107,485
Intangible assets
16
17,313,123
16,534,236
9,759,994
9,122,709
Premium
sale treasury shares
105,081,744
105,081,744
105,081,744
105,081,744
Leaseholdonright
17
77,792,999
63,160,168
70,966,594
57,566,653
Retained
Goodwillearnings
12
326,167,591
326,167,591
-Appropriated
Deffered
tax assets
18
6,963,205
5,869,506
reserve
27
59,513,615
50,578,248
59,513,615
50,578,248
OtherStatutory
non-current
assets
-Unappropriated
702,237,379
626,056,073
678,697,324
614,589,635
Fixed deposit pledged as collateral
19
3,700,871
1,719,440
1,998,157
Unrealized
increment
per
assets
appraisal
15
284,743,294
290,206,499
284,743,294
290,206,499
Others
20
20,305,747
3,366,334
17,836,479
2,784,834
Total equity
to owners
3,490,397,206
3,410,743,738
3,466,857,151
3,399,277,300
Totalattribuable
non-current
assets of the parent
4,725,085,386
4,374,595,039
4,762,947,809
4,403,726,341
Non-contralling
12
65,665,850
65,205,316
Total assets interest
5,286,603,783
4,831,940,335
5,349,694,917
4,876,268,653
Total shareholder's equity
3,556,063,056
3,475,949,054
3,466,857,151
3,399,277,300
Total liabilities and shareholders' equity
5,349,694,917
5,286,603,783
4,876,268,653
4,831,940,335

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

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

Note

11
10

11
31

25
31.1

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

32.2

Consolidated financial statements
2017
2016

Baht

Separate financial statements
2017
2016

3,108,044,917
45,036,914
27,016,293
3,180,098,124

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

2,474,955,302
16,702,280
2,491,657,582

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

2,274,643,332
27,704,404
599,629,450
73,857,768
2,975,834,954
204,263,170
41,093,990
163,169,180

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

1,805,564,282
446,554,531
56,073,679
2,308,192,492
183,465,090
32,830,061
150,635,029

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

-

4,398,181
(879,636)

-

4,398,181
(879,636)

163,169,180

3,518,545
193,709,226

150,635,029

3,518,545
182,225,894

162,708,646
460,534
163,169,180

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

150,635,029
150,635,029

178,707,349
178,707,349

162,708,646
460,534
163,169,180

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

150,635,029
150,635,029

182,225,894
182,225,894

1.08

1.53

1.00

1.44

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

25
12

26
28
28

Note

1,350,152,491
1,350,152,491

981,561,198

-

981,561,198
-

-

-

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

Share premium

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

Ending balance, as at December 31, 2015
Share increase - common stock
Appropriated statutory reserve
Dividend
Unrealized increment per assets appraisal transferred
to retained earning
Total comprehensive income for the year
Profit for the year
Other comprehensive income : net of income tax
Acturial gain arising from post - emplayee benefit
Non - controlling interest as at acquisition date
Ending balance, as at December 31, 2016
Appropriated statutory reserve
Dividend
Unrealized increment per assets appraisal transferred
to retained earning
Total comprehensive income for the year
Ending balance, as at December 31, 2017

Share capital
issued and
paid-up
780,000,000
201,561,198
-

7,107,485

7,107,485
-

-

-

Premium on
Capital
reduction
7,107,485
-

105,081,744

105,081,744
-

-

-

59,513,615

50,578,248
8,935,367
-

-

-

5,463,205
162,708,646
702,237,379

3,518,545
626,056,073
(8,935,367)
(83,055,178)

189,710,969

5,758,648

Baht
Consolidated financial statements
Equity attributable to owners of the parent
Retained earnings
Premium on sale
Treasury shares
Appropriated
- Unappropriated
statutory reserve
105,081,744
44,797,595
510,848,564
5,780,653
(5,780,653)
(78,000,000)

(5,463,205)
284,743,294

290,206,499
-

-

(5,758,648)

Unrealized
increment per
assets appraisal-net
295,965,147
-

- 10 SIKARIN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY
STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017

162,708,646
3,490,397,206

3,518,545
3,410,743,738
(83,055,178)

189,710,969

-

Total
equity attributable
to owners of the parent
1,913,800,535
1,381,713,689
(78,000,000)

460,534
65,665,850

64,725,604
65,205,316
-

479,712

-

-

Non-controlling
interest

163,169,180
3,556,063,056

3,518,545
64,725,604
3,475,949,054
(83,055,178)

190,190,681

-

1,913,800,535
1,381,713,689
(78,000,000)

Total shareholders'
equity

144

ANNUAL REPORT 2017

25

26
28
28

Note

1,350,152,491
1,350,152,491

981,561,198

-

981,561,198
-

-

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

Share premium

-

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

Ending balance, as at December 31, 2015
Share increase - common stock
Appropriated statutory reserve
Dividend
Unrealized increment per assets appraisal transferred
to retained earning
Total comprehensive income for the year
Profit for the year
Other comprehensive income : net of incom tax
Acturial gain arising from post - employee benefit
Ending balance, as at December 31, 2016
Appropriated statutory reserve
Dividend
Unrealized increment per assets appraisal transferred
to retained earning
Total comprehensive income for the year
Ending balance, as at December 31, 2017

Share capital
issued and
paid-up
780,000,000
201,561,198
-

7,107,485

7,107,485
-

-

-

Premium on
Capital
reduction
7,107,485
-

105,081,744

105,081,744
-

-

-

59,513,615

50,578,248
8,935,367
-

-

-

5,463,205
150,635,029
678,697,324

3,518,545
614,589,635
(8,935,367)
(83,055,178)

178,707,349

5,758,648

(5,463,205)
284,743,294

290,206,499
-

-

(5,758,648)

Baht
Separate financial statements
Retained earnings
Premium on sale
Unrealized
Treasury shares
Appropriated
- Unappropriated
increment per
statutory reserve
assets appraisal-net
105,081,744
44,797,595
510,385,746
295,965,147
5,780,653
(5,780,653)
(78,000,000)
-

- 11 SIKARIN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY
STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY (CONT.)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017

150,635,029
3,466,857,151

3,518,545
3,399,277,300
(83,055,178)

178,707,349

-

Total
shareholders'
equity
1,913,337,717
1,381,713,689
(78,000,000)
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SIKARIN PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY
STATEMENT OF CASH FLOWS
ASSETS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017
Baht

Note

Baht
Consolidated financial statements
Separate financial statements
Consolidated financial statements
Separate financial statements
2017
2016
2017
20162016
2017
2016
2017

Current
Cash
flowsassets
from operating activities
Cash for
andthe
cashyear
equivalents
5
66,882,031
Profit
163,169,18056,859,708
190,190,681 48,415,193
150,635,029 32,714,570
178,707,349
Current
investments
in fixed
810,155
810,155
471,053
471,053
Items
to reconcile
profit
for thedeposit
year to net cash flows from operating activities
Depreciation
and amortized expense
310,995,981208,476,054
242,007,328 175,286,922
237,627,966 158,333,642
233,367,274
Accounts
receivable
6
230,195,564
Bad debtincome
and doubtful accounts (reverse)
6,162,528 140,676,705
3,531,002 165,045,709
6,162,528
Accrued
7
140,676,7054,450,785165,045,709
Allowance
for impairment of investment (reverse) 8, 10
- 23,569,698
(2,870,400) 20,126,388 (2,870,400)
Other
receivable
24,997,228
25,010,317
Unrealize gain on measument of investment
- 91,813,751
(66,685,621) 80,773,102 (70,612,654)
Inventories
9
69,557,367
104,656,557
Share of (profit)
associated
- 5,368,745
(1,524,181)
Non-current
assetsofheld
for salecompany
-5,368,745
(Gain) loss on sale of fixed assets
2,934,263
(238,091)
2,927,709
(238,092)
Other current assets
9,574,577
5,886,625
13,486,136
6,792,949
Employee benefits expense
8,583,973
7,274,034
5,758,113
6,441,803
Total current assets
561,518,397
472,542,312
457,345,296
586,747,108
Interest income
(128,171)
(125,217)
(76,169)
(105,057)
Non-current assets
Interest expense
73,857,768
66,518,004
56,073,679
62,278,711
Investment
in
subsidiary
12
1,366,194,103
1,366,194,103
Income tax expense
41,093,990
46,206,806
32,830,061
42,533,811
Investments
in
related
company
13
Profit from operations before changes in operating
Long-term
to subsidiary company
10
-604,957,769
7,198,519
assets andloans
liabilities
486,915,871
489,307,390 10,874,358
455,665,273
Investment
property
14
5,432,132
5,432,132
5,382,258
5,382,258
Operating assets (increase) decrease
Accountsplant
receivable
(26,170,294)
(36,037,300)2,955,477,265
(20,484,282) 2,907,314,268
(33,080,990)
Property,
and equipment
15
4,267,409,718
4,324,967,230
Accrued
income
24,369,004
(31,311,147)
24,369,004
(31,311,147)
Intangible assets
16
17,313,123
16,534,236
9,759,994
9,122,709
Other receivable
7,072,944 57,566,653
4,870,840 63,160,168
8,851,949
Leasehold
right
17
70,966,594(1,440,604)77,792,999
Inventories
(12,842,806)
(7,366,584)
(11,215,735)
(6,930,053)
Goodwill
12
326,167,591
326,167,591
Other
current
assets
(3,614,789)
4,745,391
(906,324)
1,035,828
Deffered tax assets
18
6,963,205
5,869,506
Other non-current assets
381,800
363,349
581,500
(129,800)
Other non-current assets
Operating liabilities increase (decrease)
Fixed deposit pledged as collateral
19
3,700,871
1,719,440
1,998,157
Accounts payable
(1,845,698)
26,480,086
(4,142,176)
28,557,413
Others
20
20,305,747
3,366,334
17,836,479
2,784,834
Other payable
(3,124,291)
(9,761,552)
(3,151,762)
(9,516,632)
non-current
4,725,085,386
4,762,947,809(3,010,747)
OtherTotal
current
liabilitiesassets
1,140,9454,403,726,341
(3,996,673) 4,374,595,039
1,482,778
TotalOther
assetsnon current liabilities
5,286,603,783
4,831,940,335
5,349,694,917 75,552
- 4,876,268,653 Cash received from operation
577,734,896
442,242,003
475,231,782
414,624,619
Cash paid for employee benefits expense
(889,800)
(2,134,370)
(2,134,370)
Cash paid for income tax
(43,751,451)
(27,159,344)
(34,083,553)
(25,994,472)
Net cash provided by operating activities
533,093,645
412,948,289
441,148,229
386,495,777

Notes to financial statement form an intergral part of these statement.
Notes to financial statement form an intergral part of these statement.
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SIKARIN PUBLIC COMPANY LIMITED
SIKARIN STATEMENT
PUBLIC COMPANY
LIMITEDPOSITION
AND ITS SUBSIDIARY
OF FINANCIAL
STATEMENT
OF CASH FLOWS
AS AT DECEMBER
31, 2017 (CONT.)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017
Baht
ASSETS
Consolidated financial statements
Separate financial statements
Baht
2017
2016
2017
2016
Consolidated financial statements
Separate financial statements
2017
2016
2017
2016
339,102
(22,832)
339,102
(22,832)
(317,850,307) (234,552,441) (266,451,835) (232,868,983)
56,859,708(1,686,588)48,415,193(260,000) 32,714,570
66,882,031 (293,170)
(1,686,588)
810,155
810,155
471,053 (3,936,598)
(1,719,448) 471,053
(3,936,598)
(1,719,448)
208,476,054 240,000175,286,922
230,195,564 2,143,724
2,111,624 158,333,642
240,000
165,045,709 (3,693)
1,719,440 165,045,709(3,693)
140,676,705 1,702,714
140,676,705
105,057
23,569,698 125,21720,126,388 76,169 24,997,228
25,010,317 128,156
(237,619,785)80,773,102
(266,402,098) 69,557,367
(235,956,487)
91,813,751
104,656,557(317,766,379)

Cash flows from investing activities
Note
(Increase) decrease in short-term investment in fixed deposit
Current
Cashassets
paid for property, plant and equipment
Cash
and
5
Cash paidcash
forequivalents
intangible assets
Current
investments
in fixed deposit
Cash paid
for land improvement
- leasehold right
Accounts
receivable
6
Cash received
from sale of fixed assets
Accrued
income
(Increase)
decrease in fixed deposit with commitment 7
Cashreceivable
received for interest income
Other
8, 10
Net cash used in investing activities
Inventories
9
Cash
flows
from
financing
activities
Non-current assets held for sale
5,368,745
5,368,745
Increase
(decrease)
in
bank
overdrafts
and
short-term
loans
from
institute
60,675,500
(94,858,291)
32,724,786
(90,085,989)
Other current assets
9,574,577
5,886,625
13,486,136
6,792,949
Cash receive from long-term loans to subsidiary
3,675,839
3,675,839
Total current assets
561,518,397
472,542,312
457,345,296
586,747,108
Cash receive from long-term loans from institute
675,000,000
220,000,000
675,000,000
220,000,000
Non-current assets
Cash paid for long-term loans from institute
(715,502,598) (220,799,361) (672,650,598) (215,323,828)
Investment in subsidiary
12
1,366,194,103
1,366,194,103
Cash paid for liabilities under long-term agreements
(67,085,450)
(55,711,225)
(57,168,675)
(53,188,967)
Investments
in
related
company
13
Cash paid for interest expenses
(76,042,416)
(67,750,748)
(58,276,881)
(63,569,492)
Long-term
to subsidiary company
10
- (82,349,979) - (86,904,151) 7,198,519
Cash paidloans
for dividend
(82,349,979) 10,874,358
(86,904,151)
Investment
property
14
5,432,132
5,382,258
Cash receive
from share increase
- 5,432,132
150,000,000 5,382,258 150,000,000
Property,
plant
and equipment
15
4,267,409,718
4,324,967,230(205,304,943)
2,955,477,265
Net cash
provided
by financing activities
(156,023,776)
(159,045,508)2,907,314,268
(135,396,588)
Intangible assets
16
17,313,123
16,534,236
9,759,994
9,122,709
NetLeasehold
increase inright
cash and cash equivalents
15,700,623 63,160,168
15,142,702
17
77,792,99919,304,72857,566,653
70,966,594 10,022,323
Cash
and cash equivalents - at acquisition date
-326,167,59116,267,993
Goodwill
12
- 326,167,591
Cash
and cash
32,714,570
17,571,868
Deffered
tax equivalents
assets - at beginning of the year
18
5,869,506 56,859,7086,963,20521,286,987
Cash
and
cash
equivalents
at
ending
of
the
year
66,882,031
56,859,708
48,415,193
32,714,570
Other non-current assets
Fixed deposit pledged as collateral
19
3,700,871
1,719,440
1,998,157
Supplemental disclosures of cash flow information
Others
20
20,305,747
3,366,334
17,836,479
2,784,834
1. The Company acquired fixed assets by mean of liabilities under long-term
Total non-current assets
4,725,085,386
4,762,947,809 48,966,927
4,403,726,341
agreement
307,850,945
18,900,0004,374,595,039
30,782,945
Total assets
5,286,603,783
4,831,940,335
5,349,694,917
4,876,268,653
2. On November 14, 2016, the Company has received 41,170,499 shares transfer from Sikarin Hadyai Hospital Co.,Ltd. held by Sikarin Hadyai
Holding Co.,Ltd. amounting to Baht 1,231.71 million. The Company has issued 25,009,415 new ordinary shares capital increase to Sikarin
Hatyai Holding Co.,Ltd. in return instead of payment for the shares in cash. The share price as at the transfer date has the closing price at
Baht 49.25 per share.

Notes toto financial
financial statement
statement form
form an
an intergral
intergral part
part ofof these
these statement.
statement.
Notes
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NOTES TO FINANCIAL STATEMENT
DECEMBER 31, 2017

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

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

Location

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

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

Main business activities

Number of employees (person)
2017
2016

Hospital,
general heal with
235 beds

1,370

1,368

100 beds

179

174

2. BASIS OF PREPARATION
2.1 Basis for the preparation of financial statements
The financial statements have been prepared in accordance with the accounting standards
prescribed by Thai Accounts Act enunciated under the Accounting Profession Act B.E. 2547 by
complying with the financial reporting standards. The presentation of the financial statements has
been made in compliance with the Notification of the Department of Business Development, the
Ministry of Commerce, re : the financial statements presentation for public limited company, issued under
the accounting Act B.E. 2543.
The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where
otherwise disclosed in the accounting policies.
The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements
of the Company. The financial statements in English language have been translated from such financial
statements in Thai language.
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4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
4.1 Recognition of revenues and expenses
Revenues from hospital operations, mainly consisting of medical fees, hospital room sales,
and medicine sales, are recognized as in come when the services have been rendered medical
supply or medicine delivered.
Revenues from social security welfare are recognized on an accrual basis.
Revenues from food and beverage are recognized when are delivered.
Rental income, other income, costs and expenses are recognized on an accrual basis.
4.2 Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents consist of cash on hand and at banks and short - term investment
in promissory notes, which are not due over 3 months or less and excluded cash at banks which are
used for guarantee.
4.3 Allowance for doubtful accounts
Trade and other accounts receivable are stated at their invoice value less allowance for
doubtful accounts (if any).
The allowance for doubtful accounts is estimated losses are based on a percentage of
outstanding receivables classified by aging of accounts receivable. Assessed primarily on analysis
of payment histories and future expectations of customer payments. Bad debts are written off when
incurred.
4.4 Inventories
Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value, whichever is lower.
Cost is calculated using the first-in, first-out basis, and comprises all costs of purchase, costs
of conversion and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and
condition.
Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the
estimated costs to complete and to make the sale.
4.5 Investments
Investments in associates and subsidiaries
Associates are those companies in which the Company has significant influence over the
associates, that is the Company has power to participate in determining relating to the financial and
operating policies of the enterprise but not up to the level of governing such policies. Investments in
associated are stated by equity method in consolidated financial statements. In case of the associates
have capital deficiencies the recognition of Company’s portion on such investments will be equal to
zero only.
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Subsidiaries are those companies in which the Company has the power to control the
financial and operating policies generally accompanying a shareholding of more than one-half of the
voting rights.
Investments in associates and subsidiaries are stated at cost net from allowance on
impairment (if any). Loss on impairment of investment will be recognized as loss in the statement of
comprehensive income in the separate financial statements and investments in associates and
subsidiaries are stated at equity in the consolidated financial statements.
General investments - investment in related parties and other companies
Related parties are those companies in which the Company has shareholding less than 20%
and/or the companies which directly or indirectly have some common management, major
shareholders or such related persons.
Other companies are those companies in which the Company has shareholding but has no
power to govern or participate in setting up any policy.
General investments in related parties and other companies are stated at cost net from
allowance on impairment (if any). Loss on impairment of investment will be recognized as loss in
the statement of comprehensive income.
4.6 Goodwill
The Company and its subsidiaries use the acquisition method to account for business
combinations and measure the cost of the acquisition being the fair value at the acquisition date of
consideration transferred, and the amount of any non-controlling interest in the acquiree For each
business combination, the Company and its subsidiaries measures the non-controlling interest, if
any, in the acquiree either at fair value or at the proportionate share of the acquiree’s identifiable net
assets.
The Company and its subsidiaries account for acquisition-related costs as expenses in the
periods in which the costs are incurred and the services are received.
Goodwill is the excess of the cost of the business combination over the Company’s interest in
the fair value of the identifiable net assets of the subsidiary. If the Company’s interest in the fair
value of the identifiable net assets of the subsidiary exceeds the cost of the business combination,
the excess is immediately recognized as gain in profit or loss.
Goodwill is initially measured at cost at the acquisition date and after that it will be measured
at cost less accumulated impairment losses. Impairment losses on goodwill are not reversed.
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4.7 Investment property
Investment property is stated at cost less accumulated depreciation and allowance on
impairment (if any).
Depreciation of investment property under building category is calculated by the straightline method over the estimated useful life of 30 years. Depreciation of investment property is
included in determining income.
The Company and its subsidiary have has policy to revalue its assets every five years.
4.8 Property, plant and equipment
Property are stated at appraised value.
Cost is initially recognized upon acquisition of assets along with other direct costs attributing to
acquiring such assets in the condition ready to serve the objectives, including the costs of asset
demolition, removal and restoration of the asset location, which are the obligations of the company
(if any).
Plant and equipment are stated at revaluation after deducted accumulated depreciation and
allowance on impairment (if any).
Depreciation of plant and equipment are calculated by the straight-line method, based on the
estimated useful lives of the assets as follows:
Buildings and improvement
15 - 30
Years
Others
5 - 10
Years
Since 1999 the Company changed the measurement subsequent to initial recognition of property,
plant and equipment from cost less accumulated depreciation to a valued amount (allowed alternative
method by the accounting principle). The value is determined by an independent appraiser. The
surplus resulting from the revaluation was shown under the caption of “Shareholders’ Equity” in
the balance sheet. The revaluation surplus on fixed asset is depreciated over the period of the
remaining useful live by directly charging to retained earnings.
The Company and its subsidiary have policy to revalue its assets every five years.
Borrowing Costs during construction were capitalized as property.
4.9 Borrowing costs
Borrowing costs directly attributed to the acquisition or construction of an asset that
necessarily takes long time to put in ready to use or available for sale state are capitalized as part of
the cost of the respective asset until that asset condition is ready for its intended use. All other
borrowing costs are expensed in the period they are incurred. Borrowing costs consist of interest
and other costs arising from such borrowing.
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4.10 Intangible asset
Intangible asset represents computer software is stated at cost after deducted accumulated amortization.
Amortization is charged to the statement of comprehensive income on a straight-line basis
from the date that the computer software is available for use over the estimated useful life of the
software of 5 years.
4.11 Leasehold right
Leasehold right is stated at cost after deducted accumulated amortization. Amortization is charged to
the statement of comprehensive income on straight-line method, based on the term of lease agreement.
Leasehold right of land
10-20 years
Building on leasehold right
15-20 years
Utilizable right on land improvement
9-20 years
4.12 Finance lease
Leases of assets that substantially transfer to the Company all the rewards and risks of
ownership of assets and that the Company intends to exercise the option of the leases to purchase
the assets at the expiration of the lease term, are accounted for as finance leases.
At the inception of a finance lease, the cost of the asset is recorded together with the
obligation, excluding the interest element, to pay future rentals. Finance charges are charged to
the current period operations in proportion to the capital balances outstanding.
4.13 Operating lease
Lease of assets under which all the risks and rewards of ownership are effectively retained
by the lessor are classified as operating lease. Lease payments under an operating lease are
recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.
4.14 Impairment of assets
The carrying amounts of the Company’s assets are reviewed at each statement of financial
position date to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication
exists, the assets’ recoverable amounts are estimated.
An impairment loss is recognised whenever the carrying amount of an asset or its cashgenerating unit exceeds its recoverable amount. The impairment loss is recognised in the statement
of comprehensive income unless it reverses a previous revaluation credited to equity, in which case
it is charged to equity.
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When a decline in the fair value of an available-for-sale financial asset has been recognised
directly in equity and there is objective evidence that the value of the asset is impaired, the
cumulative loss that had been recognised directly in equity is recognised in the statement of
comprehensive income even though the financial asset has not been derecognised. The amount of
the cumulative loss that is recognised in the statement of comprehensive income is the difference
between the acquisition cost and current fair value, less any impairment loss on that financial asset
previously recognised in the statement of comprehensive income.
4.15 Employee benefit
Short-term employment benefits
The Company and its subsidiary recognize salary, overtime, bonus, social securities and
welfares as expenses when incurred.
Post-employment benefits (Defined benefit plans)
The Company and its subsidiary have obligations in respect of the severance payments that
it must pay to the employees upon retirement under the labor law and other employee benefit
plans. The Company and its subsidiary treat these severance payment obligations as a defined
benefit plan.
The obligation under the defined benefit plan is calculated based on the actuarial principles
by a qualified independent actuary using the projected unit credit method. Such estimates are made
based on various assumptions, including discount rate, future salary increase rate, staff turnover
rate, mortality rate, and inflation rate.
Actuarial gains and losses for post-employment benefits of the employees are recognized
immediately in comprehensive income.
4.16 Treasury shares
Treasury shares are stated at cost and presented as a deduction from shareholders’ equity.
Gains on disposal of treasury shares are determined by reference to the carrying amount and are
presented as premium on treasury shares. Losses on disposal of treasury shares are determined by
reference to the carrying amount and are presented in premium on treasury share and retained
earnings, consecutively.
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4.17 Income tax
Income tax comprises current income tax and deferred tax.
Current tax
The Company and its subsidiary record income tax expense, if any, based on the amount
currently payable under the Revenue Code at the income tax rates 20% of profit before income tax,
after adding back certain expenses which are non-deductible for income tax computation purposes,
and less certain transactions which are exemption or allowable from income tax.
Deferred tax
Deferred tax assets and liabilities are provided on the temporary differences between the
carrying amount and the tax bases of assets and liabilities at the end of the reporting period.
Changes in deferred tax assets and liabilities are recognized as deferred tax income or deferred tax
expense which are recognized in the profit or loss except to the extent that it relates to items
recognized directly in shareholders’ equity or in other comprehensive income.
The deductible temporary differences are recognized as deferred tax assets when it is
probable that the Company will have future taxable profit to be available against which the
deferred tax assets can be utilized. The taxable temporary differences on all taxable items are
recognized as deferred tax liabilities.
Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that the Company and its
subsidiaries expect to apply to the period when the deferred tax assets are realized or the deferred
tax liabilities are settled, based on tax rates and tax laws that have been enacted or substantively
enacted by the end of the reporting period.
At the end of each reporting period, the carrying amount of deferred tax assets are reviewed
and reduced the value when it is probable that the Company will have no longer the future taxable
profit that is sufficient to be available against which all or some parts of deferred tax assets are
utilized.
Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset when there is the legal right to settle
on a net basis and they relate to income taxes levied by the same tax authority on the same taxable
entity.
Thus, the Company offsets deferred tax assets and deferred tax liabilities for presentation in
the statement of financial position, rather than presenting them separately.
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4.18 Fair value of financial instruments
The Fund uses the market approach to measure its assets and liabilities that are required to be
measured at fair value by relevant financial reporting standards, except that the cost approach or
income approach is used when there is no active market or when a quoted market price is not
available.
Fair value hierarchy
Level 1: Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
Level 2: Inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the
asset or liability, either directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived from
prices).
Level 3: Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data.
4.19 Significant accounting judgements and estimates
The preparation of financial statements in conformity with financial reporting standards at
times requires management to make subjective judgements and estimates regarding matters that are
inherently uncertain. These judgements and estimates affect amounts reported in the financial
statements and disclosures and actual results could differ from these estimates. Significant
judgements and estimates are as follows:
Allowance for doubtful accounts
In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make
judgement and estimates based upon, among other things, past collection history, aging profile of
outstanding debts and the prevailing economic condition.
Accrued revenues from hospital operations
In determines the certain amount of receivable from the social security office provided to
patients with severe diseases and of chronic diseases. In this regard, the amount of such income are
set, adjusted and accrued based on the latest actual collection within current relative circumstances.
Allowance for declining in value of inventory
The determination of allowance for declining in the value of inventory, requires
management to make judgements and estimates of the loss expected to occur. The allowance for
decline in net realizable value is estimated based on the selling price expected in the ordinary
course of business less selling expense. The provision for obsolete slow-moving and deteriorated
inventory, is estimated based on the approximate useful life of each type of inventory. The
allowance for diminution in value of inventory as determined is compared with the original balance
in the books of account and the increase or decrease in the allowance for diminution in value of
inventory will be recognized as cost of sales and service in profit or loss.
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Impairment of investment in subsidiary
The Company reviews the impairment of investment in the subsidiary, which requires
management to prepare projections of the cash flows expected to be generated by the investment in
the future, and to choose a suitable discount rate in order to calculate the present value of those
cash flows.
Leases

