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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 
นโยบายและความมุ่งมั่นของโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

ด้วยวิสยัทศัน์ของการมุ่งสูค่วามเป็นเลิศทางการรักษาพยาบาลและบริการที่เป็นการเร่ิมต้นของแผนยทุธศาสตร์เมื่อ
กว่า 24 ปีที่แล้ว โรงพยาบาลไทยนครินทร์ได้มีการพฒันามาตรฐานการรักษาพยาบาลและบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
พฒันาบคุลากรเพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการภายในประเทศและกลุม่ประเทศ AEC รวมทัง้ประเทศอื่น ๆ ด้วย 

นโยบายของโรงพยาบาลไทยนครินทร์  คือ การยกระดบัมาตรฐานการรักษาพยาบาลและการบริการให้เทียบเท่ากบั
โรงพยาบาลชัน้นําในใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร  เพื่อลดข้อจํากดัเร่ืองการคมนาคมในชัว่โมงเร่งด่วน  โดยเฉพาะกรณี
ของผู้ ป่วยฉุกเฉินและมีความเสี่ยงสงูในการเดินทางระยะไกล ให้สามารถเข้าถึงการรักษาที่มีความพร้อมด้วยทีมงานแพทย์
พยาบาลของสาขาโรคเฉพาะทางได้อยา่งรวดเร็วและปลอดภยั 

ความมุ่งมัน่ที่จะต้องนําพาโรงพยาบาลไทยนครินทร์ไปสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงด้วยการอยู่ร่วมกันในสงัคมอย่าง
สมดุลย์ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ขอตัง้ปณิธานที่จะให้ความสําคัญในการทําหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของสงัคมที่มี
คณุภาพภายใต้คติพจน์ “อบอุน่ มัน่ใจ ท่ีไทยนครินทร์” ดงันี ้

1. โรงพยาบาลไทยนครินทร์มุง่มัน่ ทุม่เทในการพฒันาการรักษาพยาบาลให้มีคณุภาพและสามารถเข้าถึงได้    
อยา่งรวดเร็วด้วยคา่ใช้จ่ายที่เป็นธรรม 

2. การสร้างสรรค์และพฒันาบคุลากรรุ่นใหม ่เพื่อเป็นอนาคตของโรงพยาบาลฯ ที่กําลงัเจริญเติบโตอยูใ่นขณะนีแ้ละ
ตอ่ไป 

 
1.1  วิสัยทัศน์  
 Thainakarin…The Hospital you can trust. 
 “กว่า 2 ทศวรรษที่โรงพยาบาลไทยนครินทร์ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ด้วยการดูแลรักษาที่มีคุณภาพ 
มาตรฐานระดบัสากล  การให้บริการที่อบอุ่นดจุญาติมิตรในราคาที่เป็นธรรม การบริหารจดัการโปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
บคุลากรมีความสขุ” 
 
1.2  พันธกิจ 

 พฒันาบคุลากรให้มคีณุภาพ มคีวามสขุและภาคภมูิใจในองค์กร 

 พฒันาคณุภาพการดแูลรักษาด้วยมาตรฐานระดบัสากล 

 พฒันาองค์กรก้าวหน้าอยา่งตอ่เนื่องและมัน่คง 

 พฒันาการบริการท่ีอบอุน่ ประทบัใจดจุญาติมิตร 

 บริหารจดัการด้วยหลกัธรรมาภิบาล 
 
1.3  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

ปี 2554 เปิดให้บริการคลนิิกตบั ทางเดินนํา้ดีและตบัออ่น 
รางวัลแห่งความภาคภมิูใจได้แก่ 

 HA-Hospital Re-Accreditation 

 รางวลัรัษฎากรพิพฒัน์ ประจําปี 2554 # 1 

 รางวลั Platinum Award Hospital Quality 2011 จาก บริษัท เอไอเอ จํากดั 
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 รางวลั Tokio Marine Taiyou Award 2011 จาก บริษัท โตเกียวมารีน ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
ปี 2555 ขยายพืน้ท่ีศนูย์ตรวจสขุภาพและศนูย์หวัใจครบวงจร 
ปี 2556 เปิดศนูย์ทางเดินอาหารและศนูย์เบาหวานและตอ่มไร้ทอ่ 
รางวัลและความภาคภมิูใจได้แก่ 

 HA-Hospital Re-Accreditation ครัง้ที่  2 

 รางวลั Eat Safe Eat Smart Award จาก สถาบนัอาหาร กระทรวงอตุสาหกรรม 

 รางวลัประกาศเกียรติคณุผู้ทําคณุประโยชน์ด้านแรงงาน จาก กระทรวงแรงงาน 
 ปี 2557 เปิดศนูย์เลสคิ และศนูย์โรคเต้านม 

รางวัลและความภาคภมิูใจได้แก่ 

 สดุยอดหุ้นสร้างผลตอบแทน จาก ตลาดหลกัทรัพย์ เอม็ เอ ไอ (mai) 

 รางวลั Platinum  Award Hospital Quality 2014 จาก บริษัท เอไอเอ จํากดั 

 รางวลั Allianz  Ayudha Hospital Service Awards 2014  
จาก บริษัท อลอินัซ์ อยธุยาประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 

 เกียรติบตัร Continuous Excellent Quality  
จาก สาํนกัมาตรฐานห้องปฏิบตักิารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ 

 ใบรับรองมาตรฐานการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ  
จาก กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

 ปี 2558 เปิดคลนิิกสมองและระบบประสาท 
รางวัลและความภาคภมิูใจได้แก่ 

 รางวลั Tokio Marine Taiyou Award 2015 จาก บริษัท โตเกียวมารีน ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
 ปี 2559 เปิดศนูย์สมองและระบบประสาท 

รางวัลและความภาคภมิูใจได้แก่ 

 HA-Hospital Re-Accreditation ครัง้ที่ 3 

 Best Utilization Provider จาก บริษัท แอกซา่ แอสซิสแต้นซ์ จํากดั 
 
1.4 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 

ไมม่ี 
 
1.5 ความสัมพนัธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 

ไมม่ี 
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2. ลักษณะของการประกอบธุรกจิ 
 

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จํากดั (มหาชน) ตัง้อยูเ่ลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร เปิดให้ดําเนินการเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2536 ภายใต้ช่ือ “โรงพยาบาลไทยนครินทร์” ได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทรับผู้ ป่วยไว้ค้างคืน เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในย่านกรุงเทพตะวนัออก ให้บริการ
รักษาพยาบาลทัง้ผู้ ป่วยใน ผู้ ป่วยนอกและผู้ ป่วยฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทย์ผู้ เช่ียวชาญหลากหลายสาขาพร้อม
เคร่ืองมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทนัสมยั ได้มาตรฐาน  ปัจจุบนัโรงพยาบาลฯ มีแพทย์ประจําและแพทย์นอกเวลา ประมาณ 
311 คน บคุลากรในฝ่ายการพยาบาลประมาณ 578 คน  มีเตียงสําหรับผู้ ป่วยใน 190 เตียง และสามารถรองรับบริการผู้ ป่วย
นอกได้ 2,000 คนต่อวนั มีบริการคลินิกนอกเวลาจนถึงเวลา 22.00 น. การให้บริการสามารถแบ่งสดัสว่นตามประเภทผู้ ป่วยที่
เข้ามารับการรักษาพยาบาลเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ผู้ ป่วยนอก หรือ OPD คิดเป็นร้อยละ 59 และผู้ ป่วยใน หรือ IPD คิดเป็น     
ร้อยละ 41 ของรายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล 
 

 
โครงสร้างรายได้ 
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2.1  ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ  
 
โรงพยาบาลไทยนครินทร์มีการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ ป่วยนอก ดงันี ้
 1. ศนูย์หวัใจ   14. คลนิิกสราญรมย์ 
 2. ศนูย์กระดกูและข้อ   15. คลนิิกตบัทางเดินนํา้ดีและตบัออ่น 
 3. ศนูย์มะเร็งโฮลสิติค  16. แผนกอายรุกรรม 
 4. ศนูย์โรคเต้านม   17. แผนกศลัยกรรม 
 5. ศนูย์ไตเทียม   18. แผนกกมุารเวชกรรม 
 6. ศนูย์ตรวจสขุภาพ   19. แผนกสตูินรีเวช 
 7. ศนูย์ผิวหนงัและเลเซอร์  20. แผนกหคูอ จมกู 
 8. ศนูย์ทนัตกรรม   21. แผนกวิเคราะห์โรค 
 9. ศนูย์ทางเดินอาหาร  22. แผนกรังสวีินิจฉยั 
 10. ศนูย์เลสคิ   23. แผนกกายภาพบําบดั 
 11. ศนูย์เบาหวานและตอ่มไร้ทอ่  24. แผนกจกัษุ 
 12. ศนูย์สมองและระบบประสาท  25. แผนกฉกุเฉิน 
 13. คลนิิกแพทย์แผนจีน  
 
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) 
 
 ด้วยคํานึงถึงความสะดวกสบายแก่ผู้ ป่วยและบุคคลทัว่ไปที่มาใช้บริการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลฯ จึงจัดให้มีร้านค้าและสิ่งอํานวยความสะดวกภายในโรงพยาบาล  ได้แก่ บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง           
ร้านสะดวกซือ้ 24 ชม. ร้านดอกไม้  ร้านเสริมสวย  ร้านกาแฟและเบเกอร่ี  ร้านเสือ้ผ้าเด็ก ร้านแว่นตา ศนูย์อาหาร ห้องพระ     
และห้องละหมาด 
 
2.2  ปริมาณการให้บริการ 

อตัราการใช้บริการของผู้ ป่วยประเมินจากความสามารถในการให้บริการจริง เปรียบเทียบกบัศกัยภาพการให้บริการ
สงูสดุ  โดยแยกเป็นกลุม่ผู้ ป่วยนอกและผู้ ป่วยใน  ทัง้นี ้จะเห็นวา่อตัราการใช้บริการของโรงพยาบาลฯ เพิ่มสงูขึน้และมีแนวโน้ม
เพิ่มสงูขึน้ในอนาคต  เป็นผลมาจากความสะดวกสบายในการเข้าถึงการบริการ และความมัน่ใจในคณุภาพการรักษาพยาบาล     
ที่มีอตัราเพิ่มสงูขึน้ 
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2.3  การตลาดและการแข่งขัน  
 
ภาพรวมธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของไทย 
 จากการประกาศตวัเลขผลประกอบการในไตรมาสที่ 2 ของกลุม่โรงพยาบาลเอกชนหลกั ๆ 9 แห่ง ที่มีกําไรสทุธิรวม 
5,276 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้ 2,253 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 74 เมื่อเทียบกบักําไรสทุธิในปี 2559 ในช่วงเดียวกนัที่มีกําไร 
3,023 ล้านบาท (ฐานเศรษฐกิจ) แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอยา่งตอ่เนื่องของธุรกิจโรงพยาบาล 
 
 ทัง้นี ้ ศนูย์วิจยักสิกรไทยคาดว่า ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนยงัคงเป็นธุรกิจดาวรุ่งที่สามารถรักษาอตัราการเติบโตของ
รายได้จากคา่รักษาพยาบาลในระดบัเลข 2 หลกั โดยหลกั ๆ มาจากฐานลกูค้าต่างชาติ ซึ่งศนูย์วิจยักสิกรไทยมองว่า อตัราการ
ขยายตวัของรายได้โรงพยาบาลเอกชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในปี 2560 และถดัไปในระยะข้างหน้าจะถกูขบัเคลือ่น
โดยรายได้จากลกูค้าต่างชาติมากขึน้ โดยเฉพาะตลาด Medical Tourism สะท้อนได้จากรายได้ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
ที่มาจากกลุม่คนไข้ตา่งชาติมีสดัสว่นเพิ่มขึน้จากร้อยละ 25.0 ของรายได้ทัง้หมดของโรงพยาบาลเอกชนในปี 2554 เป็นร้อยละ 
27.0 ในปี 2558 และคาดวา่จะเพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 30.0 ในปี 2560  
 
 บริษัทวิจยัยงักลา่ววา่ ในปี 2560 ภาพรวมรายได้ของโรงพยาบาลเอกชนที่จบัตลาดลกูค้าตา่งชาติเป็นหลกัจะขยายตวั
ประมาณร้อยละ 10 - 12 เมื่อเทียบกบัปีที่แล้ว  ขณะที่รายได้ของโรงพยาบาลเอกชนที่เน้นจบัตลาดลกูค้าคนไทย  คาดว่าจะ
ขยายตวัร้อยละ 7 - 9 เมื่อเทียบกบัปีที่แล้วการเติบโตของธุรกิจเพื่อสขุภาพที่โดดเด่นในช่วงที่ผ่านมานี  ้สอดคล้องกบันโยบาย
ของรัฐบาล พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้ร่างยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศไทยให้เป็นศนูย์กลางสขุภาพใน
ระยะ 10 ปี โดยจะทําให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางสขุภาพของโลก 4 ด้าน ได้แก่ ศนูย์กลางบริการเพื่อสง่เสริมสขุภาพ 
(Wellness Hub) ศนูย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) ศนูย์กลางบริการวิชาการและงานวิจยั (Academic Hub) และ
ศนูย์กลางยาและผลติภณัฑ์สขุภาพ (Product Hub) ซึง่อาจเป็นปัจจยัสนบัสนนุให้ในปี 2559 - 2560 มีผู้ประกอบการรายใหญ่
หลายรายประกาศตวัหนัมาพฒันาและเข้าสูธุ่รกิจโรงพยาบาลอย่างชดัเจน  หากมองในเชิงบวกแล้วย่อมสง่ผลดีต่อการเข้าถึง
การรักษาพยาบาลของประชาชนได้มากขึน้ แตใ่นทางธุรกิจแล้วยอ่มทําให้เกิดการแขง่ขนัท่ีรุนแรงขึน้ในอนาคตด้วย และคาดว่า
อาจเกิดภาวะการแยง่ชิงบคุลากรทางการแพทย์และผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางในด้านตา่ง ๆ มากขึน้ด้วยเช่นกนั 
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กลุ่มผู้ใช้บริการหลกั 
ท่ามกลางภาวะการแข่งขนัที่รุนแรงในปัจจุบนั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ยงัคงเป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลเอกชนไทยที่

ได้รับการไว้วางใจจากผู้ใช้บริการอยา่งตอ่เนื่องมาโดยตลอด 24 ปี โรงพยาบาลฯ ตัง้เป้าหมายอย่างชดัเจนที่จะพฒันาคณุภาพ
ทางการแพทย์และการให้บริการให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้ ใช้บริการในแต่ละ
กลุม่โรงพยาบาล  ได้นําเสียงตอบรับของผู้ ใช้บริการที่ได้รับประสบการณ์โดยตรง (Patient Experience) จากการมาใช้บริการ
ของโรงพยาบาลไทยนครินทร์มาเป็นแนวทางหลกัในการแก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุงคณุภาพและการบริการให้ดีขึน้ โดยกลุม่ลกูค้า
หลกัของโรงพยาบาลฯ ได้แก่ 

 
1.  กลุ่มลูกค้าบริษัทคู่สัญญา (Corporate): กลุ่มผู้ ใช้บริการที่เป็นพนกังานของบริษัทคู่สญัญาที่ทําข้อตกลงให้

พนกังานในบริษัทมาใช้สวสัดิการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลไทยนครินทร์ได้  โดยบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในการชําระค่า
รักษาพยาบาลตามเง่ือนไขที่กําหนด 

2.  กลุ่มลูกค้าบริษัทประกัน (Insurance): กลุม่ผู้ ใช้บริการที่เป็นพนกังานของบริษัทที่มอบสวสัดิการให้แก่พนกังาน
เพื่อมารับการรักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลไทยนครินทร์ โดยใช้ประกนัสขุภาพ ซึ่งบริษัทประกนัจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการชําระ
คา่รักษาพยาบาลตามวงเงินและเง่ือนไขของกรมธรรม์ที่บริษัทจดัทําให้ 

3.  กลุ่มลูกค้าทั่วไป (Self - pay): กลุม่ผู้ ใช้บริการทัว่ไปที่ชําระค่ารักษาพยาบาลด้วยตวัเอง  ทัง้ในรูปแบบของการใช้
ประกนัสว่นตวัหรือเงินสด  โดยสว่นใหญ่เป็นผู้ ใช้บริการที่มีถ่ินพํานกัอาศยัในบริเวณใกล้โรงพยาบาลฯ กลุม่ผู้ ใช้บริการที่อยู่
ห่างไกลออกไปที่มัน่ใจในคณุภาพและมาตรฐานการรักษาของโรงพยาบาลไทยนครินทร์  รวมทัง้กลุม่ผู้ ใช้บริการที่ได้รับการสง่
ตอ่มารักษาจากโรงพยาบาลอื่น ๆ เป็นต้น 
 
จุดเด่นในการด าเนินการ 

 ตลอดปี 2560 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ได้พฒันาศกัยภาพทางการรักษาพยาบาลโดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศในด้าน   
การรักษาพยาบาล ดงันี ้

1. ความเช่ียวชาญของแพทย์และทีมสหสาขาวิชาชีพ รวมทัง้สว่นสนบัสนนุตา่ง ๆ เพื่อมอบคณุภาพการรักษาพยาบาล
ภายใต้มาตรฐานสากล มุ่งเน้นการคดัสรรแพทย์เฉพาะทางที่มีคุณภาพตรงตามนโยบาย  เพื่อให้ผู้ ป่วยและผู้ ใช้ 
บริการสามารถเข้าถึงการรักษาได้ครอบคลมุ รวดเร็ว และแมน่ยํา 

2. ความพร้อมในการให้บริการฉกุเฉินตลอด 24 ชัว่โมง ประกอบด้วยหนว่ยบริการท่ีสาํคญั คือ 
2.1  ศนูย์หวัใจฉกุเฉิน 24 ชัว่โมง 
เปิดดําเนินการตัง้แต่ปี 2548 เพื่อรองรับผู้ ป่วยฉกุเฉิน นําโดยทีมแพทย์ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางและเจ้าหน้าที่จาก       

สหสาขาวิชาชีพด้านหวัใจพร้อมให้การรักษาอยา่งทนัทว่งทีด้วยอปุกรณ์ทางการแพทย์ที่ทนัสมยัและแมน่ยํา 
2.2  ศนูย์สมองและระบบประสาทฉกุเฉิน 24 ชัว่โมง 
เพื่อรองรับและให้การรักษาผู้ ป่วยให้พ้นจากนาทีวิกฤตกรณีหลอดเลือดสมองแตก เส้นเลือดสมองอดุตนั นําโดยทีม

