ที่ ศค. 0205/2561
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่ อง
เรี ยน

คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการงบประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท ศิคริ นทร์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”)และบริ ษัทย่อย ขอเรี ยนชี ้แจงผลการดาเนินงานสาหรับงบประจาปี 2560
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธัน วาคม 2560 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญ ชี รับอนุญ าตแล้ วนัน้ บริ ษั ทฯ ขอเรี ย นชี แ้ จงผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2559 ดังนี ้
1. บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการรักษาพยาบาลสาหรับงบประจาปี 2560 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ น
จานวนเงิน 3,108.04 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 เป็ นจานวนเงิน 2,392.58 ล้ านบาท พบว่า มีรายได้ จากการ
รักษาพยาบาลเพิ่มขึ ้น เป็ นจานวนเงิน 715.47 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนเพิ่มขึ ้น 29.90% เพราะการเพิ่มคลินิกเฉพาะ
ทางและบุคลากรทางการแพทย์ และมีการเพิ่มเงินลงทุนใน รพ.ศิคริ นทร์ หาดใหญ่ เพิ่มขึ ้นอีก 82.34% เมื่อวันที่ 14
พฤศจิกายน 2559 จึงได้ จดั ทางบการเงินรวมโดยมีรายได้ จากการรักษาพยาบาลจากบริ ษัทย่อย
สาหรับงวดปี 2559 ตังแต่
้ 14 พ.ย.- 31 ธ.ค. 2559 จานวน 84.35 ล้ านบาท เปรี ยบเทียบ
สาหรับงวดปี 2560 ตังแต่
้
1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2560 จานวน 633.88 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 549.53 ล้ านบาท
2. บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีต้นทุนในการรักษาพยาบาลสาหรับงบประจาปี 2560 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ น
จ านวนเงิ น 2,274 ล้ า นบาท เมื่ อ เที ย บกับ ปี 2559 เป็ นจ านวนเงิ น 1,735 ล้ า นบาท พบว่ า มี ต้ นทุ น ในการ
รักษาพยาบาลเพิ่มขึ ้น 539 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนเพิ่มขึ ้น 31.07% แต่เมื่อเปรี ยบเทียบสัดส่วนของต้ นทุนในการ
รักษาพยาบาล เทียบกับรายได้ จากการรักษาพยาบาลสาหรับงบประจาปี 2560 เท่ากับ 73.17% เปรี ยบเทียบกับงบ
ประจาปี 2559 เท่ากับ 72.53% พบว่า คิดเป็ นสัดส่วนเพิ่มขึ ้น 0.64%
3. บริ ษั ทฯ และบริ ษัทย่อย มีกาไรสุทธิ สาหรับ งบประจาปี 2560 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ นจานวนเงิ น
162.71 ล้ านบาท หรื อกาไรต่อหุ้น เท่ากับ 1.08 บาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2559 ที่มีกาไรสุทธิเป็ นจานวน
เงิน 189.71 ล้ านบาท หรื อกาไรต่อหุ้นเท่ากับ 1.53 บาท พบว่า ลดลงเป็ นจานวนเงิน 27.00 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วน
ลดลง 14.23% เกิดจากผู้เชี่ยวชาญอิสระประเมินราคายุติธรรม รพ.ศิคริ นทร์ หาดใหญ่ พบว่ามีมูลค่าตามบัญชีที่

เพิ่มขึ ้น ดังนันบริ
้ ษัทฯจึงได้ รับรู้ รายการเงินลงทุนเดิม สัดส่วน 11.77% ตามวิธีส่วนได้ เสียและบันทึกบัญชีในหมวด
กาไรที่ยงั ไม่เกิดจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน ในงบกาไรขาดทุน โดยเปรี ยบเทียบ
สาหรับงวดปี 2559 กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน เป็ นเงิน 66.69 ล้ านบาท
สาหรับงวดปี 2560
---------ไม่มีรายการนี ้-------เป็ นเงิน - ล้ านบาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเผยแพร่ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบโดยทัว่ กัน จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยนั ต์ โคจรโรจน์)
เลขานุการบริ ษัทและรองกรรมการผู้จดั การใหญ่