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

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

Consolidated financial statements
2017
2016
5,215,296
4,272,177
2,783,555
2,255,641
4,016,324
5,814,865
54,866,856
44,517,025
66,882,031
56,859,708

Baht

Separate financial statements
2017
2016
3,593,784
2,895,177
2,232,371
1,720,594
4,000,760
5,390,098
38,588,278
22,708,701
48,415,193
32,714,570

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

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

Baht

Consolidated financial statements
2017
2016
13,100,926
15,371,564
222,136,052
194,700,945
4,746,427
3,675,601
3,921,320
3,986,320
243,904,725
217,734,430
(13,709,161)
(9,258,376)
230,195,564
208,476,054

Separate financial statements
2017
2016
10,751,093
12,537,605
168,775,854
147,588,558
4,628,033
3,479,535
3,921,320
3,986,320
188,076,300
167,592,018
(12,789,378)
(9,258,376)
175,286,922
158,333,642
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Consolidated financial statements
2017
2016
204,292,881
185,822,239
15,423,913
10,919,834
7,378,824
8,765,916
16,809,107
12,226,441
243,904,725
217,734,430

Separate financial statements
2017
2016
152,051,765
138,545,898
14,380,940
9,557,900
5,754,271
7,314,676
15,889,324
12,173,544
188,076,300
167,592,018

Transactions with allowance for doubtful accounts - accounts receivable as follows :Baht

Beginning balance
Increase(Decrease)
Write off
Ending balance

Consolidated financial statements
2017
2016
9,258,376
3,095,848
4,450,785
6,162,528
13,709,161
9,258,376

Separate financial statements
2017
2016
9,258,376
3,095,848
3,531,002
6,162,528
12,789,378
9,258,376

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

Accrued Income from capitation
Accrued Income from risk adjusted capitation
Accrued Income from Diagnosis Related Groups (DRGs)
Accrued Income from additional capitation
Accrued Income from health promotion
Total

Baht
Consolidated financial statements/
Separate financial statements
2017
2016
6,816,593
6,391,169
17,139,488
47,431,052
96,322,499
93,805,299
19,088,000
17,418,189
1,310,125
140,676,705
165,045,709
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Security
Bahtpackage
6,666,408.
The of
Social
Security
Officethewill
deducthassuch
amount
medical
serviceOffice
fee foris the
payment
the
Security for
Office
will deduct such
amount
from1,120,000
the medical
fee for
package
payment
the
hospital
6 installments:
No. 1-5
at Baht
eachservice
and No.
6 attheBaht
1,066,408.
Theoffirst
hospital forstarts
6 installments:
No.The
1-5 Company
at Baht 1,120,000
eachtheandamount
No. 6returned
at Bahtto1,066,408.
first
installment
in April 2017.
has recorded
the Social The
Security
installment
in April
2017.
The Company
has recorded
to theis gradually
Social Security
Office
at thestarts
amount
of Baht
6,666,408
as the advance
paymenttheinamount
the fullreturned
amount and
write
Office
of Baht Office
6,666,408
the advance
payment payment
in the fulland
amount
and is gradually
write
off
whenat the amount
Social Security
has asdeducted
the capitation
the Company
has recorded
off deduction
when the Social
Security
deducted
the capitation
payment
and the
Company has recorded
the
in revenue
fromOffice
DRGs has
by the
same amount
in the second
quarter
of 2017.
the deduction
in revenue
fromfrom
DRGsmedical
by the same
second
quarter treatment
of 2017. for the periods
For accrued
revenue
serviceamount
fee forin the
DRGs
in-patient
accrued revenue
fromthemedical
service Office
fee forhasDRGs
in-patient
treatment
for 12,997,883,
the periods
OctoberForto December
2013 that
Social Security
delayed
the payment
of Baht
October
to December
2013anthat
the Social
Security
Officedocuments
has delayedtothethepayment
Baht 12,997,883,
the
Company
still made
appeal
and sent
additional
Social of
Security
Office for
the CompanyHowever,
still made
appeal andmanagement
sent additional
documents
Social Security
Office the
for
verification.
theanCompany’s
expects
to havetoantheuncertainty
in receiving
verification.
However,
Company’s
to tohave
an accrued
uncertainty
in receiving
the
payment
of this
amount the
in full.
Therefore,management
the Companyexpects
recorded
reduce
revenue
and revenue
payment
of this
amounttreatment
in full. Therefore,
the Company
to reduce accrued revenue and revenue
from
DRGs
in-patient
to Baht 12,997,883
in therecorded
year of 2017.
from DRGs in-patient treatment to Baht 12,997,883 in the year of 2017.

ANNUAL REPORT 2017

8. OTHER RECEIVABLE
8. OTHER
ThisRECEIVABLE
account consisted of:This account consisted of:Other receivables, in pending of Court
Other receivables,
in pending of Court
Welfare
for staff receivables
Welfare
for
staff
receivables
Other receivables
Other receivables
Advance
Advance
Total
LessTotal
Allowance for doubtful accounts
LessNetAllowance for doubtful accounts
Net

Baht
Consolidated financial statements Baht
Consolidated
2017 financial statements
2016
2017
2016
3,152,035
3,152,035
3,152,035
3,152,035
2,696,327
3,917,750
2,696,327
3,917,750
19,367,300
14,070,343
19,367,300
14,070,343
2,946,690
5,581,605
2,946,690
5,581,605
28,162,352
26,721,733
28,162,352
26,721,733
(3,152,035)
(3,152,035)
(3,152,035)
(3,152,035)
25,010,317
23,569,698
25,010,317
23,569,698

Separate financial statements
Separate
2017 financial statements
2016
2017
2016
3,152,035
3,152,035
3,152,035
3,152,035
2,696,327
3,917,750
2,696,327
3,917,750
16,611,561
15,657,676
16,611,561
15,657,676
818,500
5,421,802
818,500
5,421,802
23,278,423
28,149,263
23,278,423
28,149,263
(3,152,035)
(3,152,035)
(3,152,035)
(3,152,035)
20,126,388
24,997,228
20,126,388
24,997,228
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Medical
Medical supplies
Other supplies
Total
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Baht
Consolidated financial statements
Separate financial statements
2017
2016
2017
2016
53,109,715
43,419,064
42,073,093
32,997,021
23,767,294
20,803,687
14,288,712
12,478,975
27,779,548
27,591,000
24,411,297
24,081,371
104,656,557
91,813,751
80,773,102
69,557,367

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

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

Nature of relationships
Subsidiary company, which the Company has 99.99% shareholding
Since November 14, 2016, subsidiary company, which the Company
has 94.11% shareholding
(Formerly, Associated company, which the Company has 11.77%
shareholding)
Related company, which the Company has 6.67% shareholding
Shareholding
Shareholding
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Pricing policies
Transaction during the year
Subsidiary company
Other income - share of revenue from foods At prices which had
been agreed upon
Expense - land rental
At prices which
had been agreed
upon
Purchase assets
At prices which
had been agreed
upon
Directors and management’s remuneration consisted of:Short-term employee benefits
Port-term employee benefits

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

Consolidated financial statements
2017
2016

Baht

Separate financial statements
2017
2016

-

-

2,108,600

2,060,375

-

-

10,200,000

10,200,000

-

-

2,831,750

61,707,590
2,207,304
63,914,894

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

51,366,120
2,026,178
53,392,298

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

Baht
Consolidated financial statement
Separate financial statements
2017
2016
2017
2016
-

-

330,158
7,198,519

5,134,227
10,874,358

149,500,000

149,500,000

149,500,000

149,500,000

(149,500,000)
-

(149,500,000)
-

(149,500,000)
-

(149,500,000)
-

Long-term loan to subsidiary
On April 1, 2015, the Company entered into an agreement to provide financial support and
transferred the rights for the building construction licenses at Sikarin's Mall project with subsidiary.
The Company provided the financial support to subsidiary amounting to Baht 19 million for all
advance payment expenses in the construction Sikarin’s Mall project from construction installment,
equipment, marginal deposit for electricity, and other related expenses until the project will be
finished. On the same date, the Company transferred the rights for the building construction licenses
at Sikarin’s Mall amounting to Baht 16.54 million to the subsidiary. The subsidiary had to reimburse
the construction fee by allowing the Company to exercise all over the ground on the land title deed
No. 231,233 and 255, Tambon Bangna, Amphur Bangna, Bangkok to be used as a parking place for
its customers and company’s staff without any fees and expenses for a period of 55 months from June
15, 2015 to December 31, 2019 according to the agreement to exercise over the ground dated June
15, 2015.
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Share of revenue from food and beverage
On October 1, 2014, the Company had made a memorandum of understanding with SKR
Management Co., Ltd. on allocation the share of revenue from sales of food and beverage to the
Company. Both parties agreed to allocate the share of revenue from sales of food and beverage at
85:15 which meant the subsidiaries, business operator, would get 85 percent and the parent company,
location owner, would get 15 percent. The starting date was October 1, 2014, onwards.
On January 1, 2016 the company had recorded the additional memorandum with Sikarin
Public Co., Ltd. regarding the dividing proportion of revenue from operation on food & beverage
by changing revenue sharing from 85:15 to 95:5 effective from January 1, 2016, onwards.
Land rental
On December 18, 2015, the Company has entered into sub-lease land agreement with SKR
Management Co., Ltd. and has agrees to sub-lease total 2 land titles to rai 2 square war, for 3 years
from January 1, 2016 to December 31, 2018. The rental fee is baht 850,000.00 monthly.
Directors and Management’s Remuneration
Directors and management’s remuneration represent the benefits paid to the Company’s
directors and management such as salaries and related benefit including the benefit paid by other
means. The Company’s directors and management are the persons who are defined under the
Securities and Exchange Act.
Directors of the Company are comprised of board of director audit committee, executive
board, compensation committee and recruitment committee.
Managements of the Company are comprised of the executive committee, director of hospital
and chief of administration.
11. INVESMENTS IN ASSOCIATED COMPANY
Sikarin Hadyai Hospital Co., Ltd.
On November 14, 2016, the Company is entered into the business transfer transaction of
Sikarin Hadyai Hospital Co.,Ltd. and has fully power to control. Therefore, Sikarin Hadyai
Hospital Co.,Ltd. has changed the status from associate to subsidiary (see note 12).
For the period of January 1, 2016 to November 14, 2016 and for the years ended December
and 2015, the Company recorded the shares of profit from investment in Sikarin Hadyai Hospital
Co.,Ltd. from the financial statements that had been prepared by Baht the management and had not
been audited by other auditors at the amount of Baht 1.52 million and Baht 1.73 million, respectively.
The Company has assessed the fair value of the investment as at the date before controlling
with net asset value of Baht 1,099.75 million, representing 11.77 percent of the Company’s holding.
Therefore, the fair value of the investment as at the date before controlling is Baht 129.48 million and
the Company has recognized unrealized gains from fair value adjustment of such investment in the
income statement of the buyer as follows:
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- 32 Baht

Consolidated
financial statements
Equity method
61,271,012
1,524,181
62,795,193
129,480,814
66,685,621

Investment at beginning of the period
Share of profit
Investment before the control
Fair value of investment before the control
Unrealized gain on measurement of investment

Separate financial
statements
Cost method
58,868,160
58,868,160
129,480,814
70,612,654

12. INVESTMENTS IN SUBSIDIARY COMPANIES
Paid-up capital (Baht)
Name of company

Type of business

SKR Management Co., Ltd.

Rental space services and restaurant

Sikarin Hadyai Hospital Co.,Ltd.

Hospital

Proportion of share holding (%)

2017

2016

2017

2016

5,000,000

5,000,000

99.99

99.99

500,000,000

500,000,000

94.11

94.11

Baht
Separate financial statements
Equity Method
Name of company
SKR Management Co., Ltd.
Sikarin Hadyai Hospital Co.,Ltd.
Total

At cost method

Dividend income

2017

2016

2017

2016

2017

2016

16,324,554

8,801,639

4,999,600

4,999,600

-

-

1,050,000,278

1,042,641,893

1,361,194,503

1,361,194,503

-

-

1,066,324,832

1,051,443,532

1,366,194,103

1,366,194,103

-

-

The subsidiaries that have material non-controlling interests
The Company has consolidated Sikarin Hadyai Hospital Co., Ltd. that have material
non-controlling interest:
Place of

Name of Company

Baht

incorporation and

Proportion of ownership interests

Profit(loss) allocated to

Accumulated

principal place of

and voting rights held by non-

non-controlling interests

non-controlling interests

business

controlling interests
2017

2017

2017
Sikarin Hadyai Hospital Co.,Ltd.

Thai

2016
5.89

5.89

460,534

2016
479,712

65,665,850

2016
65,205,316
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Summarized financial information as at December 31, 2017 and 2016 in respect of Sikarin
Hadyai Hospital Co.,Ltd. amounts before intragroup eliminations.
Baht
2560
2559
Current assets
108,694,803
117,106,540
Non-current assets
1,399,488,112 1,363,508,544
Current liabilities
Non-current liabilities
Non-Controlling interests

156,747,376
221,459,676

118,745,802
253,972,235

65,665,850

65,205,316

460,534

479,712

87,352,291
(50,873,789)
(42,583,596)
(6,105,094)

24,222,726
(1,586,193)
(16,734,378)
5,902,155

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

Sikarin Hadyai Hospital Co.,Ltd.
On October 19, 2016, the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2016 has a
resolution for the Company to receive all the transfer of Sikarin Hadyai Holding Co.,Ltd. (“SHH”)
which includes all ordinary shares SHH held in Sikarin Hadyai Hospital Co.,Ltd. (“SKHY”)
41,170,499 shares or 82.34% of the issued and paid up ordinary shares of SKHY. The Company
has newly issued the ordinary shares for 25,009,415 shares at par value of Baht 6.50 per share to
SHH at the offering price Baht 59.00 per share. This is the negotiation price with SHH in return for
SHH transfer all business to the Company in lieu of newly issued ordinary shares payment of the
Company with cash.
The trading price above is derived from the valuation of the Company and SHH is
employed a financial adviser to compare the fair value of the Company and SKHY by using
Discounted Cash Flow Approach: DCF. The share valuation of SKHY for 41,170,499 shares at par
value of Baht 10 per share that the Company will receive as compensation has the fair value of
Baht 35.84 per share. The Swap Ratio is 1.0000:1.6462 (1 newly issued ordinary share of the
Company can be changed to 1.6462 ordinary share of SHH). However, the transaction date on
November 14, 2016, the fair value of ordinary share of the Company to SHH has a closing price at
Baht 49.25 per share. Therefore, the share value of SKHY that the Company has transferred is
Baht 1,231.71 million.
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Such transaction is resulted Sikarin Hadyai Hospital Co.,Ltd. to become a subsidiary of the
Company. The Company has a direct shareholding of 94.11% (including the existing shares held
by the Company in SKHY 5,886,792 shares or 11.77%) and the Company has to prepare the
consolidated financial statements of the Group from November 14, 2016, onwards.
The value of the assets and liabilities acquired by Sikarin Hadyai Hospital Co.,Ltd. as at
November 14, 2016 has been included in the consolidated financial statements of the Group which
is measured at fair value by an independent appraiser, Fanix Appraisal Co.,Ltd. The appraiser has
applied the comparative approach of market price as the criteria for setting the price of land and
land improvements and cost approach as a basis for pricing the building, building components and
other equipment with the transaction as follows:
Baht
Asset
Cash and cash equivalents
16,267,993
Trade accounts receivable and other receivable
74,193,460
Inventory
21,611,731
Non - current asset held for sale
5,368,745
Property, plant and equipment
1,355,019,900
Intangible asset
744,166
Deferred tax assets
6,823,835
Other non-current assets
5,286,110
Total assets
1,485,315,940
Liabilities
Bank overdrafts
12,627,408
Trade accounts payable and other payable
90,544,578
Long-term loan from financial institutions
256,607,533
Employee benefits obligation
25,659,457
Other non-current liabilities
124,448
Total liabilities
385,563,424
Net assets acquired
1,099,752,516
Total purchase consideration - ordinary shares 25,009,415 at close price Baht 49.25
Fair value of previous equity interests (see note 11)
Non - controlling interest
Goodwill

1,231,713,689
129,480,814
1,361,194,503
64,725,604
1,425,920,107
326,167,591
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INVESTMENTS IN RELATED COMPANY

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

Type of
Business
Hospital

Baht
Consolidated financial statements/
Portion of
Separate financial statements
Interest Percent
2017
2016
6.67
4,845,895
4,845,895
(4,845,895)
(4,845,895)
-

Investment in Kanjanaburi Memorial Hospital Co., Ltd., which has continuing loss and has
significant accumulated deficit and its operations shows a declining trend, the Company wrote off
such investment in securities for its impairment. At present, there is no information
14. INVESTMENT PROPERTY
This account consisted of :-

At Cost
Land
Building
Less Accumulated depreciation
Building
Investment property - net

At Cost
Land
Building
Less Accumulated depreciation
Building
Investment property net

Balance per book
as at Dec. 31, 2016

Baht
Consolidated financial statements
Additions
Deductions
Transfer
in (out)

Balance per book
as at Dec. 31, 2017

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

-

-

-

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

679,116
5,432,132

49,874

-

-

728,990
5,382,258

Balance per book
as at Dec. 31, 2015

Baht
Consolidated financial statements
Additions
Deductions
Transfer
in (out)

Balance per book
as at Dec. 31, 2016

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

-

-

-

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

629,106
5,482,142

50,010

-

-

679,116
5,432,132
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Balance per book
as at Dec. 31, 2016
At Cost
Land
Building
Less Accumulated depreciation
Building
Investment property net

Less Accumulated depreciation
Building
Investment property - net

Depreciation for the year

Balance per book
as at Dec. 31, 2017

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

-

-

-

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

679,116
5,432,132

49,874

-

-

728,990
5,382,258

Balance per book
as at Dec. 31, 2015
At Cost
Land
Building

Baht
Separate financial Statements
Additions
Deductions
Transfer
in (out)

Baht
Separate financial Statements
Additions
Deductions
Transfer
in (out)

Balance per book
as at Dec. 31, 2016

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

-

-

-

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

629,106
5,482,142

50,010

-

-

679,116
5,432,132

Consolidated financial statements
2017
2016
49,874
50,010

Baht

Separate financial statements
2017
2016
49,874
50,010

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

Baht
Consolidated financial statements
Balance per book
as at
Dec. 31, 2016
At cost
Land

Additions

Deductions

708,494,207

54,458,863

106,530,900
3,326,969,912
403,493,712
931,033,334
74,063,104
66,784,293
86,937,879

1,458,534
53,604,575
12,387,751
73,290,130
6,256,851
606,070
148,350,720

(669,296)
(5,235,602)
(7,410,123)
(4,935,834)
(8,387,650)
-

5,704,307,341

350,413,494

(26,638,505)

Less accumulated depreciation
Land improvement

30,405,351

6,385,517

Building and improvement
Office equipment
Medical equipment and tools
Other equipments
Vehicles

941,535,803
213,374,552
503,581,902
56,171,589
54,586,549

158,116,573
32,868,005
74,648,260
8,697,018
4,094,614

1,799,655,746

284,809,987

Land improvement
Building and improvement
Office equipment
Medical equipment and tools
Other equipments
Vehicles
Construction in progress
Total

Total
Property, plant and equipment - net

-

Transfer
in (out)

Balance per book
as at
Dec. 31, 2017
-

144,513,761
8,147,058
(152,660,819)

762,953,070
107,989,434
3,524,418,952
410,645,861
996,913,341
83,531,179
59,002,713
82,627,780

-

6,028,082,330

-

36,790,868

(613,823)
(5,212,777)
(7,139,829)
(4,067,446)
(8,387,640)

-

1,099,038,553
241,029,780
571,090,333
60,801,161
50,293,523

(25,421,515)

-

2,059,044,218

-

3,904,651,595

3,969,038,112

At Revaluation-net

Land and land improvement

227,393,171

-

Building and improvement
Office equipment
Medical equipment and tools
Vehicles

129,423,071
396,713
5,545,164
4

-

Property, plant and equipment
Revaluation - net

362,758,123

-

Property, plant and equipment - net

4,267,409,718

-

-

227,393,171

(5,207,793)
(80,103)
(1,541,109)
-

-

124,215,278
316,610
4,004,055
4

(6,829,005)

-

355,929,118
4,324,967,230
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Consolidated financial statements

Balance per book
as at
Dec. 31, 2015
At cost
Land
Land improvement

Additions

Deductions

158,208,616
102,279,857

310,200

2,279,275,787
301,625,756
670,145,556
10,484,047
61,257,824

9,241,018
10,300,038
40,898,080
284,646
120,000

225,992,334

181,451,891

3,809,269,777

242,605,873

Less accumulated depreciation
Land improvement
Building and improvement

22,181,394
691,859,209

5,811,523
123,126,337

Office equipment
Medical equipment and tools
Other equipments
Vehicles

175,869,647
335,737,466
8,551,277
51,171,470

31,605,475
51,521,880
1,096,759
3,709,608

1,285,370,463

216,871,582

Building and improvement
Office equipment
Medical equipment and tools
Other equipments
Vehicles
Construction in progress
Total

Total
Property, plant and equipment - net

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

Transfer
in (out)

Balance per book
as at
Dec. 31, 2016

550,285,591
3,940,843

708,494,207
106,530,900

1,038,453,107
120,104,690
220,088,138
63,294,411
8,379,469

3,326,969,912
403,493,712
931,033,334
74,063,104
66,784,293

(320,506,346)

86,937,879

1,684,039,903 *

5,704,307,341

2,412,434
126,550,257

30,405,351
941,535,803

(28,534,865)
(98,439)
(2,972,998)

34,434,295
116,420,995
46,523,553
2,678,469

213,374,552
503,581,902
56,171,589
54,586,549

(31,606,302)

329,020,003 *

-

2,523,899,314

1,799,655,746
3,904,651,595

At Revaluation-net

Land and land improvement
Building and improvement

227,393,171
134,644,984

-

(5,221,913)

-

227,393,171
129,423,071

Office equipment
Medical equipment and tools
Vehicles

476,816
6,931,267
510,195

-

(80,103)
(1,386,103)
(510,191)

-

396,713
5,545,164
4

369,956,433

-

(7,198,310)

-

362,758,123

Property, plant and equipment
Revaluation - net
Property, plant and equipment - net

2,893,855,747

* Transfer from acquisition of business Baht 1,355,019,900 (see note 12)

4,267,409,718
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Separate financial statements

Balance per book
as at
Dec. 31, 2016
At cost
Land
Land improvement

Additions

Deductions

42,387,977
-

2,556,396,763
362,323,539
710,644,586
10,479,294
58,404,824
55,030,212

47,241,194
9,976,692
44,545,972
102,798
650,000
128,674,149

(669,296)
(5,158,461)
(7,410,123)
(3,660,318)
(8,387,650)
-

4,009,427,691

273,578,782

(25,285,848)

-

4,257,720,625

Less accumulated depreciation
Land improvement
Building and improvement

27,777,541
812,571,770

5,580,857
129,894,065

(613,823)

-

33,358,398
941,852,012

Office equipment
Medical equipment and tools
Other equipments
Vehicles

178,542,035
385,249,592
8,895,882
51,834,726

29,160,705
49,100,275
350,053
3,322,489

(5,157,170)
(7,139,829)
(2,809,050)
(8,387,640)

-

202,545,570
427,210,038
6,436,885
46,769,575

1,464,871,546

217,408,444

(24,107,512)

-

1,658,172,478

Total

Total
Property, plant and equipment - net

-

Balance per book
as at
Dec. 31, 2017

153,868,616
102,279,857

Building and improvement
Office equipment
Medical equipment and tools
Other equipments
Vehicles
Construction in progress

-

Transfer
in (out)

101,076,581
(101,076,581)

2,544,556,145

196,256,593
102,279,857
2,704,045,242
367,141,770
747,780,435
6,921,774
50,667,174
82,627,780

2,599,548,147

At Revaluation-net

Land and land improvement
Building and improvement

227,393,171
129,423,071

-

(5,207,793)

-

227,393,171
124,215,278

Office equipment
Medical equipment and tools
Vehicles

396,713
5,545,164
4

-

(80,103)
(1,541,109)
-

-

316,610
4,004,055
4

362,758,123

-

(6,829,005)

-

355,929,118

Property, plant and equipment
Revaluation - net
Property, plant and equipment - net

2,907,314,268

2,955,477,265
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Separate financial statements

At cost
Land
Land improvement
Building and improvement
Office equipment
Medical equipment and tools
Other equipments
Vehicles

Balance per book
as at
Dec. 31, 2015

Additions

153,868,616
102,279,857

-

2,274,615,787
301,422,792
670,145,556
10,432,282
61,257,824

8,771,125
10,087,124
40,499,030
47,012
120,000

225,992,334

181,398,124

3,800,015,048

240,922,415

Less accumulated depreciation
Land improvement
Building and improvement

22,181,394
691,703,876

5,596,147
120,867,894

Office equipment
Medical equipment and tools
Other equipments
Vehicles

175,831,830
335,737,466
8,548,123
51,171,470

31,245,070
49,512,126
347,759
3,636,254

1,285,174,159

211,205,250

Construction in progress
Total

Total
Property, plant and equipment - net

Deductions

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

Transfer
in (out)

-

Balance per book
as at
Dec. 31, 2016
153,868,616
102,279,857

273,009,851
79,350,395
-

2,556,396,763
362,323,539
710,644,586
10,479,294
58,404,824

(352,360,246)

55,030,212

-

4,009,427,691

-

27,777,541
812,571,770

(28,534,865)
(2,972,998)

-

178,542,035
385,249,592
8,895,882
51,834,726

(31,507,863)

-

1,464,871,546

-

2,514,840,889

2,544,556,145

At Revaluation-net

Land and land improvement
Building and improvement

227,393,171
134,644,984

-

(5,221,913)

-

227,393,171
129,423,071

Office equipment
Medical equipment and tools
Vehicles

476,816
6,931,267
510,195

-

(80,103)
(1,386,103)
(510,191)

-

396,713
5,545,164
4

369,956,433

-

(7,198,310)

-

362,758,123

Property, plant and equipment
Revaluation - net
Property, plant and equipment - net

2,884,797,322

2,907,314,268

175

- 41 -

ANNUAL
ANNUAL REPORT
REPORT 2017
2017
Baht
Consolidated financial statements
2017

Separate financial statements

2016

2017

2016

284,809,987

216,871,582

217,408,444

211,205,250

6,829,005

7,198,310

6,829,005

7,198,310

Gain on disposal assets

771,726

238,091

778,280

238,092

Capitalized finance cost

2,227,648

1,181,784

2,227,648

1,181,784

Capitalization rate of borrowing cost (per annum)

4.37-5.72

5.81

4.37-5.72

5.81

Depreciation for the period
- Depreciation (at cost)
- Depreciation (at revaluation)

As at December 31, 2017 and 2016, the company and subsidiaries have unrealized increment per
assets appraisal, which is presented in shareholders’ equity in the amount of Baht 284.74 million and Baht
290.21 million, is net from deferred tax amounted Baht 71.19 million and Baht 72.55 million,
respectively.
As at December 31, 2017 and 2016, the Company has vehicles and medical equipment under
long-term agreement which has book value in the amount of Baht 181.64 million and Baht 176.78
million, respectively.
Land title deeds together with building and a condominium of the Company and subsidiaries are
mortgaged against bank overdrafts and long-term loans. The insurance policy on building specifies the
banks as the beneficiaries, and a portion of land and building of the Company is committed and pledged
as collateral to a bank for the issuance of a letter of guarantee to the Social Security Office for
undertaking the business of medical service pursuant to Social Security Act B.E. 2533.
The Company and its subsidiaries had held for the latest land valuation, land improvements,
buildings, and building components on December 2015 by Fanix Appraisal Co.,Ltd., an independent
appraiser. The market approach had been used by an appraiser to evaluate the criteria for determining the
value of land and office building and applied cost approach on the basis of pricing the hospital building
and building components. The Company and its subsidiaries had found that the valuation of assets based
on such method exceeding the value of assets that was shown according to the fair value from the
previous evaluation at the amount of Baht 240.97 million (The Company’s at the amount of Baht 240.97
million). Therefore, the Company and its subsidiaries recorded the unrealized gain on the revaluation net
of tax in the statement of other comprehensive income for the year 2015 at the amount of Baht 192.76 million.

