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สารจากประธานกรรมการ
Message from the Chairman
"ผมมีความเชื่อมั่นว่าธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในอนาคต
จะเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ..จากปัจจัยบวกประชากรที่เพิ่มมากขึ้น..
ผู้คนในทุกช่วงชั้นอายุ ต้องการอยู่อย่างมีความสุข ปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ..อยู่อย่างคนที่ต้องการทำ�ประโยชน์..อยู่อย่างไม่ต้องการเป็น
ภาระคนอื่นๆ..ที่สำ�คัญก็คือการดำ�เนินธุรกิจในปัจจุบันต้องยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคการแข่งขันโดยใช้หลักธุรกิจแบบ
ธรรมาภิบาล..เพื่อเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป.."

วิสัยทัศน์ตอนหนึ่งแสดงต่อบุคคลากรทางการแพทย์ และผู้ถือหุ้น
รวมทั้งนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

นายเสนีย์ จิตตเกษม
ประธานกรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)

I believe that the private hospital business will
substantially grow in the future, due to the positive
factors such as growing population...and the fact that
people of all ages want to live happily without illness.
They want to live and be beneficial. They do not want to
become burden of others. The most important thing is
that business operation today needs to accept the change
coming with the more competitive world, adopting good
governance business for the sustainable growth..."
The extract reflects the vision of the Chairman of Sikarin
Public Company Limited in front of medical personnel,
shareholders, and investors in the stock market

Mr. Seni Chittakasem
Chairman, Sikarin Public Company Limited
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ Nature of Business
ประวัติความเป็นมา
บริ ษั ท ศิ ค ริ น ทร์ จํ า กั ด (มหาชน) ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 15 มี น าคม 2522 ภายใต้ ชื่ อ บริ ษั ท สำ�โรงการแพทย์ จำ�กั ด ด้ ว ย
ทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจํานวน 16 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อดำ�เนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน เริ่มก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลเมื่อปี พ.ศ. 2523 และ
สามารถดําเนินการรักษาพยาบาลได้ตามวัตถุประสงค์ตั้งแต่ปี 2524
		
เมื่ อ ปี พ.ศ. 2528 บริ ษั ท ฯ ได้ จ ดทะเบี ย นแปรสภาพเป็ น บริ ษั ท มหาชน เพื่ อ เป็ น บริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ภ ายใต้ ชื่ อ
บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน) ณ ปัจจุบันมีโรงพยาบาลภายใต้การดำ�เนินงาน คือ
• โรงพยาบาลศิครินทร์ ตั้งอยู่เลขที่ 4/29 หมู่ 10 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนเนื้อที่ดิน
11 ไร่ 81 ตารางวา เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมือ่ วันที่ 16 ธันวาคม 2536 ปัจจุบนั ประกอบไปด้วย อาคารรักษาพยาบาล 3 อาคาร
มีเตียงรองรับผู้ป่วยใน 235 เตียง และมีศักยภาพรองรับผู้ป่วยนอกได้เฉลี่ย 2,800 คนต่อวัน
• โรงพยาบาลรัทรินทร์ ตั้งอยู่เลขที่ 999/23-29 ถนนสุขุมวิท ตําบลบางปูใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ดินรวม 1 ไร่
		 46 ตารางวา เปิดดําเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2536 มีเตียงรองรับผู้ป่วยใน 100 เตียง และมีศักยภาพรองรับ
ผู้ป่วยนอกได้เฉลี่ย 700 คนต่อวัน

Background
		
Established on March 15, 1979 under the name of Samrong Karnphat Co., Ltd., Sikarin Public Co., Ltd. had an
initial registered capital of only Bt 16 million. Its objective was to operate a private hospital. The first hospital building
was built in 1980, and started its medical services in 1981.
		
In 1985, the Company was registered as a public company and listed in the Stock Exchange under the name of
Sikarin Public Company Limited. Presently the hospitals under its operation include:
• Sikarin Hospital: situated at No. 4/29, Moo 10, Srinakarin Road, Bang Na Sub-district, Bang Na District,
		 Bangkok, on a plot of land of 11 Rai 81 Square Wah, officially inaugurated on December 16, 1993. Today,
		 it has 3 buildings, 235 beds for inpatients and with capability to handle an average of 2,800 outpatients per day.
• Rattarin Hospital: situated at No. 999/23-29, Sukhumvit Road, Bangpu Mai Sub-district, Muang District, Samut
Prakan Province on a plot of land of 1 Rai and 46 Square Wah, officially inaugurated on January 1, 1993, with
100 beds for inpatients and with capability to handle an average of 700 outpatients per day.
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บริการทางการแพทย์โรงพยาบาลศิครินทร์
		
โรงพยาบาลศิครินทร์เปิดให้บริการจำ�นวน 3 อาคาร รวมพื้นที่ให้บริการ 23,980 ตารางเมตร โดยอาคารศิครินทร์ 1 จะเน้นบริการด้าน
ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง อายุรกรรมทั่วไป ศัลยกรรมทั่วไป ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ศูนย์กุมารเวช ศูนย์ทันตกรรม และศูนย์ความงาม
ศิครินทร์
		
ส่วนอาคารศิครินทร์2 เป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางสตรี ศูนย์ตรวจสุขภาพ ศูนย์จักษุ และคลินิกหู คอ จมูก และอาคารประกันสังคม มี
พื้นที่บริการ รวม 380 ตารางเมตร เป็นพื้นที่สำ�หรับให้บริการผู้ป่วยประกันสังคม พร้อมกันนี้ยังเปิดให้บริการ Midnight Clinics ใน 3 คลินิกหลัก
ประกอบด้วย คลินิกอายุรกรรม คลินิกศัลยกรรม และ Children Center

Medical Services at Sikarin Hospital
		
There are 3 service buildings at sikarin hospital where is totally 23,980 square meter. Sikarin Building 1 houses
Sub Specialty Center , General Medicine, General Surgery,Orthopedic Center, Children Center, Dental Center and Sikarin
Aesthetic Center.
		
Sikarin Building 2 houses Specialized Women’s Health Center, Health Center, Eye Center and Ear, Throat, Nose
Center. Social Welfare Building featuring 380 square meters houses OPD for social security clients And also provides 3
Midnight Clinics - Internal Medicine Clinic, Surgical Clinic and Children Center.
ห้องตรวจ OPD และ ER OPD and ER rooms

65 ห้อง rooms

ห้องผู้ป่วยใน Number of beds

235 เตียง beds

ห้องผู้ป่วยหนัก Intensive care units

19 ห้อง rooms

ห้องตรวจทันตกรรม Dental clinic rooms

9 ห้อง rooms

ห้องบริการไตเทียม Artificial Kidney service rooms

14 เตียง/รอบ beds/round

ห้องผ่าตัด Surgery rooms

6 ห้อง rooms

ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง
		
ตั้งอยู่ที่อาคารศิครินทร์ 1 ชั้น 1 เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยอายุรกรรมเฉพาะทาง ประกอบด้วย ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง ศูนย์โรคระบบ
ทางเดินอาหาร ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ ศูนย์โรคระบบภูมแิ พ้ โรคทางระบบประสาท คลินคิ โรคหัวใจ

Sub Specialty Center
The center is located at Sikarin building 1, provides a specialized medical treatment such as Stroke Center
Laparoscopic Center, Endocrine Center, Allergy Center, Neurology Center and Heart Decease Clinic

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูก และข้อ

		

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูก และข้อ นับเป็นอีกศูนย์หนึ่งที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีศักยภาพสูง ส่งผลให้มีการขยายพื้นที่บริการ และเพิ่ม
จำ�นวนห้องตรวจ รวมทัง้ เพิม่ ความสะดวกต่อการให้บริการมากยิง่ ขึน้ เพราะอยูใ่ กล้หอ้ งฉุกเฉิน และติดกับแผนกเอ็กซเรย์ สามารถรักษาโรคทางกระดูก
และข้อทุกชนิดเช่น โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทรวมถึงการเปลี่ยนข้อเทียมสามารถผ่าตัดโดยการใช้กล้องส่องหรือขยายการผ่าตัดได้

Orthopedic Center
One of the fastest growing centers, the Orthopedic Center recently expanded its service areas and increased examination
rooms. Medical services are even more efficient as the Orthopedic Center is located close to the Emergency Center and X-ray
Center, where provide all fields of orthopedic treatment such as, cervical nerve disease, including arthroplasty surgery.
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ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
		
โรงพยาบาลศิครินทร์ตงั้ อยูต่ ดิ กับถนนเส้นหลัก รวมทัง้ อยูใ่ นแหล่งชุมชน ทีพ
่ กั อาศัยขนาดใหญ่ ดังนัน้ การรักษาในกรณีฉกุ เฉินจึงมีศกั ยภาพ
สูงในการเติบโตในอนาคต ปัจจุบันโรงพยาบาลศิครินทร์ได้เปิดบริการส่วนขยายพื้นที่ให้บริการโดยเพิ่มห้องตรวจศัลยกรรมเป็น 7 ห้องตรวจและเตียง
ตรวจสำ�หรับดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินเป็น 9 เตียงตรวจ ห้องกู้ชีวิตพร้อมอุปกรณ์ในการกู้ชีพ 2 เตียง รวมทั้งห้องผ่าตัดเล็ก 1 ห้อง และรถ Ambulance
จำ�นวน 5 คัน ศูนย์ฯ จึงมีความพร้อมในการรองรับทั้งผู้ป่วยศัลยกรรมและฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีทีมแพทย์ ประกอบด้วย
• ศัลยแพทย์ทั่วไป 				
• ศัลยแพทย์มือและจุลศัลยศาสตร์
• ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ
• ศัลยแพทย์ทางระบบประสาท			
• แพทย์ศัลยกรรมตกแต่ง

Emergency and Trauma Center
		
Located on a main road and in large residential communities, Sikarin Hospital has to be well prepared for emergency
cases, which seem to increase in quantity. Recently, the Surgery & Trauma Center’s expansion was inaugurated with 7
surgical examination rooms, 9 curtain-covered beds for emergency patients, one 2-bed room equipped with life-saving
apparatus, one small surgery room and 5 ambulances. The Surgery & Trauma Center today is well equipped and prepared
to handle emergency patients around the clock with a team of specialized surgeons in the following fields.
• General Surgeon				
• Hand Surgeon 			
• Urologist
• Neuro Surgeon				
• Plastic and Reconstructive Surgeon

ศูนย์กุมารเวช		
		
เด็กเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและตอบสนองความต้องการในโลกจินตนาการ
ของเด็ก โรงพยาบาลฯ ได้จัดโครงการ Children Plus Program โดยปรับปรุงพื้นที่ที่รอตรวจให้เป็นเมืองแห่งจินตนาการ อีกทั้งจัดพื้นที่จำ�เพาะ
สำ�หรับเด็กป่วย และเด็กที่สุขภาพดีที่มาฉีดวัคซีนหรือมาปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านอื่นๆ เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ปัจจุบันมีห้องตรวจ
รวมกัน 12 ห้อง มีกุมารแพทย์ Full Time 7 ท่าน และกุมารแพทย์ Part Time จำ�นวน 25 ท่าน โดยเปิดให้บริการระหว่างเวลา 07.00-24.00 น.
รวมทั้งหลังเวลา 24.00 น. โรงพยาบาลฯ มีกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นแพทย์เวรคอยดูแลต่อ จึงกล่าวได้ว่าโรงพยาบาลศิครินทร์มีกุมารแพทย์ดูแล
ตลอด 24 ชั่วโมง การบริการโดยแพทย์เฉพาะทางมีดังนี้
• กุมารแพทย์ทั่วไป			
• กุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิด
• กุมารแพทย์เฉพาะทางประสาทวิทยา
• กุมารแพทย์เฉพาะทางภูมิแพ้		
• กุมารแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ		
• กุมารแพทย์เฉพาะทางต่อมไร้ท่อ
• กุมารแพทย์เฉพาะทางพัฒนาการเด็ก • กุมารแพทย์เฉพาะทางโรคไต		
• กุมารแพทย์เฉพาะทางโรคเลือด
• กุมารแพทย์เฉพาะทางโรคระบบหายใจ • กุมารแพทย์เฉพาะทางโรคระบบทางเดินอาหาร

Children Center
		
Children is one of patient group that continuously increase. In order to initiating a good relationship and
responding to children’s imagination, the hospital established a project called Children Plus Program which modified
the lobby to be a fantasy land. Also, we separately prepared areas for children patients and healthy children who come
for vaccine injection and medical consulting. Presently, there are 12 diagnosis rooms in total with 7 full-time and 25
part-time pediatricians and will be open from 7 AM-12PM. After 12PM, the hospital also has pediatrician on duty that
would continue treatment. Therefore, it is possible to say that Sikarin Hospital provide a 24 hours service of pediatric
treatment.
• General Pediatrician		
• Pediatric Neonatologist		
• Pediatric Neurologist
• Pediatric Allergy and Immunologist • Pediatric Cardiologist		
• Pediatric Endocrinologist
• Child Development		
• Pediatric Nephrologist		
• Pediatric Hematologist
• Pediatric Pulmonologist		
• Pediatric Gastroenterologist
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ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางสตรี
		
ตั้งอยู่ที่อาคารศิครินทร์ 2 ชั้น 1 ประกอบด้วย ศูนย์รักษาโรคทางนรีเวช ศูนย์คุณแม่ตั้งครรภ์ ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช และ
ศูนย์ผู้มีบุตรยาก ที่อาคารศิครินทร์ 2 ชั้น 3 ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางสตรีมีห้องตรวจทั้งสิ้น 6 ห้อง มีสูติ - นรีแพทย์ Full Time จำ�นวน 6 ท่าน
และ สูติ-นรีแพทย์ Part Time จำ�นวน 10 ท่าน โดยมีสูตินรีแพทย์เฉพาะทางด้านต่างๆ ดังนี้
• สูตินรีแพทย์ทั่วไป			
• สูตินรีแพทย์ด้านมะเร็งอวัยวะสืบพันธ์ุสตรี
• สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีบุตรยาก

Women’s health Center
The Women’s health Center is located on the ground floor, Sikarin Building 2, featuring Gynecologic Center,
		
Maternity Center, Laparoscopic Surgery in Gynecologic Patients. The Infertility Center is located on the 3rd floor, The
Women’s health Center with 6 diagnosis rooms, 6 full time and 10 part time obstetricians, with the following specialists:
• Obstetrics - Gynecologist		
• Gynecological Oncologist		
• Infertility Specialist

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
			 การตรวจสุขภาพประจำ�ปีมีแนวโน้มได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยมา กระทั่งกลายเป็นสิ่งจำ�เป็นสำ�หรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพตนเองใน
เชิงป้องกัน รวมทั้งหลายๆ โรงพยาบาลได้ใช้ศูนย์ตรวจสุขภาพเป็นกลยุทธ์ในการดึงดูดลูกค้าทั่วไปให้มาทดลองใช้บริการของโรงพยาบาล จากนั้นสร้าง
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าอย่างต่อเนือ่ ง และกลายเป็นลูกค้าประจำ�ของโรงพยาบาลเป็นลำ�ดับต่อไป ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลศิครินทร์ ตัง้ อยูบ่ ริเวณ
ชั้น 2 ศิครินทร์ 2 ซึ่งถูกออกแบบให้มีความสะดวกสบาย และมีความเป็นส่วนตัวเพราะผู้ที่มารับบริการตรวจสุขภาพนั้น ไม่ใช่ผู้ป่วย สถานที่ให้บริการ
จึงแยกออกจากพื้นที่ให้บริการผู้ป่วยโดยตรงอย่างชัดเจน ด้วยพื้นที่บริการประมาณ 900 ตารางเมตร จึงสามารถรองรับบริการได้ทั้งการตรวจสุขภาพ
เป็นรายบุคคล และการตรวจเป็นหมู่คณะจากบริษัทต่างๆ เป็นต้น

Health Center
		
Annual Health Check-up is becoming a popular trend, until it has become a necessity for those who wish to take preventive
health care. Many hospitals employ their Health Centers as a strategy to attract customers to their services and build a continued
relationship and become regular customers. The Health Center of Sikarin Hospital is on the second floor of Sikarin Building 2,
designed for the convenience and privacy for persons who are not patients; the service area is therefore clearly separated from
the common area of patients. The service area counts approximately 900 square meters in order to meet the services of individual
health check-up and group health check up.

ศูนย์ทันตกรรม
		
ศูนย์ทันตกรรมครบวงจร โรงพยาบาลศิครินทร์ได้ปรับปรุงโฉมใหม่ พบกับทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบทุกด้านของบริการทันตกรรมพร้อม
มาตรฐานการรักษา ด้วยบริการทีอ่ บอุน่ และเป็นมิตร โดยในขณะนีเ้ ปิดให้บริการทัง้ สิน้ 9 ห้องตรวจ ศูนย์ทนั ตกรรมครบวงจร ประกอบด้วยทันตแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ทั้ง Full time และ Part time จำ�นวน 39 ท่าน
• ทันตกรรมทั่วไป
• ทันตกรรมเด็ก
• ทันตกรรมประดิษฐ์
• ทันตกรรมปริทันต์
• ทันตกรรมศัลยกรรม
• ทันตกรรมจัดฟัน
• ทันตกรรมรักษาคลองรากฟัน

Dental Center

		

Recently renovated, Sikarin Hospital’s Dental Center today offers a full scale of dental services with its 9 examination
rooms and a team of specialized dentists who offer professional, high-standard and friendly services to clients. The Dental
Center today features 39 fulltime and part-time specialized dentists.
• General Dentistry
• Pediatric Dentistry
• Cosmetic Dentistry
• Periodontal Diseases
• Periodontal Surgery
• Orthodontics		
• Root Canal Dentistry
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ศูนย์จักษุ
		
ตัง้ อยูท่ อ่ี าคาร 2 ชัน้ 2 ประกอบด้วยจักษุแพทย์ Full Time และ Part Time จำ�นวน 10 ท่าน โดยมีจกั ษุแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านต่างๆ ดังนี้
• จักษุแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างเบ้าตา และเปลือกตา • จักษุแพทย์เฉพาะทางด้านต้อหิน
• จักษุแพทย์เฉพาะทางด้านกระจกตา
• จักษุแพทย์เฉพาะทางด้านจอประสาทตา

Eye Center
		
Located on the 2nd floor of Building 2, the Eye Center features 10 full-time and part-time ophthalmologists,
specialized in different fields:
• Oculoplastic Surgery
• Glaucoma
• Cornea
• Retina

ศูนย์ความงาม
		
ศูนย์ความงามโรงพยาบาลศิครินทร์ บริการด้านศัลยกรรมความงามได้อย่างมัน่ ใจในความสะอาดและปลอดภัย ด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์
และเทคโนโลยีอปุ กรณ์ผา่ ตัดคุณภาพสูงทีท่ นั สมัย ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชดิ ของทีมแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านศัลยกรรมความงาม ศูนย์ความงาม
โรงพยาบาลศิครินทร์ มีสถานทีใ่ ห้บริการทีถ่ กู ออกแบบอย่างสวยงาม เน้นความเป็นส่วนตัวให้สามารถใช้บริการตัง้ แต่เริม่ ต้น จนกระทัง่ เสร็จสิน้ การรักษา
ภายในสถานที่เดียว หรือ One Stop Service

Aesthetic Center
		
Sikarin Aesthetic Center serve our customers with the cosmetic surgery that can be fully trust in hygienic and safety.
We do provide a high quality medical innovations and technological surgery equipments under a close supervision from
professional surgery doctor teams. Sikarin Aesthetic Center where provide a private and beautiful decorated service areas
that will serve you from the first until last treatment step or One Stop Service.

ห้องพักผู้ป่วย Patient Rooms

VIP Rooms

7 Sikarin Hospital

Suite Rooms

Superior Rooms

Deluxe Rooms

Single Rooms

“The Premium Community
Hospital in Region”

Today

Makes

Tomorrow

ศูนย์รักษาโรค และบริการทางการแพทย์

Medical Center and Medical Clinic

		
โรงพยาบาลฯ มี ศู น ย์ รั ก ษาโรคเฉพาะทาง และที ม แพทย์
เฉพาะทางให้บริการ กว่า 276 ท่าน ประกอบด้วย

		
We provides specailized clinics by more than 276
Specialists including,

• ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง Sub Specialty Center
- อายุรกรรมทั่วไป Internal Medicine
- อายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหาร Gastroenterology
- อายุรกรรมโรคทางระบบประสาท Neurology
- อายุรกรรมโรคทางระบบทางเดินหายใจ Chest specialist
- อายุรกรรมโรคไต Nephrology
- อายุรกรรมโรคหัวใจ Cardiology
- อายุรกรรมโรคเลือด Hematology
- อายุรกรรมโรคต่อมไร้ท่อ Endocrinology
- อายุรกรรมโรคข้อ Rhumatology
- อายุรกรรมโรคภูมิแพ้ Allergy and Immunology
• แผนกเวชปฏิบัติทั่วไป (GP) General Practice Department
• ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางสตรี Women's health Center
		 - สูตินรีเวชกรรม Obstetrics - Gynecology
- สูตนิ รีเวชกรรมโรคมะเร็งอวัยวะสืบพันธุส์ ตรี
Gynecological Oncology
- สูตินรีเวชกรรมผู้มีบุตรยาก Infertile Clinic
• ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน Emergency and Trauma Center
- ศัลยกรรมทั่วไป General Surgery
- ศัลยกรรมทรวงอก Chest - Vascular-thracic specialist
- ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ Urology
- ศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง Neuro Surgery
- ศัลยกรรมตกแต่ง Plastic and Reconstructive Surgery
- กุมารศัลยกรรม Pediatric Surgery
• ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ Orthopedic Center
- ศัลยกรรมมือและจุลศัลยศาสตร์ Hand and Microsurgery

• ศูนย์กุมารเวช Children Center
- กุมารเวชกรรม General Pediatric
- ทารกแรกเกิด Neonatology
- ประสาทวิทยา Neurology
- ภูมิแพ้ Allergy and Immunology
- โรคหัวใจ Cardiology
- ต่อมไร้ท่อ Endocrinology
- พัฒนาการเด็ก Child Development
- โรคไต Nephrology
- โรคเลือด Hematology
- โรคระบบหายใจ Chest
- โรคระบบทางเดินอาหาร Gastroenterology
• ศูนย์ความงาม Aesthetic Center 			
- ผิวหนัง Dermatology
- ศัลยกรรมตกแต่ง Plastic and Reconstructive Surgery
• ศูนย์ทันตกรรม Dental Center
• ศูนย์จักษุ Eye Center
• แผนกหู - คอ - จมูก E.N.T Department
• แผนกจิตเวช Mental Health Department
		
- จิตเวชทั่วไป Psychology
- จิตเวชเด็ก Child Psychology
• วิสัญญี Anesthesiology
• รังสีวิทยา Radiology
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ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI รายโรค ด้านโรคหลอดเลือดสมอง
Primary Stroke Program
		
ปี 2557 โรงพยาบาลศิครินทร์ได้เปิดบริการ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง ให้การวินิจฉัย รักษาและฟื้นฟู สำ�หรับความผิดปกติของระบบ
ประสาทอย่างครอบคลุม โดยทีมแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญด้านประสาทวิทยาและได้ดำ�เนินการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยโรคหลอดเลือดสมองตีบ
อุดตัน เพื่อการรับรองคุณภาพจาก JCI ซึ่งผู้ป่วยจะได้รับการดูแลที่มีแบบแผนและเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาในระดับสากล อีกทั้งผู้ป่วยจะได้
รับการประเมินอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อตรวจสอบ และหาวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยในแต่ละรายอย่างดีที่สุด โดยจะมีทีมสหวิชาชีพ ที่มีความ
เชีย่ วชาญในแต่ละสาขาวิชา เข้ามาดูแลผูป้ ว่ ยแบบองค์รวม ประกอบด้วย ทีมพยาบาล ทีมเภสัชกร ทีมนักกำ�หนดอาหาร และทีมนักกายภาพบำ�บัด
ที่จะช่วยฟื้นฟูและบำ�บัดผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบประสาทให้สามารถกลับมาควบคุมและเคลื่อนไหวร่างกายได้เหมือนเดิม ด้วยมาตรฐานดัง
กล่าว ส่งผลให้ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI รายโรค ด้านโรคหลอดเลือดสมอง (Primary Stroke Program)
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557
		
In 2014, Sikarin Hospital launched Stroke Center which provides comprehensive diagnosis, treatment and rehabilitation
for nervous system disorders by doctors with neurological expertise, and also improved quality of treatments for patients with
stroke in order to achieve JCI accreditation standards. Patients will be provided with methodical treatment under international
treatment standards and will be also given systematic assessment for inspection and most appropriate treatment methods
for individual case. There will be a team of interdisciplinary doctors who have expertise in each field providing integrated
care and treatment. They include nurses, pharmacists, dietitians and physiotherapists who will help rehabilitate and heal
patients with nervous system disorders to control and move their body again. With the standards, the Stroke and Nervous
System Center has been given JCI Accreditation of Certificate of Distinction for Primary Stroke Program in November 2014.
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การตลาด และภาวะการแข่งขัน Market and Competition
		
แนวโน้มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน อยู่ในระดับ “ดีมาก” และเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจดาวรุ่งของปี 2558 โดยมีแรงหนุนสำ�คัญ ดังนี้
1. ความต้องการใช้บริการที่เพิ่มสูงขึ้น อันเนื่องมาจากจำ�นวนประชากร และรายได้ต่อหัวของประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งความต่อเนื่องของกระแส
ค่านิยมในการดูแลสุขภาพ ส่งผลให้ธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพทั้งระบบเติบโตสูงกว่าธุรกิจอื่น ๆ ในภาพรวม
2. การสนับสนุนจากรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโปรโมทด้านการท่องเที่ยว และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น Medical Hub ส่งผลให้ลูกค้ากลุ่ม
Medical Tourism เติบโตอย่างมีนัยสำ�คัญตลอดมา ซึ่ง Medical Tourism มีสัดส่วนถึง 80% ของรายได้ที่มาจากลูกค้าต่างชาติ อีก 20% เป็น
กลุ่ม Expat
3. การเข้าสู่ AEC นับถอยหลังการเข้าสู่การเปิดการค้าเสรี AEC จะทำ�ให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน และทำ�งานในประเทศไทยมากขึ้น ส่งผลโดยตรง
ต่อการเติบโตจากการรักษาพยาบาลของกลุ่ม Expat
4. ชื่อเสียงของธุรกิจ Brand ของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย สามารถเทียบเคียง และแข่งขันได้ ทั้งในระดับเอเชีย และระดับโลก รวมทั้งได้ผ่าน
การทำ�ตลาดมาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งระดับภูมิภาค และระดับสากล
		
Private hospital business trend is deemed “excellent” and it is acknowledged as one of rising star businesses in 2015
with the following supporting factors:
1. Demand for service is continually rising due to the number of population and an increase in per capita income as well
as an ongoing trend in health care, all these resulting higher growth of health care-related business than other businesses
in overall.
2. Government supports, especially tourism promotion and promotion of Thailand as Medical Hub, result in a consistently
significant growth of Medical Tourism consumers. Medical Tourism accounts for up to 80% of total income obtained from
foreign customers, while the rest 20% is from Expat customers.
3. Implementation of AEC will attract more foreigners to invest and work in Thailand, resulting in growth of medical treatment
among Expat customers.
4. Reputation of private hospital brands in Thailand is comparable and competitive to counterparts in Asia and all over
the world. Their continued marketing plans make the hospital brands well-recognized and acceptable in regional and
international stages.

คารักษาพยาบาลภาคเอกชนและอัตราการเติบโตของคารักษาพยาบาล
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ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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ความท้าทายหลัก 3 ด้าน Three major challenges
แม้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า รายได้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ในปี 2558
น่าจะขยายเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 10.0 – 15.0 (YoY) หรือคิดเป็นรายได้ไม่ต่ำ�กว่า 1.07 แสนล้านบาท อย่างไรก็ตาม แม้จะมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีมาก
แต่ธุรกิจเองจะต้องเผชิญกับความท้าทายทางธุรกิจ อย่างหนักหน่วงเช่นกัน โดยเฉพาะในด้าน ดังนี้
1. สถานการณ์แข่งขันที่รุนแรง ทั้งจากผู้ประกอบการภายในประเทศไทย และคู่แข่งต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศที่มีเป้าหมายจะเป็น
หนึ่งด้าน Medical Tourism เช่นเดียวกับเราที่สำ�คัญ ได้แก่ คู่แข่งจากประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย เป็นต้น
2. ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร ทีม่ แี นวโน้มรุนแรงเพิม่ ขึน้ กว่าเดิม เพราะไม่เฉพาะโรงพยาบาลอย่างเดียวทีข่ ยายตัว แต่ธรุ กิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ
สุขภาพก็เติบโตสูงเช่นกัน ส่งผลให้ความต้องการบุคลากรด้านรักษาพยาบาล และสุขภาพมีความต้องการเพิ่มขึ้นสูงมากเป็นทวีคูณ
3. ต้นทุนการให้บริการที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่เป็น Stand Alone ต้นทุนด้านยา และเวชภัณฑ์จะสูงกว่าโรงพยาบาลที่เป็น
เครือข่ายขนาดใหญ่
		
Private hospital business tends to have continued growth and Kasikorn Research Center expects that revenue of
private hospitals in 2015 could increase by 10.0 - 15.0% (YoY) or more than 107 billion baht. However, despite the great
growth trend, the business would face crucial challenges, particularly in the following aspects:
		
1. Intense competition of domestic and foreign entrepreneurs, especially those from countries aiming to compete
with Thailand to become No. 1 in Medical Tourism such as Singapore and Malaysia.
		
2. Shortage of personnel is likely to get worse because not only is hospital business continually expanding, but
health care-related business enjoys considerable growth, resulting multiplying demand for personnel in medical treatment
and health care fields.
		
3. Costs of service are higher, especially Stand Alone hospitals where costs of medicine and medical supplies are
higher than multi-hospital network.

จำนวนโรงพยาบาลเอกชนในประเทศ
กรุงเทพมหานคร

ภูมิภาค

ทั้งประเทศ

แหง

เตียง

แหง

เตียง

แหง

เตียง

ป 2554

98

13,337

223

19,491

321

32,828

ป 2555

99

13,694

224

19,914

323

33,608

ป 2556

100

13,853

226

19,845

326

33,698

ป 2557

102

14,198

227

20,121

329

34,319

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
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กลยุทธ์การแข่งขัน Competitive Strategy

		
กลยุทธ์การแข่งขัน และการเติบโตในรอบหลายปีทผ่ี า่ นมา รวมถึงในอนาคตด้วย จะเห็นภาพชัดเจนอยู่ 2 ด้าน ประการแรก ได้แก่ การรวบรวม
กิจการเพือ่ สร้างเครือข่ายขนาดใหญ่ อันนำ�ไปสูก่ ารได้เปรียบอย่างสำ�คัญด้านต้นทุน ประการทีส่ อง คือ การพยายามสร้างความแตกต่างออกมา ทัง้ ทาง
ด้านความเชีย่ วชาญทางคลินกิ และรูปแบบการให้บริการ เพือ่ Focused กลุม่ ลูกค้าเฉพาะ และตอบสนองได้ดกี ว่ากลุม่ โรงพยาบาลเครือข่ายขนาดใหญ่
Competitive strategy and growth in recent years and the future can be obviously seen in two aspects. Firstly, it is
merger and acquisition for creation of multi-hospital network, leading to significant advantages in terms of cost. Secondly,
it is differentiation effort in terms of clinical expertise and forms of service to focus on exclusive group of customers and
better serve customer needs than multi-hospital network.

โครงการอนาคต The Future Project

		
• การขยาย และเพิม่ ศักยภาพศูนย์ศลั ยกรรม และฉุกเฉิน เพิม่ พืน้ ทีบ่ ริการเพือ่ ขยายห้องตรวจศัลยกรรมเพิม่ จาก 4 ห้องตรวจ เป็น 10 ห้อง
ตรวจ และทีมศัลยแพทย์เฉพาะทางจำ�นวน 10 ท่าน
• เปิดศูนย์โรคหัวใจอาคาร 3 ที่กำ�หนดเปิดในเดือน กรกฎาคม 2558 จะเป็นอาคารโรคหัวใจ ซึ่งศูนย์โรคหัวใจของโรงพยาบาลศิครินทร์ จะให้
บริการทั้งการผ่าตัด ทำ�ทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ การผ่าตัดลิ้นหัวใจ และการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะของหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง
• รับรองมาตรฐานรายโรค (CCPC) เพิ่มเติมในปี 2558 โรงพยาบาลจะขอรับรองมาตรฐาน JCI รายโรค (CCPC) เพิ่มอีก 1 โรค คือ โรค
เบาหวาน ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มโรคเบาหวานนับเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีการเติบโตสูงตลอดมา
		
• Expansion and increase in effectiveness of surgical operation and emergency center. Expand service area to increase
surgical operation examination room by 10 rooms and specialized surgeons by10 people.
		
• Open heart disease center Tower 3 which is set to open in July 2015 will be used for Heart Disease Building. Sikarin
Hospital’s Heart Disease Center will provide surgery, coronary artery bypass surgery, heart valve surgery and Aortic Aneurysm
surgery.
		
• Additional Clinical Care Program Certification (CCPC) In 2015, the Hospital will apply for JCI accreditation for Clinical
Care Program Certification (CCPC) for diabetes as diabetes patients are another group of patients showing consistently higher
growth.

เป้าหมายการเติบโตด้านรายได้ Revenue Target

		
ในปี 2558 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเจริญเติบโตด้านรายได้อยู่ที่ร้อยละ 15 และเป้าหมายจำ�นวนผู้ประกันตนของโรงพยาบาลศิครินทร์
เท่ากับ 130,000 คน เป้าหมายจำ�นวนผู้ประกันตนของโรงพยาบาลรัทรินทร์เท่ากับ 70,000 คน
			 In 2015, Sikarin Public Company Limited, has projected 15 percent revenue growth. The number of patients under
the social security program is projected at 130,000 at Sikarin Hospital and 70,000 at Rattarin Hospital.
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คณะกรรมการบริษัท Board of Directors
นายเสนีย์ จิตตเกษม
ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
อายุ 60 ปี
Mr. Seni Chittakasem
Chairman (Independent Director)
Age 60 years

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• ปริญญาตรี นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรม
• หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุน่ ที่ 31 วิทยาลัยการปกครอง
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) หลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 76/2008
• หลักสูตรนายอำ�เภอ รุน่ ที่ 28 วิทยาลัยการปกครอง
ประสบการณ์การทำ�งาน
ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท ศิครินทร์ 		
จำ�กัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 		
(กกต.) จังหวัดอุดรธานีี
2555 - 2557
ผู้ว่าราชการ จังหวัดอุดรธานี
2551 - 2557
กรรมการ และกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน บริษทั ศิครินทร์ จำ�กดั (มหาชน)
2555 - 2555
ผู้ว่าราชการ จังหวัดระยอง
2554 - 2555
ผู้ว่าราชการ จังหวัดตรัง
2553 - 2554
ผู้ว่าราชการ จังหวัดน่าน
2552 - 2553
ผู้ว่าราชการ จังหวัดชลบุรี
2550 - 2552
ผู้ว่าราชการ จังหวัดศรีสะเกษ
2549 - 2550
รองผูว้ า่ ราชการ จังหวัดอุบลราชธานี
2544 - 2549
รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสุรินทร์
2542 - 2544
ผูอ้ ำ�นวยการสำ�นกั กิจการความมัน่ คงภายใน
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
2540 - 2542
ผู้อำ�นวยการส่วนกิจการมวลชน 		
สำ�นักงานประสานงานมวลชน
กรมการปกครอง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
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Education
• Master of Arts, Ramkhamhaeng University,
• Master of Educational Administration, Ramkhamhaeng University,
• Bachelor of Laws, Ramkhamhaeng University,
• Bachelor of Political Science, Chulalongkorn University,
Relevant Training
• Administrator Program at Institute of Administration Development,
Batch 31,
• Thai Institute of Directors Association (IOD), Director Accreditation
Program (DAP), Batch 76/2008,
• Sheriff Program at Institute of Administration Development, Batch 28.
Work Experience
the present
Chairman (Independent Director), Sikarin
Public Company Limited,
2013 - the present
Chairman of Provincial Election 		
Commission of Udon Thani
2012 – 2014
Provincial Governor, Udon Thani, 		
Province,
2008 – 2014
Director and Director of the 		
Compensation Committee Sikarin Public
Company Limited,
2012 – 2012
Provincial Governor, Rayong Province,
2011 – 2012
Provincial Governor, Trang Province,
2010 – 2011
Provincial Governor, Nan Province,
2009 – 2010
Provincial Governor, Chonburi Province,
2007 – 2009
Provincial Governor, Si Sa Ket Province,
2006 – 2007
Deputy Provincial Governor, Ubon 		
Ratchathani Province,
2001 – 2006
Deputy Provincial Governor, Surin 		
Province,
1999 – 2001
Director, internal Security Office, Local
Administration Department, Ministry of
Interior,
1997 – 1999
Director, Mass Media Section, Office of
Mass Media Relationship, Local
Administration Department,
SKR Shareholding
None
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พลตำ�รวจโทจารักษ์ แสงทวีป
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
อายุ 79 ปี
Pol. Lt. Gen. Jarax Sangtaweep
Vice Chairman
and Chairman of the Executive Committee
Age 79 years

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำ�รวจ
การฝึกอบรม
• หลักสูตร Corporate Governance Report of Thai Listed
Companies
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) หลักสูตร Director
Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 51/2004
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) หลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 12/2004
• หลักสูตร Chairman 2000 รุน่ ที่ 10/2004
ประสบการณ์การทำ�งาน
2549 – ปัจจุบนั
รองประธานกรรมการ
				
บริษทั ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
2545 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการบริหาร
				
บริษทั ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
2555 – 2551
ประธานกรรมการ บริษทั จัดการและพัฒนา		
			
ทรัพยากรน้ำ�ภาคตะวันออก จำ�กัด (มหาชน)
2545 – 2549
ประธานกรรมการ บริษทั ศิครินทร์ จำ�กัด 		
			
(มหาชน)
2537 – 2539
ผูบ้ ญ
ั ชาการศึกษา กรมตำ�รวจ

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั
				

0.06% (72,960 หุน้ )			
(ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2557)

Education
• Bachelor of Public Administration, the Royal Police Cadet
Academy.
Relevant Training
• Corporate Governance Report of Thai Listed Companies
Program,
• Thai Institute of Directors Association (IOD), Director
Certification Program (DCP), Batch 51/2004,
• Thai Institute of Directors Association (IOD), Director
Accreditation Program (DAP), Batch 12/2004,
• Chairman 2000 Course, Batch 10/2004.
Work Experience
2006 – the present
Vice Chairman, Sikarin Public 		
				
Company Limited,
2002 – the present
Chairman of the Executive 		
			
Committee, Sikarin Public
					
Company Limited,
2007 – 2008		
Chairman, East Water Resource
				
Management and Development
				
Public Company Limited,
2002 – 2006 		
Chairman, Sikarin Public 		
				
Company Limited,
1994 – 1996 		
Commissioner, Police Education
				
Bureau, Royal Thai Police.
SKR Shareholding		
				

0.06 % (72,960 Shares) 		
(December 25, 2014)
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คณะกรรมการบริษัท Board of Directors
นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย
รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ 58 ปี
Mr. Sakchai Tanaboonchai
Vice Chairman (Independent Director)
and Chairman of the Compensation Committee
Age 58 years
ประวัติการศึกษา
• ปริญญาเอก กิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ American Coastline
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• วุฒบิ ตั ร หลักสูตรสังคมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• วุฒบิ ตั ร หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบัน
วิทยาการการค้า (TEPCOT) รุน่ ที่ 2
การฝึกอบรม		
• หลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุน่ ที่ 9/2009
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) หลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 12/2004
ประสบการณ์การทำ�งาน
ปัจจุบัน
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ปัจจุบัน
ประธานกรรมาธิการสวัสดิการ สนช.
ปัจจุบัน
กรรมาธิการต่างประเทศ สนช.
ปัจจุบัน
กรรมาธิการสื่อสารและเทคโนโลยี สนช.
2554 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษทั เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน)
2550 – ปัจจุบัน
กรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า
2550 – ปัจจุบัน
ประธานสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม
2550 – ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท S.A.S.
		
