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  แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2559 (แบบ 56-1) 
  
 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

นโยบายและความมุ่งมั่นของโรงพยาบาลไทยนครินทร์  

ด้วยวิสยัทศัน์ของการมุง่สูค่วามเป็นเลศิทางการรักษาพยาบาลและบริการ ที่เป็นการเร่ิมต้นของแผนยทุธศาสตร์ 

เมื่อกวา่ 23 ปีที่แล้ว  โรงพยาบาลไทยนครินทร์ได้มีการพฒันามาตรฐานการรักษาพยาบาลและบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การพฒันาบคุลากรเพื่อรองรับความต้องการของผู้ ใช้บริการภายในประเทศและกลุม่ประเทศ AEC รวมทัง้ประเทศอื่นๆ 

ด้วย 

นโยบายของโรงพยาบาลไทยนครินทร์คือ  การยกระดบัมาตรฐานการรักษาพยาบาลและการบริการให้เทียบเท่า

กบัโรงพยาบาลชัน้น าในใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร เพื่อลดข้อจ ากดัเร่ืองการคมนาคมในชัว่โมงเร่งดว่น โดยเฉพาะ

กรณีของผู้ ป่วยฉกุเฉินและมีความเสีย่งสงูในการเดินทางระยะไกล ให้สามารถเข้าถึงการรักษาที่มีความพร้อมด้วยทีมงาน

แพทย์ พยาบาลของสาขาโรคเฉพาะทางได้อยา่งรวดเร็วและปลอดภยั 

ความมุ่งมัน่ที่จะต้องน าพาโรงพยาบาลไทยนครินทร์ไปสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงด้วยการอยู่ร่วมกันในสงัคม

อย่างสมดุลย์  โรงพยาบาลไทยนครินทร์ขอตัง้ปณิธานที่จะให้ความส าคญัในการท าหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของ

สงัคมที่มีคณุภาพภายใต้คติพจน์วา่ “อบอุน่ มัน่ใจ ท่ีไทยนครินทร์” ดงันี ้

1. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ มุง่มัน่ ทุม่เทในการพฒันาการรักษาพยาบาลให้มีคณุภาพ และสามารถเข้าถึงได้อย่าง
รวดเร็วด้วยคา่ใช้จ่ายที่เป็นธรรม 

2. การสร้างสรรค์และพฒันาบคุลากรรุ่นใหม่  เพื่อเป็นอนาคตของโรงพยาบาลฯ ที่ก าลงัเจริญเติบโตอยู่ในขณะนี ้
และตอ่ไป  
 

1.1 วิสัยทัศน์  
 Thainakarin…The Hospital you can trust. 

 “กว่า 2 ทศวรรษที่โรงพยาบาลไทยนครินทร์ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ด้วยการดแูลรักษาที่มีคุณภาพ 
มาตรฐานระดบัสากล การให้บริการที่อบอุ่นดุจญาติมิตรในราคาที่เป็นธรรม บริหารจัดการโปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
บคุลากรมีความสขุ” 

 
1.2 พันธกิจ 

- พฒันาบคุลากรให้มีคณุภาพ มีความสขุและภาคภมูิใจในองค์กร 
- พฒันาคณุภาพการดแูลรักษาด้วยมาตรฐานระดบัสากล 
- พฒันาองค์กรก้าวหน้าอยา่งตอ่เนื่องและมัน่คง 
- พฒันาการบริการท่ีอบอุน่ ประทบัใจดจุญาติมิตร 
- บริหารจดัการด้วยหลกัธรรมาภิบาล 
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  แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2559 (แบบ 56-1) 
  
 

1.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

ปี 2554 เปิดให้บริการคลนิิกตบั ทางเดินน า้ดีและตบัออ่น 

รางวลัแหง่ความภาคภมูิใจได้แก่ 
 HA-Hospital Re-Accreditation 
 รางวลัรัษฎากรพิพฒัน์ ประจ าปี 2554 # 1 
 รางวลั Platinum Award Hospital Quality 2011 จากบริษัท เอไอเอ จ ากดั 
 รางวลั Tokio Marine Taiyou Award 2011  

จากบริษัทโตเกียวมารีน ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2555 ขยายพืน้ท่ีศนูย์ตรวจสขุภาพและศนูย์หวัใจครบวงจร 
ปี 2556 เปิดศนูย์ทางเดินอาหารและศนูย์เบาหวานและตอ่มไร้ทอ่ 

รางวลัและความภาคภมูิใจได้แก่ 
 HA-Hospital Re-Accreditation # 2 
 รางวลั Eat Safe Eat Smart Award จากสถาบนัอาหาร กระทรวงอตุสาหกรรม 
 รางวลัประกาศเกียรติคณุผู้ท าคณุประโยชน์ด้านแรงงาน จากกระทรวงแรงงาน 

ปี 2557 เปิดศนูย์เลสคิ และศนูย์โรคเต้านม 

รางวลัและความภาคภมูิใจได้แก่ 
 สดุยอดหุ้นสร้างผลตอบแทน จากตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 
 รางวลั Platinum Award Hospital Quality 2014 จากบริษัท เอไอเอ จ ากดั 
 รางวลั Allianz Ayudha Hospital Service Awards 2014 

จากบมจ.อลอินัซ์ อยธุยาประกนัชีวิต 
 เกียรติบตัร Continuous Excellent Quality จากส านกัมาตรฐานห้องปฏิบตัิการ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ 
 ใบรับรองมาตรฐานการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการจาก

กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 

ปี 2558 เปิดคลนิิกสมองและระบบประสาท 

รางวลัและความภาคภมูิใจได้แก่ 
 รางวลั Tokio Marine Taiyou Award 2015 

จากบริษัท โตเกียวมารีน ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ปี 2559 เปิดศนูย์สมองและระบบประสาท 

รางวลัและความภาคภมูิใจได้แก่ 
 HA-Hospital Re-Accreditation # 3 
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1.4 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 
- ไมม่ี 

 

1.5 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 
- ไมม่ี 

 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน) ตัง้อยูเ่ลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบาง

นา กรุงเทพมหานคร เปิดให้ด าเนินการเมื่อวนัที่ 14 มิถุนายน 2536 ภายใต้ช่ือ “โรงพยาบาลไทยนครินทร์”  ได้รับ

ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทรับผู้ ป่วยไว้ค้างคืน  เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในย่านกรุงเทพฯ 

ตะวนัออก  ให้บริการรักษาพยาบาลทัง้ผู้ ป่วยใน  ผู้ ป่วยนอก  และผู้ ป่วยฉกุเฉิน  ตลอด  24 ชัว่โมง โดยมีแพทย์ผู้ เช่ียวชาญ

หลากหลายสาขา พร้อมเคร่ืองมืออปุกรณ์ทางการแพทย์ที่ทนัสมยั ได้มาตรฐาน นอกจากนีย้งัให้บริการตรวจสขุภาพทัง้ใน

และนอกสถานที่    ปัจจุบนัโรงพยาบาลฯ มีแพทย์ประจ า และแพทย์นอกเวลา ประมาณ  358 คน  บคุลากรในฝ่ายการ

พยาบาลประมาณ 569 คน  มีเตียงส าหรับผู้ ป่วยใน 190 เตียง และสามารถรองรับบริการผู้ ป่วยนอกได้ 2,000 คนตอ่วนั  มี

บริการคลินิกนอกเวลาจนถึงเวลา  22.00 น.การให้บริการสามารถแบ่งสัดส่วนตามประเภทผู้ ป่วยที่เข้ามารับการ

รักษาพยาบาลเป็น 2 ประเภท ได้แก่ผู้ ป่วยนอก หรือ OPD คิดเป็นร้อยละ 59 และผู้ ป่วยใน หรือ IPD คิดเป็นร้อยละ 41 

ของรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล  
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โครงสร้างรายได้ 

 

2.1ลักษณะของผลิตภณัฑ์และบริการ 

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ มีการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ ป่วยนอก ดงันี ้

1. ศนูย์หวัใจ 14.คลนิิกสราญรมย์   

2. ศนูย์กระดกูและข้อ   15.คลนิิกตบัทางเดินน า้ดีและตบัออ่น 

3. ศนูย์มะเร็งโฮลสิติค 16. แผนกอายรุกรรม 

4. ศนูย์โรคเต้านม 17. แผนกศลัยกรรม 

5. ศนูย์ไตเทียม 18. แผนกกมุารเวชกรรม 

6. ศนูย์ตรวจสขุภาพ 19. แผนกสตูินรีเวช 

7.ศนูย์ผิวหนงัและเลเซอร์ 20. แผนกห ูคอ จมกู 

8. ศนูย์ทนัตกรรม 21.แผนกวิเคราะห์โรค 

9. ศนูย์ทางเดินอาหาร 22.แผนกรังสวีินิจฉยั 

10.ศนูย์เลสคิ 23.แผนกกายภาพบ าบดั 

11.ศนูย์เบาหวานและตอ่มไร้ทอ่ 24.แผนกจกัษุ 

12. ศนูย์สมองและระบบประสาท  25.แผนกฉกุเฉิน 

13. คลนิิกแพทย์แผนจีน   
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ห้องส าหรับให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย มีดังนี ้

1.  ห้องผา่ตดั (OR) 5.   ห้องปฏิบตัิการสวนหวัใจ (Cath Lab)    

2.  ห้องวิสญัญี (Anes) 6.   หออภิบาลผู้ ป่วยหนกัโรคหวัใจ (CCU) 

3.  ห้องคลอด (LR) 7.   แผนกทารกแรกเกิด (Nursery) 

4.  หออภิบาลผู้ ป่วยหนกั (ICU) 8.   หอผู้ ป่วยใน (Ward) 

นอกจากบริการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลฯ จดัให้มีร้านค้าและสิง่อ านวยความสะดวก

ภายในโรงพยาบาลฯ ได้แก่  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสงู  ร้านสะดวกซือ้ 24 ชม. ร้านดอกไม้  ร้านเสริมสวย  ร้านกาแฟ

และเบเกอร่ี ร้านเสือ้ผ้าเด็ก ร้านแวน่ตา ศนูย์อาหาร ห้องพระและห้องละหมาด เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ ป่วยและ

บคุคลทัว่ไปขณะท่ีใช้บริการในโรงพยาบาลฯ 

 
2.2ปริมาณการให้บริการ 

อตัราการใช้บริการของผู้ ป่วยประเมินจากความสามารถในการให้บริการจริง เปรียบเทียบกบัศกัยภาพการให้บริการ

สงูสดุ โดยแยกเป็นกลุ่มผู้ ป่วยนอกและผู้ ป่วยใน ทัง้นี ้จะเห็นว่าอัตราการใช้บริการของโรงพยาบาลฯ เพิ่มสงูขึน้และมี

แนวโน้มเพิ่มสงูขึน้ในอนาคต เป็นผลมาจากความสะดวกสบายในการเข้าถึงการบริการและความมัน่ใจในคณุภาพการ

รักษาพยาบาลท่ีมีอตัราเพิ่มสงูขึน้ 

 

2.3 การตลาดและการแข่งขัน 

ภาพรวมธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของไทย 
ธนาคารโลกคาดการณ์วา่เศรษฐกิจของไทยจะขยายตวัในอตัราร้อยละ 2.5 ในปีพ.ศ. 2559 หลงัจากเติบโตที่ร้อยละ 

2.8 ในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยและการสง่ออกที่ยงัคงชะลอตวัลง เศรษฐกิจไทยมี
สญัญาณที่จะฟืน้ตวัและมีการปฏิรูปเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นสว่นส าคญัที่สร้างโอกาสใหม่ ๆ ในการเติบโตทาง
เศรษฐกิจโดยมีการทอ่งเที่ยวและนโยบายทางการคลงัเป็นตวัขบัเคลือ่นเศรษฐกิจที่ส าคญั 
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ทางด้านธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของไทย มีรายงานวิจยัจากสถาบนัวิจยัระบวุ่า ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในปี 
2559 โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่พึ่งพารายได้จากกลุ่มลกูค้าคนไทยเป็นหลกัจะมีสญัญาณการแข่งขนัที่รุนแรงขึน้ แม้ว่า
ก าลงัซือ้ของลกูค้ายงัไมฟื่น้ตวัอยา่งชดัเจน ซึง่สวนทางกบัอตัราคา่รักษาพยาบาลท่ีมีแนวโน้มปรับเพิ่มสงูขึน้ตามล าดบั 

จากภาวะเศรษฐกิจดงักลา่วที่ส่งผลต่อความสามารถในการซือ้ที่จ ากัด ในขณะที่ค่ารักษาพยาบาลมีการปรับ
สงูขึน้ในอตัราร้อยละ 5-8 ต่อปีโดยเฉลี่ยสง่ผลให้ลกูค้าบางกลุม่ เช่น กลุม่คนวยัท างานและมีรายได้ปานกลางที่ต้องจ่าย
ค่ารักษาพยาบาลเอง อาจจ าเป็นต้องหาทางเลือกโดยหันไปใช้บริการในโรงพยาบาลที่ค่ารักษาพยาบาลถูกกว่า
โรงพยาบาลท่ีเคยใช้บริการ หรือเลือกใช้สิทธิการรักษาพยาบาลของภาครัฐ หรือแม้แต่การหาซือ้ยาจากร้านขายยาทัว่ไป
มารับประทานเอง 

นอกจากนี ้กระแสใส่ใจดูแลสุขภาพที่ยังคงด ารงอยู่และมีแนวโน้มที่สูงขึน้ตามล าดับ บวกกับอัตราค่า
รักษาพยาบาลท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ท าให้ลกูค้าหนัมาบริหารจดัการความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยโดยการซือ้ประกนัสขุภาพ
กนัมากยิ่งขึน้  

แม้มีข้อจ ากดัด้านคา่ใช้จา่ย ด้านความสามารถในการเข้าถึงแหลง่การรักษาที่มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล แต่
ด้วยความต้องการมีคณุภาพชีวิตที่ดีจากการที่มีสขุภาพแข็งแรง  ท าให้ประชาชนโดยทัว่ไปในปัจจุบนัใส่ใจดูแลสขุภาพ
มากขึน้และแสวงหาทางเลอืกในการใช้บริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลท่ีสามารถตอบสนองข้อจ ากดัเหลา่นีไ้ด้ 

 
จุดเด่นในการด าเนินงาน 
 

ตลอดระยะเวลา 23 ปีแห่งการให้บริการการรักษาพยาบาล ท่ามกลางความผนัผวนทางเศรษฐกิจของโลกและ
ของประเทศ คณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ได้ให้ความส าคัญกับการลงทุนทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 
ควบคูไ่ปกบัการดแูลผลประโยชน์ของนกัลงทนุอยา่งเหมาะสม มีการท างานภายใต้หลกัธรรมาภิบาลอยา่งตอ่เนื่อง บริษัทฯ 
ยงัมุ่งด าเนินนโยบายการบริหารตามวิสยัทศัน์และปรัชญาในการด าเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป่ียมไปด้วย
ความรับผิดชอบและยงัคงรักษาไว้ซึง่คณุภาพของการรักษาพยาบาลท่ีได้มาตรฐาน นอกจากนี ้บริษัทฯ ตระหนกัถึงปัญหา
ทางเศรษฐกิจที่อาจสง่ผลตอ่การดแูลและสนบัสนนุด้านสาธรณสขุต่อประชาชนทัว่ไป บริษัทฯ จึงได้จดักิจกรรมเพื่อสงัคม
และความรับผิดชอบตอ่สงัคมเพื่อการอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งยัง่ยืนขึน้มา    

ในช่วงปี 2558-2559 บริษัทฯ ได้มีการพฒันาศกัยภาพทางการรักษาพยาบาลและจุดเด่นในการบริการโดย
มุง่เน้นความเป็นเลศิในด้านการรักษาพยาบาลและเชิงวิชาการดงันี  ้

1. บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และส่วนสนับสนุนอื่นๆ ที่ประสานการท างานภายใต้มาตรฐานและวฒันธรรม
คณุภาพ การคดัสรรแพทย์เฉพาะทางที่มีคณุภาพตรงตามนโยบายเพื่อรองรับการให้บริการคือจุดเด่นของบริษัทฯ ที่
มุ่งเน้นให้ผู้ ป่วยและผู้ ใช้บริการสามารถเข้าถึงการรักษาที่ได้มาตรฐานที่มีความเฉพาะทาง มีการวางแผนและการ
ประสานงานระหวา่งแพทย์ พยาบาล และสหสาขาวิชาชีพ ภายใต้มาตรฐานสากล  

2. ความพร้อมในการให้บริการฉุกเฉินตลอด 24 ชั่ วโมงด้วยความสะดวกในการเข้าถึงของโรงพยาบาลไทย
นครินทร์  เมื่อเปรียบเทียบกบัโรงพยาบาลอื่น ๆ ในพืน้ท่ีใกล้เคียงโรงพยาบาลฯ จึงได้พฒันาศนูย์การรักษาเพื่อรองรับ
บริการฉกุเฉินโดยเฉพาะในโรคที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการดแูลเร่งดว่นส าคญัสองประการด้วยกนัดงันี  ้

 
 



 
 

8 

  แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2559 (แบบ 56-1) 
  
 

 ศูนย์หัวใจฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง 
เป็นศนูย์ที่โรงพยาบาลไทยนครินทร์เปิดด าเนินการมาตัง้แต่ปี 2548 เพื่อรองรับผู้ ป่วยฉกุเฉินด้วยทีมแพทย์และสหวิชาชีพ
ด้านหวัใจและอปุกรณ์ทางการแพทย์ที่ทนัสมยัตอ่การวินิจฉยัที่แมน่ย า 
 

 ศูนย์สมองและระบบประสาทฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง 
เพื่อรองรับผู้ ป่วยให้พ้นจากนาทีวิกฤตโดยได้รับการรักษาทนัทีในกรณีหลอดเลือดสมองแตก เส้นเลือดสมองอดุตนั ด้วย
ทีมงานแพทย์ทางสมองที่มีความเช่ียวชาญ  กระบวนการสง่ต่อผู้ ป่วยที่รวดเร็วและเป็นมืออาชีพ พร้อมด้วยเคร่ืองมือและ
อปุกรณ์ที่มีศกัยภาพสงู สามารถช่วยชีวิตที่ครบครัน  เพื่อการวินิจฉยัที่รวดเร็ว แมน่ย า และปลอดภยั  

 
3. มีการรักษาพร้อมการพัฒนาในแผนกและศูนย์ต่างๆ ให้มีศกัยภาพอยา่งตอ่เนื่องอยา่งเป็นองค์รวม  ดงันี ้

 การให้ความส าคญัต่อการพฒันาของบคุลากร ทัง้ด้านทกัษะและจิตใจอย่างต่อเนื่อง  เพื่อความพร้อมในการ
ให้บริการภายใต้วฒันธรรมคณุภาพ  

 การบริหารจดัการทรัพยากรบคุคลซึง่เป็นกลไกส าคญัในการขบัเคลือ่นองค์กรไปสูผ่ลประกอบการด้วยความเป็น
ธรรม  มีความมุง่มัน่ในการให้บริการ  โดยมุง่มัน่ท่ีจะให้ผู้มาใช้บริการได้รับความพึงพอใจสงูสดุทัง้ด้านคณุภาพ
และความคุ้มคา่ราคา โรงพยาบาลฯ จึงยึดหลกัในการรักษาพยาบาลและบริการด้วยมาตรฐานคณุภาพ ทกัษะ
กระบวนการตา่งๆ รวมถึงการใช้วสัด ุอปุกรณ์ ยา เวชภณัฑ์ และเทคโนโลยีด้านการแพทย์ที่ทนัสมยั สะอาด และ
ปลอดภยั   
 

4. การพัฒนาคุณภาพทัง้ด้านการรักษาพยาบาลและบริการอย่างต่อเน่ือง 
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ยึดมัน่แนวทางการดแูลผู้ ป่วยด้วยคณุภาพและใส่ใจอย่างต่อเนื่อง โดยใช้มาตรฐาน

โรงพยาบาลและบริการสขุภาพ ฉบบัเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบตัิ ครบ 60 ปี (ฉบบัปรับปรุงมกราคม 2558) 

ของสถาบนัรับรองคณุภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  ซึ่งมาตรฐานฉบบันีไ้ด้รับการรับรองจากองค์กรสากล 

คือ The International Society for Quality in Health Care (ISQua) เป็นสิ่งที่ช่วยให้โรงพยาบาลที่ได้รับการรับรอง

ตามมาตรฐานฉบบันี ้มัน่ใจได้ว่ามาตรฐานดงักลา่วสอดคล้องกบัเกณฑ์สากล  โดยโรงพยาบาลฯ ได้รับการรับรอง

คณุภาพจากสถาบนัรับรองคณุภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในปี 2545 ซึง่นบัเป็นโรงพยาบาลในล าดบัต้นๆ 

ที่ได้ผา่นการรับรองคณุภาพนี ้ 

 ในปี 2556 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ครัง้ที่  2(Re-

accreditation # 2) วนัที่ 28 มิถนุายน 2556 - 27 มิถนุายน 2559 และในปี 2558 ได้มีการปรับปรุงมาตรฐาน

โรงพยาบาลและบริการสขุภาพ ฉบบัเฉลมิพระเกียรติฉลองสริิราชสมบตัิ ครบ 60 ปี (ฉบบัปรับปรุงเมษายน 2558)อีก

ครัง้ซึ่งโรงพยาบาลไทยนครินทร์ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ครัง้ที่ 3 (Re-accreditation            

# 3) ด้วยมาตรฐานดงักลา่ว เมื่อวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2559  

 

 

 



 
 

9 

  แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2559 (แบบ 56-1) 
  
 

2.4 การจัดหาผลติภณัฑ์หรือบริการ 

บุคลากรทางการแพทย์ 

 บริษัทฯ มีนโยบายในการจดัหาแพทย์ที่มีความเช่ียวชาญแต่ละสาขา  รวมถึงบคุลากรทางการแพทย์อื่นๆ  เช่น

พยาบาล เป็นต้น เพื่อให้บริการผู้ ป่วยได้อย่างครอบคลมุและมีคณุภาพ  โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ  สามารถจัดหาบุคลากร

ทางการแพทย์ผู้ เช่ียวชาญมาร่วมงานอยา่งต่อเนื่อง  และมีนโยบายรักษาบคุลากรทางการแพทย์โดยก าหนดค่าตอบแทน

และสวสัดิการท่ีเหมาะสม   การสร้างบรรยากาศและสิง่แวดล้อมในองค์กรที่ดี   สนบัสนนุให้มีการจดัประชมุวิชาการแพทย์   

มีการจดัอบรมส าหรับแพทย์ พยาบาล และบคุลากรทางการแพทย์อย่างสม ่าเสมอ  เพื่อพฒันาความรู้ด้านการแพทย์ให้มี

ความทนัสมยัและมีความปลอดภยัตอ่ผู้ รับบริการ 

 
การจัดหายาและเวชภณัฑ์ 

 ยาและเวชภณัฑ์ถือเป็นวตัถุดิบที่ส าคญัมากส าหรับธุรกิจโรงพยาบาล  ดงันัน้ บริษัทฯ จึงให้ความส าคญัและ

ปฏิบตัิอย่างรัดกุมทุกกระบวนการตัง้แต่การสัง่ซือ้ยา  ซึ่งมีคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกยา ประกอบด้วยแพทย์    

เภสชักร  ฝ่ายจดัซือ้  มีหน้าที่ดแูลการจดัหายาอยา่งเหมาะสมรวมถึงกระบวนการควบคมุสนิค้าคงคลงั 

 ปริมาณการสัง่ซือ้เกือบทัง้หมดของบริษัทฯ  เป็นการสัง่ซือ้ภายในประเทศ   จึงไม่มีปัญหาการขาดแคลนยาและ

เวชภณัฑ์ นอกจากนีบ้ริษัทฯ  มีระบบการบริหารจดัการในการจดัซือ้ และการบริหารจดัการสินค้าคงคลงัที่มีประสิทธิภาพ

ซึง่รวมถึงการประเมินความเหมาะสมในด้านราคา ประสทิธิภาพ และคณุภาพของสนิค้า  เพื่อให้เพียงพอกบัความต้องการ 

 
อุปกรณ์และเคร่ืองมอืทางการแพทย์ 

 ปัจจุบันความซับซ้อนของโรคมีมากขึน้  จ าเป็นต้องมีอุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อ

ให้บริการผู้ ป่วยอยา่งมีคณุภาพ  ทัง้นี ้การลงทนุเร่ืองดงักลา่วเป็นการลงทนุท่ีคอ่นข้างสงู   บริษัทฯ จึงมีการพิจารณาอย่าง

รอบคอบถึงความจ าเป็นและคณุภาพของอปุกรณ์และเคร่ืองมือเหลา่นัน้  เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอและสอดคล้องกบัความ

ต้องการที่ผา่นมาบริษัทฯ จะสัง่ซือ้ผา่นผู้แทนจ าหนา่ยในประเทศไทย  ซึง่มีการก าหนดราคาซือ้ขายที่แนน่อน              และ

มีข้อตกลงเก่ียวกบัการใช้บริการหลงัการขายอย่างชดัเจน  เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อการใช้งานให้มาก

ที่สดุ    

 

3. ปัจจัยความเส่ียง 

ปัจจยัความเสีย่งในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จ าแนกได้ ดงันี ้

3.1 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ 
 การประกอบธุรกิจโรงพยาบาลมีความจ าเป็นต้องใช้บุคลากรด้านการแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ และมี
ความเช่ียวชาญทัง้แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสชักร และเจ้าหน้าที่เทคนิคต่างๆ บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงที่จะขาดแคลน
บุคลากรวิชาชีพเหล่านี ้  รวมถึงการที่จะสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญ เช่น แพทย์เฉพาะทาง มาประจ าที่
โรงพยาบาลไทยนครินทร์  หรือศูนย์เฉพาะทางต่างๆ ที่มีหรือที่ก าลงัจะเปิดใหม่ เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึน้ของ
โรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลรัฐ ดงันัน้ บริษัทฯ ยงัคงยึดมัน่ในนโยบายในการคงไว้ซึ่งการรักษาความสมัพนัธ์อนัดี
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กบัแพทย์ผู้ เช่ียวชาญสาขาตา่ง ๆ  รวมถึงการอ านวยความสะดวกและความคลอ่งตวัในการตรวจรักษา ไม่ว่าจะเป็นด้าน
สถานท่ี อปุกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ และสง่เสริมการพฒันาความรู้และทกัษะแก่บคุลากรอย่างต่อเนื่อง โดยการ
สง่ไปศึกษาอบรมในหลกัสตูรใหม่ ๆ อยู่เสมอการจัดให้มีสวสัดิการ   ค่าตอบแทน  และสภาพแวดล้อมในการท างานที่
เหมาะสม   มุ่งสร้างขวญัและก าลงัใจเพื่อสร้างความผูกพนัระหว่างบุคลากรและองค์กรได้ในระยะยาว ซึ่งสามารถลด
ปัญหาดงักลา่วลงไป 
 

3.2  ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจโรงพยาบาล  
ปัจจุบันการด าเนินธุรกิจและการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศมีการแข่งขันทัง้จาก

โรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนที่สงูขึน้ โดยเหตนุี ้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต่างใช้กลยุทธ์การแข่งขนัทัง้ในด้าน
ราคา ด้านคณุภาพการให้บริการและความเช่ียวชาญทางการแพทย์  เพื่อรักษาฐานลกูค้าเดิมและพยายามหากลุม่ลกูค้า
ใหม ่ ซึง่มีความเสีย่งที่ท าให้บริษัทฯ อาจสญูเสยีลกูค้าไปให้แก่โรงพยาบาลอื่น  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือกับการแข่งขนัเพื่อรักษาฐานลกูค้าและเพื่อความเป็น
โรงพยาบาลชัน้น าในเขตกรุงเทพฯ ด้านตะวนัออก บริษัทฯ ได้มีการลงทนุในอปุกรณ์ทางการแพทย์และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทนัสมยั  การน าเสนอสทิธิประโยชน์ที่เพิ่มขึน้จากการเป็นสมาชิกของโรงพยาบาลไทยนครินทร์  นอกจากนี ้ยงั
มีการยกระดบัสิ่งอ านวยความสะดวก ปรับปรุงและขยายพืน้ที่เพื่อรองรับการบริการทัง้ผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอก เพื่อให้
ผู้ รับบริการได้รับประโยชน์สงูสดุ 

 
3.3  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ 
จากการที่บริษัทฯ    ไม่ได้เข้าโครงการประกนัสงัคมและโครงการหลกัประกนัสขุภาพ    เป็นเหตผุลหนึ่งที่สง่ผล

ต่อจ านวนผู้ ใช้บริการของโรงพยาบาล เมื่อเปรียบเทียบกบัโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ  แต่บริษัทฯ ยงัคงตระหนกัถึ ง
ความเสีย่งดงักลา่วเสมอ  ด้วยเหตนุี ้บริษัทฯ จึงยงัคงมีนโยบายมุง่เน้นท่ีจะพฒันาการบริการรักษาพยาบาลและการเอาใจ
ใสด่แูล เพื่อให้ผู้ ใช้บริการเกิดความพึงพอใจในระดบัสงูสดุซึ่งจะเป็นทางเลือกในสิ่งที่ดีกว่าของผู้ ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ  ได้มีการพิจารณาถึงการเข้าร่วมบางโครงการกบัหน่วยงานของรัฐเช่นกนั  เช่น กรณีการล้างไต บริษัทฯ ได้เปิด
โครงการให้ผู้ ป่วยสามารถใช้สิทธิเบิกค่าล้างไตกับประกันสังคมหรือกับหน่วยงานราชการได้  เปิดโครงการกับ
กรมบญัชีกลางเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้สทิธิเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ ป่วยใน กรณีนดัผา่ตดัลว่งหน้า เป็นต้น  
 

3.4ความเสี่ยงเร่ืองการเช่าที่ดิน  
 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ตัง้อยู่บนที่ดินที่บริษัทฯ ท าสญัญาเช่าระยะยาว 30 ปี กับสภากาชาดไทยซึ่งจะครบ
อายสุญัญาในวนัท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เนื่องจากการครบก าหนดอายสุญัญาที่ใกล้เข้ามาทกุขณะ ทางบริษัทฯ และ
ผู้บริหารได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้ด าเนินการติดต่อขอต่อสัญญาเช่าที่ดินและอาคารโรงพยาบาลกับ
สภากาชาดไทยแล้ว ซึ่งขณะนีอ้ยู่ระหว่างเจรจาและคาดว่าจะต่อสัญญาเช่าที่ดินและอาคารออกไปอีก  25 – 30 ปี ใน
อตัราคา่เช่าและคา่ตอบแทนที่เหมาะสมตามที่ทัง้สองฝ่ายตกลงร่วมกนั และมีแนวโน้มที่ดีในการเจรจาที่จะต่อสญัญาเช่า
ที่ดินและอาคารดงักลา่ว   ท่ีผา่นมาบริษัทฯ มีสมัพนัธภาพอนัดีกบัสภากาชาดไทย และปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่างๆ ที่ระบไุว้
ในสญัญาอยา่งเคร่งครัด รวมทัง้การให้ความสนบัสนนุและเข้าร่วมกิจกรรมกบัสภากาชาดไทยมาโดยตลอด 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้รับโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินด้านข้างและด้านหลงับริษัทฯ (รวมเนือ้ท่ีดินประมาณ 16 - 3-19.5 
ไร่) ท่ีประมลูซือ้กบั บริษัท บริหารสนิทรัพย์ สขุมุวิท จ ากดั เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   
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4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ  