แพทย์ผู้ เช่ียวชาญด้านสมองที่สามารถให้การรักษาและส่งต่อผู้ ป่วยไปสูก่ารรักษาขัน้ต่อไปได้อย่างรวดเร็ว  ทนัต่อเวลาด้วย
เคร่ืองมือและอปุกรณ์ที่มีศกัยภาพสงู เพื่อลดอตัราการเสยีชีวิตหรือทพุพลภาพ 

3. การพฒันาสว่นงานสนบัสนนุตา่ง ๆ อยา่งตอ่เนื่อง เพื่อช่วยให้การดําเนินการทางการแพทย์มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 
3.1 การพฒันาบคุลากรในทกุสาขาวิชาชีพ ทัง้ด้านทกัษะและจิตใจให้เกิดความเช่ียวชาญในงานและมีจิตสํานึก        

ตอ่การให้บริการแก่ผู้ ป่วยและผู้ใช้บริการทกุท่านด้วยไมตรีและรอยยิม้  ภายใต้วฒันธรรม ค่านิยม พนัธกิจและหลกัปฏิบตัิของ
องค์กร เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความพงึพอใจสงูสดุทัง้ด้านคณุภาพและความคุ้มคา่ตอ่ราคา 
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3.2  การควบคมุดแูล ตรวจสอบวสัด ุอปุกรณ์ ยา เวชภณัฑ์ และเทคโนโลยีด้านการแพทย์ให้ได้มาตรฐานในเร่ืองของ
ความสะอาดและปลอดภยัอยูเ่สมอ 

4. การพฒันาคณุภาพทัง้ด้านการรักษาพยาบาลและบริการอยา่งตอ่เนื่อง 
การดูแลและควบคุมคุณภาพการรักษาให้เป็นไปตามเกณฑ์และข้อบงัคบัของสถาบนัรับรองคุณภาพต่าง  ๆ โดย

โรงพยาบาลไทยนครินทร์เป็นโรงพยาบาลในลาํดบัแรก ๆ ที่ได้รับการรับรองคณุภาพจากสถาบนัรับรองคณุภาพสถานพยาบาล 
(องค์การมหาชน) ในปี 2545  ในปี 2556 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ได้รับการต่ออายกุารรับรองกระบวนการคณุภาพ ครัง้ที่ 2 
(Hospital Re - accreditation) จากสถาบนัรับรองคณุภาพมาตรฐานโรงพยาบาลไทย (Hospital Accreditation)  ในปี 2558    
ได้มีการปรับปรุงมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสขุภาพฉบบัเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี (ฉบบัปรับปรุง
มกราคม 2558) ของสถาบนัรับรองคณุภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรสากล หรือ           
The International Society for Quality in Health Care (ISQua) มาใช้ในการบริหารจดัการและสง่มอบการรักษาพยาบาลแก่
ผู้ ใช้บริการทกุท่านและยงัได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคณุภาพ ครัง้ที่ 3 (Hospital Re - accreditation) จาก 
มาตรฐานดงักลา่วอีกครัง้เมื่อวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2559 
 
2.4  การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ  
 

๏ บุคลากรทางการแพทย์ 
 บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาแพทย์ที่มีความเช่ียวชาญแต่ละสาขา รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ เช่น 

พยาบาล เป็นต้น เพื่อให้บริการผู้ ป่วยได้อย่างครอบคลมุและมีคณุภาพ โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ สามารถจดัหาบคุลากรทางการ
แพทย์ผู้ เช่ียวชาญมาร่วมงานอยา่งตอ่เนื่อง และมีนโยบายรักษาบคุลากรทางการแพทย์โดยกําหนดคา่ตอบแทนและสวสัดิการที่
เหมาะสม การสร้างบรรยากาศและสิง่แวดล้อมในองค์กรที่ดี สนบัสนนุให้มีการจดัประชุมวิชาการแพทย์ มีการจดัอบรมสําหรับ
แพทย์ พยาบาลและบคุลากรทางการแพทย์อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อพฒันาความรู้ด้านการแพทย์ให้มีความทนัสมยัและมีความ
ปลอดภยัตอ่ผู้ ป่วยและผู้ใช้บริการ 
 

๏ การจัดหายาและเวชภณัฑ์ 
ยาและเวชภณัฑ์ถือเป็นวตัถดุิบที่สําคญัมากสําหรับธุรกิจโรงพยาบาล  ดงันัน้ บริษัทฯ จึงให้ความสําคญัและปฏิบตัิ

อย่างรัดกุมทุกกระบวนการตัง้แต่การสัง่ซือ้ยา  โดยมีคณะกรรมการสรรหาและคดัเลือกยา ประกอบด้วยแพทย์ เภสชักร        
ฝ่ายจดัซือ้ มีหน้าที่ดแูลการจดัหายาอยา่งเหมาะสมรวมถึงกระบวนการควบคมุสนิค้าคงคลงั 

 ปริมาณการสัง่ซือ้เกือบทัง้หมดของบริษัทฯ เป็นการสัง่ซือ้ภายในประเทศ จึงไม่มีปัญหาการขาดแคลนยาและ
เวชภณัฑ์  นอกจากนี ้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจดัการในการจดัซือ้ และการบริหารจดัการสินค้าคงคลงัที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
รวมถึงการประเมินความเหมาะสมในด้านราคา ประสทิธิภาพ และคณุภาพของสนิค้า เพื่อให้เพียงพอกบัความต้องการ 
 

๏ อุปกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ 
ปัจจบุนัความซบัซ้อนของโรคมีมากขึน้ จําเป็นต้องมีอปุกรณ์และเคร่ืองมอืทางการแพทย์ที่ทนัสมยั เพื่อให้บริการผู้ ป่วย

อยา่งมีคณุภาพ  ทัง้นี ้เพื่อให้บริการการรักษาผู้ ป่วยเป็นไปอย่างมีคณุภาพ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ได้คํานึงถึงความซบัซ้อน
ของโรคที่มีมากขึน้ในปัจจบุนั และคํานงึถึงความจําเป็นท่ีจะต้องมีอปุกรณ์และเคร่ืองมือทางการแพทย์ที่ทนัสมยั ด้วยเหตนุีก้าร
ลงทุนเร่ืองดงักล่าวเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสงู บริษัทฯ จึงมีการพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความจําเป็นและคุณภาพของ
อปุกรณ์และเคร่ืองมือเหลา่นัน้ เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอและสอดคล้องกบัความต้องการ ที่ผ่านมาบริษัทฯ จะสัง่ซือ้ผ่านผู้แทน
จําหน่ายในประเทศไทยซึ่งมีการกําหนดราคาซือ้ขายที่แน่นอน และมีข้อตกลงเก่ียวกบัการให้บริการหลงัการขายอย่างชดัเจน 
เพื่อให้เกิดความคุ้มคา่และเกิดประโยชน์ตอ่การใช้งานให้มากที่สดุ  
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3.  ปัจจัยความเสี่ยง  
 
ปัจจยัความเสีย่งในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จําแนกได้ ดงันี ้
 

3.1 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์  
การประกอบธุรกิจโรงพยาบาลมีความจําเป็นต้องใช้บคุลากรทางการแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสชักร และเจ้าหน้าที่

เทคนิคต่างๆ ที่มีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญ บริษัทฯ  จึงมีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนบุคลากรวิชาชีพเหล่านี ้ 
รวมถึงการที่จะสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความชํานาญ เช่น แพทย์เฉพาะทางมาประจําที่โรงพยาบาลไทยนครินทร์              
หรือศนูย์เฉพาะทางต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว หรือที่กําลงัจะเปิดใหม่ได้ยากขึน้ เนื่องจากความต้องการบคุลากรเหลา่นีท้ี่เพิ่มขึน้ของ
โรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลรัฐ ดงันัน้ บริษัทฯ ยงัคงยึดมัน่ในนโยบายในการคงไว้ซึ่งการรักษาความสมัพนัธ์อนัดีกับ
แพทย์ผู้ เช่ียวชาญสาขาตา่ง ๆ รวมถึงการอํานวยความสะดวก  และความคลอ่งตวัในการตรวจรักษา ไม่ว่าจะเป็นด้านสถานที่ 
อปุกรณ์ เคร่ืองมือทางการแพทย์ และสง่เสริมการพฒันาความรู้และทกัษะแก่บคุลากรอย่างต่อเนื่อง โดยการสง่ไปศึกษาอบรม
ในหลกัสตูรใหม ่ๆ อยูเ่สมอ รวมถึงการจดัให้มีสวสัดิการ คา่ตอบแทน และสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีเหมาะสม โดยมุง่สร้าง
ขวญัและกําลงัใจเพื่อเสริมสร้างความผกูพนัระหวา่งบคุลากรและองค์กรได้ในระยะยาว ซึง่สามารถลดปัญหาดงักลา่วลงไป 
 

 3.2  ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจโรงพยาบาล  
ปัจจบุนัการดําเนินธุรกิจและการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสขุในประเทศมีการแข่งขนัทัง้จากโรงพยาบาล

รัฐและโรงพยาบาลเอกชนที่สูงขึน้ โดยเหตุนี ้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งต่างใช้กลยุทธ์การแข่งขันทัง้ในด้านราคา               
ด้านคณุภาพการให้บริการ และความเช่ียวชาญทางการแพทย์ เพื่อรักษาฐานลกูค้าเดิมและพยายามหากลุ่มลกูค้าใหม่ ซึ่งมี
ความเสีย่งที่จะทําให้บริษัทฯ อาจสญูเสยีลกูค้าไปให้แก่โรงพยาบาลอื่น 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือกับการแข่งขันเพื่อรักษาฐานลูกค้าและเพื่อความเป็น
โรงพยาบาลที่มีมาตรฐานการรักษาที่ทันสมัยในเขตกรุงเทพมหานครตะวันออก บริษัทฯ ได้มีการลงทุนในอุปกรณ์                  
ทางการแพทย์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย การนําเสนอสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึน้จากการเป็นสมาชิกของ
โรงพยาบาลไทยนครินทร์  นอกจากนี ้ยงัมีสิง่อํานวยความสะดวกต่าง ๆ มีการปรับปรุงและขยายพืน้ที่เพื่อรองรับการบริการทัง้
ประเภทผู้ ป่วยในและผู้ ป่วยนอกเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์สงูสดุ 

 
 3.3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ  

จากการท่ีบริษัทฯ ไมไ่ด้เข้าร่วมโครงการประกนัสงัคมและโครงการหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า จึงเป็นเหตผุลหนึ่ งที่
สง่ผลตอ่จํานวนผู้ใช้บริการของโรงพยาบาล เมื่อเปรียบเทียบกบัโรงพยาบาลอื่นที่เข้าร่วมโครงการ แต่บริษัทฯ ยงัคงตระหนกัถึง
ความเสี่ยงดงักลา่วเสมอ ด้วยเหตนุี ้บริษัทฯ จึงยงัคงมีนโยบายมุ่งเน้นที่จะพฒันาการบริการรักษาพยาบาลและการเอาใจใส่
ดแูล เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความพงึพอใจในระดบัสงูสดุ ซึง่จะเป็นทางเลอืกในสิง่ที่ดีกวา่ของผู้ใช้บริการ 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาถึงการเข้าร่วมโครงการบางโครงการกบัหนว่ยงานของรัฐเช่นกนั เช่น กรณีการ
ฟอกไต บริษัทฯ ได้เปิดโครงการให้ผู้ ป่วยสามารถใช้สิทธิเบิกค่าฟอกไตกบัประกนัสังคม หรือกบัหน่วยงานราชการได้  โดยเข้า
ร่วมโครงการกบักรมบญัชีกลางเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้สทิธิเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ ป่วยในกรณีนดัผา่ตดัลว่งหน้า เป็นต้น 
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 3.4 ความเสี่ยงเร่ืองการเช่าที่ดิน 
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ตัง้อยู่บนที่ดินที่บริษัทฯ ทําสญัญาเช่าระยะยาว 30 ปี กับสภากาชาดไทย ซึ่งจะครบอายุ

สญัญาเช่าในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เนื่องจากการครบกําหนดอายุสญัญาเช่าที่ใกล้เข้ามาทุกขณะ บริษัทฯ และ
ผู้บริหารได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้ดําเนินการติดต่อขอต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินและอาคารโรงพยาบาลกับ
สภากาชาดไทยแล้ว ซึง่ขณะนี ้อยู่ระหว่างเจราจาและคาดว่าจะต่อสญัญาเช่าที่ดินและอาคารออกไปอีก 25-30 ปี ในอตัราค่า
เช่าและค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามที่ทัง้สองฝ่ายตกลงร่วมกัน และมีแนวโน้มที่ดีในกา รเจรจาที่จะต่อสญัญาเช่าที่ดินและ
อาคารดงักลา่ว ท่ีผา่นมาบริษัทฯ มีสมัพนัธภาพอนัดีกบัสภากาชาดไทยและปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่าง ๆ ที่ระบไุว้ในสญัญาอย่าง
เคร่งครัด รวมทัง้การให้ความสนบัสนนุและเข้าร่วมกิจกรรมกบัสภากาชาดไทยมาโดยตลอด 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้รับโอนกรรมสทิธ์ิท่ีดินด้านข้างและด้านหลงับริษัทฯ (รวมเนือ้ท่ีดินประมาณ 16 ‟ 3 ‟ 19.5 ไร่) ท่ี
ประมลูซือ้กบับริษัท บริหารสนิทรัพย์ สขุมุวิท จํากดั เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ  
 

สินทรัพย์หลัก 
 ปัจจบุนับริษัทฯ อยูร่ะหวา่งการศกึษาและเตรียมการถึงความเป็นไปได้ของการใช้ประโยชน์ในท่ีดนิท่ีเป็นของตนเองบน
เนือ้ที่ดิน 16 ไร่ 3 งาน 19.5 ตารางวา ที่ตัง้อยู่ติดกบัโรงพยาบาลไทยนครินทร์เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่กิจการของบริษัทฯ  
และบริษัทฯ มีสทิธิการเช่าที่ดิน ซึ่งปัจจุบนับริษัทฯ ได้เช่าจากสภากาชาดไทยเพื่อเป็นที่ตัง้ของโรงพยาบาลฯ และเป็นที่ทําการ
สาํนกังานใหญ่ของบริษัทฯ ในปัจจบุนั ตัง้อยูเ่ลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5  แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
10260  มีพืน้ที่ทัง้สิน้ 6 ไร่ 2 งาน 42 ตารางวา มีอายกุารเช่า 30 ปีนบัจากวนัที่    9 พฤศจิกายน 2531 ถึงวนัที่ 8 พฤศจิกายน 
2561 ปัจจบุนัสญัญาเช่ามีอายเุหลอื 1 ปี 
 
ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์หลกั ดงันี ้

 
หมายเหตุ : อาคารโรงพยาบาลประกอบด้วยอาคารใหญ่ 2 หลงั อาคารหน้าสงู 14 ชัน้ และอาคารหลงัสงู 7 ชัน้ มีพืน้ที่ใช้สอยทัง้สิน้ 64,325 ตาราง
เมตร และในวนัที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวนัที่ 1 มกราคม 2561 บริษัทฯ ได้ทําประกันภยัอาคารและอปุกรณ์โดยมีวงเงินประกันทัง้สิน้ 800 ล้านบาท 
ผู้ รับประโยชน์จากการประกนั คือ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์จํากดั (มหาชน) 
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นโยบายเงนิลงทุน  
 ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ไมไ่ด้ลงทนุในบริษัทใด ๆ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายลงทนุในกิจการที่
เก่ียวเนื่องและสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจโรงพยาบาล 
 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

เนื่องจากปัจจุบนัเป็นที่รับรู้กนัว่ามีข้อพิพาทและคดีความระหว่างผู้ ป่วยกบัโรงพยาบาลและแพทย์มีจํานวนเพิ่มมาก
ขึน้ อีกทัง้ประชาชนก็สามารถเข้าถึงขา่วสารเก่ียวกบักฎหมายใหมห่ลายฉบบัท่ีได้ออกมาเพื่อรับรองคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และ
เอือ้ประโยชน์ให้กับผู้ ป่วยหรือผู้บริโภคได้มากยิ่งขึน้ เช่น พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติวิธี
พิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 เป็นต้น รวมถึงข้อกําหนดของแพทยสภาเก่ียวกบัการโฆษณาของสถานพยาบาลท่ีเข้มงวดมาก
ขึน้ ทําให้สถานพยาบาล แพทย์ และพยาบาล ต้องระมดัระวงัและรอบคอบในทกุ ๆ ด้านท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ป่วยและผู้ ใช้บริการ ไม่
วา่จะเป็นการรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพ หรือการโฆษณาสถานพยาบาล เป็นต้น  

ดงันัน้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงอนัจะนํามาซึ่งข้อพิพาททางกฎหมาย บริษัทฯ จึงยึดถือนโยบายในการเจร จา
และประนีประนอมเป็นสาํคญั โดยจะทําการชีแ้จงและปรับความเข้าใจ ถึงแม้ว่าปัญหาที่เกิดขึน้จะมีสาเหตจุากความคาดหวงั
ของผู้ ใช้บริการก็ตาม นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีนโยบายในการจดัการด้านต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงในด้านกฎหมายให้รัดกุมมาก
ยิ่งขึน้ 

สําหรับในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ มีข้อพิพาททางกฎหมายอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจอย่างมี
นยัสาํคญั และไมก่ระทบตอ่สนิทรัพย์ของบริษัทฯ แตอ่ยา่งใด 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 
6.1 ข้อมูลทั่วไป   
ช่ือบริษัท   : บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จํากดั (มหาชน) หรือ “โรงพยาบาลไทยนครินทร์”  
ประเภทธุรกิจ   : โรงพยาบาลเอกชน (สถานพยาบาลประเภทรับผู้ ป่วยไว้ค้างคืน)  
สถานท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่  : 345 ถนนบางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260  
เลขทะเบียนบริษัท  : 0107547000974  
ทนุจดทะเบียน   : 180 ล้านบาท เป็นหุ้นสามญั 180 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท เรียกชําระแล้วเต็มมลูคา่  
เว็บไซต์   : www.thainakarin.co.th  
อีเมล    : ir@thainakarin.co.th 
โทรศพัท์    : 0 2361 2727  
โทรสาร   : 0 2361 2777 
6.2 นายทะเบียนหลักทรัพย์ 
ช่ือสาํนกังาน  : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํา กดั 
ที่ตัง้   : 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท์   : 0 2009 9000 
โทรสาร   : 0 2009 9991 
SET Contact center : 0 2009 9999 
Website   : http://www.set.or.th/tsd 
6.3  ผู้สอบบัญชี  
ช่ือสาํนกังาน  : บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั 
ช่ือผู้สอบบญัชี  : นางสาวกมลทิพย์ เลศิวิทย์วรเทพ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4377 และ / หรือ 