CTAMAD Co., Ltd. โรงแรมเมเลียฮานอย
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2545 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการและประธาน		
		
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท
		
ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
2542 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็ปป้า จำ�กัด
2549 – 2551
กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค
2548 – 2550
กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรม
2543 – 2546
กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
2539 – 2543
สมาชิกวุฒิสภา
2536 – 2539
กรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
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Education
• Honorary Doctorate, American Coastline Business Administration, USA,
• Certificate in Applied Social Science, Thammasat University,
• Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCOT)
version 2,
Relevant Training
• Capital Market Academy Leadership Program (CMA), Batch 9/2009,
• Thai Institute of Directors Association (IOD), Director Accreditation
Program (DAP), Batch 12/2004
Work Experience
The present
The present
The present
The present
2011 – the present
2007 – present
2007 – present
2007 – the present
2002 – the present
1999 – the present
2006 – 2008
2005 – 2007
2000 – 2003
1996 – 2000
1993 – 1996
Shareholding

Member, the National Legislative
Council,
President of committee, welfare,
the National Legislative Council,
Commissioner, Foreign Affairs, the
National Legislative Council,
Commissioner, Technology
and Mass Community, the National
Legislative Council,
Director, Sermsuk Public Company
Limited,
Executive Board, King Prajadhipok’s
Institute,
President of Friendship, 		
Association Thai – Vietnam,
Advisor of Board Directors, 		
S.A.S.CTAMAD Melia Hanoi Hotel,
Socialist Republic of Vietnam,
Vice Chairman and Chairman of the
Compensation Committee,
Sikarin Public Company Limited,
Managing Director, Seppa 		
Company Limited,
Director, Provincial Waterworks 		
Authority,
Director, Industrial Estate Authority
of Thailand,
Director, Metropolitan Electricity
Authority,
Senator,
Director, Sports Authority of 		
Thailand,SKR
None
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นายสัญญา ศรายุทธ
รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
อายุ 73 ปี
Mr. Sanya Sarayudh
Vice Chairman and Executive Director
Age 73 years

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

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

2000 – 2002

1997 – 2000

1995-1997

1993-1995

SKR Shareholding

Vice Chairman and Executive
Director, Sikarin Public 		
Company Limited,
Diplomat (Commercial), the
United Kingdom, Department
of Export Promotion, Ministry
of Commerce,
Diplomat (Commercial), 		
Germany, Department of 		
Export Promotion, Ministry of
Commerce,
Diplomat Advisor (Commercial),
Greek, Department of Export 		
Promotion, Ministry of 		
Commerce,
Diplomat Advisor (Commercial),
the United Kingdom,Department
of Export Promotion, Ministry of
Commerce,
None
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คณะกรรมการบริษัท Board of Directors
นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี
กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่่
อายุ 57 ปี
Dr. Atirat Charoonsri
Director and Managing Director
Age 57 years

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 5.88% (7,050,704 หุ้น)
(ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2557)
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Education
• Master of Management (MM46), Sasin Institute,
Chulalongkorn University,
• Certificate, Orthopedic Surgery Specialist, Siriraj 		
Hospital, Faculty of Medicine, Mahidol University,
• Bachelor of Medicine, Prince of Songkla University,
Relevant Training
• National Defence Program (NDC), Batch 51,
• Corporate Governance Report of Thai Listed 		
Companies Program,
• Thai Institute of Directors Association (IOD), Director
Certification Program (DCP), Batch 50/2004,
• Thai Institute of Directors Association (IOD), 		
Director Accreditation Program (DAP), Batch 15/2004,
• Mini MBA Program, Thammasat University,
Work Experience
2002 – the present
Director and Managing 		
Director, Sikarin Public		
Company Limited,
2006 – 2008
Director, Metropolitan 		
Waterworks Authority,
1997 – 2002
Managing Director, Sikarin
Had Yai Hospital,
1987 – 1997
Orthopedic Surgeon, Had Yai
Hospital,
SKR Shareholding
5.88 % (7,050,704 Shares) 		
		 (December 25, 2014)

“The Premium Community
Hospital in Region”

Today

Makes

Tomorrow

นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์
กรรมการ (กรรมการอิสระ) และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 59 ปี
Mr. Pramuanchai Taweesedt
Director (Independent Director)
and Chairman of the Audit Committee
Age 59 years

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

Education
• Master of Business Administration, Font Bonne College,
USA,
• Bachelor of Engineering, Chulalongkorn University,
Relevant Training
• Accounting Principles VS Taxation Principles, and the
differences that look Similar,
• Accounting for Non-Accounting Audit Committee,
• Thai Institute of Directors Association (IOD), Director
Certification Program (DCP), Batch 119/2009,
• Thai Institute of Directors Association (IOD), Director
Accreditation Program (DAP), Batch 56/2006,
Work Experience
2009 – the present 		 President and CEO , Sri 		
		 Uthong Company Limited,
2005 – the present 		 Director and Chairman of the
		 Audit Committee, Sikarin 		
		 Public Company Limited,
2006 – 2012		 Director, Thai-Finnish 		
		 Chamber of Commerce,
2007 – 2008		 Managing Director, STFE 		
		 Company Limited,
1993 – 2008 		 Deputy Managing Director,
		 Sri Uthong Company Limited,
1991 – 1993 		 Project Engineer, Kuether 		
& Associates, Inc. USA/		
		 Engineering Consultant .
SKR Shareholding

None
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คณะกรรมการบริษัท Board of Directors
นายกิติพันธุ์ ศศะนาวิน
กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา
อายุ 69 ปี
Mr. Kittipan Sasanavin
Director and Chairman of the Recruitment Committee
Age 69 years

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาตรี นิตศิ าสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรม

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
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ไม่มี

Education
• Bachelor of Laws, Chulalongkorn University.
Relevant Training
• Thai Institute of Directors Association (IOD), Director
Accreditation Program (DAP) Batch 112/2014.
Work Experience
2013 – the present
Director and Chairman of 		
the Recruitment Committee,
			
Sikarin Public Company 		
			
Limited,
2002 – 2013 		
Advisor of the board Directors,
			
Sikarin Public Company 		
			
Limited,
1997 – 2002 		
Chairman, Sikarin Public 		
			
Company Limited,
1983 – 1987 		
Director, Nitisorn Legal 		
			
Company Limited,
1981 -1983 		
Leader of Thepsriharid Legal
			
Company Limited,
1974 -1983 		
Senior lawyer of Dr. Ukrit 		
			
Mongkolnavin Legal Company
			
Limited.
SKR Shareholding		 None

“The Premium Community
Hospital in Region”

Today

Makes

Tomorrow

นายกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
อายุ 73 ปี
Mr. Krajang Jaruprukphan
Director (Independent Director)
Age 73 years

ประวัติการศึกษา
• มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา
การฝึกอบรม
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) หลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 68/2008
ประสบการณ์การทำ�งาน
2545 – ปัจจุบัน
2542 – ปัจจุบัน

2549 – 2551
2539 – 2543

กรรมการ บริษทั ศิครินทร์ จำ�กัด(มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท ห้างทองหยง
เตียน จำ�กัด
กรรมการมูลนิธิ รพ.สงขลานครินทร์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท หาดแก้ว		
โกลเด็นแซนต์ จำ�กัด
สมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติ
สมาชิกวุฒิสภา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

2538 – ปัจจุบัน
2524 – ปัจจุบัน

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

		

Accreditation Program (DAP), Batch 68/2008.

Work Experience
2002 – the present 		
			
1999 – the present 		
			
1995 – the present 		
			
1981 – the present 		
			
			
2006 – 2008		
			
1996 – 2000 		

Director, Sikarin Public 		
Company Limited,
Chairman, Yong Tien Gold 		
Shop Company Limited,
Director of Songkhla nakarin
Hospital foundation,
Managing Director, Hat Kaew
Golden Sand Company 		
Limited,
Member, the National 		
Legislative Council,
Senator.

SKR Shareholding			

None

20 Sikarin Hospital

Today

Makes

Tomorrow

“The Premium Community
Hospital in Region”

คณะกรรมการบริษัท Board of Directors
นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ
กรรมการ และกรรมการสรรหา
อายุ 51 ปี
Mr. Jarun Wiwatjesadawut
Director and Director of the Recruitment Committee
Age 51 years

ประวัติการศึกษา		
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรม
• หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุน่ ที่
26/2556
• หลักสูตรผูบ้ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมชัน้ สูง (บยส.) รุน่ ที่ 15/2010
• หลักสูตร วิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุน่ ที่ 9/2009
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) หลักสูตร
Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 98/2008
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) หลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 9/2004
• หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำ�หรับ
นักบริหารระดับสูง รุน่ ที่ 13 (ปปร. 13)
ประสบการณ์การทำ�งาน
2545 – ปัจจุบัน
กรรมการ และกรรมการสรรหา บริษัท
ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
2542 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษทั ศานติ กรีนแพค จำ�กัด
2537 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจ.อาร์
ดับเบิ้ลยู ยูทิลิตี้ จำ�กัด (มหาชน)
2551 – 2552
กรรมการ การประปานครหลวง
2549 – 2551
กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
2549 – 2551
กรรมการ องค์การจัดการน้ำ�เสีย
2546 – 2547
ผูช้ ำ�นาญการกรรมาธิการสภาผูแ้ ทนราษฏร
2546 – 2547
กรรมการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนลเวสต์
เทคโนโลยี (1999) จำ�กัด (มหาชน)
2544 – 2550
ผู้ชำ�นาญการ กรรมาธิการพลังงาน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
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1.34% (1,611,000 หุ้น)
(วันที่ 25 ธันวาคม 2557)

Educational
• Bachelor of Political Science, Chulalongkorn University.
Relevant Training
• Diploma, National Defence College, The Joint State - Private 		
Sector Course, Batch 26/2556,
• Senior Executives on Criminal Justice Administration, Batch15/2010,
• Capital Market Academy Leadership Program (CMA), Batch
9/2009,
• Thai Institute of Directors Association (IOD), Director Certification
Program (DCP), Batch 98/2008,
• Thai Institute of Directors Association (IOD), Director 		
Accreditation Program (DAP), Batch 9/2004,
• Advanced Certificate Course in Politics and Governance in 		
Democratic Systems for Executives, Batch 13.
Work Experience
2002 – the present
		
		
1999 – the present
		
1994– the present
		
2008 – 2009
		
2006 – 2008
		
2006 – 2008
		
2003 – 2004
2003 – 2004
		
		
2001 – 2007

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

SKR Shareholding
			

1.34% (1,611,000 shares)
(December 25, 2014)
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นายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท์
กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 65 ปี
Mr. Amornrit Kaosaiyanon
Director (Independent Director)
and Director of the Audit Committee
Age 65 years

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มี

Education
• Master of Public Administration Program in Public and
		 Private Management, National Institute of Development
		 Administration,
• Mini MBA, Faculty of Commerce and Accounting, 		
		 Chulalongkorn University,
• Bachelor of Economics Program in Economics of 		
		 Money and Banking, University of the Thai Chamber of
		 Commerce.
Relevant Training
• Thai Institute of Directors Association (IOD), Director 		
Accreditation Program (DAP) Batch 112/2014.
Work Experience
2011 – the present
Director of the Audit 		
Committee, Sikarin Public 		
Company Limited,
2009 – the present
Director, Sikarin Public 		
Company Limited,
1997 – 2009
Deputy Director, Kasikorn 		
Bank (Zone Manager),
1981 – 1997
Branch Manager, Kasikorn Bank
- Teparak Road
- Sapanmai Donmuang
- Pakchong
- Pathumthani
- Khlong Jun
- Samutprakarn
SKR Shareholding 		 None
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คณะกรรมการบริษัท Board of Directors
นายเสนีย์ กระจ่างศรี
กรรมการ และกรรมการบริหาร
อายุ 51 ปี
Mr. Senee Krajangsri
Director and Executive Director
Age 51 years

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

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

ไม่มี

Education
• Bachelor of Accounting, Ramkhamhaeng University.
Relevant Training
• Thai Institute of Directors Association (IOD), Director
Accreditation Program (DAP) Batch 75/2008.
Work Experience
2013- the present		
		
2009 – the present 		
		
2008 – the present 		
		
2000 – the present 		
		
		
1988 – 2000 		
		
1986 – 1988 		
		
		
1985 – 1986 		
		
SKR Shareholding

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.

None
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นายสุชีพ บุญวีระ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
อายุ 55 ปี
Mr. Sucheep Boonveera
Director and Executive Director
Age 55 years

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ (นิดา้ )
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การฝึกอบรม
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) หลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 112/2014
ประสบการณ์การทำ�งาน
2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ และกรรมการบริหาร
บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
2548 - 2555
เจ้าหน้าที่ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ 2
ธนาคารกสิกรไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
		

0.61% (730,935 หุ้น)
(ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2557)

Education		
• Master of Public Administration Program, National
Institute of Development Administration,
• Bachelor of Administration, Sukhothai Thammathirat
Open University.
Relevant Training
• Thai Institute of Directors Association (IOD), Director
Accreditation Program (DAP) Batch 112/2014.
Work Experience
2012 – the present 		Director and Executive 		
		Director, Sikarin Public 		
		Company Limited,
1987 – 2012 		SME Business Sale Agent, 		
		Kasikorn Bank.
SKR Shareholding
0.61 % (730,935 shares)
(December 25, 2014)
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คณะกรรมการบริษัท Board of Directors
นายกษิดิศ อัชนันท์
กรรมการ (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ		
อายุ 35 ปี
Mr. Kasidit Ajanant
Director (Independent Director)
and Director of the Audit Committee
Age 35 years

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา Stanford University
		ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา Brigham Young
University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การฝึกอบรม
ไม่มี
ประสบการณ์การทำ�งาน
2555 – ปัจจุบัน
2548 – 2552

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
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กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
วิศวกร WSP Cantor Seinuk,
New York, USA
ไม่มี

Education
• Master of Engineering, Stanford University, USA,
• Bachelor of Engineering, Brigham Young University,
USA,
Relevant Training
None
Work Experience
2012 – the present

2005 – 2009

SKR Shareholding

Director and Director of the
Audit Committee, Sikarin 		
Public Company Limited,
Engineer, WSP Cantor Seinuk,
New York, USA.
None
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ดร. วิชญะ เครืองาม
กรรมการ (กรรมการอิสระ)
อายุ 33 ปี
Dr. Vichya Krea-Ngam
Director (Independent Director)
Age 33 years

ประวัติการศึกษา
• นิตศิ าสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (J.S.D) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิรก์ ลีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
• นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต (LL.M) มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิรก์ ลีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
• นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรม
• เนติบัณฑิตไทย สำ�นักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• ประกาศนียบัตรสำ�นักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์์
• ประกาศนียบัตรผูบ้ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง รุน่ ที่ 16 สำ�นักงานศาลยุตธิ รรม
• ประกาศนียบัตรผู้นำ�ยุคใหม่ในระบบประชาธิปไตย รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า

Education
• Doctor of Jurisdical Science , University of California, Berkeley, USA,
• Master of Laws, University of California, Berkeley, USA,
• Bachelor of Laws, Chulalongkorn University
Relevant Training
• Barrister,
• Certificate in Practice Lawyer, Thai Lawyer Society,
• Senior Executives on Criminal Justice Administration, Batch 16,
• Certificate in New Generation Director in Democracy, Batch 1, 		
King Prajadhipok’s Institute.

ประสบการณ์การทำ�งาน
ปัจจุบัน		
ผู้เชี่ยวชาญฝ่าย Corporate Affairs บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น
			
จำ�กัด (มหาชน)
ปัจจุบัน		
กรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
ปัจจุบัน		
กรรมการ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำ�กัด (มหาชน)
ปัจจุบัน		
กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จำ�กัด (มหาชน)
ปัจจุบัน		
กรรมการ บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำ�กัด (มหาชน)
ปัจจุบัน		
กรรมการบริหาร สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปัจจุบัน		
อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัย
			
ขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ปัจจุบัน		
อาจารย์ประจำ�คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2556-2557
อนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสาธารณะ วุฒิสภา
2556-2557
ที่ปรึกษาประจำ�อนุกรรมาธิการศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ คำ�สั่ง และ
			
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านสื่อสารสารสนเทศและโทรคมนาคม
				
สภาผู้แทนราษฎร
2549-2553
ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท ไวท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย) จำ�กัด

Work Experience
The present
		
The present
The present
		
The present
		
The present
		
The present
		

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

2006-2010
		
SKR Shareholding

ไม่มี

The present
			
			
			
The present
2013-2014
		
2013-2014

Corporate Affairs Specialist of True 		
Corporation Public Company Limited,
Director, Sikarin Public Company Limited,
Director, Namyong Terminal 		
Public Company Limited,
Director, AEC Securities Public 		
Company Limited,
Director, General Engeneering 		
Public Company Limited,
Member of the Executive Board,
The Badminton Association of 		
Thailand under The Royal Patronage,
Special Lecturer, Faculty of Law,
-Bangkok University
-Khon Kaen University
-Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
Lecturer, Faculty of Law, 			
Assumption University,
Sub-Committee, information 		
technology and the public, Senate,
Advisor to Sub-Committee on ICT laws
and regulation, House of Representatives,
Legal Advisor, White&Case (Thailand)
Company Limited.
None
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คณะกรรมการบริษัท Board of Directors
ดร. ทิม นพรัมภา
กรรมการ
อายุ 29 ปี
Dr. Tim Noparumpa
Director
Age 29 years

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาเอก บริหารธุรกิจสาขาวิชาSupply Chain
Management, Whitman School of Management 		
Syracuse University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา Operations Research,
Fu Foundation School of Engineering and Applied
Sciences, Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี สาขาวิชา Management Sciences, London
School of Economics สหราชอาณาจักร
การฝึกอบรม
ไม่มี

Education
• Ph. D. in Business Administration, Whitman School of
Management, Syracuse University, New York, USA,
• Master of Science in Operations Research, Columbia
University, New York, USA,
•Bachelor of Science in Management Sciences, London
School of Economics, London, UK.

ประสบการณ์การทำ�งาน
ปัจจุบัน		
กรรมการบริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
ปัจจุบัน		
อาจารย์ ภาควิชาพาณิชย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
			
มหาวิทยาลัย
2555-2557
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ 		
			
Providence College สหรัฐอเมริกา

Work Experience
The present

Relevant Training
None

The present

2012 – 2014
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั 1.21% (1,454,093 หุ้น)
(ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2557)
SKR Shareholding
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Director, Sikarin 			
Public Company Limited,
Lecturer, Department of 		
Commerce, Chulalongkorn 		
Business School, Chulalongkorn
University,
Assistant Professor of 		
Management, Providence 		
College, RI, USA.
1.21% (1,454,093 shares)
(December 25, 2014)
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท Advisor of the Board Directors
พลเอกวิ โรจน์ แสงสนิท
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ
อายุ 80 ปี
Gen. Viroj Sangsnit
Chief Advisor of the Board Directors
Age 80 years

ประวัติการศึกษา
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
• โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
• โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ประสบการณ์การทำ�งาน
2551 – ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการ บริษัท พีโอเวอร์
ซีส์สตีล จำ�กัด (มหาชน)
2546 – ปัจจุบัน
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท
ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
2544 – 2548
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
2543
ประธานคณะกรรมการท่าเรือแห่ง		
ประเทศไทย
2535 – 2543
สมาชิกวุฒิสภา
2539
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
2538 – 2539
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
2538 – 2539
กรรมการ ธนาคารทหารไทย
2537 – 2538
ประธานกรรมการ องค์การแบตเตอรี่
2535 – 2538
รองปลัดกระทรวงกลาโหม
2535 – 2537
ประธานกรรมการ องค์การแก้ว
2535
รองผู้บัญชาการทหารบก
2534 – 2535
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม,
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2534 – 2535
กรรมการ ธนาคารทหารไทย
2534 – 2535
กรรมการ บริษัท การบินไทย จำ�กัด
(มหาชน)
2533 – 2535
เสนาธิการทหารบก
2532 – 2534
สมาชิกวุฒิสภา

Education
• National Defense College,
• Joint Staff College,
• Command and General Staff College,
• Chulachomklao Royal Military Academy.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

SKR Shareholding

ไม่มี

Work Experience
2008 – the present 		 Chairman of the Board, P Overseas
		 Steel Public Co., Ltd.,
2003 – the present 		 Chief Advisor of the Board 		
		 Director, Sikarin Public Company
		 Limited,
2001 – 2005 		 Member of Parliament,
2000 		 Chairman, Ports Authority of 		
		 Thailand,
1992 – 2000 		 Senator,
1996 		 Deputy Defense Minister,
1995 – 1996 		 Supreme Commander,
1995 – 1996 		 Director, Thai Military Bank,
1994 – 1995 		 Chairman, the Battery Organization,
1992 – 1995 		 Deputy Permanent Secretary for
		 Defense,
1992 – 1994 		 Chairman, the Glass Organization,
1992 		 Deputy Commander-in-chief of the
		 Royal Thai Army,
1991 – 1992 		 Deputy Transport Minister, Member
		 of National Legislative Assembly,
1991 – 1992 		 Director, Thai Military Bank,
1991 – 1992 		 Director, Thai Airways International
		 Public Company Limited,
1990 – 1992 		 Chief of Staff of the Army,
1989 – 1991 		 Senator.
None
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท Advisor of the Board Directors
นายบัณฑูร ชุณหสวัสดิกุล
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
อายุ 71 ปี
Banthun Junhasavasdikul
Advisor of the Board Directors
Age 71 years

ประวัติการศึกษา 					Education
• Barrister,
• เนติบัณฑิตไทย
• Master of Laws, University of California, Berkeley, USA,
• ปริญญาโท สาขากฎหมาย University of California, 		
• Bachelor of Laws, Chulalongkorn University.
Berkeley ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Relevant Training
การฝึกอบรม
• Thai Institute of Directors Association (IOD), Director
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร 		
Accreditation Program (DAP), Batch 15/2004
Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 15/2004
Work Experience
ประสบการณ์การทำ�งาน					
2013 – the present
Advisor of the Board Directors,
2556 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด
Sikarin Public Company Limited,
			
(มหาชน)
1999 – the present
Lawyer and Senior Partner,
2542 – ปัจจุบัน
ทนายความและหุ้นส่วนอาวุโส บริษัท เอฟ บี
FBLP Legal Company Limited,
			
แอล พี ลีกัล จำ�กัด
2003 – 2013
Director, Sikarin Public 		
2546 – 2556
กรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
Company Limited.
การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
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นายอำ�นาจ คล้ายไทย
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
อายุ 64 ปี
Mr. Amnart Klaithai
Advisor of The Board Director
Age 64 years

ประวัติการศึกษา 					Education•
MBA (Executive), Chulalongkorn
•
Master
of
Public
Administration Program in Public
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการภาครัฐ
and Private Management, National Institute of Development
และเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
Administration,
• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง •
• Bachelor of in Laws, Ramkhamhaeng Universiry.
การฝึกอบรม			
• หลักสูตร
Relevant Training
reditไม่มaี tion Program (DAP)
None Directors Accreditation Program (DAP),
ีประสบการณ์การทำ�งาน					
Work Experience
2545 – ปัจจุบนั
ทีป่ รึกษาคณะกรรมการ บริษทั ศิครินทร์ จำ�กัด
2002 – the present 		 Advisor of The Board Director,
			
(มหาชน)
		 Sikarin Public Company Limited,
1998 – the present 		 Chairman of the Executive 		
2541 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการบริหาร บริษทั จุลดิศ ดีเวลลอป
		 Committee, Juldis Public Company
			
จำ�กัด (มหาชน)
		 Limited,
2529 – 2545
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั กรุงเทพทีป่ รึกษา		
1986 – 2002 		 Managing Director, Bangkok
Legal Consultant Company 		
			
กฎหมาย จำ�กัด
Limited,
2523 – 2529
กรรมการ บริษทั โปรเจคแมเนจเม้นท์ จำ�กัด
1980 – 1986 		 Director, Project Management
2551 - 2552
ผู้จัดการส่วนวิศวกรรม บมจ.ศิครินทร์
Company Limited.
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.02% (23,035 หุ้น)
SKR Shareholding
0.02% (23,035 shares)
(ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2557)
(December 25, 2014),000 shares)

(December 31, 2012)
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท Advisor of the Board Directors
พลเอกเอกชัย จันทร์ศรี
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
อายุ 62 ปี
Gen. Ekachai Chansri
Advisor of The Board Director
Age 62 years

ประวัติการศึกษา 					Education
• Armed Forces Academies Preparatory School,
• โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 12
• Chulachomklao Royal Military Academy,Relevant
• โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รุ่นที่ 23) หลักสูตร 5 ปี
Training
การฝึกอบรม
• Education in system of Royal Thai Army,
• การศึกษาตามแนวทางรับราชการของกองทัพบก
• โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
• Command and staff College, Royal Thai Army.Work
ประสบการณ์การทำ�งาน					Experience
ปัจจุบัน		
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บริษัท ศิครินทร์
The present
Advisor of The Board
			
จำ�กัด (มหาชน)
Director, Sikarin Public 		
ปัจจุบัน		
ทีป่ รึกษารัฐมนตรีวา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
Company Limited,
			
และสิง่ แวดล้อม
The present
Advisor to the Minister of
ปัจจุบัน		
หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำ� ผู้ช่วยเสนาธิการ
Natural Resources and 		
			
ทหารบก, รองเสนาธิการทหารบก
Environment.
ปัจจุบัน		
หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำ�เสนาธิการทหารบก
The present
Assistant Chief of Staff
ปัจจุบัน		
หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำ�รองผู้บัญชาการ		
for Civil Affairs, Royal Thai
			
ทหารบก
Army, Deputy Chief of Staff,
ปัจจุบัน		
คณะกรรมการบริหาร การท่าเรือแห่งประเทศไทย
Royal Thai Army,
The present
Chief of Staff of the Royal 		
Thai Army,
การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี
The present
Chief of Staff of Deputy 		
Commander in Chief, Royal
Thai Army,
The present
Director, Port Authority of
Thailand
SKR Shareholding
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เลขานุการบริษัท Company Secretary
นายสุริยันต์ โคจรโรจน์
เลขานุการบริษัทและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ 35 ปี
Mr. Suriyan Kojonroj
Company Secretary and Assistant Managing Director
Age 35 years

ประวัติการศึกษา
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การฝึกอบรม
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) หลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2013
• หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์		
มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 46
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)หลักสูตร Board
Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 8/2012
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)หลักสูตร 		
		 Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 3/2012
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)หลักสูตร 		
Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 46/2012
• หลักสูตร Micro MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 52
ประสบการณ์การทำ�งาน					

ปัจจุบนั 		
2556 – ปัจจุบนั
			
2556 – ปัจจุบนั
			
2556 – ปัจจุบัน
2555 – ปัจจุบัน
2556 – 2557
2554 – 2555
			
2553 – 2554
2552 – 2553
2551 – 2552

กรรมการบริษทั เอส เค อาร์ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ
บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
รักษาการผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลรัทรินทร์
เลขานุการบริษทั บริษทั ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท นอนดี จำ�กัด
ผู้อำ�นวยการสายงานสนับสนุนบริการ
บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
รองผูอ้ ำ�นวยการบริหาร บริษทั ศิครินทร์ จำ�กดั (มหาชน)
ผูจ้ ดั การฝ่ายวิศวกรรม บริษทั ศิครินทร์ จำ�กดั (มหาชน)
ผูจ้ ดั การส่วนวิศวกรรม บริษทั ศิครินทร์ จำ�กดั (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

1.22% (1,458,000 หุ้น)
(ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2557)

Education
• Master of Public Administration, Chulalongkorn University,
• Bachelor of Engineering, Khon Kaen University
Relevant Training
• Thai Institute of Directors Association (IOD), Director 		
Accreditation Program (DAP), Batch 106/2013,
• The Real Estate Executive Association of Chulalongkorn
University, Batch 46,
• Thai Institute of Directors Association (IOD), Board Reporting
Program (BRP), Batch 8/2012
• Thai Institute of Directors Association (IOD), Company 		
Reporting Program (CRP) Batch 3/2012,
• Thai Institute of Directors Association (IOD), Company 		
Secretary Program (CSP) Batch 46/2012
• Micro MBA Program, Chulalongkorn University, Batch 52
Work Experience
The present
2013 – the present
2013 – the present
2013 – the present
2012 – the present
2013 – 2014
2011 – 2012
2010 – 2011
2009 – 2010
2008 – 2009
SKR Shareholding

Director, SKR Management Company
Limited,		
Assistant Managing Director, Sikarin
Public Company Limited,
Chief Operation Officer, Sikarin
Public Company Limited,
Acting Director, Rattarin Hospital,
Company Secretary, Sikarin Public
Company Limited,
Director, Norndee Company Limited,
Director of Support Service Line,
Sikarin Public Company Limited,
Deputy Director of Administration,
Sikarin Public Company Limited,
Engineering Department Manager,
Sikarin Public Company Limited,
Engineering Section Manager,
Sikarin Public Company Limited.
1.22% (1,458,000 shares)
(December 25, 2014)
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กิจกรรมเพื่อสังคม คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม CSR
โครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิด
		
ในปี 2557 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ประธาน
กรรมการ นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท
ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน) ศาสตราจารย์เ์ กียรติคณ
ุ นายแพทย์บญ
ุ ชอบ
พงษ์พาณิชย์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์
ของสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร์ และนายแพทย์หยี ยิฎฐะสิริ ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ�นวยการด้านการแพทย์
โรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์ในนามมูลนิธิโรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์ ร่วม
กันจัดโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิด เพื่อให้น้องๆ ที่
เป็ น โรคหั ว ใจแต่ กำ�เนิ ด สามารถเข้ า รั บ การตรวจวิ นิ จ ฉั ย เพื่ อ รั บ การ
รักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งมีผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองจำ�นวน 211
คน ผลปรากฏมี เ ด็ ก เป็ น โรคหั ว ใจพิ ก ารแต่ กำ�เนิ ดทั้ ง สิ้ น 100 คน
โดยทีม่ิ ลู นิธเิ ด็กโรคหัวใจฯ และโรงพยาบาลศิครินทร์ ได้รบั เด็กเข้าโครงการ
ผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำ�เนิด ไว้ทั้งหมด

โครงการ Sikarin Mini Marathon 4
		
สำ�หรับงานศิครินทร์มินิมาราธอนในปีนี้ ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 4
บรรยากาศของงานเป็นไปด้วยความอบอุน่ จากบรรดานักวิง่ จำ�นวนมาก
ซึ่งทำ�ให้มีรายได้จากการจัดงานครั้งนี้จำ�นวน 700,000 บาท มอบให้กับ
มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ขอบคุณน้ำ�ใจจากทุกท่านที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้
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Surgery for children suffering from congenital
heart disease
		
In 2014 Dr. Wissanu Krea-ngam, Chairman and Dr.
Atirat Charoonsri, MD, Managing Director of Sikarin Public
Co., Ltd. in cooperation with Honorary Prof. Dr. Boonchob
Pongpanith, President of the Cardiac Children Foundation
of Thailand under the Patronage of HRH Princess Galyani
Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra and
Dr. Thanatip Suppapradit, Deputy Director (Operation) of
Bamrungrad Hospital on behalf of Bamrungrad Hospital
Foundation have come up with a project to save children
suffering from congenital heart disease by providing an
early surgery to them, free of charge. There were 211 kids
screening and 100 kids were found. These kids with heart
disease were all look after by cardiac children foundation
and sikarin hospital.

Sikarin Mini Marathon 4
		
The 4th year of Sikarin Mini Marathon were full of
warm atmosphere and friendship from many runners. The
donation from this activity was 700,000 Baht which was
donated to a pediatric cardiac surgery foundation. Full of
thanks from Sikarin.
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โครงการ Sikarin Green Day # 14

Sikarin Green Day # 14

		
ในเดือนพฤษภาคมของทุกปี บริษัทฯ มอบเงินสมทบทุนให้กับ
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี กว่า 500,000 บาท ซึ่งมี
ส่วนร่วมช่วยมอบโอกาสให้กับลูกเต่าตัวน้อย ทั้งในด้านการปลูกสร้าง
บ้านพักฟื้น และอาหารให้กับเต่า ตลอดจนการรักษาสภาพแวดล้อม
ป่าชายเลน ซึ่งถือเป็นแหล่งหรือจุดเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิตเป็นวงจรสมดุล
ของธรรมชาติที่สำ�คัญ

In every May, Sikarin Public Company Limited
has an activity for sea turtle donation at Sattahip District,
Chonburi Province. More than 500,000 Baht donated for
a little sea turtle including build their home and feed.
Moreover we took care of mangrove forest where is an
important life cycle of environment.

โครงการ เปิดบ้านเติมฝัน...สักวันจะเป็นหมอ

Open house to welcome dreams of
becoming a medical health practice

		 บริ ษั ท ศิ ค ริ น ทร์ จำ�กั ด (มหาชน) เน้ น ความเป็ น
ศูนย์กลางการเรียนรู้สู่ชุมชน สร้างแรงบันดาลใจในการค้นคว้า เรียนรู้
จากเครือ่ งมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางการแพทย์ ผสานกับการ
ถ่ายทอดจากแพทย์ พยาบาลและบุคลากรของบริษทั ฯ ด้วยบรรยากาศ
ที่เป็นกันเอง สนุกสนาน เพิ่มความน่าจดจำ�ในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ

โครงการ Sikarin on Tour
		
บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กๆ
ดูแลสุขภาพอนามัย เรื่องการดูแลสุขอนามัยการล้างมือ ผ่านการเล่า
นิทาน ให้กบั เด็กนักเรียน โรงเรียนจินดาพร โรงเรียนศิวะพร และโรงเรียน
อนุบาลเปล่งประสิทธิ์ ในงานเด็กๆ ได้รับความสนุกสนานจากการแสดง
ละครเวที โบโซ่บิดลูกโป่งและเล่นเกมส์แจกของรางวัล

โครงการ Lucky all Month # 10
		
บริษัทฯ ยังคงเดินหน้านำ�ข้าวสารไปมอบให้กับโรงเรียนต่างๆ
เช่นเดิม เพราะยังมีโรงเรียนขนาดเล็กอีกจำ�นวนมากทีย่ งั ต้องการความช่วย
เหลือทัง้ จากภาครัฐ และเอกชน เราจะช่วยกันขยายโอกาสให้กบั โรงเรียน
ต่อๆ ไป ในขณะเดียวกันเราก็ยงั ให้ความสำ�คัญกับการอนุรกั ษ์ธรรมชาติ
ขยายโอกาสให้กบั สิง่ แวดล้อมอีกด้วย

		
Sikarin Public Company Limited focus on social
learning center creating an inspiration, learning from real
medical equipment and technology by Sikarin doctor, nurse
and staff. Learning in warm and friendly class which is fun
and easy to memorize.

Sikarin on Tour
		
Sikarin Public Company Limited organized an
activity for children to take care of their hands by telling
a story of how to wash a hand to students from Jindaporn
School, Shivaporn School and Plengprasit Kindergarten.
Kids also enjoyed and fun with bozo, role playing and
presents.

Lucky all Month # 10
		
Still continuing of Lucky all Month activity of Sikarin
Public Company Limited to donating to small-sized in
both private and public school in other provinces where
needs help and also concern about an environment.
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท Shareholding structure
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท 10 อันดับแรก
ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2557
ลำ�ดับ
No.