สินทรัพย์หลกั 

 บริษัทฯ มีที่ดินเป็นของตนเองมีเนือ้ที่ดิน 16 ไร่ 3 งาน 19.5 ตารางวา ที่ตัง้อยู่ติดกบัโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 
ปัจจุบนับริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาและเตรียมการถึงความเป็นไปได้ของการใช้ประโยชน์ในที่ดินดงักลา่ว เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุแก่กิจการของบริษัทฯ  และบริษัทฯ มีสิทธิการเช่าที่ดินซึ่งปัจจุบนับริษัทฯ ได้เช่าจากสภากาชาดไทยเพื่อ
เป็นที่ตัง้ของโรงพยาบาลและเป็นที่ท าการส านกังานใหญ่ของบริษัทฯ ในปัจจุบนั ตัง้อยู่เลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด 
กม.3.5  แขวงบางนา  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 มีพืน้ท่ีทัง้สิน้ 6 ไร่ 2 งาน 42 ตารางวา มีอายกุารเช่า 30 ปี นบั
จากวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2531 ถึงวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 ปัจจบุนัสญัญาเช่ามีอายเุหลอื 2 ปี  
 

ทัง้นี ้ ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559  บริษัทฯ มีสนิทรัพย์หลกั ดงันี ้
(หนว่ย: ล้านบาท) 

 
หมายเหตุ :อาคารโรงพยาบาลประกอบด้วยอาคารใหญ่ 2 หลงั อาคารหน้าสงู 14 ชัน้ และอาคารหลงัสงู 7 ชัน้ มีพืน้ที่ใช้

สอยทัง้สิน้ 64,325 ตารางเมตร และในวนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 1 มกราคม 2560 บริษัทฯ ได้ท าประกนัภยัอาคารและ

อปุกรณ์โดยมีวงเงินประกนัทัง้สิน้ 800 ล้านบาท ผู้ รับประโยชน์จากการประกนั คือบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั 

(มหาชน) 
นโยบายเงนิลงทุน 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ไมไ่ด้ลงทนุในบริษัทใดๆ แตอ่ยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายลงทนุในกิจการท่ี

เก่ียวเนื่องและสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจโรงพยาบาล       

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
เนื่องจากปัจจุบนัเป็นที่รับรู้กนัว่ามีข้อพิพาทและคดีความระหว่างผู้ ป่วยกบัโรงพยาบาล และแพทย์เพิ่มมากขึน้  

อีกทัง้ประชาชนก็ได้รับรู้ข่าวสารเก่ียวกับกฎหมายใหม่หลายฉบับที่ได้ออกมารับรองคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และเอือ้
ประโยชน์ให้กับผู้ ป่วยหรือผู้บริโภคมากยิ่งขึน้  เช่น พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ. 2550พระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาความคดีผู้บริโภค  พ.ศ. 2551 เป็นต้น รวมถึงข้อก าหนดของแพทยสภาเก่ียวกบัการโฆษณาของสถานพยาบาลที่
เข้มงวดมากขึน้ ท าให้สถานพยาบาล  แพทย์ และพยาบาล  ต้องระมดัระวงัและรอบคอบในทุก ๆ  ด้านที่เก่ียวข้องกับ
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ผู้ ป่วยและผู้ ใช้บริการ   ดงันัน้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงอนัจะน ามาซึ่งข้อพิพาททางกฎหมาย  บริษัทฯ จึงยึดถือ
นโยบายในการเจรจาและประนีประนอมเป็นส าคญั โดยจะท าการชีแ้จงและปรับความเข้าใจ ถึงแม้ว่าปัญหาที่เกิดขึน้จะมี
สาเหตจุากความคาดหวงัของผู้ใช้บริการก็ตาม นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีนโยบายในการจดัการด้านตา่ง ๆ ที่มีความเสีย่งใน
ด้านกฎหมายให้รัดกมุมากยิ่งขึน้  

ส าหรับในช่วงที่ผา่นมาบริษัทฯ มีข้อพิพาททางกฎหมายอยู่บ้าง แต่ก็ไม่สง่ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจอย่างมี
นยัส าคญั และไมก่ระทบตอ่สนิทรัพย์ของบริษัทฯ แตอ่ยา่งใด 

 

6. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 

6.1 ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมลูบริษัท   บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน) หรือ “โรงพยาบาลไทยนครินทร์” 

ประเภทธุรกิจ  บริษัท โรงพยาบาลเอกชน (สถานพยาบาลประเภท รับผู้ ป่วยไว้ค้างคืน) 

สถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่  345 ถนนบางนา-ตราด กม.3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

เลขทะเบียนบริษัท  0107547000974 

ทนุจดทะเบียน  180 ล้านบาท เป็นหุ้นสามญั 180 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาทเรียกช าระแล้วเต็มมลูคา่ 

เว็บไซต์/อีเมล  www.thainakarin.co.th /E-mail : info@thainakarin.co.th 

โทรศพัท์ /โทรสาร  0 2361 2727 / 0 2361 2777 

6.2 นายทะเบียนหลกัทรัพย์ 

ช่ือส านกังาน บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ที่ตัง้ 93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร10400 
โทรศพัท์ 0 20099000  
โทรสาร 0 20099991  
SET Contact center 0 2009 9999 
Website http://www.set.or.th/tsd 

6.3 ผู้สอบบัญชี 
ช่ือส านกังาน บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั  
ช่ือผู้สอบบญัชี นางสาวกมลทิพย์ เลศิวิทย์วรเทพ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน  4377หรือ 
 นายวชิาติ โลเกศกระว ี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน  4451 หรือ 
 นางสาวศิริวรรณ สรุเทพินทร์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน  4604 
ที่ตัง้ ชัน้ 33  อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 

10110 
โทรศพัท์ 0 2264 0777  
โทรสาร 0 2264 0789   
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  แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2559 (แบบ 56-1) 
  
 

6.4 ผู้ตรวจสอบภายใน  

ช่ือส านกังาน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนติ ิจ ากดั 

ที่ตัง้ 267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร 10800 

โทรศพัท์ 0 25878080  

โทรสาร 0 25860301  
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  แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2559 (แบบ 56-1) 
  
 

 

 

 
ส่วนที่ 2  

การจัดการและการก ากับดูแลกจิการ 
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  แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2559 (แบบ 56-1) 
  
 

1. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

7.1  หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 
บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน  180 ล้านบาท เรียกชําระเตม็มลูคา่แล้ว 180 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 180 ล้านหุ้น

มลูคา่หุ้นละ 1 บาท  
 

7.2  รายชื่อผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ  
 
ณ วนัท่ี   31  กรกฎาคม 2559 มีดงัตอ่ไปนี ้ 

 กลุ่มผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น % สัดส่วนการถอืหุ้น 

1.  บริษัท สยามสนิทรัพย์พฒันา จํากดั  50,000,000 27.77 
2.  นายจตพุร         สหินาทกถากลุ 21,540,000 11.96 
3.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 6,929,975 3.85 
4.  นางแววตา       หลอูารีย์สวุรรณ 4,430,700 2.46 
5.  นายพิจิตต์        วิริยะเมตตากลุ 3,410,000 1.89 
6.  นางนิภาภทัร    สหินาทกถากลุ 3,000,000 1.66 
7.  นายนิวตัศิลป์   ศรีสขุ                 3,000,000 1.66 
8.  นางสาวสาํล ี    พรมมาสม 2,900,000 1.61 
9.  นายเจริญ         มีนสขุ         2,500,000 1.39 
10.  นางหทัยา         มีนสขุ 2,285,500 1.27 

แหล่งข้อมูล:  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (แหง่ประเทศไทย) จํากดั 
 
กลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลตอ่การกําหนดนโยบายการจดัการหรือการดําเนินการของบริษัทฯ อยา่งมีนยัสาํคญั ดงันี  ้

1. กลุ่มครอบครัวสิหนาทกถากุล ถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 16 ประกอบด้วย นายจตุพร   สิหนาทกถากุล             

นายสชุาติ  สหินาทกถากลุ นางนิภาภทัร  สหินาทกถากลุ นายฐิติ  สหินาทกถากุล นายปิติภทัร  สิหนาทกถากุล 

นางสาวอรอารี  สหินาทกถากลุ และนายทศพร  สหินาทกถากลุ 

2. ครอบครัวสหินาทกถากลุ ถือหุ้นและเป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของบริษัท สยามสนิทรัพย์พฒันา จํากดั 

7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 60 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล อย่างไร

ก็ตาม บริษัทฯ อาจกําหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตัราน้อยกว่าอตัราที่กําหนดข้างต้นได้ หากบริษัทฯ มีความจําเป็นที่

จะต้องนําเงินกําไรสทุธิจํานวนดงักลา่วมาใช้เพื่อขยายการดําเนินงานของบริษัทฯ ตอ่ไป 
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  แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2559 (แบบ 56-1) 
  
 

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 3/2559 ได้มีมติอนุมตัิให้เสนอการ

จ่ายเงินปันผลประจําปี 2559(จากผลการดําเนินงานตัง้แต่ 1 สิงหาคม 2558 –31 กรกฎาคม 2559) แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัรา

หุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นเงินจํานวน 117,000,000 บาท (หนึง่ร้อยสบิเจ็ดล้านบาทถ้วน) โดยจะนําเสนอต่อที่ประชุมใหญ่

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 พิจารณาอนมุตัิ 
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  แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2559 (แบบ 56-1) 
  
 

2. โครงสร้างการจัดการองค์กร 
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  แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2559 (แบบ 56-1) 
  
 

8.1  คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 15 ทา่น ดงันี ้

1. นายจตพุร สหินาทกถากลุ ประธานกรรมการ 

2. นพ.เจริญ มีนสขุ กรรมการและประธานฝ่ายแพทย์ 

3. ศ.นพ.เดชา ตนัไพจิตร กรรมการ 

4. ผศ.นพ.ประภาส ธีระกลุ กรรมการ 

5. นายประภทัร สทุธาเวศ กรรมการ 

6. นายสเุมธ เจนเจษฎา กรรมการ 

7. นพ.อาคม วิเชียรศิลป์ กรรมการ 

8. นายฐิต ิ สหินาทกถากลุ กรรมการ 

9. นายปิติภทัร สหินาทกถากลุ กรรมการ 

10. นายนรเทพ สหินาทกถากลุ กรรมการ 

11. นายไกรศกัดิ ์ ขดัคํา กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

12. พล.ต.อ.สวสัดิ ์ อมรวิวฒัน์ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

13. นพ.ปรีดี เหตระกลู กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

14. รศ.นพ.เชิดศกัดิ ์ ธีระบตุร กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

15. ผศ.ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิช กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

เลขานุการบริษัท 

นางสาวยตุยิา หริวงศานภุาพ 

 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท 

ประกอบด้วยกรรมการสองในหกท่านนีล้งลายมือช่ือร่วมกนั ได้แก่ นายจตพุร สิหนาทกถากุล นายแพทย์เจริญ 

มีนสุขนายประภทัร สุทธาเวศ ผศ.นายแพทย์ประภาส ธีระกุล นายแพทย์ปรีดี เหตระกูล และนายฐิติ สิหนาทกถากุล               

พร้อมประทบัตราสาํคญัของบริษัทฯ  
 

 



 
 

19 

  แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2559 (แบบ 56-1) 
  
 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมีมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสตัย์สจุริต 

และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสรุปอํานาจหน้าที่ท่ีสาํคญัได้ ดงันี ้

ก. จดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชี

ของบริษัทฯ  

ข. จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท อยา่งน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ 

ค. จดัให้มีการทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชี

ของบริษัทฯ ซึง่ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว และนําเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 

ง. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจในกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใด

แทนคณะกรรมการได้ โดยอยูภ่ายใต้การควบคมุของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพื่อให้บคุคลดงักลา่วมี

อํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึง่คณะกรรมการอาจ

ยกเลกิเพิกถอน เปลีย่นแปลง หรือแก้ไขบคุคลที่ได้รับมอบอํานาจหรืออํานาจนัน้ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร 

ทัง้นี  ้คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจให้ผู้ อํานวยการมีอํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมี

รายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ของผู้อํานวยการ ซึ่งการมอบอํานาจนัน้ ต้องไม่มีลกัษณะเป็นการ

มอบอํานาจที่ทําให้ผู้อํานวยการสามารถพิจารณาและอนมุตัิรายการท่ีตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้สว่นเสยี 

หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทํากบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการที่เป็นไปตาม

นโยบาย และหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว 

จ. กําหนดนโยบายแนวทาง แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคมุกํากบัดแูลการบริหารและการจดัการ

ของผู้อํานวยการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเร่ืองดงัต่อไปนี ้คณะกรรมการต้องได้รับมติ

อนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนการดําเนินการอนัได้แก่ เร่ืองที่กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติอนุมตัิจากที่

ประชุมผู้ ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทนุ การลดทุน การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางส่วนที่สําคัญ

ให้แก่บคุคลอื่น หรือการซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ การแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือ

ข้อบงัคบั เป็นต้น 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกํากับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การทํารายการที่เก่ียวโยงกนั และ

การซือ้หรือขายทรัพย์สินที่สําคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ

ของบริษัทฯ  

ฉ. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แตง่ตัง้ผู้อํานวยการและคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม 

ช. ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งตอ่เนื่อง 
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  แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2559 (แบบ 56-1) 
  
 

ซ. กรรมการจะต้องไมป่ระกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทฯ หรือเข้า

เป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จํากดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากดั หรือเป็นกรรมการ

ของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนักับกิจการของ

บริษัทฯ ไมว่า่จะทําเพื่อประโยชน์ตน หรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมี

มติแตง่ตัง้ 

ฌ. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชกัช้า หากมีสว่นได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสญัญาที่บริษัทฯ 

ทําขึน้ หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้ เพิ่มขึน้ หรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ 

 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 

ก. ร่วมพิจารณาเร่ืองการจดัสรรงบประมาณประจําปีตามที่ฝ่ายจดัการเสนอ ก่อนที่จะนําเสนอให้คณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

ข. อนมุตัิการจดัซือ้จดัจ้างในวงเงินไมเ่กิน 10,000,000 บาทตอ่ครัง้ 

ทัง้นี ้อํานาจของประธานกรรมการจะไม่รวมถึงอํานาจในการอนมุตัิรายการใดที่อาจมีความขดัแย้งหรือรายการ

ใดที่ประธานกรรมการหรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัประธานกรรมการมีสว่นได้สว่นเสีย หรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด

ขดัแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมตัิรายการใน

ลกัษณะดงักลา่ว จะต้องเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการ หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจาจารณาและอนมุตัิรายการดงักลา่ว

ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกําหนด เว้นแต่เป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นลกัษณะการดําเนิน

ธุรกรรมการค้าปกติทัว่ไปของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการกําหนดกรอบการพิจารณาไว้ชดัเจนแล้ว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

21 

  แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2559 (แบบ 56-1) 
  
 

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 5 ทา่น ดงันี ้

1. นายไกรศกัดิ ์ ขดัคํา ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. พล.ต.อ.สวสัดิ ์ อมรวิวฒัน์ กรรมการตรวจสอบ 

3. นพ.ปรีดี เหตระกลู กรรมการตรวจสอบ 

4. รศ.นพ.เชิดศกัดิ ์ ธีระบตุร กรรมการตรวจสอบ 

5. ผศ.ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิช กรรมการตรวจสอบ 

 

โดยมีผศ.ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิช ซึ่งปัจจุบนัดํารงตําแหน่งรองคณบดีฝ่ายการนกัศึกษา ภาควิชาการบญัชี 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และเป็นผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เป็นผู้มี

ความรู้และประสบการณ์ทางด้านบญัชีและการเงิน 

 
รักษาการเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

นางสาววิยดารัตน์  สนิธาราจิรฐา 

 
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี ้

ก. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบญัชีและ
ผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาส และประจําปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
เสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ท่ีเห็นวา่จําเป็นและเป็นเร่ืองที่สาํคญัในระหว่างการ
ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ ได้ 

ข. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ โดยสอบทานร่วมกบัผู้สอบบญัชี และผู้ตรวจสอบภายใน 

ค. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 
หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

ง. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยคํานึงถึงความน่าเช่ือถือ 
ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของบริษัทผู้สอบบญัชีนัน้ รวมถึงความเป็นอิสระ และ
ประสบการณ์ของบคุลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ทําการตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ 

จ. พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถกูต้องและครบถ้วน 

ฉ. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ  มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น 
ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสีย่ง ทบทวนการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของผู้บริหารของบริษัทในรายงานสาํคญัๆ ที่ต้องเสนอสาธารณชนตามที่กฎหมายกําหนด ได้แก่ บทรายงานและ
การวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 
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ช. จดัทํารายงานการสอบทานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ 
ซึง่รายงานดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ให้ความเห็นเก่ียวกบักระบวนการจดัทํา
และการเปิดเผยข้อมลูในรายงานทางการเงินถึงความถกูต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ และความเห็นเก่ียวกบัความ
เพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

ซ. รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจําอยา่งน้อยไตรมา
สละหนึง่ครัง้ 

ฌ. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาผลงาน การแต่งตัง้ การถอดถอน และกําหนดค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบ
ภายในโดยกําหนดวาระการดํารงตําแหนง่ของกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ดงัตอ่ไปนี  ้
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 2 ปี 
- กรรมการตรวจสอบ  2 ปี 

ทัง้นี ้เมื่อครบวาระการดาํรงตําแหนง่แล้ว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตําแหนง่

ตามวาระ อาจได้รับการแตง่ตัง้ให้กลบัเข้าดาํรงตําแหนง่ได้อีก 

คุณสมบัตขิองกรรมการตรวจสอบและกระบวนการสรรหา 

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 5 ทา่น ที่มีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายวา่

ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถงึประกาศข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนด ทัง้นีก้รรมการตรวจสอบอยา่งน้อน 1 ทา่น ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบญัชีและ

การเงิน โดยแตล่ะทา่นจะมวีาระการดาํรงตาํแหนง่คราวละ 2 ปี โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วมหรือนิติบคุคลของบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 

2. ไมม่ีสว่นร่วมในการบริหารของบริษัทฯ ไมเ่ป็นลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจ

ควบคมุบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลของบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลที่อาจมี

ความขดัแย้งในระดบับิดา มารดา บตุร หรือญาติสนิท 

4. ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลของบคุคลที่อาจมี

ความขดัแย้งในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ และไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ทํา

ให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ 

5. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ เพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ในการสอบทานความ

นา่เช่ือถือของงบการเงินรวมถึงทําหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ 

6. กรรมการตรวจสอบต้องสามารถแสดงความเห็น และให้ข้อแนะนําต่อรายงานการตรวจสอบระบบควบคมุ

ภายในจากฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือผู้ให้บริการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 
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8.3 ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 คณะผู้บริหารประกอบด้วย ผู้บริหาร 11 ทา่น ดงันี ้

1. นพ.เจริญ    มีนสขุ  ประธานฝ่ายแพทย์ 

2. ศ.คลนิิกเกียรติคณุ นพ.ชยัพร ภทัราคม  ผู้อํานวยการแพทย์ 

3. นางสาวยตุยิา    หริวงศานภุาพ รักษาการผู้อํานวยการบริหาร 

และรองผู้อํานวยการบริหารสายงานพฒันาธุรกิจ 

4. นพ. วีระชยั    พึง่รัศม ี  รองผู้อํานวยการแพทย์   

5. นางนํา้เพ็ชร   สรัคคานนท์ รองผู้อํานวยการแพทย์ งานพยาบาล   

6. นางชฎารัตน์    ศิริวฒัน์  รองผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการพิเศษ   

7. นางสาวมาล ี   บญุลชียั  รองผู้อํานวยการบริหารอาวโุสสายงานสนบัสนนุ 

8. นางดารณี    ทบัแก่น  รองผู้อํานวยการบริหารสายงานบญัชีและการเงิน 

9. นางสาวทิพยวรรณ   ศรีชยัวรนาถ ผู้ช่วยผู้อํานวยการแพทย์ งานวิชาการพยาบาล  

10. นางวิบลูย์ลกัษณ์    วิสฐินรภทัร ผู้ช่วยผู้อํานวยการแพทย์งานบริการพยาบาล  

11. นายชยัวฒัน์    รุ่งเรืองกิจวาณิช ผู้ช่วยผู้อํานวยการบริหารฝ่ายบริการสว่นหน้า  

ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานฝ่ายแพทย์ 

ประธานฝ่ายแพทย์มีอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบให้คําปรึกษา แนะนําแก่แพทย์ กําหนดนโยบายด้าน

การแพทย์ดงัตอ่ไปนี ้

1. กํากบัดแูลนโยบายด้านการแพทย์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของกระทรวงสาธารณสขุ 
2. เป็นท่ีปรึกษาให้คาํแนะนําเพื่อให้แพทย์ประกอบวชิาชีพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ 
 

ทัง้นี ้อํานาจของประธานฝ่ายแพทย์ จะไม่รวมถึงอํานาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือ

รายการใดที่ประธานฝ่ายแพทย์ หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัประธานฝ่ายแพทย์ มีสว่นได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลกัษณะ

อื่นใดขดัแย้งกบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนมุตัิรายการ

ในลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการ

ดงักล่าวตามที่ข้อบงัคบัของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกําหนดเว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลกัษณะการ

ดําเนินการธุรกรรมการค้าปกติทัว่ไปของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการกําหนดกรอบการพิจารณาไว้ชดัเจนแล้ว 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้อ านวยการแพทย์ 

ผู้อํานวยการแพทย์ มีอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกับการดําเนินงานตามปกติ

ธุระด้านแพทย์ ดงัตอ่ไปนี ้

ก. ควบคมุดแูลการให้บริการรักษาพยาบาล รวมถึงการบริหารงานประจําวนัของแพทย์ พยาบาล เภสชักร และบคุลากร
ทางการแพทย์อื่นๆ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของกระทรวงสาธารณสขุ แพทยสภา สภาการพยาบาล เภสชัสภา 
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ข. ดําเนินการหรือปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
ค. พิจารณาคดัเลอืกบคุลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ ความชํานาญ มาร่วมงานกบัโรงพยาบาล หรือให้ออกจากงาน 
ง. ควบคมุดแูลการพิจารณาคดัเลอืก ยา เวชภณัฑ์ เคร่ืองมือทางการแพทย์ และอปุกรณ์ที่เก่ียวข้องทางการแพทย์ 
จ. ร่วมกบัผู้อํานวยการตามสายงานพิจารณาเงินเดือน เงินบําเหน็จ เงินคา่ตอบแทน ซึง่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการ

บริษัท ให้แก่พนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัทฯ หรือบคุคลใดๆ ที่กระทํากิจการให้บริษัทฯ 
ฉ. ควบคมุดแูลการรักษามาตรฐานของการให้บริการให้มีคณุภาพ ซึง่รับรองโดยสถาบนัรับรองคณุภาพโรงพยาบาลฯ 

 

ทัง้นี ้อํานาจของผู้ อํานวยการแพทย์ จะไม่รวมถึงอํานาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือ

รายการใดที่ผู้อํานวยการแพทย์ หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้อํานวยการแพทย์มีสว่นได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลกัษณะ

อื่นใดขดัแย้งกบับริษัทฯหรือบริษัทยอ่ย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่การอนมุตัิรายการใน

ลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่ อพิจารณาและอนุมัติรายการ

ดงักล่าวตามที่ข้อบงัคบัของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกําหนด เว้นแต่เป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นลกัษณะการ

ดําเนินการธุรกรรมการค้าปกติทัว่ไปของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการกําหนดกรอบการพิจารณาไว้ชดัเจนแล้ว 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการพเิศษ 

ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการพิเศษ มีอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบงานด้านการพฒันาคณุภาพทัง้หมดใน

โรงพยาบาลฯดงัตอ่ไปนี ้

ก. ดแูลรับผิดชอบงานด้านพฒันาคณุภาพทัง้หมดในโรงพยาบาลฯ 

ข. ดแูลรับผิดชอบในการบริหารความเสีย่งด้านการบริการตรวจรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลฯ ทัง้หมด 

ค. ดําเนินการหรือปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมตัิจาก คณะกรรมการ

บริษัท 

ง. ร่วมกับผู้ อํานวยการตามสายงานพิจารณาเงินเดือน เงินบําเหน็จ เงินค่าตอบแทน ซึ่งได้รับอนุมัติจาก 

คณะกรรมการบริษัท ให้แก่พนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัทฯ หรือบคุคลใดๆ ที่กระทํากิจการให้บริษัทฯ 

จ. ควบคมุการรักษามาตรฐานของการให้บริการให้มีคณุภาพ ซึง่รับรองโดยสถาบนัรับรองคณุภาพโรงพยาบาล 

ทัง้นี ้อํานาจของผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการพิเศษ จะไม่รวมถึงอํานาจในการอนุมตัิรายการใดที่อาจมีความ

ขดัแย้ง หรือรายการใดที่ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการพิเศษ หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการพิเศษมี

สว่นได้เสยี หรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย ซึง่การอนมุตัิรายการในลกัษณะ ดงักลา่วจะต้องเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือ

หุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิรายการดงักลา่วตามที่ข้อบงัคบัของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง กําหนด เว้นแต่เป็นการ

อนมุตัิรายการท่ีเป็นลกัษณะการดําเนินธุรกรรมการค้าปกติทัว่ไปของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการกําหนดกรอบการพิจารณา

ไว้ชดัเจนแล้ว 
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ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้อ านวยการบริหาร 

ผู้อํานวยการบริหาร มีอาํนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกบัการดําเนินงานตามปกติ

ธุระและงานบริหารของบริษัทฯ ดงัตอ่ไปนี ้

ก. ควบคมุดแูลการดําเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจําวนัของบริษัทฯ 

ข. ดําเนินการหรือปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

ค. พิจารณาเร่ืองการจดัสรรงบประมาณประจําปีตามที่ฝ่ายจดัการเสนอก่อนที่จะนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนุมัติ ทัง้นีใ้ห้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีในระหวา่งที่ไมม่ีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีเร่งด่วน และให้นําเสนอคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อทราบในท่ีประชมุคราวตอ่ไป 

ง. อนมุตัิการจดัซือ้จดัจ้างในวงเงินไมเ่กิน 300,000 บาทตอ่ครัง้ 

จ.  ร่วมกับผู้ อํานวยการตามสายงานพิจารณาเงินเดือน เงินบําเหน็จ เงินค่าตอบแทน ซึ่งได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท ให้แก่พนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัทหรือบคุคลใดๆ ที่กระทํากิจการให้บริษัทฯ 

ฉ.  เป็นผู้ รับมอบอํานาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบันโยบาย 

ระเบียบ ข้อกําหนด คําสัง่ มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ทกุประการ 

ทัง้นี ้อํานาจของผู้ อํานวยการบริหาร จะไม่รวมถึงอํานาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขดัแย้ง หรือ

รายการใดที่ผู้อํานวยการบริหารหรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้อํานวยการบริหารมีสว่นได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลกัษณะ

อื่นใดขดัแย้งกบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนมุตัิรายการ

ในลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนมุตัิรายการ

ดงักล่าวตามที่ข้อบงัคบัของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกําหนด เว้นแต่เป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นลกัษณะการ

ดําเนินธุรกรรมการค้าปกติทัว่ไปของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการกําหนดกรอบการพิจารณาไว้ชดัเจนแล้ว 

นอกจากนี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเพิ่มอํานาจรองผู้อํานวยการบริหาร ให้มีอํานาจอนมุตัิการจดัซือ้ 

จดัจ้าง ในวงเงินไมเ่กิน 300,000 บาทต่อครัง้เช่นเดียวกบัผู้อํานวยการบริหาร ทัง้นี ้การมอบอํานาจดงักลา่วจะไม่รวมถึง

อํานาจในการอนมุตัิรายการใดที่อาจมีความขดัแย้ง หรือรายการใดที่ผู้ รับมอบอํานาจหรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนั มีสว่นได้

สว่นเสยี หรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแย้งกบับริษัทฯ หรือบริษัทฯ ยอ่ย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย ซึง่การอนมุตัิรายการในลกัษณะ ดงักลา่วจะต้องเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือ

หุ้น เพื่อพิจารณาและอนมุตัิรายการดงักล่าวตามที่ข้อบงัคบัของบริษัทหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกําหนด เว้นแต่เป็นการ

อนมุตัิรายการท่ีเป็นลกัษณะการดําเนินธุรกรรมการค้าปกติทัว่ไปของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการกําหนดกรอบการพิจารณา

ไว้ชดัเจนแล้ว  

8.4 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
 การคดัเลอืกบคุคลท่ีจะเข้าดาํรงตําแหนง่เป็นกรรมการของบริษัทฯ จะต้องผา่นท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้โดย
ใช้เสยีงข้างมาก โดยมิได้ผา่นขัน้ตอนของคณะกรรมการสรรหาอยา่งไรก็ตามผู้ที่ได้รับการคดัเลอืกจะต้องมีคณุสมบตัิตาม
เกณฑ์ของมาตรา68 แหง่พระราชบญัญตัมิหาชนจํากดัพ.ศ.2535 โดยพิจารณาจากผู้ทรงคณุวฒุิที่มีพืน้ฐานและความ
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เช่ียวชาญในสาขาอาชีพซึง่เป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีภาวะความเป็นผู้นํา วิสยัทศัน์กว้างไกล มี
คณุธรรมและจริยธรรมประวตักิารทํางานท่ีโปร่งใสและมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระเป็นสาํคญั 

ในการสรรหาผู้บริหารบริษัทฯมีคณะอนกุรรมการซึง่ประกอบไปด้วยผู้บริหารระดบัสงูจากทัง้ฝ่ายแพทย์ฝ่ายการ
พยาบาล ฝ่ายบริหาร ร่วมพิจารณาคณุสมบตัิและสมัภาษณ์เพื่อประเมินความสามารถและประสบการณ์ที่เก่ียวข้อง 
พร้อมกบัมีมาตรการพิจารณากําหนดผลตอบแทนผู้บริหารระดบัสงูตามหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ โดยใช้ข้อมลู
ผลตอบแทนของอตุสาหกรรมเดยีวกนัและมีขนาดใกล้เคียงกนั   

8.5ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทฯ ได้จ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร รวมทัง้คา่ตอบแทนอื่นๆ สาํหรับปีสิน้สดุ 31 กรกฎาคม 2559 

ดงัตอ่ไปนี ้

(1) คา่ตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทฯ ในรูปแบบคา่เบีย้ประชมุ และสวสัดิการ ดงันี ้
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คา่ตอบแทนกรรมการ คือ คา่ตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทฯ โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่

เก่ียวข้องที่จ่ายให้แก่ผู้บริหาร และคา่ตอบแทนกรรมการดงักลา่วได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว 

สําหรับสวัสดิการการรักษาพยาบาลของกรรมการและครอบครัวจํานวน 800,000 บาทต่อปีนัน้ ในปี 2559 