176

ANNUAL REPORT 2017

- 42 -

The property, plant and equipment that are measured at fair value hierarchy ; as follow

Land and land improvement
Office building
Hospital building and building components
Total

Land and land improvement
Office building
Hospital building and building components
Total

16. INTANGIBLE ASSETS
This account consisted of :-

At cost
Software
Less Accumulated amortization
Software - net

At cost
Software
Less Accumulated amortization
Software - net

Balance per book
as at
Dec. 31, 2016
71,917,155
(54,604,032)
17,313,123

Balance per book
as at
Dec. 31, 2015
68,670,196
(44,525,511)
24,144,685

Level 1
-

Baht
Consolidated financial statement
Level 2
Level 3
381,574,000
82,961,000
643,917,000
464,535,000
643,917,000

Total
381,574,000
82,961,000
643,917,000
1,108,452,000

Level 1
-

Baht
Separate financial statement
Level 2
Level 3
381,574,000
73,961,000
643,917,000
455,535,000
643,917,000

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

Baht
Consolidated financial statements
Additions
Deductions
Transfer
In (out)
293,170
(7,846,299)

-

-

Baht
Consolidated financial statements
Additions
Deductions
Transfer
In (out)
1,686,588
(9,262,316)

-

* Transfer from acquisition of business Baht 744,166 (see note 12 )

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

Balance per book
as at
Dec. 31, 2017
72,210,325
(62,450,331)
9,759,994

Balance per book
as at
Dec. 31, 2016
71,917,155
(54,604,032)
17,313,123
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At cost
Software
Less Accumulated amortization
Software - net

At cost
Software
Less Accumulated amortization
Software - net

Balance per book
as at
Dec. 31, 2016
70,271,784
(53,737,548)
16,534,236

Balance per book
as at
Dec. 31, 2015
68,585,196
(44,512,324)
24,072,872

17. LEASEHOLD RIGHT
This account consisted of :Balance per book
as at
Dec. 31, 2016
At cost
Leasehold right
Building on leasehold right
Utilizable right on land improvement
Total
Less Accumulated amortization
Leasehold right
Building on leasehold right
Utilizable right on land improvement
Total
Net
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Baht
Separate financial statements
Additions
Deductions
Transfer
In (out)
260,000
(7,671,527)

-

Balance per book
as at
Dec. 31, 2017

-

70,531,784
(61,409,075)
9,122,709

Baht
Separate financial statements
Additions
Deductions
Transfer
In (out)
1,686,588
(9,225,224)

-

-

Baht
Consolidated financial statements
Additions
Deductions
Transfer
In (out)

Balance per book
as at
Dec. 31, 2016
70,271,784
(53,737,548)
16,534,236

Balance per book
as at
Dec. 31, 2017

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

3,936,598
3,936,598

(7,699,818)
(7,699,818)

-

4,500,000
65,487,235
55,509,899
125,497,134

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

3,754,839
3,302,175
7,057,014

(3,993,829)
(3,993,829)

-

4,499,999
22,800,142
27,230,399
54,530,540
70,966,594
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Balance per book
as at
Dec. 31, 2015
At cost
Leasehold right
Building on leasehold right
Utilizable right on land improvement
Total
Less Accumulated amortization
Leasehold right
Building on leasehold right
Utilizable right on land improvement
Total
Net

Baht
Consolidated financial statements
Additions
Deductions
Transfer
In (out)

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

1,719,448
1,719,448

-

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

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

-

Balance per book
as at
Dec. 31, 2016
At cost
Leasehold right
Building on leasehold right
Utilizable right on land improvement
Total
Less Accumulated amortization
Leasehold right
Building on leasehold right
Utilizable right on land improvement
Total
Net
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(3,508,023)
3,508,023
-

Baht
Separate financial statements
Additions
Deductions
Transfer
In (out)

Balance per book
as at
Dec. 31, 2016
4,500,000
65,487,235
59,273,119
129,260,354
4,499,999
19,045,303
27,922,053
51,467,355
77,792,999

Balance per book
as at
Dec. 31, 2017

4,500,000
48,945,959
59,273,119
112,719,078

3,936,598
3,936,598

(7,699,818)
(7,699,818)

-

4,500,000
48,945,959
55,509,899
108,955,858

4,499,999
17,136,858
27,922,053
49,558,910
63,160,168

2,521,949
3,302,175
5,824,124

(3,993,829)
(3,993,829)

-

4,499,999
19,658,807
27,230,399
51,389,205
57,566,653
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Balance per book
as at
Dec. 31, 2015
At cost
Leasehold right
Building on leasehold right
Utilizable right on land improvement
Total
Less Accumulated amortization
Leasehold right
Building on leasehold right
Utilizable right on land improvement
Total
Net

Loss from write-off assets
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Baht
Separate financial statements
Additions
Deductions
Transfer
In (out)

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

1,719,448
1,719,448

-

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

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

-

Consolidated financial statements
2017
2016
(3,705,989)
-

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

Baht

Balance per book
as at
Dec. 31, 2016
4,500,000
48,945,959
59,273,119
112,719,078
4,499,999
17,136,858
27,922,053
49,558,910
63,160,168

Separate financial statements
2017
2016
(3,705,989)
-

Part of building and improvement on the rental land and land improvement, which the rental
agreement that the constructions are permanent properties thereon will be transferred to the landlord at
immediately on the date of rental cancellation (Note 30).
The leasehold right contract is for the period of 10 - 20 years and the Company amortized as
expenses by the straight-line method for the period of the contract.
18. DEFERRED TAX ASSETS AND DEFERRED TAX LIABILITIES
Deferred tax assets and deferred tax liabilities as follows:Baht
Consolidated financial statements
Deferred tax assets
Deferred tax liabilities

Separate financial statements

2017

2016

2017

2016

5,869,506

6,963,205

16,718,600

14,620,807

(83,343,534)

(84,213,267)

(100,062,134)

(98,834,074)

(77,474,028)

(77,250,062)

(83,343,534)

(84,213,267)
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Changes in deferred tax assets and deferred tax liabilities for the year ended December 31, 2017
and 2016, are summarized as follows:

Baht
Consolidated financial statements
Revenue (expenses) during the year
Balance per book
In profit or loss
In other
as at Dec. 31, 17
comprehensive
income

Balance per book
as at Dec. 31, 16
Deferred tax assets:
Trade account and other receivables
Difference of rental between straight line method
and agreement
Provisions for employee benefits
Total
Deferred tax liabilities:
Additional portion from fixed assets revaluation
Liabilities under financial lease agreements
Unrealized gain on measurement of investment
Total

3,543,619

(801,787)

1,785,530
16,254,863
21,584,012
72,551,625
12,159,918
14,122,531
98,834,074

Balance per
book as at
Dec. 31, 15
Deferred tax assets:
Trade account and other receivables
Investments in associated companies
Difference of rental between straight line
method and agreement
Provisions for employee benefits
Loss carry forward not more than 5 fiscal year
Total

239,970
1,565,911
1,004,094

-

2,025,500
17,820,774
22,588,106

1,365,802
(2,593,862)
(1,228,060)

-

71,185,823
14,753,780
14,122,531
100,062,134

Baht
Consolidated financial statements
Transfer in
Revenue (expenses) during the year
In profit or loss
In other
comprehensive
income

619,170
574,080

1,691,944
-

1,232,505
(574,080)

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

5,131,891
6,823,835

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

Deferred tax liabilities:
Additional portion from fixed assets revaluation 73,991,287
Liabilities under financial lease agreements
9,643,969
Unrealized gain on measurement of investment
Total
83,635,256

2,741,832

-

1,439,662
(2,515,949)
(14,122,531)
(15,198,818)

(879,636)
(879,636)
-

Balance per
book as at
Dec. 31, 16

3,543,619
1,785,530
16,254,863
21,584,012
72,551,625
12,159,918
14,122,531
98,834,074
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Baht
Separate financial statements
Balance per book

Revenue (expenses) during the year

Balance per book

as at Dec. 31, 16

In profit or loss

as at Dec. 31, 17

In other
comprehensive
income

Deferred tax assets:
Trade account and other receivables
Difference of rental between straight line method
and agreement
Provisions for employee benefits
Total

1,851,675

706,201

-

2,557,876

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

239,970
1,151,622
2,097,793

-

2,025,500
12,135,224
16,718,600

Deferred tax liabilities:
Additional portion from fixed assets revaluation
Liabilities under financial lease agreements
Unrealize gain on measurement of investment of
Total

72,551,625
12,159,918
14,122,531
98,834,074

1,365,802
(2,593,862)
(1,228,060)

-

71,185,823
14,753,780
14,122,531
100,062,134

Baht
Separate financial statements
Balance per book

Revenue (expenses) during the year

Balance per book

as at Dec. 31, 15

In profit or loss

as at Dec. 31, 16

In other
comprehensive
income

Deferred tax assets:
Trade account and other receivables
Investments in associated companies
Difference of rental between straight line method
and agreement
Provisions for employee benefits
Total

619,170
574,080

1,232,505
(574,080)

-

1,851,675
-

1,545,559
11,001,751
13,740,560

239,971
861,487
1,759,883

(879,636)
(879,636)

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

Deferred tax liabilities:
Additional portion from fixed assets revaluation
Liabilities under financial lease agreements
Unrealize gain on measurement of investment of
Total

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

1,439,662
(2,515,949)
(14,122,531)
(15,198,818)

-

72,551,625
12,159,918
14,122,531
98,834,074
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19. FIXED DEPOSIT PLEDGED AS COLLATERAL
As at December 31, 2017 and 2016, The company and its subsidiaries had cash at bank - fixed
deposit of Baht 2.00 million and Baht 3.70 million are pledged as collateral for letters of guarantee issued
by banks. (separate financial statements Baht 1.72 million )
20. OTHER NON-CURRENT ASSETS
This account consisted of :-

Advances for purchases of land and constructions
Deposits and guarantee
Withholding tax
Total
Less Allowance for contingent loss from advance
for purchase of assets
Total Other non-current assets

Baht
Consolidated financial statements Separate financial statements
2017
2016
2017
2016
149,500,000 149,500,000 149,500,000 149,500,000
6,939,065
7,320,865
2,784,834
3,366,334
10,897,414
12,984,882
167,336,479 169,805,747 152,284,834 152,866,334
(149,500,000) (149,500,000) (149,500,000) (149,500,000)
17,836,479
20,305,747
2,784,834
3,366,334

Advance for purchase of land from Juldis River Mansion company amounting to Baht 149.5 million,
sale price of Baht 159.72 and with the remaining of Baht 10.22 million will be paid at the date of which title
deeds are transferred by the end of the year 2000. At present, such land is mortgaged as collateral to a bank
by the land seller on which a problem may arise with regard to the transfer of title deeds or the refund of
advance payment. And on September 16, 2002, the Court awarded Baht 149.5 million and interest rate
7.5% per annum. At the moment, the Court order in the process of waiting the asset protection officer
summon creditors. The Company has provided for contingent losses for the full amount of such advances
for purchases of land.
21. CREDIT FACILITIES
As at December 31, 2017 and 2016, the Company and its subsidiaries had credit facilities with
domestic commercial banks as follows:
Baht
Consolidated financial statements

Overdraft facilities
Short-term credit loans
Long-term credit loans
Letters of guarantee
Total facilities

2017
Facilities
Remaining balance
290,000,000
174,907,820
270,000,000
270,000,000
1,473,110,000
491,630,393
80,780,000
42,832,072
2,113,890,000
979,370,285

2016
Facilities
Remaining balance
210,300,000
155,883,320
20,000,000
20,000,000
1,518,410,000
496,427,795
54,000,000
18,258,075
1,802,710,000
690,569,190

- 49 -

183

ANNUAL
ANNUAL REPORT
REPORT 2017
2017
Baht
Separate financial statements

Overdraft facilities
Short-term credit loans
Long-term credit loans
Letters of guarantee
Total facilities

2017
Facilities
Remaining balance
240,000,000
160,713,641
270,000,000
270,000,000
1,193,410,000
420,210,393
79,000,000
41,052,072
1,782,410,000
891,976,106

2016
Facilities
Remaining balance
190,000,000
143,438,427
20,000,000
20,000,000
1,218,410,000
447,559,795
54,000,000
18,258,075
1,482,410,000
629,256,297

The credit loans are secured by land and buildings, condominiums and bank deposit on fixed accounts.
22. BANK OVERDRAFTS AND SHORT TERM LOAN FROM INSTITUTYTIONS
This account consisted of :Baht

Overdraft

Consolidated financial statements
2017
2016
115,092,180
54,416,680
115,092,180
54,416,680

Separate financial statements
2017
2016
79,286,359
46,561,573
79,286,359
46,561,573

As at December 31, 2017 and 2016, the Company and subsidiary have credit facilities for bank
overdrafts with interest rate of MOR per annum. The bank overdraft is secured by the mortgage of land
and its construction title deed of them.
The short-term loan of Company which had been guaranteed by the condominium of the Company.
23. LONG-TERM LOANS FROM INSTITUTIONS
This account consisted of :-

Beginning balance
Transfer from acquisition business
Increase
Decrease
Ending balance
Less Current portion within one year
Net

Baht

Consolidated financial statements
2017
2016
1,021,982,205
766,174,033
256,607,533
675,000,000
220,000,000
(715,502,598)
(220,799,361)
981,479,607
1,021,982,205
(194,081,731)
(256,497,896)
787,397,876
765,484,309

Separate financial statements
2017
2016
770,850,205
766,174,033
675,000,000
220,000,000
(672,650,598)
(215,323,828)
773,199,607
770,850,205
(151,229,731)
(213,645,896)
621,969,876
557,204,309
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The Company has long-term loans as follows:1. On June 27, 2012, Company has entered into the loan agreement with a domestic
commercial bank at the amount of 15 million Baht and has been withdrawn 14.75 million Baht.
The Company has to pay the MLR interest rate per year every end of the month and monthly
installments of principal not less than Baht 250,000 which is to be completed within 60 months.
2. On at December 7, 2012, the Company has entered into long-term loan request
agreement with a domestic commercial bank at the amount of 238.21 million Baht in order to repay
the loans from the 6 original agreements and then included into only one loan agreement. The
Company has to pay the THBFX 3M interest rate plus the difference 3% per year on every month
since the month that has been withdrawn the first installment loan onwards and repays the monthly
principal in accordance with the repayment schedule attached to this agreement which will be
completed by July 2018. In addition, the Company has entered into an interest rate swap
transaction agreement to fix the interest rate at 6.50% per year in order to protect the fluctuation of
market interest rate.
3. On March 27, 2013, the Company entered into another long-term loan agreement in
order to renovate the building of the hospital and purchase computers amounting to Baht 110
million at MLR-1.50 percent per annum throughout the agreement period with monthly interest
repayment. The first installment of principle had started since the 13th month from the date of
agreement amounting to Baht 1.83 million per month for 6 years. The Company had withdrawn the
loan in total amount.
4. On August 13, 2013, the Company entered into an additional long-term loan agreement
in order to construct the new hospital building amounting to Baht 600 million at MLR-1.50 percent
per annum throughout the agreement period with monthly interest repayment. The first installment
of principle had started since the 19th month from the date of agreement amounting to Baht 9.09
million per month for 7 years. The Company had withdrawn the loan at the amount of Baht 371.22 million.
On February 27, 2015 and March 26, 2015, the Company entered into the revised
memorandum on the loan agreements No. 1 and No. 2, respectively, under the loan agreement
amounting to Baht 600 million and had some changes in the period of imbursement and debt
repayment as follows:
1) Extend period of all remaining loan within 24 months from the date of the previous
agreement to be within 28 months from the date of the revised agreement No. 1
2) Change the principle repayment to monthly installment at Baht 9.09 million within
the last business day of the month. The loan payment starts from the 19th month and
from the date of the previous agreement to repay monthly installment at Baht 10.91
million within the last business day of the month. The first installment will start in
January 2016.
3) From the date of the revised agreement No. 2 onwards, there are some changes on
the interest rate in accordance with the previous agreement that had to repay at
MLR-1.50% per annum to the interest rate as follows:
3.1) Credit limit Baht 400 million, repay interest rate THBFIX + 2.90% per annum
3.2) Credit limit Baht 200 million, repay interest rate MLR 1.50% per annum
The Company paid this loan on September 8, 2017 from the refinance of the company on August 30, 2017
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On July 24, 2017, the Company entered into a long-term loan agreement with a local commercial
bank for Baht 100 million to repay the construction fee for the intensive care unit room expansion, sterile
unit and heart disease rehabilitation center in building 3. The principal repayment is scheduled monthly
from July onwards at 1.67 million per month within 66 months and monthly interest payment at MLR 2.975% per annum (The Company paid this loan on September 8, 2017 from the refinance of the company
on August 30, 2017).
On August 30, 2017, the Company entered into a long-term loan agreement with a local commercial
bank for Baht 575 million in 2 credit lines as follows:
Credit line 1 Baht 425 million is to pay off the loan to another commercial bank (refinance) is
scheduled to pay the principal in total 84 monthly installments from the loan draw down under this
agreement. In installments 1- 83, the principal is to be paid at Baht 5.06 million per installment and
installment 84 to be paid for the remaining principal and interest in the full amount. The monthly interest in
years 1-3 is MLR - 2.8 per annum and years 4 -7 is MLR - 2.4 per annum.
Credit line 2 Baht 150 million is for working capital within the business. The principal repayment is
monthly in total 84 installments from the first loan draw down under this agreement. From installments 183, the principal repayment is Baht 1.78 million and installment 84 is to settle the remaining principal and
interest in full. Interest payment in years 1-3 is at MLR - 2.8 percent per annum and years 4-7 at MLR - 2.4
percent per annum.
5. On June 8, 2015, the Company entered into loan agreement amounting to Baht 5.2
million with a local leasing company in order to be a working capital in the operation. The term of
repayment was made in 36 monthly installments with Baht 156,525 each installment plus the
interest rate 5.60 percent per annum every end of the month. The first repayment starts June 30,
2015 and the final repayment will be on May 31, 2018.
6. On June 24, 2015, the Company entered into loan agreement amounting of Baht 30
million with a local bank in order to be a working capital in the medical tool and equipment. The
term of repayment was made in 51 monthly installments with Baht 590,000.00 each installment
and repay interest at MLR - 1.50% per annum. The first repayment starts April 30, 2015 and The
final repayment will be on July 31, 2020.
7. On March 22, 2016, the Company has entered into the long-term loan credit agreement
with a local commercial bank amounting to Baht 220 million to repay the construction costs for the
expansion of the new hospital building. The principle repayment is scheduled in monthly
installments from the date of drawdown of the first installment of the loan onwards at the amount
of Baht 2.62 million monthly within 84 months. The monthly interest is also paid separately at the
rate of 5.525% per annum.
The Company’s loan is guaranteed by land and construction of the company and the Company has
to adhere to the significant conditions as specified in the agreement such as maintenance of financial ratios,
debt to equity ratio not over 1.5, DSCR (debt service coverage ratio) not less than 1.25.
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Subsidiary has long-term loan as follows:
On April 18, 2016, a subsidiary is entered into credit agreement with a local commercial
bank amounting to Baht 300 million to repay the existing loan with a commercial bank. The
subsidiary has withdrawn the loan amounting to Baht 279.70 million. The subsidiary has to repay the
interest at 5.525% per annum every end of month from the month that is withdrawn the first loan
installment onwards and repay the capital amounting to Baht 3.571 million monthly and the debt
repayment is completed within 7 years from the month that is withdrawn the first loan installment.
Such loan is guaranteed by land and the director of the subsidiary and the Company has to
comply with the conditions as specified in the agreement such as maintain debt to equity ratio not
over 1.2 times, DSCR (debt service coverage ratio) more than 1.2 times.
24. LIABILITIES UNDER LONG-TERM AGREEMENTS
This account consisted of :-

Baht

Consolidated financial statements
2017
2016
Liabilities under financial lease agreements
(net from deferred interest)
Liabilities under hire-purchase agreements
(net from deferred interest)
Total
Less Current portion within one year
Net

Separate financial statements
2017
2016

74,750,362

116,894,872

59,693,513

96,718,185

93,593,584
168,343,946
(69,161,333)
99,182,613

74,198,284
191,093,156
(63,729,896)
127,363,260

66,346,380
126,039,893
(55,266,924)
70,772,969

67,590,383
164,308,568
(56,718,277)
107,590,291

As at December 31, 2017 and 2016, the Company and its subsidiaries liabilities under long-term
agreements, representing the hire-purchase agreement of cars and financial lease agreement of medical
devices local leasing companies, total 83 contracts (59 contracts for separate financial statement) and 66
contracts (55 contracts for separate financial statement) for a period of 48-60 installments respectively.
The payments of these contracts are as follows :
Baht
Consolidated financial statements

Principal

2017
Deferred
interest

Total

Principal

2016
Deferred
interest

Total

Payment due within 1 year

69,161,333

6,250,375

75,411,708

63,729,896

7,004,364

70,734,260

Payment due over 1 year to 5 years

99,182,613

4,686,162

103,868,775

127,363,260

6,215,913

133,579,173

168,343,946

10,936,537

179,280,483

191,093,156

13,220,277

204,313,433

Total
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Principal
Payment due within 1 year
Payment due over 1 year to 5 years
Total

55,266,924
70,772,969
126,039,893

2017
Deferred
interest
3,840,840
2,848,579
6,689,419

Baht
Separate financial statements
Total

Principal

59,107,764
73,621,548
132,729,312

56,718,277
107,590,291
164,308,568

25. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION
The statements of financial position,

Defined benefits obligation at January 1,
Transfer from acquisition business
Benefits paid by the plan
Current service and interest costs
Actuarial (gain) losses arising from post- employee
Defined benefits obligation at December 31,

Baht

Consolidated financial statements
2017
2016
81,409,696
55,008,756
25,659,457
(889,800)
(2,134,370)
8,583,973
7,274,034
(4,398,181)
89,103,869
81,409,696

Expenses recognised in statements of comprehensive income,
For the years ended December 31, 2017 and 2016

Current service cost
Interest on obligation
Total

Consolidated financial statement
2017
2016
6,042,601
2,541,372
8,583,973

Principal actuarial assumptions at the reporting date
For the years ended December 31, 2017 and 2016
Consolidated financial statements
2017
2016
Discount rate
2.88 - 3.91
2.88 - 3.91
Salary increase rate
6.19 - 7.82
6.19 - 7.82
Employee turnover rate
0 - 26
0 - 26
Mortality rate
100 of Thai Mortality 100 of Thai Mortality
Table 2008
Table 2008
Disability rate
10 of Thai Mortality
10 of Thai Mortality
Table 2008
Table 2008

Baht

5,014,286
2,259,748
7,274,034

%

2016
Deferred
interest

5,338,941
4,560,333
9,899,274

Total
62,057,218
112,150,624
174,207,842

Separate financial statements
2017
2016
54,918,008
55,008,756
(2,134,370)
5,758,113
6,441,803
(4,398,181)
60,676,121
54,918,008

Separate financial statements
2017
2016
4,045,792
1,712,321
5,758,113

4,182,055
2,259,748
6,441,803

Separate financial statements
2017
2016
2.88 - 4.71
2.88 - 4.71
6.20
6.20
0 - 22
0 - 22
100 of Thai Mortality
100 of Thai Mortality
Table 2008
Table 2008
10 of Thai Mortality
10 of Thai Mortality
Table 2008
Table 2008
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Sensitivity analysis
The results of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of
the long-term employee benefit obligations as at December 31, 2017 are summarized below:

Discount rate
Salary increase rate
Turnover rate

(Unit: Thousand Baht)
Consolidate financial statements
Separate financial statements
0.5% increase
0.5% decrease
0.5% increase
0.5% decrease
(4,727,596)
5,088,994
(3,259,868)
3,533,109
5,396,898
(5,017,525)
3,687,885
(3,431,103)
(5,778,563)
5,656,255
(3,929,329)
3,641,815

26. SHARE CAPITAL
According to the minutes of Extraordinary Meeting of Shareholders of Company No.1/2016
held on October 19, 2016, the meeting has a resolution to cancel the ordinary share increase by General
Mandate 20 million shares by extending the period, allocation of ordinary shares capital increase for
another 1 year. At the shareholders meeting No.38 dated 20 April 2016 and it was approved to reduce the
registered capital of the company from previously Baht 910 million to registered capital Baht 780 million
to correspond with the resolution to terminate the allocation of ordinary shares capital increase by general
mandate above.
And at the meeting, it was approved for the company to increase capital from previously Baht
780 million to registered capital of Baht 981,561,197.50 by issuing the ordinary shares capital increase
31,009,415 shares at the par value of Baht 6.50 per share to support the allocation of ordinary shares
to the existing shareholders by the percentage of each holding (Rights Offering) and to allocate (Private
Placement) by allocating to SHH to support entering into all business transfer SHH in accordance
with the details as follows:
(1) Consider ordinary shares not over 6,000,000 shares at the par value Baht 6.50 to the existing
shareholders of the company (“Rights Offering”) in existing 20 shares: 1 new share by offering
to sell at Baht 25.00 (“offering capital increase according to rights”). Former shareholders have
the right to reserve the ordinary share capital increase that is over the ratio (Oversubscription)
by the former shareholders that reserve shares over the right to receive the share allocation to
reserve the right. The Company sets the date for shareholders entitled to receive the allocation
of IPO shares (Record date) on October 26, 2016 and the gathered date a list of shareholders
in book closing date on October 27, 2016 that will be the day before the shares allocation to the
private placement according to No. (2). Therefore, SHH will have no rights for allocation and
offering the ordinary shares increase according to the proportion of this existing shareholding.
(2) Consider allocating the ordinary shares 25,009,415 shares at the par value Baht 6.50 to the
person (Private Placement). SHH will transfer all business including all SHH shares held
in SKHY in the amount of 41,170,499 shares representing 82.34% to pay the ordinary share
increase of the company that is allocated to SHH instead of paying cash. The detail of
the ordinary share capital increase that is issued in Private Placement to pay for the transfer of
business of SHH follows the term and detail that are related to total business transfer SHH.
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The Company has registered the capital decrease from Baht 910 million to Baht 780 million on
October 25, 2016 and has registered the capital increase from Baht 780 million to Baht 981.56 million on
October 26, 2016.
Premium on ordinary shares
The Company has the movement transactions of premium on ordinary shares for the year 2016 as follows:
Number of Par value
Selling
Baht
shares
price
Balance, at the beginning of the year
170,000,000
Capital increase under No. (1)
6,000,000
6.50
25.00
111,000,000
Capital increase under No. (2)
25,009,415
6.50
49.25
1,069,152,491
Balance, at the end of the year
31,009,415
1,350,152,491

27. APPROPRIATED STATUTORY RESERVE
Under the provision of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is required to
set aside as statutory reserve at least 5% of its annual net income until the reserve reaches 10% of the
authorized capital. The reserve is not available for dividend distribution.
28. DIVIDEND
At the ordinary shareholders’ meeting for the year 2017 held on April 19, 2017, the shareholders
approved appropriation of dividend from profit for year 2016 of Baht 0.55 per share to the Company’s
shareholders’ of 151 million ordinary shares in total amount of Baht 83.06 million. The Company paid
such dividend on May 4, 2017. Addition it also approved the allocation of legal reserves of Baht 8.94
million.
At the ordinary shareholders’ meeting for the year 2016 held on April 20, 2016, the shareholders
approved appropriation of dividend from profit for year 2015 of Baht 0.65 per share to the Company’s
shareholders’ of 120 million ordinary shares in total amount of Baht 78 million. The Company paid such
dividend on May 2016. Addition it also approved the allocation of legal reserves of Baht 5.78 million.
29. EXPENSES BY NATURE
Significant expenses by nature for the years ended December 31, 2017 and 2016 are as follow :Baht