รายชื่อผู้ถือหุ้น

1

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

2
3
4

5
6
7
8
9
10

นางสาวมาลินี บุญรักษ์
กลุ่มมหัทธนารักษ์
นางสาวนิลเนตร มหัทธนารักษ์
นางนงเยาว์ มหัทธนารักษ์
นายนพดล เขมะโยธิน
นางอัญชลี พิณรัตน์
นายวิโรจน์ มุทธากาญจน์
MR. TENG, MING-TA
นายศิลปชัย นิสากรสิทธิ์
กลุ่มแสงสนิท
นายลวรณ แสงสนิท
นายสุพจน์ แสงสนิท
รวมกลุ่มผู้ถือหุ้นบริษัท 10 อันดับแรก

11

ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ
รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด
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Top 10 Major Shareholders
As of December 25, 2014
Shareholders
Charoonsri Group
Mr. Atirat Charoonsri
Mrs. Skaorat Charoonsri
Miss Sasinapa Charoonsri
Miss Natnapang Charoonsri
Mr. Terapot Charoonsri
Mr. Nattawat Charoonsri
Mrs. Tritaporn Charoonsri
Mrs. Piengnapa Charoonsri
Vibhavadi Medical Center Public Company Limited
Miss Malinee Boonrak
Mahatthanarak Group
Miss Ninnate Mahatthanarak
Mrs. Nongyao Mahatthanarak
Mr. Noppadon Khemayotin
Mrs. Anchalee Pinrat
Mr. Viroj Mutthakarn
Mr. Silchai Nisakornsit
Sangsanit Group
Mr. Lawaron Sangsanit
Mr. Supot Sangsanit

จํานวนหุ้น (หุ้น)
No. of Shares

26,343,028
7,050,704
4,537,701
4,446,090
4,433,924
3,717,816
790,790
757,701
608,302
11,780,000
5,666,560
5,625,500
5,133,500
492,000
5,000,000
5,000,000
4,256,000
3,956,400
3,904,081
2,541,210
2,469,210
72,000

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (ร้อยละ)
Percentage

21.95%
5.88%
3.78%
3.71%
3.69%
3.10%
0.66%
0.63%
0.51%
9.82%
4.72%
4.69%
4.28%
0.41%
4.17%
4.17%
3.55%
3.30%
3.25%
2.12%
2.06%
0.06%

Total of the First 10 Major Shareholders

74,072,779

61.73%

Other Shareholders

45,927,221

38.27%

120,000,000

100.00%

Total

“The Premium Community
“The Premium
in Region”
Hospital Community
Hospital in Region”

Today
Today
Makes

Makes
Tomorrow

Tomorrow

นโยบายการจ่ายเงินปันผล Dividend Payment Policy
ตามรายงานการประชุมสามัญประจำ�ปี 2557 ครัง้ ที่ 36 เมือ่ วัน
ที่ 23 เมษายน 2557 ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ได้มมี ติอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผล
จากกำ�ไรประจำ�ปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมดจำ�นวน 100 ล้าน
หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 80 ล้านบาท
บริษทั ได้จา่ ยเงินปันผลดังกล่าวแล้วในเดือนพฤษภาคม 2557 รวมถึงการ
อนุมัติให้จัดสรรสำ�รองตามกฎหมาย จำ�นวน 7.43 ล้านบาท

At the ordinary shareholder’s meeting for the year 2014
held on April 23, 2014, the shareholders approved appropriation
of dividend from profit for year 2013 of Baht 0.80 per share to the
Company’s shareholders’ of 100 million Ordinary shares in total
amount of Baht 80 million. The Company paid such dividend on
May 2014. Addition it also approved the allocation of legal reserves
of Baht 7.43 million.
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมของบริษัทรวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจำ�ปี ซึ่งได้จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับโดยทั่วไปและสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยบริษัทฯ เลือกใช้
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำ�เสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท

						

ทั้ ง นี้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบทำ�การสอบทานงบการเงิ น ของ-บริ ษั ท ที่ ผ่ า นมาเพื่ อ ให้ มั่ น ใจ
ได้ อ ย่ า งมี เ หตุ ผ ลว่ า ข้ อ มู ล ทางบั ญ ชี มี ค วามถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นเพี ย งพอและได้ รั บ รายงานว่ า รายงานทางการเงิ น ของบริ ษั ท ได้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
หลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไปโดยเลื อ กใช้ น โยบายทางบั ญ ชี ที่ เ หมาะสมและถื อ ปฏิ บั ติ อ ย่ า งสม่ำ� เสมอโดยจั ด ทำ�ขึ้ น อย่ า งระมั ด ระวั ง ตลอดจน
ประเมิ น ถึ ง ความเหมาะสมของการแสดงรายการที่ นำ�เสนอในงบการเงิ น โดยรวมรวมทั้ ง มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล อย่ า งเพี ย งพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินโดยความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ย วกั บ เรื่ องนี้ ป รากฎในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งแสดงไว้ ในรายงาน
ประจำ�ปีนี้แล้ว
นอกจากนี้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ได้ จั ดให้ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลเพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า ข้ อ มู ล ทางบั ญ ชี
มี ก ารบั น ทึ ก อย่ า งครบถ้ ว นถู ก ต้ อ งและมี ร ะบบการจั ด เก็ บ รั ก ษาทรั พย์ สิ น เพื่ อ ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต หรื อ เสี ย หายอย่ า งมี ส าระสำ�คั ญ คณะกรรมการ
บริ ษั ท มี ค วามเห็ น ว่ า ระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ ที่ น่ า พอใจและสามารถสร้ า งความเชื่ อ ถื อ ต่ อ งบการเงิ น รวม
และงบการเงินเฉพาะของบริษัทประจำ�ปี 2557

(พลตำ�รวจโทจารักษ์ แสงทวีป)
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบปี 2557
		คณะกรรมการตรวจสอบโดยการแต่งตั้งจากมติคณะกรรมการของบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำ�นวน 3 ท่าน โดยมี
นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ นายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท์ และนายกษิดิศ อัชนันท์ เป็นกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการอิสระ
		
ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผูบ้ ริหาร ผูต้ รวจสอบภายใน และผูส้ อบ
บัญชีของบริษทั ในการชีแ้ จงและให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญ โดยมีการจัดประชุมร่วมกัน จำ�นวน 4 ครัง้ ในประเด็นตามขอบเขต หน้าทีร่ บั ผิดชอบทีส่ ำ�คัญ ดังนี้
1.

2.
3.
4.

5.

พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำ�ปี 2557 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผูส้ อบ
บัญชีวา่ รายงานการเงินดังกล่าวมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินทีค่ รบถ้วนถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสำ�คัญและเชือ่ ถือได้ตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป
พิ จ ารณาสอบทานงานระบบการควบคุ ม ภายใน โดยพิ จ ารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในตามแผนงานที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ
ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำ�คัญของบริษัทฯ
พิจารณาสอบทานให้บริษทั ฯ ปฎิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
พิ จ ารณาการเปิ ดเผยข้ อ มู ล การดำ�เนิ น งานและสอบทานและให้ ค วามเห็ น ต่ อ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การตกลงเข้าทำ�รายการของบริษัทมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สงู สุดต่อการดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษทั และมีความโปร่งใสและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชี โดยคำ�นึง
ถึงความน่าเชือ่ ถือความสามารถในการให้บริการและการให้คำ�ปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การสอบบัญชีและรับรองงบการเงินได้ทนั เวลา และ
ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2558 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานอย่าง
รอบคอบ ด้วยความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระโดยไม่มีข้อจำ�กัดและเงื่อนไขในการกำ�กับดูแลเพื่อให้บริษัท ฯ มีระบบการบริหารจัดการเป็นไป
ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส ชัดเจน เชื่อถือได้ ตลอดจนให้คำ�แนะนำ�ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
บริษทั มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำ�เนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในทีด่ ี มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อกำ�หนดและระเบียบข้อ
บังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้องและมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียง
พอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยไม่
พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำ�คัญ

( นายประมวลชัย ทวีเศรษฐ์ )
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของผู้สอบบัญชีอนุญาต
เสนอ

ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำ�หรับปีสิ้นสุดวัน
เดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการ
เงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ�งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำ�หนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำ�หนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจ
สอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำ�นวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชี
พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่
จัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำ�เสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 ผลการดำ�เนินงานรวม และกระแสเงินสดรวมสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ศิครินทร์
จำ�กัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสดสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำ�กัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
2015/123/0285

(นายพจน์ อัศวสันติชัย)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4891
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บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานและงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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“The Premium Community
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-3บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
สินทรัพย์
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราวในเงินฝากประจา
ลูกหนี้การค้า
รายได้คา้ งรับ
ลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนทัว่ ไป
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริ ษทั ร่ วม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ ทธิการเช่า
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินฝากประจาธนาคารที่ติดภาระค้าประกัน
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อก่อสร้างอาคาร
อื่น ๆ
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

2557

2556

2557

2556

6
7
8, 10.5
10.5
9

171,604,322
758,436
120,778,208
142,045,137
22,569,885
57,540,276
17,286,416
532,582,680

30,066,645
1,887,905
110,627,937
78,233,380
20,064,901
45,078,060
10,843,839
296,802,667

167,103,520
758,436
120,778,208
142,045,137
27,431,135
5,000,000
57,450,800
14,361,481
534,928,717

30,066,645
1,887,905
110,627,937
78,233,380
20,064,901
45,078,060
10,843,839
296,802,667

10.1
10.2
10.3
11
10.4
12
13
14
15
16

56,675,490
5,532,015
2,067,553,467
30,100,749
62,730,194
9,444

5,581,890
1,575,141,216
24,163,053
49,233,156
-

55,997,760
4,999,600
5,532,015
2,058,435,410
30,100,749
62,730,194
-

5,581,890
1,575,141,216
24,163,053
49,233,156
-

17
32
18

1,711,160
25,736,572
4,146,794
2,254,195,885
2,786,778,565

85,000
58,101,000
3,131,794
1,715,437,109
2,012,239,776

1,711,160
25,736,572
3,146,794
2,248,390,254
2,783,318,971

85,000
58,101,000
3,131,794
1,715,437,109
2,012,239,776

5
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41 Sikarin Hospital

งบการเงินเฉพาะกิจการ

“The Premium Community
Hospital in Region”

Today

Makes

Tomorrow

-4บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556

2557

2556

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

20

81,380,652

76,122,715

81,380,652

76,122,715

90,265,162

75,055,088

87,567,005

75,055,088

149,491,258

128,451,245

149,443,258

128,451,245

21

169,270,008

71,100,006

169,270,008

71,100,006

22

20,850,923

17,703,920

20,850,923

17,703,920

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย

4,928,717

13,133,025

4,928,717

13,133,025

เงินปันผลค้างจ่าย

9,042,579

7,082,310

9,042,579

7,082,310

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่ งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่ งปี

เงินประกันผลงานจากการก่อสร้างอาคาร

18,776,961

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

14,128,427

5,269,060

13,967,625

5,269,060

558,134,687

393,917,369

555,227,728

393,917,369

รวมหนี้ สินหมุนเวียน

-

18,776,961

-

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

21

412,247,491

212,057,928

412,247,491

212,057,928

หนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว

22

37,747,974

13,837,806

37,747,974

13,837,806

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

16

26,820,930

21,833,578

26,820,930

21,833,578

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

23

26,380,197

23,214,972

26,380,197

23,214,972

503,196,592

270,944,284

503,196,592

270,944,284

1,061,331,279

664,861,653

1,058,424,320

664,861,653

รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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-5บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น(ต่ อ)
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2556

2557

2556

910,000,000

910,000,000

910,000,000

910,000,000

ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น

24

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 140,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 6.50 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 6.50 บาท

780,000,000

หุ้นสามัญ 100,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 6.50 บาท

780,000,000
650,000,000

ส่ วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

170,000,000

ส่ วนเกินทุนจากการลดทุน
ส่ วนเกินทุนจากการจาหน่ายหุ ้นทุนซื้อคืน

-

650,000,000
170,000,000

-

7,107,485

7,107,485

7,107,485

7,107,485

105,081,744

105,081,744

105,081,744

105,081,744

36,894,137

29,460,184

36,894,137

29,460,184

518,035,585

438,986,851

517,482,950

438,986,851

108,328,335

116,741,859

108,328,335

116,741,859

1,725,447,286
2,786,778,565

1,347,378,123
2,012,239,776

1,724,894,651
2,783,318,971

1,347,378,123
2,012,239,776

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย

25

ยังไม่ได้จดั สรร
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน

13

รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั
รวมหนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุ ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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-6บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2556

2557

2556

1,818,180,524

1,650,788,486

1,818,180,524

1,650,788,486

43,104,601

34,965,129

33,013,086

34,965,129

17,434,182

20,049,115

18,946,858

20,049,115

รวมรายได้

1,878,719,307

1,705,802,730

1,870,140,468

1,705,802,730

ต้นทุนในการรักษาพยาบาล

1,294,557,684

1,134,512,055

1,294,557,684

1,134,512,055

26,887,407

20,348,549

19,748,023

20,348,549

348,814,800

341,177,283

347,240,806

341,177,283

16,200,140

23,401,036

16,200,140

23,401,036

1,686,460,031

1,519,438,923

1,677,746,653

1,519,438,923

รายได้
รายได้จากการรักษาพยาบาล
รายได้จากการขายอาหารและเครื่ องดื่ม
รายได้อื่น

10.5

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายอาหารและเครื่ องดื่ม
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

677,730

กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

29

กาไรสาหรับปี

กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ ้น)

-

-

192,937,006

186,363,807

192,393,815

186,363,807

34,867,843

37,684,751

34,877,287

37,684,751

158,069,163

148,679,056

157,516,528

148,679,056

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น

-

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

-

-

-

-

158,069,163

148,679,056

157,516,528

148,679,056

1.55

1.50

1.54

1.50

30.2

กาไรสาหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

-

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

-

-

26

25, 26

ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ถาวรโอนไปกาไรสะสม

เงินปันผลจ่าย

จัดสรรสารองตามกฎหมาย

130,000,000

24

เพิ่มทุนหุ้นสามัญ

-

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
650,000,000

-

ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ถาวรโอนไปกาไรสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

-

จาหน่ายหุ้นทุนซื้ อคืน

-

26

เงินปันผลจ่าย

-

650,000,000
-

25, 26

170,000,000

-

-

-

-

170,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

หุ้นสามัญ

และชาระแล้ว

จัดสรรสารองหุ้นทุนซื้ อคืน

จัดสรรสารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

หมายเหตุ

ส่ วนเกินมูลค่า

ทุนเรื อนหุ้นที่ออก

7,107,485

-

-

-

-

-

7,107,485

-

-

-

-

-

-

7,107,485

การลดทุน

ส่ วนเกินทุนจาก

105,081,744

-

-

-

-

-

105,081,744

-

-

100,364,807

-

-

-

4,716,937

ซื้ อคืน

การจาหน่ายหุ้นทุน

ส่ วนเกินทุนจาก

36,894,137

-

-

-

7,433,953

-

29,460,184

-

-

-

-

-

6,025,400

23,434,784

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(57,428,960)

-

57,428,960

สารองตามกฎหมาย สารองหุ้นทุนซื้อคืน

จัดสรรแล้ว

กาไร (ขาดทุน) สะสม

งบการเงินรวม

518,035,585

158,069,163

8,413,524

(80,000,000)

(7,433,953)

-

438,986,851

148,679,056

6,777,576

-

(71,530,500)

57,428,960

(6,025,400)

303,657,159

ยังไม่ได้จดั สรร

108,328,335

-

(8,413,524)

-

-

-

116,741,859

-

(6,777,576)

-

-

-

-

123,519,435

- สุ ทธิ

ตีราคาทรัพย์สิน

ส่ วนเกินทุนจากการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57,428,960

-

-

-

(57,428,960)

หุ้นทุนซื้ อคืน

1,725,447,286

158,069,163

-

(80,000,000)

-

300,000,000

1,347,378,123

148,679,056

-

157,793,767

(71,530,500)

-

-

1,112,435,800

รวม

Tomorrow
Makes

บาท

-7บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

780,000,000

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

-

26

-

ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ถาวรโอนไปกาไรสะสม

เงินปันผลจ่าย

25, 26

130,000,000

จัดสรรสารองตามกฎหมาย

650,000,000

24

-

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

เพิ่มทุนหุ ้นสามัญ

-

ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ถาวรโอนไปกาไรสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

-

-

จาหน่ายหุ้นทุนซื้ อคืน

-

26

-

เงินปั นผลจ่าย

25, 26

650,000,000

170,000,000

-

-

-

-

170,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

หุ ้นสามัญ

และชาระแล้ว

จัดสรรสารองหุ้นทุนซื้ อคืน

จัดสรรสารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

หมายเหตุ

ส่ วนเกินมูลค่า

ทุนเรื อนหุ ้นที่ออก

7,107,485

-

-

-

-

-

7,107,485

-

-

-

-

-

-

7,107,485

การลดทุน

ส่ วนเกินทุนจาก

105,081,744

-

-

-

-

-

105,081,744

-

-

100,364,807

-

-

-

4,716,937

ซื้อคืน

การจาหน่ายหุ ้นทุน

ส่ วนเกินทุนจาก

36,894,137

-

-

-

7,433,953

-

29,460,184

-

-

-

-

-

6,025,400

23,434,784

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(57,428,960)

-

57,428,960

สารองตามกฎหมาย สารองหุ้นทุนซื้ อคืน

จัดสรรแล้ว

กาไร (ขาดทุน) สะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

-8บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557

517,482,950

157,516,528

8,413,524

(80,000,000)

(7,433,953)

-

438,986,851

148,679,056

6,777,576

-

(71,530,500)

57,428,960

(6,025,400)

303,657,159

ยังไม่ได้จดั สรร

108,328,335

-

(8,413,524)

-

-

-

116,741,859

-

(6,777,576)

-

-

-

-

123,519,435

- สุ ทธิ

ตีราคาทรัพย์สิน

ส่ วนเกินทุนจากการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57,428,960

-

-

-

(57,428,960)

หุ้นทุนซื้ อคืน

1,724,894,651

157,516,528

-

(80,000,000)

-

300,000,000

1,347,378,123

148,679,056

-

157,793,767

(71,530,500)

-

-

1,112,435,800

รวม
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-9บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
กาไรสาหรับปี
รายการปรับปรุ งกระทบกาไรสาหรับปี เป็ นเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสู ญ (โอนกลับ)
หนี้สงสัยจะสูญเงินให้กยู้ มื และดอกเบี้ยค้างรับในบริ ษทั ร่ วม (โอนกลับ)
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้จากการขายหุ ้นให้อดีตกรรมการ (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนทัว่ ไป (โอนกลับ)
ส่วนแบ่ง (กาไร) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
(กาไร) จากการจาหน่ายทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้า
รายได้คา้ งรับ
ลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากการดาเนิ นงาน
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนิ นงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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งบการเงินรวม
2557
2556

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

158,069,163

148,679,056

157,516,528

148,679,056

138,146,018
(1,761,367)
(691,703)
(18,800,000)
(29,329,600)
(50,000)
(677,730)
(1,007,159)
3,925,925
(122,864)
16,200,140
34,867,843

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

138,139,985
(1,761,367)
(691,703)
(18,800,000)
(29,329,600)
(50,000)
(1,007,159)
3,925,925
(121,813)
16,200,140
34,877,287

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

298,768,666

333,991,123

298,898,223

333,991,123

(8,388,904)
(63,811,757)
(2,504,984)
(12,462,216)
(6,442,577)
(1,015,000)

(15,857,071)
29,997,420
(6,737,874)
1,473,252
296,629
(1,505,600)

(8,388,904)
(63,811,757)
(7,366,234)
(12,372,739)
(3,517,642)
(15,000)

(15,857,071)
29,997,420
(6,737,874)
1,473,252
296,629
(1,505,600)

15,210,074
21,115,525
8,859,367
249,328,194
(760,700)
(38,094,244)
210,473,250

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

12,511,916
21,067,525
8,698,565
245,703,953
(760,700)
(38,094,244)
206,849,009

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

“The Premium Community
Hospital in Region”

Today

Makes

Tomorrow

- 10 บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
บาท
งบการเงินรวม
2557
2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ คราวในเงินฝากประจา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดจ่ายลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับจากการจาหน่ายเงินลงทุนทัว่ ไป
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ มื และดอกเบี้ยค้างรับในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดรับจากการขายหุ ้นให้อดีตกรรมการ
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายค่าส่วนปรับปรุ งที่ดินบนสิ ทธิ การเช่า
เงินสดรับจากการจาหน่ายทรัพย์สิน
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างอาคาร
เงินฝากประจาธนาคารที่มีภาระค้ าประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เงินสดจ่ายเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดรับเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระหนี้ เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระหนี้ สินตามสัญญาเช่าระยะยาว
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายเงินปั นผล
เงินสดรับจากการจาหน่ายหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
เงินสดรับจากการจาหน่ายหุ ้นทุนซื้อคืน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

1,129,469
(46,309)
1,129,469
(27,668,160)
(27,668,160)
(4,999,600)
1,000,000
1,000,000
50,000
50,000
691,703
691,703
18,800,000
18,800,000
(504,000,934) (285,832,226) (494,876,844)
(13,695,176)
(3,322,465) (13,695,176)
(17,526,649)
(160,500) (17,526,649)
6,599,000
5,997,450
6,599,000
(58,101,000)
(1,626,160)
(1,626,160)
122,864
172,173
121,813
(536,124,043) (341,292,877) (532,000,604)

(46,309)
(285,832,226)
(3,322,465)
(160,500)
5,997,450
(58,101,000)
172,173
(341,292,877)

5,257,937
371,219,571
(72,860,006)
(23,425,368)
(34,963,933)
(78,039,731)
300,000,000
467,188,470

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

5,257,937
(5,000,000)
371,219,571
(72,860,006)
(23,425,368)
(34,963,933)
(78,039,731)
300,000,000
462,188,470

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

141,537,677
30,066,645
171,604,322

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

137,036,875
30,066,645
167,103,520

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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- 11 บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
บาท
งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
ในระหว่างปี บริ ษทั มีการซื้อทรัพย์สิน
โดยการก่อหนี้ สินตามสัญญาเช่าระยะยาว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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50,482,540

8,426,800

50,482,540

8,426,800
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- 12 บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2557
1. เรื่องทัว่ ไป
(ก) สถานะทางกฎหมาย
บริ ษทั ได้จดทะเบี ยนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 กับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2537
(ข) ภูมิลาเนา ลักษณะธุ รกิจ และจานวนพนักงานของบริ ษทั
ชื่อบริ ษทั

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

2. โรงพยาบาลรัทริ นทร์

ที่ต้ งั

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

ประเภทธุรกิจ

จานวนพนักงาน (คน)
2557
2556

“โรงพยาบาล”
รักษาโรคทัว่ ไป

ขนาด 235 เตียง

1,221

1,175

ขนาด 100 เตียง

210

197

2. เกณฑ์ กำรเสนองบกำรเงิน
2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงินนี้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกาหนดตามพระราชบัญญัติวชิ าชีพ พ.ศ.2547
โดยได้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะและการแสดง
รายการได้จดั ทาขึ้นตามแบบกาหนดรายการย่อที่ตอ้ งมีในงบการเงิน สาหรับบริ ษทั มหาชนจากัด ที่กาหนด
โดยประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
งบการเงินนี้ ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการ
บัญชี
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษทั ใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว
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2.2 หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงินรวม
2.2.1 งบการเงินรวมได้จดั ทาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
ดังนี้
อัตราส่วนของการถือหุ น้
(ร้อยละของจานวนหุ น้ จดทะเบียน)

ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั เอส เค อาร์ แมเนจเมนท์ จากัด

ประเภทธุ รกิจ
บริ หารจัดการให้เช่าพื้นที่
และร้านอาหาร

2557
99.99

2556

ที่ต้ งั สานักงานใหญ่

-

กรุ งเทพมหานคร

2.2.2 บริ ษทั บันทึกบัญชีโดยวิธีซ้ื อ สาหรับการซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
2.2.3 นโยบายการบัญชี ที่สาคัญของบริ ษทั ย่อยในส่ วนของรายการบัญชีที่เหมือนกันใช้นโยบายการ
บัญชีเช่นเดียวกับบริ ษทั ใหญ่
2.2.4 ยอดคงเหลือระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยและรายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสาคัญได้ถูกตัด
ออกจากงบการเงินรวมแล้ว
3. มำตรฐำนกำรบัญชี ทมี่ ีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุ งปี 2555
และออกการตี ความมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ มี ผลบังคับใช้ต้ งั แต่ รอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2555)
เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2555)
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555)
เรื่ อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2555)
เรื่ อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2555)
เรื่ อง รายได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2555)
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2555)
เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2555)
เรื่ อ ง การเปิ ดเผยข้อ มู ล เกี่ ย วกับ บุ ค คล
หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2555)
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2555)
เรื่ อง ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2555)
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2555)
เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2555)
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
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- 14 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
(ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2555)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2555)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32

Today

Makes

Tomorrow

เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เรื่ อง การรวมธุรกิจ
เรื่ อง สิ น ทรัพ ย์ไม่ หมุ นเวียนที่ ถือไว้เพื่อ
ขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก
เรื่ อง ส่ วนงานดาเนินงาน
เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่เกิดขึ้น
จากการรื้ อถอน การบูรณะ และหนี้ สินที่
มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
เรื่ อ ง การประเมิ น ว่า ข้อ ตกลงประกอบ
ด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
เรื่ อง สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจากกองทุ นการ
รื้ อถอน การบูรณะและการปรับปรุ งสภาพ
แวดล้อม
เรื่ อง การป รั บ ป รุ งย้ อ น ห ลั ง ภายใต้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่ อง การ
รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิ จที่ มี
เงินเฟ้ อรุ นแรง
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
เรื่ อง การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่ เงินสดให้
เจ้าของ
เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
เรื่ อง สิ่ งจูงใจสัญญาเช่าดาเนินงาน
เรื่ อง การประเมิ น เนื้ อหาของรายการที่
เกี่ยวกับรู ปแบบของกฎหมายตามสัญญาเช่า
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงเรื่ อง
สัมปทานบริ การ
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์

ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีขา้ งต้นไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินสาหรับปี ปัจจุบนั
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4. นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ
4.1 การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้จากการประกอบธุ รกิจโรงพยาบาลโดยส่ วนใหญ่ประกอบด้วย รายได้ค่ารักษาพยาบาล
ค่าห้องพัก ค่าเวชภัณฑ์และค่ายา โดยจะบันทึกรายได้เมื่อได้ให้บริ การหรื อเมื่อได้ส่งมอบสิ นค้าแก่
ลูกค้าแล้ว
รายได้ค่ารักษาพยาบาลในระบบประกันสังคมรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
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 ต้นทุนที่ซ้ื อ ต้นทุนในการดัดแปลงหรื อต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยูใ่ น
สถานที่และสภาพปัจจุบนั
มู ล ค่ าสุ ท ธิ ที่ จะได้รับ เป็ นการประมาณราคาที่ จะขายได้จากการด าเนิ น ธุ รกิ จปกติ หัก ด้วย
ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นในการขาย
4.5 เงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทุนบันทึกบัญชีดงั นี้
บริ ษทั ร่ วม
- แสดงตามวิธีส่ วนได้เสี ย (วิธีราคาทุ นสุ ท ธิ จากค่าเผื่อการ
ด้อยค่า (ถ้ามี) ในงบการเงินเฉพาะกิจการ)
เงินลงทุนทัว่ ไป
- แสดงตามวิธีราคาทุนสุ ทธิจากค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
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4.6 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน แสดงด้วยวิธีร าคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการ
ด้อยค่า
ค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทอาคาร คานวณจากราคาทุนโดยวิธี
เส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 30 ปี ค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
รวมอยูใ่ นการคานวณผลการดาเนินงาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีนโยบายที่จะประเมินราคาสิ นทรัพย์ดงั กล่าวใหม่ในทุก ๆ ห้าปี
4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน แสดงในราคาประเมิน
ราคาทุ นรั บ รู ้ เมื่ อเริ่ ม แรกที่ ได้สิ นทรัพ ย์ม ารวมถึ งต้น ทุ นทางตรงอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวกับ การจัดหา
สิ นทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์อยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามวัตถุประสงค์รวมทั้งต้นทุนในการรื้ อถอน
ขนย้าย และการบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์ซ่ ึ งเป็ นภาระผูกพันของกิจการ (ถ้ามี)
อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาประเมินหลังหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ
ของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
15-30 ปี
อาคารและส่ วนประกอบ
อื่น ๆ
5-10 ปี
ตั้งแต่ ปี 2542 บริ ษ ทั ได้เปลี่ ยนแปลงการวัดมูล ค่าภายหลังการรับ รู้ มูล ค่าเริ่ ม แรกของที่ ดิน
อาคารและอุปกรณ์ จากเดิ มที่บนั 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 วงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุน
ของอาคาร
4.8 ต้นทุนการกูย้ มื
ต้นทุนการกูย้ ืมของเงินกูท้ ี่ใช้ในการจัดหาหรื อก่อสร้างสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานานใน
การทาให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้หรื อขาย ได้ถูกนาไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกว่าสิ นทรัพย์
นั้นจะอยู่ในสภาพพร้ อมที่ จะใช้ได้ตามประสงค์ ส่ วนต้นทุนการกูย้ ืมอื่นถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่
เกิดรายการ ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วย ดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูย้ มื นั้น
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4.9 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ซึ่ งได้แก่ โปรแกรมสาเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์ แสดงตามราคาทุนหลังหักค่า
ตัดจาหน่ายสะสม
ค่าตัดจาหน่ ายบันทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ คานวณโดยวิธีเส้นตรงตาม
เกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของโปรแกรมสาเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์ เป็ นเวลา 5 ปี นับแต่วนั ที่
สามารถใช้งานได้
4.10 สิ ทธิ การเช่า
สิ ทธิ การเช่าแสดงตามราคาทุนหลังหักรายจ่ายตัดจ่ายสะสม 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
4.11 สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่ าทรัพ ย์สินที่ได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนในความเป็ นเจ้าของในทรัพย์สิ น
ให้กบั บริ ษทั และบริ ษทั มี ความตั้งใจที่จะใช้สิทธิ ในการซื้ อทรัพย์สินเมื่อถึ งวันที่ครบกาหนดของ
สัญญาเช่า ถูกบันทึกเป็ นสัญญาเช่าการเงิน
ณ วันเริ่ มต้นสัญญาเช่ าทางการเงิน ต้นทุนของทรัพย์สินถูกบันทึกไว้พร้อมกับภาระผูกพัน
สาหรับการจ่ายค่าเช่าในอนาคตโดยไม่รวมจานวนดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายทางการเงินบันทึกเป็ นค่าใช้จ่าย
ในงวดปี ปั จจุบนั ตามสัดส่ วนของยอดคงเหลือ
4.12 สัญญาเช่าดาเนินงาน
สัญญาเช่าทรัพย์สินที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนแก่เจ้าของทรัพย์สินยังเป็ นของผูใ้ ห้เช่าจะถูก
จัดเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงาน โดยบริ ษทั จะบันทึกการจ่ายชาระค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่าดาเนินงานเป็ น
ค่าใช้จ่ายตามระยะเวลาของสัญญา
4.13 การประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารต้องใช้การ
ประมาณและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่ งมีผลกระทบต่อจานวนเงินที่เกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย
สิ นทรัพย์และหนี้สิน และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่ งผลที่เกิดขึ้น
จริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณไว้
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4.14 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ตามบัญชี ของบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินว่า มีขอ้
บ่งชี้เรื่ องการด้อยค่าหรื อไม่ ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้จะทาการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน
ขาดทุ นจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่าตามบัญชี ของหน่ วย
สิ นทรั พ ย์ที่ ก่อให้ เกิ ดเงิ นสดสู งกว่ามูลค่ าที่ จะได้รับคื น ขาดทุ นจากการด้อยค่ าบันทึ กในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสิ นทรัพย์เพิ่มของสิ นทรัพย์ชิ้น
เดี ยวกันที่เคยรับรู ้ ในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณี น้ ี ให้รับรู้ในส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึ่ งได้บนั ทึกในส่ วนของ
ผูถ้ ื อหุ ้น และมีความชัดเจนว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่ งเคยบันทึกในส่ วนของ
ผูถ้ ื อหุ ้นจะถู กรั บรู ้ ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ยอดขาดทุนที่รับรู้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเป็ น
ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซ้ื อกับมูลค่ายุติธรรมในปั จจุบนั ของสิ นทรัพย์ทางการเงินหักขาดทุนจาก
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ ซึ่ งเคยรับรู้แล้วในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ 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 หุ น้ ทุนซื้อคืน
หุ ้นทุ นซื้ อคืนแสดงมูลค่าในงบดุลด้วยราคาทุนเป็ 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 (ถ้ า 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 นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะคานวณขึ้นจากผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่าง
มูลค่า ตามบัญชี กบั ฐานภาษีของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินนั้น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน รายการ
เปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกรับรู้เป็ นรายได้ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชี หรื อค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี โดยจะรับรู้ในกาไรขาดทุน เว้นแต่ในส่ วนที่
เกี่ยวกับรายการที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีจะถูกรับรู้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื่อมีความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะมีกาไรทางภาษีจากการดาเนิ นงานในอนาคต
เพียงพอที่จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ได้และผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ ง
เสี ยภาษีทุกรายการจะถูกรับรู ้เป็ นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีถูกวัดมูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีเงินได้สาหรับงวด
ที่บริ ษทั คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรื อจะจ่ายชาระหนี้ สิน
ภาษีเงินได้ โดยใช้อตั ราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยูห่ รื อที่คาดได้ค่อนข้างแน่นอน
ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูก
ทบทวนและปรับลดมูลค่า เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั จะไม่มีกาไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอต่อการนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์ได้
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สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะหักกลบกันได้ก็
ต่อเมื่ อกิ จการมี สิ ทธิ ตามกฎหมายและภาษี เงิ นได้น้ ี ป ระเมิ นโดยหน่ วยงานจัดเก็บ ภาษี หน่ วยงาน
เดียวกัน
ดังนั้นบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจึงหักกลบสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงิน
ได้รอการตัดบัญชีในการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินแทนการแสดงแยกจากกัน ทั้งนี้ บริ ษทั
ได้จดั ประเภทรายการระหว่างสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีใหม่สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงิน
ปี 2557
5. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

เงินสด
บัตรเครดิต
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
เงินฝากธนาคาร - ประจาประเภท 3 เดือน
รวม

บาท

งบการเงินรวม
2557
2556
929,461
753,000
511,687
1,322,418
87,575,932
3,112,530
82,587,242
24,427,385
451,312
171,604,322
30,066,645

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
713,000
753,000
511,687
1,322,418
87,575,932
3,112,530
78,302,901
24,427,385
451,312
167,103,520
30,066,645

เงินฝากธนาคารบัญชีออมทรัพย์ มีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ 0.125 - 1.250 ต่อปี
6. ลูกหนีก้ ำรค้ ำ
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

ลูกหนี้ผปู ้ ่ วยทัว่ ไป
ลูกหนี้บริ ษทั
ลูกหนี้กองทุนทดแทน
ลูกหนี้ประกันสังคม
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
7,361,939
9,794,113
104,034,845
94,571,580
2,732,435
3,322,749
11,885,756
9,937,629
126,014,975
117,626,071
(5,236,767)
(6,998,134)
120,778,208
110,627,937
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ลูกหนี้การค้าแสดงตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระ ดังนี้

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

บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
104,969,687
98,682,461
6,698,194
6,544,591
4,895,219
3,900,385
9,451,875
8,498,634
126,014,975
117,626,071

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ - ลูกหนี้การค้า มีดงั นี้

ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ตัดหนี้สูญ
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี

บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
6,998,134
10,275,934
(1,322,954)
(3,030,922)
(438,413)
(246,878)
5,236,767
6,998,134

ในระหว่างปี 2557 และ 2556 บริ ษทั มีการตัดหนี้ สูญเป็ นจานวนเงิน 0.44 ล้านบาท และ 0.25 ล้านบาท
ตามลาดับ เนื่องจากเป็ นลูกหนี้การค้าที่คา้ งชาระนานและคาดว่าไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้แล้ว
ฝ่ ายบริ หารได้พิจารณาถึงความเพียงพอของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญว่าเพียงพอสาหรับลูกหนี้ ที่คาดว่า
จะเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้
7. รำยได้ ค้ำงรับ
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
รายได้คา้ งรับค่าบริ การทางการแพทย์ตามภาระเสี่ ยง
42,358,127
42,347,272
รายได้คา้ งรับค่าบริ การผูป้ ่ วยในตามกลุ่มโรคร่ วม DRGS
99,687,010
35,886,108
รวม
142,045,137
78,233,380
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บัญชีน้ ีประกอบด้วย

ลูกหนี้อื่นระหว่างดาเนินคดี
ลูกหนี้อื่นรอดาเนิ นคดี
ลูกหนี้สวัสดิการพนักงาน
ลูกหนี้อื่น
เงินทดรองจ่าย
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
สุทธิ

บาท

งบการเงินรวม
2557
2556
18,800,000
3,152,035
3,152,035
4,130,509
3,821,129
14,441,221
17,395,517
1,493,171
1,353,239
42,016,936
25,721,920
(3,152,035) (21,952,035)
20,064,901
22,569,885

Today

Makes

Tomorrow

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
18,800,000
3,152,035
3,152,035
4,130,509
3,821,129
14,441,221
17,643,399
1,493,171
5,966,607
42,016,936
30,583,170
(3,152,035)
(21,952,035)
20,064,901
27,431,135