     นายวิชาติ  โลเกศกระวี  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4451 และ / หรือ 
    นางสาวศิริวรรณ  สรุเทพินทร์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4604 

ที่ตัง้   : ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  10110 
โทรศพัท์   : 0 2264 0777 
โทรสาร   : 0 2264 0789 
6.4 ผู้ตรวจสอบภายใน 
ช่ือสาํนกังาน  : บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จํา กดั 
ที่ตัง้   : 267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศพัท์   : 0 2587 8080 
โทรสาร   : 0 2586 0301 
 

ในปี 2560 ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ คือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4377 
จากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํา กดั (เดิมช่ือ บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั) โดยมีค่าตอบแทนการสอบบญัชีเป็น
จํานวนเงิน 1,020,000 บาทต่อปี และค่าใช้จ่ายในการปฏิบตัิงานตรวจสอบ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าทําสําเนา
เอกสาร เป็นต้น เบิกจ่ายตามจริงแตไ่มเ่กิน 30,000 บาท 

 
 

mailto:ir@thainakarin.co.th
http://www.set.or.th/tsd
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากับดแูลกจิการ 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 
ผู้ถือหุ้น 
 
โครงสร้างการถือหุ้น 
7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ  

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 180 ล้านบาท เรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว 180 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 180 ล้านหุ้น 
มลูคา่หุ้นละ 1 บาท 

 
7.2 รายชื่อผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ  

 
ณ วนัท่ี 3 ตลุาคม 2560 มีดงัตอ่ไปนี ้

 
แหล่งข้อมูล : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (แหง่ประเทศไทย) จํากดั 
 
กลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลตอ่การกําหนดนโยบายการจดัการหรือการดําเนินการของบริษัทฯ อยา่งมีนยัสาํคญั ดงันี ้
 1.  กลุม่ครอบครัวสิหนาทกถากุล ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 16 ประกอบด้วย นายจตพุร สิหนาทกถากุล, นายสชุาติ
สิหนาทกถากุล, นางนิภาภัทร สิหนาทกถากุล, นายฐิติ สิหนาทกถากุล, นายปิติภัทร สิหนาทกถากุล, นางสาวอรอารี          
สหินาทกถากลุ และนายทศพร สหินาทกถากลุ 
 2.  ครอบครัวสหินาทกถากลุ ถือหุ้นและเป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของบริษัท สยามสนิทรัพย์พฒันา จํากดั 
 
7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่ํา่กวา่ร้อยละ 60 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิตบิคุคล อยา่งไรก็ตาม
บริษัทฯ อาจกําหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตัราน้อยกว่าอตัราที่กําหนดข้างต้นได้ หากบริษัทฯ มีความจําเป็นที่จะต้องนําเงิน
กําไรสทุธิจํานวนดงักลา่วมาใช้เพื่อขยายการดําเนินงานของบริษัทฯ ตอ่ไป 
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เมื่อวนัท่ี 14 กนัยายน 2560 ที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 4/2560 ได้มีมติอนมุตัิให้เสนอการจ่ายเงินปัน
ผลประจําปี 2560 (จากผลการดําเนินงานตัง้แต ่1 สงิหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560) แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท 
รวมเป็นเงินจํานวน 108,000,000 บาท (หนึง่ร้อยแปดล้านบาทถ้วน) โดยจะนําเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 
พิจารณาอนมุตัิ 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
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8.1 คณะกรรมการบริษัท 
 

ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม  2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 14 ทา่น1 ดงันี ้
1. นายจตพุร   สหินาทกถากลุ  ประธานกรรมการ 
2. นพ. เจริญ   มีนสขุ  กรรมการ 
3. ศ. เกียรตคิณุ นพ. เดชา ตนัไพจิตร  กรรมการ 
4. ผศ. นพ. ประภาส   ธีระกลุ   กรรมการ 
5. นายประภทัร   สทุธาเวศ  กรรมการ 
6. นายสเุมธ   เจนเจษฎา  กรรมการ 
7. นพ. อาคม   เชียรศิลป์  กรรมการ 
8. นายฐิติ    สหินาทกถากลุ  กรรมการ 
9. นายปิติภทัร   สหินาทกถากลุ  กรรมการ 
10. นายนรเทพ   สหินาทกถากลุ  กรรมการ 
11. นายไกรศกัดิ์   ขดัคํา   กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
12. นพ. ปรีดี    เหตระกลู  กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
13. รศ. นพ. เชิดศกัดิ์   ธีระบตุร   กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
14. ผศ. ดร. ปัญญา   อิสระวรวาณิช  กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท 
 

ประกอบด้วย นายจตุพร สิหนาทกถากุล, นพ. เจริญ มีนสขุ, นายประภทัร สุทธาเวศ, ผศ. นพ. ประภาส ธีระกุล,     
นพ. ปรีดี เหตระกูล และนายฐิติ สิหนาทกถากุล กรรมการสองในหกท่านดงักลา่วนี ้ลงลายมือช่ือร่วมกนั พร้อมประทบัตรา
สาํคญัของบริษัทฯ 

 
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจดัการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์
และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสรุปอํานาจหน้าที่ท่ีสาํคญัได้ ดงันี ้

ก. จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายใน 4 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของ
บริษัทฯ 

ข. จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท อยา่งน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ 
ค. จดัให้มีการทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ณ วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชี

ของบริษัทฯ ซึง่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตได้ตรวจสอบแล้ว และนําเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ 
ง. คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้กรรมการทา่นหนึง่หรือหลายทา่นหรือบคุคลอื่นใดปฏิบตัิการอย่างหนึ่งอย่างใด

แทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพื่อให้บคุคลดงักลา่ว  

                                                 
1 นายชยัฤกษ์ วิริยะรัตนพร ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทซึง่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบกําหนดตามวาระ (พล.ต.อ. สวสัดิ์ 
อมรวิวฒัน์) ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2560 เม่ือวนัที่ 10 สิงหาคม 2560 
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มีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการ
อาจยกเลกิ เพิกถอน เปลีย่นแปลง หรือแก้ไขบคุคลที่ได้รับมอบอํานาจหรืออํานาจนัน้ ๆ  ได้เมื่อเห็นสมควร 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจให้ผู้อํานวยการมีอํานาจหน้าที่ในการปฏิบตัิงานตา่ง ๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ของผู้อํานวยการ ซึง่การมอบอํานาจนัน้ ต้องไม่มีลกัษณะ
เป็นการมอบอํานาจที่ทําให้ผู้อํานวยการสามารถพิจารณาและอนมุตัิรายการท่ีตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 
มีส่วนได้สว่นเสีย หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด กบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการ
อนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว 

จ. กําหนดนโยบาย แนวทาง แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมกํากบัดแูลการบริหารและการจดัการ
ของผู้อํานวยการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเร่ืองดงัต่อไปนี ้คณะกรรมการต้องได้รับมติ
อนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนการดําเนินการ อนัได้แก่ เร่ืองที่กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติอนุมตัิจากที่
ประชุมผู้ ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทนุ การลดทนุ การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทัง้หมด หรือบางสว่นที่สําคญั
ให้แก่บคุคลอื่น หรือการซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ การแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิหรือ
ข้อบงัคบั เป็นต้น 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัมีขอบเขตหน้าที่ในการกํากบัดแูลให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การทํารายการที่เก่ียว
โยงกนั และการซือ้หรือขายทรัพย์สนิท่ีสาํคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือกฎหมายที่
เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

ฉ. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แตง่ตัง้ผู้อํานวยการและคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม 
ช. ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งตอ่เนื่อง 
ซ. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทฯ หรือเข้า

เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จํากดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากดั หรือเป็นกรรมการ
ของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนักับกิจการของ
บริษัทฯ ไมว่า่จะทําเพื่อประโยชน์ตน หรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที่จะ   
มีมติแตง่ตัง้ 

ฌ. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีสว่นได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสญัญาที่บริษัท ฯ 
ทําขึน้ หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ เพิ่มขึน้ หรือลดลง ไมว่า่กบัในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ 

บริษัทฯ มุ่งเน้นส่งเสริมพฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่องแก่คณะกรรมการบริษัท   โดย
สง่เสริมให้คณะกรรมการบริษัทเข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสมัมนาที่
เป็นการเพิ่มพนูความรู้ในการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่องในการปฏิบตัิหน้าที่ โดยในปี 2560 กรรมการบริษัทได้เข้ารับการอบรม
หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 139/2560 จํานวน 1 คน ได้แก่ นพ. อาคม เชียรศิลป์ 
 
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ  
 

ประธานกรรมการมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้
ก. ร่วมพิจารณาการจดัสรรงบประมาณประจําปี ตามที่ฝ่ายจดัการเสนอ ก่อนที่จะนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนมุตัิ 
ข. อนมุตัิการจดัซือ้จดัจ้างในวงเงินไมเ่กิน 10,000,000 บาทตอ่ครัง้  
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ทัง้นี ้อํานาจของประธานกรรมการจะไม่รวมถึงอํานาจในการอนมุตัิรายการใดที่อาจมีความขดัแย้ง หรือรายการใดที่
ประธานกรรมการ หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัประธานกรรมการมีสว่นได้สว่นเสีย หรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแย้งกบั
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมตัิรายการในลกัษณะดงักลา่ว
จะต้องเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนมุตัิรายการดงักลา่ว ตามข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกําหนด เว้นแต่เป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นลกัษณะการดําเนินธุรกรรมการค้าปกติทัว่ไปของ
บริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดกรอบการพิจารณาไว้ชดัเจนแล้ว 
 
เลขานุการบริษัท  
 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ นางสาวยุติยา หริวงศานุภาพ  ให้ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริษัท  ตัง้แต่วนัที่ 9 
มิถนุายน 2559 เพือ่ทําหน้าที่ดแูลและจดัการการประชมุของคณะกรรมการบริษัท การประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้จดัทํารายงานการ
ประชมุคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น รายงานประจําปี และจดัเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกําหนด นอกจากนี ้
ยงัช่วยให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเก่ียวกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท  
 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทมีดังนี ้ 
 

1. ให้คําแนะนําเบือ้งต้นแก่กรรมการบริษัทเก่ียวกบัข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัตา่ง ๆ ของบริษัท และติดตาม
ให้มีการปฏิบตัิตามอยา่งถกูต้อง และรายงานการเปลีย่นแปลงที่มีสาระสาํคญัตอ่กรรมการบริษัท  

2. จดัการประชมุผู้ ถือหุ้น และประชมุคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย  
3. บนัทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ติดตามให้มีการปฏิบตัิ ตามมติที่

ประชมุดงักลา่ว 
4. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศของบริษัทฯ ในสว่นที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่กํากับ

ดแูลบริษัทฯ  
5. ติดตอ่และสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้น  
6. ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท 

 

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 4 ทา่น2 ดงันี ้
1. นายไกรศกัดิ ์  ขดัคํา   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นพ. ปรีดี  เหตระกลู  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
3. รศ. นพ. เชิดศกัดิ์  ธีระบตุร   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
4. ผศ. ดร. ปัญญา  อิสระวรวาณิช  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
โดยมี ผศ. ดร. ปัญญา อิสระวรวาณิช ซึ่งปัจจุบนัเป็นอาจารย์ประจํา คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี สาขาวิชา

บริหารการปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เป็นผู้ มีความรู้และ
ประสบการณ์ทางด้านบญัชีและการเงิน 

                                                 
2
 นายชยัฤกษ์ วิริยะรัตนพร ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการตรวจสอบซึง่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบกําหนดตามวาระ (พล.ต.อ. 

สวสัดิ์ อมรวิวฒัน์) ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2560 เม่ือวนัที่ 10 สิงหาคม 2560 



 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1) 

 

22 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคดัเลือกให้ นายอรรถพงศ์  ทิพย์อกัษร ดํารงตําแหน่งเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อทําหน้าที่ดูแลและจัดการช่วยเหลือการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการนดัหมาย  การ
ประชมุ การจดัเตรียมวาระการประชมุ นําสง่เอกสารประกอบการประชมุ และบนัทกึรายงานการประชมุ 

 
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  
 คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้

ก. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ  
ข. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่

มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรือหนว่ยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

ค. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 
หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

ง. พิจารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้ และเสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพื่อทําหน้าที่ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
และเสนอคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี  รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุม
ด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

จ. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เก่ียวโยง หรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้
เพื่อให้มัน่ใจวา่ รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

ฉ. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวน
นโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
ผู้บริหาร ทบทวนร่วมกบัผู้บริหารบริษัทฯ ในรายงานสําคญัที่ต้องเสนอสาธารณชนตามที่กฎหมายกําหนด ได้แก่ 
บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 

ช. ดําเนินการจดัทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ซึ่ง
รายงานดงักลา่วต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดงักลา่วควรประกอบด้วยข้อมลูดงัตอ่ไปนี  ้
- ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
- ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ 
- ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
- ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
- ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
- จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
- รายงานอื่นใดที่เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 



 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1) 

 

23 

ซ. รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจํา อย่างน้อยไตรมา
สละหนึง่ครัง้ 

ฌ. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาผลงาน การแต่งตัง้ การถอดถอน และการกําหนดค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบ
ภายใน  

 
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 
 
 โดยกําหนดวาระการดํารงตําแหนง่ของกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ดังตอ่ไปนี ้

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 2 ปี 
- กรรมการตรวจสอบ 2 ปี 

 ทัง้นี ้เมื่อครบวาระการดํารงตําแหนง่แล้ว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตําแหน่งตาม
วาระอาจได้รับการแตง่ตัง้ให้กลบัเข้าดํารงตําแหนง่ได้อีก 
 
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบและกระบวนการสรรหา 
 
 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน ที่มีคณุสมบตัิตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั หรือระเบียบของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
กําหนด  ทัง้นีก้รรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้ มีความรู้ด้านการบญัชีและการเงิน และมีประสบการณ์เพียง
พอท่ีจะสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงิน โดยแตล่ะทา่นจะมีวาระการดํารงตําแหนง่คราวละ 2 ปี โดยกรรมการตรวจสอบ
ต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

ก. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม   
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการตรวจสอบ
รายนัน้ ๆ ด้วย 

ข. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารของบริษัทฯ ไมเ่ป็นลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน
ประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคมุบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือของผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการตรวจสอบเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วน
ราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ 

ค. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง
ในระดบับิดา มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง บตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ 
หรือบริษัทยอ่ย 

ง. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้มี
อํานาจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทัง้ไม่เป็นหรือ
เคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้ว
ไมน้่อยกวา่สองปี 
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ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ การให้หรือรับความ
ช่วยเหลอืทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คํา้ประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถึงพฤติการณ์
อื่นทํานองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัทฯ หรือคูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องชําระตอ่อีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของ
สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แตย่ี่สบิล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจํ่านวนใดจะตํ่ากวา่ แตใ่นการพิจารณา
ภาระหนีด้ังกล่าว ให้นับรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกนั 

จ. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัทฯ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสาํนกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบ
บญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ สงักดั
อยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 

ฉ. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 

ช. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงไมเ่ป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจใน
การดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือ
ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน
เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

ซ. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมนียักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน  ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

ฌ. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ 
ญ. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทําหน้าที่ในการสอบทาน ความน่าเช่ือถือ

ของงบการเงินรวมถึงทําหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ 
ฎ. กรรมการตรวจสอบต้องสามารถแสดงความเห็น และให้ข้อแนะนําตอ่รายงานการตรวจสอบระบบควบคมุภายใน

จากฝ่ายตรวจสอบภายในหรือผู้ให้บริการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 
 
8.3 ผู้บริหาร 
 
 ข้อมลู ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหารบริษัทฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารจํานวน 13 ทา่น ดงันี ้

1. นพ. เจริญ    มีนสขุ   ประธานฝ่ายแพทย์ 
2. ศ. คลนิิกเกียรติคณุ นพ. ชยัพร  ภทัราคม   ผู้อํานวยการแพทย์ และผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการพิเศษ 
3. นางสาวยตุิยา    หริวงศานภุาพ  ผู้อํานวยการบริหาร และรองผู้อํานวยการบริหาร  

สายงานพฒันาธุรกิจ 
4. นพ. วีระชยั    พึง่รัศมี  รองผู้อํานวยการแพทย์ 
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5. นางนํา้เพ็ชร    สรัคคานนท์  รองผู้อํานวยการแพทย์ งานพยาบาล 
6. นางชฎารัตน์    ศิริวฒัน์  รองผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการพิเศษ 
7. นพ. บรรเจิด   บาลมงคล รองผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการพิเศษ (บริหารคณุภาพ) 
8. นางสาวมาล ี   บญุลชียั   รองผู้อํานวยการบริหารอาวโุส สายงานสนบัสนนุ 
9. นางดารณี    ทบัแก่น   รองผู้อํานวยการบริหาร สายงานบญัชีและการเงิน 
10. นางสาวทิพยวรรณ   ศรีชยัวรนาถ  ผู้ช่วยผู้อํานวยการแพทย์ งานวิชาการพยาบาล 
11. นางวิบลูย์ลกัษณ์    วิสฐินรภทัร  ผู้ช่วยผู้อํานวยการแพทย์ งานบริการพยาบาล 
12. นายพงษ์ศกัดิ์     เตชะสถิระกลุ ผู้ช่วยผู้อํานวยการแพทย์ งานสนบัสนนุแพทย์ 
13. นางสาวสรัุญชนา   ตนัพลรัีตน์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการบริหาร ฝ่ายบริการสว่นหน้า 

 
ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานฝ่ายแพทย์ 
 
 ประธานฝ่ายแพทย์มีอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบให้คําปรึกษา แนะนํา แก่แพทย์ กําหนดนโยบายด้าน
การแพทย์ ดงัตอ่ไปนี ้