สวสัดิการดงักลา่วคิดเป็นเงิน3,882,150 บาท  ปรากฏตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 6 ทัง้นี ้กรณีใช้สิทธิสวสัดิการ 

เกินวงเงินดงักลา่ว บริษัทฯ จะดําเนินการเรียกเก็บตามขัน้ตอนตอ่ไป 

(2) คา่ตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

คา่ตอบแทนรวมของกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ ประจําปี 2559 คิดเป็นเงิน 31.14 ล้านบาท 

โดยที่คา่ตอบแทนดงักลา่วรวมถึงเงินเดือน คา่แพทย์  และผลประโยชน์ที่เก่ียวข้องของผู้บริหาร 

8.6 บุคลากร  

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯ มีพนกังานประจํา 1,144 คน และพนกังานชัว่คราว 115 คน รวมทัง้สิน้

1,259 คน  โดยมีคา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัเงินเดือน คา่แรงและผลประโยชน์อื่นของพนกังาน สาํหรับปี 2559 ดงันี ้

ประเภท  หน่วย: ล้านบาท 
เงินเดือนคา่ลว่งเวลาโบนสัคา่เผ่ือผลตอบแทนเกษียณและอ่ืนๆ 431.74 
สวสัดิการ 32.47 
เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม 9.76 
เงินสมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ 2.99 
เงินสมทบกองทนุสง่เสริมและพฒันาชีวิตคนพิการ - 
อื่นๆ 0.10 

รวม 477.06 
 
3. การก ากบัดูแลกิจการ 

บริษัทฯ ให้ความสาํคญักบัการดําเนินงานภายใต้หลกัธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบตัิตามแนวทาง
ปฏิบตัิที่ดีของกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามที่ตลาดหลกัทรัพย์กําหนดไว้ในข้อพึงปฏิบตัิที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจด
ทะเบียน (Code of Best Practice for Directors of Listed Companies) 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงันําหลกัการการกํากบัดแูลกิจการที่ดี 15 ข้อ (Principle of Good Corporate Governance) 
เป็นแนวทางในการดําเนินงานของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสของบริษัทฯ และ
ประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการ อันจะสร้างความเช่ือมั่นให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ ลงทุน และผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย โดยมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้  

 
9.1 นโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยให้บริษัทฯ สามารถ
ควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพรวมทัง้เพิ่มขีดความสามารถในการ
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แข่งขนัของกิจการและเพิ่มความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย โดยนโยบายสนบัสนนุการกํากับ
ดแูลกิจการจะครอบคลมุในเร่ืองสิทธิและความเท่าเทียมของผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสีย  บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
และความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท การเปิดเผยข้อมลูโปร่งใส การควบคมุและบริหารความเสี่ยง และจริยธรรม
ธุรกิจ เป็นต้น 

 
9.2 สิทธิของผู้ถอืหุ้น 
บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุคนอย่างเท่าเทียมกนั โดยในการประชุมผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ ใน

แต่ละครัง้ บริษัทฯ ได้จัดสง่หนงัสือนดัประชุมพร้อมข้อมลูประกอบการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ  ให้ผู้ ถือหุ้นทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั นอกจากนีใ้นการประชมุฯ ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิอยา่งเทา่เทียมกนัในการตรวจสอบการดําเนินงานของ
บริษัทฯ สามารถแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างอิสระ และบริษัทฯ มีนโยบายที่เปิดโอกาสให้ผู้ ถือ
หุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ สามารถมอบอํานาจให้กรรมการตรวจสอบ เป็นตวัแทนในการเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้ โดยภายหลงัจากการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้มีการจัดทําบันทึกรายงานการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นอยา่งครบถ้วนถกูต้อง 
 

9.3สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทฯ ให้ความสาํคญัตอ่สทิธิของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุกลุม่ที่เก่ียวข้อง ดงันี  ้

 (ก)   บคุลากร บริษัทฯปฏิบตัิตอ่บคุลากรทกุคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมรวมทัง้
ให้จดัการอบรมและพฒันาความรู้เฉพาะทางและความรู้ทางด้านภาษา เป็นต้น 

(ข)   คู่ค้าและเจ้าหนี ้บริษัทฯ ปฏิบตัิต่อคู่ค้าและเจ้าหนีอ้ย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า หรือ
ข้อตกลงในสญัญาที่ทําร่วมกนั เพื่อก่อให้เกิดความสมัพนัธ์อนัดีทางธุรกิจซึง่จะเป็นประโยชน์แก่ทกุฝ่าย 
 (ค)  ผู้ ใช้บริการ บริษัทฯ เอาใจใสแ่ละรับผิดชอบต่อผู้ ใช้บริการโดยการให้บริการที่มีคณุภาพและได้มาตรฐาน    
รักษาความลบัของคนไข้ภายใต้การปฏิบตัิตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีหน่วยงานรับข้อร้องเรียนผู้ ใช้บริการเพื่อเร่ง
ดําเนินการแก้ไขโดยเร็ว รวมทัง้การประเมินผลความพงึพอใจของผู้ใช้บริการโดยจดัทําการวิจยัเพื่อสอบถามความพงึพอใจ
และความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นประจําทกุไตรมาส   

(ง)คูแ่ขง่ บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกติกาการแขง่ขนัท่ีดี และหลกีเลีย่งวิธีการท่ีไมส่จุริตเพื่อทําลายคูแ่ขง่ 
 (จ)ผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ มุ่งเน้นพฒันาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สง่ผลให้บริษัทฯ มีรายได้ ผลกําไร และ
มลูคา่ของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ สง่ผลให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนสงูสดุ 
 (ฉ)ชมุชนและสงัคม บริษัทฯ ให้ความสําคญัรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสงัคม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม โดยได้จดัให้มีกระบวนการในการรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การกําจดัขยะติดเชือ้การกําจดันํา้
เสยี การกําจดัขยะมพีิษอยา่งมีประสทิธิภาพและได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนดนอกจากนี ้ในแตล่ะปีบริษัทฯยงัมีการ
จดักิจกรรมให้บริการตรวจรักษาโรคทัว่ไปให้แก่ชมุชนโดยไมค่ิดคา่ใช้จ่ายใดๆ 
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9.4การประชุมผู้ถอืหุ้น 
ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี บริษัทฯ ได้มีการพฒันารูปแบบการประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทุก

รายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมในการตรวจสอบการดําเนินการของบริษัทฯ การซักถาม และการเสนอความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆในที่ประชุม โดยภายหลงัการประชุมผู้ ถือหุ้ น บริษัทฯ ได้มีการจัดทําบันทึกประเด็นซักถามและ
ข้อคิดเห็นที่สาํคญัไว้ในรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นอยา่งครบถ้วนถกูต้อง 

 
9.5  ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ 
ถึงแม้ว่าบริษัทฯ ยงัไม่มีคณะกรรมการสรรหา แต่คณะกรรมการบริษัทก็ประกอบไปด้วยกรรมการผู้ที่มีความรู้ 

ความสามารถและประสบการณ์โดยแบ่งออกเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านแพทย์ ด้านบญัชี ด้านกฎหมาย และกรรมการที่มี
ประสบการณ์ด้านบริหาร ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ กําหนดนโยบาย วิสยัทศัน์ กลยทุธ์ เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ 
แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกํากบัดแูลให้ฝ่ายจัดการดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย 
และแผนการที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมายข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมติที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวม  

นอกจากนี ้คณะกรรมการได้จดัให้มีระบบควบคมุ และการตรวจสอบภายใน รวมถึงระบบบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิผล มีการติดตามในเร่ืองดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอโดยคณะกรรมการจะดําเนินการกํากับดูแล ในส่วนของ
คณะกรรมการยอ่ยและผู้บริหารในสว่นตา่ง ๆ ให้มีการดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดไว้  
  

9.6ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ปัจจุบนับริษัทฯ มีการกําหนดมาตรการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้จากการทํารายการ

ระหวา่งกนัของบริษัทฯ และบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดยผู้บริหารและผู้มีสว่นได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีสว่นในการ
อนุมตัิรายการดงักล่าวได้ โดยรายการระหว่างกันดงักล่าวจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ และข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ยิ่งไปกว่านี ้บริษัทฯ จะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบ (ผู้ เช่ียวชาญอิสระ) และผู้สอบบญัชี
พิจารณาตรวจสอบ และให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของราคาและความสมเหตสุมผลของการทํารายการ และจะ
ทําการเปิดเผยรายการระหว่างกนัดงักล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินตามมาตรฐานบญัชีที่กําหนดโดยสมาคม
ผู้สอบบญัชีแห่งประเทศไทย ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางในการพิจารณาอนมุตัิรายการระหว่างกนัที่อาจเกิดขึน้ใน
อนาคตไว้อยา่งชดัเจน  ดงัรายละเอียดที่ได้แสดงไว้ในเร่ืองการควบคมุภายใน นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายและ
วิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องนําข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน โดยผู้บริหารต้อง
รายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์ตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 
9.7จริยธรรมทางธุรกิจ 
บริษัทฯ มีแนวทางเก่ียวกับจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Code of Ethics or Statement) เพื่อให้

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และบคุลากรทกุคนในองค์กร ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบตัิหน้าที่ตามภารกิจของตนด้วยความ
ซื่อสตัย์ สจุริต และเที่ยงธรรม โดยบริษัทฯ จะกํากบัและติดตามเพื่อให้มีการปฏิบตัิตามแนวทางของจริยธรรมทางธุรกิจ 
หรือจรรยาบรรณดงักลา่วอยา่งจริงจงั รวมถึงการกําหนดบทลงโทษทางวินยัไว้ 
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9.8การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทัง้สิน้จํานวน 15 ท่านซึ่งสามารถ

แบง่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจํานวน  6  ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจํานวน   9  ท่าน และในจํานวนนีม้ีกรรมการ
ตรวจสอบซึง่เป็นกรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระจํานวน  5 ทา่น คิดเป็นร้อยละ 33  ของจํานวนกรรมการทัง้หมด 

ทัง้นี ้กรรมการทกุท่านมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์ฯ ว่าด้วยคุณสมบตัิและขอบเขตการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อมาปฏิบตัิหน้าที่ในการตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของ
บริษัทฯ ให้มีความถกูต้อง เป็นธรรม และเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น 
 

9.9การรวมหรือแยกต าแหน่ง 
 ผู้ อํานวยการแพทย์และผู้ อํานวยการบริหารไม่เป็นบุคคลเดียวกัน โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ในการกําหนด
นโยบายการกํากับดูแลการบริหารงานประจํา บริษัทฯ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจของแต่ละตําแหน่งไว้อย่างชัดเจน 
ภายใต้มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทผู้บริหารดงักลา่วไม่มีอํานาจเบ็ดเสร็จในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งโดยเฉพาะ รวมทัง้
อํานาจที่มอบให้บคุคลที่ได้รับมอบอํานาจจากตนไปอนุมตัิ หรือทํารายการที่ตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งมีสว่นได้
สว่นเสยีหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษัทฯ 
 

9.10ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้กําหนดค่าตอบแทนของกรรมการไว้อย่างชดัเจน ทัง้นี ้การกําหนดค่าตอบแทน
แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายซึ่งจะต้อง
กําหนดให้อยู่ในระดบัที่สามารถจูงใจที่เหมาะสมและรักษาบคุลากรที่มีคณุภาพไว้กบับริษัทฯ ได้ นอกจากนี ้การกําหนด
คา่ตอบแทนผู้บริหารจะเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด ซึง่สอดคล้องกบัผลการดําเนินงาน
และผลประกอบการของบริษัทฯ และผลการดําเนินงานของผู้บริหารแตล่ะราย 
 

9.11  การประชุมคณะกรรมการ 
 บริษัทฯ จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทกุ 3 เดือน และจะจดัให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มตาม
ความจําเป็น  ซึง่ตัง้แตว่นัท่ี 1 สงิหาคม พ.ศ. 2558จนถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ.2559 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม
รวมทัง้สิน้  4 ครัง้ โดยในแต่ละครัง้มีคณะกรรมการเข้าร่วมเกินกว่าร้อยละ 70 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด ทัง้นี ้ในการ
ประชมุแตล่ะครัง้ได้มีการกําหนดวาระในการประชมุอยา่งชดัเจนและมีการสง่หนงัสือเชิญประชุมลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วนั 
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทัง้ได้มีการจดบนัทึกการประชุม
เป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทพร้อมให้คณะกรรมการ
บริษัทและผู้ที่เก่ียวข้องตรวจสอบได้ 
 นอกจากนี ้ในการดําเนินการประชุมในวาระใดที่กรรมการที่มีสว่นได้เสีย หรือมีผลประโยชน์เก่ียวข้อง ก่อนการ
พิจารณานัน้ๆ กรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีจะออกจากที่ประชมุเพื่อให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองได้อยา่งอิสระ 
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9.12  คณะอนุกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทได้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯโดยมี
การกําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้อยา่งชดัเจน มีผู้อํานวยการบริหารและผู้อํานวยการแพทย์ เพื่อทํา
หน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้กําหนดไว้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีการจดัตัง้โครงสร้างคณุภาพ 
เพื่อประโยชน์ในการสง่เสริมด้านการกํากบั ดแูล และบริหารงานของบริษัทฯ 
 และสําหรับคณะกรรมการเก่ียวกับการกํากับดูแล บริหารจัดการด้านโครงสร้างคุณภาพ ประกอบด้วย 25  
คณะกรรมการ  ดงันี ้
 1) คณะกรรมการโรงพยาบาล  
 2) คณะกรรมการบริหารฝ่ายแพทย์ 
 3) คณะกรรมการทีมนําพฒันาคณุภาพ     
 4) คณะกรรมการองค์กรแพทย์     
 5) คณะกรรมการองค์กรพยาบาล     
 6) คณะกรรมการทนัตแพทย์ 
 7) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง                       
 8) คณะกรรมการสารสนเทศ   
 9) คณะกรรมการเภสชักรรมและการบําบดั    
 10) คณะกรรมการบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคล    
 11) คณะกรรมการควบคมุโรคติดเชือ้ 
 12) คณะกรรมการประสานทรัพยากรทางการแพทย์   
 13) คณะกรรมการพฒันาระบบเวชระเบียน 
 14) คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
 15) คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพศลัยกรรม 
 16) คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพกมุารเวชกรรม 
 17) คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพอายรุกรรม  
 18) คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพสตูิ-นรีเวช  
 19) คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพหวัใจและหลอดเลอืด 
 20) คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพกระดกูและข้อ   
 21) คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพตา ห ูคอ จมกู                   
 22) คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพสตูิกรรมและปริกําเนิด 
 23) คณะกรรมการสร้างเสริมสขุภาพ  
 24) คณะกรรมการปลกูถ่ายไต  
 25) คณะกรรมการช่วยฟืน้คืนชีพ 
 โดยจะมีหน้าที่กํากับดูแลงานคุณภาพในการรักษาพยาบาลผู้ ป่วย มีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
จดัหาแนวทางหรือมาตรการในการพฒันาคณุภาพการรักษาพยาบาลและการให้บริการ  เพื่อดํารงไว้ซึง่การรักษาพยาบาล
ที่มีคณุภาพเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกบัมาตรฐานคณุภาพโรงพยาบาลและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
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 สําหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยบคุลากรฝ่ายแพทย์ พยาบาล และฝ่ายบริหาร จํานวน 
15 ท่าน โดยจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย  ระบบบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพและความ
ปลอดภยัของผู้ ป่วยเป็นหลกั  คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ทําหน้าที่วิเคราะห์ถึงปัจจยัที่เป็นสาเหต ุและมีการกําหนด
มาตรการในการติดตามเหตกุารณ์ที่เป็นสาเหตขุองปัจจยัเสีย่ง รวมทัง้มาตรการในการลดความเสีย่ง รวมถึงมอบหมายให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องติดตามความเสี่ยงนัน้ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของสถาบันรับรองคุณภาพของ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization) 
 

9.13 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
  บริษัทฯ ให้ความสาํคญัตอ่ระบบการควบคมุภายในสาํหรับทัง้ระดบับริหารและระดบัปฏิบตัิการ โดยจดัให้มีการ

ควบคมุดแูลการใช้ทรัพย์สนิให้เกิดประโยชน์มากที่สดุ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนมุตัิ  การบนัทึก
รายการบญัชี และการจดัเก็บดแูลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดลุและตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม  
นอกจากนี ้บริษัทฯ  ยงัมีการตรวจสอบภายในทางด้านการเงิน รวมถึงระบบการรายงานทางการเงินเพื่อนําเสนอผู้บริหาร
สายงานท่ีรับผิดชอบเป็นระยะ  
 ปัจจบุนั บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จํากดั  (Dharmniti Internal Audit Co., Ltd.)เป็นผู้
ตรวจสอบภายในของบริษัทฯนอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีฝ่ายตรวจสอบการปฏิบตัิตามระเบียบ (Compliance 
Audit) เพื่อทําหน้าที่ควบคมุ  ตรวจสอบ (Audit) กํากบัดแูล ระบบภายในให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ไปด้วย  
 

9.14 รายงานของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏ ในรายงาน
ประจําปี โดยงบการเงินของบริษัทฯ จะจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทย มีการพิจารณาใช้
นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอยา่งสมํ่าเสมอ จดัทําภายใต้ดลุพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการที่ดีที่สดุใน
การจดัทํา รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน   
 นอกจากนี ้ยงักําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร และเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถด้านบญัชีในคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดูแลพิจารณากลัน่กรองรายงานทางงบการเงิน รวมถึงการ
เปิดเผยข้อมลูในงบการเงินของบริษัทฯ 
 

9.15 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 
 คณะกรรมการให้ความสาํคญัตอ่การเปิดเผยข้อมลูที่มีความถกูต้องครบถ้วนโปร่งใสและทัว่ถึง ทัง้รายงานข้อมลู
ทางการเงินและข้อมลูทัว่ไปได้ ผ่านช่องทางการสอบถามทางโทรศพัท์ 0 2361 2727 และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ 
www.thainakarin.co.th โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะทําการพฒันาในเร่ืองดงักลา่วอยา่งตอ่เนื่อง 
 

9.16 การก ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญของการป้องกันการนําข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อ

ประโยชน์สว่นตนเป็นอย่างยิ่ง จึงมีนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูลซึ่งยงัมิได้เปิดเผยต่อประชาชนไว้เป็นความลบั โดย
กําหนดให้รับรู้เฉพาะผู้มีสว่นเก่ียวข้องเทา่นัน้ 
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ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทกุคนรับทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลกัทรัพย์ใน
บริษัทฯ ของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ต่อ
สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว 

อีกทัง้ บริษัทฯ ได้เพิ่มข้อกําหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร บคุลากร รวมถึงคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติ
ภาวะใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ ซึง่ยงัมิได้เปิดเผยตอ่สาธารณชนโดยเฉพาะข้อมลูทางการเงินในการหาประโยชน์สว่นตน
รวมถึงในการซือ้ขายโอนหรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ สาํหรับกรณีที่ไมเ่ข้าขา่ยกรณีข้างต้น กรรมการ ผู้บริหารรวมถึง
คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะที่ทําการซือ้ ขาย โอนหรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องรายงานต่อสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 3 วนั นบัแต่วนัที่เกิดรายการขึน้พร้อมทัง้สง่สําเนารายงานนี ้
ให้กบัเลขานกุารบริษัท เพื่อเก็บเป็นหลกัฐานทกุครัง้ที่ทําการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ดงักลา่ว 

บริษัทฯ ได้กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ ห้ามมิให้ผู้บริหารและบคุลากรคนใดนําข้อมลูภายในของบริษัทฯ 
ไมว่่าจะเป็นเร่ืองใดๆ ไปใช้เพื่อประโยชน์สว่นตน บริษัทฯ ถือว่าบคุคลดงักล่าวมีความผิดและจะถกูลงโทษตามข้อบงัคบั
บคุลากรของบริษัทฯ ตอ่ไป 

 
4. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ตลอดระยะเวลา23 ปี ที่โรงพยาบาลไทยนครินทร์ได้ดําเนินการ ภายใต้วิสยัทศัน์ “ให้บริการอบอุ่นดจุญาติมิตร 

ในราคาที่เป็นธรรม บริหารจดัการโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และบคุลากรมีความสขุ” ประกอบกบัจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้

การดูแลรักษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน คณะผู้บริหารตระหนกัอยู่เสมอว่าการดําเนินธุรกิจโรงพยาบาลไม่ได้ทําเพื่อ

แสวงหากําไรเพียงอยา่งเดียวเทา่นัน้ หากแต่เป็นธุรกิจที่ต้องให้ความใสใ่จดแูลในสขุภาพและคณุภาพชีวิตของประชาชน 

ชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม เพราะเช่ือมัน่ว่าการมีสว่นรับผิดชอบต่อสงัคม จะทําให้ธุรกิจเติบโต มัน่คง และยัง่ยืนได้

อยา่งแท้จริง 

ตามแนวทางพันธกิจที่ได้วางไว้ ทัง้  5 ด้าน ได้แก่  

1. พฒันาบคุลากรให้มีคณุภาพ มีความสขุและภาคภมูิในองค์กร  
2. พฒันาคณุภาพการดแูลรักษามาตรฐานระดบัสากล 
3. พฒันาองค์กรก้าวหน้าอยา่งตอ่เนื่องและมัน่คง  
4. พฒันาการบริการท่ีอบอุน่ ประทบัใจ ดจุญาติมิตร  
5. บริหารจดัการด้วยหลกัธรรมาภิบาล 

ซึง่แนวทางนีโ้รงพยาบาลไทยนครินทร์ได้สานตอ่ผา่นโครงการและกิจกรรมตา่งๆ เพื่อพฒันาธุรกิจให้มัน่คงควบคู่

ไปกบัการกํากบัดูแลกิจการที่ดีและการบริการที่มีคณุภาพ เพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตและสงัคม พร้อมช่วยรักษาและฟืน้ฟู

สิง่แวดล้อมให้ไปพร้อมๆ กนั  
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โดยการด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโรงพยาบาลไทยนครินทร์ดังนี ้

1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ให้ความสําคญักับการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม โดยยึดหลกัจริยธรรม 

ปราศจากการผกูขาด มีความโปร่งใส  ซื่อตรง และสามารถตรวจสอบได้ในทกุขัน้ตอน รวมไปถึงการไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ โดย

การดําเนินการตา่ง ๆ ดงันี ้

 เปิดกว้างให้ผู้ขายได้เสนอสนิค้าและราคาสินค้า ไมผ่กูขาดรายใดรายหนึง่ เพื่อให้โอกาสคูค้่าทกุรายได้

มีโอกาสในการนําเสนอ และป้องกนัการผกูขาดทางด้านราคา 

 เปรียบเทียบราคาสินค้าและบริการ เพื่อความโปร่งใสในการจดัซือ้และจดัจ้างกบัคูค้่า และต้นทนุในการ 

แขง่ขนัทางธุรกิจโรงพยาบาลลดลง ทําให้ผู้ใช้บริการได้รับผลประโยชน์ในราคาที่เป็นธรรม 

 ก าหนดกฎและกติกา ข้อปฏิบัติในการจัดซือ้และจัดจ้าง มีจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจไม่เรียกรับ

และจ่ายผลประโยชน์ใดๆ รักษาผลประโยชน์ร่วมกบัคูค้่าและเจ้าหนี ้

 

2. การเคารพสทิธิมนุษยชน 

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ตระหนกัถึงความสําคญัในด้านการเคารพสิทธิมนษุยชน ซึ่งเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานของ

มนษุย์ทกุคนพงึมี โดยได้กําหนดแนวทางการดําเนินการตา่งๆ ดงันี ้

 
2.1 ด้านการให้บริการผู้ป่วยและผู้ใช้บริการในทุกกระบวนการ 

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ คํานงึเสมอวา่โรงพยาบาลฯ เป็นผู้ให้บริการการรักษาพยาบาล ซึ่งต้องเคารพสิทธิของ

ผู้ รับบริการเป็นหลกัได้ปลกูฝังให้ทกุหน่วยงานมีความเข้าใจตระหนกัถึงสิทธิผู้ ป่วยที่บญัญัติร่วมกนั ตามคําประกาศสิทธิ

ผู้ ป่วย 10 ประการ ได้แก่ 

1. ผู้ ป่วยทกุคนมีสทิธิพืน้ฐานท่ีจะได้รับบริการด้านสขุภาพตามที่บญัญตัิไว้ในรัฐธรรมนญู 

2. ผู้ ป่วยมีสทิธิที่จะได้รับบริการจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสขุภาพโดยไม่เลือกปฏิบตัิ เนื่องจากมีความแตกต่าง

ด้านฐานะ เชือ้ชาติ ศาสนา สงัคม ลทัธิ การเมือง เพศ อาย ุและลกัษณะความเจ็บป่วย 

3. ผู้ ป่วยที่ขอรับบริการด้านสขุภาพมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมลูอย่างเพียงพอและเข้าใจชัดเจนจากผู้ประกอบ

วิชาชีพด้านสขุภาพ เพื่อให้ผู้ ป่วยสามารถตดัสินใจในการยินยอมหรือไม่ยินยอมให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน

สขุภาพปฏิบตัิตอ่ตน เว้นแตเ่ป็นการช่วยเหลอืรีบดว่นหรือจําเป็น 

4. ผู้ ป่วยอยูใ่นสภาวะที่เสีย่งอนัตรายถึงชีวิตมีสิทธิจะได้รับการช่วยเหลือรีบด่วนจากผู้ประกอบวิชาชีพโดยทนัที

ตามความจําเป็นแก่กรณี โดยไมค่ํานงึวา่ผู้ ป่วยจะร้องขอความช่วยเหลอืหรือไม่ 

5. ผู้ ป่วยมีสทิธิจะได้รับทราบช่ือ สกลุ และประเภทของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสขุภาพท่ีเป็นผู้ ให้บริการแก่ตน 

6. ผู้ ป่วยมีสิทธิจะขอความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสขุภาพที่มิได้เป็นผู้ ให้บริการแก่ตน และมีสิทธิในการ

ขอเปลีย่นผู้ให้บริการและสถานบริการได้ 
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7. ผู้ ป่วยมีสิทธิจะได้การปกปิดข้อมูลเก่ียวกบัตนเองจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสขุภาพโดยเคร่งครัด เว้นแต่จะ

ได้รับความยินยอมจากผู้ ป่วยหรือการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎหมาย 

8. ผู้ ป่วยมีสิทธิจะได้ทราบข้อมลูอย่างครบถ้วนในการตดัสินใจเข้าร่วมหรือถอนตวัจากการเป็นผู้ถกูทดลองใน

การทําวิจยัของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสขุภาพ 

9. ผู้ ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะตนที่ปรากฏในเวชระเบียนเมื่อร้องขอ 

ทัง้นีข้้อมลูดงักลา่วต้องไมล่ะเมิดสทิธิสว่นบคุคลอื่น 

10. บิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมอาจใช้สทิธิแทนผู้ ป่วยที่เป็นเด็กอายไุม่เกินสิบแปดปีบริบรูณ์ ผู้บกพร่อง

ทางกายหรือจิต 

โดยทางโรงพยาบาลฯ ดําเนินการติดประกาศแสดงคําประกาศสิทธิผู้ ป่วยในจุดให้บริการทุกจุด ทุกชัน้ใน

โรงพยาบาลฯ เพื่อผู้ รับบริการสามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจน พร้อมกับการมุ่งเน้นจริยธรรมของผู้ ให้บริการ  การดูแลและ

ตอบสนองความต้องการผู้ รับบริการด้วยความยินดี 

 
2.2ด้านข้อมูลสารสนเทศ 

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ มีนโยบายที่ชดัเจนในเร่ืองความลบัและความปลอดภยัทางด้านข้อมลูของผู้ ใช้บริการ 

ซึ่งข้อมูลทัง้หมดในเวชระเบียนถือเป็นสารสนเทศทางสขุภาพชนิดหนึ่งและแต่ละกระบวนการได้รับการจัดการที่ดีโดย

คํานงึถึงสทิธิขัน้พืน้ฐานและประโยชน์ของผู้ใช้บริการเป็นหลกัเวชระเบียนในโรงพยาบาลฯ ซึง่สามารถจําแนกได้ ดงันี  ้

1. เวชระเบียนในรูปแบบการบนัทึกในเอกสาร และจดัทํารูปเลม่เป็นแฟ้มเวชระเบียน มีการกําหนดรูปแบบและ

กระบวนการโดยคณะกรรมการพฒันาระบบเวชระเบียน เร่ิมตัง้แต่ขัน้ตอนการจดัทําเวชระเบียนสําหรับผู้ ป่วยใหม่ทกุราย 

การกําหนดข้อมลูที่จําเป็นในการใช้ประกอบการรักษาพยาบาล การให้บริการด้านตา่ง ๆ ซึง่มีผู้ ร่วมบนัทึกเป็นบคุลากรที่มี

ความสาํคญัเป็นอยา่งมาก เช่น ข้อมลูพืน้ฐาน ข้อมลูด้านสทิธิประโยชน์โดยเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ข้อมลูด้านการให้บริการ

ทางการพยาบาลโดยพยาบาล  ข้อมลูการตรวจวินิจฉยัรวมถึงการรักษาโดยแพทย์ เป็นต้น 

2. เวชระเบียนในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Medical Record) โดยบคุลากรผู้ ร่วมให้บริการทกุสว่นเป็น

ผู้บันทึกข้อมูลเข้าระบบตามสิทธิและหน้าที่ที่ได้กําหนดโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบเวชระเบียน คณะกรรมก าร

สารสนเทศ และผู้ เก่ียวข้องอื่นๆ  กําหนดข้อมลูที่จําเป็นสําหรับการนําไปใช้ประโยชน์ต่อการให้บริการได้วางรูปแบบตาม

มาตรฐานอนัเป็นท่ียอมรับ เช่น Hospital Accreditation (HA), ISO 9001, JCI เป็นต้น 

เป็นท่ีทราบดีวา่ข้อมลูทัง้หมดไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด  มีความสําคญัต้องได้รับการกําหนดแนวทางที่ชดัเจนใน

ด้านการเข้าถึงข้อมูลของเวชระเบียนทุกฉบับ บุคลากรโรงพยาบาลไทยนครินทร์ทุกระดับได้รับทราบนโยบายและการ

ปฏิบตัิเป็นอยา่งดีเสมอมา 
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การพฒันาบริการทางด้านสขุภาพซึ่งเป็นหวัใจหลกัของธุรกิจ ปัจจยัที่สําคญัส่วนหนึ่งเกิดมาจากการใช้ข้อมูล

สารสนเทศภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ  เพื่อให้นํามาซึ่งการสนบัสนนุทางด้านการบริหารจดัการ และการดําเนินธุรกิจ 

ยกตวัอยา่งเช่น การนําเสนอข้อมลูทางด้านสขุภาพผา่นช่องทางอิเลก็ทรอนิคส์ เช่น Mobile Application โดยมีจดุประสงค์

เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้มารับบริการ รวมถึงการใช้ข้อมลูทางด้านสถิติเพื่อให้หนว่ยงานสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือ

ในการบริหารจดัการภายในได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  ซึง่ปัจจบุนัอยู่ในระหว่างการศึกษาข้อมลูด้านประโยชน์ ผลลพัธ์ และ 

ความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรในส่วนการด าเนินการและจัดการเวชระเบียน 

 จะเห็นได้จากการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการการบริการด้านเวชระเบียนเสมอมา  จากกระบวนสาํคญัในแต่

ละขัน้ตอนจนนําไปสูก่ารวิเคราะห์และใช้ประโยชน์เป็นสารสนเทศที่มปีระโยชน์กว้างขวางตอบแทนสูส่งัคม ยกตวัอยา่งเช่น

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ได้เข้าร่วมการรายงานสถานการณ์โรคระบาดที่พบมากขึน้ในปัจจุบัน โดยนําข้อมูลจากเวช

ระเบียนรวบรวม และจดัทําสถิตินําเสนอสว่นราชการท่ีเก่ียวข้องร่วมกบัหนว่ยควบคมุโรคติดเชือ้ของโรงพยาบาลฯ    ทําให้

หน่วยงานราชการที่เ ก่ียวข้องได้มีข้อมูลในการเข้าตรวจสอบและป้องกันโรคในชุมชนที่พบการระบาด หรือให้การ

รักษาพยาบาลรวมถึงการติดตามเฝ้าระวงัผู้ติดเชือ้โรค เป็นต้น 

 การพฒันาระบบเวชระเบียนให้มีความทนัสมยั สะดวกต่อการเข้าถึงข้อมลูโดยผู้ ใช้บริการกรณีมีความจําเป็น 

เช่น การขอข้อมลูทางระบบ Electronic การสง่ตอ่ข้อมลูเพื่อการรักษาพยาบาลระหวา่งโรงพยาบาล โดยคํานึงถึงความลบั

และความปลอดภยัของผู้ ป่วยเป็นหลกั ทําให้กระบวนการดแูลสขุภาพผู้ ป่วยทําได้รวดเร็วมากขึน้ โดยการสนบัสนนุข้อมลู

ทางการแพทย์ภายใต้การกําหนดแนวทางการปฏิบตัิที่รัดกมุและเฉพาะกรณีที่ได้รับอนมุตัิจากผู้มีอํานาจแล้วเท่านัน้ ทําให้

ทัง้ผู้ ป่วยและผู้ให้บริการสขุภาพได้รับประโยชน์ร่วมกนั   

 นอกเหนือจากการคํานึงถึงสิทธิขัน้พืน้ฐานและความจําเป็นตามคําประกาศสิทธิ โดยแพทยสภา สภาการ

พยาบาล สภาเภสชักรรมและผู้ เก่ียวข้องอื่นๆ แล้ว  การรับผิดชอบต่อสงัคมด้านเวชระเบียนยงัคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมที่เกิด

จากกระบวนการทํางานท่ีใช้กระดาษเป็นจํานวนมากตามแนวทางการปฏิบตัิการทําลายเวชระเบียนเมื่อครบกําหนด กรณี

ขาดการติดต่อเกิน 5 ปี ได้เข้าสู่กระบวนการทําลายโดยวิธีย่อยกระดาษและนํากลบัมาใช้ใหม่ ทําให้โรงพยาบาลไทย

นครินทร์ ได้เป็นสว่นหนึง่ในการดแูลสิง่แวดล้อม รวมถึงลดการตดัไม้เพื่อผลดิกระดาษได้ในทางอ้อม 

  
2.3 ด้านการบริการ 
โรงพยาบาลฯ ให้ความสําคญัด้านการบริการไม่น้อยไปกว่าสว่นอื่นๆ  ดงัคติพจน์ “อบอุ่น มัน่ใจที่ไทยนครินทร์” 

โดยมีแนวทางปฏิบตัิงาน ดงันี ้

 การบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว แมน่ยํา และถกูต้องในการให้การรักษาพยาบาลแก่ทกุชีวิต 

 ผู้บริหารลงพืน้ท่ีตรวจสอบการให้บริการตามหนว่ยงานตา่ง ๆ เป็นประจําทกุวนั 

 มีการสาํรวจความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ เพื่อนํามาปรับปรุงและพฒันาคณุภาพบริการ  
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 มีระบบและหนว่ยงานบริหารจดัการ และรับข้อร้องเรียนจากผู้ ใช้บริการ เพื่อนํามาแก้ไขและพฒันาคณุภาพการ

บริการในทกุมิติ 

 จดัให้มีการสรรหาเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติรองรับผู้ ใช้บริการชาวต่างชาติ ให้ได้รับข้อมูลและรับการรักษาอย่าง

ถกูต้องครบถ้วน 

 ระบบการเตือนนดัหมายให้ผู้ ป่วยได้รับการรักษาอยา่งตอ่เนื่อง และเพื่อติดตามประเมินผลการรักษา 

 มีการบริหารจดัการหน่วยงานรักษาความปลอดภยัในเชิงรุก เพื่ออํานวยความสะดวกต่อผู้ รับบริการอย่างเต็ม

ประสทิธิภาพ ได้แก่ การให้บริการช่องจอดรถแก่คนพิการ การสง่ตอ่ประสานงานระหวา่งหนว่ยงานในการบริการ

เข็นรถให้กับผู้ ป่วย การซ้อมการใช้อุปกรณ์ดบัเพลิงในหน่วยงานทุกวนัที่  15 ของเดือน และการจัดให้มีระบบ

รักษาความปลอดภยัทัว่ทัง้บริเวณโรงพยาบาลฯ โดยการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV)  อย่างทัว่ถึง จดัเวรเจ้าหน้าที่

รักษาความปลอดภยัทัง้ภายในและภายนอกอาคารตลอด  24 ชัว่โมง ให้ครอบคลมุทัว่บริเวณโรงพยาบาลฯ และ

จดุที่ลบัสายตา เพื่อให้ผู้ รับบริการและบคุลากรทกุคนได้รับความปลอดภยัทัง้ด้านชีวิต และทรัพย์สนิ 

2.4 ด้านบุคลากร 

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ให้ความสาํคญัแก่บคุลากรโดยถือเป็นทรัพย์สนิท่ีทรงคณุค่า มีการดําเนินการตามแผน

ยทุธศาสตร์อยา่งตอ่เนื่องในการดแูลและพฒันาบคุลากรให้มีคณุภาพ มีความสขุและความภาคภมูิใจในองค์กร พร้อมทัง้มี

การปฏิบตัิตอ่บคุลากรโดยเสมอภาคและเทา่เทียมกนั โดยการดําเนินการด้านสรรหาคดัเลอืกที่ยตุิธรรมตามคณุสมบตัิของ

หน้าที่ความรับผิดชอบ การว่าจ้างบุคลากรมีความสอดคล้องกบักฏหมายแรงงาน สนบัสนุนนโยบายการรับผิดชอบต่อ

สงัคมโดยการจดัจ้างบคุลากรผู้พิการเข้ามาร่วมงานและสนบัสนนุให้มีความก้าวหน้าในงานเทา่เทียมเช่นเดียวกบับคุลากร

ในองค์กร      

 โรงพยาบาลฯ ได้จัดให้มีการดําเนินการโครงการองค์กรสุขภาพดี เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

บรรยากาศองค์กร ผลจากการสํารวจความพึงพอใจในการทํางานได้ถูกนํามาวิเคราะห์และปรับปรุงอย่ างต่อเนื่อง การ

ดําเนินการสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรเพื่อให้เกิดสุขภาวะที่ดีของบุคลากร การดําเนินการด้านสวัสดิการบุคลากรได้

จดัเตรียมเพื่อให้บคุลากรมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ อาทิ การจดัตัง้กองทนุสาํรองเลีย้งชีพเพื่อสง่เสริมการออมเงินระยะยาวของ

บคุลากร การจัดสนามกีฬาและวนักีฬาบคุลากรเพื่อสง่เสริมสขุภาพและสมัพนัธภาพของบุคลากร กิจกรรมให้บคุลากร

มอบคณุคา่แก่สงัคมในเดือนเกิดเพื่อให้บคุลากรมีความภาคภมูิใจในตนเองและองค์กร รวมถึงสง่เสริมความสามคัคีและ

บรรยากาศการทํางาน 

โครงการอบรมพฒันาบุคลากรจัดทําอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอตลอดมา ในทุกด้านโดยเฉพาะการพัฒนา

บุคลากรด้านวิชาชีพ สหวิชาชีพ และการพฒันาศกัภาพด้านบริหารจัดการ  ซึ่งบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความ

เช่ียวชาญจากขบวนการพฒันาหลายหลากวิธีการอย่างเหมาสม เช่น โครงการ Individual Development Plan (IDP)  

การให้ทนุเพื่อการศกึษาหลกัสตูรวิชาชีพเฉพาะทาง การอบรมสมัมนาดงูานเทคนิคการแพทย์ในตา่งประเทศ  เป็นต้น  
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การประเมินผลงานบคุลากร จดัทําขึน้ในทกุๆ ปีอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมและนําผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อ

พฒันาบคุลากรให้มีความรู้และทกัษะในการให้บริการผู้ ป่วยอยา่งมีประสทิธิภาพ  บคุลากรที่มีความรู้ความสามารถได้รับ

โอกาสให้มีความก้าวหน้าทางสายอาชีพอยา่งตอ่เนื่องตามขบวนการแตง่ตัง้โอนย้ายที่เกิดขึน้อยา่งตอ่เนื่อง  

 การบริหารค่าตอบแทน เป็นไปอย่างเท่าเทียมยตุิธรรม และเหมาะสมกบัตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ การ

ทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสม เพื่อให้ดึงดดูบคุลากรภายนอกและดแูลรักษาบคุลากร

ภายในได้ภายใต้ข้อจํากดัผลประกอบการบริษัทฯ 

ความปลอดภยัในการทํางานของบคุลากร ได้รับการดแูลจากคณะกรรมการอาชีวอนามยัและสิง่แวดล้อม (ENV) 

อย่างสมํ่าเสมอ การบาดเจ็บในงานของบคุลากรจะได้รับการวิเคราะห์ทบทวนปรับปรุงขบวนการทํางานเพื่อการป้องกัน

ตอ่ไป  บคุลากรจะได้รับการซ้อมแผนอพยพอคัคีภยัและแผน่ดินไหวเพื่อความปลอดภยัของตนเองและคนไข้ในทกุๆ ปี 

2.5 นโยบายการพัฒนาบุคลากร และสร้างเสริมสุขภาพ 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร และสร้างเสริมสุขภาพ 
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ให้ความสําคัญต่อบุคลากร  เคารพสิทธิที่พึงมีของบุคลากร  ด้วยบุคลากรถือเป็น

ทรัพยากรที่สาํคญัในการขบัเคลือ่นให้องค์กรสามารถบรรลถุึงเป้าหมายได้ โรงพยาบาลฯ จึงมีการวางแผนการพฒันาและ
สร้างเสริมสขุภาพบุคลากรที่เป็นรูปธรรม และจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการไว้อย่างชัดเจน โดยกําหนดแนวทาง
ดงันี ้ 

1. การจดัปฐมนิเทศบคุลากรใหม่ เพื่อแนะนําองค์กรซึ่งประกอบด้วย วฒันธรรมองค์กร โครงสร้างการบริหาร 
การพฒันาคณุภาพ  การทํางานอยา่งปลอดภยั สิทธิสวสัดิการของบคุลากร และที่สําคญัคือ การให้ความรู้
ความเข้าใจด้านการเคารพสิทธิผู้ ป่วยซึ่งเป็นหวัใจของการให้การรักษาพยาบาล โดยผ่านการเรียนรู้จาก
ผู้บริหารและทีมวิทยากรในแต่ละส่วนงาน  เพื่อให้บุคลากรเข้าใหม่มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ความ
รับผิดชอบ พร้อมที่จะเรียนรู้จากบุคลากรที่มีประสบการณ์ มีสว่นร่วมมนการพฒันาและใช้ศักยภาพอย่าง
เต็มที่ให้มีความพร้อมในการขบัเคลือ่นโรงพยาบาลฯ สูค่วามสาํเร็จตอ่ไป 

2. การฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถบุคลากร ได้มีการจัดแบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อให้
สอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์ของโรงพยาบาล ได้แก่  

 การอบรมพืน้ฐาน สําหรับบุคลากรทุกระดบั  ได้แก่ การป้องกันการติดเชือ้ การป้องกนัและระงับ
อคัคีภัยอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น การพฒันา
คณุภาพโรงพยาบาล และสทิธิของผู้ ป่วย และการบริการท่ีเป็นเลศิ  

 การอบรมพฒันาองค์ความรู้และเสริมสร้างศกัยภาพสําหรับบุคลากรสายวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ 
พยาบาล  เภสชักร นกัเทคนิคการแพทย์ นกักายภาพบําบดั นกัรังสีเทคนิค และนักกําหนดอาหาร 
โดยการเข้ารับการฝึกอบรมภายใน (In-HouseTraining) และการฝึกอบรมภายนอก (Public 
Training) เพื่อให้สอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านการบริหารจดัการ 

 การอบรมระดบัผู้บริหาร  เน้นการพฒันาความรู้ ควบคู่กบัการพฒันาด้านทศันคติ จริยธรรมการ
ปกครอง การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน  
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รวมถึงเสริมสร้างพลงัด้านการบริหารจดัการในด้านต่าง ๆ เช่น อตัรากําลงั ต้นทุน กระบวนการ
จดัการ กระบวนการคณุภาพ และการบริการท่ีเอาใจใส ่ประทบัใจให้แก่ผู้ ป่วย และครอบครัว 

3. การสร้างความผูกพันของบุคลากรในองค์กรผ่านโครงการ Wellness โรงพยาบาลไทยนครินทร์มีการ
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมสร้างเสริมสขุภาพ กิจกรรมแข่ งขันกีฬา 
กิจกรรมทําบญุตกับาตรประจําเทศกาลสาํคญัและวนัครบรอบวนัเกิดโรงพยาบาล เป็นต้น 

4. การพฒันาด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) ได้มีการปลกูฝังและสร้างจิตสํานึกในการรับผิดชอบต่อ
สงัคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรม Happy Birthday Outing โดยการจดัให้บคุลากรและผู้บริหารไปทํา
กิจกรรมร่วมกนัให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ขององค์กร  

 การช่วยเหลอืเด็กกําพร้า ตรวจสขุภาพ รักษาพยาบาล บริจาคเงิน และสิง่ของให้กบัหมูบ้่านเด็กโส
สะ จงัหวดัสมทุรปราการ  

 ทําบญุถวายสงัฆทานชดุหลอดไฟฟ้าประหยดัพลงังานและชดุยาสามญัประจําบ้าน  เคร่ืองอปุโภค
บริโภค ณ วดัพระนอน จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

5. การสร้างเสริมสขุภาพบคุลากร (Health Promotion) โรงพยาบาลฯ เน้นให้บคุลากรมีสขุภาพแข็งแรงทัง้กาย
และใจ โดยให้การสนบัสนุนในการดแูลสขุภาพของบุคลากรอย่างเต็มที่  ด้วยการมอบสวสัดิการการตรวจ
สขุภาพบคุลากรประจําปี สวสัดิการรักษาพยาบาล  การฉีดวคัซีนป้องกนัโรค กิจกรรมชมรมกีฬา และการ
จดัอปุกรณ์ในการป้องกนัร่างกายขณะปฏิบตัิงาน (Personal Protection Equipment)   

6. สง่เสริมการให้ความสําคญัเก่ียวกับความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในสถานที่ทํางาน โดยการให้ความรู้  
ข้อมลู ขา่วสาร ผา่นสือ่ตา่งๆ ในองค์กรและ Social Net work ได้แก่ การอบรมการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั
เบือ้งต้น การจดัการฝึกซ้อมดบัเพลงิและอพยพเคลือ่นย้ายเมื่อเกิดเพลงิไหม้ปีละ 1 ครัง้  หลกัสตูรอบรมการ
อนรัุกษ์พลงังาน  หลกัสตูรอบรมความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน  หลกัสตูร
การป้องกนัและควบคมุโรคติดเชือ้ รวมถึงหลกัสตูรการช่วยฟืน้คืนชีพขัน้พืน้ฐาน (Basic Life Support) เป็น
ต้น  

 
10.1  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

จริยธรรมและความโปร่งใส เป็นหวัใจของการดําเนินธุรกิจ โรงพยาบาลไทยนครินทร์มีนโยบายเร่ืองกระบวนการ

ตรวจสอบและระบบการควบคมุภายในที่โปร่งใส ยตุิธรรมปราศจากข้อร้องเรียน ไม่เปิดเผยข้อมูลความลบัของผู้ขายให้

ผู้ ค้ารายอื่นรับทราบอย่างจริงจัง ได้แก่ ราคาสินค้า ได้จัดทําโครงการประกวดราคายาร่วมกับฝ่ายเภสชักรรม  เพื่อให้

องค์กรและผู้มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์สูงสุด จัดให้มีคณะกรรมการพิจารณา และคดัเลือกเคร่ืองมือแ พทย์ ยาและ

เวชภณัฑ์ เพื่อร่วมให้ความเห็นในการเลือก มีกระบวนการตรวจรับสินค้าโดยหน่วยงานและฝ่ายบญัชี แผนกตรวจรับและ

ทะเบียนคมุร่วมตรวจรับสินค้าร่วมกัน มีระบบการตรวจสอบทัง้ภายในและภายนอกเข้าตรวจสอบระบบการทํางานของ

หนว่ยงาน รวมทัง้มีช่องทางให้บริษัทคูส่ญัญาสามารถร้องเรียนได้ โดยรับฟังทกุข้อร้องเรียนอยา่งเสมอภาค โปร่งใส เอาใจ

ใส ่และให้ความเป็นธรรมกบัทกุฝ่าย 

 นอกเหนือจากนี ้โรงพยาบาลฯ จะสนบัสนนุและสง่เสริมให้บคุลากรทกุระดบัเห็นความสําคญัและมีจิตสํานึกใน

การตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ รวมทัง้จดัให้มีการควบคมุภายในเพื่อป้องกันการทจุริตคอร์รัปชัน่ การให้หรือรับสินบนในทกุ
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รูปแบบ เช่น การจดัตัง้กลอ่งรับข้อเสนอแนะและร้องเรียนภายในสาํหรับบคุลากรของโรงพยาบาลฯ การให้ความเป็นธรรม

และคุ้มครองพนกังาน หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลกัฐานเร่ืองการทจุริตคอร์รัปชั่นที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ และ

บริษัทในกลุ่ม รวมถึงพนกังานที่ปฏิเสธต่อการกระทําโดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการ

รายงานการทจุริตคอร์รัปชัน่ เป็นต้น 
 

10.2  การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

โรงพยาบาลฯ มีการเคารพและปฏิบตัิตามกฎหมายและหลกัจริยธรรมต่อบคุลากรทกุคนอย่างเท่าเทียมกนั ไม่

เลอืกปฏิบตัิ โดยมีแนวทางการดําเนินการตา่งๆ ดงันี ้

 ระบบการสรรหาและว่าจ้างสอดคล้องกบัการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ซึ่งรวมถึงการไม่เลือกปฏิบตัิ ไม่

แบ่งแยก กีดกัน อคติในการจ้างงาน เพื่อเป็นการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทัง้การไม่ใช้แรงงานเด็ก ซึ่ง

โรงพยาบาลฯ ได้มีการเปิดรับสมคัรงานไปยงัชมุชนใกล้เคียงรอบข้าง รวมทัง้ประสานงานไปยงัสาํนกังานเขตเพื่อ

สร้างงานให้แก่คนในชมุชน 

 ระบบการจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทน การลงโทษทางวินยั การคุ้มครองแรงงานหญิงตัง้ครรภ์ ได้ถกูดําเนินการ

อยา่งถกูต้องตามกฎหมาย เป็นธรรม และเทา่เทียมเสมอภาคกนั 

 การจัดจ้างคนพิการเข้าทํางาน แสดงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและสนบัสนุนให้เกิดความก้าวหน้าทางสาย

อาชีพและความมั่นคงแก่ผู้ พิการ โดยทางโรงพยาบาลฯ ได้ดําเนินการสนับสนุนอาชีพให้แก่ผู้ พิการ ไ ด้แก่ 

เจ้าหน้าที่รับโทรศพัท์ เจ้าหน้าที่ประจําในหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาลฯ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม

ทางด้านกายภาพและจิตใจเป็นสาํคญั 

 ให้ความมั่นคงในการทํางานแก่บุคลากร นโยบายเน้นการจ้างงานให้เป็นบุคลากรประจํา ( Long-Term 

Employment Job Security) 

 
10.3 ความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการท างาน 

 
นโยบายของโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 
โรงพยาบาลฯ มีความมุง่มัน่และรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อม  ความปลอดภยัและสงัคม  โดยเอือ้ตอ่ความปลอดภยั

และความผาสกุของบุคลากร  ผู้ ป่วย และผู้มาเยือน ซึ่งได้กําหนดเป็นนโยบายและแผนปฏิบตัิ การประจําปี ภายใต้การ
กํากบัดแูลของคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางานของโรงพยาบาลไทยนครินทร์   
ตามข้อกําหนดของกฎหมายประกอบด้วยตวัแทนจากฝ่ายระดบัผู้บงัคบับญัชาและลกูจ้างซึ่งเป็นตวัแทนระดบัปฏิบตัิการ  
โดยบริหารจดัการด้านโครงสร้างกายภาพ สิง่แวดล้อม และความปลอดภยั ภายใต้มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการ (ฉบบั
เฉลิมพระเกียรติฯ 60 ปี) มาตรฐานของสํานกัป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั กรุงเทพมหานคร ประเภทอาคารสงูและ
ใหญ่พิเศษ  และองค์กรภายนอกอื่นๆ เป็นต้น  ใช้เป็นกรอบในการวางแผน กํากบั และควบคมุ มีการนําข้อมลูสารสนเทศ 
ตวัชีว้ดัมาใช้วิเคราะห์ หาสาเหตุ เพื่อป้องกันและแก้ไขเก่ียวกับโครงสร้างทางกายภาพแวดล้อมและความปลอดภยัที่
สาํคญัอยา่งตอ่เนื่อง 
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10.4 การก ากบัตดิตามการด าเนินงาน 
 

ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและความปลอดภยั 
 จัดทําแผนการตรวจสอบอาคารสถานที่โดยหน่วยงานภายนอก  ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโยธาธิการและ

หนว่ยงานภายในทกุๆ1 ปี และปรับปรุงโครงสร้างอาคารสถานท่ีให้เป็นไปตามกฎหมายควบคมุอาคารพ.ศ.2522  
และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  เพื่อเป็นการยืนยันและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ รับบริการ และผู้ปฏิบัติงานว่า
โครงสร้างอาคารมีความมัน่คงและปลอดภยั   

 มีการตรวจวดัด้านอาชีวอนามยัตามพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2549 ในเร่ืองกฎกระทรวงด้าน
มาตรฐานการตรวจวดัความร้อนแสงสวา่งและเสยีงภายในสถานประกอบการ 
 
ด้านวัสดุและของเสียอันตราย 

 จดัทําคู่มือการจดัเก็บและกําจดัวสัดอุนัตราย  เช่น ใบมีดและเข็ม เป็นต้น  ดําเนินการอบรมหวัข้อการป้องกัน
และควบคุมการติดเชือ้ / การแยกขยะให้กับบุคลากรที่เก่ียวข้องในการดูแลผู้ ป่วย และฝ่ายเคหกรรมอย่าง
ตอ่เนื่อง 

 จัดทําคู่มือการป้องกันสารเคมี  และจัดทําบัญชีสารเคมีที่ใช้ในโรงพยาบาลฯ มีการกําหนดแนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกบัการป้องกนั และจดัการความเสีย่งจากการทํางานจากสารเคมี 

 
ด้านภยัภาวะฉุกเฉินและอัคคีภยั 

 จดัให้มีการตรวจสอบอปุกรณ์ระบบดบัเพลงิทกุ 2 เดือน 

 มีการให้ความรู้ในเร่ืองการป้องกันและระงบัอคัคีภยัเบือ้งต้นทกุ 2 ปี  สาํหรับบคุลากรใหม่ 

 มีการซ้อมอพยพหนีไฟประจําปี เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจาก

อคัคีภยั ตลอดจนสามารถปฏิบตัิการตามแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยัได้เมื่อเกิดเหต ุ รวมถึงการค้นหาจุดอ่อน

ที่พบเพื่อจะได้นําข้อมลูดงักลา่วไปใช้ในการพฒันาระบบป้องกนั และระงบัอคัคีภยัให้มีประสทิธิภาพมากขึน้  

ด้านระบบสาธารณูปโภค 
 กําหนดแนวทางการใช้ระบบสาธารณปูโภคให้เหมาะสมเพื่อสอดคล้องกบัแผนการควบคมุการใช้พลงังานอย่าง

เหมาะสม  แตต้่องคํานงึถึงการไมก่่อให้เกิดผลกระทบตอ่คณุภาพและการบริการท่ีดี 
 

ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 
 การสร้างเสริมสขุภาพบุคลากร (Health Promotion) โรงพยาบาลไทยนครินทร์มุ่งเน้นให้บุคลากรมีสขุภาพ

แข็งแรง  ทัง้กายและใจ โดยให้การสนบัสนนุอยา่งเต็มที่ในการดแูลสขุภาพของบคุลากร ด้วยการมอบสวสัดิการ
การตรวจสุขภาพบุคลากรประจําปี สวัสดิการรักษาพยาบาล  การฉีดวัคซีนป้องกันโรค กิจกรรมชมรมกีฬา 
รวมถึงการจดัอปุกรณ์ในการป้องกนัร่างกายขณะปฏิบตัิงาน (Personal Protection Equipment)   
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ด้านการพิทกัษ์สิ่งแวดล้อม 
 มีการบริหารจดัการระบบบําบดันํา้เสยีแบบ Sequence Batch Reactor (SBR)  
 การเปลีย่นระบบ  Chiller  โดยเลอืกใช้นํา้ยาที่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 
 สร้างความตระหนกัรู้ภายในโรงพยาบาลฯ ด้านการลดปริมาณขยะ และเน้นการใช้ซํา้ด้วยจิตสาํนกึหว่งใย

สิง่แวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ 
 สร้างนิสยัและสง่เสริมวินยัในการทิง้ขยะให้ถกูประเภท 

 

10.5 การร่วมกนัพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

ตลอดระยะเวลา 23 ปีที่ผ่านมาของโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ด้วยสํานึกแห่งความรับผิดชอบที่มีต่อสงัคมและ

สิง่แวดล้อม จึงมีการจดักิจกรรมสร้างเสริมสขุภาพ เพื่อเป็นการสง่เสริมสขุภาพและพฒันาคณุภาพชีวิตให้กบัประชาชนใน

สงัคมโดยรอบโรงพยาบาลฯ  โดยเฉพาะบริษัทคู่สญัญา ซึ่งได้มอบความไว้วางใจให้ โรงพยาบาลฯ เป็นผู้ดูแลสุขภาพ

พนกังานของบริษัทคู่สญัญา ด้วยเหตุนีท้างโรงพยาบาลฯ จึงได้จดักิจกรรมขึน้เพื่อให้พนกังานในบริษัทคู่สญัญาที่อยู่ใน

รัศมี 30 กิโลเมตร ได้รับความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบัโรคต่างๆ อย่างถกูต้อง สามารถดแูลตนเองให้มีสขุภาพดีทัง้กาย

และใจ  ซึ่งส่งผลดีกับพนักงานของบริษัทให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในปี2559 นี ้ได้จัดโครงการ “Health 

Promotion Hospital” กบั บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จํากดั มุ่งเน้นกลุม่เป้าหมายพนกังานที่มีผลตรวจสขุภาพผิดปกติ

เก่ียวกบัโรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสงู คอเลสเตอรอลสงู  โดยการให้ความรู้โดยแพทย์เฉพาะทางและผู้ เช่ียวชาญสาขา

ตา่งๆ อาทิ พยาบาลวิชาชีพ นกักายภาพบดั และนกักําหนดอาหาร พร้อมทัง้บริการตรวจวดัค่าดชันีมวลกาย เจาะเลือดที่

ปลายนิว้เพื่อตรวจภาวะเบาหวาน และวดัความดนัโลหิต โดยมีการวดัผลอยา่งตอ่เนื่องตลอดโครงการ ระยะเวลา 4 เดือน  

การดูแลสุขภาพในเด็กเล็ก นบัเป็นสิ่งสําคญัที่โรงพยาบาลไทยนครินทร์มุ่งเน้นเสมอมา ด้วยการสง่เสริมให้

เด็กได้เข้าใจถึงประโยชน์ของการดูแลสขุภาพตนเอง โดยได้ร่วมมือกบัโรงเรียนใจรักอนบุาล  สอนการล้างมือ แปรงฟัน 

และตรวจสขุภาพฟันให้กบัเด็กๆ โดยทนัตแพทย์ พร้อมทีมพยาบาล และเจ้าหน้าที่  

การดูแลผู้สูงอายุ ด้วยปัจจุบนัจํานวนผู้สงูอายทุี่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องทัง้ในประเทศไทยและทัว่โลก ซึ่งรัฐบาล

ไทยและทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสําคัญในเร่ืองนีโ้รงพยาบาลไทยนครินทร์ให้ความสําคัญในการดูแลสุขภาพของ

ผู้สงูอาย ุโดยจดัโครงการ “สร้างเสริมสขุภาพในชมุชน ณ ชมรมผู้สงูอายศุรัณจิต” ขึน้ ให้บริการชัง่นํา้หนกั วดัสว่นสงู วดัไข้ 

ตรวจวัดความดนัโลหิตตรวจเลือดที่ปลายนิว้เพื่อดูภาวะเบาหวานและคลอเลสเตอรอลตรวจความหนาแน่นของมวล

กระดกูโดยพยาบาลวิชาชีพและพบแพทย์เพื่อปรึกษาเร่ืองสขุภาพ 
 

10.6 กิจกรรมเพื่อสังคมและคุณภาพชีวิต 

- โครงการ ก.ไก่ในสายหมอก ณ ศนูย์การเรียนตํารวจตระเวรชายแดน บ้านโกแประ ตําบลแมค่ง อําเภอแมส่ะเรียง 
จงัหวดั แมฮ่่องสอน เนื่องในวนัเด็กแหง่ชาติ  
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- กิจกรรมร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิตเป็นประจําทุก 3 เดือน ภายใต้
โครงการ “น้อมดวงใจบริจาคโลหิตถวายแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย” บริจาคโลหิตทกุ 3 เดือน ปีละ 4 ครัง้ 

- คลนิิกลอยฟ้า ครัง้ที่ 14 ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส บางนา บริการตรวจสขุภาพเบือ้งต้น ตรวจระดบันํา้ตาลปลาย

นิว้ DTX และ ตรวจความหนาแนน่ของมวลกระดกู Bone Mineral Density 

- กิจกรรมสร้างเสริมสขุภาพในชมุชน ณ ชมรมผู้สงูอายศุรัณจิต เพื่ตรวจสขุภาพเบือ้งต้นให้กบัผู้สงูอายุ 

- กิจกรรม “สัปดาห์ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทํางาน” Isuzu Engine Manufacturing 

Co.,(Thailand)Ltd. 