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั มีลูกหนี้ อื่นระหว่างดาเนินคดีเป็ นลูกหนี้จากการขายหุ ้น
บริ ษทั ศรี จุลทรัพย์ จากัด ให้กบั อดีตกรรมการท่านหนึ่ ง ในปี 2541 โดยขายในราคาทุนจานวนเงิน 25 ล้าน
บาท บริ ษทั ได้รับชาระหนี้ เป็ นจานวนเงิน 6.2 ล้านบาท และบันทึกหนี้ ส่วนที่เหลือเป็ นลูกหนี้ จานวน 18.8
ล้านบาท ขณะนี้ คดี อยู่ในระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ โดยพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์มี
คาสั่งให้ยตุ ิคดีไว้ก่อนจนกว่าจะมีเงินเหลือจากการชาระให้เจ้าหนี้มีประกัน อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายกฎหมายของ
บริ ษทั ได้ยื่นขอรับชาระหนี้ จากเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์แล้วแต่ผลปรากฎว่าจาเลยไม่มีเงินเหลือที่จะจ่าย
ชาระหนี้ ให้แก่บริ ษทั บริ ษทั ได้ต้ งั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญสาหรับลูกหนี้ดงั กล่าวแล้วทั้งจานวน เนื่องจากคาด
ว่าอาจจะไม่ได้รับชาระหนี้
ต่อมาเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 อดีตกรรมการท่านนี้ได้ติดต่อขอชาระหนี้ ในส่ วนที่เหลือจานวน
18.8 ล้านบาท โดยขอแบ่งชาระหนี้ ออกเป็ น 2 งวด ให้เสร็ จสิ้ นภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2557 ซึ่ งเมื่อวันที่
17 ธันวาคม 2557 ได้มีการชาระหนี้ครบถ้วนแล้ว
นอกจากนี้ ยงั มีลูกหนี้ อื่นรอดาเนิ นคดี 1 ราย จานวนเงิน 3.15 ล้านบาท ที่บริ ษทั ได้ติดตามทวงถาม
เกินกว่า 1 ปี โดยได้ต้ งั ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญแล้วทั้งจานวน
9. สิ นค้ ำคงเหลือ
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

ยา
วัสดุและเวชภัณฑ์ในการรักษาพยาบาล
วัสดุอื่น
รวม

งบการเงินรวม
2557
2556
31,923,480 21,835,488
8,962,145 8,641,944
16,654,651 14,600,628
57,540,276 45,078,060

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
21,835,488
31,923,480
8,641,944
8,962,145
14,600,628
16,565,175
45,078,060
57,450,800
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10. รำยกำรบัญชี ระหว่ ำงบริษัท และบริษัทหรือผู้ทเี่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกันหมายถึง บุคคลหรื อกิ จการที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั ถูกควบคุมโดย
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 นอกจากนี้ บุคคลหรื 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
รายการบัญชีระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกันมีดงั ต่อไปนี้
10.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
บาท

บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั โรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่ จากัด
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
บริ ษทั เขาใหญ่สปา จากัด
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุน - สุ ทธิ

ประเภท
ของธุรกิจ

สัดส่ วน
เงินลงทุน
ร้อยละ

โรงพยาบาล

11.77

ศูนย์สุขภาพ

48.00

งบการเงินรวม
วิธีส่วนได้เสี ย
2557
2556
59,545,890
(2,870,400)
56,675,490
56,675,490

28,329,600
(28,329,600)
144,000,000
(144,000,000)
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
2557
2556
58,868,160
(2,870,400)
55,997,760
55,997,760

31,200,000
(31,200,000)
144,000,000
(144,000,000)
-

เงินปันผล
บาท

-

-

บริ ษทั โรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่ จากัด
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ครั้ งที่ 9/2557 เมื่ อ วัน ที่ 19 สิ งหาคม 2557 มี ม ติ ใ ห้
บริ ษทั ซื้อหุ น้ สามัญจากการเพิ่มทุนของบริ ษทั โรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่ จากัด เพิ่มเติมจานวน
2,766,816 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 27,668,160 บาท และได้จ่ายชาระค่าหุ ้นเต็ม
จานวนแล้วเมื่ อวันที่ 23 กันยายน 2557 การซื้ อหุ ้นสามัญในครั้งนี้ เพื่อให้บริ ษทั คงสัดส่ วนการถื อ
ครองในสัดส่ วนเดิมคือร้อยละ 11.77 นอกจากนี้ ผลการดาเนินงานของบริ ษทั โรงพยาบาลศิคริ นทร์
หาดใหญ่ จากัด ในช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมามีผลกาไรจากการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องสามารถลดผลขาดทุน
สะสมกลับมาเป็ นกาไรได้ และในปี 2556 บริ ษทั โรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่ จากัด ได้พน้ จาก
แผนฟื้ นฟู กิ จการเป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้ว ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั จึ งมี ม ติ ให้บ ริ ษ ัท โอนกลับ
รายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงิ นลงทุนในบริ ษทั โรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่ จากัด ให้เท่ากับ
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในราคาหุ ้นละ 9.08 บาท จานวน 3,120,000 หุ ้น คิดเป็ น
จานวนเงินที่โอนกลับรายการเท่ากับ 28,329,600 บาท
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สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั บันทึกส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั
โรงพยาบาลศิคริ นทร์ หาดใหญ่ จากัด จากงบการเงินที่ถูกจัดทาโดยฝ่ ายบริ หารและยังไม่ผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีอื่นเป็ นจานวนเงิน 677,730 บาท
บริ ษทั เขาใหญ่สปา จากัด
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม - บริ ษทั เขาใหญ่สปา จากัด ราคาทุนรวม 144 ล้านบาท เกิดการด้อยค่า
เนื่ องจากบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวได้ระงับการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพที่จะให้บริ การตามวัตถุประสงค์
ทาให้ไม่สามารถเปิ ดดาเนินการได้ในอนาคต โดยบริ ษทั ได้ต้ งั ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าว
แล้วทั้งจานวน
ตามมติ ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติให้
บริ ษทั ขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริ ษทั เขาใหญ่สปา จากัด จานวน 14,400,000 หุ ้น ราคาที่ตราไว้ 10
บาทต่อหุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 48 ของทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว ในราคาหุ ้นละ 0.0694 บาท คิดเป็ น
มูลค่าขาย 1 ล้านบาท ให้แก่บุคคลธรรมดารายหนึ่ง ซึ่ งได้รับชาระในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
อย่างไรก็ตาม การขายเงิ นลงทุ นดังกล่ าวกิ จการได้ป ระเมิ นมูลค่าของบริ ษ ทั เขาใหญ่ ส ปา
จากัด แล้วเห็นว่า ราคาตามบัญชีมีมูลค่าต่ากว่าราคาที่ตราไว้เมื่อเทียบกับราคาที่ผปู้ ระเมินราคาอิสระ
ได้ประเมินไว้ตามเกณฑ์มูลค่าการลงทุน (investment or worth) เนื่องจากบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวได้หยุด
ดาเนิ นกิ จการและอยู่ระหว่างการฟื้ นฟูกิจการตั้งแต่ปี 2549 ถึ งปั จจุบนั ซึ่ งบริ ษทั เห็ นว่าไม่มีความ
ชานาญที่จะฟื้ นฟูกิจการดังกล่าวได้
10.2 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ประเภท
ของธุรกิจ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ถือหุ้นร้อยละ
2557

วิธีส่วนได้เสี ย (บาท)

ทุนชาระแล้ว

2556

2557

2556

2557

2556

วิธีราคาทุน (บาท)
2557

2556

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอส เค อาร์
แมเนจเม้นท์ จากัด

บริ หารจัดการ

99.99

-

5,000,000

-

4,874,905

-

4,999,600

-

4,874,905

-

4,999,600

-

ให้เช่าพื้นที่
และร้านอาหาร

ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั ครั้งที่ 12/2556 เมื่อวัน ที่ 17 ธัน วาคม 2556 มี มติ ให้
จัดตั้งบริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่มีชื่อว่า บริ ษทั เอส เค อาร์ แมเนจเม้นท์ จากัดโดยบริ ษทั ถือหุ ้น 99.99%
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2557 โดยมีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท
ประกอบกิ จการรั บ บริ หาร ดูแลพื้ น ที่ ให้เช่ า บริ หารโครงการและพื้ นที่ ส่ วนกลาง รับ จัดสถานที่
ประกอบการและให้บริ การสาธารณู ปโภคทุกชนิ ด และรับจ้างขายสิ นค้า จัดหาสิ นค้ามาลงในพื้นที่
เช่า รวมทั้งเป็ นตัวแทนจัดหาผูเ้ ช่าพื้นที่ขายสิ นค้า
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10.3 เงินลงทุนในบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

บริ ษทั โรงพยาบาลกาญจนบุรีเมโมเรี ยล จากัด
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่นในบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ

ประเภทธุรกิจ
โรงพยาบาล

สัดส่ วน
เงินลงทุน
ร้อยละ
6.67

บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
4,845,895
4,845,895
(4,845,895)
(4,845,895)
-

เงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ทั อื่ น - บริ ษ ทั โรงพยาบาลกาญจนบุ รี เมโมเรี ย ล จากัด เนื่ องจากบริ ษ ัท
ดังกล่าวมีผลขาดทุนอย่างต่อเนื่อง มีขาดทุนสะสมเป็ นจานวนมากและผลการดาเนินงานมีแนวโน้มที่
ไม่ดี ดังนั้นบริ ษทั จึงได้ต้ งั ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวแล้วทั้งจานวน
10.4 เงินให้กยู้ มื ระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริ ษทั ร่ วม

บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั เขาใหญ่สปา จากัด
691,703
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
(691,703)
รวมเงินให้กยู้ มื ระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริ ษทั ร่ วม
-สุ ทธิ
เมื่ อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 บริ ษ ทั ได้รั บช าระคื นเงิ นให้กู้ยืม และดอกเบี้ ยค้างรั บจากบริ ษ ทั
เขาใหญ่สปา จากัด เป็ นจานวนเงิน 691,703 บาท
10.5 รายการบัญชีและยอดคงเหลือที่สาคัญอื่นกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายละเอียดความสัมพันธ์ที่บริ ษทั มีกบั บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สรุ ปได้ดงั นี้
ชื่อกิจการ

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอส เค อาร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
บริ ษทั ร่ วม
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
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เป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 99.99
เป็ 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
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งบการเงินรวม
2557
2556

นโยบายราคา
รายการระหว่างปี
รายได้อื่น-ส่วนแบ่งรายได้ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอส เค อาร์ แมเนจเม้นท์ จากัด
ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั เขาใหญ่ รี สอร์ท แอนด์ สปา โฮเต็ล จากัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

ตามที่ตกลงร่ วมกัน

-

-

1,513,728

-

ราคาตลาด

-

272,057

-

272,057

บาท
งบการเงินรวม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
ลูกหนี้อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอส เค อาร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

-

-

4,860,850

-

เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอส เค อาร์ แมเนจเม้นท์ จากัด

-

-

5,000,000

-

-

18,800,000
(18,800,000)
-

-

18,800,000
(18,800,000)
-

ลูกหนี้อื่นระหว่างดาเนินคดี (ดูหมายเหตุ ข้อ 8)
ลูกหนี้อื่น - อดีตกรรมการท่านหนึ่ง
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (ดูหมายเหตุ ข้อ 18)
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
- บริ ษทั จุลดิศ ริ เวอร์ แมนชัน่ จากัด
หัก ค่าเผื่อความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นจากการจ่ายเงิน
ล่วงหน้าเพื่อซื้อสิ นทรัพย์

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 ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2557
มีมติให้บริ ษทั เอส เค อาร์ แมเนจเม้นท์ จากัด กูเ้ งิน จานวน 5 ล้านบาท เพื่อนาไปสมทบกับเงินทุนที่
มีอยูจ่ ดั ซื้ อที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างในโครงการ เดอะริ ช บิซโฮม เพื่อเป็ นสานักงานของบริ ษทั ย่อย
โดยให้กูย้ ืมไปเป็ นระยะเวลา 1 ปี กาหนดให้ชาระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี เป็ น
รายเดื อน จานวน 12 เดื อน เดือนละ 438,000 บาท ให้เสร็ จสิ้ นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เริ่ ม
ชาระงวดแรกวันที่ 31 มกราคม 2558 โดยทั้งสองฝ่ ายได้ลงลายมือชื่ อไว้ในบันทึกข้อตกลงเมื่อวันที่
22 ธันวาคม 2557
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ส่ วนแบ่งรายได้ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 บริ ษทั ได้มีการทาบันทึกข้อตกลงกับบริ ษทั เอส เค อาร์ แมเนจเม้นท์
จากัด เกี่ยวกับการจัดสรรส่ วนแบ่งรายได้จากการขายอาหารและเครื่ องดื่มให้กบั บริ ษทั โดยทั้งสอง
ฝ่ ายตกลงแบ่งสัดส่ วนของรายได้จากการขายอาหารและเครื่ องดื่มในอัตรา 85 : 15 หมายถึงบริ ษทั
ย่อยผูด้ าเนิ นธุ รกิจได้รับสัดส่ วนในอัตราร้อยละ 85 และบริ ษทั ใหญ่เจ้าของสถานที่ได้รับสัดส่ วนใน
อัตราร้อยละ 15 เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็ นต้นไป
10.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารนี้เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึง
ผลประโยชน์ตอบแทนในรู ปอื่น ทั้งนี้กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั หมายถึงบุคคลที่กาหนดตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการบริ ษ ัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิ จารณา
ค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา
ผูบ้ ริ หาร ได้แก่ คณะกรรมการบริ หาร ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล และผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
ผลประโยชน์ระยะสั้น
44,889,202
33,295,946
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
2,604,017
389,460
รวม
47,493,219
33,685,406
11. เงินลงทุนทัว่ ไป
บัญชีน้ ีประกอบด้วย
เงินลงทุนในบริ ษทั จุลดิศ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
ราคาทุน
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
สุทธิ

ประเภท
ของธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์

สัดส่ วน
เงินลงทุน
ร้อยละ
0.10

บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
-

452,830
(452,830)
-

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 บริ ษทั ได้จาหน่ ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริ ษทั จุลดิศ ดีเวลลอปเม้นท์
จากัด (มหาชน) จานวน 653,000 หุ ้นในราคาหุ ้น ละ 0.07657 บาท คิ ดเป็ นมู ล ค่ าขาย 50,000 บาทให้แก่
บุคคลธรรมดารายหนึ่ง ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ เดิมในบริ ษทั แห่งนี้
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บัญชีน้ ีประกอบด้วย
ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 56
ราคาทุน
ที่ดิน
อาคาร
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
อาคาร
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ

หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
อาคาร
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี

Makes

Tomorrow

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 57

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

-

-

-

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

529,358
5,581,890

49,875

-

-

579,233
5,532,015

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 55
ราคาทุน
ที่ดิน
อาคาร

บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวน
จานวน
รับเข้า
ที่เพิ่มขึ้น
ที่ลดลง
(โอนออก)

Today

บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวน
จานวน
รับเข้า
ที่เพิ่มขึ้น
ที่ลดลง
(โอนออก)

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 56

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

-

-

-

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

479,483
5,631,765

49,875

-

-

529,358
5,581,890

บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
49,875
49,875

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน เป็ นที่ดินและอาคารในโครงการจุลดิสปาร์ ค ตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสี มา จานวนพื้นที่ 2 ไร่ 2 งาน 39 ตารางวา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีราคาตามบัญชี 5.53
ล้านบาท (ราคาประเมิน ปี 2554 10.62 ล้านบาท) ที่ ดินและอาคารดังกล่ าวใช้เป็ นศูนย์สัม มนา แต่บริ ษ ทั
ไม่ได้นามาใช้ในการดาเนินการ ซึ่ งผูบ้ ริ หารคาดว่าจะขายต่อไปในอนาคต
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13. ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

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

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 56

จานวน
ที่เพิ่มขึ้น

รับเข้า
(โอนออก)

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 57

153,868,616
22,318,375
1,399,526,829
217,870,598
430,988,123
10,087,534
66,202,174
174,387,537
2,475,249,786

4,340,000
27,282,536
8,956,723
64,032,714
397,183
8,800,000
528,030,637
641,839,793

(3,328,194)
(2,232,880)
(1,579,301)
(52,435)
(13,744,350)
(20,937,160)

18,826,249
562,053,540
135,037,222
265,427,704
7,865,817
56,825,362
1,046,035,894
1,429,213,892

751,348
61,477,478
20,178,409
32,998,016
357,425
3,987,796
119,750,472

(1,909,326)
(2,134,131)
(1,473,651)
(42,197)
(13,744,339)
(19,303,644)

-

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

158,208,616
22,318,375
3,306,197
1,426,787,368
224,594,441
493,441,536
10,432,282
61,257,824
(20,832,846)
681,585,328
(17,526,649) * 3,078,625,770

90,549,946
37,820,113
1,671,842
9,711,348
6,174,075

-

(4,965,120)
(675,659)
(1,393,980)
(3,482,146)

-

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

145,927,324
1,575,141,216

-

(10,516,905)

-

135,410,419
2,067,553,467
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ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 56
ราคาทุน
ที่ดิน
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่ วนประกอบอาคาร
อุปกรณ์สานักงาน
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
อุปกรณ์อื่น
ยานพาหนะ
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่ วนประกอบอาคาร
อุปกรณ์สานักงาน
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
อุปกรณ์อื่น
ยานพาหนะ
รวม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
ราคาประเมินเพิ่ม - สุทธิ
ที่ดินและส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่ วนประกอบอาคาร
อุปกรณ์สานักงาน
เครื่ องมือและอุปกรณ์การแพทย์
ยานพาหนะ
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
(ราคาประเมินเพิ่ม) - สุทธิ
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวน
จานวน
รับเข้า
ที่เพิ่มขึ้น
ที่ลดลง
(โอนออก)

Today

Makes

Tomorrow

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 57

153,868,616
22,318,375
1,399,526,829
217,870,598
430,988,123
10,087,534
66,202,174
174,387,537
2,475,249,786

22,622,536
8,832,633
64,032,714
397,183
8,800,000
528,030,637
632,715,703

(3,328,194)
(2,232,880)
(1,579,301)
(52,435)
(13,744,350)
(20,937,160)

153,868,616
22,318,375
3,306,197
1,422,127,368
224,470,351
493,441,536
10,432,282
61,257,824
(20,832,846)
681,585,328
(17,526,649) * 3,069,501,680

18,826,249
562,053,540
135,037,222
265,427,704
7,865,817
56,825,362
1,046,035,894
1,429,213,892

751,348
61,477,478
20,172,376
32,998,016
357,425
3,987,796
119,744,439

(1,909,326)
(2,134,131)
(1,473,651)
(42,197)
(13,744,339)
(19,303,644)

-

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

90,549,946
37,820,113
1,671,842
9,711,348
6,174,075

-

(4,965,120)
(675,659)
(1,393,980)
(3,482,146)

-

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

145,927,324
1,575,141,216

-

(10,516,905)

-

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

* โอนไปสิ ทธิ การเช่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มีส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินที่แสดงอยูใ่ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
จานวนเงิน 108.33 ล้านบาท เป็ นจานวนเงินที่สุทธิจากภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจานวน 27.08 ล้านบาท
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ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 55
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

บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวน
จานวน
รับเข้า
ที่เพิ่มขึ้น
ที่ลดลง
(โอนออก)
125,658,852
9,266,557
(134,925,409)
-

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 56

153,868,616
22,318,375
1,253,507,225
199,927,528
400,784,578
9,666,979
68,599,174
84,634,549
2,193,307,024

20,360,752
11,863,972
40,502,883
496,859
4,839,000
224,678,397
302,741,863

(3,187,459)
(10,299,338)
(76,304)
(7,236,000)
(20,799,101)

153,868,616
22,318,375
1,399,526,829
217,870,598
430,988,123
10,087,534
66,202,174
174,387,537
2,475,249,786

17,672,596
505,438,723
120,029,830
241,971,271
7,464,852
59,217,350
951,794,622
1,241,512,402

1,153,653
56,614,817
18,119,506
31,827,748
477,259
3,735,518
111,928,501

(3,112,114)
(8,371,315)
(76,294)
(6,127,506)
(17,687,229)

-

18,826,249
562,053,540
135,037,222
265,427,704
7,865,817
56,825,362
1,046,035,894
1,429,213,892

90,549,946
40,284,064
2,442,723
11,193,021
9,929,540

-

(2,463,951)
(770,881)
(1,481,673)
(3,755,465)

-

90,549,946
37,820,113
1,671,842
9,711,348
6,174,075

154,399,294
1,395,911,696

-

(8,471,970)

-

145,927,324
1,575,141,216

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั มีส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินที่แสดงอยูใ่ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
จานวนเงิน 116.74 ล้านบาท เป็ นจานวนเงินที่สุทธิจากภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจานวน 29.19 ล้านบาท
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ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
- ส่ วนของราคาทุน
- ส่ วนของราคาประเมินเพิม่
กาไร (ขาดทุน) จากการจาหน่ายทรัพย์สิน
ต้นทุนการกูย้ มื ที่รับรู้เป็ นต้นทุนของอาคาร
อัตราการตั้งขึ้นเป็ นทุน (ร้อยละต่อปี )

2557

งบการเงินรวม

119,750,472
6,558,580
1,007,159
18,688,281
5.96 - 6.48

บาท
2556

111,928,501
8,471,970
3,614,428
7,127,081
6.12 - 6.41

Today

Makes

Tomorrow

การเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
119,744,439
6,558,580
1,007,159
18,688,281
5.96 - 6.48

111,928,501
8,471,970
3,614,428
7,127,081
6.12 - 6.41

โฉนดที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ได้จานองเป็ นประกันเงินเบิกเกิ นบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะ
ยาว โดยกรมธรรม์ประกันภัยระบุ ให้ยกผลประโยชน์จากการประกันภัยอาคารให้แก่ธนาคาร และมีที่ดิน
พร้อมสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ใช้เป็ นหลักประกันเพื่อออกหนังสื อค้ าประกันกับสานักงานประกันสังคมใน
การรับเป็ นสถานพยาบาลในการให้บริ การทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
ในปี 2557 บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่ อ ยได้ ล งทุ น ในสิ นทรั พ ย์ถ าวรเพิ่ ม จ านวน 641.84 ล้ า นบาท
ประกอบด้วย ค่าก่ อสร้ างอาคารโรงพยาบาลหลังใหม่ 456.43 ล้านบาท, ค่าเครื่ องมือแพทย์และอุปกรณ์
64.03 ล้านบาท, ค่าปรับปรุ งอาคารโรงพยาบาลหลังเดิม 76.98 ล้านบาท, ซื้อที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง 1 หลัง
9 ล้านบาท (สานักงานของบริ ษทั ย่อย), รถเอ็กซเรย์ 1 คัน 8.8 ล้านบาท และอุปกรณ์ สานักงานอื่นๆ 8.96
ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั มียานพาหนะ 2 คันและ 5 คัน อยู่ภายใต้สัญญาเช่ าซื้ อ
โดยมีราคาตามบัญชีจานวนเงิน 10.42 ล้านบาท และ 2.47 ล้านบาท ตามลาดับ และมีเครื่ องมือแพทย์ ที่อยู่
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ราคาตามบัญชีมีจานวนเงิน 91.03 ล้านบาท และ 60.24 ล้านบาท ตามลาดับ
14. 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

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค.56
51,987,527
27,824,474
24,163,053

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค.55
48,665,061
23,501,695
25,163,366

บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวน
จานวน
ที่เพิ่มขึ้น
ที่ลดลง
13,695,176
7,757,480

-

บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวน
จานวน
ที่เพิม่ ขึ้น
ที่ลดลง
3,322,466
4,322,779

-

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

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค.56
51,987,527
27,824,474
24,163,053
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15. สิ ทธิกำรเช่ ำ
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

ราคาทุน
สิ ทธิการเช่า
อาคารบนสิ ทธิ การเช่าที่ดิน
สิ ทธิการใช้ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
รวม
หัก รายจ่ายตัดจ่ายสะสม
สิ ทธิการเช่า
อาคารบนสิ ทธิ การเช่าที่ดิน
สิ ทธิการใช้ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
รวม
สิ ทธิการเช่า - สุทธิ

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค.56
4,500,000
48,865,484
27,259,287
80,624,771
4,499,999
9,524,311
17,367,305
31,391,615
49,233,156

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค.55
ราคาทุน
สิ ทธิการเช่า - ที่ดิน
อาคารบนสิ ทธิ การเช่าที่ดิน
สิ ทธิการใช้ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
รวม
หัก รายจ่ายตัดจ่ายสะสม
สิ ทธิการเช่า - ที่ดิน
อาคารบนสิ ทธิ การเช่าที่ดิน
สิ ทธิการใช้ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
รวม
สิ ทธิการเช่า - สุทธิ

บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวน
จานวน
รับเข้า
ที่เพิ่มขึ้น
ที่ลดลง
(โอนออก)
2,516,585
1,513,026
4,029,611

-

17,526,649
17,526,649
-

บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวน
จานวน
รับเข้า
ที่เพิ่มขึ้น
ที่ลดลง
(โอนออก)

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค.57
4,500,000
48,865,484
44,785,936
98,151,420
4,499,999
12,040,896
18,880,331
35,421,226
62,730,194

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค.56

4,500,000
48,865,484
27,098,787
80,464,271

160,500
160,500

-

-

4,500,000
48,865,484
27,259,287
80,624,771

4,499,999
7,007,726
15,740,363
27,248,088
53,216,183

2,516,585
1,626,942
4,143,527

-

-

4,499,999
9,524,311
17,367,305
31,391,615
49,233,156

อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคารบางส่ วนรวมถึงส่ วนปรับปรุ งที่ดิน ที่สร้างบนที่ดินเช่า ซึ่ งสัญญาเช่ า
ที่ดินระบุว่าหากมีส่ิ งปลูกสร้างเป็ นลักษณะถาวรให้กรรมสิ ทธิ์ ตกเป็ นของผูใ้ ห้เช่ าทันที ณ วันที่เลิกสัญญา
เช่า (หมายเหตุ 28)
สิ ทธิ การเช่ ามีระยะเวลาการเช่ า 10-20 ปี และตัดจาหน่ ายเป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของ
สิ ทธิ การเช่า
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- 34 16. สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชีและหนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
2557
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

9,444

2557
-

2556

8,203,062

13,457,369

(26,820,930)

(21,833,578)

(35,023,992)

(35,290,947)

(26,811,486)

(21,833,578)

(26,820,930)

(21,833,578)

การเปลี่ ย นแปลงของสิ น ทรั พ ย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญ ชี และหนี้ สิ นภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญ ชี
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุ ปได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 56

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี
ในกาไรขาดทุน

ยอดตามบัญชี

ในกาไรขาดทุน

ณ 31 ธ.ค. 57

เบ็ดเสร็ จอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

1,508,757

(461,404)

-

1,047,353

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

6,240,000

(5,665,920)

-

574,080

ความแตกต่างของค่าเช่าโดยวิธีเส้นตรงกับตามสัญญา

1,065,618

239,971

-

1,305,589

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

4,642,994

633,046

-

5,276,040

9,444

-

9,444

13,457,369

(5,244,863)

-

8,212,506

29,185,465

2,103,381

-

27,082,084

6,105,482

(1,836,426)

-

7,941,908

35,290,947

266,955

-

35,023,992

ขาดทุนสะสมไม่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชี
รวม

-

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ส่ วนที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาสิ นทรัพย์ถาวร
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม
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ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 56

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี
ในกาไรขาดทุน ในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 57

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ความแตกต่างของค่าเช่าโดยวิธีเส้นตรงกับตามสัญญา
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม

1,508,757
6,240,000
1,065,618
4,642,994
13,457,369

(461,404)
(5,665,920)
239,971
633,046
(5,254,307)

-

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

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาสิ นทรัพย์ถาวร
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

29,185,465
6,105,482
35,290,947

2,103,381
(1,836,426)
266,955

-

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

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 55

บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี
ในกาไรขาดทุน ในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 56

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ความแตกต่างของค่าเช่าโดยวิธีเส้นตรงกับตามสัญญา
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม

2,455,187
6,240,000
787,696
4,184,392
13,667,275

(946,430)
277,922
458,602
(209,906)

-

1,508,757
6,240,000
1,065,618
4,642,994
13,457,369

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาสิ นทรัพย์ถาวร
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

30,879,859
4,030,503
34,910,362

1,694,394
(2,074,979)
(380,585)

-

29,185,465
6,105,482
35,290,947

17. เงินฝำกประจำทีต่ ิดภำระคำ้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เงินฝากประจาธนาคารจานวน 1.71 ล้านบาท และ 0.085 ล้านบาท
ตามลาดับ ได้นาไปวางเป็ นหลักประกันสาหรับหนังสื อค้ าประกันบริ ษทั ที่ธนาคารออก
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บัญชีน้ ีประกอบด้วย

เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ อที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
เงินมัดจาและเงินค้ าประกัน
รวม
หัก ค่าเผื่อความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นจากการ
จ่ายเงินล่วงหน้าเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์
สุทธิ

บาท

Today

Makes

Tomorrow

งบการเงินรวม
2557
2556
149,500,000 149,500,000
4,146,794
3,131,794
153,646,794 152,631,794

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
149,500,000
149,500,000
3,146,794
3,131,794
152,646,794
152,631,794

(149,500,000)
4,146,794

(149,500,000)
3,146,794

(149,500,000)
3,131,794

(149,500,000)
3,131,794

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 ทธิ์ได้จนถึงสิ้ 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 ได้ต้ งั ค่าเผือ่ ความ
เสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น จากการจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ อที่ดินดังกล่าวแล้วทั้งจานวน
19. วงเงินสิ นเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่ อกับธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศ วงเงินรวม 1,187
ล้านบาท ดังนี้
19.1 วงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารพาณิ ชย์สามแห่ง วงเงินรวม 150 ล้านบาท
19.2 วงเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคารพาณิ ชย์สองแห่ง วงเงินรวม 20 ล้านบาท
19.3 วงเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคารพาณิ ชย์สองแห่ง วงเงินรวม 963 ล้านบาท
19.4 วงเงินหนังสื อค้ าประกันจากธนาคารพาณิ ชย์สองแห่ง วงเงินรวม 54 ล้านบาท
วงเงินสิ นเชื่อค้ าประกันโดยที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง อาคารชุด และเงินฝากธนาคารบัญชีประจา
20. เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยมื ระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงิน
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

เงินเบิกเกินบัญชี
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
รวม

บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
81,380,652
68,122,715
8,000,000
81,380,652
76,122,715
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เงินเบิกเกิ นบัญชีมีอตั ราดอกเบี้ยร้อยละ MOR ต่อปี บริ ษทั ได้
จานองโฉนดที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั เป็ นหลักประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั มีเงินกูย้ ืมระยะสั้นในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงินกับธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหนึ่ ง
ในประเทศจานวน 1 ฉบับ มู ลค่ า 8 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ ยร้ อยละ MOR ต่ อปี ครบก าหนดช าระในเดื อน
มกราคม 2557 บริ ษทั ได้จ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ดังกล่าวแล้ว เงินกูย้ มื ระยะสั้นค้ าประกันโดยอาคารชุดของบริ ษทั
21. เงินกู้ยมื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
283,157,934
237,588,288
371,219,571
121,070,400
(72,860,006)
(75,500,754)
581,517,499
283,157,934
(169,270,008)
(71,100,006)
412,247,491
212,057,928

ยอดคงเหลือยกมาต้นปี
เงินกูย้ มื เพิ่มระหว่างปี
จ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระหว่างปี
ยอดคงเหลือไปสิ้ นปี
หัก ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ
บริ ษทั มีเงินกูย้ มื ระยะยาวดังนี้
1. เมื่ อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ได้ทาสัญญาสิ นเชื่ อขอเบิ กเงิ นกู้ระยะยาวจากธนาคารพาณิ ชย์ใน
ประเทศแห่ งหนึ่ ง จานวน 238.21 ล้านบาท เพื่อชาระหนี้ เงินกู้ที่มีอยู่ตามสัญญาเดิมจานวน 6 ฉบับ แล้วรวม
สัญญาเงินกูใ้ ห้เหลือเพียงฉบับเดียว โดยบริ ษทั ตกลงชาระดอกเบี้ยในอัตรา THBFX 3M บวกส่ วนต่าง (Margin)
ร้อยละ 3 ต่อปี ทุกเดือนนับแต่เดื อนที่เบิกรับเงินกูง้ 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
เมื่ อวันที่ 27 มี นาคม 2556 บริ ษ ทั ได้ท าสัญญาเงิ นกู้ยืมระยะยาวอี กฉบับ หนึ่ ง เพื่ อปรับปรุ งอาคาร
โรงพยาบาลและจัดซื้ อคอมพิวเตอร์ จานวนเงิน 110 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 1.50 ต่อปี ตลอด
อายุสัญญา โดยชาระดอกเบี้ยเป็ นรายเดื อน และเริ่ มชาระเงินต้นงวดแรกนับตั้งแต่เดือนที่ 13 นับจากวันทา
สัญญา เดือนละ 1.83 ล้านบาท เป็ นระยะเวลา 6 ปี บริ ษทั ได้เบิกเงินกูเ้ ต็มจานวนแล้ว
เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2556 บริ ษทั ได้ทาสัญญาเงินกูย้ ืมระยะยาวเพิ่มเติมอีก 1 ฉบับ เพื่อก่อสร้างอาคาร
โรงพยาบาลหลังใหม่ จานวน 600 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ ยร้อยละ MLR - 1.50 ต่อปี ตลอดอายุสัญญา โดย
ชาระดอกเบี้ยเป็ นรายเดื อน และเริ่ มชาระเงินต้นงวดแรกนับตั้งแต่เดือนที่ 19 นับจากวันทาสัญญา เดือนละ
9.09 ล้านบาท เป็ นระยะเวลา 7 ปี บริ ษทั ได้เบิกเงินกูแ้ ล้วเป็ นจานวนเงิน 371.22 ล้านบาท
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เงิ นกู้ยืมดังกล่ าวข้างต้นค้ าประกันโดยที่ดินและสิ่ งปลู กสร้ างของบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ต้องปฏิ บตั ิตาม
เงื่ อนไขที่ กาหนดไว้ในสัญญาที่ สาคัญ ได้แก่ การดารงอัตราส่ วนทางการเงิน หนี้ สินต่อทุน (debt to equity
ratio) ไม่เกิน 1.5 เท่า, อัตราส่ วน DSCR (debt service coverage ratio) จานวนมากกว่า 1.5 เท่า และไม่จ่ายเงิน
ปั นผลไม่วา่ เฉพาะกาลหรื อประจาปี เว้นแต่ได้ชาระหนี้ครบถ้วนถูกต้องตามที่กาหนดในสัญญานี้จึงจะจ่ายเงิน
ปั นผลได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 70 ของกาไรสุ ทธิ
2. เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 บริ ษทั ได้ทาสัญญากูเ้ งินกับธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศอีกแห่ งหนึ่ง ใน
วงเงิน 15 ล้านบาท เบิกใช้วงเงินแล้วทั้งหมด 14.75 ล้านบาท โดยบริ ษทั ต้องชาระดอกเบี้ยในอัตรา MLR ต่อปี
ทุกวันสิ้ นเดือนและผ่อนชาระเงินต้นเดือนละไม่นอ้ ยกว่า 250,000 บาท ให้เสร็ จสิ้ นภายใน 60 เดือน เงินกูย้ ืม
ค้ าประกันโดยที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั
22. หนีส้ ิ นตำมสั ญญำเช่ ำระยะยำว
บัญชีน้ ีประกอบด้วย

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (สุ ทธิจากดอกเบี้ยรอตัดบัญชี)
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ (สุ ทธิจากดอกเบี้ยรอตัดบัญชี)
รวม
หัก ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
46,121,815
29,719,654
12,477,082
1,822,072
58,598,897
31,541,726
(20,850,923)
(17,703,920)
37,747,974
13,837,806

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั มีหนี้ สินตามสัญญาเช่ าระยะยาว ซึ่ งเป็ นสัญญาเช่ าซื้ อ
รถยนต์และสัญญาเช่าทางการเงินเครื่ องมือแพทย์กบั บริ ษทั ลิสซิ่ งในประเทศ 4 แห่ ง และ 5 แห่ง จานวน 21
สัญญา และ 27 สัญญา ตามลาดับ ระยะเวลา 48 - 60 งวด โดยมีรายละเอียดของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายชาระดังนี้
บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
เงินต้น

2556

ดอกเบี้ยรอตัด

ยอดชาระ

เงินต้น

ดอกเบี้ยรอตัด

ยอดชาระ

ถึงกาหนดการจ่ายชาระภายในหนึ่ งปี

20,850,923

2,951,882

23,802,805

17,703,920

1,653,846

19,357,766

ถึงกาหนดการจ่ายชาระหลังจากหนึ่ งปี แต่ไม่เกินห้าปี

37,747,974

2,764,673

40,512,647

13,837,806

948,111

14,785,917

58,598,897

5,716,555

64,315,452

31,541,726

2,601,957

34,143,683

รวม
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23. ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน
งบแสดงฐานะการเงิน

บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 1 มกราคม
23,214,972
20,921,961
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ
(760,700)
(612,960)
ต้นทุนบริ การและดอกเบี้ยงวดปั จจุบนั
3,925,925
2,905,971
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
26,380,197
23,214,972

ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
รวม

บาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
2,508,141
1,903,915
1,417,784
1,002,056
3,925,925
2,905,971