Medical supplies and supplies used
Cost of food and beverage
Depreciation and amortized leasehold right
Medical professional fee
Staff cost

Consolidated financial statements
2017
2016
449,136,138
429,491,743
35,812,634
28,585,573
310,995,981
242,007,328
639,129,140
498,904,793
1,020,280,650
664,288,693

Separate financial statements
2017
2016
460,165,226
416,149,134
237,627,966
233,367,274
514,357,770
483,400,504
660,541,456
611,075,448
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30. LONG-TERM LEASES
As at December 31, 2017, the Company and its subsidiaries have long-term leases as follows :Consolidated financial statements
Type of lease

Period

Remaining rental expenses (Baht)
Within 1 year

1-5 years

Over 5 years

Total

1. Land on beside of Sikarin hospital
(one contract)

01/09/08 - 31/08/28

2,813,200

15,148,000

20,125,200

38,086,400

(one contract)

01/03/13 - 28/02/28

5,550,000

29,180,000

27,400,000

62,130,000

- Subsidiary (four contracts)

22/05/15 - 21/11/28

6,258,160

34,359,840

29,421,600

70,039,600

8/04/14 - 7/04/29

5,523,600

27,618,000

29,186,700

62,328,300

2. Land in front of Sikarin hospital
- Subsidiary (one contract)

3. Land in black of Sikarin Hatyai hospital
- Subsidiary (one contract)

10/02/17 - 10/02/19

301,337

-

-

301,337

- Subsidiary (one contract)

05/04/16 - 04/04/19

144,000

-

-

144,000

- Subsidiary (two contracts)

01/02/17 - 31/01/20

384,000

384,000

-

768,000

20,974,297

106,689,840

106,133,500

233,797,637

Separate financial statements
Type of lease

Period

Remaining rental expenses (Baht)
Within 1 year

1-5 years

Over 5 years

Total

1. Land on beside of Sikarin hospital
(one contract)

01/09/08 - 31/08/28

2,813,200

15,148,000

20,125,200

38,086,400

(one contract)

01/03/13 - 28/02/28

5,550,000

29,180,000

27,400,000

62,130,000

01/01/16 - 31/12/18

10,200,000

2. Land in front of Sikarin hospital
(sublease in subsidiary)
(one contract)

18,563,200

44,328,000

47,525,200

10,200,000
110,416,400
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As at December 31, 2016, the Company and its subsidiaries have long-term leases as follows :Consolidated financial statements
Type of lease

Period

Remaining rental expenses (Baht)
Within 1 year

1-5 years

Over 5 years

Total

1. Land in front of Rattarin hospital
(two contracts)

01/01/16 - 31/12/17

2,280,960

-

-

2,280,960

(one contract)

01/09/08 - 31/08/28

2,596,800

15,797,200

22,289,200

40,683,200

(one contract)

01/03/13 - 28/02/28

3,900,000

28,270,000

34,860,000

67,030,000

- Subsidiary (four contracts)

22/05/15 - 21/11/28

4,019,040

37,073,200

35,966,400

77,058,640

28/03/14 - 28/03/29

5,523,600

27,618,000

35,422,500

68,564,100

2. Land on beside of Sikarin hospital

3. Land in front of Sikarin hospital
- Subsidiary (one contract)

4. Land in black of Sikarin Hadyai hospital
- Subsidiary (one contract)

01/01/16 - 31/12/17

690,000

-

-

690,000

- Subsidiary (one contract)

01/04/16 - 04/04/19

144,000

144,000

-

288,000

19,154,400

108,902,400

128,538,100

256,594,900

Separate financial statements
Type of lease

Period

Remaining rental expenses (Baht)
Within 1 year

1-5 years

Over 5 years

Total

01/01/16 - 31/12/17

2,280,960

-

(one contract)

01/09/08 - 31/08/28

2,596,800

15,797,200

22,289,200

40,683,200

(one contract)

01/03/13 - 28/02/28

3,900,000

28,270,000

34,860,000

67,030,000

01/01/16 - 31/12/18

10,200,000

10,200,000

18,977,760

54,267,200

1. Land in front of Rattarin hospital
(two contracts)

-

2,280,960

2. Land on beside of Sikarin hospital

3. Land in front of Sikarin hospital
(sublease in subsidiary)
(one contract)

57,149,200

20,400,000
130,394,160
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31. INCOME TAX EXPENSE
31.1 Major components of income tax expense for the years ended December 31, 2017 and 2016 consisted of:
Baht
Consolidated financial statements
2017
2016

Income tax expense shown in profit or loss :
Current tax expense:
Income tax expense for the year
40,870,024
Deferred tax expense :
Changes in temporary differences relating to the
original recognition and reversal
223,966
Total
41,093,990
Income tax relating to components of other comprehensive income :
Deferred tax relating to :
Actuarial gains (losses) arising from postemployee benefit
-

Separate financial statements
2017
2016

32,455,867

33,699,794

29,094,876

13,750,939
46,206,806

(869,733)
32,830,061

13,438,935
42,533,811

879,636
879,636

-

879,636
879,636

In addition, for the years ended December 31, 2017 and 2016, the Company has transferred
the deferred tax at the amount of Baht 1.34 million and Baht 1.44 million, respectively, from
retained earnings to revaluation reserve. This amount relates to the difference between the actual
depreciation based on the fixed assets and equivalent depreciation based on the cost of the fixed
assets.
31.2 A numerical reconciliation between tax expense and the product of accounting profit multiplied by
the applicable tax rate for the years ended December 31, 2017 and 2016 which are summarized as
follows:
Accounting profit for the year
The applicable tax rate (%)
Tax expense at the applicable tax rate
Reconciliation items:
Tax effect of expenses that are not deductible in
determining tax profit:
- Expenses not allowed as expenses in determining
taxable profit
Tax effect of income or profit that are not required
in determining taxable profit:
- Deductible expenses
Total reconciliation items
Total income tax expense

Baht
Consolidated financial statements Separate financial statements
2017
2016
2017
2016
204,263,170 236,397,487 183,465,090 221,241,160
20
20
20
20
40,852,634
47,279,497
36,693,018
44,248,232

4,535,703

851,104

120,258

209,374

(4,294,347)
241,356
41,093,990

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

(3,983,215)
(3,862,957)
32,830,061

(1,923,795)
(1,714,421)
42,533,811
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31.3 A numerical reconciliation between the average effective tax rate and the applicable tax rate for the
years ended December 31, 2017 and 2016 are summarized as follows:

Accounting profit before tax expense for the year
Income tax expense at the applicable tax rate
Reconciliation items
Income tax expense at the average effective tax rate

Tax amount
(Baht)
204,263,170
40,852,634
241,356
41,093,990

2017

Consolidated financial statements
Tax rate
(%)
20
20

Tax amount
(Baht)
236,397,487
47,279,497
(1,072,691)
46,206,806

2016

Tax rate
(%)
20
20

Separate financial statements
2017
Tax amount
(Baht)
Accounting profit before tax expense for the year
Income tax expense at the applicable tax rate
Reconciliation items
Income tax expense at the average effective tax rate

2016
Tax rate
(%)

183,465,090
36,693,018
(3,862,957)

20
(2)

32,830,061

18

Tax amount
(Baht)
221,241,160
44,248,232
(1,714,421)
42,533,811

Tax rate
(%)
20
(1)
19

32. EARNINGS PER SHARE
32.1 Weighted average number of ordinary shares
Weighted average number of ordinary shares for the years ended December 31, 2017 and
2016, is calculated are as follows:-

Number of shares
Consolidated financial statements
Separate financial statements
2017
2016
2017
2016
Number of ordinary shares at the beginning of the year
151,009,415
120,000,000
151,009,415
120,000,000
Add Common stock sold during the year
4,013,512
4,013,512
Weighted average number of ordinary shares
151,009,415
124,013,512
151,009,415
124,013,512

32.2 Basic earnings per share
Basic earnings per share is calculated by dividing the profit for the year by the weighted
average number of ordinary shares which are issued and paid-up during the year.
Profit for the year from ordinary activities (Baht)
Weighted average number of ordinary share (Shares)
Earnings per share (Baht per share)

Consolidated financial statements
2017
2016
162,708,646
189,710,969
151,009,415
124,013,512
1.08
1.53

Separate financial statements
2017
2016
150,635,029
178,707,349
151,009,415
124,013,512
1.00
1.44
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33. FINANCIAL INFORMATION BY SEGMENT
Operating segment information is reported in a manner consistent with the internal reports that are
regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to make decisions about the allocation
of resources and assess its performance to the company’s operating segment.
The one main operating segment of the Company and its subsidiaries are to provide healthcare as
private hospital and hospital under the affiliated of social security and the single geographical area of
their operations is Thailand. Segment performance is measured based on operating profit or loss, on a
basis consistent with that used to measure operating profit or loss in the financial statements. As a result,
all of the revenues, operating profits and assets as reflected in these financial statements pertain to the
aforementioned reportable operating segment and geographical area.
34. COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES
The Company and its subsidiaries have commitments and Contingent Liabilities as follow:-

Baht
Consolidated financial statements Separate financial statements
2017
2016
2017
2016

34.1 Commitments
Commitment under agreement to construction
building and systems
34.2 Contingent liabilities
To banks for the letters of guarantees issued on
behalf of the company

11,506,928
11,506,928

19,494,921
19,494,921

11,506,928
11,506,928

37,947,928

35,741,925

37,947,928

-

35,741,925

35. DISCLOSURE OF FINANCIAL INSTRUMENTS
35.1 Financial risk management policies
The Company and its subsidiary are exposed to normal business risks from changes in market
interest rates and from non-performance of contractual obligations by counterparties. The
Company and its subsidiary do not hold or issue derivative financial instruments for speculative or
trading purposes.
35.2 Interest rate risk
Interest rate risk is the risk that future movements in market interest rates, which may affect
the interest earnings and expenses in the present and future years. The Company is primarily
exposed to interest rate risk that relates primarily to deposit at Financial institution, short term
investments, and loans from financial institutions from its variable rate borrowing due to changes
in interest rates. The Company and its subsidiary have no policy to use any derivative financial
instruments to reduce this risk.
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As at December 31, 2017 and 2016, the financial assets and liabilities with the fixed interest
rates classified by the remaining periods to earlier of reprising dated or maturity dates,
commencing as from the statement of financial position date were as follows:
Baht
Consolidated financial statement
2017
Floating

Fixed

Interest rate

Interest rate

2016
No interest

Total

Floating

Fixed

Interest rate

Interest rate

No interest

Total

Financial assets
Cash and cash equivalents

54,866,856

-

12,015,175

Current investments in fixed deposit

-

471,053

-

Accounts receivable

-

-

66,882,031

44,517,025

-

12,342,683

471,053

-

810,155

-

230,195,564

-

-

-

115,092,180

54,416,680

-

230,195,564

208,476,054

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

Financial liabilities
Bank overdrafts and short-term loan
from institutions

115,092,180

-

-

54,416,680

Long-term loans from institutions

-

981,479,607

-

981,479,607

-

1,021,982,205

-

1,021,982,205

Liabilities under long-term agreement

-

168,343,946

-

168,343,946

-

191,093,156

-

191,093,156

Financial assets
Cash and cash
equivalents
Financial liabilities
Long-term loans from
instiutions
Liabilities under
long-term agreement

Financial assets
Cash and cash
equivalents
Financial liabilities
Long-term loans from
instiutions
Liabilities under
long-term agreement

At call

Baht
2017
Consolidated financial statement
Reprising or matunity date
No
Within 1 year
1 - 5 years
Over 5 years
maturity

-

471,053

-

194,081,731

623,237,876

-

69,161,333

99,182,613

At call

-

-

164,160,000
-

810,155

-

256,497,896

757,704,309

-

63,729,896

127,363,260

-

-

7,780,000
-

Interest rate
(percent)

-

471,053

0.90 - 1.00

-

981,479,607

3.85 - 6.52

-

168,343,946

5.40 - 8.38

Total

Interest rate
(percent)

-

810,155

0.50 - 0.62

-

1,021,982,205

5.25 - 6.52

-

191,093,156

5.40 - 8.38

Baht
2016
Consolidated financial statement
Reprising or matunity date
No
Within 1 year
1 - 5 years
Over 5 years
maturity

-

Total
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Baht
Separate financial statement
2017
Floating

Fixed

Interest rate

Interest rate

2016
No interest

Total

Floating

Fixed

Interest rate

Interest rate

No interest

Total

10,005,869

32,714,570

Financial assets
Cash and cash equivalents

38,588,278

Current investments in fixed deposit

-

Accounts receivable

-

-

9,826,915
-

471,053
-

48,415,193

175,286,922

22,708,701

471,053

-

175,286,922

-

810,155
-

158,333,642

810,155
158,333,642

Financial liabilities
Bank overdrafts and short-term loan
from institutions

79,286,359

-

-

79,286,359

46,561,573

-

-

46,561,573

Long-term loans from institutions

-

773,199,607

-

773,199,607

-

77,850,205

-

770,850,205

Liabilities under long-term agreement

-

126,039,893

-

126,039,893

-

164,308,568

-

164,308,568

Financial assets
Cash and cash
equivalents
Financial liabilities
Long-term loans from
instiutions
Liabilities under
long-term agreement

Financial assets
Cash and cash
equivalents
Financial liabilities
Long-term loans from
instiutions
Liabilities under
long-term agreement

At call

Baht
2017
Separate financial statement
Reprising or matunity date
No
Within 1 year
1 - 5 years
Over 5 years
maturity

-

471,053

-

151,229,731

457,809,876

-

55,266,924

70,772,969

At call

-

-

164,160,000
-

810,155

-

-

213,645,896

549,424,309

-

56,718,277

107,590,291

-

7,780,000
-

Interest rate
(percent)

-

471,053

0.90 - 1.00

-

773,199,607

3.85 - 6.52

-

126,039,893

5.40 - 8.38

Total

Interest rate
(percent)

Baht
2016
Separate financial statement
Reprising or matunity date
No
Within 1 year
1 - 5 years
Over 5 years
maturity

-

Total

-

810,155

0.50 - 0.62

-

770,850,205

5.25 - 6.52

-

164,308,568

5.40 - 8.38
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TAS 1 (revised 2017)
TAS 2 (revised 2017)
TAS 7 (revised 2017)
TAS 8 (revised 2017)
TAS 10 (revised 2017)
TAS 11 (revised 2017)
TAS 12 (revised 2017)
TAS 16 (revised 2017)
TAS 17 (revised 2017)
TAS 18 (revised 2017)
TAS 19 (revised 2017)
TAS 20 (revised 2017)
TAS 21 (revised 2017)
TAS 23 (revised 2017)
TAS 24 (revised 2017)
TAS 26 (revised 2017)
TAS 27 (revised 2017)
TAS 28 (revised 2017)
TAS 29 (revised 2017)
TAS 33 (revised 2017)
TAS 34 (revised 2017)
TAS 36 (revised 2017)
TAS 37 (revised 2017)
TAS 38 (revised 2017)
TAS 40 (revised 2017)
TAS 41 (revised 2017)
TFRS 2 (revised 2017)
TFRS 3 (revised 2017)
TFRS 4 (revised 2017)
TFRS 5 (revised 2017)
TFRS 6 (revised 2017)
TFRS 8 (revised 2017)
TFRS 10 (revised 2017)
TFRS 11 (revised 2017)
TFRS 12 (revised 2017)
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Presentation of Financial Statements
Inventories
Statement of Cash Flows
Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors
Events After the Reporting Period
Construction Contracts
Income Taxes
Property, Plant and Equipment
Leases
Revenue
Employee Benefits
Accounting for Government Grants and Disclosure of Government
Assistance
The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
Borrowing Costs
Related Party Disclosures
Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
Separate Financial Statements
Investments in Associates and Joint Ventures
Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
Earnings Per Share
Interim Financial Reporting
Impairment of Assets
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
Intangible assets
Investment Property
Agriculture
Share-Based Payment
Business Combinations
Insurance Contracts
Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
Exploration for and Evaluation of Mineral Resource
Operating Segments
Consolidated Financial Statements
Joint Arrangements
Disclosure of Interests in Other Entities
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ปัจจัยความเสี่ยง

Risk Factors

ปัจจัยความเสีย่ งทางด้านการดำ�เนินธุรกิจ (Business Risk) ในการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท จำ�แนกได้ดังนี้

Business risk factors in the business operation of the
company can be classified as follows

ความเสี่ยงทางคลินิก หรือด้านการรักษาพยาบาล
ปัจจุบันทางโรงพยาบาลต่างๆ ถูกตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐ
สือ่ มวลชน และองค์กรคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในเรือ่ งการรักษาพยาบาลเป็นอย่าง
มาก รวมไปถึงสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ตา่ งๆ ทีผ่ ปู้ ว่ ยนำ�มาใช้เป็นเครือ่ งมือในการต่อ
รองกับโรงพยาบาล ซึ่งบริษัทฯ ได้ปรับตัวเพื่อรับกับสถานการณ์โดยการนำ�
ระบบการจัดการคุณภาพโรงพยาบาลระดับสูงมาใช้กับโรงพยาบาลตั้งแต่
มาตรฐานระดับประเทศ HA (Hospital Accreditation) จนถึงมาตรฐาน
ระดับสากล JCI (Joint Commission International Accreditation) เพื่อ
ให้เป็นทีป่ ระจักษ์วา่ มาตรฐานคุณภาพของโรงพยาบาลอยูใ่ นระดับสูง เป็นที่
ยอมรับทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล

Clinical Risk or Medical Treatment Risk
- At present, the hospitals are heavily investigated by
state agencies, mass media and consumer protection organizations regarding the medical treatment. This includes the
electronic media that the patients use as tools to negotiate
with the hospitals. The company has adapted to the situation by adopting an advanced hospital quality management
system for the hospital, from the national hospital standard:
HA (Hospital Accreditation), to the international standard: JCI
(Joint Commission International Accreditation). This is to ensure a
high quality standard for the hospital that is accepted at both the
national and international level.

ข้อพิพาททางกฎหมาย (เฉพาะคดีทย่ี งั ไม่สนิ้ สุด และไม่ได้เป็นคดี
ที่เกิดจากการดำ�เนินงานปกติ) แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

Legal Disputes (only for cases that are ongoing and
do not originate from normal operations) are divided into 2 types
as follows;
- Cases that negatively affect assets by more than 8% of
shareholders’ equity or 10% of current assets in case of negative
shareholders’ equity.
Currently, no cases appear to affect more than 8%
of shareholders’ equity or 10% of the current assets in case of
negative shareholders’ equity.

- คดีที่มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์มากกว่าร้อยละ 8 ของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น หรือร้อยละ 10 ของสินทรัพย์หมุนเวียนกรณีส่วนของผู้ถือ
หุ้นติดลบ
ปัจจุบนั ไม่ปรากฏว่าคดีใดทีม่ ผี ลกระทบต่อสินทรัพย์มากกว่าร้อย
ละ 8 ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ หรือร้อยละ 10 ของสินทรัพย์หมุนเวียนกรณีสว่ น
ของผู้ถือหุ้นติดลบ
- คดีที่มีผลต่อการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีนัยสำ�คัญ (ไม่สามารถ
ประเมินเป็นตัวเลขได้)
ปัจจุบันไม่ปรากฏว่ามีคดีใดที่มีผลต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
อย่างมีนัยสำ�คัญที่ไม่สามารถประเมินเป็นตัวเลขได้

- Cases that significantly affect the business operations
(cannot be estimated as numerical figures).
At present, no cases appear to significantly affect
the business operations that cannot be estimated as numerical
figures.
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การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและการจัดการ
บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญกับการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ใี นการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม อันจะทำ�ให้บรรลุเป้าหมายสำ�คัญ
ที่จะเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและมุ่งหวังให้บุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่กรรมการ ทีมบริหาร พนักงาน ตลอดจนพนักงานของผู้รับจ้างได้ยึดถือปฏิบัติ
โดยนำ�หลักการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้มีการปรับปรุงเพิ่ม มาปรับใช้กับสภาพการประกอบการของบริษัทฯ ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญแก่สิทธิของผู้ถือหุ้นและอำ�นวย
ความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกราย ทัง้ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และผูถ้ อื หุน้ รายย่อย
โดยได้รบั สิทธิพนื้ ฐานต่างๆ ทัง้ ในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะ
เจ้าของบริษัท ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ เช่น สิทธิในการ
ซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ สิทธิในการที่จะได้รับ
ส่วนแบ่งผลกำ�ไรจากบริษัท สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการ
ได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา ผ่านช่อง
ทางที่เข้าถึงได้ง่าย สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสิน
ใจในเรื่องสำ�คัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท เป็นต้น
ในปีพ.ศ. 2560 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ในเดือน เมษายน โดยในการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ ได้ด�ำ เนินการในเรือ่ ง
ต่างๆ ทีเ่ ป็นการส่งเสริมและอำ�นวยความสะดวกในการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้
ทั้งก่อนวันการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ
หลังวันการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้
1.1 บริษัทฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการเสนอเรื่องที่เห็นว่า
สำ�คัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อนวันการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติได้ใน
เว็บไซต์ของบริษทั ฯ (www.sikarin.com) ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2559
ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 และสำ�หรับปีพ.ศ. 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด
เสนอระเบียบวาระการประชุม รวมถึงเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือก
ตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
1.2 ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลประกอบวาระการประชุม
เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อแจ้งวาระการประชุม
พร้อมความคิดเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงเอกสาร
ประกอบต่างๆ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มีขอ้ มูลเพียงพอในการตัดสินใจ และเพือ่ ให้
ผู้ถือหุ้นสามารถได้ใช้สิทธิได้เต็มที่ โดยได้ชี้แจงรายละเอียดของเอกสาร
ที่ผู้ถือหุ้นต้องนำ�มาแสดงในวันประชุม เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุม
รวมทั้งสิทธิการลงมติของผู้ถือหุ้น โดยประกาศล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 30 วันก่อนถึงกำ�หนดวันประชุมสามัญผู ้ถ ือหุ ้นผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษทั ฯ รวมถึงมีการประกาศลงหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน
ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน

1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือ
บุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน และออกเสียงแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบ
ฉันทะแบบหนึง่ แบบใดทีบ่ ริษทั ฯ ได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม โดย
บริษัทฯ ได้จัดทำ�หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำ�หนด
ทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำ�หนด
และผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์
บริษัทฯ ได้อีกด้วย
1.4 ในปีพ.ศ. 2560 บริษทั ฯ มีการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี
พ.ศ. 2560 เมือ่ วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560 โดยจัดการประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลศิครินทร์ เนือ่ งจากสามารถรองรับจำ�นวน
ผู้ถือหุ้นที่ให้ความสนใจเข้าประชุม และอำ�นวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น
สามารถเข้าประชุมและซักถามตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่างๆ ภายใน
ห้องประชุมเดียวกัน นอกจากนี้ ได้มีการจัดนิทรรศการเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยว
กับการดำ�เนินธุรกิจให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบด้วย โดยในวันดังกล่าว มีผถู้ อื หุน้
มาประชุมด้วยตนเอง จำ�นวน 58 ราย และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ จำ�นวน
155 ราย รวมทัง้ สิน้ 213 ราย นับรวมจำ�นวนหุน้ ทัง้ สิน้ 95,308,715 หุน้ จาก
จำ�นวนหุน้ ทีจ่ �ำ หน่ายได้ทงั้ หมดของบริษทั ฯ จำ�นวน 151,009,415 หุน้ หรือ
คิดจำ�นวนหุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมเป็นร้อยละ 63.1144 ซึง่ เกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จำ�นวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษทั
1.5 บริษัทฯ ได้อำ�นวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
สถาบันที่มาเข้าร่วมประชุม โดยมีการแนบแผนที่ของสถานที่จัดประชุมไป
พร้อมกับหนังสือนัดประชุม มีการจัดทีจ่ อดรถยนต์ไว้ให้เป็นการเฉพาะ และ
จัดรถบริการรับส่งสำ�หรับท่านผู้เข้าร่วมประชุม รับส่ง 2 จุดสำ�คัญที่การ
คมนาคมสะดวก รวมทั้งให้บริการอาหารเช้ารับรองผู้เข้าร่วมประชุมด้วย
1.6 ในวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ความสะดวก
ในการประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด หรือ
โปรแกรม e – Register จากศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทีแ่ สดงถึงเลขทะเบียนของผูถ้ อื หุน้ แต่ละรายทีไ่ ด้จดั พิมพ์ไว้บน
แบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ เพือ่ ให้ขน้ั ตอนในการลงทะเบียนและ
การนับคะแนนในแต่ละวาระเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง สำ�หรับวิธกี าร
นับคะแนน บริษัทฯ ใช้โปรแกรม e – Voting จากศูนย์ฝากหลักทรัพย์ มา
ใช้ในการนับคะแนน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว สามารถประกาศผล
คะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระและเพื่อความโปร่งใส
ของการตรวจนับคะแนน ประธานได้แต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอตัวรับอาสา
เป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนนอีกด้วย
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1.7 ก่อนเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการซึ่งทำ�
หน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้แนะนำ�คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และ
คณะผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แจ้งหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมตาม
กฎหมายและข้อบังคับบริษัท เช่น การเปิดประชุม การออกเสียงลงคะแนน
รวมทั้งวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละระเบียบวาระ และในการ
ประชุมบริษทั ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือ
ตัง้ คำ�ถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้
ได้รับทราบข้อมูล รายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ในวาระที่
ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม บริษัทฯ ได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เป็นผู้ให้คำ�ตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1.8 ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ การประชุมเป็นไปตามลำ�ดับวาระ
การประชุม ซึง่ บริษทั ฯ ได้ก�ำ หนดวาระการประชุมไว้เป็นเรือ่ งๆ อย่างชัดเจน โดย
ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาส
ศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจและไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลสำ�คัญในที่ประชุมอย่างกะทันหัน

1.9 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบวาระเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ เสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือ
หุน้ ลงคะแนนทีละคน และกรรมการทีค่ รบวาระจะไม่อยูร่ ว่ มในการประชุม
นี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้อภิปรายและลงคะแนนเสียงอย่างเป็นอิสระ
1.10 ภายหลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่
ประชุมพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันถัดจากวันประชุมบนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ และได้จัดทำ�รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและนำ�ส่งต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันหลังการประชุม และเผยแพร่รายงานการ
ประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบผลการประชุมที่
ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลาและสามารถตรวจสอบได้

Good Governance and Management
Sikarin Public Company Limited puts good governance as its top priority to ensure transparency and justice in order to
accomplish its goals of offering optimal value to its shareholders and Sikarin expects every level of its employees from directors,
management to the staff as well as contractors’ employees to follow those good governance principles after incorporating the
directives of the Stock Exchange of Thailand with the Company’s business operation.

1. Shareholders’ Rights

Sikarin recognizes shareholder’ rights and provides
conveniences to every shareholder, major or minor. They all
receive fundamental rights as investor in securities and Sikarin
owners through recognized procedures and standards, including
but not limited to, right to sell, buy or transfer securities they
hold, rights to Sikarin’s profit sharing, right to attending the Annual
General meeting (AGM), rights to Sikarin’s news and information,
complete, sufficient, on time through easily-accessible channels,
rights to express views and opinion to decision making on Sikarin’s
significant issues, for instance, election of directors, amendments
to the Memorandum of Association, Ariticle of Association, etc.
In 2017, Sikarin held an AGM in April. Sikarin did everything
possible to support and facilitate shareholders to exercise their
rights before, during, and after the AGM as follows:
1.1 Sikarin allowed shareholders to propose issues relatively
significant to be included in the AGM agendas or propose someone
knowledgeable, capable and qualified as candidates for directorship
before the AGM. Shareholder can refer to the principles and
procedures in the Sikarin’s website (www.sikarin.com) between
December 19, 2016 to January 31, 2017.