ก. กํากบัดแูลนโยบายด้านการแพทย์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของกระทรวงสาธารณสขุ 
ข. เป็นท่ีปรึกษา ให้คําแนะนํา เพื่อให้แพทย์ประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 ทัง้นี ้อํานาจของประธานฝ่ายแพทย์ จะไมร่วมถึงอํานาจในการอนมุตัิรายการใดที่อาจมีความขดัแย้ง หรือรายการใดที่
ประธานฝ่ายแพทย์ หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัประธานฝ่ายแพทย์ มีสว่นได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแย้งกบั
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมตัิรายการในลกัษณะดงักลา่ว
จะต้องเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิรายการดงักลา่วตามที่ข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกําหนด  เว้นแต่เป็นการอนมุตัิรายการที่เป็นลกัษณะการดําเนินการธุรกรรมการค้าปกติทัว่ไป
ของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดกรอบการพิจารณาไว้ชดัเจนแล้ว 
 
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้อ านวยการแพทย์ 
 

ผู้อํานวยการแพทย์มีอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกบัการดําเนินงานตามปกติธุระ
ด้านแพทย์ ดงัตอ่ไปนี ้

ก. ควบคุมดูแลการให้บริการรักษาพยาบาล รวมถึงการบริหารงานประจําวนัของแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล    
เภสชักร และบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข แพทยสภา     
ทนัตแพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสชักรรม 

ข. ดําเนินการหรือปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ 

ค. พิจารณาคดัเลือกบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ ความชํานาญ มาร่วมงานกบัโรงพยาบาลหรือให้ออกจาก
งาน 

ง. ควบคมุดแูลการพิจารณาคดัเลอืก ยา เวชภณัฑ์ เคร่ืองมือทางการแพทย์ และอปุกรณ์ที่เก่ียวข้องทางการแพทย์ 
จ. ร่วมกับผู้ อํานวยการตามสายงาน พิจารณาเงินเดือน เงินบําเหน็จ เงินค่าตอบแทน ซึ่ งได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทให้แก่บคุลากร หรือลกูจ้างของบริษัทฯ หรือบคุคลใด ๆ ที่กระทํากิจการให้บริษัทฯ 
ฉ. ควบคมุดแูลการรักษามาตรฐานของการให้บริการให้มีคณุภาพ ซึง่รับรองโดยสถาบนัรับรองคณุภาพโรงพยาบาล 
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ทัง้นี ้อํานาจของผู้อํานวยการแพทย์จะไมร่วมถึงอํานาจในการอนมุตัิรายการใดที่อาจมีความขดัแย้ง หรือรายการใดที่
ผู้อํานวยการแพทย์ หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกันกบัผู้อํานวยการแพทย์มีสว่นได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแย้งกับ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมตัิรายการในลกัษณะดงักลา่ว
จะต้องเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิรายการดงักลา่วตามที่ข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกําหนด เว้นแต่เป็นการอนมุตัิรายการที่เป็นลกัษณะการดําเนินการธุรกรรมการค้าปกติทัว่ไป
ของบริษัทฯ ทีค่ณะกรรมการบริษัทกําหนดกรอบการพิจารณาไว้ชดัเจนแล้ว 
 
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ 

 
ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษมีอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบงานด้านการพัฒนาคุณภาพทัง้หมดใน

โรงพยาบาลฯ ดงัตอ่ไปนี ้
ก. ดแูลรับผิดชอบงานด้านพฒันาคณุภาพทัง้หมดในโรงพยาบาลฯ 
ข. ดแูลรับผิดชอบในการบริหารความเสีย่งด้านการบริการตรวจรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ทัง้หมด 
ค. ดําเนินการ หรือปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการ

บริษัท 
ง. ร่วมกับผู้ อํานวยการตามสายงานพิจารณาเงินเดือน เงินบําเ หน็จ เงินค่าตอบแทน ซึ่งได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท ให้แก่บคุลากร หรือลกูจ้างของบริษัทฯ หรือบคุคลใด ๆ ที่กระทํากิจการให้บริษัทฯ 
จ. ควบคมุการรักษามาตรฐานของการให้บริการให้มีคณุภาพ ซึง่รับรองโดยสถาบนัรับรองคณุภาพโรงพยาบาล 
ทัง้นี ้ อํานาจของผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ จะไม่รวมถึงอํานาจในการอนมุตัิรายการใดที่อาจมีความขดัแย้ง 

หรือรายการใดที่ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการพิเศษ หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบตัิการพิเศษมีสว่นได้เสีย  
หรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแย้งกบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ซึง่การอนมุตัิรายการในลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและ
อนมุตัิรายการดงักลา่วตามที่ข้อบงัคบัของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกําหนด เว้นแตเ่ป็นการอนมุตัิรายการที่ เป็นลกัษณะ
การดําเนินธุรกรรมการค้าปกติทัว่ไปของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดกรอบการพิจารณาไว้ชดัเจนแล้ว 
 
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้อ านวยการบริหาร 

 
ผู้อํานวยการบริหารมีอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกบัการดําเนินงานตามปกติธุระ

และงานบริหารของบริษัทฯ ดงัตอ่ไปนี ้
ก. ควบคมุดแูลการดําเนินกิจการ และบริหารงานประจําวนัของบริษัทฯ 
ข. ดําเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัท 
ค. พิจารณาเร่ืองการจดัสรรงบประมาณประจําปีตามที่ฝ่ายจดัการเสนอก่อนที่จะนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนุมัติ ทัง้นี ้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งด่วน  และให้นําเสนอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อทราบในท่ีประชมุคราวตอ่ไป 

ง. อนมุตัิการจดัซือ้จดัจ้างในวงเงินไมเ่กิน 300,000 บาทตอ่ครัง้ 
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จ. ร่วมกับผู้ อํานวยการตามสายงานพิจารณาเงินเดือน เงินบําเหน็จ เงินค่าตอบแทน ซึ่งได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทให้แก่บคุลากร หรือลกูจ้างของบริษัทฯ หรือบคุคลใด ๆ ที่กระทํากิจการให้บริษัทฯ 

ฉ. เป็นผู้ รับมอบอํานาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัท  ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย 
ระเบียบ ข้อกําหนด คําสัง่ มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น หรือมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ทกุประการ 

ทัง้นี ้อํานาจของผู้อํานวยการบริหาร จะไมร่วมถึงอํานาจในการอนมุตัิรายการใดที่อาจมีความขดัแย้ง หรือรายการใดที่
ผู้อํานวยการบริหาร หรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนักบัผู้อํานวยการบริหารมีสว่นได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแย้งกบั
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมตัิรายการในลกัษณะดงักลา่ว 
จะต้องเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนมุตัิรายการดงักลา่วตามที่ข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกําหนด เว้นแต่เป็นการอนมุตัิรายการที่เป็นลกัษณะการดําเนินธุรกรรมการค้าปกติทัว่ไปของ
บริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดกรอบการพิจารณาไว้ชดัเจนแล้ว 

 
นอกจากนี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท มีมติเพิ่มอํานาจรองผู้อํานวยการบริหารให้มีอํานาจอนมุตัิการจดัซือ้จดัจ้าง

ในวงเงินไมเ่กิน 300,000 บาทตอ่ครัง้ เช่นเดียวกบัผู้อํานวยการบริหาร ทัง้นี ้การเพิ่มอํานาจดงักลา่วจะไม่รวมถึงอํานาจในการ
อนมุตัิรายการใดที่อาจมีความขดัแย้ง หรือรายการใดที่บคุคลที่เก่ียวโยงกนักับรองผู้อํานวยการบริหารมีสว่นได้สว่นเสีย หรือ
ผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดขดัแย้งกบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง
การอนุมตัิรายการในลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและ
อนมุตัิรายการดงักลา่วตามที่ข้อบงัคบัของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกําหนด เว้นแตเ่ป็นการอนมุตัิรายการที่เป็นลกัษณะ
การดําเนินธุรกรรมการค้าปกติทัว่ไปของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดกรอบการพิจารณาไว้ชดัเจนแล้ว 
 
8.4 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

การคดัเลือกบุคคลที่จะเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะต้องผ่านที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้โดยใช้
เสยีงข้างมากโดยมิได้ผา่นขัน้ตอนของคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ได้รับการคดัเลือกจะต้องมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์
ของพระราชบญัญตัิมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 โดยพิจารณาจากผู้ทรงคณุวฒุิที่มีพืน้ฐานและความเช่ียวชาญในสาขาอาชีพซึ่ง
เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีภาวะความเป็นผู้นํา วิสยัทศัน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรมประวตัิการ
ทํางานท่ีโปร่งใส และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระเป็นสาํคญั 

ในการสรรหาผู้บริหาร บริษัทฯ มีคณะอนุกรรมการซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารระดบัสูงจากทัง้ฝ่ายแพทย์ฝ่ายการ
พยาบาล ฝ่ายบริหาร ร่วมพิจารณาคณุสมบตัิและสมัภาษณ์เพื่อประเมินความสามารถและประสบการณ์ที่เก่ียวข้อง พร้อมกบัมี
มาตรการพิจารณากําหนดผลตอบแทนผู้บริหารระดบัสงูตามหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ โดยใช้ข้อมลูผลตอบแทนของ
อตุสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดใกล้เคียงกนั 
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8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร รวมทัง้ค่าตอบแทนอื่นๆ สําหรับปีสิ น้สุด 31 กรกฎาคม 2560 
ดงัตอ่ไปนี ้

 
ก. คา่ตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทฯ ในรูปแบบคา่เบีย้ประชมุและสวสัดิการ ดงันี ้
ค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทฯ โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่

เก่ียวข้องที่จ่ายให้แก่ผู้บริหาร และคา่ตอบแทนกรรมการดงักลา่วได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว 
สําหรับสวสัดิการการรักษาพยาบาลของกรรมการและครอบครัวจํานวน 800,000 บาทต่อปีต่อท่านนัน้ ในปี 2560 

สวสัดิการดงักลา่วคิดเป็นเงิน 3,742,403 บาท ปรากฏตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 6 ทัง้นี ้กรณีใช้สิทธิสวสัดิการเกิน
วงเงินดงักลา่วบริษัทฯ จะดําเนินการเรียกเก็บตามขัน้ตอนตอ่ไป 

ข. คา่ตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ ประจํา ปี 2560 คิดเป็นเงิน 33.83 ล้านบาท โดยที่

คา่ตอบแทนดงักลา่วรวมถึงเงินเดือน คา่แพทย์ และผลประโยชน์ที่เก่ียวข้องของผู้บริหาร 
 
 
 
________________________________ 
3 พล.ต.อ.สวสัดิ์ อมรวิวฒัน์ พ้นจากตําแหน่งก่อนหมดวาระ เม่ือวนัที่ 6 ธันวาคม 2560 
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8.6 บุคลากร  
บคุลากร ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯ มีบคุลากรประจํา 1,161 คน และบคุลากรชัว่คราว 125 คน  รวมทัง้สิน้ 

1,286 คนโดยมีคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัเงินเดือน คา่แรงและผลประโยชน์อื่นของบคุลากร สาํหรับปี 2560 ดงันี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1) 

 

30 

9.  การก ากับดูแลกจิการ 
 

บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการดําเนินงานภายใต้หลกัธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบตัิตามแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนดไว้ในข้อพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัท              
จดทะเบียน (Code of Best Practice for Directors of Listed Companies)  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงันําหลกัการการกํากบัดแูลกิจการท่ีดมีาเป็นแนวทางในการดําเนินงานของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์
แก่บริษัทฯ และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสของบริษัทฯ และประสทิธิภาพของฝ่ายจดัการ อนัจะสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้
แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

 
1. การประชุมผู้ถอืหุ้น 

บริษัทฯ ให้ความสาํคญักบัการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุคนอย่างเท่าเทียมกนั โดยในการประชุมผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ ในแต่ละ
ครัง้ บริษัทฯ จะจดัสง่หนงัสือนดัประชุมพร้อมข้อมลูประกอบการประชุมตามระเบียบวาระต่าง  ๆ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าไม่
น้อยกว่า 7 วนั นอกจากนี ้ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ 
สามารถแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะตา่ง ๆ ได้อยา่งอิสระ โดยบริษัทฯ ดําเนินการเพื่ออํานวยความสะดวกในการใช้
สทิธิของผู้ ถือหุ้นในการเข้าประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

 
บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปี ปีละครัง้ ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนบัแต่

วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัทฯ และในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ บริษัทฯ จะเรียกประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นกรณีไป 

 
 การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า หลงัจากคณะกรรมการบริษัทมีมติให้จดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี และบริษัทฯ 
ได้เปิดเผยมติการประชุม วนัประชุม ระเบียบวาระการประชุม ประกาศข่าวในเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าในวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติหรือภายในเวลา 09.00 น. ของวนัถดัไป บริษัทฯ จะจดัสง่หนงัสือ
เชิญประชมุ ซึง่ประกอบด้วยรายละเอียดข้อมลูวนั เวลา สถานท่ี วาระการประชมุ ข้อมลูประกอบที่สาํคญัและจําเป็นสาํหรับการ
ตดัสนิใจ หรือความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชมุที่ผา่นมา รายงานประจําปี พร้อมทัง้เอกสารประกอบการประชุม 
เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉนัทะสาํหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยระบวุิธีการมอบฉันทะไว้ชดัเจน
ตามที่บริษัทฯ จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้น และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ลว่งหน้าก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น  รวมถึงการประกาศลงใน
หนงัสอืพิมพ์รายวนัติดตอ่กนัอยา่งตอ่เนื่อง 3 วนั ก่อนวนัประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาข้อมลู โดยบริษัท
ฯ จะไม่กระทําการใด ๆ อนัมีลกัษณะเป็นการกระทําที่อาจเป็นการจํากดัโอกาสของผู้ ถือหุ้นในการพิจารณาข้อมลูของบริษัทฯ 
ตลอดจนไมก่ระทําการใด ๆ อนัมีลกัษณะที่เป็นการกีดกนัหรือสร้างอปุสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสาร
ระหวา่งกนั 
 

บริษัทฯ อํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นทกุกลุม่ให้สามารถใช้สทิธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดย
ไมม่ีค่าใช้จ่ายและไม่ให้มีวิธีการที่ยุ่งยาก บริษัทฯ จะไม่กระทําการใด ๆ อนัมีลกัษณะเป็นการจํากดัโอกาสการเข้าประชุมของ      
ผู้ ถือหุ้ น บริษัทฯ จัดให้มีจุดบริการตรวจรายช่ือและจํานวนหุ้ นของผู้ ถือหุ้ นแยกตามประเภทของผู้ ถือหุ้ น ซึ่งช่วยให้การ
ลงทะเบียนในวนัประชมุทําได้สะดวกและรวดเร็วขึน้ 
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บริษัทฯ มีนโยบายที่เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง โดยผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ หรือบคุคลใด ๆ  เป็นตวัแทนในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นแทนได้ โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบหนึง่แบบใดที่บริษัทฯ ได้จดัสง่ไปให้พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม นอกจากนี ้
ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนงัสอืมอบฉนัทะผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อีกด้วย 
 
2. การด าเนินการประชุมผู้ถอืหุ้น 

บริษัทฯ จดัให้มีการลงทะเบียนก่อนการประชมุโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมจดัทําบตัรลงคะแนนสาํหรับแตล่ะวาระ 
เพื่อให้ขัน้ตอนในการลงทะเบียนและการนบัคะแนนในแตล่ะวาระเป็นไปอยา่งรวดเร็วและถกูต้อง 

บริษัทฯ จดัให้มีการแนะนําคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของ
บริษัทฯ ซึง่ทําหน้าที่เป็นคนกลางเพื่อความโปร่งใสก่อนเร่ิมเข้าสูก่ารประชุม และบริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนไว้เป็นหลกัฐาน
เพื่อจะได้ตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลงั  

บริษัทฯ จะดําเนินการประชุมตามลําดบัวาระการประชุม  เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลําดบัระเบียบวาระด้วย
คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึง่เข้าร่วมประชมุ  

ในการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมในการซกัถาม และการเสนอความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะตา่ง ๆ ในท่ีประชมุ มีการแจ้งให้ที่ประชมุทราบถึงวิธีการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่ต้อง ลงมติในแต่
ละวาระ  รวมถึงการใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระอยา่งชดัเจน โดยภายหลงัการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ มีการจดัทํา
บนัทกึประเด็นซกัถามและข้อคิดเห็นที่สาํคญัไว้ในรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นอยา่งครบถ้วนถกูต้อง 

 
3. การเปิดเผยมติการประชุมผู้ถอืหุ้น 

บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น และระบอุย่างชดัเจนว่า 
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง เป็นจํานวนเสยีง และสดัสว่นเทา่ใดในแตล่ะวาระ รวมถึงวิธีการลงคะแนนและนบัคะแนน ซึ่ง
บริษัทฯ จะชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทราบก่อนเร่ิมการประชุมตามวาระแล้ว โดยจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในช่วงเย็นหลงัจากเสร็จสิน้การประชุมหรือภายในเวลา 09.00 น. ของวนัถัดไป และจะ
จดัสง่รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ภายในกําหนด 14 วนั นบัจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น โดยมีการสรุปสาระสําคญัของข้อซกัถามและข้อเสนอแนะจากผู้ ถือ
หุ้นในแตล่ะวาระอยา่งครบถ้วน รวมถึงคําชีแ้จงของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ  

 
หมวดที่ 2 การปฏิบตัิต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 
1.  การคุ้มครองสิทธิของผู้ถอืหุ้น 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะเสนอช่ือกรรมการในวาระการเลือกตัง้กรรมการให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาทีละคน   เพื่อให้ 
ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

บริษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในทุกกรณี หากมีวาระเพิ่มเติมที่จําเป็น จะ
ขอให้จดัการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใหมเ่พื่อวาระดงักลา่ว เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศกึษาข้อมลูก่อนการตดัสนิใจ  
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2.  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกัถึงความสําคญัของการป้องกนัการนําข้อมลูภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์

สว่นตนเป็นอยา่งยิ่ง จึงมุง่เน้นให้มีการเก็บรักษาข้อมลู ซึง่ยงัมิได้เปิดเผยตอ่ประชาชนไว้เป็นความลบัโดยกําหนดให้รับรู้เฉพาะผู้
มีสว่นเก่ียวข้องเทา่นัน้ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทกุคนรับทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลกัทรัพย์ในบริษัทฯ 
ของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัท รัพย์ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว 