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตราการเสี ยชีวติ
อัตราการทุพพลภาพ
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ร้อยละ
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
4.41
4.41
6.51
6.51
5-17
5-17
50 ของตารางมรณะไทย 50 ของตารางมรณะไทย
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2551
10 ของตารางมรณะไทย 10 ของตารางมรณะไทย
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2551
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24. ทุนเรือนหุ้น
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ครั้ งที่ 7/2557 เมื่ อ วัน ที่ 25 กรกฎาคม 2557 มี ม ติ ใ ห้
เปลี่ ยนแปลงเงื่ อนไขการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 40,000,000 หุ ้น ที่เคยออกไว้เพื่อรองรับการใช้
สิ ทธิ แปลงสภาพตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น แต่ปรากฎว่าไม่มีผใู้ ดใช้สิทธิ แปลงสภาพ จึงมีมติให้
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ การเพิ่มทุนดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ชาระหนี้
สถาบันการเงิ นบางส่ วน, ดาเนิ นงานโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์, ใช้เป็ นทุนหมุนเวียนภายใน
บริ ษทั และใช้เป็ นเงินทุนสาหรับปรับปรุ งขยายอาคารสถานที่ให้กบั บริ การที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ซึ่ งจะทาให้
บริ ษทั เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และขยายผลการดาเนินธุรกิจได้มากขึ้น การเพิ่มทุนมีรายละเอียดดังนี้
1. การเพิ่มทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน จานวน 20,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
6.50 บาท เป็ นเงิน 130,000,000 บาท โดยมีการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังนี้
1.1 จัด สรรหุ ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จ านวน 20,000,000 หุ ้ น ให้ ก ับ ผู้ถื อ หุ ้ น เดิ ม ตามสั ด ส่ ว น (Rights
offering) ในอัตรา 5 หุ ้นเดิมต่อ1 หุ ้นเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ ้นละ 15 บาท โดยกาหนดรายชื่อ
ผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ จองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุน (Record date) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 และให้รวบรวม
รายชื่ อโดยปิ ดสมุดทะเบียนในวันที่ 2 ตุลาคม 2557 และกาหนดวันจองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนใน
ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557
1.2 กรณี ที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุ นเหลือจากการจองซื้ อของผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มดังกล่าวข้างต้น ให้คณะกรรมการ
บริ ษ ัทหรื อบุ คคลที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษ ัทจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่ มทุ นที่ เหลื อ
ดังกล่ าวให้ ก ับผูถ้ ื อหุ ้ นเดิ มที่ ประสงค์จะจองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่ มทุ นเกิ นกว่าสิ ทธิ ที่ รับการจัดสรร
(Excess Rights) ตามสัดส่ วนดังกล่ าวข้างต้นในราคาเดี ยวกัน จนกว่าหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่ าวจะ
ได้รับการจัดสรรจนครบทั้งจานวน โดยในการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นส่ วนที่ เหลื อดังกล่ าวให้
คานึ งถึงจานวนหุ ้นสามัญเพิ่มทุนส่ วนที่เหลือ และจานวนหุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้ อโดยผูถ้ ือหุ ้นที่
ประสงค์จะจองซื้ อหุ น้ เกินกว่าสิ ทธิที่ได้รับการจัดสรร
กรณี มีเศษของหุ ้น ผูถ้ ือหุ ้นรายใดได้รับการจัดสรรหุ ้นที่เป็ นพิเศษไม่เต็มจานวน 1 หุ ้นให้ตดั จานวน
เศษดังกล่าวทิ้ง
บริ ษทั ได้ดาเนิ นการดังกล่ าวแล้ว ปรากฎว่าบริ ษทั สามารถขายหุ ้นเพิ่มทุนได้เกิ นกว่าจานวนหุ ้นที่
จัดสรร เนื่องจากมีผถู ้ ือหุ น้ จองซื้ อเกินกว่าสิ ทธิ รวมเป็ นค่าหุ ้นทั้งสิ้ น 348.29 ล้านบาท ซึ่ งเกินกว่ามูลค่าหุ ้น
เพิ่มทุนตามที่บริ ษทั กาหนดไว้จานวน 300 ล้านบาท ส่ วนที่ชาระเกิน 48.29 ล้านบาท บริ ษทั ได้จ่ายคืนแก่ผู้
ถื อหุ ้นที่ จองซื้ อเกิ นกว่าสิ ทธิ ครบถ้วนแล้ว และบริ ษทั ได้ดาเนิ นการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วจากเดิ ม
100 ล้านหุ น้ มูลค่า 650 ล้านบาท เป็ น 120 ล้านหุน้ มูลค่า 780 ล้านบาท เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
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2. การเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) จานวน 20,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
6.50 บาท เป็ นเงิน 130,000,000 บาท โดยมีการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังนี้
2.1 จัดสรรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุ น จานวน 15,000,000 หุ ้น มูลค่ าที่ตราไว้หุ้นละ 6.50 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วน (Rights Offering) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริ ษทั มี อานาจ
พิจารณาเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดี ยวกันหรื อหลายคราวก็ได้รวมถึงอานาจในการ
กาหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ ยวข้องกับการ
จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดาเนิ นการให้แล้วเสร็ จ
ภายในวันที่ บ ริ ษ ทั จัดประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี ในครั้ งถัดไป หรื อภายในวัน ที่ ก ฎหมาย
กาหนดให้ตอ้ งจัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน
รวมถึ งการเข้าเจรจาท าความตกลงและลงนามในเอกสารและสั ญ ญาต่ างๆที่ เกี่ ย วข้องรวมทั้ง
ดาเนิ นการต่างๆอันเกี่ ยวเนื่ องกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และลงนามในเอกสารคา
ขออนุ ญาตต่างๆและหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่ ง
รวมถึ งการติดต่อและการยื่นคาขออนุ ญาตเอกสารหลักฐานดังกล่าวต่อหน่ วยงานราชการหรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
และมีอานาจในการดาเนิ นการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกี่ ยวกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว
2.2 จัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่ มทุ น จานวน 5,000,000 หุ ้น มูลค่ าที่ ตราไว้หุ้นละ 6.50 บาท ทั้งจานวนหรื อ
บางส่ วนในคราวเดี ยวกันหรื อต่างคราวกันให้แก่ นักลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรื อนักลงทุ น
ประเภทสถาบัน (นักลงทุน) ซึ่ งเป็ นบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดย “ราคาตลาด” ให้คานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของการซื้ อขาย
หุ ้นของบริ ษ ทั ในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างน้อย 7 วัน แต่ไม่ เกิ น 15 วันท าการติดต่อกันก่ อนวันที่
คณะกรรมการบริ ษทั หรื อคณะกรรมการบริ หารมีมติจดั สรรและเสนอขายหุน้ ต่อนักลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ยังไม่ได้ดาเนินการจาหน่ายหุน้ ในวิธีดงั กล่าวข้างต้น
25. สำรองตำมกฎหมำย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัดซึ่ งกาหนดให้บริ ษทั จัดสรรสารองตามกฎหมายด้วยจานวน
เงินไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี จนกว่าสารองนี้จะมียอดเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
สารองดังกล่าวจะนาไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
26. เงินปันผลจ่ ำย
ตามรายงานการประชุมสามัญประจาปี 2557 ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
ได้มีอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรประจาปี 2556 ให้แก่ผถู้ ือหุ ้นสามัญทั้งหมดจานวน 100 ล้านหุ ้น ใน
อัตราหุ ้นละ 0.80 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลทั้งสิ้ น 80 ล้านบาท บริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวแล้วในเดือน
พฤษภาคม 2557 รวมถึงการอนุมตั ิให้จดั สรรสารองตามกฎหมายจานวน 7.43 ล้านบาท
ตามรายงานการประชุ มสามัญ ประจาปี 2556 ครั้ งที่ 35 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ผูถ้ ื อหุ ้นของ
บริ ษทั ได้มีอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรประจาปี 2555 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ สามัญทั้งหมดจานวน 95,773,700
หุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 0.75 บาท เป็ นเงินปั นผลทั้งสิ้ น 71.53 ล้านบาท บริ ษทั จะจ่ายในเดือนพฤษภาคม 2556
และอนุมตั ิให้จดั สรรสารองตามกฎหมายจานวน 6.03 ล้านบาท
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27. ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะที่สาคัญสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้
บาท

งบการเงินรวม
ค่ายาเวชภัณฑ์และวัสดุใช้ไป
วัสดุบริ โภคและวัสดุประกอบอาหาร
ค่าเสื่ อมราคาและสิ ทธิการเช่าตัดจ่าย
ค่าวิชาชีพแพทย์
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2556

2557

2556

349,089,932
26,887,407
138,146,018
384,336,340
490,262,574

361,405,891
20,348,549
128,137,832
333,712,101
442,464,109

349,089,932
19,748,023
138,139,985
384,336,340
490,262,574

361,405,891
20,348,549
128,137,832
333,712,101
442,464,109

28. สั ญญำเช่ ำระยะยำว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั มีสัญญาเช่าระยะยาว ตามรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
ประเภท

ระยะเวลา

จานวนค่าเช่าที่จะต้องจ่ายในอนาคต (บาท)
ภายใน 1 ปี

1 - 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

รวม

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

1 ม.ค. 57 - 31 ธ.ค. 58

2,073,600

-

(1 สัญญา)

1 ก.ย.51 - 31 ส.ค.71

2,596,800

14,498,800

(4 สัญญา)

22 พ.ย.56 - 21 พ.ย.61

4,019,040

15,617,280

(1 สัญญา)

1 มี.ค. 56 - 28 ก.พ. 71

3,900,000

26,710,000

-

2,073,600

2. ค่าเช่าที่ดินด้านข้างโรงพยาบาล

3. ค่าเช่าโรงงานซักรี ด

1 ม.ค. 57 - 31 ธ.ค.57

-

-

28,781,200
46,220,000
-

45,876,800
19,636,320
76,830,000
-

4. ค่าเช่าที่ดินด้านหน้าโรงพยาบาล
- บริ ษทั ย่อย (1 สัญญา)

28 มี.ค. 57 - 28 มี.ค.72

5,523,600

27,618,000

45,269,700

78,411,300

18,113,040

84,444,080

120,270,900

222,828,020
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ประเภท

ระยะเวลา

จานวนค่าเช่าที่จะต้องจ่ายในอนาคต (บาท)
ภายใน 1 ปี

1 - 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

รวม

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

1 ม.ค. 57 - 31 ธ.ค. 58

2,073,600

-

-

(1 สัญญา)

1 ก.ย.51 - 31 ส.ค.71

2,596,800

14,498,800

(4 สัญญา)

22 พ.ย.56 - 21 พ.ย.61

4,019,040

15,617,280

(1 สัญญา)

1 มี.ค. 56 - 28 ก.พ. 71

3,900,000

26,710,000

2,073,600

2. ค่าเช่าที่ดินด้านข้างโรงพยาบาล

3. ค่าเช่าโรงงานซักรี ด

1 ม.ค. 57 - 31 ธ.ค.57

12,589,440

28,781,200
46,220,000

-

-

56,826,080

75,001,200

45,876,800
19,636,320
76,830,000
144,416,720

29. ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
29.1 ส่ วนประกอบหลัก ของค่าใช้จ่า ยภาษีเงิน ได้สาหรับ ปี สิ้ น สุ ดวัน ที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

2557

2556

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นกาไรขาดทุน :
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั :
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี

29,889,935

37,094,260

29,889,935

37,094,260

4,977,908

590,491

4,987,352

590,491

34,867,843

37,684,751

34,877,287

37,684,751

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
ที่รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกและที่กลับรายการ
รวม

นอกจากนี้ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ได้โอนภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีจานวน 2.10 ล้านบาท และ 1.69 ล้านบาท ตามลาดับ จากกาไรสะสมกลับไปยังส่ วนเกินทุน
จากการตี ราคาใหม่ โดยจานวนดัง กล่ าวมาจากผลต่ างระหว่างค่ าเสื่ อ มราคาที่ คิ ดจากมู ล ค่ าของ
สิ นทรัพย์ถาวรที่ตีราคาใหม่กบั ค่าเสื่ อมราคาที่คิดจากต้นทุนของสิ นทรัพย์ถาวร
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29.2 การกระทบยอดระหว่างจานวนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และผลคูณของกาไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีที่ใช้
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุ ปได้ดงั นี้

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

งบการเงินรวม
2557
2556
192,937,006 186,363,807
20
20
38,587,401
37,272,761

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
192,393,815
186,363,807
20
20
38,478,763
37,272,761

622,982

771,212

605,518

771,212

(4,342,540)
(3,719,558)
34,867,843

(359,222)
411,990
37,684,751

(4,206,994)
(3,601,476)
34,877,287

(359,222)
411,990
37,684,751

29.3 การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษี ที่ แท้จริ งถัวเฉลี่ ยและอัตราภาษี ที่ ใช้ส าหรับ ปี สิ้ น สุ ดวัน ที่ 31
ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม

2557

กาไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้
รายการกระทบยอด
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริ งถัวเฉลี่ย

จานวนภาษี
(บาท)
192,937,006
38,587,401
(3,719,558)
34,867,843

2556
อัตราภาษี
(%)
20

(2)

18

จานวนภาษี
(บาท)
186,363,807
37,272,761
411,990
37,684,751

อัตราภาษี
(%)
20
20

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557

กาไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้
รายการกระทบยอด
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริ งถัวเฉลี่ย

จานวนภาษี
(บาท)
192,393,815
38,478,763
(3,601,476)
34,877,287

2556
อัตราภาษี
(%)
20
(2)
18

จานวนภาษี
(บาท)
186,363,807
37,272,761
411,990
37,684,751

อัตราภาษี
(%)
20
20
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30. กำไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน
30.1 จานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
จานวนหุ ้ น สามัญ ถัวเฉลี่ ยถ่ วงน้ าหนัก ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2557 และ 2556
คานวณได้ดงั นี้
จานวนหุ้น
งบการเงินรวม
2557
จานวนหุ้นสามัญคงเหลือ ณ ต้นปี
บวก จาหน่ายหุ ้นทุนซื้อคืนถัวเฉลี่ยในระหว่างปี
จาหน่ายหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

2557

2556

98,989,454

94,020,174

98,989,454

94,020,174

1,010,546

4,969,280

1,010,546

4,969,280

2,301,370
102,301,370

98,989,454

2,301,370
102,301,370

98,989,454

30.2 กาไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐาน
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรสาหรับปี ด้วยจานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกและเรี ยกชาระแล้วในระหว่างปี
งบการเงินรวม
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

2557

2556

กาไรสาหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นสามัญ (บาท)

158,069,163

148,679,056

157,516,528

148,679,056

จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุ้น)

102,301,370

98,989,454

102,301,370

98,989,454

1.55

1.50

1.54

1.50

กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ ้น)

31. ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้อมูลส่ วนงานดาเนิ นงานที่นาเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ที่ผมู้ ีอานาจตัดสิ นใจ
สู งสุ ดด้านการดาเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากร
และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงานดาเนินงานของบริ ษทั
บริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิ จหลักในส่ วนงานดาเนินงานเพียงส่ วนงานเดียว คือ การให้บริ การสถานพยาบาล
ในลักษณะโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลในเครื อประกันสังคมและดาเนินงานในส่ วนงานภูมิศาสตร์
หลัก คือ ประเทศไทย บริ ษทั ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกาไรหรื อขาดทุนจาก
การดาเนิ นงานซึ่ งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนิ นงานในงบ
การเงิน ดังนั้น รายได้ กาไรจากการดาเนิ นงาน และสิ นทรัพย์ท้ งั หมดที่แสดงอยูใ่ นงบการเงิน จึงถือเป็ นการ
รายงานตามส่ วนงานดาเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว
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โดยบริ ษ ัท สามารถแยกผลการดาเนิ น งานในงบก าไรขาดทุ น เบ็ดเสร็ จส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31
ธันวาคม 2557 และ 2556 ตามสถานประกอบการโรงพยาบาลได้ดงั นี้
งบการเงินรวม

รพ.ศิคริ นทร์
2557
รายได้จากการรักษาพยาบาล
รายได้อื่น

รพ.รัทริ นทร์
2556

1,631,324,216

1,474,113,753

2557

รวม
2556

186,856,308

2557

2556

176,674,733

1,818,180,524

1,650,788,486

963,873

17,434,182

20,049,115

(126,640,740) (1,294,557,684)

(1,134,512,055)

16,591,825

19,085,242

842,357

ต้นทุนในการรักษาพยาบาล
ค่าใช้จา่ ยในการบริ หาร

(1,138,245,479)

(1,007,871,315)

(156,312,205)

(321,687,460)

(315,141,548)

(27,127,340)

(26,035,735)

(348,814,800)

(341,177,283)

กาไรจากการดาเนินงานหลัก

187,983,102

170,186,132

4,259,120

24,962,131

192,242,222

195,148,263

รายได้จากการขายอาหารและเครื่ องดื่ม

43,104,601

34,965,129

-

-

43,104,601

34,965,129

ต้นทุนขายอาหารและเครื่ องดื่ม

(26,887,407)

(20,348,549)

-

-

(26,887,407)

(20,348,549)

ส่ วนแบ่งกาไรจากบริ ษทั ร่ วม

677,730

-

ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้

(16,200,140)

(23,401,036)

(34,867,843)

(37,684,751)

กาไรสาหรับปี

158,069,163

148,679,056

2,067,553,467

1,575,141,217

30,100,749

24,163,053

62,730,194

49,233,156

สิ นทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

1,952,960,299

1,454,369,164

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

30,100,749

24,163,053

สิ ทธิการเช่า

61,550,461

47,644,655

114,593,168

120,772,053

-

-

1,179,733

1,588,501

32. ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ ำจเกิดขึน้ ในภำยหน้ ำ
บริ ษทั มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ดังนี้
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2556

2557

2556

10,220,000

10,220,000

10,220,000

10,220,000

235,504,694

403,461,580

235,504,694

403,461,580

245,724,694

413,681,580

245,724,694

413,681,580

35,741,925

35,491,625

35,741,925

35,491,625

32.1 ภาระผูกพัน
ภาระผูกพันตามสัญญาจะซื้ อจะขายที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
ภาระผูกพันตามสัญญาก่อสร้างอาคารและระบบต่างๆ
32.2 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
จากการให้ธนาคารให้การค้ าประกันแทนบริ ษทั

เมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม 2556 บริ ษ ทั ได้ท าสัญญาจ้างเหมาก่ อสร้ างอาคารโรงพยาบาลหลังใหม่ก ับ
บริ ษทั ในประเทศแห่งหนึ่ง มูลค่าก่อสร้างตามสัญญาจานวนรวม 470.27 ล้านบาท โดยชาระค่าก่อสร้างตาม
ผลงานก่อสร้ างที่ได้ทาจริ งเป็ นงวด งวดละ 30 วัน โดยมีกาหนดระยะเวลาก่อสร้าง 1 ปี 8 เดือน ณ วันทา
สัญ ญาบริ ษทั ได้ช าระค่าจ้างเหมาก่ อสร้ างงวดแรกเป็ นเงิ นล่ ว งหน้าจานวน 58.10 ล้านบาท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 คงเหลือเงินจ่ายล่วงหน้าจานวน 25.74 ล้านบาท
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33. กำรเปิ ดเผยข้ อมูลสำหรับเครื่องมือทำงกำรเงิน
33.1 นโยบายการจัดการความเสี่ ยงทางด้านการเงิน
บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยมี ความเสี่ ยงจากการดาเนิ นธุ รกิ จตามปกติจากการเปลี่ ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ย และจากการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีการ
ถือหรื อออกเครื่ องมือทางการที่เป็ นตราสารอนุพนั ธ์ เพื่อการเก็งกาไรหรื อการค้า
33.2 ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึ ง ความเสี่ ยงที่เกิ ดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิ ดใน
อนาคตของอัตราดอกเบี้ ยในตลาดซึ่ งส่ งผลกระทบต่ อรายได้ดอกเบี้ ยและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ ยในปี
ปัจจุบนั และในอนาคต บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับ
เงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนชัว่ คราว เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน ซึ่ งก่อให้เกิดต้นทุนการกูย้ ืมที่
เปลี่ยนแปลงเนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีนโยบายในการใช้
ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว
33.3 ความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อ
ความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่ อ คือ ความเสี่ ยงที่ลูกหนี้ การค้าหรื อคู่สัญญาไม่สามารถชาระหนี้แก่
บริ ษทั ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกาหนด
ฝ่ ายบริ หารได้กาหนดนโยบายทางด้านสิ นเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อดังกล่าว
โดยสม่ าเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้า การกาหนดระยะเวลาการเรี ยกเก็บหนี้
การเรี ยกเก็บเงินมัดจาบางส่ วนหรื อเรี ยกหลักทรัพย์ค้ าประกัน ดังนั้น บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่คาดว่า
จะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสาคัญจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ ดงั กล่าว นอกเหนือไปจากที่ได้ต้ งั
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญไว้แล้ว
33.4 ความเสี่ ยงจากสภาพคล่อง
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการควบคุมความเสี่ ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดาเนิ นงานของบริ ษทั และเพื่อทาให้ผลกระทบ
จากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
33.5 ประมาณการมูลค่ายุติธรรมสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณราคายุติธรรม
ของเครื่ องมือทางการเงิน
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหนี้ การค้ามีราคายุติธรรมเท่ากับ
ราคาตามบัญชีโดยประมาณ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มิใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน ราคายุติธรรมประมาณจากมูลค่าสิ นทรัพย์
สุ ทธิ ของหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องโดยได้ขอ้ มูลจากฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั และยังไม่ได้ตรวจสอบ
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีอตั ราดอกเบี้ยลอยตัวราคายุติธรรม
ถือตามราคาตามบัญชี
เจ้าหนี้การค้าราคาตามบัญชีมีจานวนเท่ากับราคายุติธรรมโดยประมาณ
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เงินกูย้ ืมระยะยาว ซึ่ งมีอตั ราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ราคาตามบัญชีมีจานวนเท่ากับราคายุติธรรม
โดยประมาณ
สาหรับ หนี้ สิ นตามสัญญาเช่ าระยะยาวใช้อตั ราดอกเบี้ยแบบคงที่ บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยไม่
สามารถประมาณราคายุติธรรมได้เนื่องจากไม่มีขอ้ มูลที่เพียงพอ
34. กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาคัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย คือการจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้าง
ทางการเงินที่เหมาะสมและการดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.62 : 1
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ ากับ 0.49 : 1) และบริ ษ ัทมี อตั ราส่ วนหนี้ สิ นต่ อทุ นเท่ ากับ 0.61 : 1 (ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 เท่ากับ 0.49 : 1)
35. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่
บริ ษทั ได้จดั ประเภทรายการใหม่บางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินปี ปั จจุบนั ซึ่ งไม่มีผลกระทบต่อกาไร (ขาดทุน) หรื อ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ตามที่รายงานไว้
บาท

งบการเงินรวม
ก่อนจัด
ประเภทใหม่
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

13,457,369
35,290,947

จัดประเภทใหม่

(13,457,369)
(13,457,369)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังจัด
ประเภทใหม่
21,833,578

ก่อนจัด
ประเภทใหม่
13,457,369
35,290,947

จัดประเภทใหม่

(13,457,369)
(13,457,369)

หลังจัด
ประเภทใหม่
21,833,578

บริ ษทั ไม่มีการจัดประเภทรายการใหม่สาหรับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
36. มำตรฐำนกำรบัญชี ทอี่ อกและปรับปรุ งใหม่ ทยี่ งั ไม่ มีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่ งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้
มาตรฐานการบัญ ชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตี ความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่
โดยมีผลบังคับใช้ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1
มกราคม 2558 เป็ นต้นไป มีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง สิ นค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2557)
เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
(ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2557)
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เรื่ อ ง เหตุ ก ารณ์ ภ ายหลัง รอบระยะเวลา
รายงาน
เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
เรื่ อง ภาษีเงินได้
เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เรื่ อง สัญญาเช่า
เรื่ อง รายได้
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ องการบัญชีสาหรับเงินอุดหนุ นจาก
รัฐบาลและเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล
เรื่ องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ มื
เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อง การบัญชีและการรายงานโครงการ
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วม
ค้า
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
เรื่ อง กาไรต่อหุน้
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เรื่ อง การประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้นและสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เรื่ อง การรวมธุรกิจ
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- 50 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6
(ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1
(ปรับปรุ ง 2557)
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เรื่ องสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
และการดาเนินงานที่ยกเลิก
เรื่ อง การสารวจและประเมินค่าแหล่ง
ทรัพยากรแร่
เรื่ อง ส่ วนงานดาเนินงาน
เรื่ อง งบการเงินรวม
เรื่ อง การร่ วมการงาน
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ย
ในกิจการอื่น
เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
เรื่ อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ที่ไม่
มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมดาเนินงาน
เรื่ อง สิ่ งจูงใจสัญญาเช่าดาเนินงาน
เรื่ อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลง
สถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อผูถ้ ือหุน้
เรื่ อง การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยว
กับรู ปแบบของกฎหมายตามสัญญาเช่า
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงเรื่ อง
สัมปทานบริ การ
เรื่ อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริ การโฆษณา
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์

เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้น
จากการรื้ อถอน การบูรณะและหนี้สินที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่ อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย
(ปรับปรุ ง 2557)
สัญญาเช่าหรื อไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 เรื่ อง สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อ
(ปรับปรุ ง 2557)
ถอน การบูรณะและการปรับปรุ งสภาพ
แวดล้อม
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- 51 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 เรื่ อง การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้
(ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง
2557) เรื่ องการรายงานทางการเงินใน
สภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้ อรุ นแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14 เรื่ อง ข้อจากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการ
(ปรับปรุ ง 2557)
ผลประโยชน์ ข้อกาหนดเงินทุนขั้นต่า
และปฎิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สาหรับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง
2557) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่ อง สัญญาสาหรับการก่อสร้าง
(ปรับปรุ ง 2557)
อสังหาริ มทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่ อง การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้
(ปรับปรุ ง 2557)
เจ้าของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 20 เรื่ อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิต
(ปรับปรุ ง 2557)
สาหรับเหมืองผิวดิน

โดยมีผลบังคับใช้ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1
มกราคม 2559 เป็ นต้นไป มีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง สัญญาประกันภัย

ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินเมื่อนา
มาตรฐานการบัญชีที่ออกและปรับปรุ งใหม่มาถือปฏิบตั ิ
37. วันทีอ่ นุมัติงบกำรเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั แล้วเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
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ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
Financial Status and operating results

(หน่วย : ล้านบาท) (Unit: Million Baht)

งบแสดงฐานะการเงิน
(Statement of Financial Position)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
Separate financial statements
2553

2554

2555

2556

2557

2010

2011

2012

2013

2014

(ปรับปรุงใหม่)
(Restated)

(ปรับปรุงใหม่)
(Restated)

236.09

225.19

285.65

296.80

534.93

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
Total non-current assets,

1,229.79

1,375.24

1,495.30

1,728.89

2,248.39

รวมสินทรัพย์
Total assets

1,465.88

1,600.43

1,780.95

2,025.69

2,783.32

รวมหนี้สินหมุนเวียน
Total current liabilities,

287.99

329.93

426.57

393.92

555.23

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
Total non-current liabilities,

163.25

229.77

241.94

284.40

503.20

รวมหนี้สิน
Total liabilities,

451.24

559.70

668.51

678.32

1,058.42

910.00

910.00

910.00

910.00

910.00

หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.50 บาท
120,000,000 ordinary shares of Bt6.50 each,

-

-

-

-

780.00

หุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.50 บาท
100,000,000 ordinary shares of Bt6.50 each,

650.00

650.00

650.00

650.00

-

-

-

-

-

170.00

7.11

7.11

7.11

7.11

7.11

-

-

4.72

105.08

105.08

170.03

129.54

123.52

116.74

108.33

กำ�ไร (ขาดทุน) สะสม
Retained earnings (deficits)

248.48

315.06

384.52

468.44

554.38

หักหุ้นทุนซื้อคืน
Treasury shares

(60.98)

(60.98)

(57.43)

-

-

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ
Total shareholders’ equity - net,

1,014.64

1,040.73

1,112.44

1,347.37

1,724.89

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
Total liabilities and Shareholders' equity

1,465.88

1,600.43

1,780.95

2,025.69

2,783.32

สินทรัพย์ Assets
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
Total current assets,

หนี้สิน Liabilities

ส่วนของผู้ถือหุ้น Shareholders’ equity
ทุนเรือนหุ้น
Share capital,
ทุนจดทะเบียน
Authorized share capital,
หุ้นสามัญ 140,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.50 บาท
140,000 ordinary shares of Bt6.50 each,
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
Issued and paid-up share capital,

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
Premium on value of shares
ส่วนเกินทุนจากการลดทุน
Premium on capital reduction,
ส่วนเกินทุนจากการจำ�หน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
Premium on sale treasury shares
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน - สุทธิ
Unrealized increment per asset appraisal -net
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(หน่วย : ล้านบาท) (Unit: Million)
งบกำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ
(Statements of comprehensive income)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
Separate financial statements
2554
2555
2556
2011
2012
2013

2553
2010

(ปรับปรุงใหม่)
(Restated)
รายได้รวม
(Total Revenues)

2557
2014

(ปรับปรุงใหม่)
(Restated)

1,365.24

1,460.19

1,572.00

1,705.80

1,870.14

กำ�ไรก่อนค่าใช้่จ่ายภาษีเงินได้
(Profit before income tax)

187.85

175.43

158.51

186.36

192.39

กำ�ไรสำ�หรับปี
Profit for the year

142.18

110.41

119.83

148.68

157.52

กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
Other comprehensive income

-

กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
Total comprehensive income for year

-

-

-

-

142.18

110.41

119.83

148.68

157.52

1.50

1.17

1.27

1.50

1.54

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/ต่อหุ้น)
Earning per share
กำ�ไรสำ�หรับปี
Profit for the year

อัตราส่วนทางการเงิน
(Financial Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
Current Ratio
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
Acid Test Ratio
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
Cash Flow Turnover Ratio
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
Receivable Turnover
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
Collection Periods
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
Inventory Turnover Ratio
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
Average Days Sales
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า
Account Payable Turnover
ระยะเวลาจ่ายชำ�ระหนี้เฉลี่ย (วัน)
Debt Payment Period
วงจรเงินสด
Cash Cycle
อัตรากำ�ไรขั้นต้น
Gross Profit Margin
อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
Operating Profit Margin
อัตรากำ�ไรอื่น
Other Profit Margin
อัตรากำ�ไรสุทธิ
Net Profit Margin
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
Return on Equity
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
Returns on Assets
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
Assets Turnover Ratio
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
Debt to Equity Ratio
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบี้ย
Interest Coverage Ratio
อัตราการจ่ายเงินปันผล
Dividend Payout Ratio
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หน่วย
Unit

(ปรับปรุงใหม่)
(Restated)

2555
2012

(ปรับปรุงใหม่)
(Restated)

2556
2013

2557
2014

0.83

0.68

0.67

0.75

0.95

0.62

0.51

0.56

0.64

0.85

0.77

0.73

0.50

0.81

0.44

11.05

9.66

8.57

8.13

7.84

32.58

37.26

42.01

44.28

45.93

20.98

19.79

20.70

25.21

25.75

17.16

18.19

17.39

14.28

13.98

14.29

14.55

15.36

16.18

15.99

25.20

24.75

23.44

22.25

22.52

24.55

30.70

35.96

36.31

37.39

31.38

31.03

30.54

31.27

28.80

14.52

12.38

11.70

12.71

11.47

3.40

1.48

1.81

2.03

1.50

10.41

7.56

7.62

8.72

8.41

15.08

10.73

11.13

12.09

10.29

10.40

7.20

7.09

7.81

6.59

เท่า
Times
เท่า

1.00

0.95

0.93

0.90

0.78

Times
เท่า
Times
%

0.44

0.54

0.60

0.50

0.62

15.78

15.44

10.36

12.92

0.75

33.43

42.57

47.07

48.31

45.44

เท่า
Times
เท่า
Times
เท่า
Times
เท่า
Times
วัน
Days
เท่า
Times
วัน
Days
เท่า
Times
วัน
Days
วัน
Days
%
%
%
%
%
%

2553
2010

2554
2011
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1. งบการเงิน

1. Financial statements

สรุปรายงานการสอบบัญชี

Summary of audit reports

(ก) งบการเงินปี 2553 สอบทานโดยนางสาวจันทรา ว่องศรี
อุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4996
บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำ�กัด
ผู้ ส อบบั ญ ชี แ สดงความเห็ น อย่ า งไม่ มี เ งื่ อ นไขและไม่ มี
ข้อสังเกตในงบแสดงฐานะการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553 และ 2552
(ข) งบการเงินปี 2554 สอบทานโดยนางสาวจันทรา ว่อง
ศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4996
บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำ�กัด
ผู้ ส อบบั ญ ชี แ สดงความเห็ น อย่ า งไม่ มี เ งื่ อ นไขและไม่ มี
ข้อสังเกตในงบแสดงฐานะการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554 และ 2553
(ค) งบการเงินปี 2555 สอบทานโดยนางสาวจันทรา ว่องศรี
อุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4996
บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำ�กัด
ผู้ ส อบบั ญ ชี แ สดงความเห็ น อย่ า งไม่ มี เ งื่ อ นไขและไม่ มี
ข้อสังเกตในงบแสดงฐานะการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 และ 2554
(ง) งบการเงิ น ประจำ�ปี 2556 สอบทวนโดยนายพจน์
อัศวสันติชยั ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 4891
บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำ�กัด
ผู้ ส อบบั ญ ชี แ สดงความเห็ น อย่ า งไม่ มี เ งื่ อ นไขและไม่ มี
ข้อสังเกตในงบแสดงฐานะการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 และ 2555
(จ) งบการเงิ น ประจำ�ปี 2557 สอบทวนโดยนายพจน์
อัศวสันติชยั ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 4891
บริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำ�กัด
ผู้ ส อบบั ญ ชี แ สดงความเห็ น อย่ า งไม่ มี เ งื่ อ นไขและไม่ มี
ข้อสังเกตในงบแสดงฐานะการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 และ 2556

Today

Makes

Tomorrow

(A) The 2010 financial statements, audited by
Miss. Chantra Wongsri-Udomporn, Certified
Public Accountant, Registration No. 4996, from
Dhammaniti Auditing Co., Ltd.
The auditor expressed her opinions without
condition or special observations towards
Sikarin Public Co., Ltd.’s financial statements for
the year ended December 31, 2010 and 2009
(B) The 2011 financial statements, audited by
Miss. Chantra Wongsri-Udomporn, Certified
Public Accountant, Registration No. 4996, from
Dhammaniti Auditing Co., Ltd.
The auditor expressed her opinions without
condition or special observations towards
Sikarin Public Co., Ltd.’s financial statements for
the year ended December 31, 2011 and 2010
(C) The 2012 financial statements, audited by
Miss. Chantra Wongsri-Udomporn, Certified
Public Accountant, Registration No. 4996, from
Dhammaniti Auditing Co., Ltd.
The auditor expressed her opinions without
condition or special observations towards
Sikarin Public Co., Ltd.’s financial statements for
the year ended December 31, 2012 and 2011
(D) The 2013 Financial statement audited By
Mr. Pojana Asvasontichai, Certified Public
Accountant, Registration No.4891, from
Dhammaniti Auditing Co., Ltd
The Auditor expressed his opinions without
condition or special observations towards
Sikarin Public Co., Ltd.‘s financial statements
for the year ended December 31 2013 and 2012
(E) The 2014 Financial Statement, audited By
Mr.Pojana Asvasontichai, Certified Public
Accountant, Registration No. 4891, from
Dhammaniti Auditing Co., Ltd
The Auditor expressed his opinions without
condition or special observations towards
Sikarin Public Co., Ltd.‘s financial statements
for the year ended December 31 2014 and 2013
94 Sikarin Hospital
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2. คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการ
ดำ�เนินงานของฝ่ายจัดการภาพ

2. Explanations and ananlysis of financial
status and operating results

ภาพรวมของผลการดำ�เนินงานตามงบการเงินรวมปี 2557
(ก) รายได้
ปี 2557 บริษทั ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน) (“บริษทั ”)
และบริษัทย่อย มีรายได้รวมจำ�นวน 1,878.72 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากรายได้รวม 1,705.80 ล้านบาท ในปี
2556 เท่ากับ 172.92 ล้านบาทหรือคิดเป็นการเพิ่ม
ร้อยละ 10.14
แบ่งเป็นรายได้จากการรักษาพยาบาล-สุทธิจำ�นวน
1,818.18 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก 1,650.78 ล้านบาทใน
ปี 2556 คิ ด เป็ น การเพิ ่ ม ขึ ้ น ร้ อ ยละ 10.14 หรื อ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96.78 ของรายได้รวมในปี 2557
เทียบกับร้อยละ 96.77 ของรายได้รวมในปี 2556
เมือ่ พิจารณาแหล่งทีม่ ารายได้พบว่ารายได้จากการ
รักษาพยาบาล-สุทธิ มาจากรายได้ผู้ป่วยนอกคิดเป็น
ร้อยละ 57.43 และรายได้ผปู้ ว่ ยในคิดเป็นร้อยละ 42.57
เทียบกับรายได้จากผู้ป่วยนอกร้อยละ 59.21 และราย
ได้จากผู้ป่วยในร้อยละ 40.79 ในปี 2556 ตามลำ�ดับ
โดยการเพิม่ ของรายได้เป็นผลมาจากมีรายได้เพิม่ ขึน้ ใน
กลุม่ ผูป้ ว่ ยนอกร้อยละ 8.65 และรายได้เพิม่ ขึน้ ในกลุม่
ผูป้ ว่ ยในร้อยละ 16.95 ส่วนใหญ่การมาจากจำ�นวนการ
มาใช้บริการเพิ่มขึ้นในกลุ่มลูกค้าบริษัทคู่สัญญาและ
ลูกค้าที่ใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลผ่านบริษัทประกัน
ชี ว ิ ต -ประกั น สุ ข ภาพ นอกจากนี ้ ใ นช่ ว ง ปี 2557
โรงพยาบาลศิครินทร์ มีจำ�นวนผู้ป่วยต่างชาติที่เข้ามา
รับการผ่าตัดในโรคเฉพาะทาง เช่น ศัลยกรรมกระดูก
และข้อ ระบบทางเดินอาหาร เป็นต้นซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้า
ชำ�ระเงินสดและมีกำ�ลังซื้อสูง ส่งผลต่อรายได้ต่อวันใน
การเข้ารับการรักษาของผู้ป่วยในเฉลี่ยเพิ่มขึ้นขึ้น