For the year 2017, 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 right to attend the
AGM and cast their votes. The notification was given at least 30
days before the AGM through Sikarin’s website and the information
also be announced in the newspaper for 3 consecutive days and
at least 3 days prior to the AGM.
1.3 In case that shareholder was unable to attend the
AGM in person, he/she could assign a proxy to an independent
director or anyone else to attend the AGM and cast votes on
his/her behalf using a proxy form sent to shareholders along
with the notification for the AGM. Sikarin had designed a proxy
in which shareholders could direct their votes to their wished in
accordance with the forms, specified by the Ministry of Commerce.
Shareholders could also download proxy forms from Sikarin’s
website.
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1.4 In 2017, Sikarin held the 2017 AGM on Wednesday
April 19, 2017 at the main auditorium, Sikarin Hospital as the
room can accommodate a large number o shareholders and
facilitate them in attending the AGM, asking questions or
expressing their opinions in the same auditorium. In addition,
an exhibition about Sikarin’s business activities was held for
shareholders to see. On that date, 58 shareholders attended
the AGM in person and 155 proxies totaling 213, constituting
95,308,715 shares out of 151,009,415 shares or 63.1144 percent,
more than one third of the shares with voting rights, thus forming
quorum for the AGM according to Sikarin’s Articles of Association.
1.5 For the convenience of shareholders, who are
attending the meeting, Sikarin has provided the map of the
venue of the meeting, as well as the meeting invitation, a
separate arrangement is made for the parking space, as well
as transportation for the attendees between 2 convenient
communication points and also provides breakfast for the
attendees.
1.6 On the AGM date, Sikarin facilitated registration
through a bar-code system or e-Register by the Thailand
Securities Depository, Stock Exchange of Thailand, which
identified registration number of each shareholder, printed
on the registration form and proxy to ensure that registration
and vote counting on each agenda may work efficiently and
fast. An e-Voting program from Thailand Securities Depository
was used to ensure correctness; speed and vote-counting
results might be announced soon after each agenda. To ensure
transparency, the Chairman set up a vote-counting committee
from volunteers in the AGM.
1.7 Before the start of the AGM, the Board chairman
who chaired the AGM introduced the Broad of Directors, the
management and auditors to shareholders and informed the
assembly about the AGM procedures according to the law
and Sikarin’s Articles of Association, for instance, opening
the AGM, voting, vote counting at each agenda, etc. During
the AGM, shareholder were allowed to offer their opinions,
suggestions or ask questions before casting votes on each
agenda to make sure that the shareholders had received
sufficient information. In case, shareholder had questions,
Sikarin had related personnel standby to answer questions
under the Board’s supervision.

1.8 During the AGM, the meeting prceeded with the
agendas set forth clearly in advance. There was no agenda added
without prior notice so that shareholders have time to study
information before making decision. No significant information
was abruptly changed during the meeting.
1.9 Sikarin allowed shareholders to vote and elect each
director replacing those whose term had expired. Sikrain proposed
each candidate for shareholders to vote one after another.
Director whose term had expired were not present in the AGM
to allow shareholders to express their opinion freely.
1.10 After the AGM, Sikarin discosed resolution
reached in the AGM and number of vote cast in the Sikarin’s
website one day after the AGM date, prepared minutes of the
AGM and handed them to SET within 14 days after the AGM
and published the minutes of the AGM in the Sikarin’s website
so that shareholders might see the complete resolutions in the
a timely manner.
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2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ สร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย
ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน
หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยไม่คำ�นึงถือเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ฐานะทาง
สังคม ความพิการ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้มีการจัด
เตรียมที่นั่งสำ�หรับผู้พิการไว้ในจุดที่สะดวกที่สุด และบริษัทฯ ได้ดำ�เนิน
การต่างๆ เช่น
2.1 บริษทั ฯ ได้ให้ผถู้ อื หุน้ มีโอกาสในการเสนอเรือ่ งทีเ่ ห็นว่าสำ�คัญ
และควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อนวันการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมี
คุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติได้ในเว็บไซต์
ของบริษัทฯ (www.sikarin.com)
2.2 ผู้ ถื อ หุ้ นทุกรายได้รับ ข้อมูลประกอบวาระการประชุม
เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อแจ้งวาระการประชุม
พร้อมความคิดเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงเอกสาร
ประกอบต่างๆ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มีขอ้ มูลเพียงพอในการตัดสินใจ และเพือ่ ให้
ผู้ถือหุ้นสามารถได้ใช้สิทธิได้เต็มที่ โดยประกาศล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 30 วันก่อนถึงกำ�หนดวันประชุมสามัญผู้ถ ือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษทั ฯ โดยหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะมีทงั้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพือ่ อำ�นวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ ต่างชาติ
2.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือ
บุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน และออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทฯ ได้
จัดทำ�หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำ�หนดทิศทางการ
ออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำ�หนด และผู้ถือหุ้น
ยังสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์บริษทั ฯ ได้
อีกด้วย
2.4 บริษทั ฯ กำ�หนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตาม
จำ�นวนหุ้นที่ถืออยู่และได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน
ในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง รวมถึงผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมในการ
แสดงความคิดเห็นและตัง้ คำ�ถามในทีป่ ระชุม
2.5 กรรมการและผูบ้ ริหาร จะเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ แสดง
ความคิดเห็นหรือตอบคำ�ถามตลอดการประชุม รวมถึงมีการบันทึกประเด็น
ถามตอบและข้อคิดเห็นต่างๆ ไว้ในรายงานการประชุม เพื่อที่ผ้ถู ือหุ้นจะ
สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง
2.6 บริษทั ฯ มีการดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในของกรรมการและผู้
บริหาร โดยคณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำ หนดให้มกี ารดำ�เนินการต่างๆ เพือ่
เปิดเผยและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ หรือการทำ�รายการที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ หมาย
ถึงกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานในหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทีไ่ ด้ลว่ งรูข้ อ้ มูล
รวมทัง้ คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะของบุคคลดังกล่าว

• บริษัทฯ ถือเป็นหน้าที่พื้นฐานของกรรมการและพนักงานทุก
ระดับที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของตน การปฏิบัติต่อบริษัทฯ ผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม จะต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และเที่ยงธรรม โดยจะมีการกำ�หนดข้อห้ามทั้งของผู้บริหารและ
พนักงานทั่วไป และบทลงโทษพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อันอาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไว้ในข้อบังคับและระเบียบการบริหารงาน
บุคคลของบริษัทฯ
• กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ จะต้องรักษาข้อมูล
ภายใน ไม่เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอก อันจะนำ�ไปสู่การแสวงหาผล
ประโยชน์ในทางมิชอบ หรือไม่นำ�ข้อมูลที่เป็นความลับไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตน
• ข้อตกลงหรือข้อมูลต่างๆ ที่บริษัทฯ ทำ�กับคู่สัญญา ถือเป็น
ความลับ ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลอื่นได้ ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจาก
บริษัทฯ และคู่สัญญาเท่านั้น
• กำ�หนดระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้
บริหาร และพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดทำ�ข้อมูลทางการเงิน โดยกำ�หนด
ระยะเวลาห้ามการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั เป็นเวลา 30 วัน ก่อนมีการ
เปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและ 45 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำ�ปี
และสิน้ สุดระยะเวลางดเว้นการซือ้ ขายหลักทรัพย์หลังจากทีบ่ ริษทั ฯ ได้เปิดเผย
งบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเป็นเวลา 24 ชัว่ โมง เพือ่ ความทัดเทียม
กันในการเข้าถึงข้อมูล โดยบริษทั ฯ จะแจ้งเตือนให้กรรมการและผูบ้ ริหารรับ
ทราบล่วงหน้าก่อนถึงระยะเวลาดังกล่าว
• กรรมการและผู้ บ ริ ห ารตามนิ ย ามกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ มีหน้าที่จัดทำ�และรายงานการซื้อ-ขาย-โอน-รับโอน หลัก
ทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 3 วันทำ�การหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงมา
ยังบริษัทฯ โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัททำ�หน้าที่
รวบรวมรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้
บริหารดังกล่าว เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมคณะ
กรรมการบริษัทเป็นประจำ�ทุกครั้งที่มีการประชุม
2.7 บริษัทฯ มีการกำ�หนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำ�รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งว่าผูบ้ ริหารและผูม้ สี ว่ นได้เสียจะไม่สามารถเข้ามี
ส่วนในการอนุมตั ริ ายการดังกล่าว ซึง่ รายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบตั ิ
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อ
บังคับ ประกาศ คำ�สัง่ หรือข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นอกจากนี้ บริษทั ฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูส้ อบบัญชี หรือ
ผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระ แล้วแต่กรณี พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเกีย่ วกับ
ความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำ�รายการ ทั้งนี้
รายการระหว่างกันได้กระทำ�อย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตาม
ปกติธุรกิจการค้า และจะทำ�การเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีที่กำ�หนดโดยสมาคมผู้
สอบบัญชีแห่งประเทศไทย
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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 proposed issues
relatively significant to be included in the AGM agendas or
propose someone knowledgeable, capable and qualified as
candidates for directorship before the AGM. Shareholders can
refer to the principles and procedures in the Sikarin’s website
(www.sikarin.com).
2.2 Every shareholder received information and AGM
agendas before the AGM along with the Board’s opinions on
each agenda as well as related documents for shareholders to
have sufficient information to make decision and exercise their
rights. Shareholders were notified in advance of documents
they had to bring to the AGM in order to maintain their rights
to attend the AGM and cast their votes. The notification was
given at least 30 days before the AGM through Sikarin’s website.
The notification to attend the AGM will be available in both
English and Thai to provide convenience for foreign investor.
2.3 In case that shareholder was unable to attend the
AGM in person, he/she could assign a proxy to an independent
director or anyone else to attend the AGM and cast votes on
his/her behalf using a proxy form sent to shareholders along
with the notification for the AGM. Sikarin had designed a proxy
in which shareholders could direct their votes to their wished
in accordance with the forms, specified by the Ministry of
Commerce. Shareholders could also download proxy forms
from Sikarin’s website
2.4 Sikarin’s voting rights were based on the number
of shares held and each share carried one vote and it is the
shareholders equal right to voice comments and raise question
at the meeting.
2.5 Directors and the management shall join the
shareholders meeting to voice comments or answer any
questions during the whole meeting, whereas questions and
answers, as well as comment shall be recorded and included
in the meeting report, for the Shareholders reference in the
future.

2.6 Sikarin paid special attention to accessibility and
use of information by directors and the management. The Board
required directors, the management, and the staff who got
access to the information as well as their spouse and children
under sui juris to disclose information and prevented incorrect
use of such information or made a transaction that might cause
a conflict of interest.
• It is the primary duties of directors and the staff at any
levels to perform their duties according to the assignments given
to them. Treatment to the company, stakeholders, the public
and communities shall proceed based on integrity, honestly and
fairness. Prohibitions were set forth in the Articles of Association
and HR regulations for the management and general staff to
comply and penalties to employees who caused a conflict of
interest.
• Directors, the management and the staffs of all
levels must preserve the internal information and not to disclose
it to any outside persons, which may lead to unjust attempts
of getting benefits, or not use confidential information for the
purposes of personal benefit.
• Various agreements and other information, which
Sikarin has made with the contract partners, is confidential and
may not be disclosed to other parties, except upon receiving
permission from Sikarin and contract partners only.
• A period in which directors, the management and
the staff involved with preparation of the financial data were
not allowed to trade securities: They were not allowed to
trade Sikarin’s securities 30 days before disclosure of quarterly
financial data and 45 days before disclosure o the annual
financial data. That prohibition period ended 24 hours after
Sikrain had disclosed its financial data to SET to ensure equality
in getting access to the Sikarin’s data. Sikarin would notify the
directors and management before those periods.
• Directors and the management as defined by the
Securities and Exchange Commission referred to those
responsible for preparing and reporting securities trading and
transferring in 3 days after the deal to Sikarin. The Board has
assigned the Company secretary to compile those securities
movements made by directors and the management and table
them as an agenda at every Board’s meeting for the board’s
acknowledgement.
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2.7 Conflict of interest due to related transaction,
which someone might object that the management and
stakeholders should not be involved with approval of those
transactions. Related transaction must follow the rules and
regulation of Stock exchange of Thailand, SET’s regulations,
notifications, orders and requirements. In addition, Sikarin had
the Audit Committee or auditors or independent specialist,
whichever the case might be, to check and offer opinion about
the pricing and the appropriateness of those transactions. All
the related party transactions were featured in the notes to
financial statements according to the recognized accounting
standards, specified by the institute of certified accountants
and auditors of Thailand (ICAA).

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญกับสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ไม่วา่
จะเป็นสิทธิทกี่ �ำ หนดโดยกฎหมาย หรือโดยข้อตกลงและพัฒนากลไกการมี
ส่วนร่วมของผู ้ม ีส ่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการดำ�เนินงานของ
บริษัทฯ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน และ
คณะกรรมการบริษัทได้กำ�กับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่น
ได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาค
อย่างเคร่งครัด ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ สังคม
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบายและการปฏิบัติต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้
• ผู้ถือหุ้น / นักวิเคราะห์
บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นหรือนักวิเคราะห์ได้ใช้สิทธิขั้น
พื้นฐานของตน และมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือนัก
วิเคราะห์โดย ตระหนักในความสำ�คัญต่อการรักษาระดับฐานการเงินให้
มีความ แข็งแกร่ง มีผลการดำ�เนินงานที่ดีมีการเจริญเติบโตของบริษัทฯ
อย่างยั่งยืน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะ
ทำ�ให้ผลประกอบการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นอกเหนือไปจากสิทธิพื้นฐาน สิทธิที่กำ�หนดไว้ในกฎหมาย ข้อ
บังคับบริษัท เช่น สิทธิในการตรวจสอบจำ�นวนหุ้น สิทธิในการรับใบหุ้น
สิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการ
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับ
ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว บริษัทยังมีการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่าง
ครบถ้วน เท่าเทียมกันและทันเวลา และให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ในการเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นต่างๆ เกีย่ วกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ในฐานะเจ้าของบริษทั
อย่างอิสระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

• พนักงาน
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อการเพิ่มศักยภาพขององค์กรในการ
ดึงดูดผูท้ มี่ คี วามรู้ ความสามารถเข้าร่วมงานกับบริษทั ฯ รวมทัง้ เพิม่ ศักยภาพ
ในการรักษาบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ค่าให้อยูป่ ฏิบตั งิ านกับบริษทั ฯ ในระยะยาว ซึง่
ในการบริหารบุคลากรจะให้ความสำ�คัญ 4 ด้าน ดังนี้
- การพัฒนาและการสร้างโอกาสเติบโตแก่พนักงาน
บริษทั ฯ มีนโยบายมุง่ มัน่ พัฒนาองค์กร เสริมสร้างวัฒนธรรมและ
บรรยากาศการทำ�งาน ส่งเสริมการทำ�งานเป็นทีม โดยให้ผลตอบแทนทีเ่ ป็น
ธรรม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ และความสามารถของ
พนักงาน ดูแลความปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อมการทำ�งาน บริษทั ฯ
ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานอย่างเท่าเทียมกัน มีคมู่ อื ปฏิบตั แิ ละกฎระเบียบ มีระบบ
งานทีช่ ดั เจนและดำ�เนินงานตามระบบโดยเปิดเผยด้วยความเหมาะสมและ
เป็นธรรม ให้ความสำ�คัญในการพัฒนาความสามารถของพนักงานให้เกิด
ศักยภาพในการปฏิบัติอย่างมืออาชีพ มีการอบรมวิชาการทั้งภายในและ
ภายนอกในแขนงต่างๆ อย่างสม่ำ�เสมอ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความรู้และความ
สามารถ ทักษะปฏิบตั งิ าน ทักษะการบริหาร ตลอดจนทักษะทางเทคนิคของ
พนักงาน เพือ่ ให้พนักงานสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
โดยบริษทั ฯ ได้มงุ่ เน้นให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกระดับร่วมกันกำ�หนดแผน
งานให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายขององค์กร ซึง่ คณะกรรมการและ
ระดับผูบ้ ริหารมีการประชุมหารือและกำ�หนดวิสยั ทัศน์องค์กร และถ่ายทอด
ไปยังพนักงาน ซึง่ พนักงานทุกระดับได้ก�ำ หนดวัตถุประสงค์และตัวชีว้ ดั (Key
Performance Indicators: KPI) ถ่ายทอดลงมาตั้งแต่ระดับองค์กร หน่วย
งาน และพนักงาน เพือ่ เป็นกรอบการปฏิบตั งิ านและมาตรฐานการประเมิน
ผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน มีความทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีและ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล
- การบริหารค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
บริษทั ฯ จัดให้มคี ณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
ประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายบริหารและตัวแทนฝ่ายพนักงาน ร่วมกันตรวจ
ตรา ควบคุมดูแลและเสนอแนะการจัดสวัสดิการที่เพียงพอและเหมาะสม
แก่พนักงาน มุ่งมั่นให้มีสวัสดิการของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและมั่นคงต่อ
การดำ�รงชีพของพนักงานและครอบครัว เสริมสร้างให้พนักงาน อยู่ภายใต้
สภาพแวดล้อมในการทำ�งานที่ดี มีความปลอดภัย จัดกิจกรรมเพื่อให้ความ
รู้ และส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่พนักงานและผูร้ บั เหมาทัง้ ในภาคทฤษฎี
และปฏิบตั เิ พือ่ เตรียมความพร้อมรองรับการเกิดสถานการณ์จริงเป็นประจำ�
ทุกปี เช่น การซ้อมอพยพกรณีเกิดอัคคีภัย เป็นต้น
- การสื่อสาร
บริษัทฯ ยังให้ความสำ�คัญกับการสื่อความข้อมูลต่างๆ เกี่ยว
กับการดำ�เนินงานของบริษัทฯ อย่างทั่วถึง และเปิดโอกาสให้พนักงานมี
ช่องทางในการเสนอข้อคิดเห็นต่อผู้บริหารโดยตรง เช่น โครงการ “พบ
กัน สร้างสรรค์องค์ก ร” โครงการผู้บริหารพบปะพนัก งาน เพื่อ พูดคุย
สอบถามปัญหาต่างๆตลอดจนให้คำ�ปรึกษา รับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ
จากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียม และให้กำ�ลังใจในการปฏิบัติงานแก่
พนักงานทุกคนเพื่อให้พนักงานเข้าใจทิศทาง
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นโยบายและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเน้นการสื่อสารเชิงรุกเป็นสำ�คัญ
ด้วยตระหนักว่า พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นหนึ่ง
ปัจจัยสำ�คัญ ที่นำ�มาซึ่งการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ
- การสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร
ด้วยลักษณะงานของโรงพยาบาล จะมีความหลากหลายมาก
ด้านบุคลากร ทั้งระดับการศึกษา รายได้และช่วงอายุ โดยนโยบายขอ
งบริษัทฯ จะมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ และทุกวิชาชีพ เคารพ
และให้เกรียติซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน โดยไม่ให้นำ�ความแตกต่าง
ส่วนบุคคลมาเป็นเงื่อนไข เพื่อให้บรรลุนโยบายดังกล่าว บริษัทฯจึงได้จัด
กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรระหว่างผู้บริหารและพนักงาน
ในหน่วยงานเดียวกัน โดยจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เกิดความคุ้นเคย
เป็นกันเองในการทำ�งานและมีความเป็นหนึ่งเดียวมากที่สุด
• ลูกค้า
บริษทั ฯ มีนโยบายมุง่ มัน่ สร้างความพึงพอใจและความเชือ่ มัน่ ใน
การเข้าใช้บริการของลูกค้า และบริการทีด่ มี คี ณ
ุ ภาพในระดับราคาทีเ่ หมาะ
สม และยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยการให้โรงพยาบาล
ได้รับการรับรองระบบคุณภาพทางการรักษาพยาบาล JCI (Joint Commission International) จากประเทศสหรัฐอเมริกา และ HA (Hospital
Accreditation) จากกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนคุณภาพอืน่ ๆ เช่น ISO
9001, ISO 14001 (สิ่งแวดล้อม) เป็นต้น
บริษัทฯ ให้บริการแก่ลูกค้าหรือผู้ป่วยอย่างมีจริยธรรมและใน
ระดับคุณภาพที่สูงสุด โดยคำ�นึงถึงความปลอดภัยและความพึงพอใจของ
ลูกค้า บริษทั ฯ มีคณะกรรมการในการพิทกั ษ์สทิ ธิลกู ค้า นอกจากนี้ บริษทั ฯ
มีส่วนที่ดูแลและพัฒนาคุณภาพของการบริการอย่างต่อเนื่อง โดยคำ�นึง
ถึงความต้องการและความคิดเห็นพร้อมทั้งรับข้อร้องเรียนของลูกค้า ทั้ง
การติดต่อโดยตรง เช่น การเข้าร้องเรียนเป็นตันและการติดต่อผ่านสือ่ สาร
สนเทศ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์บริษัท Social Network เป็นต้น
โดยจะมีการจัดประชุมของผูบ้ ริหารทุกวัน เพือ่ ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องนำ�
ข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนของลูกค้าไปปรับปรุงแก้ไข ให้ลูกค้าเกิดความ
พอใจสูงสุด
• คู่แข่ง
บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่แข่งให้สอดคล้องกับหลักสากล
ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้าและ
ยึดถือกติกาของการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยไม่แสวงหาข้อมูล
ทีเ่ ป็นความลับทางการค้าของคูแ่ ข่งด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่สจุ ริตหรือไม่เหมาะสม
ไม่กระทำ�การใดๆ ทีเ่ ป็นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาของผูอ้ นื่ หรือคูแ่ ข่ง
ทางการค้า ไม่ทำ�ลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาบริษัทคู่แข่งด้วย
ความไม่สุจริตและปราศจากข้อมูลความเป็นจริง
• คู่ค้า
บริษัทฯ มีนโยบายที่คำ�นึงถึงความเสมอภาคเท่าเทียม ความ
เป็นธรรมและความซื่อสัตย์ในการดำ�เนินธุรกิจ โดยการปฏิบัติตามข้อ
ตกลงที่ให้หรือทำ�ไว้กับคู่ค้าหรือบริษัทคู่สัญญาทุกประการ ซึ่งบริษัทฯ มี
ขั้นตอนการประมูลงาน การต่อรองราคา การคัดเลือกผู้รับเหมาและการ
เข้าทำ�สัญญาต่างๆ ที่โปร่งใสและตรงไปตรงมาโดยทุกลำ�ดับขั้นตอน

จะมีคณะกรรมการเข้าร่วมพิจารณาทุกครัง้ นอกจากนี้ ข้อตกลงหรือข้อมูล
ต่างๆ ที่บริษัทฯ ทำ�ร่วมกับคู่ค้าจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ และไม่นำ�
ข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เว้นแต่ได้
รับความยินยอมจากคู่ค้า
• เจ้าหนี้
บริษทั ฯ มีนโยบายยึดถือปฏิบตั ทิ ดี่ แี ละเป็นธรรม ตามข้อตกลง
และเงือ่ นไขทีม่ อี ยูก่ บั เจ้าหนีโ้ ดยเคร่งครัด รวมถึงการชำ�ระคืนตามกำ�หนด
เวลา ทำ�หน้าทีอ่ นั พึงมี ต่อเจ้าหนีท้ กุ รายตามเงือ่ นไขข้อกำ�หนดของสัญญา
ตลอดจนไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะทำ�ให้เจ้าหนี้เกิดความเสีย
หาย และหากมีเหตุอันจะทำ�ให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา
บริษัทฯ จะทำ�การแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดัง
กล่าวร่วมกัน
• สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มีนโยบายให้ความสำ�คัญกับการดำ�เนินภารกิจเพื่อ
ประโยชน์และรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้อม ทัง้ ในด้านความ
ปลอดภัย คุณภาพชีวิต มีการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ตระหนักถึงคุณภาพชีวติ ของชุมชนและสังคมโดยรวม โดยบริษทั ฯ มีการให้
งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง การบำ�เพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ต่างๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่
เป็นภัยต่อสังคมหรือศีลธรรมอันดีงาม บริษัทฯ มีระบบรับข้อร้องเรียน
ข้อเสนอแนะจากชุมชนโดยรอบ รวมถึงดำ�เนินการตรวจสอบสาเหตุและ
ปรับปรุงแก้ไข บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกรอบในระบบบริหารคุณภาพ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อมและดำ�เนินการตามมาตรฐาน
ต่างๆ เช่น ISO 14001 เป็นต้น รวมทั้งในเรื่องการประหยัดพลังงานด้วย
การเข้าโครงการอนุรักษ์พลังงาน
บริษัทฯ ได้แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(Corporate Social Responsibility: CSR) ดังแสดงในหัวข้อผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมเพื่อสังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม ใน
รายงานประจำ�ปี
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3. Stakeholders’ roles

Sikarin paid special attention to the rights of every
group of stakeholders, whether they are rights in the law or by
an agreement, and development mechanisms for the stakeholders
to be more participative in Sikarin’s business operation to ensure
sustainable corporate growth. The Board of Directors made sure
that stakeholders be protected and treated equally whether
they are shareholders, employees, clients, competitors,
trading partners, creditors, societies, communities and the
environment. Sikarin had introduced the following policies
and guidelines to trade stakeholders:
• Shareholders / Analyst
Sikarin wanted shareholders or analysts to exercise
their fundamental rights and was committed to maximize
shareholder’s satisfaction by focusing on keeping the financial
status in a strong position, good operating results and sustainable
corporate growth in order to maintain every shareholder’s
interest. Sikarin also aimed to have steady operating growth.
In addition to those fundamental rights and rights
specified in the law and Articles of Association such as rights
to check the number of shares, rights to obtain share certificates,
rights to attend and cast votes in the AGM, rights of free
expression in the AGM as well as rights to received fair return,
SIkarin offered data to shareholders on an equal and on-time
basis and allowed shareholders to freely offer their opinions
concerning Sikarin’s business operation in the AGM as an owner
on the Company.

• Employees

Sikarin pays special attention to how to attract
qualified and capable person to work for the Company and
how to maintain quality people in the organization. Sikarin has
focused on the 4 following key areas:
- HR development and Career Growth
Sikarin is committed to organizational development,
cultural reinforcement and productive working environment
through the promotion of team spirit, fair compensation
depending on corporate performance and each individual’s
competency, safely and proper working ambience. Sikarin
also treats employees equitably and provides a clear working
handbook with open, proper and fair rules and regulations in
addition to the promotion of staff development and growth
with regular in-house and outside training.