อีกทัง้ บริษัทฯ ได้ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร บคุลากร รวมถึงคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะใช้ข้อมลูภายใน
ของบริษัทฯ ซึง่ยงัมิได้เปิดเผยตอ่สาธารณชนโดยเฉพาะข้อมลูทางการเงินในการหาประโยชน์สว่นตน รวมถึงในการซือ้ขายโอน
หรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ สาํหรับกรณีที่ไม่เข้าข่ายกรณีข้างต้น กรรมการ ผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลุ
นิติภาวะที่ทําการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องรายงานต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 3 วนั นบัแต่วนัที่เกิดรายการขึน้ พร้อมทัง้สง่สําเนารายงานนีใ้ห้กบัเลขานกุารบริษัท  เพื่อเก็บเป็น
หลกัฐานทกุครัง้ที่ทําการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ดงักลา่ว 
 

หมวดที่ 3 บทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
 

1.  ผู้ถอืหุ้น  
บริษัทฯ มุ่งเน้นพฒันาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สง่ผลให้บริษัทฯ มีรายได้ ผลกําไร และมลูค่าของบริษัทฯ 

เพิ่มขึน้ สง่ผลให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนสงูสดุ 

บริษัทฯ มุง่มัน่ในการดําเนินธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์สงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น และการเจริญเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง ด้วยความ
โปร่งใสและเช่ือถือได้ โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นในอตัราไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 60 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกําหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตัราน้อยกว่าอตัราที่กําหนดข้างต้นได้ หากบริษัทฯ        
มีความจําเป็นท่ีจะต้องนําเงินกําไรสทุธิจํานวนดงักลา่วมาใช้เพื่อขยายการดําเนินงานของบริษัทฯ ตอ่ไป 

 
2. ลูกค้า  

บริษัทฯ เอาใจใสแ่ละรับผิดชอบตอ่ลกูค้าผู้มาใช้บริการ โดยการให้บริการท่ีมีคณุภาพและได้มาตรฐานรักษาความลบั
ของคนไข้ ภายใต้การปฏิบตัิตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด และมีหนว่ยงานรับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการเพื่อเร่งดําเนินการแก้ไข
โดยเร็ว รวมทัง้การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ โดยจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจและความต้องการของ
ผู้ใช้บริการเป็นประจําทกุไตรมาส  

 
3. บุคลากร  

บริษัทฯ ให้ความสําคญัแก่บุคลากรเป็นอย่างมากโดยถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสงูสดุจึงมีการบริหารจัดการและ
พฒันาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์ ฯ โดยเร่ิมตัง้แต่กระบวนการสรรหาและคดัเลือกบุคลากร 
โดยยึดถือความเท่าเทียมและเสมอภาคระหว่างบคุลากรชาย หญิง และคนพิการ รวมถึงการบริหารค่าจ้างค่าตอบแทนที่เป็น
ธรรมทัง้ผลประโยชน์ระยะสัน้และระยะยาว และหลงัออกจากงานของบุคลากร ตลอดจนถึงการพฒันาบคุลากรให้มีความรู้ 
ความเช่ียวชาญ สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมจะเติบโตไปกับองค์กร พร้อมทัง้สร้างความ ผูกพนักับ
บุคลากร โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรให้มีสุขภาพดี มีความสุข และภาคภูมิใจในองค์กร เพื่อให้บุคลากรสามารถดูแลผู้ ป่วย             
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และผู้ ใช้บริการด้วยความรัก และ ความปรารถนาดีจากหวัใจให้สอดคล้องกบัคําขวญัของโรงพยาบาลฯ ที่ว่า “อบอุ่น มัน่ใจ             
ที่ไทยนครินทร์” 

 
4. คู่แข่งขัน  

บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกติกาการแขง่ขนัท่ีดี และหลกีเลีย่งวิธีการท่ีไมส่จุริตเพื่อทําลายคูแ่ขง่ขนั  
 

5. คู่ ค้า/พันธมิตร/เจ้าหนี ้ 
บริษัทฯ ปฏิบตัิต่อคู่ค้าและเจ้าหนีอ้ย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า หรือข้อตกลงในสญัญาที่ทําร่วมกัน 

เพือ่ก่อให้เกิดความสมัพนัธ์อนัดีทางธุรกิจซึง่จะเป็นประโยชน์แก่ทกุฝ่าย 

 
6. สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม  

บริษัทฯ ให้ความสาํคญัตอ่ชมุชนและสิง่แวดล้อมตลอดมา ในฐานะท่ีเป็นสว่นหนึง่ของสงัคมที่มีสว่นสําคญัในการร่วม
รับผิดชอบตอ่สภาพแวดล้อมของชมุชนในพืน้ท่ีโดยรอบ โดยบริษัทฯ ให้การสนบัสนนุกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ได้แก่ 
การจดักิจกรรมให้บริการตรวจรักษาโรคทัว่ไปแก่ชมุชนโดยไมค่ิดคา่ใช้จ่ายใด ๆ ในพืน้ท่ีเขตบางนา ประเวศ เป็นต้น  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ให้ความสาํคญัและรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อม มีการควบคมุการปลอ่ยนํา้เสียออกสูชุ่มชนให้อยู่ใน
ระดบัท่ีตํ่ากวา่คา่มาตรฐานท่ียอมรับได้ รวมถึงการกําจดัขยะติดเชือ้ การกําจดันํา้เสีย การกําจดัขยะมีพิษอย่างมีประสิทธิภาพ
และได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด 

  
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 
1. การเปิดเผยข้อมูล 

1.1 บริษัทฯ เปิดเผยข้อมลูที่สาํคญัของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์และบคุคล 
ทัว่ไปสามารถสบืค้นข้อมลูที่เปิดเผยตอ่สาธารณะได้อยา่งรวดเร็วบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thainakarin.co.th   
 

1.2  เมื่อมีการจัดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น และรายงาน
ประจําปี (รูปแบบซีดี) ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นทางไปรษณีย์  และประกาศเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปีทางหนังสือพิมพ์                      
และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
 เมื่อมีการจดัการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะจดัสง่หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์ และ
ประกาศเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นทางหนงัสอืพิมพ์และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
 

1.3  บริษัทฯ มีหน่วยงานที่เก่ียวข้องทําหน้าที่ตอบข้อซกัถามและติดต่อประสานงานกบันกัวิเคราะห์  นกัลงทนุและ
บคุคลอื่นเก่ียวกบัข้อมลูที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ โดยติดตอ่ได้ที่หมายเลขโทรศพัท์ 0 2361 2727 หรืออีเมล ir@thainakarin.co.th 
 

1.4  บริษัทฯ จะทําการเผยแพร่ข้อมลูสําคญัของบริษัทฯ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
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1.5  บริษัทฯ เปิดช่องทางการติดตอ่แก่ผู้มีข้อร้องเรียนการกระทําผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือมีพฤติกรรมที่อาจสอ่
ถึงการจดัทําหรือนําเสนอรายงานทางการเงินที่ไม่ถกูต้อง หรือระบบควบคมุภายในที่บกพร่อง โดยบริษัทฯ จะเก็บข้อมลูของผู้
แจ้งเบาะแสเป็นความลบั หากพบการกระทําที่ไมเ่หมาะสมดงักลา่วข้างต้น สามารถแจ้งได้ที่cg@thainakarin.co.th 
 

1.6  การจดัทํารายงานทางการเงิน โดยบริษัทฯ ดําเนินการจดัทํารายงานทางการเงินให้มีความถกูต้อง  ครบถ้วน 
โปร่งใส และนําสง่รายงานทางการเงิน งบการเงินทัง้รายไตรมาสและรายปีให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องภายในเวลาที่กฎหมาย
กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ให้ความสําคญัในการจดัทํางบการเงินให้ถกูต้อง
ตามมาตรฐานการบญัชี  
 

1.7  บริษัทฯ จดัทําคําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ โดยอธิบายเชิงวิเคราะห์เก่ียวกบัฐานะการเงิน  ผลการ
ดําเนินงาน การเปลีย่นแปลงที่สาํคญั ตลอดจนปัจจยัที่เป็นสาเหตหุรือมีผลต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
และนําสง่ตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ ประเทศไทย 
 
2. การข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

บริษัทฯ มีการเผยแพร่ทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูที่มิใช่การเงิน ตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส ผา่นช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงการเผยแพร่เอกสารที่สาํคญัอื่น ๆ ที่คาดว่า
จะเป็นที่สนใจของนกัลงทนุและนกัวิเคราะห์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย  เช่น วตัถปุระสงค์ วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ลกัษณะการ
ประกอบธุรกิจ งบการเงินและข้อมลูทางการเงิน รายงานประจําปี แบบ 56-1 หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นพร้อมเอกสารเก่ียวกบั
การประชุมผู้ ถือหุ้น เป็นต้น และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้แจ้งหมายเลขโทรศพัท์ 
โทรสาร และอีเมล เพื่อเป็นช่องทางสาํหรับการติดตอ่บริษัทฯ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย 

 
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 
1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิที่มีความรู้และประสบการณ์ในหลาย ๆ ด้าน ตลอดจนกํากบัดแูล
ให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมลูค่าสงูสดุให้กบับริษัทฯ 
และความมัน่คงสงูสดุให้กบัผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมอย่างน้อยทกุไตรมาสเพื่อพิจารณาการรายงานผลการ
ดําเนินกิจการของฝ่ายแพทย์ และฝ่ายบริหาร  

 
2. ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์  

ถึงแม้ว่าบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา แต่คณะกรรมการบริษัทก็ประกอบไปด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ           
มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ โดยแบง่ออกเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านแพทย์ ด้านบญัชี ด้านกฎหมาย และกรรมการ
ที่มีประสบการณ์ด้านบริหาร ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ กําหนดนโยบาย วิสยัทศัน์ กลยทุธ์ เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ 
แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และ
แผนการท่ีกําหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวม  
 นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีระบบควบคมุ และการตรวจสอบภายใน รวมถึงระบบบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสทิธิผล มีการติดตามในเร่ืองดงักลา่วอยา่งสมํ่าเสมอ โดยคณะกรรมการจะดําเนินการกํากบัดแูลในสว่นของคณะกรรมการ
ชดุยอ่ย และผู้บริหารในสว่นตา่ง ๆ ให้มีการดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดไว้ 



 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1) 

 

35 

3. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
ปัจจบุนั บริษัทฯ มีการกําหนดมาตรการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้จากการทํารายการระหว่าง

กนัของบริษัทฯ และบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดยผู้บริหารและผู้มีสว่นได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีสว่นในการอนมุตัิรายการ
ดงักล่าวได้  โดยรายการระหว่างกันดงักล่าวจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เมื่อมีการเปลีย่นแปลงเกิดขึน้  

นอกจากนี ้บริษัทฯ จะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบญัชีพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเก่ียวกับ
ความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการ และจะทําการเปิดเผยรายการระหว่างกันดงักลา่วไว้ใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงินตามมาตรฐานบญัชีที่กําหนดโดยสมาคมผู้สอบบญัชีแห่งประเทศไทย ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้กําหนด
แนวทางในการพิจารณาอนมุตัิรายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตไว้อยา่งชดัเจน ดงัรายละเอียดที่ได้แสดงไว้ในเร่ือง การ
ควบคมุภายใน พร้อมกนันัน้ บริษัทฯ ได้มุง่เน้นไมใ่ห้ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องนําข้อมลูภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อผลประโยชน์
สว่นตน โดยผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลา ด
หลกัทรัพย์เมื่อมีการเปลีย่นแปลงเกิดขึน้  
 
4. จริยธรรมทางธุรกิจ  

บริษัทฯ ยดึถือแนวทางในการทําธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และบคุลากรทกุคนในองค์กร 
ยดึถือเป็นแนวทางการปฏิบตัิหน้าที่ตามภารกิจของตนด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต และเที่ยงธรรม รวมถึงการกําหนดบทลงโทษไว้ 
 
5. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 
ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทัง้สิน้จํานวน 14 ทา่น ซึง่แบง่เป็นกรรมการที่เป็น
ผู้บริหารจํานวน 1 ทา่น กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารจํานวน 13 ทา่น และในจํานวนนีม้ีกรรมการตรวจสอบและเป็นกรรมการอิสระ
ด้วย จํานวน 4 ทา่น คิดเป็นร้อยละ 28.57 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด3 

 
ทัง้นี ้กรรมการทกุทา่นมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย พรบ. หลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมถึงกฎหมาย และประกาศอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อมาปฏิบตัิหน้าที่ในการตรวจสอบและถ่วงดลุการบริหาร
กิจการตา่ง ๆ ของบริษัทฯ ให้มีความถกูต้อง เป็นธรรม และเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น เพื่อให้การดําเนินงานมีความ
โปร่งใสและมีประสทิธิภาพ 

 
6. การรวมหรือการแยกต าแหน่ง 

ผู้อํานวยการแพทย์และผู้อํานวยการบริหารจะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ในการกําหนด
นโยบายการกํากบัดแูลการบริหารงานประจํา บริษัทฯ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจของแตล่ะตําแหนง่ไว้อยา่งชดัเจน ภายใต้มติ
ของที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารดงักลา่วไมม่ีอํานาจเบ็ดเสร็จในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งโดยเฉพาะ รวมทัง้อํานาจที่มอบให้
บคุคลที่ได้รับมอบอํานาจจากตนไป จะอนมุตัิ หรือทํารายการท่ีตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งมีสว่นได้เสียหรืออาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษัทฯ ไมไ่ด้ 

 
  

                                                 
3 นายชยัฤกษ์ วิริยะรัตนพร ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทซึง่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบกําหนดตามวาระ (พล.ต.อ. สวสัดิ์ 
อมรวิวฒัน์) ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2560 เม่ือวนัที่ 10 สิงหาคม 2560 
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7. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้กําหนดค่าตอบแทนของกรรมการไว้อย่างชัดเจน ทัง้นี ้การกําหนดค่าตอบแทนแก่

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะสอดคล้องกบับทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะต้องกําหนดให้
อยู่ในระดบัที่สามารถจูงใจที่เหมาะสมและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ ได้ นอกจากนี ้การกําหนดค่าตอบแทน
ผู้ บริหารจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด ซึ่งสอดคล้องกับผลการดําเนินงานและผล
ประกอบการของบริษัทฯ และผลการดําเนินงานของผู้บริหารแตล่ะราย 
 
8. การประชุมคณะกรรมการ  

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุก 3 เดือน และจะจัดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มตาม   
ความจําเป็น ซึง่ตัง้แตว่นัท่ี 1 สงิหาคม พ.ศ. 2559 จนถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม รวม
ทัง้สิน้ 5 ครัง้ โดยในแตล่ะครัง้มีคณะกรรมการเข้าร่วมเกินกวา่ร้อยละ 70 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด ทัง้นี ้ในการประชมุแตล่ะ
ครัง้ ได้มีการกําหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน และมีการส่งหนงัสือเชิญประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทัง้ได้มีการจดบนัทึกการประชุม  เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัท  และผู้ที่
เก่ียวข้องตรวจสอบได้ 

นอกจากนี ้ในการดําเนินการประชุมในวาระใดที่กรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์เก่ียวข้อง ก่อนการ
พิจารณาวาระนัน้ ๆ กรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีจะออกจากที่ประชมุเพื่อให้ที่ประชมุพิจารณาวาระนัน้ได้อยา่งอิสระ 

ในปี 2560 คณะกรรมการได้จดัประชมุทัง้สิน้ 4 ครัง้ มีอตัราการเข้าร่วมประชมุของกรรมการ คิดเป็นร้อยละ 83.33 
 

9. คณะอนุกรรมการ 
 บริษัทฯ ได้มีการแต่งตัง้ผู้อํานวยการบริหารและผู้อํานวยการแพทย์ทําหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
นโยบายที่ได้กําหนดไว้ นอกจากนี ้เพื่อช่วยให้การกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงมีการ
จดัตัง้โครงสร้างคณุภาพให้มีคณะกรรมการในด้านตา่ง ๆ  
 สาํหรับคณะกรรมการเก่ียวกบัการกํากบัดแูล บริหาร จดัการ ด้านโครงสร้างคณุภาพ ประกอบด้วย 30 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 
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14. คณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
15. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพศลัยกรรม 
16. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพกมุารเวชกรรม 
17. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพอายรุกรรม 
18. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพสตูิ-นรีเวช 
19. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพหวัใจและหลอดเลอืด 
20. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพกระดกูและข้อ 
21. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพตา ห ูคอ จมกู 
22. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพสตูิกรรมและปริกําเนิด 
23. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพสมองและหลอดเลอืด 
24. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพฉกุเฉิน 
25. คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพทางเดินอาหาร 
26. คณะกรรมการปลกูถ่ายไต 
27. คณะกรรมการช่วยฟืน้คืนชีพ 
28. คณะกรรมการ Resource Planning 
29. คณะกรรมการทบทวนระบบจดัเก็บรายได้ของเคร่ืองมือแพทย์และอปุกรณ์ทางการแพทย์ 
30. คณะกรรมการโครงการลดระยะเวลารอคอย 

 

 โดยจะมีหน้าที่กํากับดูแลงานคณุภาพในการรักษาพยาบาลผู้ ป่วย มีการเก็บรวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ข้อมูลจัดหา
แนวทาง หรือมาตรการในการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและการให้บริการ เพื่อดํารงไว้ซึ่งการรักษาพยาบาลที่มี
คณุภาพ เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกบัมาตรฐานคณุภาพโรงพยาบาลและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
 สําหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยบุคลากรฝ่ายแพทย์ พยาบาล และฝ่ายบริหาร จํา นวน           
15 ท่าน โดยจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย ระบบบริหารความเสี่ยงด้านคณุภาพและความปลอดภยั
ของผู้ ป่วยเป็นหลกั คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ทําหน้าที่วิเคราะห์ถึงปัจจยัที่เป็นสาเหต ุและมีการกําหนดมาตรการในการ
ติดตามเหตกุารณ์ที่เป็นสาเหตขุองปัจจยัเสีย่ง รวมทัง้มาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่ เก่ียวข้อง
ติดตาม ความเสีย่งนัน้ๆ อยา่งตอ่เนื่อง ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานของสถาบนัรับรองคณุภาพของสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
หรือ สรพ. (The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization)) 
 
10. ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

บริษัทฯ ให้ความสาํคญัตอ่ระบบการควบคมุภายในทัง้ระดบับริหารและระดบัปฏิบตัิการ โดยจดัให้มีการควบคมุ  ดแูล
การใช้ทรัพย์สนิให้เกิดประโยชน์มากที่สดุ และมีการแบง่แยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนมุตัิ การบนัทึกรายการบญัชี และ
การจดัเก็บดแูลทรัพย์สินออกจากกนั เพื่อให้เกิดการถ่วงดลุและตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้บริษัทฯ  ยงัมี
การตรวจสอบภายในทางด้านการเงิน รวมถึงระบบการรายงานทางการเงินเพื่อนําเสนอผู้บริหารสายงานท่ีรับผิดชอบเป็นระยะ 