Overall Operation Results
(A) Revenue
In Y2014, Sikarin public Co.,Ltd and
associated company earned total revenue
of baht 1,878.72 Million which increased
from baht 1,705.80 million to baht 172.92
million in Y2013 or an increase of 10.14
percent. Mainly Revenues are from medical
Service operations-net of Baht 1,818.18
million, an increase of baht 1,650.78 million
or increase of 10.14 percent in Y2013. These
net income from medical service accounted
for 96.78 percent of total revenues in Y2014
compared to 96.77 percent of total revenue
in Y2013. Net revenue from medical come
from OPD 57.43 percent and IPD 42.57
percent compare with OPD 59.21 percent
and IPD 40.79 percent in Y2013 respectively.
Cause of the revenue increases from OPD
8.65 percent and IPD 16.95 percent mostly
from an increasing of corporate customers
and insurance customers.
Also during Y2014 Sikarin Hospital begin
health service provide to foreign patients
who come to surgery inpatients with diseasespecific of customers pay cash and have
high purchasing power which affect in high
inpatient revenue per head increasing.

ital
gn
nts
ash
ich
ead

95 Sikarin Hospital

“The Premium Community
Hospital in Region”

บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย
ยังมีรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มในปี 2557 รวม 43.10 ล้าน
บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.29 ของรายได้รวมเทียบกับสัดส่วนร้อยละ
2.05 ในปี 2556 หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.28 เทียบกับปี 2556
ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับเพิ่มจุดขายอาหารและเครื่องดื่ม และเพิ่มรายการ
อาหารประเภทสะดวกซื้อภายในโรงพยาบาลศิครินทร์ เพื่อให้สามารถรองรับ
กับจำ�นวนผู้มาใช้บริการ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 1,800 คนต่อ
วัน และในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้อื่น ซึ่งประกอบไปด้วยดอกเบี้ยรับ
ค่าเช่าสถานที่ การจำ�หน่ายวัสดุเหลือใช้ และรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ รวมเป็น
จำ�นวนเงิน 17.43 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.93 ของรายได้รวม
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Sikarin Public Co.,Ltd and associated company also has
an income from foods and beverages in Y2014 in total revenue
of 43.10 million baht or 2.29 percent compared to 2.05
percent in Y2013 or increased 23.28 percent compared to
Y2013 which is a consequence of the increase in Location of sale
at Sikarin hospital and add several prepared foods menu offer
the number of peoples especially in outpatient average1,800
people per day.
In Y2014, Company had other income, which includes
interest income, Rental Service income, waste and other
miscellaneous revenue totaling baht 17.43 million, representing
percent 0.93 of total revenue
(หน่วย : ล้านบาท) (Unit: Million)

ผลิตภัณฑ์/บริการ
Products/Services

%การถือหุ้น
ดำ�เนินการโดย
Handled by

รายได้จากการรักษาพยาบาล-สุทธิ
Net medical services revenue

รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม
Food and beverage revenue

รายได้อื่นๆ*
Other revenue*

รวม
Total

ของบริษัท

2555
2012

stake

รายได้
(ลบ.)
Rev
(Mil.Bht)

รพ.ศิครินทร์
Sikarin

100

1,354.97

รพ.รัทรินทร์
Rattarin

100

รพ.ศิครินทร์
Sikarin

company

2556
2013
รายได้
(ลบ.)
Rev
(Mil.Bht)

%

2556
2013
รายได้
(ลบ.)
Rev
(Mil.Bht)

%

%

86.19 1,474.11

86.42 1,631.32

170.95

10.87

176.67

10.35

186.86

9.99

100

27.29

1.74

34.97

2.05

33.01

1.76

รพ.รัทรินทร์
Rattarin

100

-

-

-

-

-

-

รพ.ศิครินทร์
Sikarin

100

18.04

1.15

19.09

1.12

18.10

0.97

รพ.รัทรินทร์
Rattarin

100

0,74

0.05

0.96

0.06

0.84

0.05

100.00 1,870.14

100.00

1,571.99

100.00 1,705.80

87.23

Remark : Other revenue comprises of interest income, rental
service income , etc.
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(ข) ค่าใช้จ่าย
สำ�หรับปี 2557 บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)
(“บริษัท”) และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายรวม 1,686.46
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,519.43 ล้านบาท ในปี 2556
คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.99 หรือคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 89.77 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่มี
สัดส่วนค่าใช้จา่ ยรวมคิดเป็นร้อยละ 89.07 ของรายได้รวม
ต้ น ทุ นในการรั กษาพยาบาล
		
ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีต้นทุนในการ
รักษาพยาบาล 1,294.56 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 68.91 ของค่าใช้จ่ายรวม เพิ่มขึ้นคิดเป็นเงิน
160.04 ล้านบาทเทียบกับปี 2556 หรือคิดเป็นอัตรา
การเพิ่มร้อยละ 14.11 ซึ่งต้นทุนในการรักษาพยาบาล
หลักเป็นผลกระทบจากการค่าธรรมเนียมแพทย์ที่เพิ่ม
ขึ้ น จากการเพิ่ มแพทย์ เ ฉพาะทางผู้ เ ชี่ ย วชาญในแต่ ล ะ
สาขา และผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนและค่า
จ้างของพนักงาน ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม
2556 บริษัทฯ ต้องมีการปรับโครงสร้างเงินเดือนตาม
นโยบายดังกล่าวเพื่อลดการขาดแคลนอัตรากำ�ลัง ค่า
เสือ่ มราคาในส่วนอาคาร-ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ตา่ งๆ
อันเป็นผลสืบเนื่องจากการปรับปรุงระบบการให้บริการ
งานปรับปรุงอาคารสถานที่ให้บริการทั้งในโรงพยาบาล
ศิ ค ริ น ทร์ แ ละโรงพยาบาลรั ท ริ น ทร์ นอกเหนื อ จาก
นี้ ต้ น ทุ น อื่ น ๆ มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ
อั ต ราการเติ บ โตของรายได้ จ ากการรั ก ษาพยาบาล
		 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารจำ�นวนรวม 348.81เพิ่มขึ้นจากปี 2556
เท่ากับ 7.63 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.24
โดยมีผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนและค่าจ้าง
ของพนักงานตามอัตราเงินเฟ้อและอัตราค่าแรงขั้นต่ำ�
ค่าเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำ�สัญญาเช่าที่ดินสำ�หรับปรับปรุง
เป็นที่จอดรถ ค่าใช้จ่ายทางการตลาดเพิ่มขึ้นจากการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องของรายได้จากการรักษาพยาบาล
ต้นทุนทางการเงินปี 2557 เท่ากับ 16.20 ล้านบาทเทียบกับ
23.04 ล้านบาทในปี 2556 ยอดที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจาก
การจั ด การบริ ห ารต้ น ทุ น ทางการเงิ น โดยบริ ษั ท ได้ ทำ�
สัญญา INTEREST RATE SWAP TRANSACTION
เ พื่ อ ป้ อ ง กั น ค ว า ม เ สี่ ย ง จ า ก ค ว า ม ผั น ผ ว น ข อ ง
อั ต ร า ด อ ก เ บี้ ย เ งิ น กู้ ยื ม ร ะ ย ะ ย า ว โ ด ย กำ� ห น ด
ดอกเบี้ ย คงที่ ไ ว้ อั ต ราร้ อ ยละ 6.50 ต่ อ ปี ไว้ แ ล้ ว
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(B) Expenses
		
For Y2014, Sikarin public Co.,Ltd and
associated company total expenses was 1,686.46
million baht increased form baht 1,519.43 million
in Y2013, representing an increase 10.99 percent
which is 89.77 percent of total revenues in Y2014,
compared with 89.07 percent of total revenues in
Y2013.
		 Cost of Medical services
		
In Y2014, the cost of medical service baht
1,294.56 million, representing percent 68.91 of the total
cost increase in the amount of baht 160.04 million
or increase of 14.11 percent compared to last year.
The cost of medical services is affected by the doctor
fee increase of more specialist physician and also
affected by the employee salaries which increased in
inflation rate and complied the Department of Labor
regulations regarding the adjustment minimum wage,
which took effect on January 1, 2013. As a result, the
company has to adjust the salary structure and to
maintain numbers of manpower and equipments
which came from an improvement of service areas
in both Sikarin Hospital and Rattarin Hospital also
other cost which increase the same direction with
medical revenue.		
		 Sales and administration expenses
In Y2014, Sikarin Company Co.,Ltd and associated
company’s selling and administrive expense total
Bath 348.81 million. An increase of baht 7.63 million
or increase by 2.24 percent from Y2013. Cause of the
impact of employee salary increasing by inflation and
newlease of land for car park to replace the original,
Finance cost increased by Bath16.20 million compared
to Baht 23.04 million in Y2013. And also the affected
by an interest rate swap transaction agreement to fix
the interest rate in order to protect the fluctuation of
market interest rate 6.50 percent per year.
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(ค) กำ�ไรสุทธิ

(C) Net Income

		
บริษัทและบริษัทย่อย มีกำ�ไรสุทธิก่อนหักภาษี
เงินได้ในปี 2557 เท่ากับ 192.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 10.27 ของรายได้รวมหรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ
3.53 จากปี 2556 และมีกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2557 เท่ากับ
158.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.41ของรายได้รวมหรือ
คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.32 จากปี 2556 เนื่องจาก
ผลดำ�เนินการที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น ประกอบกับปี
2557 บริษัทฯ มีภาระจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับ
34.86 ล้านบาท ลดลง 2.82 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี
2556 นอกจากนี้มีรายการอื่นๆ ได้แก่ ส่วนแบ่งกำ�ไรจาก
เงินลงทุนในบริษัทร่วม เป็นเงิน 0.67 ล้านบาท

		
Sikarin Company Co.,Ltd and associated
company’s had a net profit before tax in Y2014 was
baht 192.93 million, percent 10.27 of total revenue,
representing an increase of 3.53 percent in Y2013. Net
profit in Y2014 was baht 158.07 million, percentage
8.14 of total revenue, representing an increase of 6.32
percent from Y2013 due to the operation mentioned
above. Also in Y2014, the company has to pay
corporate income tax of baht 34.80 million, a decrease
of baht 2.28 million compared to last year Moreover,
there was an income from associated company of
Baht 0.67 million.
		

งบแสดงฐานะการเงิน

Statement of Financial Position

(ก) สินทรัพย์
งบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท
และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม คิดเป็นจำ�นวนเงิน 2,786.78 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจาก 2,012.24 ล้านบาทในปี 2556 คิดเป็นการ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 38.49 ทั้งนี้โครงสร้างสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2557ประกอบไป
ด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 19.11 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ
80.89 รายการสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากรายการสำ�คัญดังนี้
1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 141.54 ล้าน
บาท มาจากรายได้ที่เพิม่ ขึ้น เงินรับเงินกู้จากสถาบันการเงินสำ�หรับขยาย
งานอาคาร 3 และเงินสดรับจากการจำ�หน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
2) รายได้ค้างรับค่าบริการผู้ป่วยในตามกลุ่มโรคร่วม DRGS
เพิ่มขึ้น 63.81 ล้านบาท จากจำ�นวนผู้ใช้บริการ
3) เงินลงทุนในบริษัทร่วม จำ�นวน 56.67 ล้านบาท มีสาเหตุ
หลักมาส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมบริษัท โรงพยาบาล
ศิครินทร์ หาดใหญ่ จำ�กัด
4) ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ เพิม่ ขึน้ 492.41 ล้านบาท
เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยได้ลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มประกอบ
ด้วย ค่าก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลหลังใหม่ ค่าเครื่องมือแพทย์และ
อุปกรณ์ ค่าปรับปรุงอาคาร โรงพยาบาลหลังเดิม อาคารสำ�นักงานของ
บริษัทย่อย รถเอ็กซเรย์ 1 คัน และอุปกรณ์สำ�นักงานอื่นๆ

(A) Asset
According to the Financial Statements ending
at 31st December, 2014, the Company and its subsidiary had
the total assets of 2,786.78 million baht. This increased from
2,012.24 million baht in 2013. The increase was calculated
as 38.49 per cent. The structure of total assets at the end
of 2014 consisted of 19.11 percent of current assets and
80.89 percent of non-current assets. The increasing assets
are mainly due to the following items:
1) Cash and cash equivalents increasing by
141.54 million baht from the increasing revenue, proceeds
from the loan from financial institutes for the enlargement
of Building 3 and cash from the sale of capital-increased
ordinary shares
2) Revenue Accrued from the inpatient services
in the group of DRGS increasing by 63.81 million baht from
the numbers of service users
3) Investments in the associated company for
56.67 million baht. This was mainly from the s hares of profits
from the investment in the associated company, Sikarin
Hospital Hat Yai Co., Ltd.
4) Land, building, and equipment - net
increasing by 492.41 million baht as the Company and its
subsidiaries invested in the fixed assets more consisting
of construction cost of the new hospital building, cost of
medical devices and equipment, cost of renovation of the
former hospital building, office of the subsidiary, 1 X-Ray
car, and other office supplies.
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ข) หนี้สินและส่วนผู้ถือหุ้น

B) Liabilities and Shareholders’ Equity

(หน่วย : ล้านบาท) (Unit: Million Baht)

2555 / 2012
(ปรับปรุงใหม่)
(Reinstated)

%
เปลี่ยนแปลง
Change

รวมหนี้สินหมุนเวียน
Total current liabilities,

426.57

29.29%

393.92

-7.65%

558.13

41.69%

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
Total non-current liabilities,

241.94

5.30%

284.40

17.55%

503.20

76.93%

668.51

19.44%

678.32

1.47%

1,061.33

56.46%

910.00

-

910.00

-

910.00

-

หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.50 บาท
120,000,000 ordinary shares of Bt6.50 each,

-

-

-

-

780.00

-

หุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.50 บาท
100,000,000 ordinary shares of Bt 6.50 each,

650.00

-

650.00

-

-

-

-

-

-

-

170.00

-

7.11

0.04% ￼

7.11

-

7.11

-

4.72

-

105.08

2126.27%

105.08

-

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน
Unrealized increment per asset appraisal

123.52

-4.65%

116.74

-5.49%

108.33

-7.21%

กำ�ไร(ขาดทุน)สะสม
Retained earnings (deficits)

384.52

22.05%

468.44

21.82%

554.93

18.46%

หัก หุ้นทุนซื้อคืน
Treasury shares

(57.43)

-5.82%

-

-

-

-

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
Total shareholders’ equity of Company

1,112.44

6.89%

1,347.37

21.12%

1,725.45

28.06%

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
Total liabilities and Shareholders’ equity

1,780.95

11.28%

2,025.69

13.74%

2,786.78

37.57%

งบแสดงฐานะการเงิน
Financial Position

รวมหนี้สิน
Total Liabilities,
ทุนจดทะเบียน
Authorized share capital
หุ้นสามัญ 140,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.50 บาท
140,000,000 ordinary shares of Bt 6.50 each,

2556 / 2013

%
เปลี่ยนแปลง
Change

2557 / 2014

%
เปลี่ยนแปลง
Change

ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
Issued and paid-up share capital,

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
Premium on ordinary share
ส่วนเกินทุนจากการลดทุน
Premium on from capital reduction,
ส่วนเกินทุนจากการจำ�หน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
Premium on from the sale treasury shares

		
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 บริษัท ศิครินทร์
จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม
1,061.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 664.86 ล้านบาท ณ วัน
ที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยหนี้สินรวมประกอบไปด้วยหนี้สิน
หมุนเวียนรวม 558.13 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน 164.22
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.69 สาเหตุหลักมาจากเงินกู้
ยืมระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระในหนึ่งปีเพิ่มขึ้น 98.17 ล้าน
บาท เงินประกันผลงานจากการก่อสร้างอาคาร3 18.77 ล้าน
บาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 36.25 ล้านบาท
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Ending on 31st December, 2014, Sikarin Public
Company Limited ("Company") and its subsidiary had
the total liabilities of 1,061.33 million baht, increasing by
664.86 million baht on 31st December, 2013. The total
liabilities consisted of current liabilities of 558.13 million
baht, increasing from the previous year for 164.22 million
baht or calculated as 41.69 per cent. This was mainly
from long-term loan due within one year increasing by
98.17 million baht. The guarantee of the construction
of Building 3 is 18.77 million baht. The trade account
payables and other payables increased by 36.25 million
baht.
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หนี้ สิ น ไม่ ห มุ น เวี ย นรวมในปี 2557 เพิ่ ม ขึ้ น 232.25
ล้ า นบาท หรื อ คิ ด เป็ น เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 85.72 เที ย บกั บ ปี
2556 เป็ น ผลมาจากการเบิ ก ใช้ เ งิ น กู้ ยื ม ระยะยาวสำ�หรั บ งาน
ก่อสร้างอาคาร 3 ระหว่างปีรวม 371.22 ล้านบาท
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม 1,725.45 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 378.07 ล้าน
บาท เทียบปี 2556 หรือคิดเป็นการเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 28.06 เป็นผลจาก
- การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำ�หนดวัตถุประสงค์จำ�นวน
20 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 6.50 บาท เป็นเงิน 130 ล้านบาท
- ส่ ว นเกิ น มู ล ค่ า หุ้ น สามั ญ รวมเป็ น เงิ น 170 ล้ า น
บาท และกำ�ไรสะสมยั ง ไม่ จั ด สรร เพิ่ ม ขึ้ น 79.04 ล้ า นบาท
		
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นส่งผลทำ�ให้ อัตราส่วนหนี้
สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นในปี 2557 เท่ากับ 0.62 เท่าเพิ่มขึ้นจาก 0.50
เท่าในปี 2556

Today

Makes

Tomorrow

T otal non-current liabilities in 2014 increased by 232.25
million baht or calculated as 85.72 per cent compared
to 2013. This resulted from the withdrawal of long-term
loans for the construction of Building 3 during the year,
in the total of 371.22 million baht.
T he total of shareholder’s equity is 1,725.45 million baht,
increasing by 378.07 million baht compared to 2013 or
calculated as 28.06 per cent which resulted from:
- The allocation of capital-increased ordinary shares with
the objective of 20 million shares and the par value
of 6.50 baht per share comprising the amount of 130
million baht.
- The premium on ordinary share amounted 170 million
baht and the unallocated retained earnings increased by
79.04 million baht. From the above reasons, D/E ratio
in 2014 is 0.62 times increasing from 0.50 time in 2013.

ค) กระแสเงินสดและสภาพคล่อง

C) Cash flow and liquidity
งบกระแสเงินสด
Statement of Cash flows

(หน่วย : ล้านบาท) (Unit: Million Baht)
ปี 2555
2012

ปี 2556
2013

ปี 2557
2014

กระแสเงินสดจากการดำ�เนินงาน - สุทธิ
Cash flows from operating activities

187.83

330.39

210.47

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน - สุทธิ
Cash flows from investing activities

(215.82)

(341.29)

(536.12)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน - สุทธิ
Cash flows from financing activities

23.96

28.15

467.18

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents

(4.03)

17.25

141.54

รายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
Cash and cash equivalents - at ending of the year

12.81

30.06

171.60

		
สำ�หรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 บริษัทและบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการ
เที ย บเท่ า เงิ น สด เพิ่ ม ขึ้ น สุ ท ธิ 141.54 ล้ า น
บาท โดยมีเงินสุทธิยกมา ณ วันต้นงวดจำ�นวน
30.06 ล้ า นบาท เป็ น ผลให้ เ งิ น สดสุ ท ธิ ป ลาย
งวดคงเหลื อ เท่ า กั บ 171.60 ล้ า นบาท ราย
ละเอี ย ดกระแสเงิ น สดแต่ ล ะกิ จ กรรมมี ดั ง นี้

		
For the year ending on 31st December,
2014, the Company and its subsidiary have the
cash and cash equivalents increased by 141.54
million baht. The net balance proceeded at the
beginning of the period amounted 30.06 million
baht. This resulted in the net cash balance at the
end of period equaled to 171.60 million baht. The
details of cash flow in each activity are as follows.
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- กระแสเงิ น สดสุ ท ธิ ไ ด้ ม าจากการดำ�เนิ น งาน
จำ�นวน 210.47 ล้ า นบาท ลดลงจากปี 2556
จำ�นวน 119.92 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 36.29
เป็ น ผลหลั ก มาจากมี ร ายได้ ค้ า งรั บ เพิ่ ม ขึ้ น 63
ล้ า นบาท รายการโอนกลั บ การขาดทุ น จากการ
ด้ อ ยเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ ว ม 29.33 ล้ า นบาท
- กระแสเงิ น สดสุ ท ธิ ใ ช้ ไ ปจากกิ จ กรรมลงทุ น
536.12 เพิ่มขึ้น 194.83 ล้านบาทจากปี 2556
เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ ลงทุ น ในหุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท
ร่วม โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ จำ�กัด คิด
เป็ น จำ�นวนเงิ น 27.67 ล้ า นบาท เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท
คงสั ดส่ ว นการถื อ ครองเดิ ม คื อ ร้ อ ยละ 11.77
นอกจากนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนที่ดิน อาคาร
และอุ ป กรณ์ ก ารแพทย์ เ พิ่ ม ขึ้ น 160.07 ล้ า น
บาท และเพิ่ ม สิ ท ธิ ก ารเช่ า 17.52 ล้ า นบาท
- กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน เพิม่ ขึน้
439.03 ล้านบาท เป็นผลมาจากบริษัทฯ มีเงินสด
รับจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 300.00 ล้าน
บาท เบิกเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน รวม
371.22 ล้านบาท หักจ่ายหนี้สินและดอกเบี้ยรวม
131.24 ล้านบาท เงินสดจ่ายปันผล 78.04 ล้านบาท
		
ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำ�ให้อัตราส่วน
สภาพคล่อง ปี 2557 เท่ากับ 0.95 เท่า เพิ่มจาก
0.75 เท่าในปี 2556 และอัตราส่วนความสามารถ
ในการชำ�ระดอกเบี้ย เท่ากับ 16.14 เท่า

3. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
		
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2557
ครั้งที่ 36 วันที่ 23 เมษายน 2557 มีมติแต่งตั้ง
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ และกำ�หนดค่าตอบแทนประจำ�ปี 2557
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 950,000 บาท
ค่าบริการอื่น ๆ ( non-audit fee)
		
ค่ า พาหนะ และเบ็ ด เตล็ ด ประจำ�ปี
จำ�นวนเงินรวม 20,275.06 บาท
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- Cash flow from operating activities – net of
210.47 million baht reducing from 2013 b y
119.92 million baht. The reduction was 36.29
per cent which was mainly from the accrued
income increasing by 63 million baht. The
reversal of impairment losses on investments in
the associate company was 29.33 million baht.
- Net cash flow used in investing activities
increased by 536.12 million baht which increased
from 194.83 million baht in 2013 as the
Company invested in the ordinary shares of the
associated company, Sikarin Hospital Hat Yai
Co., Ltd. The amount was 27.67 million baht so
the Company remained the previous holding
of 11.77 percent. In addition, most was from
the investment on land, building, and medical
equipment increasing by 1 60.07 million baht and
the leasehold was added by 17.52 million baht.
- Cash flows from financing activities increased
by 439.03 million baht. This resulted f rom
the fact that the Company had the proceeds
from the sale of capital-increased o rdinary
shares for 300.00 million baht. The cash of
loans from financial institutes was 3 71.22
million baht deducted with the liabilities
and interest totally 131.24 million baht. The
cash dividend was 78.04 million baht.
		
From the above reason, the liquidity
ratio in 2014 was 0.95 time, increased from 0.75
time in 2013 and interest coverage basis was
16.14 times.

3. Auditor’s Remuneration
• Audit Fee
The 36th Annual General Shareholders’
Meeting in Y2014 held on April 23, 2013 reached
a resolution appointing an auditor attached to
Dhammaniti Auditng Co.,Ltd. and remuneration
for the Y2014, totaling 950,000 baht.
• Non-audit fee
Transportation and miscellaneous
expenses for annual was amount of 20,275.06
baht.
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ปัจจัยความเสี่ยง Risk Factors
ปัจจัยความเสี่ยงทางด้านการดำ�เนินธุรกิจ (Business Risk)
ในการประกอบธุรกิจของบริษัทจำ�แนกได้ดังนี้

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

1.ความเสี่ยงทางคลินิกหรือด้านการรักษาพยาบาล

1. Clinical or Medical Risk

		
ปั จ จุ บั น ทางโรงพยาบาลต่ า งๆ ถู ก ตรวจสอบจากหน่ ว ย
งานของรั ฐ สื่ อ สารมวลชน และองค์ ก รคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค ในเรื่ อ ง
การรักษาพยาบาลเป็นอย่างมาก รวมไปถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
ที่ ผู้ ป่ ว ยนำ�มาใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการต่ อ รองกั บ โรงพยาบาล ซึ่ ง
บริ ษั ท ฯ ได้ ป รั บ ตั ว เพื่ อ รั บ กั บ สถานการณ์ โ ดยการนำ�ระบบการ
จั ดการคุ ณ ภาพโรงพยาบาลระดั บ สู ง มาใช้ กั บ โรงพยาบาล ตั้ ง แต่
มาตรฐานระดับประเทศ HA (Hospital Accreditation) จนถึง
มาตรฐานระดับสากล JCI (Joint Commission International
Accreditation) เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ว่ามาตรฐานคุณภาพของโรง
พยาบาลอยู่ในระดับสูง เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

2. ความเสี่ยงในการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในบริษัท เอส เค อาร์ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด โดยได้
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งเป็นบริษัทที่จะมาบ
ริหารงานด้านสินทรัพย์และด้านอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเพื่อ
ให้เกิดความคล่องตัวในการดำ�เนินการและมีบคุ ลากรทีม่ คี วามชำ�นาญใน
งานนั้นๆ โดยตรง เพื่อรองรับการเข้ามาลงทุนของคู่ค้าที่จะมาเสริมความ
น่าสนใจให้แก่ธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
เป็นสำ�คัญ และเพื่อให้มั่นใจในการลงทุนของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้กำ�หนด
แนวทางและมาตรการการป้องกันความเสี่ยงไว้ด้วย เช่น
		
- กำ�หนดนโยบายการบริหารงานในบริษทั ย่อย โดยมอบหมายให้
กรรมการและผูแ้ ทนของบริษทั ฯ เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษทั ย่อย
และให้ผู้แทนของบริษัทฯ ดำ�รงตำ�แหน่งผู้บริหารระดับสูงและที่ปรึกษาอีก
ด้วย
		
- ให้มตี วั แทนของบริษทั ฯ ทำ�หน้าทีเ่ ป็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ร่วมกันทำ�หน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบในการดำ�เนินกิจการต่างๆ ใน
บริษัทย่อยอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยมีระบบควบคุม
ภายในที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ
		
- ให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองงบดุล
ของบริษัทย่อย

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

		

Currently, as several hospitals have been
increasingly inspected by the government agencies,
presses, and consumer protection organizations in terms
of medical treatment, and there are some electronic
media that patients use as a tool for negotiating with
the hospital, the company has adapted to handle
the situation by applying advanced hospital quality
management system to the hospital, from national
standard like HA (Hospital Accreditation) to global
standard like JCI (Joint Commission International
Accreditation). This is to realize that the hospital has high
standard of quality which is recognized both domestically
and internationally.

2. Risk from Investment in Subsidiaries and 		
Associates
		
The company has invested in SKR Management
Company Limited with approval by the Board of Directors.
This company will enter to manage works relating to
assets and other matters irrelevant to medical treatment
in order to streamline the operations and to develop
personnel with direct expertise in each specific area. This
is to be ready for trading partners’ investment which will
make the company’s business more interesting. For the
benefits of the company and our shareholders and for
guaranteeing the company’s investment, the company
has set out guidance and risk-preventive measures, such
as
		
- Determining management policy used for
subsidiaries by designating a director and the company’s
representative as a director of any subsidiary and
allowing the company’s representative to assume a
position of high-level executive and advisor of such
company.
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ปัจจุบนั ไม่ปรากฏว่ามีคดีใดทีม่ ผี ลกระทบต่อสินทรัพย์มากกว่าร้อย
ละ 5 ของส่วนของผูถ้ อื หุน้ หรือร้อยละ 10 ของสินทรัพย์หมุนเวียนกรณีสว่ น
ของผู้ถือหุ้นติดลบ
		
3.2 คดีที่มีผลต่อการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีนัยสำ�คัญ (ไม่สามารถ
ประเมินเป็นตัวเลขได้)
		
ปัจจุบนั ไม่ปรากฏว่ามีคดีใดทีม่ ผี ลต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั อย่าง
มีนัยสำ�คัญที่ไม่สามารถประเมินเป็นตัวเลขได้

		
- Requiring the company’s representatives to jointly
become the Inspection Committee, responsible for the
consideration of approval for each transactions performed by
any subsidiary on regular basis to ensure that the subsidiaries
have strict and effective internal control system.

4 .การทำ�รายการระหว่างกัน

3. Legal Dispute (Exclusively for incomplete cases which

ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีการทำ�รายการใดที่เข้าข่ายการทำ�รายการที่เป็น
รายการระหว่างกัน

are not caused by ordinary operation) can be divided in 2
cases, as follows :-

		
- Assigning the company’s auditor to inspect and certify
financial statements of subsidiaries.

		
3.1 Cases with adverse effects against assets over 5
percent of shareholders’ equity or 10 percent of current assets
in the event that shareholders’ equity is negative.
		
Currently, there is no case affecting against assets over
5 percent of shareholders’ equity or 10 percent of current
assets in the event that shareholders’ equity is negative.
		
3.2 Cases significantly affecting business performance
(cannot be quantitatively assessed)
		
Currently, there is no case significantly affecting the
company’s business which cannot be qualitative assessed.

4. Connected Transaction
Currently, the company has no transaction which can be
considered connected transaction.
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บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญกับการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ใี นการดำ�เนิน
งานของบริษัทฯ อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม อันจะทำ�ให้บรรลุเป้าหมาย
สำ�คัญทีจ่ ะเพิม่ มูลค่าสูงสุดให้แก่ผถู้ อื หุน้ และมุง่ หวังให้บคุ ลากรทุกระดับ
ตั้งแต่กรรมการ ทีมบริหาร พนักงาน ตลอดจนพนักงานของผู้รับจ้างได้
ยึดถือปฏิบัติ โดยนำ�หลักการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งได้มีการปรับปรุงเพิ่ม มาปรับใช้กับสภาพการประกอบ
การของบริษัทฯ ดังนี้

		
Sikarin Public Company Limited puts good governance
as its top priority to ensure transparency and justice in order to
accomplish its goals of offering optimal value to its shareholders
and Sikarin expects every level of its employees from directors,
management to the staff as well as contractors’ employees to
follow those good governance principles after incorporating
the directives of the Stock Exchange of Thailand with the
Company’s business operation.

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
		
บริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญแก่สิทธิของผู้ถือหุ้นและอำ�นวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย
โดยได้รบั สิทธิพนื้ ฐานต่างๆ ทัง้ ในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะ
เจ้าของบริษัท ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ เช่น สิทธิในการ
ซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ สิทธิในการที่จะได้รับ
ส่วนแบ่งผลกำ�ไรจากบริษัท สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการ
ได้รบั ข่าวสารข้อมูลของบริษทั อย่างครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา ผ่านช่อง
ทางที่เข้าถึงได้ง่าย สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสิน
ใจในเรื่องสำ�คัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท เป็นต้น
		
ในปี 2557 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเดือน
เมษายน โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการในเรื่องต่างๆ
ที่เป็นการส่งเสริมและอำ�นวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้ง
ก่อนวันการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ
หลังวันการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้
1.1 บริษัทฯ ได้ให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการเสนอเรื่องที่เห็นว่า
สำ�คัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นก่อนวันการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงเสนอชื่อ
บุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และมีคณ
ุ สมบัตทิ เี่ หมาะ
สมเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั โดย
ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
ได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.sikarin.com)
1.2 ผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก รายได้ รั บ ข้ อ มู ล ประกอบวาระการประชุ ม
เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อแจ้ง
วาระการประชุม พร้อมความคิดเห็นของคณะกรรมการ
ในแต่ละวาระ รวมถึงเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สามารถได้ใช้สิทธิได้เต็มที่ โดยได้ชี้แจงรายละเอียดของ
เอกสารทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องนำ�มาแสดงในวันประชุม เพือ่ รักษา
สิทธิในการเข้าประชุม รวมทั้งสิทธิการลงมติของผู้ถือหุ้น
โดยประกาศล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันก่อน
ถึงกำ�หนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษทั ฯ

1. Shareholders’ rights
		
Sikarin recognizes shareholders’ rights and provides
conveniences to every shareholder, major or minor. They
all receive fundamental rights as investors in securities and
Sikarin owners through recognized procedures and standards,
including but not limited to, rights to sell, buy or transfer
securities they hold, rights to Sikarin’s profit sharing, rights
to attend the Annual General Meeting (AGM), rights to
Sikarin’s news and information, complete, sufficient, on time
through easily-accessible channels, rights to express views
and opinions, rights to decision making on Sikarin’s significant
issues, for instance, election of directors, amendments to the
Memorandum of Association, Articles of Association, etc.
		