- พิธีมอบใบประกาศนียบตัร เนื่องในโอกาสโรงพยาบาลครบรอบ 23 ปี แก่แพทย์ดีเด่น และบคุลากรที่ร่วมทํางาน

กนัมายาวนานกวา่ 5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปีและบคุลากรดีเดน่ 

 
10.7  กิจกรรมภายใน 

23 ปี แห่งความมุ่งมั่นทางการแพทย์ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

งานครบรอบ 23 ปี โรงพยาบาลไทยนครินทร์ “แห่งความมุ่งมัน่ทางการแพทย์” เปิดตัวศูนย์สมองและระบบ

ประสาท ซึง่มีทีมแพทย์ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางและพยาบาลที่ชํานาญการ พร้อมทัง้อปุกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบครันและ

ทนัสมยั ในการวินิจฉยัโรคหลอดเลือดสมองและระบบประสาท โดยมี คุณจตพุร สิหนาทกถากุล ประธานกรรมการ นพ.

เจริญ มีนสขุ ประธานฝ่ายแพทย์ ศ.คลินิกเกียรติคณุ นพ.ชัยพร ภทัราคม ผู้อํานวยการแพทย์ ศ .คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้

จินดาอดีตอธิบดีกรมการแพทย์ และนพ.วินัย วิริยกิจจา อดีตปลดักระทรวงสาธารณสุข ร่วมเปิดงาน พร้อมด้วยคุณ

ปาณิสรา อารยะสกลุ และ คณุขนุเขา สนิธุเสน เขจรบตุร ให้เกียรติมาร่วมงาน 
 

10.8 กิจกรรมภายนอก 

1. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ได้สนบัสนนุเสือ้วงดริุยางค์จํานวน 50 ตวั พร้อมทัง้ตัง้จดุแจกนํา้ดื่มจํานวน 1,500 
ขวดหน้าโรงพยาบาลในโครงการเดิน-วิ่ง เพื่อการศกึษา โรงเรียนศรีเอี่ยมอนสุรณ์ 

2. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ รับมอบประกาศนียบตัร IPD Simple Disease Project จากงาน “Tokio Marine 
Award 2015” จดัโดย บริษัท โตเกียวมารีนประกันภยั (ประเทศไทย) จํากัด ณ โรงแรมดสุิตปร๊ินเซส โดย
ประกาศนียบตัรนีม้อบให้กบัโรงพยาบาลที่ให้บริการด้านสขุภาพแก่ลกูค้าอย่างมีคณุภาพ และสร้างความ
พงึพอใจสงูสดุแก่ลกูค้าที่มาใช้บริการ 

3. โรงพยาบาลไทยนครินทร์เล็งเห็นความสําคญัของการสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย จึงได้เข้าร่วมงาน
ชมุชนสมัพนัธ์รดนํา้ดําหวัผู้สงูอาย ุแลกเปลีย่นความสขุและรอยยิม้จากการรําวงร่วมกนั  ทางโรงพยาบาลฯ 
ยงัได้สนบัสนนุเงินเพื่อสง่เสริมการจดักิจกรรมของชมรมผู้สงูอายศุรัณจิต 

4. โรงพยาบาลไทยเข้าร่วมสนับสนุนยาและเวชภณัฑ์ ให้แก่ หน่วยงานภาครัฐเพื่อบริการประชาชนผู้ ขบัขี่
ยานพาหนะในช่วงวนัหยดุยาวเทศกาลสงกรานต์ 2559 โดยมี คณุสนุทร แก้วศรีใส ผู้อํานวยการแขวงการ
ทางสมทุรปราการ เป็นผู้ รับมอบ 
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5. โครงการสร้างเสริมสขุภาพชุมชน (Hospital Health Promotion HPH) ให้ความรู้เร่ืองสขุภาพเก่ียวกบัโรค 
NCD ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคไต และตรวจสุขภาพเบือ้งต้น โดยแพทย์เฉพาะทาง เพื่อเป็น
แนวทางปฏิบตัิอยา่งถกูต้อง ซึง่ทางโรงพยาบาลจดัอยา่งตอ่เนื่องเพื่อติดตามประเมินผลได้ ณ บริษัทไทยยา
มาฮ่ามอเตอร์ จํากดั 
 

11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง 
บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในสําหรับทัง้ระดบับริหารและระดบัปฏิบตัิการ เพื่อป้องกัน

ความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้กบับริษัทฯ โดยรวม ครอบคลมุทัง้ด้านการเงิน การดําเนินงาน การบริหารความเสี่ ยงและการ
กํากับดูแลการปฏิบตัิงานให้สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์เก่ียวกบัใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ การดูแลรักษาและ
ป้องกนัทรัพย์สิน ลดความผิดพลาด การร่ัวไหลและการสญูหาย จดัให้มีการควบคมุดแูลและมีการแบ่งแยกหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการอนมุตัิ การบนัทกึรายการ และการจดัเก็บดแูลทรัพย์สนิออกจากกนั เพื่อให้เกิดการถ่วงดลุและตรวจสอบ
ระหว่างกนัอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีการตรวจสอบภายในทางด้านการเงิน รวมถึงระบบการรายงานทาง
การเงิน ให้มีความถูกต้องเช่ือถือได้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคบั กฎหมาย ที่เก่ียวข้อง โดยจัดให้มีระบบการ
ติดตามโดยผู้บริหารสายงานท่ีรับผิดชอบอยูเ่ป็นระยะ 

จากการประเมินของคณะกรรมการบริษัทร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2559 ได้ประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 5 องค์ประกอบในด้านตา่งๆ ซึง่มีความเช่ือมโยงกนั ดงันี ้

 
11.1 องค์กรและสภาพแวดล้อมของการควบคุม 

 บริษัทฯ มีโครงสร้างบริหารองค์กรอย่างเหมาะสม  มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่าง
ชดัเจน  มีนโยบายสง่เสริมวฒันธรรมองค์กรให้บคุลากรทกุระดบัมีจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบตัิงานในหน้าที่ด้วยความรอบรู้  
มีความรับผิดชอบ ให้ความสําคญัของระบบการควบคุมภายใน  บุคลากรทุกคนทราบถึงบทบาท อํานาจ หน้าที่ และ
ตระหนกัถึงความรับผิดชอบของตน ถือปฏิบตัิตามนโยบายและคูม่ือระเบียบวิธีปฏิบตัิงานอยา่งเคร่งครัด เพื่อให้มีการสอบ
ทานและรายงานความเพียงพอของการควบคุมภายในรวมถึงการปฏิบตัิงานจริงว่าเป็นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้อยู่
อยา่งตอ่เนื่อง  
 

11.2 การบริหารความเสี่ยง 
บริษัทฯ มีการจัดตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้อํานวยการแพทย์เป็นประธานคณะกรรมการโดย

ตําแหนง่ มีบทบาทหน้าที่ในการกําหนดนโยบายด้านความเสีย่งและความปลอดภยั วางแผนกลยทุธ์ในการจดัการบริหาร

ความเสี่ยงระดบัโรงพยาบาล จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วยระบบการค้นหาความเสี่ยง ระบบการ

รายงานความเสีย่ง การวิเคราะห์ความเสีย่งของโรงพยาบาล การหาโอกาสพฒันา เฝ้าระวงัป้องกนั และการบริหารจดัการ

เมื่อมีความเสีย่ง หรือเหตกุารณ์ไมพ่งึประสงค์จากบริการสขุภาพเกิดขึน้  ครอบคลมุถึงการจดัระบบสารสนเทศด้านความ

เสี่ยง การสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัในองค์กรส่งเสริมสนบัสนุนเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงในระดบัโรงพยาบาล 

คณะกรรมการและหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ โดยมีการติดตามและประเมินผลเก่ียวกบัความ

เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของสถาบนัรับรองคณุภาพของสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. 

The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization) 
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11.3 การควบคุมการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร 
 บริษัทฯ มีการกําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที่และระดบัการอนมุตัิรายการ และวงเงินในการอนมุตัิของฝ่ายบริหาร 
และมีระเบียบและวิธีปฏิบัติกรณีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสงูไว้อย่างชัดเจน  
รวมทัง้มีการรายงานผลการดําเนินงานของฝ่ายบริหารต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นวาระการประชุมอย่างสมํ่า เสมอ  โดย
กําหนดไว้เป็นประจําทกุ 3 เดือน 
 

11.4 ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
บริษัทฯ ได้จดัให้มีการพฒันาการควบคมุความปลอดภยัในการเข้าถึงข้อมลูและใช้งานระบบสารสนเทศ รวมถึง

พฒันาแผนงานทางด้านกระบวนการความปลอดภยัของข้อมลู โดยเฉพาะข้อมลูของผู้มาใช้บริการและข้อมลูของบคุลากร
บริษัทด้วยความเหมาะสมและเป็นไปตามหลกัสากล เช่น ข้อมูลในส่วนของเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Medical 
Record) ระบบงานบริหารบคุคล (Human Resources) ระบบงานเครือขา่ยในองค์กร (Network) รวมถึงการสํารองข้อมลู
สารสนเทศของระบบงานตา่งๆ โดยมีจดุประสงค์เพื่อให้เกิดเสถียรภาพในการบริหารจดัการความเสีย่งตอ่ระบบสารสนเทศ
ในรูปแบบตา่งๆ  

บริษัทฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงระบบบริการทางด้านสารสนเทศ ยกตวัอย่างเช่น การปรับปรุงสญัญาณความเร็ว
อินเตอร์เน็ต เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อปริมาณของผู้มาใช้บริการที่มีเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องและรองรับกบัปริมาณการ
เรียกใช้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ โดยอยูใ่นขัน้ตอนของการปรับปรุงชุดอปุกรณ์กระจายสญัญาณ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้
ทําการปรับปรุงระบบการพิมพ์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและในขณะเดียวกันบริษัทฯ ยงั
สามารถประหยดัคา่ใช้จ่ายจากการปรับปรุงระบบการพิมพ์ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

ทัง้นี ้ในภาพรวมของระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลูนัน้อยูใ่นทิศทางของการพฒันาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศโดยผู้ บริหารและคณะทํางานสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิผลและ
ประสทิธิภาพสงูสดุ 

 
11.5 ด้านระบบการติดตาม 

 บริษัทฯจดัให้มีการประชมุเพื่อตดิตามผลการดาํเนินงานความเสีย่งและตวัชีว้ดัการดาํเนินงานของบริษัทฯ อยา่ง
สมํ่าเสมอ รวมทัง้จดัให้มีการดาํเนินการบริหารความเสีย่ง และวเิคราะห์หาสาเหตตุวัชีว้ดัที่ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายในการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ เพื่อนําไปดําเนินการแก้ไข ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นไว้ในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2559 
 
12. รายการระหว่างกนั 

ในระหวา่งปี 2559 และ ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 บริษัทฯ มีรายการระหวา่งกนัและมียอดคงเหลอืกบั
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ปรากฏตามงบการเงิน และหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 6  
 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
การทํารายการระหว่างกนัเป็นความจําเป็นและสมเหตสุมผลของการทํารายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ

ของบริษัทฯ และถือวา่เป็นไปตามลกัษณะการประกอบธุรกิจทัว่ไป และบริษัทฯ ได้จ่ายคา่ตอบแทนในราคาที่ยตุิธรรม ทัง้นี ้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นในการทํารายการไว้แล้วข้างต้น 
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มาตรการและขัน้ตอนการท ารายการระหว่างกนั 
บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบั ประกาศ 

คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตลอดจนพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 อยา่ง
เคร่งครัด ทัง้นี ้รายการระหวา่งกนัท่ีกรรมการหรือบคุคลที่มีความขดัแย้งในสว่นได้สว่นเสยีหรืออาจมีความขัดแย้งอนัใดกบั
บริษัทฯ บคุคลนัน้ๆ ไมม่ีสทิธิออกเสยีงอนมุตัิการทํารายการนัน้ๆ เว้นแตเ่ป็นกรณีที่ได้รับการพิจารณายกเว้นตามกฎหมาย
วา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
หรือตาม พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  ทัง้นี ้ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ได้มีการกําหนดในเร่ืองการเข้าทํา
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือการจําหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทฯ ไว้แล้วอยา่งชดัเจน 

  
นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
บริษัทฯได้วางนโนบายการทํารายการระหว่างกนัในอนาคต โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจําเป็น

และความสมเหตสุมผลของการเข้าทํารายการ และเป็นประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ ไม่ว่าจะพิจารณาจากราคาตลอดจน
เง่ือนไขความเหมาะสมการทํารายการตามธุรกิจปกติ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้ความเห็น
เก่ียวกับความจําเป็นความสมเหตุสมผลว่าเป็นไปตามลกัษณะธุรกิจปกติ โดยอาจจะพิจารณาเปรียบเทียบกับราคาที่
เกิดขึน้จริงกบับคุคลภายนอกสาํหรับนโยบายการกําหนดการทํารายการระหวา่งกนั เช่น รายการเงินกู้ยืมจากบคุคลที่อาจ
มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กระทําตอ่เมื่อบริษัทฯ มีความจําเป็นทางการเงิน และไมอ่าจหาแหลง่เงินกู้ที่ให้กู้ ในเง่ือนไข
การกู้ที่ดีกวา่การกู้จากบคุคลที่เก่ียวโยงกนัได้ หรืออตัราดอกเบีย้ที่ไมส่งูกวา่อตัราดอกเบีย้ตลาดทัว่ไป เป็นต้น   

อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ คาดวา่รายการระหวา่งกนับางรายการในปัจจุบนัจะยงัคงเกิดขึน้อย่างต่อเนื่องในอนาคต 
เนื่องจากการดงักลา่วถือเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ ได้แก่ รายการการคํา้ประกนัโดยนายจตพุร สิหนาทกถากุล เป็นการคํา้
ประกนัวงเงินกู้ เบิกเกินบญัชี และการคํา้ประกนัการออกตัว๋สญัญาใช้เงินตามเง่ือนไขของธนาคารกําหนด นอกจากนี ้ยงัมี
การคํา้ประกนัการชําระคา่ไฟฟ้าซึง่ถือเป็นการให้ความช่วยเหลอืแก่บริษัทฯ 
 

มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน 
บริษัทฯ มีข้อกําหนดที่ชดัเจนเก่ียวกบัรายการระหว่างกนั และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ 

ในข้อบงัคบับริษัทฯ โดยกําหนดให้กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์อันใด ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติในเร่ืองนัน้ ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ  ประกาศ  หรือคําสั่งของตลาด
หลกัทรัพย์และตามกฎหมาย นอกจากนีบ้ริษัทฯ กําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเก่ียวกบัความจําเป็นและ
ความเหมาะสมของการทํารายการและให้บริษัทฯ ทําการเผยแพร่สารสนเทศที่เก่ียวข้องให้เป็นไปตามข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถึงการเปิดเผยรายละเอียดของรายการในงบการเงินประจํางวดและรายงานประจําปีของ
บริษัทฯ 

 ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทฯ จะ
จัดหาผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อ
ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วแตก่รณี 
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  แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2559 (แบบ 56-1) 
  
 

ในระหวา่งปี และ ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 และ 2558 บริษัท มีรายการระหวา่งกนั ดงัตอ่ไปนี ้
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                    แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2559 (แบบ 56-1) 
  
 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
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                    แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2559 (แบบ 56-1) 
  
 

13. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ 
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                    แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2559 (แบบ 56-1) 
  
 

ณ วนัท่ี 31 กรกฏาคม 2559 และ 2558  บริษัทฯ  มีรายการระหวา่งกนั ดงัตอ่ไปนี ้
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                    แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2559 (แบบ 56-1) 
  
 

14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร 

รายได้ 

ผลการด าเนินงานส าหรับรอบปีบญัชี  2559  ตัง้แต่วนัที่ 1 สิงหาคม 2558  ถึงวนัที่ 31 กรกฏาคม 2559 

บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,915.87 ล้านบาท โดยเป็นรายได้ค่ารักษาพยาบาลจ านวน 1,886.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

98.49 ของรายได้รวม โดยบริษัทฯ มีรายได้รวมเพิ่มขึน้จ านวน 199.29 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 11.61 เมื่อเทียบ

กบัปี 2558 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของจ านวนผู้ ป่วยนอกและผู้ ป่วยใน ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึน้จากการเปิดคลินิก

เฉพาะทางทกุสาขาและความซบัซ้อนของโรคที่มากขึน้ 

รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ ป่วยใน (IPD) และผู้ ป่วยนอก (OPD) ส าหรับปี 2557  2558 และ 2559 แสดงได้

ดงันี ้

ทัง้นี ้ ในปี 2559 ลกูค้าสว่นใหญ่ของโรงพยาบาลเป็นลกูค้าสญัชาติไทย  โดยกลุม่ลกูค้ากลุม่ใหญ่เป็นกลุ่ม

ลกูค้าช าระเงินเอง กลุม่ประกันและคู่สญัญา ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี เนื่องจากท าเลที่ตัง้ของโรงพยาบาลอยู่ใกล้

แหลง่ชมุชน ประกอบกบัช่ือเสยีงของโรงพยาบาลในด้านการรักษาเฉพาะทาง   

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีรายได้อื่น ได้แก่ ดอกเบีย้รับจากเงินลงทนุ  รายได้ค่าเช่า ซึ่งมีสดัสว่นรายได้อื่นต่อ

รายได้รวมคิดเป็นร้อยละ 1.51 
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                    แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2559 (แบบ 56-1) 
  
 

ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล 

ในปี 2559 บริษัทฯ มีต้นทนุค่ารักษาพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตดัจ าหน่าย) จ านวน 1,377.61 ล้าน

บาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 จ านวน 91.08 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.08 ซึ่งเพิ่มขึน้เป็นไปในทิศทางเดียวกบัการ

เพิ่มขึน้ของรายได้ค่ารักษาพยาบาล  ทัง้นีต้้นทุนที่ปรับตวัสงูขึน้ เกิดจากการปรับตัวสงูขึน้ของต้นทุนค่าธรรมเนียม

บคุคลากรทางการแพทย์จากนโยบายของโรงพยาบาลที่ให้มีแพทย์เฉพาะทางทกุสาขาเพื่อให้การวินิจฉัยและรักษา

ถูกต้องแม่นย า  ต้นทุนบุคลากรในโรงพยาบาลและค่าเสื่อมราคาเคร่ืองมือแพทย์และส่วนปรับปรุงอาคารอัน

เนื่องมาจากการลงทนุเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการรักษาพยาบาลและความทนัสมยัของบริการทางการแพทย์ 

 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมจ านวน 186.73 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 2558 จ านวน 

14.89 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.66 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของเงินเดือนและสวสัดิการของพนกังาน และการปรับ

เงินเดือนประจ าปี 

 

ภาษีเงนิได้ 

ในปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จ านวน 69.49 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 2558 จ านวน 18.23 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 35.57  เป็นผลจากก าไรสทุธิจากการด าเนินงานที่เพิ่มขึน้ โดยอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล

ในปี 2559 และ 2558 อยูท่ี่อตัราร้อยละ 20  

 

ก าไรขาดทุน 

 2559 2558 2557 

รายได้รวม (ล้านบาท) 1,915.87 1,716.57 1,598.83 
ก าไรสทุธิ (ล้านบาท) 282.04 206.94 179.11 
อตัราก าไรสทุธิ (ร้อยละ) 14.72 12.06 11.20 
อตัราก าไรขัน้ต้น (ร้อยละ) 26.99 23.88 23.19 
อตัราสว่นผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ร้อยละ) 26.60 22.38 21.34 

 

บริษัทฯ มีอตัราการเติบโตของรายได้รวมที่ดี คิดเป็นร้อยละ 11.61 และมีอตัราเติบโตของก าไรสทุธิ คิดเป็น

ร้อยละ 36.29 เมื่อเทียบกบัปี 2558 ดงัเหตผุลที่ได้กลา่วมาข้างต้น ทัง้นีบ้ริษัทฯ ยงัคงยึดถือนโยบายเน้นมาตรฐานการ

รักษาที่มีคณุภาพ ในราคาที่ยตุิธรรม 
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                    แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2559 (แบบ 56-1) 
  
 

ฐานะการเงนิ 

ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 กรกฏาคม 2559 แสดงได้ดงันี ้

สินทรัพย์ หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 มูลค่า (ล้านบาท) สัดส่วน (%)  มูลค่า (ล้านบาท) สัดส่วน (%) 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 714.14 50.27% หน้ีสินหมุนเวยีน 227.00 15.98% 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 706.57 49.73% หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 46.81 3.29% 
   ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,146.90 80.73% 

  รวม 1,420.71 100.00%   รวม 1,420.71 100.00% 
 

 รายละเอียดของสนิทรัพย์สรุปได้ดงันี ้

(หนว่ย: ล้านบาท) 

       รายละเอียด 2559 2558 2557 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 106.25 87.30 90.81 
เงินลงทนุชัว่คราว 469.43 451.12 200.96 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 103.65 98.20 88.45 
สนิค้าคงเหลอื 32.31 29.73 31.80 
เงินฝากระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน 135.70 155.60 279.60 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 551.73 353.27 376.93 
สนิทรัพย์อื่น 21.64 42.65 42.35 
     รวมสินทรัพย์ 1,420.71 1,217.87 1,110.90 

 

ณ วนัที่ 31 กรกฏาคม 2559 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 106.25 ล้านบาท 

ประกอบด้วยเงินสด จ านวน 8.48 ล้านบาทและเงินฝากธนาคาร จ านวน 97.77 ล้านบาท 

ณ วนัที่ 31 กรกฏาคม 2559  บริษัทฯ มีเงินลงทนุชัว่คราวจ านวน 469.43 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2558

จ านวน 18.31 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีนโยบายน าเงินสดรับที่เกิดจากการด าเนินงานไปลงทุนในเงินฝากประจ ากับ

สถาบนัการเงินและกองทนุเปิด 

 ณ วนัท่ี 31 กรกฏาคม 2559  บริษัทฯ มีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น จ านวน 103.65 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้จาก

ปี 2558 จ านวน 5.45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.55 โดยสว่นใหญ่เพิ่มขึน้จากลกูหนีก้ารค้าสทุธิ ซึง่สมัพนัธ์กบัยอด

รายได้ที่เพิ่มสงูขึน้ 
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                    แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2559 (แบบ 56-1) 
  
 

รายละเอียดของลกูหนีก้ารค้า ณ วนัท่ี 31 กรกฏาคม 2559 2558 และ 2557 แสดงได้ดงันี ้

ลูกหนีก้ารค้า 2559 2558 2557 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
สัดส่วน 
(%) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(%) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(%) 

ยงัไมค่รบก าหนดช าระ 59.95 59.3% 56.87 60.4% 48.65 58.9% 
เกินวนัครบก าหนดช าระ       
  ไมเ่กิน 3 เดือน 35.63 35.3% 31.00 32.9% 28.05 33.9% 
  มากกวา่ 3 เดือน - 6 เดือน 1.62 1.6% 2.17 2.3% 1.14 1.4% 
  มากกวา่ 6 เดือน - 12 เดือน 2.04 2.0% 1.89 2.0% 1.60 1.9% 
  มากกวา่ 12 เดือน 1.82 1.8% 2.31 2.4% 3.22 3.9% 

รวมลกูหนีก้ารค้า  101.06 100.0% 94.24 100.0% 82.66 100.0% 
หกั: คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (3.46)  (2.90)  (3.94)  
รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 97.60  91.34  78.72  

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ 18 วนั  18 วนั  19 วนั  
 

 เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายการบริหารจัดการหนีท้ี่เข้มงวด จ านวนวนัในการเก็บหนีอ้ยู่ในระดบั 18 วนัไม่

เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน พิจารณาสดัส่วนของลกูหนีก้ารค้าแล้ว พบว่าลกูหนีก้ว่าร้อยละ 59.3 เป็นลกูหนีท้ี่ยงัไม่ครบ

ก าหนดช าระ และมีลกูหนีท้ี่ค้างช าระมากกว่า 12 เดือน เพียงร้อยละ 1.8 เท่านัน้ ซึ่งแนวโน้มลดลงจากปี 2558 และ 

2557 ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีนโยบายตัง้ส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  ส าหรับลกูหนีท้ี่คาดวา่จะเก็บเงินไมไ่ด้ โดยพิจารณาจาก

ประสบการณ์เก็บเงินในอดีตและอายุหนี ้โดย ณ วนัที่ 31 กรกฏาคม 2559 บริษัทฯ บนัทึกค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู

จ านวน 3.46 ล้านบาทแล้ว 

ณ วนัที่ 31 กรกฏาคม 2559 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือจ านวน 32.31 ล้านบาท แบ่งเป็นยาและเวชภณัฑ์

จ านวน 28.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 89.23 และวสัดอุื่น ๆ จ านวน 3.48 ล้านบาท  

 ณ วนัที่ 31 กรกฏาคม 2559 บริษัทฯ มีเงินฝากระยะยาวกบัสถาบนัการเงินจ านวน 135.70 ล้านบาท โดยมี

อตัราดอกเบีย้ระหวา่งร้อยละ 1.95 ถึง 2.25 ตอ่ปี 

 ณ วนัที่ 31 กรกฏาคม 2559 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ จ านวน 551.73 ล้านบาท โดยบริษัทฯ 

ได้รับโอนที่ดินจากบริษัท บริหารสินทรัพย์ สขุุมวิท จ ากดัและการลงทนุในเคร่ืองมือทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อ

เพิ่มศกัยภาพในการให้บริการและรองรับโอกาสในการเติบโตในอนาคต โดยในปีบญัชี 2559 มีมูลค่าเงินลงทุนเป็น

จ านวน 287.33 ล้านบาท ทัง้นี ้บริษัทฯ มีคา่เสือ่มราคาในระหวา่งปี จ านวน 86.97 ล้านบาท 
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      อัตราส่วนทางการเงนิ 2559 2558 2557 
อตัราผลตอบแทนของสนิทรัพย์ถาวร (ร้อยละ) 62.33 56.68 46.22 
อตัราผลตอบแทนของสนิทรัพย์ (ร้อยละ) 21.38 17.77 16.69 
 อตัราผลตอบแทนของสนิทรัพย์ถาวรและอตัราผลตอบแทนของสินทรัพย์ ปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 62.33 และ 

21.38 ซึง่เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง เนื่องจากมีการวิเคระห์ความคุ้มคา่ของโครงการก่อนลงทนุ ท าให้การลงทนุที่ผ่านมาให้

ผลตอบแทนที่ด ี

 

หนีส้นิ 

รายละเอียดของหนีส้นิ ณ วนัท่ี 31 กรกฏาคม 2559 2558 และ 2557 สรุปได้ดงันี ้

(หนว่ย: ล้านบาท) 

      รายละเอียด 2559 2558 2557 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 134.12 126.73 132.90 
คา่ธรรมเนียมแพทย์ค้างจา่ย 63.36 53.62 51.89 
ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 28.54 21.90 15.86 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 46.28 40.14 33.92 
หนีส้นิอื่น 1.51 1.51 1.30 
     รวมหนีส้ิน 273.81 243.90 235.87 

 

ณ วนัที่ 31 กรกฏาคม 2559 บริษัทฯ มีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นจ านวน 134.12 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 

2558 จ านวน 7.39 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.83 เนื่องจากในระหว่างงวดมีการซือ้ยาและเวชภณัฑ์เพิ่มขึน้จากปี 

2558 เพื่อรองรับจ านวนผู้ ป่วยที่เข้ามารับบริการเพิ่มขึน้  

 ณ วนัที่ 31 กรกฏาคม 2559 บริษัทฯ มีค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่ายจ านวน 63.36 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 

2558 จ านวน 9.74 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 18.16 ซึ่งเพิ่มขึน้เป็นไปในทิศทางเดียวกบัการเพิ่มขึน้ของรายได้ค่า

รักษาพยาบาล 

ณ วนัที่ 31 กรกฏาคม 2559 บริษัทฯ มีภาษีเงินได้ค้างจ่ายจ านวน 28.54 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 

จ านวน 6.64 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 30.32 ซึ่งเพิ่มขึน้เป็นไปในทิศทางเดียวกบัก าไรสทุธิจากการด าเนินงานที่

เพิ่มขึน้ โดยอตัราภาษีเงินได้ ส าหรับปี 2559 และ 2558 อยูใ่นอตัราร้อยละ 20 เทา่กนั 

ณ วนัที่ 31 กรกฏาคม 2559 บริษัทฯ มีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานจ านวน 46.28 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้จากปี 2558 จ านวน 6.14 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 15.30 เป็นการตัง้ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนกังาน ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน 
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ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัท่ี  31 กรกฏาคม 2559  2558 และ 2557 มีจ านวน 1,146.90 ล้านบาท 

จ านวน 973.97 ล้านบาท และจ านวน 875.03 ล้านบาท ตามล าดบั ซึง่เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่องจากก าไรเบ็ดเสร็จทีเ่พิ่ม

สงูขึน้ สทุธิด้วยเงินปันผลจ่ายระหวา่งปี 

 

สภาพคล่อง 

(หนว่ย: ล้านบาท) 

      รายละเอียด 2559 2558 2557 
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 382.91 279.61 252.65 
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (252.36) (175.12) (115.91) 
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (111.60) (108.00) (108.00) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สทุธิ 18.95 (3.51) 28.74 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 1 สงิหาคม 87.30 90.81 62.07 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 31 กรกฏาคม 106.25 87.30 90.81 

 

บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 31 กรกฏาคม 2559 และ 2558 จ านวน 106.25 ล้าน

บาท และจ านวน 87.30 ล้านบาท ตามล าดบั โดยในปี 2559 มีรายละเอียดการได้มาและการน าไปใช้ของกระแสเงินสด 

ดงันี ้

- บริษัทฯ มีเงินสดรับสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 382.91 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 จ านวน  

103.30 ล้านบาท  

- บริษัทฯ มีเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทนุจ านวน 252.36  ล้านบาท จากเงินสดจ่ายซือ้ที่ดิน อปุกรณ์

เครืองมือแพทย์ จ านวน 268.74 ล้านบาท สว่นกระแสเงินสดรับเกิดจากดอกเบีย้รับ จ านวน 12.74  

ล้านบาท  

- บริษัทฯ มีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 111.60 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
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บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงนิในแต่ละปีดังนี ้

อัตราส่วนทางการเงนิ 2559 2558 2557 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 3.15 3.29 2.06 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 18 18 19 
ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ (วนั) 8 9 10 
ระยะเวลาจา่ยช าระหนี ้(วนั) 20 21 21 

 

ณ วนัที่ 31 กรกฏาคม  2559 และ 2558 บริษัทฯ มีอตัราสว่นสภาพคลอ่ง เท่ากบั 3.15 เท่า และ 3.29 เท่า 

ตามล าดบั ซึง่เป็นอตัราสว่นท่ีคอ่นข้างสงู แสดงถึงศกัยภาพในการช าระภาระผกูพนัได้เป็นอยา่งดี 

ณ วนัท่ี 31 กรกฏาคม  2559 และ 2558 บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย เท่ากบั 18 วนัเท่ากนัทัง้สองปี ซึ่ง

เป็นระยะเวลาที่คอ่นข้างน้อย แสดงถึงนโยบายการจดัเก็บหนีท้ีม่ีความเหมาะสม 

ณ วนัที่ 31 กรกฏาคม  2559 และ 2558 บริษัทฯ มีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย เท่ากบั 8 วนั และ 9 วนั 