Employees are encouraged to develop their operational, managerial
and technical skills so that they may work even more efficiently.
Sikarin encourages that management and staff at every level to
jointly map out their work plan in line with the organizational
direction and goals. The Board of Directors and executives
have worked out the organization’s vision and shared it with
all the staff in order to figure out their objectives, metrics and
Key Performance Indicators (KPI) as an evaluation framework,
up to date and compliant with the changing technology and
international standards.
- Compensation and Benefit Management
Sikarin has set up a welfare committee, comprising
representatives from the management and staff to jointly figure
out, oversee and make suggestions to have proper and sufficient
welfare benefits to employee with objectives of providing fair
welfare benefits sufficient to cover the costs of living of the
employees and their family. Sikarin makes sure that the staff
work in a pleasant and safe ambience, providing knowledge of
safety to them and contractors both theoretically and practically
to be well prepared for any emergency situation on an annual
basis, for instance, a fire fight and evacuation drill.
- Communication
Sikarin pays special attention to communicating the
organization’s relevant information to employees or providing
channels for employees to directly propose their opinion to
senior executives, i.e. “ meeting on anther for better organization” or
“executive meeting with the staff” projects for senior executives
to meet with operational staff to discuss general issues, provide
consultation and boosts their morale or hear the staff’s views
with an aim for all the staff to understand corporate policy and
procedures. With an aggressive communication strategy, Sikarin
fully realizes the employees are precious resources, who are
key to the organization’s sustainable growth.
- Staff Relationship
With the nature of hospital operation featuring a
variety of personnel with different educational backgrounds,
revenues and age ranges. Sikarin wishes all of the staff regardless
of professions or levels to respect one another and not to set
conditions due to individual differences. To achieve such goals,
Sikarin has held activities to strengthen relationship between
executives and operational staff for them to get acquainted
with one another and work in harmony and unity.
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• Clients
Sikarin is committed to customer satisfaction and
confidence in its medical services at reasonable rates and
upgrading its standards through such certifications and Joint
Commission International (JCI) form the United State of America
and Hospital Accreditation (HA) from Thailand’s Ministry of
Public Health in addition to other quality and environmental
certifications, ISO9001, ISO 14001 (Environmental), etc.
Sikarin provided medical services to its clients and
patients at high ethic and quality, focusing on client’s safety
and satisfaction. In addition, Sikarin had set up a committee
protecting its service quality after hearing needs and opinions
or complaints from the clients through direct communication
in person or other media (Telephone, fax, website, social
network, and etc.) Meeting of the management shall be
conducted daily, where the relevant departments may present
Customer’s comments or complaints in order to take corrective
action and provide for the utmost satisfaction of the customers.
• Competitors
Sikarin had a clear policy towards competitors according
to the international principles and legal framework concerning
competitor treatment as well as free and fair competition, not
to seek competitor’s confidential information through dishonest or
improper methods, not to violate other people’s or competitor’s
intellectual property, not to tarnish competitor’s reputation
through groundless allegations.
• Trading Partners
Sikarin esteemed equality, fairness and integrity in
its business operation by honoring agreements made with
its trading partners or service providers. Sikarin had clear-cut
bidding procedures, price negotiations, selection of contractors
and signing in agreements, which were all transparent and
straightforward. A committee would be formed to monitor all
the procedures. Moreover, agreements and other information,
made by Sikarin jointly together with trading partners shall
be treated as confidential, and may not be used for personal
benefit or benefit or related persons, except upon receiving
permission from trading partners.

• Creditors
Sikarin had a policy of strictly honoring fair agreements
and conditions, made with its creditors as well as payback schedule
and other obligations in the agreements. Sikarin would not cover
data or facts that might cause damage to its creditor. In case,
Sikarin seemed unable to fulfill its obligations, it would notify
its creditors in advance to find solution together.
• Society, Communities, and the Environment
Sikarin had a policy of promoting activities for social,
community and environmental benefits in relations to safety,
quality of life and energy efficiency, focusing on the quality of life
of people in society. Sikarin had set aside a budget to support
such public and charity activities, and strictly complied with
the quality management system, safety, occupational health
and environment and environmental standards of ISO 14001 as
well as energy saving by joining an energy conservation project.
In any event, Sikarin shall not support any activities, which are
hazardous to the society or good morals.
Sikarin has established a procedure of regularly receiving
complaints and suggestions from the communities, 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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นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ดำ�เนินธุรกิจ
ด้วยความเป็นธรรม มีคุณธรรม สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นในความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้บคุ ลากร
ทุกระดับในบริษัทฯ มีจิตสำ�นึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูป
แบบเพื่อให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงได้
กำ�หนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ขึน้ โดยเนือ้ หาบางส่วนได้
ถูกเขียนไว้ใน “จริยธรรมธุรกิจและจริยธรรมองค์กร” ที่บริษัทฯ ได้จัดทำ�
ขึน้ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ฉบับนีถ้ กู จัดทำ�ขึน้ เพือ่ กำ�หนด
ความรับผิดชอบและแนวปฏิบตั ใิ นการดำ�เนินการทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
ในปีพ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ่ง
ในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
(Collective Action Coalition Against Corruption) จัดโดย สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุน
ไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่อง
เที่ยวแห่งประเทศไทย

Anti-Corruption Policy
Sikarin Public Company Limited has been conducting
business based on principals of fairness, good morals, honesty,
transparency, strictly adhering to the social responsibility and
each interested party, as well as supporting and promoting
employees of all levels to accept attitude of resistance to
corruption in all forms for sustainable growth of Sikarin. The
Board of Directors has issued the Anti-Corruption Policy, whereas
some subjects have been included in the “Business ethics
and corporate ethics”. Sikarin has issued this edition of Anti Corruption Policy to define responsibilities and regulations of
appropriate actions for resisting corruption in all forms.
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.

คำ�นิยามตามนโยบาย
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
การทุจริตหรือคอร์รัปชั่น หมายถึง การปฏิบัติหรือกระทำ�การ
ใดๆ เช่น การให้หรือรับ การนำ�เสนอ การเรียกร้อง การติดสินบน ทั้งที่เป็น
เงิน สิง่ ของ ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อนื่ ใดกับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือบุคคลที่ทำ�ธุรกิจกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อ
ให้บคุ คลดังกล่าวปฏิบตั หิ รือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าที่ เพือ่ ให้ได้มาหรือรักษา
ไว้ซงึ่ ผลประโยชน์อนื่ ใดทีไ่ ม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีทกี่ ฎหมาย
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น หรือจารีต
ทางการค้า ให้กระทำ�ได้
การช่ ว ยเหลื อ ทางการเมื อ ง หมายถึ ง การให้ เ งิ น สิ่ ง ของ
ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นการช่วยเหลือหรือสนับสนุนแก่
พรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทางการเมือง
กิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

DefinitionsintheAnti-CorruptionPolicy
Corruption – means activities or any actions, such as
giving or accepting, offering, requesting bribes, as in form of money,
articles, property or any other benefits with a government officer,
government office, or any person, engaged in business with the
Company, both direct and indirect in order that the said person
performs or chooses not to perform his/her duties in order
to procure or to retain any benefits, which are inappropriate
in business ways, except in cases when the law, regulations,
announcements, rules, traditions and local customs or trade
practices allow for such acts.
Political assistance – means providing money, articles,
property of any other benefits as a means of help or support to
a political party, a politician or a person, whose duties are relevant
to politics, political activities, both directly and indirectly.
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นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

The Anti–Corruption Policy

หน้าที่ความรับผิดชอบ

Duties and Responsibilities

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ จะไม่กระทำ�
การอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งทางตรงและทาง
อ้อม ต่อตนเอง ครอบครัว คนรู้จัก รวมถึง หน่วยงานของรัฐและหน่วย
งานเอกชนที่บริษัทฯ ได้ทำ�ธุรกิจด้วย และให้มีการสอบทานและทบทวน
การปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น อย่ า งสม่ำ� เสมอ เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการพิจารณา กำ�หนดนโยบาย กำ�กับดูแล ติดตาม สอบทานให้มรี ะบบที่
สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ให้บริษทั ฯ
บรรลุวัตถุประสงค์ในการนำ�นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไป
ปฏิบัติ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทหน้าที่และความรับผิด
ชอบในการพิจารณานโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้มีความ
เหมาะสมกับธุรกิจ สภาพแวดล้อมของบริษ ัทฯ รวมถึงทบทวนความ
เหมาะสมในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ในการสอบทานระบบ
รายงานทางบัญชีการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การประเมินความ
เสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานต่างๆ มีการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมายและมีความเสี่ยงที่จะเกิดการ
ทุจริตน้อยที่สุด
3. กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการ มีบทบาท
หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการนำ � นโยบายการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
คอร์รปั ชัน่ ไปปฏิบตั ิ สือ่ สารแก่พนักงานทุกระดับและผูท้ เี่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้
มีความรูค้ วามเข้าใจในนโยบายดังกล่าว รวมถึงทบทวนความเหมาะสมของ
นโยบายฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ
หรือข้อกำ�หนดของกฎหมาย เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
4. หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิด
ชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการ
ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่เหมาะสม และเสนอ
รายงานการตรวจสอบการประเมินความเสีย่ งเกีย่ วกับการทุจริตคอร์รปั ชัน่
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

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.
1. It is the Board of Directors’ duty and responsibility
to consider, establish policies, control, monitor and verify the
effectiveness of system, which supports resistance to corruption,
so the Company may achieve the goals of implementing the
Anti-Corruption policy.
2. It is the Audit committee’s duty and responsibility
to consider a Anti–Corruption policy, which is appropriate for
the business, Company’s environment, as well as to verify
the appropriateness in amending the Anti – Corruption policy.
Moreover, it is also the Audit committee’s duty to re-examine
the system of financial and accounting reports, internal control
system, and corruption risk management in order to assure that
various departments are working effectively and in accordance
with the Law and the risks of corruption are minimal.
3. Managing Director, Executives and management division
shall have the duty and responsibility of implementing the Anti –
Corruption policy, conveying the Policy to the Employees of all
levels and relevant persons in order to spread knowledge and
understanding of the said policy, as well as verify the Policy’s
appropriateness and accordance with changes in the business,
rules, regulations or requirements of the Law to further report
to the Audit Committee.
4. Internal audit departments shall have the duty and
responsibility to check and verify the work in progress, so that
it conforms to the plan of internal control, in order to ensure
the control system is adequate and to report the results of
corruption risk management inspection to the Audit Committee.
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แนวทางการปฏิบัติ

ช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงผู้ที่
เกีย่ วข้อง ต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ นโยบาย
การกำ�กับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและจริยธรรมองค์กร และข้อบังคับ
บริษทั อย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ทัง้
ทางตรงและทางอ้อม
2. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่กระทำ�การใดๆ อันแสดงถึงการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนปฏิบัติ
งานทัง้ ทางตรงและทางอ้อม เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ผลประโยชน์ในทางมิชอบ โดย
บริษัทฯ กำ�หนดให้การให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำ�นัล หรือ
ประโยชน์อื่นใด ต้องเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติและการ
กระทำ�ในวิสัยที่สมควรเหมาะสม โดยต้องไม่มีมูลค่าเกินสมควรหรือนำ�ไป
สู่การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน ซึ่งอาจนำ�ไปสู่การทุจริต
คอร์รัปชั่น
3. การบริจาคเพื่อการกุศล โดยใช้เงิน สิ่งของ หรือทรัพย์สินขอ
งบริษทั ฯ จะต้องกระทำ�ในนามบริษทั ฯ เท่านัน้ โดยต้องบริจาคให้แก่องค์กร
ที่เชื่อถือได้ มีใบรับรองอย่างถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ และต้องดำ�เนิน
การผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ
4. การสนับสนุน โดยใช้เงิน สิ่งของ หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ
เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ จะต้องระบุชื่อในนามบริษัทฯ เท่านั้น โดย
ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ และต้องดำ�เนิน
การผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ ทั้งนี้ การเบิกจ่ายต้องระบุ
วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและมีหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้
5. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่กระทำ�การใดๆ ที่แสดงให้เห็น
ว่าไม่เป็นกลางทางการเมือง โดยห้ามให้การสนับสนุนหรือการกระทำ�อัน
เป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง ทั้งทางตรงและทาง
อ้อม รวมถึงไม่ใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ เพื่อการดำ�เนินการที่เกี่ยวข้องกับ
การเมือง ที่แสดงให้เห็นถึงการไม่เป็นกลางทางการเมือง
6. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบการ
กระทำ�ทีเ่ ข้าข่ายการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ โดยต้องแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบรับทราบ และให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
7. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคลากร หรือ
บุคคลอืน่ ใดทีแ่ จ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรือ่ งการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือใน
การรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ จะไม่ลงโทษ ลดตำ�แหน่ง หรือ
ให้ผลทางลบแก่บุคคลที่แจ้งเบาะแส
8. ผูท้ ก่ี ระทำ�การทุจริตคอร์รปั ชัน่ เป็นการกระทำ�ผิดกฎระเบียบ
ข้อบังคับ และจริยธรรมของบริษทั ฯ จะต้องได้รบั การพิจารณาทางวินยั ตาม
ระเบียบบริษัทฯ ที่กำ�หนด และถ้าเป็นการกระทำ�ผิดกฎหมาย จะต้องรับ
โทษทางกฎหมายด้วย
9. บริษัทฯ มีการจัดทำ�การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ รวมถึงการจัดลำ�ดับความสำ�คัญ และกำ�หนดมาตรการทีเ่ หมาะสม
รวมถึงติดตาม ตรวจสอบผลของมาตรการดังกล่าว
10. บริษทั ฯ กำ�หนดให้ผบู้ ริหารเป็นผูต้ ดิ ตาม ควบคุมให้พนักงาน
ทุกระดับและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพนักงานภายใต้การบังคับบัญชา มี
ความรูค้ วามเข้าใจ และปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
อย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส เพื่อ
รับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับหรือมี
ความเสีย่ งทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบจากการกระทำ�ทีเ่ กีย่ วกับการทุจริตคอร์รปั ชัน่
ของบุคลากรของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม โดยคณะกรรมการ
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารับเรื่องร้องเรียนหรือ
เบาะแสในการทุจริตคอร์รัปชั่น ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้อง
เรียนหรือเบาะแส พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ
ได้ 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

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน
หรือเบาะแส
บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเป็น
ความลับ โดยจะจำ�กัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำ�เนินการตรวจ
สอบเรือ่ งร้องเรียนเท่านัน้ ทีส่ ามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว ในกรณีทผี่ แู้ จ้งเรือ่ ง
ร้องเรียนหรือเบาะแสเป็นบุคลากรของบริษทั ฯ จะได้รบั การคุม้ ครองทีเ่ หมาะ
สมและเป็นธรรมจากบริษัทฯ เช่น ไม่มีการลดตำ�แหน่งงาน การพักงาน
การเลิกจ้าง การข่มขู่ หรือการกระทำ�อื่นใดที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้แจ้งดังกล่าว
กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีบทบาทหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจมอบ
หมายให้ผู้บริหารที่ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้รับการแจ้งเรื่องร้อง
เรียนหรือเบาะแสทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ทำ�หน้าทีแ่ ทนในการใช้ดลุ ยพินจิ
สั่งการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส พยาน
และบุคคลที่ให้ข้อมูล เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าว
เพือ่ เป็นการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ให้
บุคลากรของบริษทั ฯ ได้ทราบอย่างทัว่ ถึง บริษทั ฯ ได้น�ำ นโยบายดังกล่าวเผย
แพร่ผา่ นช่องทางการสือ่ สารของบริษทั ฯ เช่น Intranet (ช่องทางการสือ่ สาร
ภายในบริษทั ฯ) เว็บไซต์บริษทั ฯ รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำ�ปี (56 – 1)
และรายงานประจำ�ปี (56 – 2) รวมถึงจัดให้มกี ารสือ่ สารแก่พนักงานใหม่เพือ่
ให้ทราบนโยบายดังกล่าว ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะทบทวนนโยบายการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน่ เป็นประจำ�ทุกปี เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงธุรกิจ
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Rule of Implementation

1. Directors, Executives and Employees of all levels,
as well as relevant persons must act according to the Anti Corruption Policy, Corporate Governance Policy, Business ethics
and corporate ethics, as well as Company’s regulations with
utmost strictness, and must not get involved with corruption
either directly or indirectly.
2. Sikarin’s personnel must not commit any action,
denoting corruption–give and accept bribes to and from any
interested party for any work related issues, both directly and
indirectly, in order to gain unjust benefits. Whereas the Company
has established, that giving or accepting gifts, souvenirs, presents
or any other benefits, must be done strictly according to established
traditions and customs and inadequate and appropriate form,
whereas the value must not be excessive or not to result in
one’s actions or abstaining from actions, which may result
incorruption
3. Donations for charity, either with money, articles, or
property of Sikarin must be done in the name of Sikarin only,
and must be given to trustworthy organizations, with proper
licenses, and who can be traced back. Such donations must be
done according to the procedure, established by the Company.
4. Supporting various projects with money, articles or
property of Sikarin shall be done in the name of the Company
only and must serve business goals, good public image of the
Company and must be done according to the procedure,
established by the Company. Thus any payments requests
must state clear purpose and be supported by verifiable proof.
5. Employees of the Company must not commit any
action, denoting them being not politically neutral, and it is
prohibited to support or engage in any activities, denoting their
bias to any political party, both direct and indirect, as well as to
use Sikarin’s resources for any politics-related activities, which
clearly marks them as being not politically neutral
6. Employees of the Company must not be indifferent,
when discovering any activities connected with corruption
related to the Company, and must report to the Superior or a
responsible person as well as cooperate in investigation of any
facts.

7. The Company shall provide fair treatment and
protection to Employees or any other person, who reports
any leads or provides evidence of corruption, related to the
Company. According to the principles of appellant protection
or protection of persons, cooperating in reporting corruption,
the Company shall not penalize, demote or cause any negative
consequences to the informant.
8. Person, engaging in corruptive activities, violates
rules, regulations and corporate ethics of the Company and
must be treated with according to the established disciplinary
regulations of the Company, and if such actions are contradictory
to the Law, shall be penalized by the Law as well.
9. Sikarin has arranged for corruption risks evaluation
and has defined degrees of priority and appropriate measures,
as well as monitoring and inspection of the said measures.
10. The Company has appointed Executives with the
duties of monitoring, controlling Employees of all levels as well
as related persons, especially Employees within the chain of
command, so they know, understand and strictly adhere to the
Anti-Corruption Policy.

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 number via following channel :
- Company Secretary
Sikarin Public Company Limited
4/29 Moo10 Srinakarin Rd. Bangna
sub-district 10260
- e – mail : ir.sikarin@gmail.com
- โทรศัพท์ : 0 – 2366 – 9900 ext. 2702
- โทรสาร : 0 – 2366 – 9907
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Measures of Protection of Persons,
Submitting Complaints or Providing
Evidence
Sikarin shall keep complainant’s data confidential,
and restrict access to them only to persons, responsible for
investigation of the said complaints. If the complainant or
person, providing evidence, is the Sikarin’s Employee, he/she
will be treated fairly and appropriately, i.e. he/she will not be
demoted, laid off, dismissed, threatened or otherwise unfairly
treated.
It is the Managing Director duty to appoint an
Executive at their discretion, who is a non-interested party in
the issue, which has been reported or where evidence was
submitted, both directly and indirectly, to represent and at
his discretion to order security measures for the complainants,
witnesses and informants.
To convey this the Anti–Corruption Policy to all of
the Sikarin’s Employees throughout, the Company distributes
this Policy through Sikarin’s media channels, such as Intranet
(Company’s internal communication channel), Company’s
website, 56–1 Form and Company’s annual report (56-2) as
well as informs new Employees about this Policy, thus the
Company shall re-inspect the Anti-Corruption Policy on annual
basis in order to be in line with the changes of the business.

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริ ษั ท ฯ ตระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ ในเรื่ อ งของการเปิ ด เผย
สารสนเทศทีม่ คี วามสำ�คัญต่อการตัดสินใจของผูถ้ อื หุน้ นักลงทุนและผูม้ สี ว่ น
ได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน จึงมีความจำ�เป็นที่ต้องมีการควบคุมและกำ�หนด
มาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศ โดยมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
โปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน เชือ่ ถือได้ และทันต่อเวลา ทัง้ ภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ ทีส่ ามารถเข้าถึงได้งา่ ย โดยบริษทั ฯ ยึดปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่กำ�หนดโดยสำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และหน่วยงานอื่นของรัฐอย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
อยูส่ ม่�ำ เสมอ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ นักลงทุนและผูม้ สี ว่ นได้เสียเชือ่ มัน่ ในการดำ�เนิน
ธุรกิจที่โปร่งใสถูกต้อง เช่น
4.1 เปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญต่างๆ ต่อสาธารณะทั้งข้อมูลทางการ
เงินและข้อมูลทีไ่ ม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเวลา เช่น งบ
การเงิน คำ�อธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชี
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการระหว่างกัน โครงสร้างผู้ถือ
หุ้น โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ รายงานการกำ�กับดูแลกิจการ
เป็นต้น
4.2 เปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ปัจจัย
ความเสีย่ ง การจัดการ ไว้อย่างเพียงพอในรายงานประจำ�ปีและรายงาน 56 - 1
4.3 กำ�หนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมี
ส่วนได้เสียของตนและบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ซึง่ เป็นส่วนได้เสียทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการบริหารจัดการกิจการของบริษทั โดยมีหลักเกณฑ์และวิธกี ารรายงาน
ดังนี้
• รายงานเมื่อเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก
• รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
• ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำ�แหน่ง และได้กลับเข้ามาดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการท่านนั้นไม่ต้องยื่น
แบบรายงานใหม่หากไม่มีการเปลี่ยนข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
• ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่
เลขานุการบริษทั และเลขานุการบริษทั จะต้องส่งสำ�เนารายงาน
การมีส่วนได้เสียนี้ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำ�การนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
4.4 กำ�หนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผยการถือครองหลัก
ทรัพย์ของบริษัทฯ เมื่อเข้าดำ�รงตำ�แหน่งครั้งแรก และรายงานการซื้อ ขาย
โอนหลักทรัพย์ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง
4.5 เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
4.6 เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะอนุกรรมการและ
จำ�นวนครั้งการเข้าประชุมเป็นรายบุคคล
4.7 เปิดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และผลการ
ปฏิบัติตามนโยบาย
4.8 รายงานนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและผลการปฏิบตั ติ าม
นโยบาย
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บริษัทฯ มีช่องทางหลากหลายในการสื่อสารข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน
และผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งตามที่กฎหมายกำ�หนด เช่นแบบ 56-1 รายงาน
ประจำ�ปี ระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ และ
ช่องทางอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมี
การปรับปรุงข้อมูลให้ทันการอยู่เสมอ การพบปะกับนักวิเคราะห์ราย
ไตรมาส เป็นต้น
บริษัทฯ มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายการเงินทำ�หน้าที่ติดต่อ
สื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน การให้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น
ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรับข้อมูลบริษัทได้ที่สำ�นักบริหาร หมายเลข
โทรศัพท์ 1728 หรือ 0-2366-9900 ต่อ 2702, 2718 และหมายเลข
โทรสาร 0-2366-9907 หรือติดต่อผ่านทางเว็บไซต์บริษทั ฯ (www.sikarin.
com) โดยข้อคำ�ถาม ข้อติชม ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ทาง
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียได้สื่อสารเข้ามายังบริษัทฯ จะถูกส่ง
ต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำ�เนินการและแจ้งผลการดำ�เนินงานให้ผู้
ติดต่อทราบ

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.
• In case a director leaves his/her office and is reinstated
successively, that director is not required to make
a • 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 Board of Directorst Responsibilities
5.1 ผังการบริหารงาน บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)

5.2 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทสำ�คัญในการกำ�กับดูแลกิจการ
เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ โดยหลักสำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการ
ทีด่ ี คณะกรรมการบริษทั มีการแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าทีแ่ ละผลการ
ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการ
บริษทั ได้ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริต โปร่งใส รอบคอบระมัดระวัง
และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย
ข้อกำ�หนด กฎเกณฑ์ ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและหลัก
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ไม่กระทำ�การใดที่เป็นการขัดหรือแย้งกับผล
ประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเกิดความมั่นใจ
กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการกำ�หนดวิสัยทัศน์ นโยบาย
เป้าหมาย การดำ�เนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ
และกำ � กั บ ดู แ ลให้ ฝ่ า ยจัด การดำ�เนินการให้เป็นไปตามนโยบาย เป้า
หมาย และแผนการที่กำ�หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม โดยคณะกรรมการบริษทั
ได้มีการพิจารณาทบทวนและอนุม ัต ิว ิส ัยทัศน์และภารกิจของบริษัท
อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และจะมีการติดตามดูแลการดำ�เนินงานของฝ่าย
จัดการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำ�เสมอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ประจำ�เดือนเพือ่ กำ�กับให้เป็นไปตามนโยบายและแก้ไขต่ออุปสรรคสำ�คัญ
ที่เกิดขึ้น

5.2 Board of Directors
The Board of Directors plays a key role in supervising
Sikarin’s business affairs to ensure maximium benefits and
returns. In terms of good governance, the Board of Directors has
been responsible for their duties and performance, performing
their duties out of integrity, transparency, carefulness and
compliance with the law, rules, regulations, Articles of Association,
resolutions reached in an AGM and good governance principles,
not doing anything contradictory or in conflict with Sikarin’s
interest to ensure trust and confidence from shareholders and
investors.
Every Director has been actively participating in
mapping out Sikarin’s vision, policies, goals, business plans
and strategies as well as budgeting, and closely supervising
operation to ensure that it complies with the policies, goals
and plans set forth in an efficient manner and for Sikarin’s and
shareholders’ maximum benefits. The Board regularly reviews
Sikarin’s vision and mission at least every 5 years and closely
monitors the management’s business operation and reviews it
in the monthly Board meeting
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5.2.1 คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก ราย
ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการ
ดำ�เนินธุรกิจและการปฏิบัติในเรื่องการกำ�กับดูแลกิจการที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ นโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และทิศทางในการดำ�เนินธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ระมัดระวังรอบคอบและความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกรายภายใต้กรอบจริยธรรมธุรกิจ โดยคำ�นึง
ถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกรายและภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ
บริษทั ฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำ หนดนโยบายให้ครอบคลุม
ทัง้ องค์กรและกำ�กับดูแลให้มรี ะบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทฯ อย่างเหมาะสม
ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทั มีจ�ำ นวน 15 ท่าน ประกอบด้วย
• กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร จำ�นวน 6 ท่าน ได้แก่
พลตำ�รวจโท จารักษ์ แสงทวีป นายสัญญา ศรายุทธ
นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี นายสุชีพ บุญวีระ นายสุริยันต์ โคจรโรจน์
และนายเสนีย์ กระจ่างศรี
• กรรมการบริษทั ทีไ่ ม่ได้เป็นกรรมการอิสระและไม่มสี ว่ นร่วมใน
การบริหาร จำ�นวน 3 ท่าน ได้แก่ นายชัยสิทธิ์ วิรยิ ะเมตตากุล
นายจรัญ วิวฒ
ั น์เจษฎาวุฒิ และดร. ทิม นพรัมภา
• กรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กำ�หนด จำ�นวน 6 ท่าน ได้แก่ นายเสนีย์ จิตตเกษม นายศักดิช์ ยั ธนบุญชัย
นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ นายกระจ่าง จารุพฤกษ์พนั ธ์ นายกษิดศิ อัชนันท์
และดร. วิชญะ เครืองาม
กรรมการอิสระ จำ�นวน 6 ท่าน คิดเป็น 40% ของกรรมการทั้ง
คณะ ซึ่งจำ�นวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ
ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำ�หนด
กรรมการบริษัททุกท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความ
สามารถและประสบการณ์ทหี่ ลากหลายในหลายๆ ด้าน โดยได้เปิดเผยชือ่
ประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ รายงานประจำ�ปี แบบ 56-1 และเว็บไซต์บริษทั ฯ