In 2014, 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. Shareholders
can refer to the principles and procedures in
the Sikarin’s website (www.sikarin.com)
1.2 Every shareholder received information and AGM
agendas before the AGM along with the Board’s
opinions on each agenda as well as related
documents for shareholders to have sufficient
information to make decision and exercise their rights.
Shareholders were notified in advance of documents
they had to bring to the AGM in order to maintain
their rights to attend the AGM and cast their votes.
The notification was given at least 30 days before the
AGM through Sikarin’s website.
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1.3 ในกรณี ที่ ผู้ ถื อ หุ้ น ไม่ ส ามารถเข้ า ร่ ว มประชุ ม ด้ ว ย
ตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุม
แทน และออกเสี ย งแทนตนได้ โดยใช้ ห นั ง สื อ มอบ
ฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับ
หนังสือนัดประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดทำ�หนังสือมอบ
ฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำ�หนดทิศทางการ
ออกเสี ย งลงคะแนนได้ ต ามแบบที่ ก ระทรวงพาณิ ช ย์
กำ�หนด และผู้ ถื อ หุ้ น ยั ง สามารถดาวน์ โ หลดแบบ
หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ได้อีกด้วย
1.4 ในปี 2557 บริษัทฯ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�
ปี 2557 เมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 โดยจัดการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ ห้องประชุม โรงพยาบาล
ศิครินทร์ เนื่องจากสามารถรองรับจำ�นวนผู้ถือหุ้นที่ให้
ความสนใจเข้าประชุม และอำ�นวยความสะดวกให้ผู้ถือ
หุ้นสามารถเข้าประชุมและซักถามตลอดจนแสดงความ
คิดเห็นต่างๆ ภายในห้องประชุมเดียวกัน นอกจากนี้
ได้มีการจัดนิทรรศการเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำ�เนิน
ธุรกิจให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบด้วย โดยในวันดังกล่าว มี
ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำ�นวน 63 ราย และผู้
ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ จำ�นวน 153 ราย รวมทั้งสิ้น
216 ราย นับรวมจำ�นวนหุ้นทั้งสิ้น 74,060,512 หุ้น
จากจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำ�นวน
100,000,000 หุ้น หรือคิดจำ�นวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
เป็นร้อยละ 74.06 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำ�นวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทัง้ หมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ
บริษทั นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้จดั การประชุมวิสามัญผูถ้ อื
หุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน
2557 โดยมีผู้ถือหุ้นประชุมด้วยตัวเอง จำ�นวน 80 ราย
และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ จำ�นวน 149 ราย รวมทั้ง
สิ้น 229 ราย นับรวมจำ�นวนหุ้นทั้งสิ้น 71,695,452
หุ้น จากจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายทั้งหมดของบริษัท จำ�นวน
100,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 71.69 ซึ่งเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1.5 บริ ษั ท ฯ ได้ อำ�นวยความสะดวกแก่ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม
โดยจั ด ที่ จ อดรถยนต์ ไ ว้ ใ ห้ เ ป็ น การเฉพาะ และจั ด
รถบริ ก ารรั บ ส่ ง สำ�หรั บ ท่ า นผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม รั บ
ส่ ง 2 จุ ด สำ�คั ญ ที่ ก ารคมนาคมสะดวก รวม
ทั้ ง ให้ บ ริ ก ารอาหารเช้ า รั บ รองผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ด้ ว ย

1.3 In case a shareholder was unable to attend the
AGM in person, he/she could assign a proxy
to an independent director or anyone else to
attend the AGM and cast votes on his/her behalf
using a proxy form sent to shareholders along
with the notification for the AGM. Sikarin had
designed a proxy in which shareholders could
direct their votes to their wishes in accordance
with the forms, specified by the Ministry of
Commerce. Shareholders could also download
proxy forms from the Sikarin’s website.
1.4 In 2014, Sikarin held the 2014 AGM on
Wednesday, April 23, 2014 at the main
auditorium, Sikarin Hospital as it could
accommodate a large number of shareholders
and facilitate them in attending the AGM, asking
questions or expressing their opinions in the
same auditorium. In addition, an exhibition
about Sikarin’s business activities was held
for shareholders to see. On that date, 63
shareholders attended the AGM in person
and 153 proxies totaling 216, constituting
74,060,512 shares out of 100,000,000 shares
or 74.06 percent, more than one third of the
shares with voting rights, thus forming quorum
for the AGM according to Sikarin’s Articles of
Association. Furthermore, the Shareholder’s
Extraordinary General Meeting (EGM) No.
1/2014 was held on Thursday 11th September,
2014, 80 shareholders attended the meeting
and 149 shareholders gave proxy to their
attorneys to attend the meeting. There were
totally 229 attendants. The total shares were
71,695,452 shares from all 100,000,000 paid-up
shares of the Company or calculated as 71.69%
of the attendants. This was over one third of
all shares with the rights to vote.
1.5 Sikarin provided parking space particularly for
attendees, and carts to pick them at 2 locations
as well as breakfast before the meeting.
1.6 On the AGM and EGM date, Sikarin facilitated
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1.6 ในวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และวิสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้ผู้
ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้
มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด หรือโปรแกรม e –
Register จากศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ทีแ่ สดงถึงเลขทะเบียนของผูถ้ อื หุน้ แต่ละ
รายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบ
ฉันทะ เพือ่ ให้ขนั้ ตอนในการลงทะเบียนและการนับคะแนน
ในแต่ละวาระเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง สำ�หรับวิธี
การนับคะแนน บริษัทฯ ใช้โปรแกรม e – Voting จาก
ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ มาใช้ในการนับคะแนน เพื่อให้เกิด
ความถูกต้อง รวดเร็ว สามารถประกาศผลคะแนนได้ทนั ที
หลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระและเพือ่ ความโปร่งใส
ของการตรวจนับคะแนน ประธานได้แต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นที่
เสนอตัวรับอาสาเป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนนอีก
ด้วย
1.7 ก่อนเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวิสามัญผู้ถือหุ้น
ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำ�หน้าที่ประธานในที่ประชุม
ได้ แ นะนำ�คณะกรรมการ คณะผู้ บ ริ ห าร และคณะผู้
สอบบัญชีของบริษัท ได้แจ้งหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท เช่น การ
เปิดประชุม การออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งวิธีการนับ
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละระเบียบวาระ และใน
การประชุมบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำ�ถามในวาระต่างๆ อย่าง
อิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับ
ทราบข้อมูล รายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียง
พอ ทั้งนี้ ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม
บริษัทฯ ได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำ�
ตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1.8 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวิสามัญผู้ถือหุ้น การ
ประชุมเป็นไปตามลำ�ดับวาระการประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้
กำ�หนดวาระการประชุมไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน โดย
ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระ
ก่อนตัดสินใจและไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำ�คัญในที่
ประชุมอย่างกะทันหัน
1.9 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระเป็นรายบุคคล โดย
บริษัทฯ เสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละ
คน และกรรมการที่ครบวาระจะไม่อยู่ร่วมในการประชุม
นี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้อภิปรายและลงคะแนน
เสียงอย่างเป็นอิสระ

Today

Makes

Tomorrow

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 and EGM, the Board
Chairman who chaired the AGM introduced the
Board of Directors, management and auditors to
shareholders and informed the assembly about
the AGM procedures according to the law and
Sikarin’s Articles of Association, for instance,
opening the AGM, voting, vote counting at each
agenda, etc. During the AGM, shareholders were
allowed to offer their opinions, suggestions or
ask questions before casting votes on each
agenda to make sure that the shareholders
had received sufficient information. In case,
shareholders had questions, Sikarin had related
personnel standby to answer questions under
the Board’s supervision.
1.8 During the AGM and EGM, the meeting
proceeded with the agendas set forth clearly
in advance. There was no agenda added
without prior notice so that shareholders
might have time to study information before
making decision. No significant information was
abruptly changed during the meeting.
1.9 Sikarin allowed shareholders to vote and elect
each director replacing those whose term
had expired. Sikarin proposed each candidate
for shareholders to vote one after another.
Directors whose term had expired were not
present in the AGM to allow shareholders to
express their opinions freely.
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1.10 ภายหลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวิสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมพร้อมผลการลงคะแนน
เสียงภายในวันถัดจากวันประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
และได้จัดทำ�รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและนำ�ส่ง
ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันหลังการประชุม
และเผยแพร่รายงานการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้ทราบผลการประชุมทีถ่ กู ต้องครบถ้วน
ทันเวลาและสามารถตรวจสอบได้้

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 	
บริษทั ฯ สร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุน้ ทุกราย
ทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย นักลงทุนสถาบัน
หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยไม่คำ�นึงถือเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ฐานะ
ทางสังคม ความพิการ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้มี
การจัดเตรียมที่นั่งสำ�หรับผู้พิการไว้ในจุดที่สะดวกที่สุด และบริษัทฯ ได้
ดำ�เนินการต่างๆ เช่น
2.1 บริษัทฯ ได้ให้ผ้ถู ือหุ้นมีโอกาสในการเสนอเรื่องที่เห็นว่า
สำ�คัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ก่อนวันการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ รวมถึงเสนอชือ่ บุคคล
ทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และมีคณ
ุ สมบัตทิ เ่ี หมาะสมเพือ่
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยผู้ถือ
หุ้นสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติได้ใน
เว็บไซต์ของบริษทั ฯ (www.sikarin.com)
2.2 ผู้ถือ หุ้น ทุ ก รายได้ รับ ข้ อ มู ล ประกอบวาระการประชุ ม
เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อแจ้ง
วาระการประชุม พร้อมความคิดเห็นของคณะกรรมการใน
แต่ละวาระ รวมถึงเอกสารประกอบต่างๆ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มี
ข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ และเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถ
ได้ใช้สิทธิได้เต็มที่ โดยประกาศล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 30วันก่อนถึงกำ�หนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ โดยหนังสือนัดประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุม จะมีทง้ั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพือ่
อำ�นวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ ต่างชาติิ
2.3 ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน และออก
เสียงแทนตนได้ โดยบริษทั ฯ ได้จดั ทำ�หนังสือมอบฉันทะ
ในรูปแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถกำ�หนดทิศทางการออกเสียง
ลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำ�หนด และผู้
ถือหุน้ ยังสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่าน
ทางเว็บไซต์บริษทั ฯ ได้อกี ด้วย
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1.10 After the AGM and EGM, Sikarin disclosed
resolutions reached in the AGM and number of
votes cast in the Sikarin’s website one day after
the AGM date, prepared minutes of the AGM
and handed them to SET in 14 days after the
AGM and published the minutes of the AGM
in the Sikarin’s website so that shareholders
might see the complete resolutions in a timely
manner.

2. Equal treatment to shareholders
Sikarin ensured equality to every shareholder,
whether they were a major or minor shareholder, an
institutional investor or foreign investor, regardless of
their gender, age, race, religion, social status, disability. At
the AGM, Sikarin provided most convenient seats for the
disable in addition to the following arrangements:
2.1 Sikarin allowed shareholders to propose issues
relatively significant to be included in the AGM
agendas or propose someone knowledgeable,
capable and qualified as candidates for
directorship before the AGM. Shareholders can
refer to the principles and procedures in the
Sikarin’s website (www.sikarin.com)
2.2 Every shareholder received information and AGM
agendas before the AGM along with the Board’s
opinions on each agenda as well as related
documents for shareholders to have sufficient
information to make decision and exercise their rights.
Shareholders were notified in advance of documents
they had to bring to the AGM in order to maintain
their rights to attend the AGM and cast their votes.
The notification was given at least 30 days before the
AGM through Sikarin’s website.
2.3 In case a shareholder was unable to attend the
AGM in person, he/she could assign a proxy to
an independent director or anyone else to attend
the AGM and cast votes on his/her behalf using a
proxy form sent to shareholders along with the
notification for the AGM. Sikarin had designed a
proxy in which shareholders could direct their
votes to their wishes in accordance with the
forms, specified by the Ministry of Commerce.
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2.4 บริษัทฯ กำ�หนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตาม
จำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื อยูแ่ ละได้ให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ในการออกเสียง
ลงคะแนนในแบบหนึง่ หุน้ ต่อหนึง่ เสียง
2.5 บริษทั ฯ มีการดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในของกรรมการและผู้
บริหาร โดยคณะกรรมการบริษทั ได้กำ�หนดให้มกี ารดำ�เนิน
การต่างๆ เพือ่ เปิดเผยและป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดย
มิชอบหรือการทำ�รายการทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ หมายถึงกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ล่วงรู้
ข้อมูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ
บุคคลดังกล่าว
• บริษทั ฯ ถือเป็นหน้าทีพ
่ น้ื ฐานของกรรมการและพนักงาน
ทุกระดับที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของตน การ
ปฏิบัติต่อบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน
และสังคม จะต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และ
เทีย่ งธรรม โดยจะมีการกำ�หนดข้อห้ามทัง้ ของผูบ้ ริหารและ
พนักงานทัว่ ไป และบทลงโทษพนักงานทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีอ่ นั
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไว้ในข้อบังคับ
และระเบียบการบริหารงานบุคคลของบริษทั ฯ
• กำ�หนดระยะเวลาห้ า มการซื้อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ข อง
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดทำ�
ข้อมูลทางการเงิน โดยกำ�หนดระยะเวลาห้ามการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ของบริษทั เป็นเวลา 45 วันก่อนมีการเปิดเผย
งบการเงินรายไตรมาสและ 60 วันก่อนการเปิดเผยงบการ
เงินประจำ�ปี และสิ้นสุดระยะเวลางดเว้นการซื้อขายหลัก
ทรัพย์หลังจากทีบ่ ริษทั ฯ ได้เปิดเผยงบการเงินต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ แล้วเป็นเวลา 24 ชัว่ โมง เพือ่ ความทัดเทียม
กันในการเข้าถึงข้อมูล โดยบริษทั ฯ จะแจ้งเตือนให้กรรมการ
และผูบ้ ริหารรับทราบล่วงหน้าก่อนถึงระยะเวลาดังกล่าว
• กรรมการและผู้บริหารตามนิยามกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ มีหน้าทีจ่ ดั ทำ�และรายงานการซือ้ ขาย-โอน-รับโอน หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ภายใน 3 วัน
ทำ�การหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงมายังบริษัทฯ โดย
คณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษทั ทำ�หน้าที่
รวบรวมรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของ
กรรมการและผูบ้ ริหารดังกล่าว เพือ่ บรรจุเป็นระเบียบวาระ
เพือ่ ทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษทั เป็นประจำ�ทุก
ครัง้ ทีม่ กี ารประชุม
2.6 บริษทั ฯ มีการกำ�หนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ท่อี าจเกิดขึ้นจากการทำ�รายการระหว่างกัน
ของบริษทั ฯ และบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งว่าผูบ้ ริหารและ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียจะไม่สามารถเข้ามีสว่ นในการอนุมตั ริ ายการ

Today

Makes

Tomorrow

Shareholders could also download proxy forms
from the Sikarin’s website.
2.4 Sikarin’s voting rights were based on the number
of shares held and each share carried one vote.
2.5 Sikarin paid special attention to accessibility
and use of inside data by directors and the
management. The Board required directors,
management, and the staff who got access to
the data as well as their spouse and children
under sui juris to disclose data and prevented
incorrect use of such data or made a transaction
that might cause a conflict of interest.
• It’s the primary duties of directors and the staff
at any levels to perform their duties according
to the assignments given to them. Treatment
to the company, stakeholders, the public and
communities shall proceed based on integrity,
honesty and fairness. Prohibitions were set forth
in the Articles of Association and HR regulations
for the management and general staff to comply
and penalties to employees who caused a conflict
of interest.
• 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
45 days before disclosure of quarterly financial
data and 60 days before disclosure of the annual
financial data. That prohibition period ended 24
hours after Sikarin had disclosed its financial data
to SET to ensure equality in getting access to the
Sikarin’s data. Sikarin would notify the directors
and management before those periods.
• Directors and the management as defined by
the Securities and Exchange Commission referred
to those responsible for preparing and reporting
securities trading and transferring in 3 days after
that deal to Sikarin. The Board had assigned the
Company secretary to compile those securities
movements made by directors and management
and table them as an agenda at every Board
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ดังกล่าว ซึง่ รายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็น
ไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้ อ บั ง คั บ ประกาศ คำ�สั่ ง หรื อ ข้ อ กำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษทั ฯ จะ
จัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูส้ อบบัญชี หรือผู้
เชีย่ วชาญอิสระ แล้วแต่กรณี พิจารณาตรวจสอบและให้
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาและความสม
เหตุสมผลของการทำ�รายการ ทัง้ นี้ รายการระหว่างกันได้
กระทำ�อย่างยุตธิ รรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติ
ธุรกิจการค้า และจะทำ�การเปิดเผยรายการระหว่างกันดัง
กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐาน
บัญชีทก่ี ำ�หนดโดยสมาคมผูส้ อบบัญชีแห่งประเทศไทย

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่
ว่าจะเป็นสิทธิทกี่ ำ�หนดโดยกฎหมาย หรือโดยข้อตกลงและพัฒนากลไก
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการดำ�เนินงานของ
บริษัทฯ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน และ
คณะกรรมการบริษัทได้กำ�กับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่น
ได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาค
อย่างเคร่งครัด ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ สังคม
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้กำ�หนดนโยบายและการปฏิบัติ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้ี

• ผู้ถือหุ้น  
			
บริษทั ฯ มีนโยบายให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิขนั้ พืน้ ฐาน
ของตน และมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นโดย
ตระหนักในความสำ�คัญต่อการรักษาระดับฐานการเงินให้มคี วาม
แข็งแกร่ง มีผลการดำ�เนินงานที่ดีมีการเจริญเติบโตของบริษัทฯ
อย่างยั่งยืน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้ง
มุ่งมั่นที่จะทำ�ให้ผลประกอบการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
นอกเหนือไปจากสิทธิพื้นฐาน สิทธิที่กำ�หนดไว้ในกฎหมาย ข้อ
บังคับบริษัท เช่น สิทธิในการตรวจสอบจำ�นวนหุ้น สิทธิในการ
รับใบหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและออกเสียงลง
คะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ รวมถึงสิทธิทจี่ ะได้รบั ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม
แล้ว บริษทั ฯ ยังมีการให้ขอ้ มูลแก่ผถู้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกันและ
ทันเวลา และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ
เกี่ยวกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทอย่าง
อิสระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
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meeting for the Board’s acknowledgement.
2.6 Sikarin had introduced measures to prevent conflict
of interest due to interrelated transactions, which
someone might object that the management and
stakeholders should not be involved with approval
of those transactions. Interrelated transactions
had to be in line with the law pertaining to
securities and stock market, SET’s regulations,
notifications, orders and requirements. In addition,
Sikarin had the Audit Committee or auditors or
independent specialists, whichever the case might
be, to check and offer opinions about pricing and
appropriateness of those transactions. All the
interrelated transactions had been fair according
to the market prices and normal business practice.
Those interrelated transactions were featured in
the notes to financial statements according to the
recognized accounting standards, specified by the
Institute of Certified Accountants and Auditors of
Thailand (ICAA).

3. Stakeholders’ roles
Sikarin paid special attention to the rights of every
group of stakeholders, whether they’re rights in the law
or by an agreement, and developed mechanisms for the
stakeholders to be more participative in Sikarin’s business
operation to ensure sustainable corporate growth. The Board
of Directors made sure that stakeholders be protected and
treated equally whether they’re shareholders, employees,
clients, competitors, trading partners, creditors, societies,
communities and the environment. Sikarin had introduced
the following policies and guidelines to treat stakeholders:

• Shareholders
		
Sikarin wanted shareholders to exercise
their fundamental rights and was committed to
maximal shareholders’ satisfaction by focusing on
keeping the financial status in a strong position,
good operating results and sustainable corporate
growth in order to maintain every shareholder’s
interest. Sikarin also aimed to have steady
operating growth.
In addition to those fundamental rights and rights
specified in the law and Articles of Association
such as rights to check the number of shares,
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• พนักงาน
			
บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญต่อการเพิม่ ศักยภาพของ
องค์กรในการดึงดูดผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเข้ารายงานกับ
บริษทั ฯ รวมทัง้ เพิม่ ศักยภาพในการรักษาบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ค่าให้
อยูป่ ฏิบตั งิ านกับบริษทั ฯ ในระยะยาว ซึง่ ในการบริหารบุคลากร
จะให้ความสำ�คัญ 4 ด้าน ดังนี้

		

การพัฒนาและการสร้างโอกาสเติบโตแก่พนักงาน
			
บริษทั ฯ มีนโยบายมุง่ มัน่ พัฒนาองค์กร เสริมสร้าง
วัฒนธรรมและบรรยากาศการทำ�งาน ส่งเสริมการทำ�งานเป็นทีม
โดยให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำ�เนิน
งานของบริษัทฯ และความสามารถของพนักงาน ดูแลความ
ปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อมการทำ�งาน บริษัทฯ ปฏิบัติ
ต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน มีคู่มือปฏิบัติและกฎระเบียบ
มีระบบงานที่ชัดเจนและดำ�เนินงานตามระบบโดยเปิดเผยด้วย
ความเหมาะสมและเป็นธรรม ให้ความสำ�คัญในการพัฒนา
ความสามารถของพนั ก งานให้ เ กิ ด ศั ก ยภาพในการปฏิ บั ติ
อย่างมืออาชีพ มีการอบรมวิชาการทั้งภายในและภายนอกใน
แขนงต่างๆ อย่างสม่ำ�เสมอ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความรู้และความ
สามารถ ทักษะปฏิบัติงาน ทักษะการบริหาร ตลอดจนทักษะ
ทางเทคนิคของพนักงาน เพือ่ ให้พนักงานสามารถปฏิบตั งิ านได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นให้ผู้บริหาร
และพนักงานทุกระดับร่วมกันกำ�หนดแผนงานให้สอดคล้อง
กั บ ทิ ศ ทางและเป้ า หมายขององค์ ก ร ซึ่ ง คณะกรรมการและ
ระดับผู้บริหารมีการประชุมหารือและกำ�หนดวิสัยทัศน์องค์กร
และถ่ายทอดไปยังพนักงาน ซึ่งพนักงานทุกระดับได้กำ�หนด
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด (Key Performance Indicators:
KPI) ถ่ายทอดลงมาตัง้ แต่ระดับองค์กร หน่วยงาน และพนักงาน
เพื่ อ เป็ น กรอบการปฏิ บั ต งานและมาตรฐานการประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานของพนักงาน มีความทันสมัย สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

		

การบริหารค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
			
บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการ ประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายบริหารและตัวแทน
ฝ่ายพนักงาน ร่วมกันตรวจตรา ควบคุมดูแลและเสนอแนะการ
จัดสวัสดิการที่เพียงพอและเหมาะสมแก่พนักงาน มุ่งมั่นให้มี
สวัสดิการของบริษทั ฯ อย่างเป็นธรรมและมัน่ คงต่อการดำ�รงชีพ
ของพนักงานและครอบครัว เสริมสร้างให้พนักงาน อยู่ภายใต้
สภาพแวดล้อมในการทำ�งานที่ดี มีความปลอดภัย จัดกิจกรรม
เพือ่ ให้ความรู้ และส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่พนักงานและผูร้ บั
เหมาทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ
การเกิดสถานการณ์จริงเป็นประจำ�ทุกปี เช่น การซ้อมอพยพ
กรณีเกิดอัคคีภัย เป็นต้น

		

Today

Makes

Tomorrow

rights to obtain share certificates, rights to attend
and cast votes in the AGM, rights of free expression
in the AGM as well as rights to receive fair return,
Sikarin offered data to shareholders on an equal
and on-time basis and allowed shareholders to
freely offer their opinions concerning Sikarin’s business
operation in the AGM in capacity as an owner.

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

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, safety and proper working ambience.
Sikarin also treats employees equitably and provides
a clear working handbook with open, proper
and fair rules and regulations in addition to the
promotion of staff development and growth with
regular in – house and outside training. Employees
are encouraged to develop their operational,
managerial and technical skills so that they may
work even more efficiently. Sikarin encourages the
management and staff at every level to jointly map
out their work plan in line with the organizational
direction and goals. The Board of Directors and
executives have worked out the organization’s vision
and shared it with all the staff in order to figure
out their objectives, metrics and Key Performance
Indicators (KPI) as an evaluation framework, up to
date and compliant with the changing technology
and international standards.

Compensation and benefit management
		
Sikarin has set up a welfare committee,
comprising representatives from the management
and staff to jointly figure out, oversee and make
suggestions to have proper and sufficient welfare
benefits to employees with objectives of providing
fair welfare benefits sufficient to cover the costs of
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การสือ่ สาร
			
บริษัทฯ ยังให้ความสำ�คัญกับการสื่อความข้อมูล
ต่างๆ เกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัทฯ อย่างทั่วถึง และเปิด
โอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการเสนอข้อคิดเห็นต่อผู้บริหาร
โดยตรง เช่น โครงการ “พบกันสร้างสรรค์องค์กร” โครงการผู้
บริหารพบปะพนักงาน เพือ่ พูดคุย สอบถามปัญหาต่างๆตลอด
จนให้คำ�ปรึกษา รับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากพนักงานทุก
ระดับอย่างเท่าเทียม และให้กำ�ลังใจในการปฏิบตั งิ านแก่พนักงาน
ทุกคนเพื่อให้พนักงานเข้าใจทิศทาง นโยบายและวิธีปฏิบัติที่
เกีย่ วข้อง รวมทัง้ เน้นการสือ่ สารเชิงรุกเป็นสำ�คัญ ด้วยตระหนัก
ว่า พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นหนึ่งปัจจัย
สำ�คัญ ที่นำ�มาซึ่งการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

การสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร
			
ด้วยลักษณะงานของโรงพยาบาล จะมีความหลาก
หลายมากด้านบุคลากร ทั้งระดับการศึกษา รายได้และช่วงอายุ
โดยนโยบายของบริษัทฯ จะมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ
และทุกวิชาชีพ เคารพและให้เกรียติซึ่งกันและกันในการปฏิบัติ
งาน โดยไม่ให้นำ�ความแตกต่างส่วนบุคคลมาเป็นเงื่อนไข เพื่อ
ให้บรรลุนโยบายดังกล่าว บริษัทฯจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ในองค์กรระหว่างผู้บริหารและพนักงานในหน่วย
งานเดียวกัน โดยจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้เกิดความคุ้น
เคยเป็นกันเองในการทำ�งานและมีความเป็นหนึ่งเดียวมากที่สุด

• ลูกค้า
			
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายมุ่ ง มั่ น สร้ า งความพึ ง พอใจ
และความเชื่อมั่นในการเข้าใช้บริการของลูกค้า และบริการที่ดีมี
คุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม และยกระดับมาตรฐานให้สูง
ขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยการให้โรงพยาบาลได้รับการรับรองระบบ
คุณภาพทางการรักษาพยาบาล JCI (Joint Commission
International) จากประเทศสหรัฐอเมริกา และ HA (Hospital
Accreditation) จากกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนคุณภาพอืน่ ๆ
เช่น ISO 9001, ISO 14001 (สิ่งแวดล้อม) เป็นต้น
บริษัทฯ ให้บริการแก่ลูกค้าหรือผู้ป่วยอย่างมีจริยธรรมและใน
ระดับคุณภาพที่สูงสุด โดยคำ�นึงถึงความปลอดภัยและความ
พึงพอใจของลูกค้า บริษทั ฯ มีคณะกรรมการในการพิทกั ษ์สทิ ธิ
ลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ มีส่วนที่ดูแลและพัฒนาคุณภาพ
ของการบริการอย่างต่อเนื่อง โดยคำ�นึงถึงความต้องการและ
ความคิดเห็นพร้อมทั้งรับข้อร้องเรียนของลูกค้า ทั้งการติดต่อ
โดยตรง เช่น การเข้าร้องเรียนเป็นตันและการติดต่อผ่านสือ่ สาร
สนเทศ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์บริษทั Social Network
เป็นต้น เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด

113 Sikarin Hospital

living of the employees and their family. Sikarin makes
sure that the staff work in a pleasant and safe ambience,
providing knowledge of safety to them and contractors
both theoretically and practically to be well prepared
for any emergency situations on an annual basis, for
instance, a fire fight and evacuation drill.living of the
employees and their family. Sikarin makes sure that the
staff work in a pleasant and safe ambience, providing
knowledge of safety to them and contractors both
theoretically and practically to be well prepared for any
emergency situations on an annual basis, for instance,
a fire fight and evacuation drill.

			 Communication
Sikarin pays special attention to communicating
the organization’s relevant information to employees or
providing channels for employees to directly propose
their opinions to senior executives, i.e. “meeting one
another for better organization,” or “executives meet
the staff” projects for senior executives to meet with
operational staff to discuss general issues, provide
consultation and boost their morale or hear the staff’s
views with an aim for all the staff to understand
corporate policy and procedures. With an aggressive
communication strategy, Sikarin fully realizes the
employees are priceless resources, who are keys to the
organization’s sustainable growth.

Staff relationship
With the nature of hospital operation featuring
a variety of personnel with different educational
backgrounds, revenues and age ranges, Sikarin wishes all
of the staff regardless of professions or levels to respect
one another and not to set conditions due to individual
differences. To achieve such goals, Sikarin has held
activities to strengthen relationship between executives
and operational staff for them to get acquainted with
one another and work in harmony and unity.

• Clients
		
Sikarin was committed to customer satisfaction
and confidence in its medical services at reasonable rates
and upgrading its standards through such certifications
as Joint Commission International (JCI) from the United
States of America and Hospital accreditation (HA) from
Thailand’s Ministry of Public Health in addition to other
quality and environmental certifications, ISO 9001, ISO
14001 (environmental), etc.
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• คู่แข่ง
			
บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่แข่งให้สอดคล้อง
กับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติ
การแข่งขันทางการค้าและยึดถือกติกาของการแข่งขันอย่างเสรี
และเป็นธรรม โดยไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับทางการค้าของ
คู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่กระทำ�การใดๆ ที่
เป็นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาของผูอ้ นื่ หรือคูแ่ ข่งทางการ
ค้า ไม่ทำ�ลายชือ่ เสียงข้องคูแ่ ข่งด้วยการกล่าวหาบริษทั คูแ่ ข่งด้วย
ความไม่สุจริตและปราศจากข้อมูลความเป็นจริง

• คู่ค้า
บริษัทฯ มีนโยบายที่คำ�นึงถึงความเสมอภาคเท่าเทียม
ความเป็นธรรมและความซื่อสัตย์ในการดำ�เนินธุรกิจ โดยการ
ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ให้หรือทำ�ไว้กับคู่ค้าหรือบริษัทคู่สัญญา
ทุกประการ ซึง่ บริษทั ฯ มีขนั้ ตอนการประมูลงาน การต่อรองราคา
การคัดเลือกผู้รับเหมาและการเข้าทำ�สัญญาต่างๆ ที่โปร่งใสและ
ตรงไปตรงมาโดยทุกลำ�ดับขั้นตอนจะมีคณะกรรมการเข้าร่วม
พิจารณาทุกครั้ง

• เจ้าหนี้
บริษัทฯ มีนโยบายยึดถือปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรม ตามข้อ
ตกลงและเงือ่ นไขทีม่ อี ยูก่ บั เจ้าหนีโ้ ดยเคร่งครัด รวมถึงการชำ�ระ
คืนตามกำ�หนดเวลา ทำ�หน้าที่อันพึงมี ต่อเจ้าหนี้ทุกรายตาม
เงื่อนไขข้อกำ�หนดของสัญญา ตลอดจนไม่ปกปิดข้อมูลหรือ
ข้อเท็จจริง อันจะทำ�ให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย และหากมีเหตุ
อันจะทำ�ให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา บริษัทฯ
จะทำ�การแจ้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ล่ ว งหน้ า เพื่ อ หาแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หา
ดังกล่าวร่วมกัน

• สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
บริษทั ฯ มีนโยบายให้ความสำ�คัญกับการดำ�เนินภารกิจเพือ่
ประโยชน์และรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งใน
ด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวติ มีการส่งเสริมการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและ
สังคมโดยรวม โดยบริษัทฯ มีการให้งบประมาณสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง การบำ�เพ็ญสาธารณะประโยชน์
บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกรอบในระบบบริหารคุณภาพความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมและดำ�เนินการตาม
มาตรฐานต่างๆ เช่น ISO 14001 เป็นต้น รวมทั้งในเรื่องการ
ประหยัดพลังงานด้วยการเข้าโครงการอนุรักษ์พลังงาน
บริษัทฯ ได้แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง
แวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) ดัง
แสดงในหัวข้อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมเพื่อสังคม
คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม ในรายงานประจำ�ปีี
		

Today

Makes

Tomorrow

Sikarin provided medical services to its clients and
patients at high ethics and quality, focusing on clients’
safety and satisfaction. In addition, Sikarin had set up
a committee protecting the clients’ rights. Sikarin had
steadily developed its service quality after hearing needs
and opinions or complaints from the clients through
direct communication in person or other media (phone,
fax, website, social network, etc.) as an attempt to achieve
maximal customer satisfaction.

• 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 peoples’ or competitors’
intellectual property, not to tarnish competitor’s
reputation through groundless allegations.

• Trading partners
Sikarin esteemed equality, fairness and integrity
in its business operation by honoring agreements made
with its trading partners or service providers. Sikarin had
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.

• Creditors
Sikarin had a policy of strictly honoring fair
agreements and conditions, made with its creditors as well as
payback schedule and other obligations in the agreements.
Sikarin would not cover data or facts that might cause
damage to its creditor. In case, Sikarin seemed unable to
fulfill its obligations, it would notify its creditors in advance
to find a solution together.

• Society, communities and the environment
Sikarin had a policy of promoting activities for
social, community and environmental benefits in relations
to safety, quality of life and energy efficiency, focusing on
the quality of life of people in society. Sikarin had set aside
a budget to support such public and charity activities,
and strictly complied with the quality management
system, safety, occupational health and environment and
environmental standards of ISO 14001 as well as energy
saving by joining an energy conservation project.
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นอกจากนโยบายและการปฏิบตั ดิ งั ทีไ่ ด้กล่าวข้างต้นแล้ว คณะ
กรรมการบริษัท ได้กำ�หนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้าน
การทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพือ่ ผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทั ฯ และ
กำ�หนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญหาหรือลิขสิทธิ์ โดยมีการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความ
เสียหายจากการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากมีข้อร้องเรียนหรือ
ต้องการสือ่ สารกับคณะกรรมการบริษทั ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ สามารถ
ติดต่อได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
		
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำ�คัญในเรื่องของการเปิดเผย
สารสนเทศที่มีความสำ�คัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น นักลงทุนและ
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน จึงมีความจำ�เป็นที่ต้องมีการควบคุม
และกำ�หนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศ โดยมีนโยบายในการเปิด
เผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันต่อเวลา ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ ทีส่ ามารถเข้าถึงได้งา่ ย โดย
บริษัทฯ ยึดปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่กำ�หนด
โดยสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอืน่ ของรัฐอย่างเคร่งครัด
และติดตามการแก้ไขเปลีย่ นแปลงอยูส่ ม่ำ�เสมอ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ นักลงทุน
และผู้มีส่วนได้เสียเชื่อมั่นในการดำ�เนินธุรกิจที่โปร่งใสถูกต้อง เช่น
4.1 เปิดเผยข้อมูลที่สำ�คัญต่างๆ ต่อสาธารณะทั้งข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ทันต่อเวลา เช่น งบการเงิน คำ�อธิบายและ
วิ เ คราะห์ ง บการเงิ น รายงานความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คกู่ บั
รายงานผู้สอบบัญชี รายงานของคณะกรรมการตรวจ
สอบ รายการระหว่างกัน โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้าง
คณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ รายงานการกำ�กับดูแล
กิจการ เป็นต้น
4.2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
ปัจ จั ย ความเสี่ ย ง การจั ด การ ไว้ อ ย่ า งเพี ย งพอใน
รายงานประจำ�ปีและรายงาน 56 - 1
4.3 กำ�หนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริหารต้องรายงานการ
มีสว่ นได้เสียของตนและบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ซึง่ เป็น
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของ
บริษทั โดยมีหลักเกณฑ์และวิธกี ารรายงาน ดังนี้
• รายงานเมื่ อ เข้ า ดำ�รงตำ�แหน่ ง กรรมการหรื อ ผู้
บริหารครั้งแรก
• รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมี
ส่วนได้เสีย
• ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำ�แหน่ง และได้กลับ
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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.
In addition to the said policies and directions, the Board
of Directors had a clear-cut policy against corruption and
irregularities or bribery to gain business benefits and a policy
against violation of intellectual properties or copyrights.
Sikarin would compensate to stakeholders damaged from
the violation of intellectual properties. If anyone had a
complaint or wanted to communicate with the Board
or a stakeholder, he/she could reach the Board through
Sikarin’s website.

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 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
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เข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง
กรรมการท่านนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่หาก
ไม่มีการเปลี่ยนข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
• ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วน
ได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะ
ต้องส่งสำ�เนารายงานการมีสว่ นได้เสียนีใ้ ห้ประธาน
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
ภายใน 7 วันทำ�การนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
4.4 กำ�หนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผย รายงานการ
ซื้อ – ขายหุ้น หรือการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง
4.5 เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
4.6 เปิดเผยข้อมูลการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นคณะอนุกรรมการและ
จำ�นวนครั้งการเข้าประชุมเป็นรายบุคคล
4.7 เปิดเผยนโยบายการดูแลสิง่ แวดล้อมและสังคม และผล
การปฏิบัติตามนโยบาย
4.8 รายงานนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการและผลการปฏิบตั ิ
ตามนโยบาย
		
บริษทั ฯ มีชอ่ งทางหลากหลายในการสือ่ สารข้อมูลกับผูถ้ อื หุน้
นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งตามที่กฎหมายกำ�หนด เช่นแบบ 56-1
รายงานประจำ�ปี ระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์
และช่องทางอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่ง
มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันการอยู่เสมอ การพบปะกับนักวิเคราะห์ราย
ไตรมาส เป็นต้น
บริษัทฯ มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายการเงินทำ�หน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้
ลงทุนสถาบัน การให้ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ลงทุน
สามารถติดต่อขอรับข้อมูลบริษทั ได้ทสี่ ำ�นักเลขานุการ หมายเลขโทรศัพท์
1728 หรือ 0-2366-9900 ต่อ 2702, 2708 และหมายเลขโทรสาร
0-2366-9907 หรือติดต่อผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ (www.sikarin.
com) โดยข้อคำ�ถาม ข้อติชม ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ทาง
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียได้สื่อสารเข้ามายังบริษัทฯ จะถูก
ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำ�เนินการและแจ้งผลการดำ�เนินงาน
ให้ผู้ติดต่อทราบ

Today

Makes

Tomorrow

or executive for the first time,
• Reporting upon the change of stakeholder
status,
• In case a director leaves his/her office and
is reinstated successively, that director is not
required to make a report if there is no change
in stakeholder status.
• Directors and the management shall send
their stakeholder status report to the Company
secretary, who will pass a copy of such reports
to the Board Chairman and Chairman of the
Audit Committee in 7 working days upon
receiving those reports.
4.4 Requiring directors to disclose their Sikarin securities
trading or holding to the Board of Directors at
every transaction.
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: 0-23669907 or Sikarin’s website (www.sikarin.com). Every
question,
comment, complaint or suggestion sent in by
shareholders, investors or stakeholders will be
forwarded to related divisions to handle and
results will be notified to the sender.
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
		
5.1 ผังการบริหารงาน บริษทั ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)

		

5.2 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

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

5.2 Structure of the Board of Directors
The Board of Directors plays a key role in supervising Sikarin’s
		
business affairs to ensure maximal benefits and returns. In terms of
good governance, the Board of Directors has been responsible for
their duties and performance, performing their duties out of integrity,
transparency, carefulness and compliance with the law, rules,
regulations, Articles of Association, resolutions reached in an AGM
and good governance principles, not doing anything contradictory
or in conflict with Sikarin’s interest to ensure trust and confidence
from shareholders and investors.
		
Every Director has been actively participating in mapping
out Sikarin’s vision, policies, goals, business plans and strategies
as well as budgeting, and closely supervising operation to ensure
that it complies with the policies, goals and plans set forth in
an efficient manner and for Sikarin’s and shareholders’ maximal
benefits. The Board regularly reviews Sikarin’s vision and mission
at least every 5 years and closely monitors the management’s
business operation and reviews it in the monthly Board meeting.

“The Premium Community
Hospital in Region”

			 5.2.1 คณะกรรมการบริษัท

		

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
ทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อให้
มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการดำ�เนินธุรกิจและการปฏิบัติในเรื่องการ
กำ�กับดูแลกิจการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์    นโยบาย
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และทิศทางในการดำ�เนินธุรกิจ คณะ
กรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความระมัดระวังรอบคอบและความซือ่ สัตย์สจุ ริต เพือ่ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกรายภายใต้กรอบ
จริยธรรมธุรกิจ โดยคำ�นึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกรายและภายใต้
กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษทั ฯ นอกจากนี้ คณะ
กรรมการบริษัทได้กำ�หนดนโยบายให้ครอบคลุมทั้งองค์กร
และกำ�กับดูแลให้มรี ะบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทฯ อย่างเหมาะสม
		

ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทั มีจำ�นวน 15 ท่าน ประกอบด้วย
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Makes

Tomorrow

5.2.1 Board of Directors
The Board of Directors is responsible to every
shareholder, major or minor so that they may be confident
that Sikarin is operating and complying with good
governance principles in line with its business objectives,
policies, vision, strategies and directions. The Board is also
responsible for their duties, working considerately, openly
and honestly for Sikarin’s and shareholders’ maximal
benefits under business ethic frameworks, taking heed of
every stakeholder and working under the law, objectives
and Sikarin’s Articles of Association. In addition, the Board
has set forth a policy covering the entire organization and
monitored risk management to ensure organizational
value and stability.