ตามล าดบั ซึง่แสดงให้เห็นถึงการบริหารสนิค้าคงเหลอืได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

ณ วนัที่ 31 กรกฏาคม  2559 และ 2558 บริษัทฯ มีระยะเวลาจ่ายช าระหนี ้เท่ากับ 20 วนั และ 21 วนั 

ตามล าดบั ซึง่แสดงให้เห็นถึงการความสามารถในการจ่ายช าระหนีแ้ละเพิ่มความนา่เช่ือถือจากคูค้่า 

โครงสร้างเงนิทุน 

 บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งจากอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 กรกฏาคม 

2559 และ 2558 อยู่ที่  0.24 เท่า และ 0.25 เท่า อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยงัคงนโยบายจดัการและควบคมุโครงสร้างทาง

การเงินท่ีรัดกมุ โดยยงัคงรักษาอตัราสว่นทางการเงินและสภาพคลอ่งในระดบัท่ีเหมาะสม 

ภาระผูกพันด้านหนีส้นิ 

ณ วนัที่ 31 กรกฏาคม 2559 บริษัทฯ มีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าที่ดินกับสภากาชาดไทย เพื่อสร้าง

อาคารโรงพยาบาล ซึ่งจะหมดสญัญาในปี 2561 ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการเจรจาต่อสญัญาเช่าและภาระผกูพนัเก่ียวกับ

สญัญาบริการ โดยภาระผกูผนัของบริษัทฯ แสดงได้ดงันี ้

                                                                                                                                   (หนว่ย:ล้านบาท) 

รายละเอียด ระยะเวลาการช าระ รวม 
ภายใน 1 ปี 1-5 ปี 

ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเชา่ทีด่ิน 1.7 2.2 3.9 
ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาบริการ 8.2 0.6 8.8 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานในอนาคต 

ความต้องการการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึน้ 

บริษัทฯ มีความเช่ือมัน่วา่ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจะสามารถเติบโตได้อยา่งต่อเนื่อง จากความต้องการการ

รักษาพยาบาลทัง้ในประเทศและต่างประเทศที่เพิ่มขึน้ อันเป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้ต่อหัว และการที่

ประชาชนให้ความส าคญักบัการรักษาพยาบาล และประชากรผู้สงูอายเุพิ่มขึน้ อีกทัง้การเปิด AEC ในต้นปี 2558 จะ 

ท าให้โรงพยาบาลมีผู้ ป่วยมากขึน้ เนื่องจากนโยบาย Medical Hub of Asia  

ศักยภาพของท าเล ที่ตัง้ 

ด้วยท าเลที่ตัง้ของโรงพยาบาลฯ ที่อยูริ่มถนนบางนา-ตราด อยูใ่กล้แหลง่ชมุชน และนิคมอตุสาหกรรม ท่ีมีการ

ขยายตวัอยา่งตอ่เนื่อง  เป็นผลให้กลุม่ลกูค้าเพิ่มมากขึน้  เนื่องจากลกูค้าสว่นใหญ่ของโรงพยาบาลเป็นกลุม่ระดบักลาง 

โรงพยาบาลจึงยดึมัน่ในนโยบาย ให้บริการการรักษาพยาบาลท่ีดีที่สดุ ในราคายตุิธรรม และดแูลผู้ ป่วยดจุญาติมิตร  

การเพิ่มศักยภาพของคลนิิกเฉพาะทาง 

ปัจจุบนั โรคภยัต่างๆ มีความซบัซ้อนมากขึน้ และประชากรเองสามารถเข้าถึงข้อมลูทางการแพทย์มากขึน้  

ดงันัน้ โรงพยาบาลฯ  จ าเป็นต้องเพิ่มศกัยภาพการรักษาพยาบาลโรคที่ซบัซ้อน  โดยทีมแพทย์ที่มีความเช่ียวชาญ

เฉพาะทาง และเคร่ืองมือทางการแพทย์ที่ทนัสมยั ประกอบกบับคุลลากรท่ีมีประสบการณ์และความพร้อมในการรองรับ

ความต้องการการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึน้  เห็นได้จากการเปิดคลินิกเฉพาะทางเพิ่มขึน้ในปี 2559  ได้แก่ ศนูย์สมอง

และระบบประสาท และการน าเคร่ืองมือทางการแพทย์ที่ทนัสมยัมาช่วยเพิ่มศกัยภาพในการรักษาของศนูย์สมองและ

ระบบประสาท 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของ ผู้ ถือหุ้นและงบกระแส 
เงินสดส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคญัและหมายเหตเุร่ืองอื่น ๆ  

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหลา่นีโ้ดยถกูต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน การรายงาน
ทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินที่
ปราศจากการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้
ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ่งก าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบตัิตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบตัิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตสุมผลวา่ งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่
ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลกัฐานการสอบบญัชีเกี่ยวกบัจ านวนเงินและ  การเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผู้ สอบบญัชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการ
แสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมิน
ความเสี่ยงดงักล่าว ผู้ สอบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงินโดย
ถกูต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่ เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถปุระสงค์ในการ
แสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคมุภายในของกิจการ  การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบญัชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีที่จัดท าขึน้โดยผู้บริหาร รวมทัง้การ
ประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม  

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า 
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ความเห็น 

ข้าพเจ้าเห็นวา่งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2559 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับ
ปีสิน้สุดวันเดียวกันของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

 

 
 

กมลทิพย์ เลศิวิทย์วรเทพ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4377 
 
บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 15 กนัยายน 2559 
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15. งบการเงนิ 
 
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 กรกฎาคม 2559  

1. ข้อมูลทั่วไป 

   บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึง่จดัตัง้และมีภมูิล าเนาในประเทศไทย 
บริษัทฯด าเนินธุรกิจหลกัในการประกอบกิจการโรงพยาบาล  โดยมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนตัง้อยู่เลขที่ 345 ถนนบางนา-
ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงนิ 

 งบการเงินนีจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดในพระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง
รายการในงบการเงินตามข้อก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าลงวันท่ี 28 กันยายน 2554 ออกตามความใน
พระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปล
จากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี ้

 งบการเงินนีไ้ด้จดัท าขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดิมเว้นแตจ่ะได้เปิดเผยเป็นอยา่งอื่นในนโยบายการบญัชี 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจบุนัและที่จะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียดดงันี  ้

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 บริษัทฯได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง  (ปรับปรุง 2557)  และฉบบัใหม่ที่ออกโดยสภา
วิชาชีพบญัชี ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบตัิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึน้เพื่อให้มีเนือ้หาเทา่เทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศพัท์ การตีความและการ
ให้แนวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผู้ใช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วมาถือปฏิบตัินีไ้มม่ี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัตอ่งบการเงินของบริษัทฯ อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่
กลา่วข้างต้นบางฉบบัมีการเปลีย่นแปลงหลกัการส าคญัซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 มาตรฐานฉบับปรับปรุงนีก้ าหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น ในขณะท่ีมาตรฐานฉบบัเดิมอนญุาตให้กิจการเลือกรับรู้
รายการดงักลา่วทนัทีในก าไรขาดทนุ หรือในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในก าไรขาดทนุก็ได้   

 บริษัทฯได้เปลี่ยนแปลงการรับรู้รายการก าไรขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัในปี
ปัจจุบนัจากการรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทนุไปเป็นรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและได้ท าการปรับปรุง
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รายการของปีปัจจบุนั การเปลีย่นแปลงนีม้ีผลให้ก าไรส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 ลดลงเป็นจ านวน 
2.5 ล้านบาท (สทุธิจากภาษีเงินได้) และก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัเพิ่มขึน้เป็นจ านวน 2.5 
ล้านบาท (สทุธิจากภาษีเงินได้) อยา่งไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนีไ้ม่มีผลกระทบต่องบการเงินงวดก่อนที่น ามาแสดง
เป็นข้อมลูเปรียบเทียบ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 13 เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มาตรฐานฉบบันีก้ าหนดแนวทางเก่ียวกับการวดัมูลค่ายตุิธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวกับการวดัมูลค่า
ยตุิธรรม กลา่วคือ หากกิจการต้องวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนีส้ินใดตามข้อก าหนดของมาตรฐานท่ี
เก่ียวข้องอื่น กิจการจะต้องวดัมลูค่ายตุิธรรมนัน้ตามหลกัการของมาตรฐานฉบบันีแ้ละใช้วิธีเปลี่ยนทนัทีเป็นต้นไป
ในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใช้มาตรฐานนี ้ 

 มาตรฐานฉบบันีไ้มม่ีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัตอ่งบการเงินของบริษัทฯ 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่จะมีผลบังคับในอนาคต 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 
2558) และฉบบัใหม่  รวมถึงแนวปฏิบตัิทางบัญชีจ านวนหลายฉบบั ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วได้รับการ
ปรับปรุงหรือจดัให้มีขึน้เพื่อให้มีเนือ้หาเทา่เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ ฝ่ายบริหาร
ของบริษัทฯ เช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่  รวมถึงแนวปฏิบตัิทางบญัชี
ดงักลา่วจะไมม่ีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัตอ่งบการเงินเมื่อน ามาถือปฏิบตัิ 

4. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

รายไดค่้ารกัษาพยาบาล 

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยสว่นใหญ่ประกอบด้วยรายได้ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องพกั ค่ายา โดยจะบนัทึก
เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการหรือจ าหนา่ยแล้ว 

รายไดค่้าเช่า 

รายได้คา่เช่ารับรู้ตามระยะเวลาตลอดอายขุองสญัญาเช่า  

ดอกเบีย้รบั 

ดอกเบีย้รับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค านงึถึงอตัราผลตอบแทนที่แท้จริง 

รายไดอื้น่ 

รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 

4.2 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทนุระยะสัน้ท่ีมี สภาพคลอ่งสงู ซึง่ถึง
ก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีได้มาและไมม่ีข้อจ ากดัในการเบิกใช้ 
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4.3  เงนิลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 

         เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมลูค่ายตุิธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายตุิธรรมของหน่วยลงทนุซึ่งค านวณ
จากสนิทรัพย์สทุธิของหนว่ยลงทนุถกูบนัทกึในสว่นของก าไรหรือขาดทนุ 

  เมื่อมีการจ าหนา่ยเงินลงทนุ ผลตา่งระหวา่งสิง่ตอบแทนสทุธิที่ได้รับกบัมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุจะถกูบนัทกึในสว่น
ของก าไรหรือขาดทนุ 

4.4 ลูกหนีก้ารค้าและค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

ลกูหนีก้ารค้าแสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสทุธิที่จะได้รับ บริษัทฯ บันทึกค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญส าหรับ ผลขาดทุน
โดยประมาณที่อาจเกิดขึน้จากการเก็บเงินจากลกูหนีไ้ม่ได้ ซึ่งโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการ
วิเคราะห์อายหุนี ้

4.5 สินค้าคงเหลือ 

สินค้าคงเหลือแสดงมลูค่าตามราคาทนุ (วิธีเข้าก่อนออกก่อน) หรือมลูค่าสทุธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า ซึ่ง
มลูคา่สทุธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหกัด้วยคา่ใช้จ่ายที่จ าเป็นในการขาย 

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา 

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทนุ อาคารและอปุกรณ์แสดงมลูค่าตามราคาทนุหกัค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผ่ือการด้อยค่า
ของสนิทรัพย์ (ถ้ามี)  

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดงันี ้

 อายกุารให้ประโยชน์ (ปี) 

รายการ 

สนิทรัพย์ที่ได้มาก่อน
วนัท่ี                            

1 สงิหาคม 2547 

สนิทรัพย์ที่ได้มาตัง้แต่
วนัท่ี                                                     

1 สงิหาคม 2547 

สว่นปรับปรุงที่ดิน 30 30 
อาคาร 25 ตามอายสุญัญาเชา่ 
สว่นปรับปรุงอาคาร 10 10 
อปุกรณ์ระบบอ านวยความสะดวก 15, 20 3 - 10 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์การแพทย์ 5 - 20 5 - 15 
เคร่ืองตกแตง่ ติดตัง้และอปุกรณ์ 8 - 15 5 - 10 
ยานพาหนะ 10 10 

บริษัทฯ บนัทึกค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงาน โดยไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส าหรับที่ดินและ
สนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้างและติดตัง้ 

บริษัทฯ ตดัรายการที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ออกจากบญัชี เมื่อจ าหนา่ยสนิทรัพย์หรือคาดวา่จะไมไ่ด้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหนา่ยสนิทรัพย์ รายการผลก าไรหรือขาดทนุจากการจ าหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในสว่นของก าไร
หรือขาดทนุเมื่อบริษัทฯ ตดัรายการสนิทรัพย์นัน้ออกจากบญัชี 
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4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

บริษัทฯ บนัทกึต้นทนุเร่ิมแรกของสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนตามราคาทนุ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก สินทรัพย์ไม่มีตวัตนแสดง
มลูคา่ตามราคาทนุหกัคา่ตดัจ าหนา่ยสะสมและคา่เผ่ือการด้อยคา่สะสม (ถ้ามี) ของสนิทรัพย์นัน้ 

บริษัทฯ ตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสนิทรัพย์นัน้ และจะประเมินการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ดงักลา่วเมื่อมีข้อบ่งชีว้่าสินทรัพย์นัน้เกิดการด้อยค่า 
บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนดงักลา่วทกุสิน้ปีเป็นอย่าง
น้อย คา่ตดัจ าหนา่ยรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายในสว่นของก าไรหรือขาดทนุ 

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนที่มีอายกุารให้ประโยชน์จ ากดัมีดงันี ้

 อายกุารให้ประโยชน์ 
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์     10 ปี 

4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนักบับริษัทฯ หมายถึง บคุคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคมุบริษัทฯ หรือถกูบริษัทฯ ควบคมุ
ไมว่า่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยูภ่ายใต้การควบคมุเดียวกนักบับริษัทฯ 

 นอกจากนีบุ้คคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมซึ่งท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อบริษัทฯ ผู้บริหารส าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มี
อ านาจในการวางแผนและควบคมุการด าเนินงานของบริษัทฯ 

4.9 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สญัญาเช่าที่ดินที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้ เช่าถือเป็นสญัญาเช่า
ด าเนินงาน จ านวนเงินที่จ่ายตามสญัญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในสว่นของก าไรหรือขาดทนุตามวิธีเส้นตรง
ตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

4.10   การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะท าการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ของบริษัทฯ หากมี
ข้อบง่ชีว้า่สนิทรัพย์ดงักลา่วอาจด้อยคา่ บริษัทฯ รับรู้ขาดทนุจากการด้อยคา่ในสว่นของก าไรหรือขาดทนุ เมื่อมลูค่าที่คาด
ว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์นัน้ ทัง้นีมู้ลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง
มลูคา่ยตุิธรรมหกัต้นทนุในการขายของสนิทรัพย์หรือมลูคา่จากการใช้สนิทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสงูกว่า ในการประเมิน
มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯ ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และ
ค านวณคิดลดเป็นมลูคา่ปัจจบุนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบนั
ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่ก าลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมินมลูค่า
ยตุิธรรมหกัต้นทนุในการขาย บริษัทฯ ใช้แบบจ าลองการประเมินมลูค่าที่ดีที่สดุซึ่งเหมาะสมกบัสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึง
จ านวนเงินท่ีกิจการสามารถจะได้มาจากการจ าหน่ายสินทรัพย์หกัด้วยต้นทนุในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนัน้ผู้ซือ้
กบัผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลีย่นและสามารถตอ่รองราคากนัได้อยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผู้ที่ไม่มี
ความเก่ียวข้องกนั 
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 หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชีท้ี่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทนุจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวด
ก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯ จะประมาณมลูค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นัน้ และจะกลบัรายการผลขาดทุน
จากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภาย
หลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครัง้ลา่สดุ โดยมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึน้จากการกลบัรายการผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ในงวดก่อน ๆ บริษัทฯ จะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทนุจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยงัสว่นของก าไร
หรือขาดทนุทนัที 

4.11 เงนิตราต่างประเทศ 

บริษัทฯ แสดงงบการเงินเป็นสกลุเงินบาท ซึง่เป็นสกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของบริษัทฯ 

รายการที่เป็นเงินตราตา่งประเทศแปลงคา่เป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนีส้ินที่เป็น
ตวัเงินซึง่อยูใ่นสกลุเงินตราตา่งประเทศได้แปลงคา่เป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน  

ก าไรและขาดทนุท่ีเกิดจากการเปลีย่นแปลงในอตัราแลกเปลีย่นได้รวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

4.12 ผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน คา่จ้าง โบนสั และเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมเป็นคา่ใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน 

บริษัทฯ และพนกังานได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนกังานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ
จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สนิทรัพย์ของกองทนุส ารองเลีย้งชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่าย
สมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ของพนกังาน  

บริษัทฯ มีภาระส าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนกังานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึง่บริษัทฯ ถือวา่เงินชดเชย
ดงักลา่วเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน นอกจากนัน้ บริษัทฯ จดัให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะ
ยาวอื่นของพนกังาน ได้แก่ โครงการเงินรางวลัการปฏิบตัิงานครบก าหนดระยะเวลา 

บริษัทฯ ค านวณหนีส้ินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ของพนกังาน โดยใช้วิธีคิดลดแตล่ะหนว่ยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้ เช่ียวชาญอิสระได้ท า
การประเมินภาระผกูพนัดงักลา่วตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

ผลก าไรหรือขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
ของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 

ผลก าไรหรือขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ
พนกังานจะรับรู้ทนัทีในสว่นของก าไรหรือขาดทนุ 
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ในการปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน เป็นครัง้แรกในปีสิน้สดุวนัที่ 31 กรกฎาคม 
2555 บริษัทฯ เลือกรับรู้หนีส้ินในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหนีส้ินที่รับรู้ ณ วนัเดียวกนัตามนโยบายการบญัชีเดิม 
โดยบนัทกึปรับกบัก าไรสะสม ณ วนัต้นงวดของปี 2555 

4.13 ประมาณการหนีส้ิน 

 บริษัทฯ จะบนัทกึประมาณการหนีส้นิไว้ในบญัชีเมื่อภาระผกูพนัซึง่เป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดีตได้เกิดขึน้แล้ว และมี
ความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลือ้งภาระผกูพนันัน้ และบริษัทฯ
สามารถประมาณมลูคา่ภาระผกูพนันัน้ได้อยา่งนา่เช่ือถือ  

4.14  ภาษีเงนิได้ 

 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน 

 บริษัทฯ บนัทกึภาษีเงินได้ปัจจบุนัตามจ านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยค านวณจากก าไร
ทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 บริษัทฯ บนัทกึภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกตา่งชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพย์และหนีส้ิน ณ วนั
สิน้รอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีเก่ียวข้องนัน้ โดยใช้อตัราภาษีที่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัสิน้
รอบระยะเวลารายงาน  

 บริษัทฯ รับรู้หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกตา่งชัว่คราวที่ต้องเสยีภาษีทกุรายการ แตรั่บรู้สนิทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอการตดับญัชีส าหรับผลแตกตา่งชัว่คราวที่ใช้หกัภาษี รวมทัง้ผลขาดทนุทางภาษีที่ยงัไม่ได้ใช้ในจ านวนเท่าที่มีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หกั
ภาษีและผลขาดทนุทางภาษีที่ยงัไมไ่ด้ใช้นัน้ 

 บริษัทฯ จะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทุกสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะท าการ
ปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ จะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน า
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทัง้หมดหรือบางสว่นมาใช้ประโยชน์ 

 บริษัทฯ จะบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผู้ ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึน้เก่ียวข้องกบัรายการที่ได้
บนัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของผู้ ถือหุ้น  

4.15 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มลูค่ายตุิธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนีส้ินให้
ผู้อื่น โดยรายการดงักลา่วเป็นรายการที่เกิดขึน้ในสภาพปกติระหว่างผู้ซือ้และผู้ขาย (ผู้ ร่วมในตลาด) ณ วนัที่วดัมูลค่า 
บริษัทฯ ใช้ราคาเสนอซือ้ขายในตลาดที่มีสภาพคลอ่งในการวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินซึ่งมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เก่ียวข้องก าหนดให้ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง
ส าหรับสนิทรัพย์หรือหนีส้นิท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดที่มีสภาพคลอ่งได้ บริษัทฯ
จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่
สามารถสงัเกตได้ที่เก่ียวข้องกบัสนิทรัพย์หรือหนีส้นิท่ีจะวดัมลูค่ายตุิธรรมนัน้ให้มากที่สดุ  
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 ล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรมที่ใช้วดัมลูค่าและเปิดเผยมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินในงบการเงินแบ่งออกเป็น
สามระดบัตามประเภทของข้อมลูที่น ามาใช้ในการวดัมลูคา่ยตุิธรรม ดงันี ้

 ระดบั 1  ใช้ข้อมลูราคาเสนอซือ้ขายของสนิทรัพย์หรือหนีส้นิอยา่งเดียวกนัในตลาดที่มีสภาพคลอ่ง 

 ระดบั 2 ใช้ข้อมลูอื่นท่ีสามารถสงัเกตได้ของสนิทรัพย์หรือหนีส้นิ ไมว่า่จะเป็นข้อมลูทางตรงหรือทางอ้อม 

 ระดบั 3 ใช้ข้อมลูที่ไมส่ามารถสงัเกตได้ เช่น ข้อมลูเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึน้  

 ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหวา่งล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรม
ส าหรับสนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีถืออยู่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมลูคา่ยตุิธรรมแบบเกิดขึน้ประจ า 

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ 

 ในการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดลุยพินิจและ การประมาณการใน
เร่ืองที่มีความไมแ่นน่อนเสมอ การใช้ดลุยพินิจและการประมาณการดงักลา่วนีส้ง่ผลกระทบตอ่จ านวนเงินที่แสดงในงบการเงิน
และต่อข้อมลูที่แสดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึน้จริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนที่ประมาณการไว้  การใช้
ดลุยพินิจและการประมาณการที่ส าคญัมีดงันี ้

 สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุย
พินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสญัญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ  ได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและ
ผลประโยชน์ในสนิทรัพย์ที่เช่าดงักลา่วแล้วหรือไม่ 

 ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี ้ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดลุยพินิจในการประมาณการผลขาดทนุที่
คาดว่าจะเกิดขึน้จากลกูหนีแ้ต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนีท้ี่คงค้างและสภาวะ
เศรษฐกิจที่เป็นอยูใ่นขณะนัน้ เป็นต้น 

   มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

   ในการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินที่บนัทึกในงบแสดงฐานะการเงินที่ไม่มีการซือ้ขายในตลาดและ
ไมส่ามารถหาราคาได้ในตลาดซือ้ขายคลอ่ง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดลุยพินิจในการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมของเคร่ืองมือทาง
การเงินดงักลา่ว โดยใช้เทคนิคและแบบจ าลองการประเมินมลูคา่ ซึง่ตวัแปรที่ใช้ในแบบจ าลองได้มาจากการเทียบเคียง
กบัตวัแปรที่มีอยูใ่นตลาด โดยค านงึถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต (ทัง้ของธนาคารฯ และคู่สญัญา) สภาพคลอ่ง ข้อมลู
ความสมัพนัธ์ และการเปลีย่นแปลงของมลูคา่ของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่
เก่ียวข้องกบัตวัแปรที่ใช้ในการค านวณ อาจมีผลกระทบต่อมลูค่ายตุิธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการ
เปิดเผยล าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุิธรรม 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา 

 ในการค านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอปุกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายกุารให้ประโยชน์และ
มลูคา่คงเหลอืเมื่อเลกิใช้งานของอาคารและอปุกรณ์ และต้องทบทวนอายกุารให้ประโยชน์และมลูค่าคงเหลือใหม่หากมี
การเปลีย่นแปลงเกิดขึน้ 
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 นอกจากนี ้ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องสอบทานการด้อยคา่ของที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทนุ
จากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นัน้ ในการนีฝ่้ายบริหาร
จ าเป็นต้องใช้ดลุยพินิจที่เก่ียวข้องกบัการคาดการณ์รายได้และคา่ใช้จ่ายในอนาคตซึง่เก่ียวเนื่องกบัสนิทรัพย์นัน้ 

 สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 บริษัทฯ จะรับรู้สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีส าหรับผลแตกตา่งชัว่คราวที่ใช้หกัภาษีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง
แน่ว่าบริษัทฯ จะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวนัน้ ในการนีฝ่้ายบริหาร
จ าเป็นต้องประมาณการวา่บริษัทฯ ควรรับรู้จ านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณา
ถึงจ านวนก าไรทางภาษีที่คาดวา่จะเกิดในอนาคตในแตล่ะช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

 หนีส้ินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนกังาน 
ประมาณขึน้ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึง่ต้องอาศยัข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนัน้ เช่น อตัราคิดลด 
อตัราการขึน้เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลีย่นแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นต้น 

   คดีฟ้องร้อง 

   บริษัทฯมีหนีส้นิท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการถกูฟ้องร้องเรียกคา่เสยีหาย ซึง่ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุยพินิจในการประเมินผลของ
คดีที่ถกูฟ้องร้องแล้วและเช่ือมัน่วา่จะไมม่ีความเสยีหายเกิดขึน้จึงไมไ่ด้บนัทกึประมาณการหนีส้นิดงักลา่ว ณ วนัสิน้รอบ
ระยะเวลารายงาน  

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ในระหวา่งปี บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่ส าคญักบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั รายการธุรกิจดงักลา่วเป็นไปตามเง่ือนไข
ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกนัระหวา่งบริษัทฯ และบคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกนัเหลา่นัน้ ซึง่เป็นไปตามปกติธุรกิจ
โดยสามารถสรุปได้ดงันี ้ 

 นโยบายการก าหนดราคา 

รายได้คา่รักษาพยาบาล ราคาทีค่ิดกบัลกูค้าทัว่ไป 
รายได้คา่เช่ารับ ราคาทีต่กลงกนัตามสญัญา 
คา่ธรรมเนียมแพทย์จา่ย (แพทย์ที่เป็น
กรรมการและผู้บริหาร) 

อตัราเดียวกบัแพทย์อื่น ๆ ในโรงพยาบาล 

คา่สวสัดิการจ่าย 
 
 
 

บริษัทฯ มีระเบียบการให้สวสัดิการคา่รักษาพยาบาลแก่กรรมการและคูส่มรส 
บุตรธิดา ตลอดจนบิดามารดาของกรรมการภายในวงเงินที่ก าหนดไว้ต่อปี 
สวสัดิการดงักลา่วไมร่วมคา่แพทย์ การสง่ตรวจภายนอก และอปุกรณ์พิเศษ 
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(หนว่ย: พนับาท) 

 ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 กรกฎาคม   

 2559 2558 

รายการธุรกิจกับบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกนั   
รายได้คา่รักษาพยาบาล 172 250 
รายได้คา่เช่ารับ 300 300 
คา่ธรรมเนียมแพทย์จา่ย (แพทย์ที่เป็นกรรมการและผู้บริหาร) 11,395 11,491 
คา่สวสัดิการจ่าย 3,882 2,783 

ยอดคงค้างระหวา่งบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดงันี ้ 
(หนว่ย: พนับาท) 

 2559 2558 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)   

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั (มีผู้ ถือหุ้นและกรรมการร่วมกนั) 13 59 

รวมลกูหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 13 59 

ลูกหนีอ้ื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)   

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั (มีผู้ ถือหุ้นและกรรมการร่วมกนั) 83 236 

รวมลกูหนีอ้ื่น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 83 236 

ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน   

บคุคลที่เก่ียวข้องกนั (แพทย์ที่เป็นกรรมการและผู้บริหาร) 953 896 

รวมคา่ธรรมเนยีมแพทย์ค้างจา่ย - บคุคลที่เก่ียวข้องกนั 953 896 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างปีสิน้สดุวนัที่ 31 กรกฎาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานที่ให้แก่กรรมการและ
ผู้บริหาร ดงัตอ่ไปนี ้

 (หนว่ย: พนับาท) 
 2559 2558 
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 30,287 28,473 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,658 1,503 

รวม 31,945 29,976 
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7. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด  

(หนว่ย: พนับาท) 
 2559 2558 
เงินสด 8,483 4,345 

เงินฝากธนาคาร 97,762 82,954 

รวมเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 106,245 87,299 

 ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 เงินฝากออมทรัพย์มีอตัราดอกเบีย้ระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง 1.25 ต่อปี (2558:ร้อยละ 0.10  
ถึง 1.25 ตอ่ปี) 

8.  เงนิลงทุนชั่วคราว   

  (หนว่ย: พนับาท) 

 เงินลงทนุ 
อตัราดอกเบีย้ 
 (ร้อยละตอ่ปี) 

 2559 2558 2559 2558 
เงนิฝากประจ ากับสถาบนัการเงนิ     
เงินฝากประจ ากบัสถาบนัการเงิน     
   (9 - 12 เดือน) 380,300 305,000 1.30 - 2.30 2.25 - 3.00 
รวม  380,300 305,000   
เงนิลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า                   
กองทนุเปิดทหารไทยธนพลสั     
ราคาทนุ 85,950 145,000   
บวก: ก าไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการเปลีย่นแปลง

มลูคา่เงินลงทนุ   3,178 1,117   
มูลค่ายุติธรรม 89,128 146,117   
รวมเงนิลงทุนชั่วคราว  469,428 451,117   
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                             แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2559 (แบบ 56-1) 

 
 

9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 

  (หนว่ย: พนับาท) 
 2559 2558 

ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   
อายหุนีค้งค้างนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไมค่รบก าหนดช าระ 6 13 
เกินวนัครบก าหนดช าระ   

ไมเ่กิน 3 เดือน 7 46 

รวมลกูหนีก้ารค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 13 59 
ลูกหนีก้ารค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน   
อายหุนีค้งค้างนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ   
ยงัไมค่รบก าหนดช าระ 59,948 56,858 
เกินวนัครบก าหนดช าระ   

ไมเ่กิน 3 เดือน 35,620 30,956 
3 - 6 เดือน 1,620 2,168 
6 - 12 เดือน 2,042 1,897 

มากกวา่ 12 เดือน  1,821 2,308 

รวมลกูหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 101,051 94,187 

หกั: คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (3,462) (2,903) 

รวมลกูหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั - สทุธิ 97,589 91,284 

รวมลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ 97,602 91,343 
ลูกหนีอ้ื่น   
ลกูหนีอ้ื่น - กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 83 236 
ลกูหนีอ้ื่น - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 4,949 5,608 
ดอกเบีย้ค้างรับ  1,019 1,014 

รวมลกูหนีอ้ื่น 6,051 6,858 

รวมลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น - สทุธิ 103,653 98,201 
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                             แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2559 (แบบ 56-1) 

 
 

10.  สินค้าคงเหลือ 

(หนว่ย: พนับาท) 
 2559 2558 
ยาและเวชภณัฑ์ 28,829 26,279 
วสัดแุละอื่น ๆ 3,483 3,454 

รวม 32,312 29,733 

 

11. เงนิฝากระยะยาวกับสถาบันการเงนิ 

ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2559 เงินฝากระยะยาวกบัสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบีย้ระหวา่งร้อยละ 1.95 ถึง 2.25 ตอ่ปี  