ปัจจบุนั บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จํากดั (Dharmniti Internal Audit Co., Ltd.) เป็นผู้ตรวจ 
สอบภายในของบริษัทฯ   นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้กําหนดให้มีฝ่ายตรวจสอบการปฏิบตัิตามระเบียบ (Compliance Audit) เพื่อ  
ทําหน้าที่ควบคมุ ตรวจสอบ (Audit) กํากบัดแูลระบบภายในให้มีประสิทธิภาพ และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อความเป็นอิสระและโปร่งใส 
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11. รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และข้อมลูทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปี 

โดยงบการเงินของบริษัทฯ จะจดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทย มีการพิจารณาใช้นโยบายบญัชี     
ที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอยา่งสมํ่าเสมอ จดัทําภายใต้ดลุพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีที่สดุในการจดัทํา รวมทัง้มี
การเปิดเผยข้อมลูสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าการบนัทึกข้อมูลทางการบญัชีมีความถูกต้อง 
ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดํารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อน เพื่อป้องกันการดําเนินการที่ผิ ดปกติอย่างมี
สาระสาํคญัและมีความเห็นวา่ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดบัที่สามารถสร้างความเช่ือมัน่และความ
เช่ือถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ 

นอกจากนี ้ยังกําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถด้านบญัชีในคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดแูลพิจารณากลัน่กรองรายงานทางงบการเงิน รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมลูในงบการเงินของบริษัทฯ 
 
12. คณะกรรมการชุดย่อย  
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน ระบบควบคุม
ภายใน รวมทัง้ให้มีการเปิดเผยข้อมลูรายการเก่ียวโยงให้ครบถ้วน เป็นต้น โดยต้องมีคณุสมบตัิความเป็นอิสระตามเกณฑ์ขัน้ตํ่า
ตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคุณสมบัติ ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรม การ
ตรวจสอบ สามารถดไูด้จากหวัข้อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
13. การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ ประกอบกิจการและดําเนินงานโดยไมม่ีบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม 
 
14. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน  

คณะกรรมการให้ความสาํคญัตอ่การเปิดเผยข้อมลูที่มีความถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทัว่ถึง ทัง้รายงานข้อมลูทาง
การเงินและข้อมูลทั่วไปได้ ผ่านช่องทางการสอบถามทางโทรศัพท์ 0 2361 2727 และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ 
www.thainakarin.co.th โดยบริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะทําการพฒันาในเร่ืองดงักลา่วอยา่งตอ่เนื่อง 
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10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 
 ตลอดระยะเวลา 24 ปี ท่ีบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จํากดั (มหาชน) ได้ดําเนินการภายใต้วิสยัทศัน์  “ให้บริการ
อบอุ่นดุจญาติมิตร ในราคาที่เป็นธรรม บริหารจัดการโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และบุคลากรมีความสุข ” ประกอบกบั
จรรยาบรรณวิชาชีพ ให้การดแูลรักษาที่มีคณุภาพและมีมาตรฐาน ด้วยเหตนุี ้คณะผู้บริหารตระหนกัอยูเ่สมอวา่การดําเนินธุรกิจ
โรงพยาบาลไมไ่ด้ทําเพือ่แสวงหากําไรเพียงอยา่งเดียวเทา่นัน้  หากแตเ่ป็นธุรกิจที่ต้องให้ความดแูลใสใ่จในสขุภาพและคณุภาพ
ชีวิตของประชาชน ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม เพราะเช่ือมัน่วา่การมีสว่นรับผิดชอบตอ่สงัคมจะทําให้ธุรกิจเติบโต มัน่คง และ
ยัง่ยืนได้อยา่งแท้จริง 
 
ตามแนวทางพันธกิจที่ได้วางไว้ทัง้ 5 ด้าน ได้แก ่

1. พฒันาบคุลากรให้มคีณุภาพ มคีวามสขุและภาคภมูิในองค์กร 
2. พฒันาคณุภาพการดแูลรักษามาตรฐานระดบัสากล 
3. พฒันาองค์กรก้าวหน้าอยา่งตอ่เนื่องและมัน่คง 
4. พฒันาการบริการท่ีอบอุน่ ประทบัใจดจุญาติมิตร 
5. บริหารจดัการด้วยหลกัธรรมาภิบาล 

 ซึง่แนวทางนี ้บริษัทฯ ได้สานตอ่ผา่นโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อพฒันาธุรกิจให้มัน่คงควบคู่ไปกบัการกํากบัดแูล
กิจการท่ีดีและการบริการท่ีมีคณุภาพ เพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตและสงัคม ตลอดจนช่วยรักษาและฟืน้ฟสูิง่แวดล้อมให้ไปพร้อม ๆ 
กนั 
 
การด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) มีดังนี ้
 
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
 บริษัทฯ ให้ความสําคญักับการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม โดยยึดหลกัจริยธรรม ปราศจากการผูกขาด มี
ความโปร่งใส ซื่อตรง และสามารถตรวจสอบได้ในทกุขัน้ตอน รวมไปถึงการไมล่ะเมิดลขิสทิธ์ิ โดยการดําเนินการตา่ง ๆ ดงันี ้
 „ เปิดกว้างให้ผู้ขายได้เสนอสินค้าและราคาสินค้า ไมผ่กูขาดรายใดรายหนึ่ง เพื่อให้โอกาสคู่ค้าทกุรายได้มีโอกาส
ในการนําเสนอ และป้องกนัการผกูขาดทางด้านราคา 
 „ เปรียบเทียบราคาสินค้าและบริการ เพื่อความโปร่งใสในการจดัซือ้และจดัจ้างกบัคู่ค้า และต้นทนุในการแข่งขนั
ทางธุรกิจโรงพยาบาลลดลง ทําให้ผู้ใช้บริการได้รับผลประโยชน์ในราคาที่เป็นธรรม 
 „ ก าหนดกฎและกติกา ข้อปฏิบัติในการจัดซือ้และจัดจ้าง มีจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจไม่เรียกรับและจ่าย
ผลประโยชน์ใด ๆ รักษาผลประโยชน์ร่วมกบัคูค้่าและเจ้าหนี ้
 
2. การเคารพสิทธิมนุษยชน  
 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ตระหนกัถึงความสําคญัในด้านการเคารพสิทธิมนษุยชน ซึ่งเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานของมนษุย์
ทกุคนพงึมี โดยได้กําหนดแนวทางการดําเนินการตา่ง ๆ ดงันี ้
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 2.1 ด้านการให้บริการผู้ป่วยและผู้ใช้บริการในทุกกระบวนการ 
 บริษัทฯ คํานึงเสมอว่าบริษัทฯ เป็นผู้ ให้บริการการรักษาพยาบาล ซึ่งต้องเคารพสิทธิของผู้ รับบริการเป็นหลกั จึงได้
ปลกูฝังให้ทกุหนว่ยงานมีความเข้าใจ และตระหนกัถึงสทิธิผู้ ป่วยตามคําประกาศสทิธิผู้ ป่วยและข้อพงึปฏิบตัิของผู้ ป่วยฉบบัใหม่  
ซึง่ออกและรับรองโดย 6 สภาวิชาชีพ ณ วนัท่ี 12 สงิหาคม พ.ศ. 2558 ดงันี ้ 

1. ผู้ ป่วยทุกคนมีสิทธิขัน้พืน้ฐานที่จะได้รับการรักษาพยาบาลและการดูแลด้านสุขภาพตามมาตรฐานวิชาชีพจาก           
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสขุภาพ โดยไมม่ีการเลอืกปฏิบตัิตามที่บญัญตัิไว้ในรัฐธรรมนญู 

2. ผู้ ป่วยที่ขอรับการรักษาพยาบาลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลที่เป็นจริงและเพียงพอเก่ียวกับการเจ็บป่วย การตรวจการ
รักษาผลดีและผลเสียจากการตรวจ การรักษาจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสขุภาพ ด้วยภาษาที่ผู้ ป่วยสามารถเข้าใจ   
ได้ง่าย เพื่อให้ผู้ ป่วยสามารถเลอืกตดัสนิใจในการยินยอมหรือไมย่ินยอม 

3. ให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสขุภาพปฏิบตัิตอ่ตน เว้นแตใ่นกรณีฉกุเฉิน อนัจําเป็นเร่งดว่นและเป็นอนัตรายตอ่ชีวิต  
4. ผู้ ป่วยที่อยูใ่นภาวะเสีย่งอนัตรายถึงชีวิตมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือรีบด่วนจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสขุภาพโดยทนัที 

ตามความจําเป็นแก่กรณี โดยไมต้่องคํานงึวา่ผู้ ป่วยจะร้องขอความช่วยเหลอืหรือไม่ 
5. ผู้ ป่วยมีสทิธิได้รับทราบช่ือ สกลุ และวิชาชีพของผู้ให้การรักษาพยาบาลแก่ตน 
6. ผู้ ป่วยมีสทิธิขอความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสขุภาพอื่นที่มิได้เป็นผู้ ให้การรักษาพยาบาลแก่ตน และมีสิทธิใน

การขอเปลี่ยนผู้ประกอบวิชาชีพด้านสขุภาพหรือเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ ทัง้นีเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสิทธิการ
รักษาของผู้ ป่วยที่มีอยู ่

7. ผู้ ป่วยมีสิทธิได้รับการปกปิดข้อมูลของตนเอง เว้นแต่ผู้ ป่วยจะให้ความยินยอมหรือเป็นการปฏิบตัิตามหน้าที่ ของผู้
ประกอบวิชาชีพด้านสขุภาพ เพื่อประโยชน์โดยตรงของผู้ ป่วยหรือตามกฎหมาย 

8. ผู้ ป่วยมีสทิธิได้รับทราบข้อมลูอยา่งครบถ้วนในการตดัสนิใจเข้าร่วม หรือถอนตวัจากการเป็นผู้ เข้าร่วม หรือผู้ถกูทดลอง
ในการทําวิจยัของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสขุภาพ 

9. ผู้ ป่วยมีสทิธิได้รับทราบข้อมลูเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลเฉพาะของตนท่ีปรากฏในเวชระเบียนเมื่อร้องขอตามขัน้ตอน
ของสถานพยาบาลนัน้ ทัง้นีข้้อมลูดงักลา่วต้องไมเ่ป็นการละเมิดสทิธิ หรือข้อมลูขา่วสารสว่นบคุคลของผู้อื่น  

 โดยบริษัทฯ ดําเนินการติดประกาศแสดงคําประกาศสทิธิผู้ ป่วยในจดุให้บริการทกุจุด ทกุชัน้ภายในโรงพยาบาลฯ เพื่อ
ผู้ รับบริการสามารถรับรู้ได้อย่างชดัเจน พร้อมกับการมุ่งเน้นจริยธรรมของผู้ ให้บริการ การดูแล และตอบสนองความต้องการ
ผู้ รับบริการด้วยความยินดี 
 

2.2 ด้านข้อมูลสารสนเทศ 
 บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในเร่ืองความลบัและความปลอดภยัทางด้านข้อมูลของผู้ ใช้บริการ ซึ่งข้อมูลทัง้หมดใน   
เวชระเบียนถือเป็นสารสนเทศทางสขุภาพชนิดหนึง่ และแตล่ะกระบวนการได้รับการจดัการท่ีดี โดยคํานึงถึงสิทธิขัน้พืน้ฐานและ
ประโยชน์ของผู้ใช้บริการเป็นหลกั โดยสามารถจําแนกประเภทของเวชระเบียนได้ดงันี ้

1.  เวชระเบียนในรูปแบบการบนัทึกในเอกสารและจัดทํารูปเล่มเป็นแฟ้มเวชระเบียน มีการกําหนดรูปแบบและ
กระบวนการโดยคณะกรรมการพฒันาระบบเวชระเบียน เร่ิมตัง้แต่ขัน้ตอนการจดัทําเวชระเบียนสําหรับผู้ ป่วยใหม่ทกุราย การ
กําหนดข้อมลูทีจํ่าเป็นในการใช้ประกอบการรักษาพยาบาล การให้บริการด้านต่างๆ ซึ่งข้อมลูที่บนัทึกมีความสําคญัเป็นอย่าง
มาก เช่น ข้อมูลพืน้ฐาน ข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์ ข้อมูลด้านการให้บริการทางการพยาบาล ข้อมูลการตรวจวินิจฉัยการให้
คําแนะนํารวมถึงการรักษาโดยแพทย์ เป็นต้น 
 2. เวชระเบียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Medical Record) บคุลากรผู้ ร่วมให้บริการทกุสว่นเป็นผู้บนัทึก
ข้อมลูเข้าระบบตามสิทธิและหน้าที่ ที่ได้กําหนดโดยคณะกรรมการพฒันาระบบเวชระเบียน คณะกรรมการสารสนเทศและผู้มี
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อํานาจที่เก่ียวข้องกําหนดข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการนําไปใช้ประโยชน์ต่อการให้บริการวางรูปแบบตามมาตรฐานอนัเป็นที่
ยอมรับ เช่น Hospital Accreditation (HA), ISO 9001, JCI เป็นต้น 

เป็นท่ีทราบดีวา่ข้อมลูทัง้หมดไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม มีความสําคญัต้องได้รับการกําหนดแนวทางที่ชดัเจนใน
การเข้าถึงข้อมูลผู้ ป่วยในเวชระเบียนทุกฉบบั บคุลากรโรงพยาบาลไทยนครินทร์ทกุระดบัได้รับทราบนโยบาย  และการปฏิบตัิ
ตามอยา่งเคร่งครัดเสมอมา 

เนื่องจากการพฒันาบริการด้านสขุภาพซึ่งเป็นหวัใจหลกัของธุรกิจ ปัจจยัที่สําคญัส่วนหนึ่งเกิดมาจากการใช้ข้อมูล
สารสนเทศภายในองค์กรอยา่งเป็นระบบ เพื่อให้นํามาซึง่การสนบัสนนุทางด้านการบริหารจดัการ และการดําเนินธุรกิจ เช่น การ
นําเสนอข้อมลูทางด้านสขุภาพผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ Mobile Application โดยมีจุดประสงค์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
สงูสดุตอ่ผู้ใช้บริการ รวมถึงการใช้ข้อมลูทางด้านสถิติเพื่อให้หน่วยงานสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการภายในได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ  ซึง่ปัจจบุนัอยูใ่นระหวา่งการศกึษาข้อมลูด้านประโยชน์ ผลลพัธ์ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ เพื่อป้องกนั
เหตกุารณ์อนัไมพ่งึประสงค์ในอนาคตอีกด้วย 
 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรในส่วนการด าเนินการและจัดการเวชระเบียน 

จะเห็นได้จากการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการการบริการด้านเวชระเบียนเสมอมา จากกระบวนสําคญัในแต่ละ
ขัน้ตอนจนนําไปสูก่ารวิเคราะห์และใช้ประโยชน์เป็นสารสนเทศที่มีประโยชน์อยา่งกว้างขวางตอบแทนสูส่งัคม เช่น โรงพยาบาล
ไทยนครินทร์ได้เข้าร่วมการรายงานสถานการณ์โรคระบาดที่พบมากขึน้ในปัจจุบนั โดยนําข้อมลูจากเวชระเบียนรวบรวมและ
จัดทําสถิตินําเสนอหน่วยราชการที่เก่ียวข้องร่วมกับหน่วยควบคุมโรคติดเชือ้ของโรงพยาบาลฯ ทําให้หน่วยงานราชการที่
เก่ียวข้องได้มีข้อมลูในการเข้าตรวจสอบและป้องกนัโรคในชุมชนที่พบการระบาด หรือให้การรักษาพยาบาลรวมถึงการติดตาม
เฝ้าระวงัผู้ติดเชือ้โรค เป็นต้น 
 การพฒันาระบบเวชระเบียนให้มีความทนัสมยัและสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลโดยผู้ ใช้บริการกรณีมีความจําเป็น 
ได้แก่ การขอข้อมลูทางระบบอิเลก็ทรอนิกส์ การสง่ต่อข้อมลูเพื่อการรักษาพยาบาลระหว่างโรงพยาบาล โดยคํานึงถึงความลบั
และความปลอดภยัของผู้ ป่วยเป็นสาํคญั ทําให้กระบวนการดแูลสขุภาพผู้ ป่วยทําได้รวดเร็วมากขึน้ โดยการสนบัสนนุข้อมลูทาง
การแพทย์ภายใต้การกําหนดแนวทางการปฏิบตัิที่ชดัเจนและรัดกมุ ทําให้ทัง้ผู้ ป่วยและผู้ให้บริการสขุภาพได้รับประโยชน์ร่วมกนั 
 นอกเหนือจากการคํานึงถึงสิทธิขัน้พื น้ฐานและความจํา เป็นตามคําประกาศสิทธิผู้ ป่วยโดยแพทยสภา                    
สภาการพยาบาล สภาเภสชักรรม และผู้ เก่ียวข้องอื่น ๆ แล้ว การรับผิดชอบต่อสงัคมด้านเวชระเบียนยงัคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมที่
เกิดจากกระบวนการทํางานที่ใช้กระดาษและส่วนประกอบในแฟ้มเวชระเบียนเป็นจํานวนมาก  ได้กําหนดแนวทางการ
ปฏิบตัิการทําลายเวชระเบียน เมื่อครบกําหนดกรณีขาดการติดต่อเกิน 5 ปี โดยวิธีย่อยกระดาษและนํากลบัมาใช้ใหม่ ทําให้
บริษัทฯ ได้เป็นสว่นหนึง่ ในการดแูลสิง่แวดล้อม รวมถึงลดการตดัไม้เพื่อผลติกระดาษได้ในทางอ้อม 
 

2.3 ด้านบุคลากร  
 บริษัทฯ ให้ความสาํคญัในการบริหารจดัการและพฒันาบคุลากรให้เป็นผู้มีจิตสํานึกที่ดีต่อสงัคมทัง้การเป็นผู้มีความรู้ 
ทกัษะ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เป็นผู้มีจิตบริการ ตลอดจนมุ่งสร้างประโยชน์ต่อสงัคม ผ่านการจัดอบรมให้ความรู้ และ
โครงการหรือกิจกรรมการทําความดีเพื่อสงัคม เช่น การจดัอบรมหลกัสตูรการอนรัุกษ์พลงังาน ความปลอดภยัด้านอาชีวอนามยั
และสิง่แวดล้อม การป้องกนัและควบคมุโรคติดเชือ้ หลกัสตูรการช่วยฟืน้คืนชีพ (Basic Life Support) เป็นต้น การจดักิจกรรม
สร้างประโยชน์ให้เกิดแก่สงัคมในด้านต่าง ๆ โดยไม่แสวงหาผลกําไร เช่น จดักิจกรรมให้บคุลากรดแูลผู้สงูอาย ุการมอบรางวลั
ให้แก่บคุลากรท่ีทําคณุงามความดีตอ่ผู้ใช้บริการและประชาชนทัว่ไป เป็นต้น 

 ความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรได้รับการดูแลจากคณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน (ENV) อย่างสมํ่าเสมอ การบาดเจ็บในงานของบคุลากรจะได้รับการวิเคราะห์ ทบทวน ปรับปรุง
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กระบวนการทํางานเพื่อการป้องกนัตอ่ไป ด้วยเหตนุีบ้คุลากรของบริษัทฯ จะได้รับการฝึกซ้อมแผนอพยพอคัคีภยัและแผน่ดินไหว
เพื่อความปลอดภยัของตนเองและผู้ ป่วยในทกุ ๆ ปี 
 
3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
 บริษัทฯ มุ่งสร้างให้บุคลากรทุกระดบัมีจิตสํานึกและเล็งเห็นถึงความสําคญัในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทัง้    
จดัให้มีการควบคมุภายในเพื่อป้องกนัทจุริตคอร์รัปชัน่และการให้หรือรับสนิบนในทกุรูปแบบ 
 
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 บริษัทฯ มีการเคารพและปฏิบตัิตามกฎหมายและหลกัจริยธรรมต่อบคุลากรทกุคนอย่างเท่าเทียมกนั ไม่เลือกปฏิบตัิ  
โดยการกําหนดนโยบายการดําเนินการตา่ง ๆ ดงันี ้

 ระบบการสรรหาและวา่จ้างสอดคล้องกบัการปฏิบตัิตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม ซึ่งรวมถึงการไมเ่ลอืกปฏิบตัิไมแ่บง่แยก 
กีดกัน อคติในการจ้างงาน เพื่อเป็นการเคารพสิทธิมนษุยชนรวมทัง้การไม่ใช้แรงงานเด็ก ซึ่งโรงพยาบาลฯ ได้มีการ
เปิดรับสมคัรงานไปยงัชมุชนใกล้เคียงรอบข้าง รวมทัง้ประสานงานไปยงัสาํนกังานเขตเพื่อสร้างงานให้แก่คนในชมุชน 

 ระบบการจ่ายคา่จ้างและค่าตอบแทน การลงโทษทางวินยั การคุ้มครองแรงงานหญิงตัง้ครรภ์ ได้ถกูดําเนินการอย่าง
ถกูต้องตามกฎหมาย เป็นธรรม และเทา่เทียมเสมอภาคกนั 

 การจดัจ้างคนพิการเข้าทํางาน แสดงถึงการเคารพสิทธิมนษุยชนและสนบัสนนุให้เกิดความก้าวหน้าทางสายอาชีพ
และความมั่นคงแก่ผู้พิการ โดยทางโรงพยาบาลฯ ได้ดําเนินการสนับสนุนอาชีพให้แก่ผู้พิการ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ รับ
โทรศพัท์เจ้าหน้าที่ประจําในหน่วยงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาลฯ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมทางด้านกายภาพ
และจิตใจเป็นสาํคญั 

 ให้ความมัน่คงในการทํางานแกบ่คุลากร นโยบายเน้นการจ้างงานให้เป็นบคุลากรประจํา (Long - Term Employment 
Job Security) 

 
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
 บริษัทฯ ให้ความสําคญัด้านการบริการไม่น้อยไปกว่าสว่นอื่น ๆ ดงัคติพจน์  “อบอุ่น มัน่ใจ ที่ไทยนครินทร์”   โดย       
มีแนวทางปฏิบตัิงาน ดงันี ้

 การบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว แมน่ยํา และถกูต้องในการให้การรักษาพยาบาลแก่ทกุชีวิต 

 ผู้บริหารลงพืน้ท่ีตรวจสอบการให้บริการตามหนว่ยงานตา่ง ๆ เป็นประจําทกุวนั 

 มีการสาํรวจความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ เพื่อนํามาปรับปรุงและพฒันาคณุภาพบริการ 

 มีระบบและหนว่ยงานบริหารจดัการและรับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ เพื่อนํามาแก้ไขและพฒันาคณุภาพการบริการ
ในทกุมิติ 

 จดัให้มีการสรรหาเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติรองรับผู้ ใช้บริการชาวต่างชาติ ให้ได้รับข้อมลูและรับการรักษาอย่างถกูต้อง 
ครบถ้วน 

 ระบบการเตือนนดัหมายให้ผู้ ป่วยได้รับการรักษาอยา่งตอ่เนื่อง และเพื่อติดตามประเมินผลการรักษา 

 การให้บริการรถพยาบาลที่มีมาตรฐาน เพื่อรองรับผู้ ป่วยวิกฤติฉกุเฉินทางด้านระบบหวัใจและหลอดเลือดสมองและ
ระบบประสาท 

 มีการบริหารจัดการหน่วยงานรักษาความปลอดภัยในเชิงรุก เพื่ ออํานวยความสะดวกต่อผู้ รับบริการอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ได้แก่ การให้บริการช่องจอดรถแก่คนพิการ  การส่งต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานในการบริการ   
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เข็นรถให้กับผู้ ป่วย การซ้อมการใช้อุปกรณ์ดบัเพลิงในหน่วยงานทกุวนัที่ 15 ของเดือน และการจดัให้มีระบบรักษา
ความปลอดภยัทัว่ทัง้บริเวณโรงพยาบาลฯ โดยการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV) อย่างทัว่ถึง รวมถึงการจดัเวรเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภยัทัง้ภายในและภายนอกอาคารตลอด 24 ชัว่โมง ให้ครอบคลมุทัว่บริเวณโรงพยาบาลฯ และจุดที่
ลบัสายตา เพื่อให้ผู้ รับบริการและบคุลากรทกุคนได้รับความปลอดภยัทัง้ด้านชีวิตและทรัพย์สนิ 
 

6. ความปลอดภยั อาชีวอนามัย สภาพสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
 บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภยัและสงัคม โดยเอือ้ต่อความปลอดภยัและความ
ผาสกุของบุคลากร ผู้ ป่วย และผู้มาเยือน ซึ่งได้กําหนดเป็นนโยบายและแผนปฏิบตัิการประจําปี ภายใต้การกํากับดูแลของ
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานของบริษัทฯ ตามข้อกําหนดของกฎหมาย
ประกอบด้วยตวัแทนจากฝ่ายระดบัผู้บงัคบับญัชาและลกูจ้าง ซึง่เป็นตวัแทนระดบัปฏิบตัิการ  โดยบริหารจดัการด้านโครงสร้าง
กายภาพ สิง่แวดล้อม และความปลอดภยั ภายใต้มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการ (ฉบบัเฉลิมพระเกียรติฯ 60 ปี) มาตรฐาน
ของสาํนกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กรุงเทพมหานคร ประเภทอาคารสงูและใหญ่พิเศษ และองค์กรภายนอกอื่น ๆ เป็นต้น 
ใช้เป็นกรอบในการวางแผน กํากบั และควบคมุ มีการนําข้อมลูสารสนเทศและตวัชีว้ดัมาใช้วิเคราะห์หาสาเหต ุเพื่อป้องกนัและ
แก้ไขเก่ียวกบัโครงสร้างทางกายภาพ สภาพแวดล้อม และความปลอดภยัที่สาํคญัอยา่งตอ่เนื่อง 
 
การก ากับติดตามการด าเนินงาน 
 6.1  ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและความปลอดภยั 

 จดัทําแผนการตรวจสอบอาคารสถานที่โดยหน่วยงานภายนอก ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากกรมโยธาธิการและ
หนว่ยงานภายในทกุ ๆ 1 ปี และปรับปรุงโครงสร้างอาคารสถานท่ีให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 และ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องเพื่อเป็นการยืนยนัและสร้างความมั่นใจให้กบัผู้ รับบริการ และผู้ปฏิบตัิงานว่าโครงสร้างอาคารมีความ
มัน่คงและปลอดภยั 

 มีการตรวจวดัด้านอาชีวอนามยั ตามพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในเร่ืองกฎกระทรวงด้าน
มาตรฐานการตรวจวดัความร้อน แสงสวา่ง และเสยีงภายในสถานประกอบการ 

 นโยบายด้านการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการสถาน
ประกอบกิจการสีขาวของสํานกังานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานคร และได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการ     
สขีาวตอ่เนื่อง 2 ปี ได้แก่ ปี 2558 และ 2559 สาํหรับปี 2560 อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของสาํนกังานดงักลา่ว 
 
 6.2 ด้านวัสดุและของเสียอันตราย 

 จดัทําคูม่ือการจดัเก็บและการจดัวสัดอุนัตราย เช่น ใบมีดและเข็ม ฯลฯ ดําเนินการอบรมในหวัข้อการป้องกนั
และควบคมุการติดเชือ้/การแยกขยะให้กบับคุลากรท่ีเก่ียวข้องในการดแูลผู้ ป่วยและฝ่ายเคหกรรมอยา่งตอ่เนื่อง 

 จดัทําคู่มือการป้องกันสารเคมี และจัดทําบญัชีสารเคมีที่ใช้ในโรงพยาบาลฯ มีการกําหนดแนวทางปฏิบตัิ
เก่ียวกบัการป้องกนั และจดัการความเสีย่งจากการทํางานจากสารเคมี 

 จดัทําคูม่ือแนวทางการป้องกนัการก่อเหตดุ้วยวตัถรุะเบิดในโรงพยาบาลฯ 
 6.3  ด้านภยัภาวะฉุกเฉินและอัคคีภยั 

 จดัให้มีการตรวจสอบอปุกรณ์ระบบดบัเพลงิทกุ 2 เดือน 

 มีการให้ความรู้ในเร่ืองการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัเบือ้งต้นทกุ 2 ปี สาํหรับบคุลากรใหม ่
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 มีการซ้อมอพยพหนีไฟประจําปี เพื่อให้บคุลากรได้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนกัถึงอนัตรายที่เกิดจาก
อคัคีภยัตลอดจนสามารถปฏิบตัิการตามแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยัได้เมื่อเกิดเหต ุ รวมถึงการค้นหาจุดอ่อนที่พบเพื่อจะได้
นําข้อมลูดงักลา่วไปใช้ในการพฒันาระบบป้องกนั และระงบัอคัคีภยัให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ 
 
 6.4  ด้านระบบสาธารณูปโภค 

 กําหนดแนวทางการใช้ระบบสาธารณปูโภคให้เหมาะสมเพื่อสอดคล้องกบัแผนการควบคมุการใช้พลงังาน
อยา่งเหมาะสม พร้อมคํานงึถึงการไมก่่อให้เกิดผลกระทบตอ่คณุภาพและการบริการท่ีดี 

6.5  ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 

 การสร้างเสริมสขุภาพบคุลากร (Health Promotion) บริษัทฯ มุง่เน้นให้บคุลากรมีสขุภาพแข็งแรงทัง้กายและ
ใจโดยให้การสนบัสนนุอย่างเต็มที่ในการดแูลสขุภาพของบคุลากร ด้วยการมอบสวสัดิการการตรวจสขุภาพบุคลากรประจํา ปี 
สวัสดิการรักษาพยาบาล การฉีดวัคซีนป้องกันโรค กิจกรรมชมรมกีฬา รวมถึงการจัดอุปกรณ์ในการป้องกันร่ างกายขณะ
ปฏิบตัิงาน (Personal Protection Equipment) 
 
 6.6   ด้านการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

 มีการบริหารจดัการระบบบําบดันํา้เสยีแบบ Sequence Batch Reactor (SBR) 

 การเปลีย่นระบบ Chiller โดยเลอืกใช้นํา้ยาที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

 สร้างความตระหนักรู้ภายในบริษัทฯ ด้านการลดปริมาณขยะ และเน้นการใช้ซํา้ ด้วยจิตสํานึกห่วงใย
สิง่แวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ 

 สร้างนิสยัและสง่เสริมวินยัในการทิง้ขยะให้ถกูประเภท 
 
7.   การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซ่ึงได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและผู้

มีส่วนได้เสีย 
 -ไมม่ี- 
 
8.    การร่วมกันพัฒนาชุมชนหรือสังคม  
 บริษัทฯ ตระหนกัถึงการมีสว่นร่วมและความรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม จึงมีการจดักิจกรรมส่งเสริมสขุภาพ
เพือ่ให้ความรู้แก่ประชาชนในละแวกใกล้เคียงและชมุชนให้สามารถนําความรู้ทางด้านสาธารณสขุไปพฒันาคณุภาพชีวิต ดแูล
คนในครอบครัวให้มีสขุภาพร่างกายแข็งแรงและหา่งไกลจากโรคภยัไข้เจ็บได้  
 การดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลฯ ให้การดูแลผู้สงูอายุมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยประเทศไทยในตอนนีไ้ด้เข้าสู่สงัคม
ผู้สงูอายแุล้ว การให้แนวทางและคําแนะนําทีถ่กูต้องเก่ียวกบัสขุภาพจะช่วยให้ผู้สงูอายสุามารถนําไปปฏิบตัิและดแูลตวัเอง เพื่อ
เป็นการช่วยลดภาระตอ่ครอบครัวและสงัคม โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จดักิจกรรมเสวนา “ความสุขในวัยสูงอายุ” โดยแพทย์
ผู้ เช่ียวชาญด้านจิตเวช โรงพยาบาลไทยนครินทร์  เพื่อให้ความรู้แก่บุคคลทัว่ไปที่พกัอาศยัอยู่ในบริเวณใกลเคียงและผู้สนใจ  
เข้ารับฟังความรู้และเข้ารับบริการตรวจวดัความหนาแน่นของมวลกระดกู รวมถึงสาธิตการออกกําลงักายสําหรับผู้สงูอายโุดย 
นกักายภาพบําบดั  
 ในสว่นของชมุชนใกล้เคียง โรงพยาบาลฯ ได้ออกหนว่ยเคลื่อนท่ีไปให้การตรวจรักษาเบือ้งต้นแก่ชมรมผู้สงูอายศุรัณจิต  
ซอยวชิรธรรมสาธิต 57 ภายใต้โครงการ “สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน” โดยให้บริการชั่งนํา้หนกั วดัสว่นสงู วดัไข้ ตรวจวดั
ความดนัโลหิต ตรวจเลือดที่ปลายนิว้ เพื่อดูภาวะเบาหวานและคอเลสเตอรอล ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก โดย
พยาบาลวิชาชีพและพบแพทย์เพื่อปรึกษาเร่ืองสขุภาพ 



 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1) 

 

45 

 การดูแลกลุ่มลูกค้าบริษัทคู่สัญญา เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้การแนะนําเก่ียวกบัการดูแลรักษาสขุภาพแก่กลุ่ม
ลกูค้าหลกักลุ่มหนึ่งของโรงพยาบาลไทยนครินทร์นอกเหนือไปจากลกูค้ากลุม่อื่น ๆ โดยที่มีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ ได้ไป
ออกหนว่ยภายใต้ กิจกรรม “สัปดาห์ความปลอดภยั (Safety Day)” เพื่อให้ความรู้ด้านสขุภาพ ให้บริการตรวจสขุภาพเบือ้งต้น 
พร้อมให้คําปรึกษาเร่ืองสขุภาพโดยพยาบาลวิชาชีพ 
 
9. กิจกรรมเพื่อสังคมและคุณภาพชีวิต 

  
 9.1 กิจกรรมภายนอก 
 „ โครงการ “สร้างเสริมสขุภาพในชุมชน” บริการตรวจสขุภาพเบือ้งต้นโดยทีมแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ ณ ชมรม
ผู้สงูอายศุรัณจิต (ซอยวชิรธรรมสาธิต 57) กรุงเทพฯ 
 „  กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ภายใต้โครงการ “ทําความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรําลึกสํานึก      
ในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ผู้ ที่มีสขุภาพแข็งแรง 
สมบรูณ์สามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ทกุ 3 เดือน ปีละ 4 ครัง้ เพราะคําวา่ “ให้ ไมส่ิน้สดุ” 
 „ โครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจรักษาพยาบาลให้กบั
ประชาชนที่มาร่วมงานทอดกฐิน ณ สาํนกัสงฆ์ทรัพย์สวนพล ูต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบรีุ บริการตรวจสขุภาพต่อเนื่องมากว่า 
5 ปี 
 „ คลนิิกลอยฟ้า ครัง้ที่ 15 งาน “คลินิกลอยฟ้า ครัง้ที่ 15” บริการตรวจสขุภาพเบือ้งต้น โดยให้บริการสถานีเบาหวาน 
และสถานีกระดกูและข้อ (โดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย) ให้กบัผู้ที่มาขอรับบริการ ณ สถานีรถไฟฟ้า บางนาไก่ในสายหมอก โครงการ ก.
 „ ไก่ในสายหมอก ณ ศนูย์การเรียนชมุชนบนพืน้ท่ีสงู บ้านห้วยเฮียะ ตําบลแมค่ง อําเภอแมส่ะเรียง จงัหวดัแมฮ่่องสอน 
บริการตรวจรักษาและมอบเงิน สิง่ของบริจาคเนื่องในวนัเด็กแหง่ชาติ 
 „ กิจกรรมบริษัทคู่สญัญา กิจกรรมสปัดาห์ความปลอดภยั (Safety Day) บริษัท คาโออินดสัเตรียล (ประเทศไทย) 
จํากดั บริการตรวจสขุภาพเบือ้งต้นพร้อมให้คําปรึกษาเร่ืองสขุภาพโดยพยาบาลวิชาชีพ 
 9.2 กิจกรรมภายใน 
 „ ถวายอาลัย โรงพยาบาลไทยนครินทร์นําโดยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บคุลากร และผู้ ใช้บริการร่วมถวาย
อาลยัแดพ่ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช ณ บริเวณชัน้ G เมื่อวนัท่ี 14 ตลุาคม 2559 
 „  “24 ปีแห่งความห่วงใย อบอุ่น มั่นใจ ที่ไทยนครินทร์” โดยขอร่วมเป็นสว่นหนึง่ในการสง่เสริมสขุภาพที่ดีให้กบั
ผู้ รักษ์สขุภาพโดยจดังานเสวนาให้ความรู้เก่ียวกบัโรคตา่ง ๆ ทกุวนัเสาร์ตลอดเดือนมิถนุายน 2560 ดงันี ้