		

Today, the Board features 15 directors as follows:

•

กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร จำ�นวน 5 ท่าน ได้แก่
พลตำ�รวจโท จารักษ์ แสงทวีป นายสัญญา ศรายุทธ
นายแพทย์อติรชั ต์ จรูญศรี นายสุชพ
ี บุญวีระ และนาย
เสนีย์ กระจ่างศรี

•

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

•

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระและไม่มีส่วน
ร่วมในการบริหาร จำ�นวน 3 ท่าน ได้แก่ นายกิติพันธุ์
ศศะนาวิน นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ และดร. ทิม
นพรัมภา

•

Three non-independent, non-executive
directors include Mr. Kitipan Sasanavin,
Mr. Jarun Wiwatjesadawut and Dr. Tim
Noparumpa,

•

กรรมการอิ ส ระ ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น อิ ส ระตามหลั ก
เกณฑ์ทสี่ ำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ กำ�หนด จำ�นวน 7 ท่าน ได้แก่ นาย
เสนีย์ จิตตเกษม นายศักดิช์ ยั ธนบุญชัย นายประมวล
ชัย ทวีเศรษฐ์ นายกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์ นายอมร
ฤทธิ์ เกาไศยานนท์ นายกษิดศิ อัชนันท์ และดร. วิชญะ
เครืองาม

•

Seven independent directors, whose
qualifications meet the Securities and
Exchange Commission’s criteria are Mr. Seni
Chittakasem, Mr. Sakchai Tanaboonchai,
Mr. Pramuanchai Taweesedt, Mr. Krajang
Jaruprukphan, Mr. Amornrit Kaosaiyanon, Mr.
Kasidit Ajanant and Dr. Vichya Krea-Ngam.

		
กรรมการอิสระ จำ�นวน 7 ท่าน คิดเป็น 47% ของกรรมการทั้ง
คณะ ซึง่ จำ�นวนกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ คณะ
ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำ�หนด

		
Seven independent directors constituting 47% of the
Board, not less than one third of the Board, thus meeting
legal requirements.

กรรมการบริษัททุกท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ทหี่ ลากหลายในหลายๆ ด้าน โดยได้เปิดเผยชือ่ ประวัติ วุฒิ
การศึกษา ประสบการณ์ การถือครองหลักทรัพย์ในบริษทั ฯ ผ่านช่องทาง
ต่างๆ ได้แก่ รายงานประจำ�ปี แบบ 56-1 และเว็บไซต์บริษัทฯ

			 Every director is qualified, knowledgeable,
capable and experienced in a variety of fields. Their names,
background, educational achievements and experience as
well as ownership in Sikarin’s securities have been disclosed
openly in different channels including the Annual Report,
for 56-1 and Sikarin website.
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ลำ�ดับ No

ชื่อ-สุกล Name

Today

Tomorrow

ตำ�แหน่ง Position

8

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

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

9

นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ
Mr. Jarun Wiwatjesadawut

กรรมการ
Director

10

นายอมรฤทธิ์ เกาไศยานนท์
Mr. Amornrit Kaosaiyanon

กรรมการ / กรรมการอิสระ
Director/Independent Director

11

นายเสนีย์ กระจ่างศรี
Mr. Senee Krajangsri

กรรมการ
Director

12

นายสุชีพ บุญวีระ
Mr. Sucheep Boonveera

กรรมการ
Director

13

นายกษิดิศ อัชนันท์
Mr. Kasidit Ajanant

14

ดร. วิชญะ เครืองาม
Dr. Vichya Krea-Ngam

15

ดร. ทิม นพรัมภา
Dr. Tim Noparumpa

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

1
2
3
4
5
6
7

โดยมีนายสุริยันต์ โคจรโรจน์ เป็นเลขานุการบริษัท
		
คณะกรรมการบริษทั ได้กำ�หนดให้กรรมการผูม้ อี ำ�นาจลงลายมือ
ชือ่ แทนบริษทั ฯ ได้แก่ พลตำ�รวจโทจารักษ์ แสงทวีป นายสัญญา ศรายุทธ
นายแพทย์อติรัชต์ จรูญศรี นายเสนีย์ กระจ่างศรีและนายสุชีพ บุญวีระ
กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำ�คัญของ
บริษัท
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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 และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท
1. คณะกรรมการมีอำ�นาจและหน้าที่จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความ
ซื่อสัตย์สจุ ริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ฯ โดย
อาจมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการ
อย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ แต่จะมอบหมายให้
บุคคลอื่นปฏิบัติการแทนตนในฐานะกรรมการมิได้้
2. กำ�หนดเป้าหมาย แนวทาง และนโยบายในการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ รวมทั้งควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของ
คณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำ�หนดให้ต้องได้มติจากที่ประชุมผู้ถือ
หุน้ เช่น การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วน
ที่สำ�คัญ การซื้อหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบาง
ส่วนทีส่ ำ�คัญ การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษทั อืน่ หรือบริษทั
เอกชนมาเป็นของบริษทั ฯ การเพิม่ ทุนการลดทุน การออกหุน้ กู้
การแก้ไขข้อบังคับหรือหนังสือบริคณห์สนธิ รวมทั้งการอื่นใดที่
กำ�หนดไว้ภายใต้บทบัญญัตขิ องกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และ/หรือข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เป็นต้น
3. จัดให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลแก่ผถู้ อื หุน้ ผูล้ งทุนและผูม้ สี ว่ นได้สว่ น
เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา
4. อนุมัติแผนงานการประกอบธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวม
ทั้งอนุมัติงบประมาณประจำ�ปีของบริษัทที่นำ�เสนอโดยคณะ
กรรมการบริหาร
5. อนุมัติการทำ�ธุรกรรมเกี่ยวกับการจัดหาเงินและบริหารเงิน เช่น
การเปิดบัญชีธนาคาร การกู้ยืมเงิน เป็นต้น
6. พิจารณาอนุมัติการจัดทำ�นิติกรรมสัญญาที่ผูกพันบริษัทฯ
7. กรรมการซึง่ มีสว่ นได้เสียในเรือ่ งใด ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องนั้น
8. คณะกรรมการมีหน้าที่ต้องจัดให้มีการทำ�งบดุลและบัญชีกำ�ไร
ขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท โดยมีคณะ
กรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบพิจารณารับรองรายงาน
ทางการเงินเพื่อจัดทำ�และนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการ
ประชุมสามัญประจำ�ปีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
9. จั ด ให้ มี ร ะบบควบคุ ม ภายในและการตรวจสอบภายในที่ มี
ประสิทธิภาพ
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Scope of the Board of Directors’ authorities,
duties and responsibilities
1. The Board has authorities and duties of managing
the Company in accordance with the Company’s
objectives, Articles of Association and AGM
resolutions in a rightful and efficient manner. The
Board may assign someone to do something for the
Board but cannot assign anyone to act as a director.
2. Setting forth business goals, directions and policies
and supervising the administration of the Executive
Committee to make sure that it complies with the
policies, except issues which the law requires a
resolution from an AGM, for instance, sale or transfer
of Sikarin’s significant business affairs, entirely or
partially, purchase or transfer of Sikarin’s significant
business enterprise, entirely or partially, purchase
or taking the transfer of another company’s
business enterprise or private company to Sikarin’s
ownership, capital increase or decrease, debenture
issuance, amendments to the Articles of Association
or Memorandum of Association as well as other
activities specified in the provisions of the securities
and stock exchange law and/or the Stock Exchange
of Thailand’s regulations.
3. Getting correct, complete, transparent and on-time
information disclosed to shareholders, investors and
every group of stakeholders,
4. Approving Sikarin’s annual business plan and
strategies as well as annual budget, proposed by
the Executive Committee,
5. Approving funding and finance-related transactions,
i.e. opening a bank account, borrowing, etc.
6. Approving legal deeds that oblige the Company,
7. Directors having interest in an issue are not entitled
to cast a vote on that issue.
8. Getting the balance sheets and profit and loss
statements prepared as of the end of each Sikarin’s
accounting cycle. After reviewing and approving by
the Audit Committee, the financial statements will
be present to the AGM for approval.
9. Getting an internal control and audit established
and work efficiently.
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5.2.2 การรวมหรือแยกตำ�แหน่ง

5.2.2 Position combination and separation

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

The Board Chairman, Executive Chairman and
Managing Director are not the same person as Sikarin
has clearly specified roles and responsibilities for each
position. That’s why no single executive has total and
absolute authority on a particular matter. The Audit
Committee has no authority to approve anything that
obliges the Company and has no interest in Sikarin’s
financial and administrative matters.

5.2.3 เลขานุการบริษัท

5.2.3 Company secretary

คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ นายสุรยิ นั ต์ โคจรโรจน์
ดำ�รงตำ�แหน่งเลขานุการบริษัท มีหน้าที่กำ�กับดูแลและจัดการ
การประชุม ของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุ ด
ย่อยต่างๆ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำ�รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ
รายงานประจำ�ปี   นอกจากนี้ เลขานุการบริษทั มีหน้าทีก่ ำ�กับดูแล
ให้บริษทั ฯ และคณะกรรมการมีการปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องและเป็น
ไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษทั และหลักการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดี และยังสนับสนุนการจัดให้กรรมการ ผู้บริหาร ได้รับความ
รู้และเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการรายงานให้
กรรมการ ผูบ้ ริหาร รับทราบการแก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อกำ�หนดกฎ
เกณฑ์ตา่ งๆ และทำ�หน้าทีเ่ ก็บรักษาเอกสารสำ�คัญตามกฎหมาย
เลขานุการบริษัทได้เข้ารับการอบรมสัมมนา ดังนี้ี

The Board has appointed Mr. Suriyan
Kojonroj as Company secretary, responsible for
organizing Board and committee meetings, AGM
meetings and preparing minutes of those meeting as
well as the Annual Report. In addition, the Company
secretary is responsible for directing Sikarin and
the Board to comply with the law, Articles of
Association and good governance principles as well
as finding executive training courses for directors
and executives to attend and updating the Board
and executives legal or regulation amendments and
filing significant documents. The Company secretary
has attended the following training courses:

- หลักสูตร Directors Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 106/2013
- หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 46
- หลักสูตร Board Reporting Program (BRP)
รุ่นที่ 8/2012
- หลักสูตร Company Reporting Program
(CRP) รุ่นที่ 3/2012
- หลักสูตร Company Secretary Program
(CSP) รุ่นที่ 46/2012
- หลักสูตร Micro MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รุ่นที่ 5
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- Directors Accreditation Program (DAP),
Batch 106/2013,
- The Real Estate Executive Association of
Chulalongkorn University, Batch 46,
- Board Reporting Program (BRP), Batch
8/2012,
- Company Reporting Program (CRP), Batch
3/2012,
- Company Secretary Program (CSP), Batch
46/2012,
- Micro MBA, Chulalongkorn University,
Batch 5.
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5.2.4 คณะกรรมการชุดต่างๆ
คณะกรรมการบริหาร

5.2.4 Committees
Executive Committee

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหาร
จำ�นวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

The Executive Committee comprises 5
executive directors as follows:

ลำ�ดับ No
1
2
3
4
5

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

โดยมีนางปริญดา วงษ์สกุล เป็นเลขานุการ

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

ตำ�แหน่ง Position
ประธานกรรมการบริหาร
Chairman of the Executive Committee
กรรมการผู้จัดการใหญ่
Managing Director
กรรมการบริหาร
Executive Director
กรรมการบริหาร
Executive Director
กรรมการบริหาร
Executive Director
Mrs. Parinda Vongsakul serves as secretary to the
Executive Committee.

Scope of the Executive Committee’s
authorities, duties and responsibilities
1. Managing and administering Sikarin in accordance
with the law, corporate objectives, Articles of
Association, AGM resolutions and Board resolutions,
2. Figuring out business policies and strategies and
proposing them to the Board with its suggestions
and comments,
3. Preparing business plans, administration authority
and annual budget and getting them approved by
the Board,
4. Approving the Company’s normal business
expenses, i.e. investment expenses, administration
expenses, etc. according to the limit and authority
of the Executive Committee,
5. Implementing business plans and strategies in line
with the Company’s policies, approved by the Board,
6. Performing other duties as assigned by the Board.
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คณะกรรมการตรวจสอบ

The Audit Committee

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการตรวจ
สอบจำ�นวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

The Audit Committee features 3 directors
as follows:

ลำ�ดับ No
1
2
3

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

โดยมีนางสาวเพ็ญฤดี จิตเลขา เป็นเลขานุการ

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

ตำ�แหน่ง Position
ประธานกรรมการตรวจสอบ
Chairman of the Audit Committee
กรรมการตรวจสอบ
Director of the Audit Committee
กรรมการตรวจสอบ
Director of the Audit Committee
Miss Penruedee Jitlekha serves as secretary to
the Audit Committee.

Scope of the Audit Committee’s
authorities, duties and responsibilities
1. Reviewing the process of preparing financial
statements and ensuring that correct, complete,
reliable and on-time data is disclosed in the
financial statements through coordination with
internal auditors and executives responsible
for preparing the financial statements on a
quarterly and annual basis,
2. Reviewing to make sure the Company has proper
and efficient internal control and audit,
3. Reviewing the Company’s business operation
to make sure that it complies with the laws
pertaining to securities and stock exchange, SET
requirements and other laws related to Sikarin’s
business enterprise,
4. Considering, selecting and appointing internal
auditors based on their credibility and experience,
5. Ensuring that data to be disclosed is correct and
complete in case of interrelated transactions or
transactions that may cause a conflict of interest,
6. Preparing a good governance report by the Audit
Committee as part of the Annual Report. That
report shall be signed by the Chairman of the Audit
Committee.
7. Performing other duties as assigned by the Board
upon consent by the Audit Committee.
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คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

Compensation Committee

คณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนประกอบ
ด้วยคณะกรรมการ 1 ท่าน จากเดิม 3 ท่าน เนื ่องจากนาย
เสนี ย ์ จิ ต ตเกษม ได้ ร ั บ การแต่ ง ตั ้ ง เป็ น ประธานกรรมการ
เมื ่ อ วั น ที ่ 10 กั น ยายน พ.ศ. 2557 และนายรั ช ตั น ตนั น
ตา ลาออกจากตำ�แหน่ ง กรรมการ เมื ่ อ วั น ที ่ 1 ตุ ล าคม
2557 ปั จ จุ บ ั น คณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน ได้ แ ก่

The Compensation Committee features 1
director as Mr. Seni Chittakasem has been appointed
as the Chairman since September 10, 2014 and Mr.
Raj Tanta - Nanta has resigned as the director
since October 1, 2014. Recently, the Compensation
Committee is as follow:

ลำ�ดับ No
1

ชื่อ-สุกล Name
นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย
Mr. Sakchai Tanaboonchai

ตำ�แหน่ง Position
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
Chairman of the Compensation Committee

โดยมีนายภาเสก อยู่สุขขี เป็นเลขานุการ

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

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

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

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

1. Figuring out a compensation policy for the
Board and senior executives appropriate for each
position and person in line with the Company’s
business strategies with clear and fair criteria
and procedures, getting them verified by the
Board before putting them forward to the AGM
for approval,
2. Considering and reviewing compensation and
remuneration structure and plan in line with
the Company’s operating results and current
situations,
3. Proposing a direction or guideline to pay
Directors cash and non-cash remuneration,
4. Figuring out a method to evaluate Board
performance in order to review their annual
compensation based on their responsibilities
and risks involved.
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คณะกรรมการสรรหา

Recruitment Committee

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการสรรหา
2 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

The Recruitment Committee features 2
directors as follows:

ชื่อ-สุกล Name

ลำ�ดับ No
1
2

นายกิติพันธุ์ ศศะนาวิน
Mr. Kitipan Sasanavin
นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ
Mr. Jarun Wiwatjesadawut

โดยมีนางสาวชนากานต์ ยอดยิ่ง เป็นเลขานุการ

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

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

5.4 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
5.4.1 การสรรหากรรมการ
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและสอดคล้อง
กับแนวปฏิบัติที่ดีที่เสนอโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะต้องดำ�เนิน
การอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส โดยได้กำ�หนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับบริษัทกำ�หนดว่าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำ�แหน่ง 1
ใน 3 ถ้าจำ�นวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
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ตำ�แหน่ง Position
ประธานกรรมการสรรหา
Chairman of the Recruitment Committee
กรรมการสรรหา
Director of Recruitment Committee
Miss Chanakarn Yodying serves as Secretary to the
Recruitment Committee.

Scope of the Recruitment Committee’s
authorities, duties and responsibilities
1. Mapping out policies, criteria and procedures to
recruit qualified persons to become Directors,
advisors or senior executives. Those criteria and
procedures shall be clear, fair and reasonable,
2. Recruiting, selecting and proposing qualified
persons with high moral and ethics to be
appointed as Directors,
3. Presenting the committee’s selection, getting it
approved by the Board before putting it forward
to the AGM for approval,
4. Ensuring an effective succession plan for
directors.

5.3 Directors’ terms of office
The Board has scheduled the term of office for each
Director at 3 years in accordance with the Public Limited
Company Act and the maximal term of office of each
audit director is 2 successive terms, except if the Board
feels otherwise.

5.4 Recruitment of directors and executives
		 5.4.1 Recruitment of directors
To comply with the good governance principles and
best practices proposed by the Thai Institute of Directors
(IOD), Sikarin has ensured that director recruitment and
appointment are processed under proper principles and
transparency. Director recruitment principles have been
set in place. Sikarin’s Articles of Association requires one
third of the directors to leave the Board in every AGM. If
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ให้ออกจำ�นวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ใน
ตำ�แหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำ�แหน่ง และกรรมการที่ออกจาก
ตำ�แหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งกลับมาดำ�รงตำ�แหน่งใหม่ได้ ทั้งนี้ ในการ
สรรหากรรมการบริษัทเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ในการพิจารณาคัดเลือกและกลัน่ กรอง
บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตสิ อดคล้องตามกฎหมายกำ�หนดและข้อกำ�หนดที่
เกีย่ วข้อง เป็นผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามรู้ ความสามารถและประสบการณ์
ทีห่ ลากหลาย รวมทัง้ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายมีสทิ ธิเสนอชือ่ บุคคล
ทีเ่ ห็นว่ามีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเข้ามาให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคัดเลือกด้วย โดยผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
1) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก ให้
ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2) ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้
รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการทีละคน
3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมาเป็นผู้ได้
รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำ�นวนกรรมการที่จะพึงมี หรือ พึงจะ
เลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั เลือกตัง้ ในลำ�ดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจำ�นวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ชุมออก
เสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจะได้รับทราบบทบาท หน้าที่และความ
รับผิดชอบ ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับของคณะกรรมการต่างๆ แผน
กลยุทธ์และนโยบายที่สำ�คัญของบริษัท ลักษณะการประกอบธุ ร กิ จ
โครงสร้างการจัดการ ผลการดำ�เนินงานที่ผ่านมาของบริษัท เพือ่ สร้าง
ความเข้าใจแก่กรรมการเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการและการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท

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

5.5 การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญถึงคุณค่าของประสบการณ์ที่กรรมการ
และผู้บริหารจะได้รับจากการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น จึงมีนโยบายให้
กรรมการบริษัท สามารถดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน

Today

Makes

Tomorrow

the number of directors cannot be split into three, the
number resigned shall be closest to one third. Directors
serving in the Board longest will first resign. Outgoing
directors may be reinstated. It’s the primary duty of the
Recruitment Committee to recruit qualified, capable and
experienced persons as required by law and other related
requirements as candidates for directors for the AGM
assembly to select. Director selection shall proceed with
the following principles and procedures:
1. Through simple majority votes and one share is
equivalent to one vote.
2. Each shareholder cast all of his/her votes to elect each
of the directors.
3. Persons voted most will be elected as directors
according to the number of directors available and eligible
in that AGM. In case the number of most voted persons
exceeds the number of directors available, the chairperson
in that meeting shall have an additional decisive vote.
Newly-appointed directors shall be briefed with their
roles, duties and responsibilities, rules and regulations
of the Board and other committees, Sikarin’s significant
policies and strategies, nature of business, organizational
structure, past operating results so that they may get to
know their role and Sikarin’s business enterprise better.

5.4.2 Recruitment of executives
The Managing Director is responsible for recruiting
and appointing persons, whose qualifications are
relevant to the positions and responsibilities and
those persons have to be knowledgeable, capable
and experienced in the relevant fields. Selection
process shall go in line with the HR Department’s
recruitment procedures.

5.5 Holding a directorship in other list companies
Treasuring its directors’ and executives’ expertise and
experience as well as opportunities to serve in the
Board in other listed companies, Sikarin allows its
directors to serve in the Board maximally in other 5
companies listed in the Stock Exchange of Thailand
so that they may be able to allocate time for each
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ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมกันไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้
สามารถจัดสรรเวลาให้แต่ละบริษัทอย่างเพียงพอ   กรณีที่มีกรรมการ
บริษัทดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท
ให้พิจารณาการดำ�รงตำ�แหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจ
ของบริษทั เป็นสำ�คัญ ส่วนผูบ้ ริหารนัน้ สามารถดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
และ/หรือกรรมการอิสระในบริษัทอื่นอีกไม่เกิน 3 บริษัท และการรับ
ตำ�แหน่งดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดย
บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของ
กรรมการแต่ละรายไว้ในรายงานประจำ�ปี และแบบ 56-1 ตลอดจน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ

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

5.7 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

company efficiently. In case a director of Sikarin serves
as a director in more than 5 other listed companies, his/
her responsibilities shall be reviewed to suit Sikarin’s
business conditions while executives can become a
director and/or independent director maximally in 3 other
companies. To take those positions, directors are required
to obtain Board approval. However, Sikarin has disclosed
information concerning directors holding directorship
in other companies in its Annual Report, form 56-1 and
Sikarin website.

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

บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญต่อระบบการควบคุมภายในสำ�หรับทัง้ ระดับ
บริหารและระดับปฏิบตั กิ าร จึงได้มกี ารกำ�หนดขอบเขตหน้าทีแ่ ละอำ�นาจ
ดำ�เนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อกั ษร มีการควบคุมดูแลการใช้
ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับ
ผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ
และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและ
ตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

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.

นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดย
บริษัทฯ จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับ
ผิดชอบ

In addition, the internal control covers financial
matters. Sikarin requires regular financial reports to the
executive in charge.

บริษัทฯ มีการกำ�หนดเป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจที่ชัดเจนและ
สามารถวัดผลการดำ�เนินงานได้ โดยฝ่ายบริหารและจัดการจะมีการ
เปรียบเทียบผลการดำ�เนินงานจริงกับเป้าหมายที่กำ�หนดไว้เป็นประจำ�
ทุกเดือน โดยจะมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอก
และภายในที่พบในการดำ�เนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมี
การกำ�หนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัย
ความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมาย
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง และ
รายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ

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.
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The Board of Directors is responsible for the
Company’s financial statements and the financial data,
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Today

Makes

Tomorrow

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

shown in the Annual Report has been prepared according
to the accounting standards, generally recognized across
the nation. Sikarin has chosen a proper accounting
system and prepared accounts carefully and made sure
that sufficient significant data has been disclosed in the
notes to the financial statements.

คณะกรรมการได้จดั ให้มกี ารดำ�รงรักษาไว้ซงึ่ ระบบควบคุมภายในที่
มีประสิทธิผล เพือ่ ให้มนั่ ใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการ
บัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำ�รงรักษาไว้ซึ่ง
ทรัพย์สนิ และเพือ่ ให้ทราบจุดอ่อนเพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือ
การดำ�เนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระสำ�คัญ นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการทีไ่ ม่เป็นผู้
บริหาร เป็นผูด้ แู ลรับผิดชอบเกีย่ วกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน
และระบบควบคุมภายใน

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.

สำ�หรั บ การควบคุ ม ภายใน บริ ษั ท ฯ ได้ จั ดให้ สำ�นั ก งานตรวจ
สอบบัญชีจากภายนอกทำ�หน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal
Auditor) ทำ�การตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ เพื่อให้มั่นใจว่า
ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ เพียงพอทีจ่ ะป้องกันความเสีย่ งที่
อาจเกิดขึน้ จากการดำ�เนินธุรกิจ และได้รายงานผลการตรวจสอบภายใน
ดังกล่าวต่อผู้บริหารและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อแก้ไขและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

In terms of internal control, Sikarin has hired an
outstation audit office to audit its internal auditors
occasionally to make sure that the Company’s internal
control is sufficient to prevent certain business risks.
Findings from the internal audit are regularly reported
to the executives and Board in order to improve weak
areas and support better efficiency.

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

5.9 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริษทั ฯ จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ
บริหารเดือนละ 1 ครั้ง ในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน โดย
การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีจุดประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท ในการ
ประชุมแต่ละครัง้ จะมีการกำ�หนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจน
โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ร่วมกำ�หนด
วาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทและเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำ�หนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระ
การประชุมและเอกสารต่างๆ ส่งให้คณะกรรมการก่อนการประชุมล่วง
หน้าอย่างน้อย 7 วัน

5.8 Risk management
The Board of Directors has set forth a policy and guidelines for risk
management in line with the business goals, and implemented
a risk management plan at the organizational level as well as
monitors risks, risk management operation to ensure that Sikarin
can fulfill its objectives and goals. Those risk factors have been
disclosed to shareholders in the Annual Report.

5.9 Board of Directors’ meetings
Sikarin has organized a Board and executive committee
meeting once a month on the 2nd Thursday 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
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

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

129 Sikarin Hospital

majority is required. One director carries one vote. A director
being a stakeholder in an issue will not be present in the
meeting or abstain from voting. In case votes are equal on an
issue, the chairperson shall carry an additional decisive vote.
To legalize the voting, at least two thirds of the Directors have
to be present. After the meeting, the Company secretary will
prepare minutes of the meeting and put them forward in the
following Board meeting to approve.

ธันวาคม December

พฤศจิกายน November

ตุลาคม October

กันยายน September

มิถุนายน June

In 2014, thirteen Board meetings were held. Attendance
by each Director was shown in the table below:
พฤษภาคม May

เมษายน April

มีนาคม March

กุมภาพันธ์ February

กรรมการ

มกราคม January

การประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
และในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะถือมติของเสียง
ข้างมาก โดยกรรมการหนึ่งท่านมีหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้
เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม หรือไม่ให้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
นั้น หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด และการลงมติในที่ประชุมต้องมีกรรมการ
อยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมด และเมื่อสิ้นสุด
การประชุม เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำ�รายงานการประชุม
และจั ด ส่ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม กรรมการรั บ รองความถู ก ต้ อ งในครั้ ง ถั ด ไป
ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง โดย
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

19 ส.ค.57 / Aug

Tomorrow

13 ส.ค.57 / Aug 

Makes
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กรกฏาคม July

Today

รวม

9/9
10/13
13/13
13/13
12/13
13/13
13/13
13/13
10/13
11/13
13/13
13/13
13/13
13/13
9/10
3/3
2/2

Today

Makes

Tomorrow
ธันวาคม December

พฤศจิกายน November

ตุลาคม October

กันยายน September

19 ส.ค.57 / Aug

13 ส.ค.57 / Aug 

กรกฏาคม July

มิถุนายน June

พฤษภาคม May

เมษายน April

มีนาคม March

กุมภาพันธ์ February

กรรมการ

มกราคม January
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รวม

ที่ปรึกษาและเลขานุการ
1
2
3
4
5
6

พลเอกวิโรจน์ แสงสนิท
Gen. Viroj Sangsnit
พลเอกเอกชัย จันทร์ศรี
Gen. Ekachai Chansri
นายบัณฑูร ชุณหสวัสดิกุล
Mr. Banthun Junhasavasdikul
นายอำ�นาจ คล้ายไทย
Mr. Amnart Klaithai
นายสุริยันต์ โคจรโรจน์
Mr. Suriyan Kojonroj
นางปริญดา วงษ์สกุล
Mrs. Parinda Vongsakul

หมายเหตุ X = วันที่ไม่เข้าร่วมประชุม
- ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วิษณุ เครืองาม ลาออกจาก		
ตำ�แหน่ง ประธานกรรมการ เมื่อเดือน สิงหาคม 2557
- นายเสนีย์ จิตตเกษม ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ
เมื่อเดือน กันยายน 2557
- นายรัช ตันตนันตา ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการ เมื่อเดือน
ตุลาคม 2557
- ดร. วิชญะ เครืองาม ได้รับเลือกเป็นกรรมการ เมื่อเดือน 		
กันยายน 2557
- ดร. ทิม นพรัมภา ได้รับเลือกเป็นกรรมการ เมื่อเดือน ตุลาคม
2557
- พลเอกเอกชัย จันทร์ศรี ได้รับเลือกเป็นที่ปรึกษาคณะ		
กรรมการ เมื่อเดือน มีนาคม 2557
คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมร่วมกันอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ อภิปรายและสรุปประเด็นต่างๆ เกีย่ วกับการ
จัดการทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ คณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้รบั ทราบ
เพื่อนำ�ไปดำ�เนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

5.10 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษั ท ฯ มี ก ารพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนที่ เ หมาะสมแก่ ค ณะ
กรรมการและผู้บริหาร ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยกำ�หนดนโยบายหลักเกณฑ์
และวิธีกำ�หนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารให้มีความ
เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ซึ่ง
จำ�นวนเงินที่จ่ายจะพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการของบริษทั ทีม่ ขี นาดใกล้เคียงกัน และอยูใ่ นอุตสาหกรรม

13/13
9/10
13/13
13/13
13/13
13/13

Notes:
X = absent
- Dr. Wissanu Krea – ngam has resigned as the
Chairman since August, 2014
- Mr. Seni Chittakasem has been appointed as
the Chairman since September, 2014
- Mr. Raj Tanta - Nanta has resigned as the 		
director since October, 2014
- Dr. Vichya Krea - ngam has been appointed
as the director since September, 2014
- Dr. Tim Noparumpa has been appointed as
the director since October, 2014
- Gen. Ekachai Chansri has been appointed 		
as the advisor of the Board of Director 		
since March, 2014.
Non-executive Directors have a meeting at least
once a year among themselves to consider
administrative issues for the Board and management
to make improvements accordingly.

5.10 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
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เดี ย วกั น ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ในส่ ว นของค่ า
ตอบแทนผู้บริหารจะอยู่ในรูปแบบของเงินเดือนและโบนัสและขึ้น
อยู่กับหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
แต่ละท่าน   ประกอบกับผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ โดยราย
ละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ซึง่ ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ดังนี้
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้
รับค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนประจำ�
ตำ�แหน่ง และเงินค่าบำ�เหน็จในปี 2557 เป็นเงินรวม 8,283,667
บาท
ประเภทของค่าตอบแทน
Type of Remuneration

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
- Remuneration to directors is in the form of meeting
allowances, position allowances and pensions. The
total package in 2014 was Bt 8,283,667.

ปี 2555
Year 2012
ราย
Number of
BOD

จำ�นวนเงิน (บาท)
Amount (Baht)

ปี 2556
Year 2013
ราย
Number of
BOD

จำ�นวนเงิน (บาท)
Amount (Baht)

ปี 2557
Year 2014
ราย
Number of
BOD

จำ�นวนเงิน (บาท)
Amount (Baht)

เบี้ยประชุม
Meeting Allowances

15

3,390,000

15

3,482,000

15

3,752,000

ค่าบำ�เหน็จ
Commission

15

1,500,000

15

1,500,000

15

1,591,667

ค่าตอบแทน
Remuneration

15

3,840,000

15

3,715,000

15

2,940,000

รวม
Total

8,730,000

ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผูบ้ ริหารบริษทั ประกอบ
ไปด้วย เงินเดือน โบนัส ซึง่ ในปี 2557 ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร
และผู้บริหาร รวมเป็นเงิน 33,791,690 บาท
ประเภทของค่าตอบแทน
Type of Remuneration

ปี 2555
Year 2012

8,697,000

8,283,667

- Remuneration to Executive Committee and
Executives is in the form of monthly salary and bonus.
The total package in 2014 was Bt 33,791,690.
ปี 2556*
Year 2013

ปี 2557*
Year 2014

เงินเดือน
Salary

18,943,320

28,431,120

30,261,120

โบนัส
Bonus

1,993,080

3,203,878

3,530,570

รวม
Total

20,366,400

31,634,998

33,791,690

* ปรับปรุงข้อมูลปี 2556,2557 ตามพังโครงสร้างองค์กรที่ปรับใหม่ ประกอบด้วย กรรมการบริหาร 5 ท่าน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำ�นวยการ 9 ท่าน

5.11 การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะ
กรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะกำ�หนดแนวทางการประเมิน
ผลการปฏิบตั งิ านประจำ�ปีของคณะกรรมการ โดยแบ่งการประเมิน
ออกเป็น 3 ประเภท คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการทั้งคณะ การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
รายบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการแบบ
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5.11 Evaluating the Board of Directors’ 		
performance
The Compensation Committee has set forth
guidelines to evaluate the Board’s performance as
follows: (1) collective performance by the Board, (2)
performance by each director, and (3) cross evaluation
and put forward the committee’s evaluation
to the Board. The Board has agreed with those
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ไขว้ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความ
เห็นชอบแนวทางการประเมินผลดังกล่าวเป็นประจำ�ทุกปี โดยประเมิน
โดยใช้หวั ข้อดังนี้ 1.การทำ�หน้าทีข่ องคณะกรรมการ 2.การประชุมคณะ
กรรมการ 3.โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องกรรมการ 4.บทบาทหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบของกรรมการ 5.ความสัมพันธ์กับฝ่ายกิจการ 6.การ
พัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร

5.12 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ ได้สนับสนุนการพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับต่างๆ
อย่างสม่ำ�เสมอ โดยส่งเสริมให้กรรมการบริษัทเข้ารับการอบรมหรือ
เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น การอบรมและสัมมนา ซึ่งจัด
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำ�คู่มือกรรมการบริษัท โดยได้รวบรวมสรุป
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท เพื่อให้
กรรมการทราบถึงบทบาทหน้าที่ หลักการ และแนวปฏิบัติในการดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการบริษัททั้งหมด โดยสำ�หรับกรรมการเข้าใหม่ บริษัทฯ
ได้มกี ารชีแ้ จงข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้แก่กรรมการ
ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจ แนวทางการดำ�เนินธุรกิจของ
บริษัทฯ และคู่มือกรรมการบริษัท

5.13 การสืบทอดงาน
บริษัทฯ มีแผนการเตรียมการสืบทอดตำ�แหน่งงานที่สำ�คัญอย่างเป็น
ระบบ เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุ หรือบรรจุลงในตำ�2แหน่งงานใหม่ที่
เกิดขึน้ จากการขยายกิจการหรือการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างของบริษทั ฯ
หรือการสืบทอดตำ�แหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงสุดเพือ่ ความต่อเนือ่ งในการ
บริหาร และเพื่อให้สามารถคัดเลือกบุคลากรที่มศี ักยภาพและพร้อมที่
จะดำ�รงตำ�แหน่งงานสำ�คัญดังกล่าว

Today

Makes

Tomorrow

guidelines. Areas of evaluation include (1) performing
the Board’s duties, (2) attending Board meetings, (3)
directors’ qualifications, (4) roles and responsibilities, (5)
relationship with the Hospital Affairs Department, and
(6) self development.

5.12 Director and Executive development
Sikarin has supported directors’ and executives’
development, encouraging them to attend training
and seminars/workshops, held by the Thai Institute of
Directors (IOD), Stock Exchange of Thailand, or participate
in activities to gain additional knowledge concerning
their role, duties and assignments.
In addition, Sikarin has prepared a handbook
for directors, compiling legal provisions, rules and
regulations concerning directorship for directors to
know their duties, roles and practical instructions. New
directors will be briefed with data beneficial to their roles
as directors – Sikarin’s business affairs and principles and
handbook for directors.

5.13 Succession plan
Sikarin has a systematic succession plan in place to
replace people 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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สรุปสารสนเทศ
ที่สำ�คัญ
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ข้อมูลทั่วไป General Information
ชื่อบริษัท
บริษัท ศิครินทร์ จำ�กัด (มหาชน)

Name of Company:		
Sikarin Public Company Limited

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชน

Type of Business:		
Private Hospital

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

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

เลขทะเบียนบริษัท
บมจ.0107528000018

Registration Number:
PCL 0107528000018

โทรศัพท์
1728, 0-2366-9900

Telephone:			
1728, 0-2366-9900

โทรสาร
0-2366-9942

Fax:				
0-2366-9942

เว็บไซต์
http://www.sikarin.com

Website:
http://www.sikarin.com

อีเมล์
contact@sikarin.com

E-mail:
contact@sikarin.com

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

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

ชื่อสถานประกอบการ
Name of business
1. โรงพยาบาลศิครินทร์
Sikarin Hospital

2. โรงพยาบาลรัทรินทร์
Rattarin Hospital

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

จำ�นวนเตียง
No. of Register Beds

999/23-29 ถนนสุขุมวิท ตำ�บลบางปูใหม่ อำ�เภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
999/23-29 Sukhumvit Rd, Bangpu Mai Sub-district,
Muang District, Samut Prakan Province 10280

100

ทุนจดทะเบียน
จำ�นวน 910 ล้านบาท เรียกชำ�ระแล้ว 780 ล้านบาทแบ่งเป็น
หุน้ สามัญจำ�นวน 140,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 6.50 บาท

235

Registered Capital:
Bt 910 million, Bt 780 million paid-up, comprising
140,000,000 ordinary shares at the par value of Bt 6.50
per share.
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ข้อมูลอ้างอิง Reference Information
นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4, 6-7 		
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2800
โทรสาร 0-2359-1259
เว็บไซต์ www.tsd.co.th

Securities Registrar
Thailand Securities Depository Co.,Ltd.
62 Stock Exchange of Thailand Building, Fl. 4, 6-7,
Ratchadapisek Road, Khlong Toei Sub-district, 		
Khlong Toei District, Bangkok 10110
Tel: 0-2229-2800
Fax: 0-2359-1259
web site: www.tsd.co.th

ผู้สอบบัญชี
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำ�กัด
267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0-2587-8080
โทรสาร 0-2586-0301
เว็บไซต์ www.dharmniti.co.th

Auditor
Dhammaniti Auditing Co., Ltd.
267/1 Pracharat 1 Road, Bang Sue Sub-district, 		
Bang Sue District, Bangkok 10800
Tel: 0-2587-8080
Fax: 0-2586-0301
web site: www.dharmniti.co.th

		
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) ของ
บริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซด์ของบริษัท 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
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