(2558: ร้อยละ 3.30 ตอ่ปี) 
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12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

(หนว่ย: พนับาท) 

 

ที่ดินและ    สว่น
ปรับปรุงที่ดิน 

อาคารและสว่น
ปรับปรุงอาคาร 

อปุกรณ์ระบบ
อ านวยความ
สะดวก 

เคร่ืองมือและ
อปุกรณ์
การแพทย์   

เคร่ืองตกแตง่
ติดตัง้และ
อปุกรณ์ ยานพาหนะ 

สนิทรัพย์
ระหวา่งก่อสร้าง
และติดตัง้ รวม 

ราคาทุน         
ณ วนัท่ี 1 สงิหาคม 2557 2,325 419,352 294,332 464,640 140,721 11,334 15,822 1,348,526 
ซือ้เพิ่ม - 170 10,899 33,576 4,740 192 13,553 63,130 
โอนเข้า (โอนออก) - 9,857 6,396 6,058 4,363 - (26,674) - 

จ าหนา่ยและตดัจ าหนา่ย - (76) (6,980) (7,146) (720) - - (14,922) 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2558 2,325 429,303 304,647 497,128 149,104 11,526 2,701 1,396,734 
ซือ้เพิ่ม 224,795 148 1,079 51,602 4,553 - 5,149 287,326 
โอนเข้า (โอนออก) - 1,358 191 2 1,236 - (2,787) - 

จ าหนา่ยและตดัจ าหนา่ย - (9) (6,059) (90,148) (22,661) - - (118,877) 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 227,120 430,800 299,858 458,584 132,232 11,526 5,063 1,565,183 
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(หนว่ย: พนับาท) 

 

ที่ดินและสว่น
ปรับปรุงที่ดิน 

อาคารและสว่น
ปรับปรุงอาคาร 

อปุกรณ์ระบบ
อ านวย 

ความสะดวก 

เคร่ืองมือและ
อปุกรณ์
การแพทย์   

เคร่ืองตกแตง่
ติดตัง้และ
อปุกรณ์ ยานพาหนะ 

สนิทรัพย์
ระหวา่งก่อสร้าง
และติดตัง้ รวม 

ค่าเสื่อมราคาสะสม         
ณ วนัท่ี 1 สงิหาคม 2557 1,641 314,259 241,515 305,726 101,326 7,128 - 971,595 
คา่เสือ่มราคาส าหรับปี 77 21,965 11,132 36,054 14,454 1,520 - 85,202 

จ าหนา่ยและตดัจ าหนา่ย - (77) (6,971) (5,601) (689) - - (13,338) 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2558 1,718 336,147 245,676 336,179 115,091 8,648 - 1,043,459 
คา่เสือ่มราคาส าหรับปี 78 21,686 11,005 40,380 12,965 859 - 86,973 

จ าหนา่ยและตดัจ าหนา่ย - (9) (5,887) (88,767) (22,313) - - (116,976) 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 1,796 357,824 250,794 287,792 105,743 9,507 - 1,013,456 

มูลค่าสุทธิตามบัญช ี         

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2558 607 93,156 58,971 160,949 34,013 2,878 2,701 353,275 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 225,324 72,976 49,064 170,792 26,489 2,019 5,063 551,727 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี         

2558 (จ านวน 81.11 ล้านบาท รวมอยูใ่นต้นทนุคา่รักษาพยาบาล สว่นท่ีเหลอืรวมอยูใ่นคา่ใช้จ่ายในการบริหาร) 85,202 

2559 (จ านวน 83.20 ล้านบาท รวมอยูใ่นต้นทนุคา่รักษาพยาบาล สว่นท่ีเหลอืรวมอยูใ่นคา่ใช้จ่ายในการบริหาร) 86,973 
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                             แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2559 (แบบ 56-1) 

 

 

ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯ มีอุปกรณ์และเคร่ืองมือจ านวนหนึ่งซึ่งตดัค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู่ 
มลูคา่ตามบญัชีก่อนหกัคา่เสือ่มราคาสะสมของสนิทรัพย์ดงักลา่วมีจ านวนเงินประมาณ 409.19 ล้านบาท  
(2558: 449.49 ล้านบาท)  

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์ไม่มีตวัตนซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2559 และ 2558 แสดงได้
ดงันี ้

(หนว่ย: พนับาท) 

ราคาทุน  
ณ วนัท่ี 1 สงิหาคม 2557 18,631 

ซือ้เพิ่ม 1,412 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2558 20,043 
ซือ้เพิ่ม 203 

ตดัจ าหนา่ย (6) 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 20,240 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม  
ณ วนัท่ี 1 สงิหาคม 2557 9,812 

คา่ตดัจ าหนา่ยส าหรับปี 1,961 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2558 11,773 
คา่ตดัจ าหนา่ยส าหรับปี 2,095 

ตดัจ าหนา่ย (4) 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 13,864 

มูลค่าสุทธิตามบัญช ี  

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2558 8,270 

ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 6,376 
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                             แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2559 (แบบ 56-1) 

 

 

14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 

    (หนว่ย: พนับาท) 
 2559 2558 
เจ้าหนีก้ารค้า - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 80,740 72,375 
เจ้าหนีอ้ื่น - กิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 12,198 14,159 
เจ้าหนีค้า่ซือ้อปุกรณ์และงานก่อสร้าง 14,485 16,501 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 26,692 23,697 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 134,115 126,732 

15.  ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซึง่เป็นเงินชดเชยพนกังานเมื่อออกจากงานและเงินรางวลั 
การปฏิบตัิงานครบก าหนดระยะเวลาแสดงได้ดงันี ้

 (หนว่ย: พนับาท) 

 

โครงการ
ผลประโยชน์          

หลงัออกจากงาน 

โครงการเงินรางวลั
การปฏิบตัิงานครบ

ก าหนดระยะเวลา รวม 

ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2557 31,422 2,495 33,917 
ต้นทนุบริการในปัจจบุนั  4,659 693 5,352 
ต้นทนุดอกเบีย้ 1,686 135 1,821 

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหวา่งปี (475) (479) (954) 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 37,292 2,844 40,136 
ต้นทนุบริการในปัจจบุนั  5,060 768 5,828 
ต้นทนุดอกเบีย้ 1,936 151 2,087 
ผล (ก าไร)ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั    
สว่นท่ีเกิดจากการเปลีย่นแปลงข้อสมมติ 
   ด้านประชากรศาสตร์ (5,699) 1,280 (4,419) 

   สว่นท่ีเกิดจากการเปลีย่นแปลงข้อสมมติ 
       ทางการเงิน 8,127 569 8,696 
สว่นท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (5,548) 728 (4,820) 

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหวา่งปี (743) (480) (1,223) 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 40,425 5,860 46,285 
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                             แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2559 (แบบ 56-1) 

 

 

 คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นสว่นของก าไรหรือขาดทนุแสดงได้ดงันี ้ 

 (หนว่ย: พนับาท) 
 2559 2558 
ต้นทนุบริการในปัจจบุนั  5,828 5,352 
ต้นทนุดอกเบีย้ 2,087 1,821 
ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
   ส าหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนกังาน 

 
2,577 

 
- 

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 10,492 7,173 

คา่ใช้จา่ยดงักลา่วรับรู้ในรายการตอ่ไปนีใ้นสว่นของก าไรหรือขาดทนุ   
ต้นทนุคา่รักษาพยาบาล  7,990 2,677 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 2,502 4,496 

 บริษัทฯ คาดวา่จะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจ านวนประมาณ 1.42 ล้านบาท 
(2558: 1.45 ล้านบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 ระยะเวลาเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานของบริษัทฯ
ประมาณ 23 ปี (2558: 23 ปี) 

  สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปได้ดงันี ้

 2559 2558 
 (ร้อยละตอ่ปี) (ร้อยละตอ่ปี) 
อตัราคิดลด 2.70 4.52 
อตัราการขึน้เงินเดือนในอนาคต  5.00 5.00 
อตัราการเปลีย่นแปลงในจ านวนพนกังาน                                              
(ขึน้กบัชว่งอายขุองพนกังาน) 0.00 – 14.66 0.00 - 20.43 
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                             แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2559 (แบบ 56-1) 

 

 

 ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัตอ่มลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 สรุปได้ดงันี ้

 (หนว่ย: ล้านบาท) 
 เพิ่มขึน้ 0.5% ลดลง 0.5% 
อตัราคิดลด (2.4) 2.6 
 เพิ่มขึน้ 1.0% ลดลง 1.0% 
อตัราการขึน้เงินเดือน 4.9 (4.2) 
 เพิ่มขึน้ 10% ลดลง 10% 

อตัราการเปลีย่นแปลงในจ านวนพนกังาน                                              (3.0) 3.3 

16. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใต้บทบญัญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรก าไรสทุธิ
ประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไป
จ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจบุนั บริษัทฯ ได้จดัสรรส ารองตามกฏหมายไว้ครบถ้วนแล้ว 

17. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 รายการคา่ใช้จ่ายแบง่ตามลกัษณะประกอบด้วยรายการคา่ใช้จ่ายที่ส าคญัดงัตอ่ไปนี  ้
(หนว่ย: พนับาท) 

 2559 2558 
เงินเดือนและคา่แรงและผลประโยชน์อื่นของพนกังาน 477,063 450,229 
ต้นทนุคา่ธรรมเนียมแพทย์ 469,135 420,697 
ต้นทนุยา วสัดแุละเวชภณัฑ์ 334,868 306,434 
คา่เสือ่มราคาเและคา่ตดัจ าหนา่ย 89,068 87,163 
คา่บริการสง่ตรวจภายนอก 21,518 27,375 
คา่วสัดสุิน้เปลอืงทัว่ไป 21,360 20,272 
คา่ใช้จ่ายอื่น 151,328 146,202 
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                             แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2559 (แบบ 56-1) 

 

 

18. ภาษีเงนิได้ 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดงันี ้

 (หนว่ย: พนับาท) 
 2559 2558 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน   
ภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับปี 71,274 52,048 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี   
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกตา่งชัว่คราวและการกลบั
รายการผลแตกตา่งชัว่คราว (1,786) (791) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 69,488 51,257 

 
จ านวนภาษีเงินได้ที่เก่ียวข้องกบัสว่นประกอบแตล่ะสว่นของก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปีสิน้สดุ 
วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดงันี ้

(หนว่ย: พนับาท) 
 2559 2558 
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทีเ่ก่ียวข้องกบัก าไรจากการประมาณการตาม

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 624 - 
ภาษีเงนิได้ที่ รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 624 - 

 รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้แสดงได้ดงันี  ้

 (หนว่ย: พนับาท) 
 2559 2558 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้นติิบคุคล 351,527 258,200 

   
อตัราภาษีเงินได้นติิบคุคล 20% 20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้นติิบคุคลคณูอตัราภาษี 70,305 51,640 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:   

คา่ใช้จา่ยที่ไมส่ามารถน ามาหกัภาษีได้                      2,151  286 

คา่ใช้จา่ยที่มีสทิธิหกัได้เพิ่มขึน้ (2,968) (669) 

รวม (817) (383) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 69,488 51,257 
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  สว่นประกอบของสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีประกอบด้วยรายการดงัตอ่ไปนี ้

 (หนว่ย: พนับาท) 

 31 กรกฎาคม 2559 31 กรกฎาคม 2558 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี   
คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 693 581 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 9,257 8,027 

คา่เสือ่มราคาสะสม - อปุกรณ์ 2,491 2,671 

รวม 12,441 11,279 

19. ก าไรต่อหุ้น 

   ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) 
ด้วยจ านวนถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัที่ออกอยูใ่นระหวา่งปี 

20.  เงนิปันผล 

เงินปันผล อนมุตัิโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น 

  (ล้านบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2557 ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี                     

20 พฤศจิกายน 2557 108.0 0.60 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2558  108.0 0.60 

    
เงินปันผลประจ าปี 2558 ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี                       

19 พฤศจิกายน 2558                      111.6 0.62 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2559  111.6 0.62 

21.  ข้อมูลส่วนงานด าเนินงาน 

 ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอนีส้อดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอ านาจตดัสินใจสงูสดุด้านการ
ด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและ
ประเมินผลการด าเนินงานของสว่นงาน ทัง้นี ้ผู้มีอ านาจตดัสนิใจสงูสดุด้านการด าเนินงานของบริษัทฯ คือคณะกรรมการ
บริหาร 
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บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจหลกัในสว่นงานด าเนินงานที่รายงานเพียงสว่นงานเดียว คือ ธุรกิจโรงพยาบาลและด าเนินธุรกิจใน
เขตภมูิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบตัิงานของสว่นงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทนุ
จากการด าเนินงาน ซึ่งวดัมลูค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัที่ใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพย์
รวมในงบการเงิน ดงันัน้รายได้ ก าไรจากการด าเนินงานและสินทรัพย์ทัง้หมดที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการ
รายงานตามสว่นงานด าเนินงานและเขตภมูิศาสตร์แล้ว 

ในปีสิน้สดุวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ ไมม่ีรายได้จากลกูค้ารายใดที่มีมลูคา่เทา่กบัหรือมากกวา่ร้อยละ 
10 ของรายได้ของกิจการ 

22. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 บริษัทฯ และพนกังานได้ร่วมกนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพตามพระราชบญัญัติกองทนุส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 
2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 2 ของ
เงินเดือน กองทนุส ารองเลีย้งชีพนีบ้ริหารโดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุทิสโก้ จ ากดั  และจะจ่ายให้แก่พนกังานใน
กรณีที่ออกจากงานตามระเบียบวา่ด้วยกองทนุของบริษัทฯ ในระหวา่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯ รับรู้เงิน
สมทบดงักลา่วเป็นคา่ใช้จ่ายในสว่นของก าไรหรือขาดทนุจ านวน 2.99 ล้านบาท (2558: 2.73 ล้านบาท) 

23. ภาระผูกพันและหนีส้ินที่อาจเกิดขึน้  

23.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด าเนินงาน 

 บริษัทฯได้เข้าท าสญัญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัการเช่าที่ดิน เพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลซึง่สญัญาเช่ามีระยะเวลา 
30 ปี เร่ิมตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน 2531 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 ซึ่งในเดือนเมษายน 2549 ผู้ ให้เช่าได้โอนกรรมสิทธ์ิ
ในท่ีดินดงักลา่วให้แก่สภากาชาดไทย เมื่อครบก าหนดเวลาเช่าตามสญัญาแล้ว บริษัทฯมีสิทธิขอต่อสญัญาได้อีกครัง้ละ
ไมน้่อยกวา่ 5 ปี โดยบริษัทฯ ต้องแจ้งความประสงค์ตอ่สภากาชาดไทยก่อนครบก าหนดสญัญาไมน้่อยกวา่ 1 ปี  

บริษัทฯ มีจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลกิไมไ่ด้ ดงันี  ้

 (หนว่ย: ล้านบาท) 
 31 กรกฎาคม 

 2559 2558 
จ่ายช าระ   

ภายใน 1 ปี 1.7 1.5 
มากกวา่ 1 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี 2.2 3.8 
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23.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ 

 บริษัทฯ มีจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใต้สญัญาบริการดงันี  ้

 (หนว่ย: ล้านบาท) 
 31 กรกฎาคม 

 2559 2558 
จ่ายช าระ   

ภายใน 1 ปี 8.2 8.8 
มากกวา่ 1 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี 0.6 2.2 

23.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

  ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯมีภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทนุจ านวนเงินประมาณ 36.7 ล้านบาท (2558: 31.3 ล้าน
บาท) ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัซือ้เคร่ืองมือทางการแพทย์ 

23.4 การค า้ประกัน 

ก.  ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯ มีสญัญาวงเงินเบิกเกินบญัชีกับธนาคารพาณิชย์จ านวน 21.5 ล้านบาท   
  (2558 : 21.5 ล้านบาท) ค า้ประกนัโดยกรรมการของบริษัทฯ และวงเงินส าหรับเงินกู้ยืมระยะสัน้กบัธนาคารพาณิชย์จ านวน     
 10.0 ล้านบาท (2558: 10.0 ล้านบาท) ค า้ประกนัโดยกรรมการของบริษัทฯ พร้อมที่ดินและสิง่ปลกูสร้างของบริษัทท่ี   
  เก่ียวข้องกนั 

ข.  ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯ มีหนงัสือค า้ประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯ เหลอือยูเ่ป็น  
  จ านวน 5.2 ล้านบาท (2558: 5.2 ล้านบาท) ซึง่เก่ียวเนื่องกบัการค า้ประกนัการใช้ไฟฟ้าตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ 

24.  การซือ้ที่ดิน 

 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 5 กรกฎาคม 2550 มีมติอนมุตัิให้ซือ้ที่ดินด้านข้างและ

ด้านหลงัของบริษัทฯ จากบริษัท บริหารสินทรัพย์ สขุมุวิท จ ากดั ในราคาที่ซือ้ขายเป็นจ านวนทัง้สิน้ 206 ล้านบาท เพื่อ

เป็นการรองรับกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถต่ออายสุญัญาเช่าได้ หรือเพื่อเป็นการขยายกิจการในอนาคต โดยบริษัทฯ จะ

ช าระค่าท่ีดินในวนัท่ีท าการโอนกรรมสิทธ์ิ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการโอนกรรมสิทธ์ิ 

รวมถึงการด าเนินคดีตอ่จากผู้ขาย ตลอดจนการรับภาระในการด าเนินคดีฟ้องขบัไลผู่้ครอบครองที่ดินเอง 
 

 อย่างไรก็ตาม บริษัท บริหารสินทรัพย์ สขุมุวิท จ ากดั ได้แจ้งแก่บริษัทฯ ว่าไม่สามารถด าเนินการโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน

ดงักลา่วให้แก่บริษัทฯ ได้ เนื่องจากที่ดินดงักลา่วถกูบคุคลภายนอกยื่นฟ้องคดีต่อศาล และขอให้มีค าสัง่อายดัชัว่คราว 

ในเดือนกนัยายน 2550 บริษัทฯ ได้ยื่นฟ้องบริษัท บริหารสนิทรัพย์ สขุมุวิท จ ากดั และบคุคลภายนอกดงักลา่วให้ปฏิบตัิ

ตามสญัญา และช าระคา่เสยีหายในการผิดสญัญาจะซือ้จะขายที่ดินดงักลา่วแก่บริษัทฯ 
 เมื่อวนัที่ 21 ตุลาคม 2551 ศาลมีค าพิพากษาให้บริษัท บริหารสินทรัพย์ สขุมุวิท จ ากัด ปฏิบตัิตามสญัญาโดยให้โอน

กรรมสทิธ์ิในท่ีดินดงักลา่วให้กบับริษัทฯ พร้อมรับช าระค่าที่ดินทัง้จ านวนจากบริษัทฯ และคดีดงักลา่วถึงที่สดุแล้วแต่ยงั
ไมส่ามารถโอนกรรมสทิธ์ิได้ เน่ืองจากมีอีกคดีหนึง่ระหวา่งบคุคลภายนอกกบับริษัท บริหารสินทรัพย์ สขุมุวิท จ ากดั โดย
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ที่บคุคลภายนอกได้ยื่นค าร้องต่อศาลให้มีค าสัง่อายดัที่ดินดงักลา่วไว้ก่อน ซึ่งบริษัท บริหารสินทรัพย์ สขุมุวิท จ ากดั ได้
ยื่นขอต่อศาลให้ยกเลิกการอายัดที่ดิน ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2553 ศาลอทุธรณ์มีค าสัง่ยกค าร้องของบริษัท บริหาร
สนิทรัพย์ สขุมุวิท จ ากดั 

  อย่างไรก็ตาม เมื่อวนัที่ 18 พฤษภาคม 2552 บริษัท บริหารสินทรัพย์ สขุมุวิท จ ากดั ได้เรียกให้บริษัทฯช าระเงินมดัจ า
เพื่อซือ้ที่ดินดงักลา่วจ านวน 20.6 ล้านบาท ซึง่ถือเป็นสว่นหนึง่ของราคาที่ซือ้ขาย โดยบริษัทฯยงัเหลือภาระผกูพนัที่ต้อง
ช าระคา่ท่ีดิน ณ วนัท่ีมีการโอนกรรมสทิธ์ิจ านวน 185.4 ล้านบาท 

 เมื่อวนัที่ 14 ธันวาคม 2553 บริษัทฯได้ยื่นค าร้องขอให้ยกเลิกค าสัง่คุ้มครองประโยชน์ชั่วคราวในคดีที่ศาลได้มีค าสัง่
อายดัที่ดิน ซึง่ในปี 2555 ศาลอทุธรณ์มีค าสัง่ยกค าร้องดงักลา่ว 

 ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 ศาลฎีกาได้มีค าพิพากษายกฟ้องในคดีที่บคุคลภายนอกยื่นฟ้องต่อศาลและขอให้มีค าสัง่อายดั
ชัว่คราวในการโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน ดงันัน้บริษัท บริหารสินทรัพย์ สขุุมวิท จ ากดั ต้องปฎิบตัิตามค าพิพากษาโดยโอน
กรรมสทิธ์ิในท่ีดินให้แก่บริษัทฯพร้อมทัง้รับช าระคา่ท่ีดินสว่นท่ีเหลอืในวนัโอนกรรมสิทธ์ิ 

 ตอ่มาเมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2559 บริษัทฯได้ช าระค่าที่ดินสว่นที่เหลือจ านวน 185.4 ล้านบาท ให้แก่บริษัท บริหารสินทรัพย์ 
สขุมุวิท จ ากดั พร้อมทัง้รับโอนกรรมสทิธ์ิในท่ีดินดงักลา่ว 

25.  คดีฟ้องร้อง 

25.1 ในเดือนสงิหาคม 2553 บริษัทฯ ถกูฟ้องร้องเป็นจ าเลยร่วมกบัโรงพยาบาลแหง่หนึง่ รวมทัง้แพทย์ผู้ท าการรักษาพยาบาล
ของทัง้สองโรงพยาบาล (รวมจ าเลยทัง้หมด 5 ราย) ให้ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายจ านวนเงินประมาณ 31.2 ล้านบาท 
พร้อมดอกเบีย้ ร้อยละ 7.50 ต่อปี นับจากวันฟ้องจนกว่าจะช าระเสร็จสิน้  โจทก์กล่าวอ้างว่ า แพทย์ผู้ ท าการ
รักษาพยาบาลร่วมกันท าละเมิด อันเนื่องมาจากการรักษาพยาบาล โดยโรงพยาบาลในฐานะเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
สถานพยาบาล และเป็นนายจ้างต้องร่วมรับผิดกบัแพทย์ผู้ท าการรักษาพยาบาล ทัง้นีบ้ริษัทฯ และแพทย์ผู้ท าการรักษา
ของบริษัทฯ เห็นว่ามิได้กระท าผิดตามฟ้อง และโจทก์ก็มิได้รับความเสียหายจริงตามฟ้อง จึงได้มีการพิจารณายื่น
ค าให้การตอ่สู้คดี 

 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554 โจทก์ได้ยื่นค าร้องขอแก้ไขค าฟ้องโดยลดจ านวนค่าเสียหายลงเหลือ 15 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบีย้ร้อยละ 7.50 ตอ่ปี นบัจากวนัฟ้องจนกวา่จะช าระเสร็จสิน้ 

 เมื่อวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2554 ศาลชัน้ต้นมีค าพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ และโจทก์ได้ยื่นอทุธรณ์ ค าพิพากษาศาลชัน้ต้น 

 เมื่อวนัท่ี 25 กนัยายน 2556 ศาลอทุธรณ์มีค าพิพากษายืนตามศาลชัน้ต้นให้ยกฟ้องโจทก์  

 เมื่อวนัที่ 20 ธนัวาคม 2556 โจทก์ยื่นค าร้องขออนญุาตฎีกาและยื่นฏีกาตอ่ศาลฎีกา ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งรอฟังค าสัง่ศาลฎีกา
วา่จะอนญุาตรับฏีกาของโจทก์หรือไม่ 

25.2 ในเดือนตุลาคม 2555 บริษัทฯ และทันตแพทย์ผู้ท าการรักษาได้ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดีที่บริษัทฯ  ให้บริการ
รักษาพยาบาล เป็นจ านวนเงินประมาณ 155.5 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.50 ต่อปี นบัจากวนัฟ้องจนกว่าจะ
ช าระเสร็จสิน้ ทัง้นีบ้ริษัทฯ และทนัตแพทย์ผู้ท าการรักษาพยาบาล เห็นวา่มิได้กระท าผิดตามฟ้อง จึงได้มีการพิจารณายื่น
ค าให้การตอ่สู้คดี  
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 เมื่อวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2557 ศาลชัน้ต้นมีค าพิพากษาให้บริษัทฯ และทนัตแพทย์ผู้ท าการรักษา ชดใช้คา่เสยีหายจ านวน
เงินประมาณ 3.1 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.50 ตอ่ปี  

 เมื่อวนัที่ 30 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯ ได้อทุธรณ์ค าพิพากษา และเมื่อวนัที่ 29 กรกฎาคม 2558 ศาลอทุธรณ์ได้พิพากษายก
ฟ้องโจทก์  

 เมื่อวนัที่ 25 กนัยายน 2558 โจทก์ยื่นค าร้องขออนญุาตฎีกาและยื่นฎีกาตอ่ศาลฎีกา ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งรอฟังค าสัง่ศาลฎีกาวา่
จะอนญุาตรับฎีกาของโจทก์หรือไม ่

26. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

26.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษัทฯ ตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 107 “การแสดงรายการและการ
เปิดเผยข้อมลูส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสด เงินลงทนุชัว่คราว ลกูหนี ้
การค้าและลูกหนีอ้ื่น เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงินและเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น บริษัทฯมีความเสี่ยงที่
เก่ียวข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักลา่ว และมีนโยบายในการบริหารความเสีย่งดงันี ้
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ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 

 บริษัทฯ มีความเสีย่งด้านการให้สินเช่ือที่เก่ียวเนื่องกบัลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น ฝ่ายบริหารควบคมุ  ความเสี่ยงนีโ้ดย
การก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคมุสนิเช่ือที่เหมาะสม ดงันัน้บริษัทฯจึงไมค่าดว่าจะได้รับความเสียหายที่
เป็นสาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากนี ้การให้สินเช่ือของบริษัทฯไม่มีการกระจุกตวัเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของ
ลกูค้าที่หลากหลายและมีอยูจ่ านวนมากราย จ านวนเงินสงูสดุที่บริษัทฯอาจต้องสญูเสียจากการให้สินเช่ือคือมลูค่าตาม
บญัชีของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษัทฯ มีความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ที่ส าคญัอนัเก่ียวเนื่องกบัเงินฝากกบัสถาบนัการเงิน อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์และ
หนีส้ินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบีย้ที่ปรับขึน้ลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบีย้คงที่ซึ่งใกล้เคียงกบัอตัรา
ตลาดในปัจจบุนั ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้จึงอยูใ่นระดบัต ่า 

 สนิทรัพย์และหนีส้นิทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย้ได้ดงันี  ้        
 (หนว่ย: ล้านบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 
 อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้    

 
ภายใน        

1 ปี 1 ถึง 5 ปี 

ปรับขึน้ลง
ตามราคา
ตลาด 

ไมม่ีอตัรา
ดอกเบีย้ รวม 

อตัราดอกเบีย้ 
(ร้อยละตอ่ปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเทา่
เงินสด - - 97.76 8.49 106.25 0.10 - 1.25 

เงินลงทนุชัว่คราว  380.30 - 89.13 - 469.43 1.30 - 2.30 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น - - - 103.65 103.65 - 
เงินฝากระยะยาวกบัสถาบนั
การเงิน - 135.70 - - 135.70 1.95 - 2.25 

 380.30 135.70 186.89 112.14 815.03  
หนีส้นิทางการเงนิ       
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น - - - 134.12 134.12 - 
 - - - 134.12 134.12  
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(หนว่ย: ล้านบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2558 

 อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัราดอกเบีย้    

 

ภายใน        
1 ปี 1 ถึง 5 ปี 

ปรับขึน้ลง
ตามราคา
ตลาด 

ไมม่ีอตัรา
ดอกเบีย้ รวม 

อตัรา
ดอกเบีย้ 

(ร้อยละตอ่ปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเทา่
เงินสด - - 82.95 4.35 87.30 0.10 - 1.25 

เงินลงทนุชัว่คราว  305.00 - 146.12 - 451.12 2.25 - 3.00 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น - - - 98.20 98.20 - 
เงินฝากระยะยาวกบัสถาบนั
การเงิน - 155.60 - - 155.60 3.30 

 305.00 155.60 229.07 102.55 792.22  

หนีส้นิทางการเงนิ       
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น - - - 126.73 126.73 - 

 - - - 126.73 126.73  

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 บริษัทฯ มีความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศอยูใ่นระดบัต ่าเนื่องจากรายการค้าโดยสว่นใหญ่เป็นสกุล
เงินบาท 

26.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

 เนื่องจากเคร่ืองมือทางการเงินสว่นใหญ่ของบริษัทฯ จดัอยู่ในประเภทระยะสัน้และมีอตัราดอกเบีย้ปรับขึน้ลงตามอตัรา
ตลาดหรือมีอัตราดอกเบีย้ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบีย้ในตลาด บริษัทฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทาง
การเงินใกล้เคียงกบัมลูคา่ตามบญัชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

27. ล าดับชัน้ของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์ที่วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม ดงันี ้ 

 (หนว่ย: ล้านบาท) 

 ระดบั 2 รวม 
เงนิลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า   
ตราสารหนี ้ 89.1 89.1 
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เทคนิคการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมและข้อมลูที่ใช้ส าหรับการวดัมลูคา่ยตุิธรรมระดบั 2 

มลูคา่ยตุิธรรมของเงินลงทนุในตราสารหนีค้ านวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย
หรือตลาดอื่น  

 ในระหวา่งปีปัจจบุนั ไมม่ีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุิธรรม 

28. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถปุระสงค์ในการบริหารจดัการทนุที่ส าคญัของบริษัทฯ คือการจดัให้มีซึ่งโครงสร้างทนุเพื่อสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ และเสริมสร้างมลูคา่การถือหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯ มีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุเทา่กบั 
0.24:1 (2558: 0.25:1) 

29. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 เมื่อวนัที่ 15 กนัยายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ในอตัราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 117 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะน าเสนอเพื่อขออนมุตัิการจ่ายเงินปันผล
ดงักลา่วในที่ประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตอ่ไป 

30. การอนุมัติงบการเงนิ 

 งบการเงินนีไ้ด้รับอนมุตัิให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวนัที่ 15 กนัยายน 2559 

 
 



                                                                  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 56-1 
 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
   

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัทฯ ขอรับรองวา่
ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน  ไมเ่ป็นเท็จ  ไมท่ าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือไมข่าดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั  นอกจากนี ้
บริษัทฯ ขอรับรองวา่ 

 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน  ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัท    
ยอ่ยแล้ว 

(2) บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพื่อให้แนใ่จวา่บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นท่ีเป็นสาระส าคญั 
ทัง้ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว  รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัติามระบบดงักลา่ว 

(3)    บริษัทฯ ได้จดัให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีด ีและควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว  และ
บริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ต่อผู้ สอบบัญชี          
และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว  ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของระบบ
การควบคุมภายใน รวมทัง้การกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
และบริษัทยอ่ย 