5.2.1 Board of Directors
The Board of Directors is responsible to every
shareholder, major or minor so that they may be confident
that Sikarin is operating and complying with good governance
principles in line with its business objectives, policies, vision,
strategies and directions. The Board is also responsible for
their duties, working considerately, openly and honestly for
Sikarin’s and shareholders maximal benefits under business
ethic frameworks, taking heed of every stakeholder and working
under the law, objectives and Sikarin’s Aritcles of Association.
In addition, the Board has set forth a policy covering the entire
organization and monitored risk management to ensure
organizational value and stability.
Currently, the Board features 15 directors as follows:
• Six executive directors include
Pol. Lt. Gen. Jarax Sangtaweep, Mr. Sanya Sarayudh,
Dr. Artirat Charoonsri, Mr. Sucheep Boonveera
Mr. Suriyan Kojonroj and Mr. Senee Krajansri
• Three non-independent, non-executive directors
include Mr. Chaiyasit Viriyamettakul, Mr. Jarun Wiwatjesadawut
and Dr. Tim Noparumpa,
• Six 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. Kasidit Ajinant and Dr. Vichya Kreangam,
Six independent directors constituting 40% of the
Board, not less than one third of the Board, thus complying
with the legal requirements.
Every director is qualified, knowledgeable, capable
and experienced in a variety of fields. Their names, background,
educational achievements and experience as well as ownership
in Sikarin’s securities have been disclosed openly in different
channels including the Annual Report, for 56-1 and Sikarin
website.
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ลำ�ดับ No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ-นามสกุล Name
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
นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
Mr. Chaisith Viriyamettakul
นายกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์
Mr. Krajang Jaruprukphan
นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ
Mr. Jarun Wiwatjesadawut
นายสุริยันต์ โคจรโรจน์
Mr. Suriyan Kojonroj
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

โดยมีนายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เป็นเลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ กำ � หนดให้ ก รรมการผู้ มี อำ � นาจ
ลงลายมื อ ชื ่ อ แทนบริ ษ ั ท ฯ ได้ แ ก่ พลตำ � รวจโทจารั ก ษ์ แสงทวี ป
นายสัญญา ศรายุทธ นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี นายเสนีย์ กระจ่างศรี
นายสุชีพ บุญวีระ และนายสุริยันต์ โคจรโรจน์ กรรมการสองในหกคน
นี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำ�คัญของบริษัท

ตำ�แหน่ง Position
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
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ
Director
กรรมการ / กรรมการอิสระ
Director/Independent Director
กรรมการ / กรรมการอิสระ
Director/Independent Director
กรรมการ
Director
Mr. Suriyan Kojonroj serves as the Company Secretary.
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 และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการมีอ�ำ นาจและหน้าทีจ่ ดั การบริษทั ฯ ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซือ่ สัตย์
สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยอาจมอบหมาย
ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการได้ แต่จะมอบหมายให้บคุ คลอืน่ ปฏิบตั กิ ารแทนตนในฐานะ
กรรมการมิได้
2. กำ�หนดเป้าหมาย แนวทาง และนโยบายในการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของ
คณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายเว้นแต่
เรื่องที่กฎหมายกำ�หนดให้ต้องได้มติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การขาย
หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำ�คัญ การซื้อหรือโอน
กิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำ�คัญ การซื้อหรือรับโอน
กิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ การเพิ่มทุน
การลดทุน การออกหุ้นกู้ การแก้ไขข้อบังคับหรือหนังสือบริคณห์สนธิ
รวมทั้งการอื่นใดที่กำ�หนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เป็นต้น
3. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา
4. อนุมตั แิ ผนงานการประกอบธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวม
ทั้งอนุมัติงบประมาณประจำ�ปีของบริษัทที่นำ�เสนอโดยคณะกรรมการ
บริหาร
5. อนุมัติการทำ�ธุรกรรมเกี่ยวกับการจัดหาเงินและบริหารเงิน
เช่น การเปิดบัญชีธนาคาร การกู้ยืมเงิน เป็นต้น
6. พิจารณาอนุมัติการจัดทำ�นิติกรรมสัญญาที่ผูกพันบริษัทฯ
7. กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลง
คะแนนในเรื่องนั้น
8. คณะกรรมการมีหน้าที่ต้องจัดให้มีการทำ�งบดุลและบัญชี
กำ�ไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบพิจารณารับรองรายงานทางการเงินเพื่อจัด
ทำ�และนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำ�ปีเพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป
9. จัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มี
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.
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
ประธานกรรมการบริ ษั ท ประธานกรรมการบริ ห ารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน บริษัทฯ มีการกำ�หนด
ขอบเขตอำ�นาจของแต่ละตำ�แหน่งไว้อย่างชัดเจนในอำ�นาจดำ�เนินการขอ
งบริษัทฯ จึงทำ�ให้ผู้บริหารดังกล่าวไม่มีอำ�นาจเบ็ดเสร็จในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งโดยเฉพาะ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการที่ไม่มี
อำ�นาจลงนามอนุมตั ผิ กู พันกับบริษทั ฯ ไม่มสี ว่ นได้เสียในด้านการเงินและ
การบริหารของบริษัท
5.2.3 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งนายสุริยันต์ โคจรโรจน์ ดำ�รง
ตำ�แหน่งเลขานุการบริษัท มีหน้าที่กำ�กับดูแลและจัดการการประชุมของ
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ การประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ รวมทัง้ จัดทำ�รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น และรายงานประจำ�ปี นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทมีหน้า
ที่กำ�กับดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการมีการปฏิบัติให้สอดคล้องและ
เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทและหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และยังสนับสนุนการจัดให้กรรมการ ผู้บริหาร ได้รับความรู้และเข้าอบรม
หลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและกรรมการ
เฉพาะเรือ่ ง ตลอดจนการรายงานให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร รับทราบการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อกำ�หนดกฎเกณฑ์ต่างๆ และทำ�หน้าที่เก็บรักษาเอกสาร
สำ�คัญตามกฎหมาย เลขานุการบริษัทได้เข้ารับการอบรมสัมมนา ดังนี้
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่
106/2013
- หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย รุน่ ที่ 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

5.2.2 Position Combination and Separation
The Board Chairman, Executive Chairman and Managing
Director are not the same person as Sikarin has clearly specified
roles and responsibilities for each position. That’s why no
single executive has total and absolute authority on a particular
matter. The Audit Committee has no authority to approve anything
that obliges the Company and has no interest in Sikarin’s financial
and administrative matters.
5.2.3 Company Secretary
The Board has appointed Mr. Suriyan Kojonroj as Company
secretary, responsible for organizing Board and committee
meetings, AGM meetings and preparing minutes of those meeting
as well as the Annual Report. In addition, the Company secretary
is responsible for directing Sikarin and the Board to comply with
the law, Articles of Association and good governance principles
as well as finding executive training courses for directors and
executives to attend and updating the Board and executives
legal or regulation amendments and filing significant documents.
The Company secretary has attended the following training
courses:
- Directors Accreditation Program(DAP), Batch 106/2013
- The Real Estate Executive Association of Chulalongkorn
University, Batch 46
- Board Reporting Program(BRP),Batch 8/2012
- Company Reporting Program(CRP), Batch 3/2012
- Company Secretary Program (CSP), Batch 46/2012
- MicroMBA,ChulalongkornUniversity, Batch 5.
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5.2.4 คณะกรรมการชุดต่างๆ
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหาร
จำ�นวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ลำ�ดับ
No

ชื่อ-สกุล Name

ตำ�แหน่ง Position

จำ�นวนครั้งของการประชุม

ประธานกรรมการบริหาร
12/12
Chairman of the Executive Committee
กรรมการผู้จัดการใหญ่
2
12/12
Managing Director
กรรมการบริหาร
3
12/12
Executive Director
กรรมการบริหาร
4
12/12
Executive Director
กรรมการบริหาร
5
12/12
Executive Director
กรรมการบริหาร
6
6/6
Executive Director
Ms.Chanakarn Yodying serves as secretary to
โดยมีนางสาวชนากานต์ ยอดยิ่ง เป็นเลขานุการ
the Executive Committee.
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร Scope of the Executive Committee’s authorities, duties
1. มีอำ�นาจจัดการและบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม and responsibilities
1. Managing and administering Sikarin in accordance
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจน
with the law, corporate objectives, Articles of Association,
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. จัดทำ�ข้อเสนอแนะและกำ�หนดนโยบายการดำ�เนินธุรกิจและ AGM resolutions and Board resolutions,
2. Figuring out business policies and strategies and
กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท
proposing them to the Board with its suggestions and comments
3. จัดทำ�แผนทางธุรกิจ อำ�นาจการบริหารงาน งบประมาณ
3. Preparing business plans, administration authority
ประจำ�ปี เพื่อนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
and annual budget and getting them approved by the Board
4. พิจารณาอนุมตั กิ ารใช้จา่ ยเงินเพือ่ ธุรกิจปกติของบริษทั ฯ เช่น
4. Approving the Company’s normal business
อนุมตั ริ ายจ่ายลงทุน การอนุมตั คิ า่ ใช้จา่ ยบริหารต่างๆ เป็นต้น ตามขอบเขต
expenses, i.e. investment expenses, administration expenses,
วงเงินที่กำ�หนดไว้ในอำ�นาจดำ�เนินการของบริษัทฯ
etc. according to the limit and authority of the Executive
5. ดำ�เนินการตามแผนทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เป็น
Committee,
ไปตามแผนงานหรือนโยบายทีไ่ ด้น�ำ เสนอและผ่านการอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุม
5. Implementing business plans and strategies in
คณะกรรมการบริษัท
line with the Company’s policies, approved by the Board
6. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
6. Performing other duties as assigned by the Board
บริษัทในแต่ละคราว
1

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
นายสุริยันต์ โคจรโรจน์
Mr.Suriyan Kojonroj

5.2.4 Committees
Executive Committee
The Executive Committee comprises 6 executive
directors as follows:
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คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ
จำ�นวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ลำ�ดับ
No
1
2
3

ชื่อ-สกุล Name
นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์
Mr. Pramuanchai Taweesedt
นายกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์
Mr. Krajang Jaruprukphan
นายกษิดิศ อัชนันท์
Mr. Kasidit Ajanant

Audit Committee

The Audit Committee features 3 directors as follows:

ตำ�แหน่ง Position
ประธานกรรมการบริหาร
Chairman of the Audit Committee
กรรมการตรวจสอบ
Director of the Audit Committee
กรรมการตรวจสอบ
Director of the Audit Committee

โดยมีนางปริญดา วงศ์สกุล เป็นเลขานุการ
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวสอบ
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการจัดทำ�และมีการเปิดเผย
ข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษทั ให้ถกู ต้อง ครบถ้วน มีความเชือ่ ถือ
ได้และทันเวลา โดยมีการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่
รับผิดชอบจัดทำ�รายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำ�ปี
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจ
สอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เป็ น ไปตามข้ อ กำ � หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดย
คำ�นึงถึงความน่าเชื่อถือ ประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้
ตรวจสอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ ในกรณีทเี่ กิดรายการ
ทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มคี วาม
ถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดทำ�รายงานการกำ�กับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจ
สอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษทั ฯ ซึง่ รายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั ฯ มอบหมาย
ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

จำ�นวนครั้งของการประชุม
4/4
4/4
4/4

Mrs.Parinda Vongsakul 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.
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คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

Compensation Committee

คณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนประกอบด้ ว ยคณะ
The Compensation Committee features 3 directors
กรรมการ 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
as follows:

ลำ�ดับ
No
1
2
3

ชื่อ-สกุล Name
นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย
Mr. Sakchai Tanaboonchai
ดร.วิชญะ เครืองาม
Dr. Vichya Krea-Ngam
ดร. ทิม นพรัมภา	
Dr. Tim Noparumpa

ตำ�แหน่ง Position

จำ�นวนครั้งของการประชุม

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
Chairman of the Compensation Committee
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
Chairman of the Compensation Committee
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
Chairman of the Compensation Committee

2/2

โดยมีนายภาเสก อยู่สุขขี เป็นเลขานุการ
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน
1. กำ�หนดนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
หรือผู้บริหารระดับสูง ให้มีความเหมาะสมตามตำ�แหน่งของกรรมการ
แต่ละตำ�แหน่ง เป็นรายบุคคลและสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของ
บริษัท โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่ชัดเจนและเป็นธรรม เพื่อนำ�เสนอให้
คณะกรรมการบริษทั พิจารณา แล้วจึงเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณา
อนุมัติ
2. พิ จ ารณาและทบทวนโครงสร้ า งและระบบการจ่ า ยค่ า
ตอบแทนและอัตราค่าตอบแทน ให้เหมาะสมกับผลการดำ�เนินงานของ
บริษัทและสอดคล้องกับสภาวะตลาด ณ ปัจจุบัน
3. เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงิน
หรือค่าตอบแทนรูปแบบอื่นๆ ให้แก่คณะกรรมการ
4. กำ�หนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ เพื่อ
พิจารณาปรับผลตอบแทนประจำ�ปี โดยพิจารณาจากหน้าที่ ความรับผิด
ชอบและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

2/2
2/2

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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Recruitment Committee
			
The Recruitment Commitคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการสรรหา 3 ท่าน ดังมี
tee features 3 directors as follows
รายชื่อต่อไปนี้
ลำ�ดับ
No
1
2
3

ชื่อ-สกุล Name
นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ
Mr. Jarun Wiwatjesadawut
ดร.วิชญะ เครืองาม
Dr. Vichya Krea-Ngam
ดร. ทิม นพรัมภา
Dr. Tim Noparumpa

ตำ�แหน่ง Position
ประธานกรรมการสรรหา
Chairman of Recruitment Committee
กรรมการสรรหา
Director of Recruitment Committee
กรรมการสรรหา
Director of Recruitment Committee

โดยมีนางสาวพรชนก จันทร์อำ�นวย เป็นเลขานุการ
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
1. กำ�หนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาบุคคล
ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพือ่ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ ทีป่ รึกษา และผูบ้ ริหาร
ระดับสูง โดยต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่ชัดเจน เป็นธรรม และสมเหตุ
สมผล
2. สรรหา คัดเลือก และเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตสิ อดคล้อง
ตามกฎหมายกำ�หนด ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม จริยธรรมและสมควรได้รับ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการ
3. สรุ ป ผลคั ด เลื อ ก และนำ � เสนอให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
พิจารณา แล้วจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. ควบคุมให้มีแผนสืบแทนตำ�แหน่งของกรรมการ

จำ�นวนครั้งของการประชุม
2/2
2/2
2/2

Miss Pornchanok Chanamnuay 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.
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน
ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ลำ�ดับ
No
1
2
3

ชื่อ-สกุล Name
นายเสนีย์ จิตตเกษม
Mr. Seni Chittakasem
นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย
Mr. Sakchai Tanaboonchai
นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
Mr. Chaisith Viriyamettakul

Risk Management Committee

Risk Management Committee features 3 directors
as follows

ตำ�แหน่ง Position
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
Chairman of The Risk Management
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
Director of The Risk Management
กรรมการสรรหา
Director of The Risk Mangement

โดยมีนางสาวศิริวรรณ การงานอันวิจิตร์ เป็นเลขานุการ
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งองค์กร
1. กำ�หนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวม
ของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำ�คัญ เช่น ความ
เสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบ
ต่อชือ่ เสียงของกิจการ เป็นต้น เพือ่ นำ�เสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ความ
เห็นชอบ
2. กำ�หนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยสามารถ
ประเมินติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสม
3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความ
เสีย่ งภายใต้แนวทางและนโยบายทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ
4. กำ�หนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯ
จะยอมรับได้
5. กำ�หนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะ
สมต่อสภาวการณ์
6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหาร
ความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลชองระบบและการปฏิบัติตาม
นโยบายที่กำ�หนด
7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำ�เสมอเกี่ยว
กับการบริหาร การดำ�เนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัทฯ และ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำ�หนด
8. จัดให้มีคณะทำ�งานบริหารความเสี่ยงตามความจำ�เป็น
9. สนับสนุนคณะทำ�งานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร
งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำ�เป็นให้สอดคล้องกับขอบเขตความ
รับผิดชอบ

จำ�นวนครั้งของการประชุม
2/2
2/2
2/2

Miss Siriwan Karnngananvijit serves as Secretary to the Risk
Management Committee
Scope of Role and Responsibility of Organizational Risk
Management Committee
1. To determine the risk management policy and
guideline of the Company, covering important risks such as
financial risk, investment risk, corporate reputation risk, etc.,
and to propose the risk management policy and guideline to
the Board of Directors for approval.
2. To determine the risk management strategy
and guideline of the Company in compliance with the risk
management policy. To monitor and maintain the proper
risk level of the Company.
3. To monitor and supervise the compliance with
the risk management policy under the guideline and policy
approved by the Board of Directors.
4. To determine the acceptable risk measuring criteria
and risk limit.
5. To determine the risk management measure
suitable for the circumstance.
6. To review the adequacy of the risk management
policy and system, covering the efficiency of the system and
compliance with the prescribed policy.
7. To regularly report the Board of Directors regarding
the Company’s risk management, operation and status, any
changes and any matters required the correction in compliance
with the prescribed policy and strategy.
8. To set up a risk management work team, as
deemed appropriate.
9. To support the risk management work team
in terms of personnel, budget and necessary resources
in accordance with the responsibility scope.
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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�รงตำ�แหน่งติดต่อ
กันได้นานทีส่ ดุ ของกรรมการตรวจสอบให้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน เว้นแต่
คณะกรรมการบริษัทจะมีความเห็นเป็นอื่น
5.4 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
5.4.1 การสรรหากรรมการ
เพือ่ ให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ แี ละสอดคล้อง
กับแนวปฏิบัติที่ดีที่เสนอโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะต้องดำ�เนินการอย่างมีหลัก
เกณฑ์และโปร่งใส โดยได้ก�ำ หนดหลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลทีส่ มควร
ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับบริษัท
กำ�หนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมการออก
จากตำ�แหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำ�นวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม
ส่วนไม่ได้ ให้ออกจำ�นวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่
อยู่ในตำ�แหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำ�แหน่ง และกรรมการที่ออก
จากตำ�แหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งกลับมาดำ�รงตำ�แหน่งใหม่ได้ ทั้งนี้ ใน
การสรรหากรรมการบริษทั เป็นหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรอง
บุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมายกำ�หนดและข้อกำ�หนดที่
เกี่ยวข้อง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่
หลากหลาย รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่
เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ คัดเลือกด้วย โดยผูถ้ อื หุน้ เป็นผูเ้ ลือกตัง้ กรรมการตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้าง
มากให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง
หุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคล
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการทีละคน
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมาเป็นผู้
ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำ�นวนกรรมการที่จะพึง
มี หรือพึ่งจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับ
เลือกตัง้ ในลำ�ดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำ�นวน
กรรมการทีจ่ ะพึงมี ให้ประธานทีช่ มุ ออกเสียงได้เพิม่ ขึน้ อีก
หนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
กรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ จะได้รบั ทราบบทบาท หน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบ ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับของคณะกรรมการต่างๆ แผนกลยุทธ์
และนโยบายที่สำ�คัญของบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้าง
การจัดการ ผลการดำ�เนินงานที่ผ่านมาของบริษัท เพื่อสร้างความเข้าใจ
แก่กรรมการเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการและการประกอบธุรกิจ
ของบริษัท

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 set in place. Sikarin’s Articles
of Association requires one third of the directors to leave the
Board in every AGM. If the number of directors cannot be split
into three, the number resigned shall be closest to one third.
Directors serving in the Board longest will first resign. Outgoing
directors may be reinstated. It’s the primary duty of the
Recruitment Committee to recruit qualified, capable and
experienced persons as required by law and other related
requirements as candidates for directors for the AGM assembly
to select .Director selection shall proceed with the following
principles and procedures :
1. Through simple majority votes and one share is
equivalent to one vote.
2. Each shareholder cast all of his/her votes to
elect each of the directors.
3. Persons voted most will be elected as directors
according to the number of directors available
and eligible in that AGM. In case the number
of most voted persons exceeds the number
of directors available, the chair person in that
meeting shall have an additional decisive vote.
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.

228

ANNUAL REPORT 2017
5.4.2 การสรรหาผู้บริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เป็นผูพ้ จิ ารณาสรรหาและแต่งตัง้ บุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำ�แหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงมี
ความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ทเี่ ป็นประโยชน์ตอ่ การดำ�เนินงาน
ของบริษทั ฯ โดยการคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบในการสรรหาบุคคลของ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
5.5 การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญถึงคุณค่าของประสบการณ์ที่กรรมการ
และผู้บริหารจะได้รับจากการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น จึงมีนโยบายให้
กรรมการบริษัท สามารถดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมกันไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้สามารถ
จัดสรรเวลาให้แต่ละบริษัทอย่างเพียงพอ กรณีที่มีกรรมการบริษัทดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท ให้พิจารณา
การดำ�รงตำ�แหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท
เป็นสำ�คัญ ส่วนผู้บริหารนั้นสามารถดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการและ/หรือ
กรรมการอิสระในบริษัทอื่นอีกไม่เกิน 3 บริษัท และการรับตำ�แหน่งดัง
กล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้เปิด
เผยข้อมูลการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษทั อืน่ ของกรรมการแต่ละราย
ไว้ในรายงานประจำ�ปี และแบบ 56-1 ตลอดจนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีนโยบายว่า ห้ามมิให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ดำ�รง
ตำ�แหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการในบริษัทจดทะเบียนอื่น เพื่อให้บริษัทฯ
ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการที่กรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถอุทิศเวลา
ให้แก่บริษัทฯ และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5.6 นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจภายใต้การกำ�กับดูแลของคณะกรรมการ
บริษทั โดยมีนโยบายทีจ่ ะบริหารงานให้มปี ระสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อ
ประโยชน์สงู สุดขององค์กรและผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายด้วยความโปร่งใส เพือ่
มิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์ในระยะยาวต่อผู้
ถือหุ้น โดยในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้กำ�หนดให้มีการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเป็นบริษัทฯ ที่มีการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
5.7 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อระบบการควบคุมภายในสำ�หรับทั้ง
ระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการกำ�หนดขอบเขตหน้าที่และ
อำ�นาจดำ�เนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแล
การใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการอนุมตั ิ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศและ
การจัดเก็บดูแลทรัพย์สนิ ออกจากกัน เพือ่ ให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบ
ระหว่างกันอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดย
บริษัทฯ จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิด
ชอบ
บริษัทฯ มีการกำ�หนดเป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถ
วัดผลการดำ�เนินงานได้ โดยฝ่ายบริหารและจัดการจะมีการเปรียบเทียบ
ผลการดำ�เนินงานจริงกับเป้าหมายทีก่ �ำ หนดไว้เป็นประจำ�ทุกเดือน โดยจะ
มีการประเมินปัจจัยความเสีย่ งทัง้ ทีม่ าจากภายนอกและภายในทีพ่ บในการ
ดำ�เนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีการกำ�หนดมาตรการใน
การติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการ
ในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตาม
ความเสีย่ งนัน้ ๆ อย่างต่อเนือ่ ง และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั ฯ
และข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำ�ปีงบการเงินดังกล่าว จัด
ทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำ�เสมอและใช้ดุลยพินิจ
อย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ� รวมทั้งมีการเปิด
เผยข้อมูลสำ�คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำ�รงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูล
ทางการบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำ�รงรักษาไว้ซึ่ง
ทรัพย์สนิ และเพือ่ ให้ทราบจุดอ่อนเพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการ
ดำ�เนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระสำ�คัญ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้แต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร เป็นผู้
ดูแลรับผิดชอบเกีย่ วกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุม
ภายใน
สำ�หรับการควบคุมภายใน บริษทั ฯ ได้จดั ให้ส�ำ นักงานตรวจสอบ
บัญชีจากภายนอกทำ�หน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor)
ทำ�การตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ เพียงพอที่จะป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากการดำ�เนินธุรกิจ และได้รายงานผลการตรวจสอบภายในดังกล่าวต่อผู้
บริหารและทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ แก้ไขและปรับปรุงการปฏิบตั ิ
งานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5.8 การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดนโยบายและเสนอแนวทางใน
การบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการดำ�เนินธุรกิจ และ
พิจารณาแผนจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร รวมทั้งติดตามสถานะความ
เสี่ยง ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงได้เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น โดยแสดงอยู่ใน
รายงานประจำ�ปี
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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 Listed Companies
Treasuring its directors’ and executives’ expertise and
experience as well as opportunities to serve in the Board in other
listed companies, Sikarin allows its directors to serve in the Board
maximally in other 5companieslistedintheStockExchangeofThailandsothat 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’s website.
It is the Company’s policy that Managing Director may not be
serving as Directors in any other listed companies, in order to
provide most benefit for Sikarin when Managing Director may
dedicate his time to Sikarin and effectively perform his duties
as Managing Director.
5.6 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 and assigns divisions involved
to monitor those risks and reports findings and updates to the
Board.
The Board of Directors is responsible for the Company’s
financial statements and the financial data, shown in the Annual
Report has been prepared according to the accounting standards,
generally recognized across the nation. Sikarin has chosen a proper
accounting system and prepared accounts carefully and made sure
that sufficient significant data has been disclosed in the notes to
the financial statements.
The Board has maintained an efficient internal control
system to make sure that accounting data is correct, complete and
sufficient to maintain Sikarin’s properties and to see weak points,
from which measures will be developed to prevent irregularities. In
addition, the Board has appointed an Audit Committee, featuring
non-executive directors, to be in charge of the quality of the financial
reports and internal control.
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.
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5.9 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะ
กรรมการบริหารเดือนละ 1 ครั้ง ในวันพุธสัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน โดย
การประชุมคณะกรรมการบริษทั มีจดุ ประสงค์เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั
รับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท ในการประชุม
แต่ละครั้ง จะมีการกำ�หนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจน โดย
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ร่วมกำ�หนดวาระการ
ประชุมและพิจารณาเรือ่ งเข้าสูว่ าระการประชุมคณะกรรมการบริษทั และ
เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำ�หนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุม
และเอกสารต่างๆ ส่งให้คณะกรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย
7 วัน
การประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการได้แสดงความคิดเห็น
อย่างอิสระ และในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะถือมติ
ของเสียงข้างมาก โดยกรรมการหนึ่งท่านมีหนึ่งเสียง และกรรมการที่มี
ส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม หรือไม่ให้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่ม
ขึน้ อีกหนึง่ เสียงเป็นเสียงชีข้ าด และการลงมติในทีป่ ระชุมต้องมีกรรมการ
อยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมด และเมื่อสิ้นสุดการ
ประชุม เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำ�รายงานการประชุมและ
จัดส่งให้ที่ประชุมกรรมการรับรองความถูกต้องในครั้งถัดไป

5.9 Board of Directors’ meetings
Sikarin has organized a Board and executive
committee meeting once a month on the 2nd Wednesday of
each month. The purposes of the Board meeting are for the
Board to acknowledge business activities and make decision
in Sikarin’s business affairs. At each meeting, agendas will be
prepared in advance by the Chairman and Managing Director.
The Company secretary shall then prepare a notification for
the meeting with agendas and other related documents, and
them to every Director at least 7 days before the meeting.
In each Board meeting, directors are free to express
their opinions and viewpoints. To reach a Board resolution,
simple majority is required. One director carries one vote.
A director being a stakeholder in an issue will not be present
in the meeting or abstain from voting. In case votes are equal
on an issue, the chair person shall carry an additional decisive
vote. To legalize the voting, at least two thirds of the Directors
have to be present .After the meeting, the Company secretary
will prepare minutes of the meeting and put them forward in
the following Board meeting to approve.
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ธันวาคม December