 

ในการนี ้ เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว     
บริษัทฯ  ได้มอบหมายให้ นางสาวยุติยา หริวงศานุภาพ  เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย  หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือช่ือของ นางสาวยุติยา หริวงศานุภาพ  ก ากับไว้  บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้อง                 
ของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
 

    ชื่อ             ต าแหน่ง                         ลายมือชื่อ 
 

1. นายจตพุร         สหินาทกถากลุ ประธานกรรมการ  

2. นพ.เจริญ           มีนสขุ กรรมการ / ประธานฝ่ายแพทย์  

 
ผู้รับมอบอ านาจ 
 

     ชื่อ             ต าแหน่ง                       ลายมือชื่อ 
 

1. นางสาวยตุยิา หริวงศานภุาพ   รักษาการผู้อ านวยการบริหาร 
และรองผู้อ านวยการบริหาร 
สายงานพฒันาธุรกิจ 

 





กรรมการบริษัท

ลําดับ ชื�อ/ตําแหน่ง อายุ คุณวุฒทิางการศึกษา

สัดส่วน

การถอืหุ้น

ในบริษัท (%)

      ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว  

  ระหว่างผู้บริหาร

นายจตพุร  สิหนาทกถากุล                   

ประธานกรรมการ

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาตร์และการบญัชี                           - บิดา นายฐิติ สิหนาทกถากุล 2531 - ปัจจบุนั  
 

- ประธานกรรมการ บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์

ประธานกรรมการ   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั     และนายปิติภทัร สิหนาทกถากุล 2542 - ปัจจบุนั  - นายกสมาคม สมาคมการค้าไทยอตุสาหกรรมเพื2อการท่องเที2ยว

- ศิลปศาสตร์ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ7   - กรรมการผู้ อํานวยการ มหาวิทยาลยัมหิดล โครงการวิทยาลยัการจดัการ

  สาขาการท่องเที2ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 2536 - ปัจจบุนั - ประธานกรรมการ บริษัท แลนด์มาร์คโอเวอร์ซ ีดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด

 - กรรมการ บริษัท สยามโอเวอร์ซ ีดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด

2525 - ปัจจบุนั - กรรมการผู้จดัการ บริษัท สยามสินทรัพย์พฒันา จํากัด

นพ.เจริญ มีนสขุ 74 ปี - M.D. 1967 1.39 - 2554 - ปัจจบุนั - กรรมการ และประธานฝ่ายแพทย์ บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์

กรรมการ - Diplomate American Board of Internal 2535 - 2553 - กรรมการ และกรรมการผู้ อํานวยการแพทย์ บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์

   Medicine & Subspecialty Board of 2519 - ปัจจบุนั - แพทย์ผู้ เชี2ยวชาญ และแพทย์ที2ปรึกษาทางอายรุกรรม

  Gastroenterology 1968 - 1973   และอายรุกรรมโรคระบบทางเดินอาหาร บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์      

- New York State Board 1974

- DTM & H (Liverpool) 1974

- FACG 1975

- FACP 1986

- Director Accreditation Program (DAP) 2005

ศ.นพ.เดชา  ตนัไพจิตร                                                    73 ปี - แพทยศาสตรบณัฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล    0.21 - 2536 - ปัจจบุนั - กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์

กรรมการ   มหาวิทยาลยัมหิดล 2543 - 2547 - ศาสตราจารย์หวัหน้าหน่วย โรคติดเชื mอ และระบาดวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี

- อายรุศาสตร์ American Board. F.A.C.P. (โรคติดเชื mอ)

ผศ.นพ.ประภาส  ธีระกุล    61 ปี -  MBA สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัรามคําแหง - - 2535 - ปัจจบุนั - กรรมการ  บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์

กรรมการ - Fellow of The American Academy of Cosmetic  2554 - 2557 - ผู้ อํานวยการแพทย์   บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์

  Surgery 1987 2552 - 2554 - รองผู้ อํานวยการแพทย์ บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์

- วฒุบิตัรสาขาโสตนาสิกลาริงซ์วิทยา 2536 - 2538 - ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการแพทย์ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

- แพทยศาสตรบณัฑิต  มหาวิทยาลยัมหิดล  2534 - 2536 - ผู้ ช่วยศาสตราจารย์   ภาควิชาโสตนาสิกลาริงซ์วิทยา 

- วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตร์    คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี  มหาวิทยาลยัมหิดล   

- แพทยศาสตรบณัฑิต คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี 2526 - 2534 - อาจารย์คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 

  มหาวิทยาลยัมหิดล

                           แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

ประสบการณ์ทาํงาน

4

1 75 ปี 11.97

2

3

เอกสารแนบ 1-1



ลําดับ ชื�อ/ตําแหน่ง อายุ คุณวุฒทิางการศึกษา

สัดส่วน

การถอืหุ้น

ในบริษัท (%)

      ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว  

  ระหว่างผู้บริหาร
ประสบการณ์ทาํงาน

5 นายประภทัร  สทุธาเวศ   72 ปี - ปริญญาโทรัฐศาสตร์ (การปกครอง)  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั - - 2549 - ปัจจบุนั - กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์

กรรมการ - ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลยัรามคําแหง 2559 - ปัจจบุนั - ที2ปรึกษาอาวโุส ฝ่ายบริหาร บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์

- ประกาศนียบตัรทางด้านการจดัการและพฒันาการท่องเที2ยว 2548 - 2559 - กรรมการ และรักษาการผู้ อํานวยการบริหาร  บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์

  มหาวิทยาลยัไฮฟา  (HAIFA) ประเทศอิสราเอล 2553 - ปัจจบุนั - อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคําแหง

2550 - 2556 - อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

2548 - 2554 - ผู้ อํานวยการโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรังสิต

2548 - 2554 - ประธานคณะทํางาน R.S.U. Horizon Travel Co., Ltd. มหาวิทยาลยัรังสิต

2542 - มิ.ย. 2548 - กรรมการผู้ อํานวยการบริหาร บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์  

2535 - 2548 - ผู้จดัการ และที2ปรึกษาฝ่ายทรัพยากรบคุคล  บริษัท สยามสินทรัพย์พฒันา จํากัด

6 นายสเุมธ เจนเจษฎา  82 ปี - บญัชีบณัฑิต และพาณิชยศาสตร์บณัฑิต - - 2548 - ปัจจบุนั  - กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์

กรรมการ   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2547 - ต.ค. 2548 - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์

2538 - ปัจจบุนั - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามสปอร์ต ชินดิเคต จํากัด (มหาชน)   

2537 - ปัจจบุนั  - ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  บริษัท สํานกังานเลิศนิมิตร การบญัชีและกฎหมาย จํากัด    

7 นพ.อาคม  เชียรศิลป์ 69 ปี - B.Sc. Mahidol University - - 2550 - ปัจจบุนั - กรรมการ และผู้ อํานวยการศนูย์มะเร็งโฮลิสติค บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์

กรรมการ - M.D. (CIM'76 Philippines) - ที2ปรึกษา  สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย

- Board of Internal  Medicine, The Medical Council of Thailand - ที2ปรึกษา มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

- Sup - Speciality Board Certified in Medical Oncology - ที2ปรึกษา ศนูย์มหาวชิราลงกรณ์ธัญบรุี สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ

- Followship  in Oncology (RPMI, USA and RMH, UK) - แพทย์ที2ปรึกษาผู้ทรงคณุวฒุทิางคลินิก โรงพยาบาลจฬุาภรณ์ สถาบนัวิจยัจฬุาภรณ์

- Mini MBA  Chulalongkorn University 2550 - ได้รับรางวลั “Eminent Scientist  of the Year 2007 :  Asia.”

- MBA in Health.  Chulalongkorn University    สาขา Cancer  Research and Clinical Oncology

- Cert. in Hospital Management,    International Research Promotion Council UK

  Harvard School of Public Health, USA 2545 - 2550 - รองผู้ อํานวยการ สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ

2523 - ปัจจบุนั - ผู้ เชี2ยวชาญเฉพาะสาขามะเร็ง องค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ

  แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ 1-2



ลําดับ ชื�อ/ตําแหน่ง อายุ คุณวุฒทิางการศึกษา

สัดส่วน

การถอืหุ้น

ในบริษัท (%)

      ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว  

  ระหว่างผู้บริหาร

8 นายฐิติ สิหนาทกถากุล   41 ปี - ปริญญาโทด้านการวิเคราะห์   0.83 - บตุรชาย   นายจตพุร สิหนาทกถากุล 2551 - ปัจจบุนั  - กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

กรรมการ   ออกแบบและบริหารระบบสารสนเทศ - พี2ชาย นายปิติภทัร สิหนาทกถากุล 2553 - ปัจจบุนั - กรรมการ บริษัท คอนเนอร์เดคคอร์ จํากัด

  The London School of Economics and - กรรมการ บริษัท โคมาร์สเอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด

  Political Science ประเทศองักฤษ - กรรมการ บริษัท คมัปไูทยแลนด์ จํากัด

- ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ MBA, Huron University 2546 - ปัจจบุนั   - ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ และกรรมการบริษัท กลุ่มบริษัทแลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร

  ประเทศองักฤษ 2544 - 2545  - รักษาการผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร

- บริหารธุรกิจบณัฑิต ภาควิชาการเงิน การธนาคาร 2542 - 2543    - ผู้ พิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 2541 - ฝ่ายการตลาด บมจ. เงินทนุธนสยาม 

  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2540 - ผู้บริหารฝึกหดั โรงแรมรอยลั แลงคาสเตอร์ ประเทศองักฤษ

9 นายปิติภทัร สิหนาทกถากุล      40 ปี - การจดัการมหาบณัฑิต (การพฒันาองค์การและการจดัการ) 0.55 - บตุรชาย นายจตพุร สิหนาทกถากุล 2556 - ปัจจบุนั - กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์

กรรมการ   มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั - น้องชาย นายฐิติ สิหนาทกถากุล ก.ค. 2559 - ปัจจบุนั - ที2ปรึกษาฝ่ายนโยบายและวางแผนพฒันาการตลาดและสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

- บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั    บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์

- Mini MBA จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2549 - มิ.ย. 2559 - ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการบริหาร บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์

- Essentials of Leadership Training Course, 2548 - ก.ค. 2549 - รักษาการผู้ ช่วยผู้ อํานวยการบริหาร บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์

  London Business School 2547 - 2548 - ที2ปรึกษาศนูย์สารสนเทศ และที2ปรึกษาสื2อประชาสมัพนัธ์  

   บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์

2545 - 2547 - ผู้ ช่วยผู้จดัการ สํานกักรรมการ บริษัท สยามสินทรัพย์พฒันา จํากัด
10 นายนรเทพ สิหนาทกถากุล 56  ปี - พาณิชยศาสตร์บณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี - - หลาน นายจตพุร สิหนาทกถากุล 2541 - ปัจจบุนั - ผู้ อํานวยการฝ่ายนิติกรรม บริษัท สยามสินทรัพย์พฒันา จํากัด

กรรมการ   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2542 - 2544 - ผู้ พิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง กระทรวงยตุิธรรม
2536 - 2541     - ผู้ ช่วยผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท สยามสินทรัพย์พฒันา จํากัด

11 นายไกรศกัดิ7  ขดัคํา           53 ปี - นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคําแหง - - 2548 - ปัจจบุนั  - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ   บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ - เนติบณัฑิตไทย สํานกัอบรมกฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 2547 - 2548  - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์

- ประกาศนียบตัรทางกฎหมายธุรกิจ   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2537 - ปัจจบุนั - ทนายความ และกรรมการบริหาร บริษัท สํานกักฎหมาย สหการ จํากัด

12 พล.ต.อ.สวสัดิ7  อมรวิวฒัน์             81 ปี - ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัอินเดียน่า 0.55 - พ.ย. 2550 - ปัจจบุนั - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ - ปริญญาโทสงัคมศาสตร์ (พฒันาสงัคม) 2543 - 2549 - สมาชิกวฒุสิภา วฒุสิภา จงัหวดัเชียงใหม่
  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 2540 - สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนญู
- ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ - สมาชิกสภานิติบญัญัติแห่งชาติ 2 สมยั
- ประกาศนียบตัร วิทยาลยั เอฟ บี ไอ สหรัฐอเมริกา                              
- วิทยาลยัป้องกันราชอาณาจกัร ชดุที2  26

  แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

ประสบการณ์ทาํงาน
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ลําดับ ชื�อ/ตําแหน่ง อายุ คุณวุฒทิางการศึกษา

สัดส่วน

การถอืหุ้น

ในบริษัท (%)

      ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว  

  ระหว่างผู้บริหาร

13 นพ.ปรีดี   เหตระกูล       73 ปี - แพทยศาสตรบณัฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 0.83 - 2536 - ปัจจบุนั - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  - Diplomate American Board of Surgery 2521 - ปัจจบุนั  - กรรมการ และศลัยแพทย์ทั2วไป บริษัท เมโยโพลีคลินิก จํากัด

- FACS, FRCST
14 รศ.นพ.เชิดศกัดิ7  ธีระบตุร                                       73 ปี - แพทยศาสตรบณัฑิต คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล - - 2549 - ปัจจบุนั  - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์   

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ - M.Sc. Microbiology University of New South Wales,  Australia 2557 - ปัจจบุนั - ที2ปรึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

2548 - ปัจจบุนั - ที2ปรึกษากิตติมศกัดิ7 ศิริราชมลูนิธิ

     2511 - ปัจจบุนั - อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
2541 - 2543   - ที2ปรึกษาผู้ อํานวยการโรงพยาบาลศิริราช

 2540 - 2547  - กรรมการบริหาร คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  
15 ผศ.ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช 44 ปี - บญัชีดษุฎีบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี - - 2558 - ปัจจบุนั - รองคณบดี ฝ่ายการนกัศกึษา คณะพาณิชยศาตร์และการบญัชี 

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั    มหาวิทยาลยัธรรมศาตร์
- บญัชีมหาบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 2556 - 2558  - ผู้ ช่วยคณบดี ฝ่ายการเงินและวางแผน คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี    
   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบตัรบณัฑิต (การสอบบญัชี) 2549 - ปัจจบุนั      - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์
  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 2547 - ปัจจบุนั - อาจารย์ประจํา ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ประจําภาควิชาการบญัชี 
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
- บญัชีบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 2540 - ปัจจบุนั - ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพบญัชี
  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2543 -  2547 - หวัหน้าสาขาวิชาการบญัชี   คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร

2538 - 2543  - ผู้ ช่วยผู้สอบบญัชีอาวโุส  บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากัด

  แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2559 (แบบ 56-1)

ประสบการณ์ทาํงาน

เอกสารแนบ 1-4



ผู้บริหารบริษัท

ลําดับ ชื�อ/ตําแหน่ง อายุ คุณวุฒทิางการศึกษา

สัดส่วน

การถอืหุ้น

ในบริษัท (%)

      ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 

   ระหว่างผู้บริหาร

นพ.เจริญ  มีนสขุ 74 ปี -  M.D. 1967 1.39 - 2554 - ปัจจบุนั - กรรมการ  และประธานฝ่ายแพทย์ บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์

ประธานฝ่ายแพทย์ - Diplomate  American Board of Internal Medicine  & 2535 - 2553 - กรรมการ และกรรมการผู้ อํานวยการแพทย์  บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์

  Subspecialty Board of Gastroenterology 1968 – 1973 2519 - ปัจจบุนั - แพทย์ผู้ เชีMยวชาญ และแพทย์ทีMปรึกษาทางอายรุกรรม

- New York State Board  1974   และอายรุกรรมโรคระบบทางเดินอาหาร บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์

- DTM & H (Liverpool) 1974

- FACG  1975

- FACP 1986

- Director Accreditation Program (DAP) 2005

2 ศ.คลินิกเกียรติคณุ นพ.ชยัพร  ภทัราคม 72 ปี - แพทยศาสตร์บณัฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล - - 2557- ปัจจบุนั - ผู้ อํานวยการแพทย์ บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์              

ผู้ อํานวยการแพทย์   มหาวิทยาลยัมหิดล 2550 - ปัจจบุนั - ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการพิเศษ บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์  

และผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการพิเศษ - วฒุบิตัรผู้ เชีMยวชาญ  สาขาสตูิศาสตร์ นรีเวชวิทยา 2547 - ปัจจบุนั - ทีMปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

2540 - 2547  - หวัหน้าภาควิชาสตูิศาสตร์นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล

  2538 - 2543 -  Main  Collaborator C.D.C USA หวัหน้าสาขา STD  ศิริราชพยาบาล

3 นางสาวยตุิยา หริวงศานภุาพ 49 ปี - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต - - ก.ย. 2559 - ปัจจบุนั - ผู้ อํานวยการบริหาร และรองผู้ อํานวยการบริหาร สายงานพฒันาธุรกิจ

รักษาการผู้ อํานวยการบริหาร - ศิลปศาสตร์บณัฑิต มหาวิยาลยัเกษมบณัฑิต    บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์

และรองผู้ อํานวยการบริหาร - Mini Master in HRM  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ก.ค. - ส.ค. 2559 - รักษาการผู้ อํานวยการบริหาร และรองผู้ อํานวยการบริหาร สายงานพฒันาธุรกิจ

สายงานพฒันาธุรกิจ    บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์

มิ.ย. 2559 - ปัจจบุนั - เลขานกุารบริษัท  บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์

2557 - 2559   - ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล  โรงแรม แลนด์มาร์ค กรุงเทพ ฯ

2555 - 2557 - ผู้ ช่วยผู้บริหาร บริษัท CPB Equity จํากัด

2555 - ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการบริหาร บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์

2546 - 2555 - ผู้ ช่วยผู้บริหาร โรงแรม เจ ดบับลิว แมริออท กรุงเทพฯ

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2559 (แบบ 56-1)
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ลําดับ ชื�อ/ตําแหน่ง อายุ คุณวุฒทิางการศึกษา

สัดส่วน

การถอืหุ้น

ในบริษัท (%)

      ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 

   ระหว่างผู้บริหาร

4 นพ.วีระชยั  พึMงรัศมี 66  ปี - แพทยศาสตร์บณัฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล - - ก.ย. 2556 - ปัจจบุนั - รองผู้ อํานวยการแพทย์  บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์

รองผู้ อํานวยการแพทย์    มหาวิทยาลยัมหิดล 2554 - 2556 - หวัหน้าแพทย์แผนกสตูินรีเวช บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์      

- วฒุบิตัรสตูินรีเวชวิทยา (สตูิศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 2548 - ปัจจบุนั - สตูิแพทย์ บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์

  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 2524 - 2549 - สตูิแพทย์ โรงพยาบาลหวัเฉียว                       

5 นางนํ nาเพ็ชร  สรัคคานนท์ 55 ปี - รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต    - - 2554 - ปัจจบุนั - รองผู้ อํานวยแพทย์ งานพยาบาล  บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์

รองผู้ อํานวยการแพทย์  งานพยาบาล   สาขาวิชาการบริหารทัMวไป มหาวิทยาลยับรูพา 2550 -  2554 - รองผู้ อํานวยการฝ่ายการพยาบาล บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์

- บริหารทางการพยาบาล จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2549 - 2550 - หวัหน้ากลุ่มงานบริการผู้ ป่วยใน บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์

-  Mini MBA  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2536 - 2549 - หวัหน้าห้องคลอด บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์

- การบริหารงานโรงพยาบาลเอกชน สมาคมโรงพยาบาลเอกชน 2535 - 2536 - พยาบาลประจําห้องตรวจสตูิ-นรีเวช  โรงพยาบาลตํารวจ 

- ปริญญาตรี  พยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลตํารวจ 2533 - 2535 - พยาบาลประจําหอผู้ ป่วยสตูิ-นรีเวช  โรงพยาบาลตํารวจ                  

2525 - 2533 - พยาบาลประจําห้องคลอด  โรงพยาบาลตํารวจ

6 นางชฎารัตน์  ศิริวฒัน์ 55 ปี - สาธารณสขุศาสตร์บณัฑิต - - 2554  - ปัจจบุนั - รองผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการพิเศษ  บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์

รองผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการพิเศษ    มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช ม.ค. 2553 - ก.ค. 2554 - ผู้ อํานวยการฝ่ายการพยาบาล บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์

ก.ย. 2552 - ธ.ค. 2553 - รักษาการผู้ อํานวยการฝ่ายการพยาบาล  บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์

2535 - ส.ค. 2552 - ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการฝ่ายการพยาบาล  บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์

2525 - 2535 - ปฏิบตัิงานแผนกผู้ ป่วยใน โรงพยาบาลมิชชัMน กรุงเทพ

7 นางสาวมาลี  บญุลีชยั 53 ปี - เศรษฐศาสตร์บณัฑิต  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ - - ก.ค. 2559 - ปัจจบุนั - รองผู้ อํานวยการบริหารอาวโุส  สายงานสนบัสนนุ บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์

รองผู้ อํานวยการบริหารอาวโุส - Mini  MBA  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ส.ค. 2549 - มิ.ย. 2559   - รองผู้ อํานวยการบริหาร บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์

สายงานสนบัสนนุ - Mini MBA  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2548  - ก.ค. 2549         - รักษาการรองผู้ อํานวยการบริหาร บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์       

2545 - 2548             - ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการบริหาร บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์

2537 - 2545           - ผู้จดัการสํานกักรรมการ ผู้ อํานวยการบริหาร โรงพยาบาลไทยนครินทร์
2535 - 2537  - ผู้จดัการฝ่ายจดัซื nอ โรงพยาบาลไทยนครินทร์

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2559 (แบบ 56-1)
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สัดส่วน

การถอืหุ้น

ในบริษัท (%)

      ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 

   ระหว่างผู้บริหาร

8 นางดารณี  ทบัแก่น 58 ปี - พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิตทางพฒันาการ - - ก.ค. 2559 - ปัจจบุนั - รองผู้ อํานวยการบริหาร สายงานบญัชีและการเงิน บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์
รองผู้ อํานวยการบริหาร   เศรษฐกิจ (เศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์และประเมินโครงการ) 2558 - มิ.ย. 2559 - ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการบริหาร  บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์
สายงานบญัชีและการเงิน   สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์        2549 - 2558  - ผู้ อํานวยการฝ่ายอํานวยการกลาง โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค  

- บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั    บมจ. บางกอกเชนฮอสปิทอล 
2532 - 2549 - ผู้จดัการบญัชีการเงิน บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จํากัด
2523 - 2532 - เจ้าหน้าทีMบญัชี บริษัท  เงินทนุหลกัทรัพย์บางกอก  อินเวสท์เมนท์ จํากัด

- นกัวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ บริษัท เงินทนุหลกัทรัพย์บางกอก  อินเวสท์เมนท์ จํากัด
9 นางสาวทิพยวรรณ ศรีชยัวรนาถ 53 ปี - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ (MBA) - - ก.พ. 2557 - ปัจจบุนั - ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการแพทย์ งานวิชาการพยาบาล บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์

ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการแพทย์    มหาวิทยาลยับรูพา ต.ค. 2554 - ก.พ. 2557 - ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการแพทย์ งานพฒันาคณุภาพบริการพยาบาล
งานวิชาการพยาบาล - ปริญญาพยาบาลศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัสอง)    บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์

  วิทยาลยัพยาบาลสภากาชาดไทย ก.ย. 2552 - ต.ค. 2554 - ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการ ฝ่ายการพยาบาล  งานพฒันาคณุภาพ
  บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์

2547 - 2550 - หวัหน้ากลุ่มงานผู้ ป่วยใน บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์
2536 - 2547 - หวัหน้าแผนกทารกแรกเกิด บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์
2528 - 2536 - พยาบาลประจําการ แผนกทารก โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์

10 นางวิบลูย์ลกัษณ์ วิสิฐนรภทัร 47 ปี - ปริญญาโท หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต - - ก.พ. 2557 - ปัจจบุนั - ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการแพทย์ งานบริการพยาบาล  บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์
ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการแพทย์   (การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ : CCO รุ่น 5) ต.ค. 2554 - ก.พ. 2557 - ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการแพทย์ งานวิชาการพยาบาล บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์
งานบริการพยาบาล    มหาวิทยาลยัรามคําแหง ก.ย. 2552 - ต.ค. 2554 - ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการพยาบาล งานพฒันาบคุลากร บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์

- หลกัสตูรการพยาบาลควบคมุการติดเชื nอ 2547 - 2554 - หวัหน้าพยาบาลควบคมุเชื nอโรค
   คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 2544 - 2547 - หวัหน้าพยาบาลวิชาการ บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์
   มหาวิทยาลยัมหิดล (เฉพาะทาง 4 เดือน) 2536 - 2544 - พยาบาลประจําหอผู้ ป่วยหนกั โรงพยาบาลไทยนครินทร์
- ปริญญาตรี การพยาบาลและการผดงุครรภ์ชั nนหนึMง 2534 - 2536  - พยาบาลประจําหออภิบาลผู้ ป่วยหนกั โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

   วิทยาลยัคริสเตียน                                          
11 นายชยัวฒัน์ รุ่งเรืองกิจวาณิช 50 ปี - ปริญญาตรี บริหารจดัการทัMวไป มหาวิทยาลยัรามคําแหง - - ม.ค. 2559 - ปัจจบุนั - ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการบริหาร  ฝ่ายบริการส่วนหน้า  บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์

ผู้ ช่วยผู้ อํานวยการบริหาร - Diploma บริหารจดัการโรงแรม และท่องเทีMยว 2549 - 2558 - ผู้จดัการฝ่ายบริการส่วนหน้า บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์
ฝ่ายบริการส่วนหน้า   วิทยาลยัวิทยานกุรณ์อาชีวะศกึษา 2545 - 2549 -  Assistance Managing Director  บริษัท โนวา มีเดีย จํากัด

- Mini  MBA  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2540 - 2545 - ผู้ ช่วยผู้จดัการ ฝ่าย Support Service  โรงพยาบาลบีเอ็นเอช 
2538 - 2540  - ผู้ ช่วยผู้จดัการ ฝ่าย Support Service  โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ 

2536 - 2538 - หวัหน้าฝ่ายบริการส่วนหน้า โรงแรม สยาม ซติี n  (ปัจจบุนัคือ โรงแรม เดอะ สโุกศล กรุงเทพ)
2534 - 2536 - หวัหน้าฝ่ายบริการส่วนหน้า  โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวณั กรุงเทพ 
2531 - 2534 - เจ้าหน้าทีMส่วนหน้า  โรงแรม รอยลั ออคิด เชอราตนั โฮเต็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส
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แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2559 จ าปี 2559 (แบบ 56-1)  

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

 
เรียน คณะกรรมการ 
 บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบ โดยการแต่งตัง้จากมติคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 
จ านวน 5 ท่าน โดยมีนายไกรศกัดิ์ ขัดค า เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ พล.ต.อ.สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์ 
นายแพทย์ปรีดี เหตระกูล รศ.นพ.เชิดศกัดิ ์ธีระบตุร และผศ.ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิชเป็นกรรมการตรวจสอบ 
และนางสาววิยดารัตน์  สินธาราจิรฐา ท าหน้าท่ีเป็นรักษาการเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิงานภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอยา่งรอบคอบด้วยความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระ โดยไม่มี
ข้อจ ากัดและเง่ือนไขในการได้รับข้อมูล และเป็นไปตามข้อก าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตลอดจนค าแนะน าในเร่ืองตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
จากผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  โดยในรอบระยะเวลาบญัชีปี 2559 ระหว่าง
วนัท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม
ร่วมกันจ านวน 4 ครัง้ และในการประชุมดงักล่าวจะมีผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ เป็นผู้ ให้ข้อมลู โดยสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้
 

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี  2559 ได้สอบถามรับฟัง
ค าชีแ้จงจากผู้บริหาร และผู้สอบบญัชีในเ ร่ืองความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน และความ
เพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบญัชีว่า
รายงานการเงินดงักล่าวมีความถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคญัและเช่ือถือได้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไป  
 2. สอบทานงานระบบการตรวจสอบภายใน  ไ ด้พ ิจารณาภารกิจขอบเขตการ
ปฏิบตัิงาน หน้าที่ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับแนว
ทางการตรวจสอบภายในของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
วา่บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐาน  
  3. สอบทานข้อมูลการด าเนินงานและระบบการควบคุมภายใน เพ่ือประเมินความ
เพียงพอเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายใน อนัจะช่วยส่งเสริมให้การด าเนินงานบรรลุ
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ตามเป้าหมายนโยบายของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในตามแผนงานท่ีได้รับ
อนมุตั ิซึง่ครอบคลมุระบบงานท่ีส าคญัของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้ไมพ่บข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั บริษัทฯ มีการดแูลทรัพย์สินท่ีเหมาะสม มีการปฏิบตัิตาม
กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ กฎหมาย และระเบียบ
ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ มีการมอบอ านาจ และอนุมตัิให้ด าเนินงานอย่างมีขัน้ตอนตาม
หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในท่ีดี และมีการก ากับดูแลกิจการท่ีมีความ
โปร่งใสตลอดจนมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 4. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การตกลงเข้าท ารายการของบริษัทฯ มีความสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สงูสดุตอ่   การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  มีความโปร่งใส และมีการเปิดเผยข้อมลูอย่างถกูต้องและ
ครบถ้วน  

5. พิจารณาและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และให้
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตัง้  นางสาว        
กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ  เลขทะเบียน 4377 และ/หรือ นายวิชาต ิโลเกศกระวี  เลขทะเบียน 4451 และ/หรือ 
นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ เลขทะเบียน 4604 จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชี
ประจ าปี 2560 ของบริษัท โดยก าหนดค่าตอบแทนส าหรับผู้ สอบบัญชีประจ าปีสิน้สุด ณ วันท่ี  31 
กรกฎาคม 2560 เป็นจ านวนเงิน 1,020,000 บาท และคา่ใช้จ่ายในการปฏิบตัิงานตรวจสอบท่ีจ่ายจริงไม่
เกิน 30,000 บาท  

 
 คณะก ร ร มกา รต ร ว จสอบ  ไ ด้ปฏ ิบ ัต ิห น้ า ที ่ค ร บถ้ ว น ตาม ที ่ไ ด้ ร ับ ม อบหมายจ า ก
คณะกรรมการบริษัทและมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการรายงานข้อมลูทางการเงิน และการด าเนินงานเป็นไป
อย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบภายใน มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อก าหนดและ
ระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง มีการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกันอย่างถูกต้องและมีการปฏิบตัิงาน 
ท่ีสอดคล้องกับระบบการก ากับดแูลกิจการท่ีดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเช่ือถือได้ รวมทัง้มีการพฒันา
ปรับปรุงระบบการปฏิบตังิานให้มีคณุภาพและเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอยา่งตอ่เน่ือง 

 
 
 

     (นายไกรศกัดิ ์ ขดัค า) 
                 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

                                                             บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3-2 



                            แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี 2559 (แบบ 56-1) 
  
 
 

เอกสารแนบ   4  รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินรายการทรัพย์สิน 

   -ไมม่ี - 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