พฤศจิกายน November

ตุลาคม October

กันยายน September

สิงหาคม August

กรกฎาคม July

มิถุนายน June

พฤษภาคม May

นายเสนีย์ จิตตเกษม
Mr. Seni Jittakasem
พลตำ�รวจโทจารักษ 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
นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
Mr. Chaisith Viriyamettakul
นายกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์
Mr. Krajang Jaruprukphan
นายจรัญ วิวัฒน์เจษฏาวุฒิ
Mr. Jarun Wiwatjesadawut
นายสุริยันต์ โคจรโรจน์
Mr. Suriyan Kojonroj
นายเสนีย์ กระจ่างศรี
Mr. Senee Krajangsri
นายสุชีพ บุญวีระ
Mr. Sucheep Boonveera
นายกษิดิศ อัชนันท์
Mr. Kasidit Ajanant
ดร. วิชญะ เครืองาม
Dr. Vichya Kreangam
ดร. ทิม นพรัมภา
Dr. Tim Nopaumpa

เมษายน April

1

มีนาคม March

คณะกรรมการ
Board of Directors

กุมภาพันธ์ February

ลำ�ดับ
No

มกราคม January

ในปีพ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้
In 2016, twelve Board meetings were held. Attendance by each Director was shown in the table below :
รวม
Total
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12
6/6
12/12
12/12
12/12
12/12
12/12

นายสุรยิ นั ต์ โคจรโรจน์ ได้รบั การแต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั คร้งั ที่ 6/2560 เมือ่ วันพุธที่ 14 มิถนุ ายน 2560 แทนนายอมรฤทธิ์ เกาไศยนนท์
ทีล่ าออก โดยมีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 และเริ่มเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 7/2560 เป็นต้นไป
และยังคงดำ�รงตำ�แหน่งเลขานุการบริษทั ตามเดิม
Mr.Suriyan Kojonroj was appointed as a director of Sikarin from the resolution of Board of Director of the Company No. 6/2017.
on Monday 12 June, 2017 as a replacement for the resignation of Mr. Amornrit Kaosaiyanon .
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1
2
3
4

พลเอกวิโรจน์ แสงสนิท
Gen. Viroj Sangsnit
นายกิตพิ นั ธุ์ ศศะนาวิน
Mr. Kitipan Sasanavin
นายอำ�นาจ คล้ายไทย
Mr. Amnart Klaithai
นางปริญดา วงษ์สกุล
Mrs. Parinda Vongsakul

ธันวาคม December

พฤศจิกายน November

ตุลาคม October

กันยายน September

สิงหาคม August

กรกฎาคม July

มิถุนายน June

พฤษภาคม May

เมษายน April

Advisors to the Board of
Directors and Secretary

มีนาคม March

ที่ปรึกษาและเลขานุการ

กุมภาพันธ์ February

ลำ�ดับ
No

มกราคม January

ANNUAL REPORT 2017
รวม
Total

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

คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายและสรุปประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่เป็น
ประโยชน์ต่อคณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้รับทราบเพื่อนำ�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.
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5.10 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
บริษทั ฯ มีการพิจารณาค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมแก่คณะกรรมการและผูบ้ ริหาร ผ่านการพิจารณากลัน่ กรองจากคณะกรรมการพิจารณาค่า
ตอบแทน โดยกำ�หนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธกี �ำ หนดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหารให้มคี วามเหมาะสมกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบที่
ได้รบั มอบหมาย ซึง่ จำ�นวนเงินทีจ่ า่ ยจะพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ทีม่ ขี นาดใกล้เคียงกัน และอยูใ่ นอุตสาหกรรม
เดียวกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในส่วนของค่าตอบแทนผู้บริหารจะอยู่ในรูปแบบของเงินเดือนและโบนัสและขึ้นอยู่กับหน้าที่ความรับ
ผิดชอบผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการดำ�เนินงานของบริษทั ฯ โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ซึง่ ได้รบั อนุมตั จิ าก
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
- ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทั ได้รบั ค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าเบีย้ ประชุม ค่าตอบแทนประจำ�ตำ�แหน่ง และเงิน
ค่าบำ�เหน็จในปีพ.ศ. 2560 เป็นเงินรวม 8,260,000 บาท

ประเภทของค่าตอบแทน
เบีย้ ประชุม
ค่าบำ�เหน็จ
ค่าตอบแทน
รวม

ราย
15
15
15

พ.ศ. 2558
จำ�นวนเงิน
(บาท)
4,484,536
1,500,000
3,520,000
9,504,536

ราย
15
15
15

พ.ศ. 2559
จำ�นวนเงิน
(บาท)
3,490,000
1,500,000
4,484,536
9,474,536

ราย

พ.ศ. 2560
จำ�นวนเงิน
(บาท)

15
15
15

3,700,000
1,500,000
3,060,000
8,260,000

* ค่าบำ�เหน็จไม่รวมของทีป่ รึกษา
- ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผูบ้ ริหารบริษทั ประกอบไปด้วย เงินเดือน โบนัส ซึง่ ในปีพ.ศ. 2560 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและ
ผูบ้ ริหาร 12 ท่าน รวมเป็นเงิน 41,886,120 บาท

ประเภทของค่าตอบแทน
เงินเดือน
โบนัส
รวม

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559

31,785,720
3,731,083
35,516,803

40,815,000
40,815,000

41,886,120
-

41,886,120

5.11 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะกำ�หนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีของคณะกรรมการ โดยแบ่งการประเมิน
ออกเป็น 3 ประเภท คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล และการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านคณะกรรมการแบบไขว้ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความเห็นชอบแนวทางการประเมินผล
ดังกล่าวเป็นประจำ�ทุกปี โดยประเมินโดยใช้หวั ข้อดังนี้ 1.การทำ�หน้าทีข่ องคณะกรรมการ 2.การประชุมคณะกรรมการ 3.โครงสร้างและคุณสมบัตขิ อง
กรรมการ 4.บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ 5.ความสัมพันธ์กับฝ่ายกิจการ 6.การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร
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5.10 Directors’ and Executives’ remuneration
Sikarin offers an appropriate remuneration package to directors and executives after screening by the Compensation
Committee. The remuneration package is in line with duties and responsibilities assigned to each of them. The rates for directors
are based on the rates in other listed companies of similar size and industries. Remuneration to the executives is paid in the form
of monthly salary and bonus, depending on each executive’s duties, responsibilities and performance as well as the Company’s
overall operating results. Remuneration to directors, approved in the AGM, is as follows :
- Remuneration to directors is in the form of meeting allowances, position allowances and pensions. The total package
in 2017 was Baht 8,260,000

Number
Type of Remuneration
of
BOD

Year 2015
Amount
(Baht)

Number
of
BOD

Year 2016
Amount
(Baht)

Number
of
BOD

Year 2017
Amount
(Baht)

Meeting Allowance
Commission
Remuneration
Total

4,484,536
1,500,000
3,520,000
9,504,536

15
15
15

3,490,000
1,500,000
4,484,536
9,474,536

15
15
15

3,700,000
1,500,000
3,060,000
8,260,000

15
15
15

- Remuneration to Executive Committee and Executives is in the form of monthly salary and bonus. The total package
in 2017 was Baht 41,886,120

Type of Remuneration
เงินเดือน
โบนัส
รวม

Year 2015
(Baht)

Year 2016
(Baht)

Year 2017
(Baht)

31,785,720
3,731,083
35,516,803

40,815,000
40,815,000

41,886,120
-

41,886,120

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.
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5.12 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริษทั ฯ ได้สนับสนุนการพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหารระดับต่างๆ
อย่างสม่ำ�เสมอ โดยส่งเสริมให้กรรมการบริษัทเข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วม
กิจกรรม เพือ่ เป็นการเพิม่ พูนความรูด้ า้ นต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบทบาทหน้าทีท่ ี่
ได้รบั มอบหมาย เช่น การอบรมและสัมมนา ซึง่ จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้จดั ทำ�คูม่ อื กรรมการบริษทั โดยได้รวบรวม
สรุปกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท เพื่อให้
กรรมการทราบถึงบทบาทหน้าที่ หลักการ และแนวปฏิบัติในการดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการบริษัททั้งหมด โดยสำ�หรับกรรมการเข้าใหม่ บริษัทฯ ได้
มีการชีแ้ จงข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้แก่กรรมการ ซึง่ รวม
ถึงข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจ แนวทางการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ และ
คู่มือกรรมการบริษัท

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 การสืบทอดงาน
บริษัทฯ มีแผนการเตรียมการสืบทอดตำ�แหน่งงานที่สำ�คัญอย่าง
เป็นระบบ เพือ่ ทดแทนผูเ้ กษียณอายุ หรือบรรจุลงในตำ�แหน่งงานใหม่ทเี่ กิด
ขึน้ จากการขยายกิจการหรือการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างของบริษทั ฯ หรือการ
สืบทอดตำ�แหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดเพื่อความต่อเนื่องในการบริหาร และ
เพื่อให้สามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพและพร้อมที่จะดำ�รงตำ�แหน่ง
งานสำ�คัญดังกล่าว

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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ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ (Key Financial Highlight)

ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน ของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้
st
Financial position and results of operations of the Company as of December 31 , 2017 are as follows.
หน่วย (unit) : ล้านบาท (Million Baht)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(Consolidated Financial Statements) (Separate Financial Statements)
สินทรัพย์ Asset

2560

2559

2558

2560

2559

2558

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน Total current assets

586.75

561.52

384.88

472.54

457.35

386.91

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน Total non-current assets

4,762.95

4,725.09

3,071.42

4,403.73

4,374.60

3,061.98

รวมสินทรัพย์ Total assets

5,349.69

5,286.60

3,456.31

4,876.27

4,831.94

3,448.89

หนี้สิน Liabilities
รวมหนี้สินหมุนเวียน Total current liabilities

733.51

751.16

705.72

572.65

628.74

699.66

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน Total non-current liabilities

1,060.12

1,059.49

836.79

836.76

803.93

835.89

รวมหนี้สิน Total liabilities

1,793.63

1,810.65

1,542.51

1,409.41

1,432.66

1,535.55

981.56

981.56

981.56

981.56

ส่วนของผู้ถือหุ้น Shareholders’ equity
ทุนจดทะเบียน Authorized share capital
หุ้นสามัญ 151,009,415 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.50 บาท
151,009,415 ordinary shares of Baht 6.50 each
หุ้นสามัญ 140,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.50 บาท
140,000,000 ordinary shares of Baht 6.50 each

910.00

910.00

ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
Issued and paid-up share capital
หุ้นสามัญ 151,009,415 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.50 บาท
151,009,415 ordinary shares of Baht 6.50 each

981.56

981.56

หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.50 บาท
120,000,000 ordinary shares of Baht 6.50 each
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ Share premium

981.56

981.56

780.00

780.00

1,350.15

1,350.15

170.00

1,350.15

1,350.15

170.00

ส่วนเกินทุนจากการลดทุน Premium on capital reduction
ส่วนเกินทุนจากการจาหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
Premium on sale treasury shares

7.11

7.11

7.11

7.11

7.11

7.11

105.08

105.08

105.08

105.08

105.08

105.08

กำ�ไรสะสมจัดสรรแล้ว Retained earnings

761.75

676.63

555.65

738.21

665.17

555.18

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน
Unrealized increment per assets appraisal

284.74

290.21

295.97

284.74

290.21

295.97

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
Total equity attribuable to owners of the parent

3,490.40

3,410.74

1,913.80

3,466.86

3,399.28

1,913.34

65.67

65.21

-

-

-

-

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น Total Shareholder’s equity

3,556.06

3,475.95

1,913.80

3,466.86

3,399.28

1,913.34

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
Total Liabilities and shareholders’ equity

5,349.69

5,286.60

3,456.31

4,876.27

4,831.94

3,448.89

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม Non-controlling interest
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หน่วย (unit) : ล้านบาท (Million Baht)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(Consolidated Financial Statements) (Separate Financial Statements)
2560

2559

2558

2560

2559

2558

รวมรายได้ Total Revenues

3,180.10

2,527.63

2,024.89

2,491.66

2,397.37

1,983.73

รวมค่าใช้จ่าย Total Expenses

2,975.83

2,292.76

1,882.59

2,308.19

2,176.13

1,839.17

ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
Share of profit of aasociated company

-

1.52

1.73

-

-

-

กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
Profit before income tax expense
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ Income tax expense

204.26

236.40

144.03

183.47

221.24

144.56

41.09

46.21

28.51

32.83

42.53

28.95

กำ�ไรสำ�หรับปี Profit for the year

163.17

190.19

115.52

150.64

178.71

115.61

4.40

(22.43)

-

4.40

(22.43)

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
Other comprehensive income :
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทเข้าไปในกำ�ไรหรือขาดทุน
Item that will not be reclassified to profit or loss
ผลกำ�ไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
Acturial gain(losses) arising from post-employee benefit
กำ�ไรจากการตีราคาทรัพย์สิน Gain on property revaluation

-

-

240.97

-

-

240.97

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
Income tax relating not be reclassified

-

(0.88)

(43.71)

-

(0.88)

(43.71)

กำ�ไรเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้
Other comprehensive income for the year,net of income tax

-

3.52

174.83

-

3.52

174.83

163.17

193.71

290.35

150.64

182.23

290.44

162.71

189.71

115.52

150.64

178.71

115.61

0.46

0.48

-

-

-

-

163.17

190.19

115.52

150.64

178.71

115.61

162.71

193.23

290.35

150.64

182.23

290.44

0.46

0.48

-

-

-

-

163.17

193.71

290.35

150.64

182.23

290.44

1.08

1.53

0.96

1.00

1.44

0.96

กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
Total comprehensive income for the year
การแบ่งปันกำ�ไร
Profit attributable to
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ Owners of the parent
ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม Non-controlling interest
การแบ่งปันกาไรเบ็ดเสร็จรวม
Total comprehensive income attributable to
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
Owners of the parent
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
Non-controlling interest
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
Basic earning per share Attributable to owners of the parent
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อัตราส่วนทางการเงิน 2560

Financial Ratio for Year 2017
อัตราส่วนทางการเงิน
Financial Ratio

หน่วย
(unit)

2560
2017

2559
2016

2558
2015

อัตราส่วนสภาพคล่อง
Current ratio

เท่า
Time

0.80

0.76

0.55

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
Acid test ratio

เท่า
Time

0.63

0.61

0.44

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
Recievable Turnover

เท่า
Time

14.38

14.05

15.49

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
Collection periods

วัน
Days

25.38

25.98

23.56

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า
Account Payable Turnover

เท่า
Time

15.41

14.36

15.48

ระยะเวลาจ่ายชำ�ระหนี้เฉลี่ย
Payment period

วัน
Days

23.69

25.41

23.58

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
Inventory Turnover

เท่า
Time

23.44

22.80

23.84

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
Average day sales

วัน
Days

15.57

16.01

15.31

วงจรเงินสด
Cash cycle

วัน
Days

17.27

16.57

15.30

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร
Fixed asset Turnover

เท่า
Time

0.72

0.69

0.78

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์
Total asset Turnover

เท่า
Time

0.60

0.58

0.65

อัตรากำ�ไรขั้นต้น
Gross profit margin

%

26.98

27.58

28.43

อัตรากำ�ไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
EBIT margin

%

8.75

11.98

8.73

อัตรากำ�ไรสุทธิ
Net profit margin

%

5.12

7.5

5.7

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
Return on Equity

%

4.72

7.13

6.35

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
Return on Total Asset

%

5.23

6.93

5.67

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
Debt to Equity Ratio

เท่า
Time

0.51

0.53

0.81

อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบี้ย
Interest Coverage Ratio

เท่า
Time

3.77

4.55

5.38
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คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานของฝ่ายจัดการ
ภาพรวมของผลการดำ�เนินงานตามงบการเงินรวมปี 2560

(ก) รายได้
ปี 2560 บริษัท ศิครินทร์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย มีรายได้รวมจานวน 3,180.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากรายได้รวมใน
ปี 2559 เท่ากับ 652.47 ล้านบาทหรือคิดเป็นการเพิ่มร้อยละ 25.81 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการรักษาพยาบาล-สุทธิ จานวน
715.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.90 ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของจานวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน นอกจากนี้รายได้จากการ
รักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากการรับโอนกิจการโรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่ เข้าเป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯ บันทึกรับรู้รายได้จากการรักษา
พยาบาล-สุทธิ เพิ่มขึ้น 643.91 ล้านบาท รายละเอียดดังแสดงในตารางข้างใต้ ดังนี้

Explanations and analysis of financial status and operating results
Overall Operation Results
(A) Revenue In Y2017
Sikarin Public Company Limited (“Company”) and its subsidiaries has total revenues Baht 3,180.10 million, an increase of Baht 652.47 Million from the total revenue in Y2016 or 25.81% from the Y2016. This was mainly due to an increase
in medical service revenue of Baht 715.47 Million or an increase of 29.90% which result from an increase in the number of
outpatients and inpatients. In addition ,the result from the Entire business transfer of Sikarin Hatyai Hospital to a subsidiary, the
Company recorded a net increase in medical service revenue of Baht 633.08 Million. Detail as shown in the table as below :
ผลิตภัณฑ์/บริการ
Product/Services

ดำ�เนินการโดย
Operated by

2560
%การถือหุ้น
2017
ของบริษัท
%Shares of รายได้ (ลบ.)
Revenue
Company
(Mil.Baht)

รายได้จากการรักษาพยาบาล-สุทธิ
Medical Service Revenue-Net

รายได้จากการขายอาหารและเครือ่ งดื่ม
Food and Beverage Revenues

รายได้อื่นๆ*
Other Revenues”

รวม
Total Revenue

2559
2016
%

รายได้ (ลบ.)

2558
2015

Revenue
(Mil.Baht)

%

รายได้ (ลบ.)
Revenue
(Mil.Baht)

%

รพ.ศิครินทร์
Sikarin

100

2,213.03

69.59

2,106.05

85.59

1,768.01

87.31

รพ.รัทรินทร์
Rattarin

100

261.93

8.24

202.59

8.23

192.29

9.50

รพ. ศิครินทร์ หาดใหญ่
Sikarin Hatyai

94.11

633.08

19.91

83.94

3.41

0.00

0.00

รพ.ศิครินทร์
Sikarin

100

40.93

1.28

41.79

1.70

44.41

2.19

รพ.รัทรินทร์
Rattarin

100

-

-

-

-

-

-

รพ. ศิครินทร์ หาดใหญ่
Sikarin Hatyai

94.11

4.11

0.13

0.58

0.02

-

0.00

รพ.ศิครินทร์
Sikarin

100

20.30

0.64

24.92

1.01

19.58

0.97

รพ.รัทรินทร์
Rattarin

100

-

-

0.48

0.02

0.60

0.03

รพ. ศิครินทร์ หาดใหญ่
Sikarin Hatyai

94.11

6.71

0.21

0.59

0.02

-

-

3,180.09

100.00

2,460.94

100.00

2,024.89

100.00

หมายเหตุ : *รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ รายได้จากการให้เช่าพื้นที่เป็นต้น
Remark : Other income consists of interest income, income from rental properties and etc.
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รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม รวม 45.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวด
เดียวกันของปีก่อน 2.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.30
Food and beverages Revenue
As at December 2017,The company and its subsidiaries revenue from food and beverages totaled Baht 45.04 Million.
The revenue increases from Y2016 by Baht 2.67 Million or an increasing of 6.30%
รายได้อื่น

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้อื่นรวม 27.02 ล้านบาท เพิ่มจากงวดเดียวกันของปี ก่อนเท่ากับ 1.02
ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.91% สาเหตุหลักมาจากบริษัทได้มีการทาบันทึกตกลงเพิ่มเติมกับบริษัท เอส เค อาร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
เรื่องการแบ่งสัดส่วนรายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม โดยเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนแบ่งรายได้ จากเดิม 85 : 15 มาเป็น 95 : 5 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2559 เป็นต้นไป (ดูหมายเหตุประกอบงบข้อ 10)
Other income
As of December 31, 2017,the company and its subsidiaries has other incomes total Baht 27.02 Million, increase from
Y2016 was Baht 1.02 Million or 3.91%. The mainly result come from the company had made a memorandum of understanding
Management Co., Ltd. on allocation the share of revenue from sales of with SKR food and beverage to the Company. Both
parties agreed to allocate the share of revenue from sales of food and beverage at 85:15 which meant the subsidiaries, business
operator, would get 85 percent and the parent company, location owner, would get 15 percent. The starting date was October
1, 2014, onwards. However , on January 1, 2016 the company had recorded the additional memorandum with Sikarin Public
Co., Ltd. regarding the dividing proportion of revenue from operation on food & beverage by changing revenue sharing from
85:15 to 95:5 effective from January 1, 2016, onwards. (See notes 10)
(ข) ค่าใช้จ่าย
สำ�หรับปี 2560 บริษทั ศิครินทร์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) และบริษทั ย่อย มีคา่ ใช้จา่ ยรวม 2,975.83 ล้าน บาท เพิม่ ขึน้ 683.08 ล้านบาท เมื่อ
เทียบกันกับงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.79 ค่าใช้จ่ายรวมของปี 2560 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.58 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น
จากปี 2559 ที่มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายรวม คิดเป็นร้อยละ 90.71 ของรายได้รวม
(B) Total Expenses
For the year 2017, Sikarin Public Company Limited (“the Company”) and its subsidiaries has total expenses were Baht
2,975.83 million, an increase of Baht 683.08 million when compared to the same period of last year. Total expenses of the year
2017 accounted for 93.58% of total revenue, increased from 2016 with the proportion of total expenses representing 90.71%
of total revenue.
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล
ปี 2560 บริษทั ฯและบริษทั ย่อย มีตน้ ทุนการรักษาพยาบาล 2,274.64 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.53 ของรายได้รวม เพิม่ ขึน้ คิดเป็น
เงิน 538.98 ล้านบาทเทียบกับปี 2559 หรือคิดเป็นอัตราการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 31.05 ซึง่ ต้นทุนในการรักษาพยาบาลหลักเป็นผลกระทบจากค่าธรรมเนียม
แพทย์จากการเพิม่ แพทย์เฉพาะทางในสาขาต่างๆ การเพิม่ ขึน้ ของอัตราพยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าทีส่ ายงานคลินกิ เพือ่ รองรับการเปิดใช้อาคาร 3 เตียง
และการปรับปรุงอาคารสถานทีใ่ ห้บริการภายในโรงพยาบาลศิครินทร์และโรงพยาบาลรัทรินทร์ นอกเหนือจากนีต้ น้ ทุนอืน่ ๆ มีการเพิม่ ขึน้ ในทิศทางเดียว
กับอัตราการเติบโตของรายได้จากการรักษาพยาบาล
Cost of Medical Services
In Y2017 The Company and its Subsidiary Cost of medical service was Baht 2,274.64 million or 71.53% of total revenue,
equivalent to Baht 538.98 million compared to 2016 or an increase of 31.05% The main cost of medical services is effect of
medical fees from adding specialized physicians in various fields and the increase in the rate of professional nurses and clinicians
staffs to support the launch of 3-bed building and renovation of property buildings within Sikarin Hospital and Rattarin Hospital.
Apart from this, other costs. The increase was in line with the growth in medical income.
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจานวนรวม 599.63 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2559 เท่ากับ 136.66 ล้านบาท
คิดเป็นการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 29.52 โดยมีผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนและค่าจ้างของพนักงานตามอัตรา อัตราค่าแรงขัน้ ต่า ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง
กับบุคลากรสนับสนุนและค่าใช้จ่ายทางการตลาดเพิ่มขึ้นเพื่อการรองรับขยายตัวอย่างต่อเนื่องของรายได้จากการรักษาพยาบาล
Selling and Administrative costs
In the year 2016, the Company and its subsidiaries had total selling and administrative expenses of Baht 599.63 million,
an increase of Baht 136.66 million or 29.52% from the previous year. The mainly result in the effect of the salary and wage
adjustment of employees is based on the minimum wage rate. Expenses related to support personnel and marketing expenses
increase to support continued growth in medical revenue.
(ค) กำ�ไรสุทธิ
ในปี 2560 บริษทั ฯและบริษทั ย่อย มีกาไรก่อนค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ 204.26 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีกอ่ น 32.13 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นการลดลงร้อยละ 13.59 และมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 41.09 ล้านบาท ลดลง 5.11 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 11.07 ส่งผลให้ บริษัทฯ
และบริษัทย่อย มีกาไรสุทธิสาหรับปี 2560 เท่ากับ 163.17 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559 เท่ากับ 27.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อย
ละ 27.02
(C) Net Income
In the year 2017, the Company and its subsidiaries earned profit before income tax expense was Baht 204.26 million,
a decrease of Baht 32.13 million or 13.59% from the same period of last year. The income tax expense was Baht 41.09 million,
a decrease of Baht 5.11 million or a decrease of 11.07%. As a result, the Company and its subsidiaries net profit for the year
2017 was Baht 163.17 million, a decrease of Baht 27.02 million or 27.02% from the previous year.
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General Information
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท : บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : โรงพยาบาลเอกชน
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่ : 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนากรุงเทพมหานคร 10260
เลขทะเบียนบริษัท : บมจ.0107528000018
โทรศัพท์ : 1728, 02-366-9900
โทรสาร : 0-2366-9942
เว็บไซต์ : htpp://www.sikarin.com
อีเมล์ : contact@sikarin

Name of Company : Sikarin Public company Limited

Type of Business : Private Hospital
Head Office Address : 4/29 Moo 10, Srinakarin Road, Bang Na Sub-district, Bang Na
District, Bangkok 10260
Registration Number : PCL 0107528000018
Telephone : 1728, 02-366-9900
Fax : 0-2366-9942
Website : htpp://www.sikarin.com
Email : contact@sikarin
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บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน) มีโรงพยาบาลเอกชนภายใต้การดำ�เนินงาน จำ�นวน 3 แห่ง ดังนี้ คือ
Sikarin Public Company Limited operates three private hospitals:

ชื่อสถานประกอบการ
Name of business

ที่ตั้ง
Address

จำ�นวนเตียง
No. of Register Beds

1. โรงพยาบาลศิครินทร์
Sikarin hospital

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

235

2. โรงพยาบาลรัทรินทร์
Rattarin Hospital

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

100

3. โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่
Sikarin Hat-Yai Hospital

169 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 อ.หาดใหญ่, จ.สงขลา,
90110
169 Nipatsongkhroa 1 rd,
Hat Yai,
Songkhla, 90110

120

ทุนจดทะเบียน

จำ�นวน 981,561,197.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
จำ�นวน 151,009,415 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.50 บาท
เรียกชำ�ระแล้วจำ�นวน 981,561,197.50 ล้านบาท

Registered Capital :

Bt 981,561,197.50 million Bt,
comprising 151,009,415 ordinary shares
at the per value of Bt 6.50 per share.
Paid-up Bt 981,561,197.50 million.
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Reference Information

ผู้สอบบัญชี

Auditor

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1)
ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.set.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท
www.sikarin.com

For investor, please visit www.set.or.th for more information about Sikarin company Co.,Ltd. (56-1 form) or visit
www.sikarin.com

นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4, 6-7
ถนนรัขดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ 0-2229-2800
โทรสาร 0-2359-1259
เว็บไซต์ www.tsd.co.th

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำ�กัด
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20)
ถนนประชาชื่น บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 02-596-0500 ต่อ 327
โทรสาร 0-2596-0539
เว็บไซต์ www.dharmniti.co.th

Securities Registrar
Thailand Securities Depository Co.,Ltd.
62 Stock Exchange of Thailand Building, Fl. 4, 6-7
Ratchadapisek Road, Khlong Toei Sub-district,
Khlong Toei District, Bangkok 10110
Tel: 0-2229-2800
Fax: 0-2359-1259
Website: www.tsd.co.th

Dhammaniti Auditing Co.,Ltd.
178 Dhammaniti Building, 6-7 floor, Soi Phoemsap
(Prachachuen 20) Prachachuen Road, Bang Sue,
Bangkok 10800
Tel: 02-596-0500 ext. 327
Fax: 0-2596-0539
Website: www.dharmniti.co.th
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