- วนัเสาร์ที่ 3 มิถนุายน 2560 โรงพยาบาลฯ จดังานเสวนา “การรักษาด้วยแพทย์แผนจีน” โดย พญ. มกุดา              
เจริญเศรษฐมห (พญ.เฉิน เหวย่ หลงิ) แพทย์แผนจีน พร้อมให้บริการตรวจแมะโดยแพทย์แผนจีนและชิมยา
จีนเพื่อบํารุงสขุภาพ 

- วันเสาร์ที่  10 มิถุนายน 2560 โรงพยาบาลฯ จดังานเสวนา “ความสขุในวยัสงูอายุ” โดย นพ. ประเวช                    
ตนัติพิวฒันสกุล แพทย์ผู้ เช่ียวชาญด้านจิตเวช โรงพยาบาลไทยนครินทร์ พร้อมให้บริการตรวจวดัความ
หนาแนน่ของมวลกระดกู สาธิตพร้อมชิมอาหารเพื่อสขุภาพท่ีคดัสรรเมนโูดยนกัโภชนาการ รวมถึงสาธิตการ
ออกกําลงักายสาํหรับผู้สงูอายโุดยนกักายภาพบําบดั     

- วันเสาร์ที่  17 มิถุนายน 2560 โรงพยาบาลฯ จัดงานเสวนา “รู้ทันโรคต้อ” โดย พญ. ขนิษฐา                   
ตนัติสริิสมบรูณ์ แพทย์ผู้ เช่ียวชาญด้านจกัษุและหวัหน้าแผนกจกัษุ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ พร้อมทัง้สาระ
ความรู้เร่ือง “อาหารบํารุงสายตา” โดยคุณรัชรี แสงบุดดี นักโภชนบําบัด ในงานบริการถ่ายภาพ                 
จอประสาทตาด้วยเคร่ือง Fundus Camera   
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- วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 โรงพยาบาลฯ จดังานเสวนา  "รู้ทนั...ป้องกนัโรคสมองเสื่อม"  วิทยากรโดย 
นพ. คชา เรือนขวัญ และพญ. ประวีณา ดิเรกวัฒนชัย แพทย์ผู้ เช่ียวชาญด้านสมองและระบบประสาท 
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ พร้อมด้วยสาระความรู้เก่ียวกับ "อาหารบํารุงสมอง" โดยคุณธนาภรณ์ อุดร นกั
โภชนบําบดั และให้บริการทําแบบประเมินตรวจคดักรองภาวะสมองเสือ่มโดยพยาบาลวิชาชีพ 

 „ "Thainakarin Insure Love Open House" ครัง้ที่ 1 โดยโรงพยาบาลไทยนครินทร์เชิญผู้บริหารตวัแทนและตวัแทน
ประกนัชีวิตจากบริษัทประกนัชีวิตชัน้นําของประเทศเข้าร่วมงาน ภายในงานจดัให้มีการบรรยายให้ความรู้เร่ือง “รู้ป้องกนั รู้รักษา 
ห่างไกลโรคหัวใจ" โดย พญ.อัญชิสา วงศ์ชนะยุทธ อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน         
กบัคณะแพทย์ ผู้บริหาร พร้อมเยี่ยมชมศนูย์ตา่ง ๆ ของโรงพยาบาล อาทิ ศนูย์ตรวจสขุภาพ ศนูย์สมองและระบบประสาท และ
ศนูย์หวัใจ เมื่อวนัศกุร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 

 „ เมื่อวันที่  23 กรกฎาคม 2560 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จดัการบรรยายเร่ือง "โรคตบั...สญัญาณเตือนภยัที่คุณ   
ควรรู้"  โดย พญ. ประพิมพรรณ อําพนัทรัพย์ อายรุแพทย์ผู้ เช่ียวชาญด้านระบบทางเดินอาหารและตบั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 
เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบตัิตนเองให้ห่างไกลจากโรคตบั  พร้อมบริการตรวจสขุภาพเบือ้งต้นและ
ตรวจหาเชือ้และภมูิคุ้มกนัไวรัสตบัอกัเสบบี โดยมีผู้ให้ความสนใจร่วมงานเป็นจํานวนมาก 

 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

บริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อระบบการควบคุมภายในสําหรับทัง้ระดบับริหารและระดบัปฏิบตัิการ เพื่อป้องกนัควา ม
เสียหายที่อาจเกิดขึน้กบับริษัทฯ โดยรวม ครอบคลมุทัง้ด้านการเงิน การดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยงและการกํากบัดแูล
การปฏิบตัิงานให้สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์เก่ียวกบัการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงูสดุ การดแูลรักษาและป้องกนัทรัพย์สนิ
ลดความผิดพลาด การร่ัวไหลและการสญูหาย จดัให้มีการควบคมุดแูล และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนมุตัิ
การบนัทึกรายการ และการจดัเก็บดแูลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดลุและตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม
ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัมีการตรวจสอบภายในทางด้านการเงิน รวมถึงระบบการรายงานทางการเงิน ให้มีความถกูต้องเช่ือถือได้เพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบ ข้อบงัคบั กฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยจดัให้มีระบบการติดตามโดยผู้บริหารสายงานท่ีรับผิดชอบอยูเ่ป็นระยะ 

จากการประเมินของคณะกรรมการบริษัทร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2560 ได้ประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคมุภายในของบริษัท 6 องค์ประกอบในด้านตา่งๆ ซึง่มีความเช่ือมโยงกนั ดงันี ้
 
1. องค์กรและสภาพแวดล้อมของการควบคุม 

บริษัทฯ มีโครงสร้างบริหารองค์กรอยา่งเหมาะสม  มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชดัเจนมี
นโยบายส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรทุกระดับมี จิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบรู้ มีความ
รับผิดชอบให้ความสําคญัของระบบการควบคมุภายใน บคุลากรทกุคนทราบถึงบทบาท อํานาจ หน้าที่ และตระหนกัถึงความ
รับผิดชอบของตน ถือปฏิบตัิตามนโยบายและคูม่ือระเบียบวิธีปฏิบตัิงานอยา่งเคร่งครัด เพื่อให้มีการสอบทานและรายงานความ
เพียงพอของการควบคมุภายในรวมถึงการปฏิบตัิงานจริงวา่เป็นไปตามนโยบายที่กําหนดไว้อยูอ่ยา่งตอ่เนื่อง 

 
2. การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ มีการจัดตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้ อํานวยการแพทย์เป็นประธานคณะกรรมการโดย           
ตําแหนง่มีบทบาทหน้าที่ในการกําหนดนโยบายด้านความเสี่ยงและความปลอดภยั วางแผนกลยทุธ์ในการจดัการบริหารความ
เสี่ยงระดบัโรงพยาบาล  จดัให้มีระบบบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วยระบบการค้นหาความเสี่ยง ระบบการรายงานความ
เสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโรงพยาบาล การหาโอกาสพฒันา เฝ้าระวงัป้องกนั และการบริหารจดัการเมื่อมีความเสี่ยง 
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หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากบริการสุขภาพเกิดขึน้ ครอบคลุมถึงการจัดระบบสารสนเทศด้านความเสี่ยง การสร้าง
วฒันธรรมความปลอดภยัในองค์กร สง่เสริม สนบัสนุนเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงในระดบัโรงพยาบาล คณะกรรมการและ
หนว่ยงานเป็นไปอยา่งตอ่เนื่องและมปีระสทิธิภาพ  โดยมีการติดตามและประเมินผลเก่ียวกบัความเสีย่งอยา่งตอ่เนื่อง ซึง่เป็นไป
ตามมาตรฐานของสถาบนัรับรองคณุภาพของสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. (The Healthcare Accreditation 
Institute (Public Organization)) 

 
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

บริษัทฯ มีการกําหนดขอบเขต อํานาจหน้าที่และระดบัการอนมุตัิรายการ และวงเงินในการอนมุตัิของฝ่ายบริหารและมี
ระเบียบและวิธีปฏิบตัิกรณีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูไว้อย่างชดัเจน รวมทัง้มีการ
รายงานผลการดําเนินงานของฝ่ายบริหารตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็นวาระการประชมุอยา่งสมํ่าเสมอโดยกําหนดไว้เป็นประจํา
ทกุ 3 เดือน 

 
4.  ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

บริษัทฯ ได้จดัให้มีการพฒันาการควบคมุความปลอดภยัในการเข้าถึงข้อมลูและใช้งานระบบสารสนเทศ รวมถึงพฒันา
แผนงานทางด้านกระบวนการความปลอดภยัของข้อมลู โดยเฉพาะข้อมลูของผู้มาใช้บริการและข้อมลูของบคุลากรบริษัทด้วย
ความเหมาะสมและเป็นไปตามหลกัสากล  เช่น ข้อมลูในสว่นของเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Medical Record) ระบบงาน
บริหารบคุคล (Human Resources) ระบบงานเครือขา่ยในองค์กร (Network) รวมถึงการสาํรองข้อมลูสารสนเทศของระบบงาน
ตา่ง ๆ  โดยมีจดุประสงค์เพื่อให้เกิดเสถียรภาพในการบริหารจดัการความเสีย่งตอ่ระบบสารสนเทศในรูปแบบตา่ง ๆ ฯลฯ 

บริษัทฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงระบบบริการทางด้านสารสนเทศ ยกตัวอย่างเช่น การปรับปรุงสญัญาณความเร็ว
อินเตอร์เน็ตเพื่อให้สามารถตอบสนองตอ่ปริมาณของผู้มาใช้บริการที่มีเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง และรองรับกบัปริมาณการเรียกใช้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยอยู่ในขัน้ตอนของการปรับปรุงชุดอุปกรณ์กระจายสญัญาณ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้ทําการ
ปรับปรุงระบบการพิมพ์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและในขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังสามารถ
ประหยดัคา่ใช้จ่ายจากการปรับปรุงระบบการพิมพ์ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

ทัง้นี ้ ในภาพรวมของระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลูนัน้อยู่ในทิศทางของการพฒันาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การ
ใช้ประโยชน์จากข้อมลูสารสนเทศโดยผู้บริหารและคณะทํางานสามารถดําเนินการได้อยา่งมีประสทิธิผลและประสทิธิภาพสงูสดุ 

 
5.  ด้านระบบการติดตาม 

บริษัทฯ  จดัให้มีการประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงาน ความเสี่ยงและตวัชีว้ดัการดําเนินงานของบริษัทฯ อย่าง
สมํ่าเสมอรวมทัง้จัดให้มีการดําเนินการบริหารความเสี่ยง และวิเคราะห์หาสาเหตุตัวชี ว้ดัที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายในการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ เพื่อนําไปดําเนินการแก้ไขตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นไว้ในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจําปี 2560 
 
6. การตรวจสอบภายใน  

คณะกรรมการตรวจสอบได้แตง่ตัง้ นางสาววิยดารัตน์ สนิธาราจิรฐา ดํารงตําแหน่งผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบการปฏิบตัิ
ตามระเบียบและกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ จบปริญญาตรีสาขาการบญัชีมหาวิทยาลยัรามคําแหงและ Mini MBA 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เคยดํารงตําแหน่งผู้จัดการฝ่ายบญัชี บจม.โรงพยาบาลไทยนครินทร์ และมีประสบการณ์ด้านการ
ตรวจสอบภายในในธุรกิจโรงพยาบาลเป็นระยะเวลามากว่า 20 ปี  มีความเข้าใจในกิจการและการดําเนินงานของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่าผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบการปฏิบตัิตามระเบียบ มีความเหมาะสมที่จะปฎิบตัิหน้าที่ดงักลา่ว
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ทัง้นี ้การพิจารณาและอนมุตัิแต่งตัง้ถอดถอนโยกย้ายผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบการปฏิบตัิตามระเบียบของบริษัทฯ จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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12. รายการระหว่างกัน 
 

ในระหวา่งปี 2560 และ ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 บริษัทฯ มีรายการระหวา่งกนัและมียอดคงเหลอืกบับคุคลที่
อาจมีความขดัแย้ง ปรากฏตามงบการเงิน และหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 6  
 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
การทํารายการระหว่างกันเป็นความจําเป็นและสมเหตุสมผลของการทํารายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุของ

บริษัทฯ และถือว่าเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไป และบริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนในราคาที่ยุติธรรม ทัง้นี ้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นในการทํารายการไว้แล้วข้างต้น 

 
มาตรการและขัน้ตอนการท ารายการระหว่างกัน 
บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ 

หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด 
ทัง้นี ้ รายการระหว่างกันที่กรรมการหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งในส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งอันใดกับบริษัทฯ     
บุคคลนัน้ ๆ ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมตัิการทํารายการนัน้ ๆ เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับการพิจารณายกเว้นตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  หรือตาม
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535  ทัง้นี ้ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ได้มีการกําหนดในเร่ืองการเข้าทํารายการที่เก่ียว
โยงกนั และการได้มาหรือการจําหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทฯ ไว้แล้วอยา่งชดัเจน 

  
นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
บริษัทฯ ได้วางนโนบายการทํารายการระหว่างกันในอนาคต โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจําเป็นและ

ความสมเหตสุมผลของการเข้าทํารายการและเป็นประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ  ไม่ว่าจะพิจารณาจากราคาตลอดจนเง่ือนไข
ความเหมาะสมการทํารายการตามธุรกิจปกติ   ทัง้นี ้บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับความ
จําเป็น ความสมเหตุสมผลว่าเป็นไปตามลกัษณะธุรกิจปกติ โดยอาจจะพิจารณาเปรียบเทียบกบัราคาที่เกิดขึน้จริงกบับุคคล 
ภายนอกสําหรับนโยบายการกําหนดการทํารายการระหว่างกัน เช่น รายการเงินกู้ ยืมจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กระทําตอ่เมื่อบริษัทฯ มีความจําเป็นทางการเงิน และไม่อาจหาแหลง่เงินกู้ที่ให้กู้ ในเง่ือนไขการกู้ที่ดีกว่าการกู้จาก
บคุคลที่เก่ียวโยงกนัได้ หรืออตัราดอกเบีย้ที่ไมส่งูกวา่อตัราดอกเบีย้ตลาดทัว่ไป เป็นต้น   

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่ารายการระหว่างกันบางรายการในปัจจุบันจะยังคงเกิดขึน้อย่างต่อเนื่องในอนาคต 
เนื่องจากการดงักลา่วถือเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ ได้แก่ รายการการคํา้ประกนัโดยนายจตพุร สหินาทกถากลุ เป็นการคํา้ประกนั
วงเงินกู้ เบิกเกินบัญชี และการคํา้ประกันการออกตัว๋สญัญาใช้เงินตามเง่ือนไขของธนาคารกําหนด นอกจากนี ้  ยังมีการคํา้
ประกนัการชําระคา่ไฟฟ้าซึง่ถือเป็นการให้ความช่วยเหลอืแก่บริษัทฯ 
 

มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน 
บริษัทฯ มีข้อกําหนดที่ชดัเจนเก่ียวกับรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ใน

ข้อบงัคบับริษัทฯ โดยกําหนดให้กรรมการหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งมีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
อนัใด ไมม่ีสทิธิออกเสยีงอนมุตัิในเร่ืองนัน้ ๆ  ซึง่เป็นไปตามข้อบงัคบั  ประกาศ  หรือคําสัง่ของตลาดหลกัทรัพย์และตามกฎหมาย 
นอกจากนี ้ บริษัทฯ กําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเก่ียวกับความจําเป็นและความเหมาะสมของการทํา
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รายการและให้บริษัทฯ ทําการเผยแพร่สารสนเทศที่เก่ียวข้องให้เป็นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
รวมถึงการเปิดเผยรายละเอียดของรายการในงบการเงินประจํางวดและรายงานประจําปีของบริษัทฯ 

 ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทฯ จะจดัหา
ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักลา่ว เพื่อประกอบการตดัสินใจของ
คณะกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วแตก่รณี 
 
ณ วนัท่ี 31 กรกฏาคม 2560 และ 2559  บริษัทฯ  มีรายการระหวา่งกนั ดงัตอ่ไปนี ้ 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
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13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 
ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร 

รายได้ 

ผลการดําเนินงานสําหรับรอบปีบญัชี 2560 ตัง้แต่วนัที่ 1 สิงหาคม 2559  ถึงวนัที่ 31 กรกฏาคม 2560  บริษัทฯ          
มีรายได้รวม 1,989.72 ล้านบาท โดยเป็นรายได้คา่รักษาพยาบาลจํานวน 1,950.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.01 ของรายได้
รวม โดยบริษัทฯ มีรายได้รวมเพิ่มขึน้จํานวน 73.86 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.86 เมื่อเทียบกบัปี 2559 เป็นผลมาจาก
การเพิ่มขึน้ของรายได้ผู้ ป่วยนอกเพิ่มขึน้ 42.93 ล้านบาท เพิ่มขึน้เป็นร้อยละ 3.89 บาท และรายได้ผู้ ป่วยในเพิ่มขึน้ 20.32     
ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.60 รายได้คา่รักษาพยาบาลเพิ่มขึน้จากการเปิดคลินิกเฉพาะทางทกุสาขาและความซบัซ้อนของโรค 
ที ่มากขึน้ 

รายได้คา่รักษาพยาบาลผู้ ป่วยใน (IPD) และผู้ ป่วยนอก(OPD) สาํหรับปี 2558  2559 และ 2560 แสดงได้ดงันี ้ 
  

 
 

ทัง้นี ้ในปี 2560 ลกูค้าสว่นใหญ่ของโรงพยาบาลฯ เป็นลกูค้าสญัชาติไทย โดยกลุม่ลกูค้ากลุม่ใหญ่เป็นกลุม่ลกูค้าชําระ
เงินเอง กลุม่ประกนัและคูส่ญัญา ซึง่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี เนื่องจากทําเลที่ตัง้ของโรงพยาบาลฯ อยูใ่กล้แหลง่ชมุชน ประกอบ
กบัช่ือเสยีงของโรงพยาบาลฯ ในด้านเฉพาะทาง   

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีรายได้อื่น ได้แก่ ดอกเบีย้รับจากเงินลงทนุ  รายได้ค่าเช่า ซึ่งมีสดัสว่นรายได้อื่นต่อรายได้รวม
คิดเป็นร้อยละ 1.99 
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ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล 
ในปี  2560 บริษัทฯ  มีต้นทนุค่ารักษาพยาบาล (รวมค่าเสื่อมราคาและตดัจําหน่าย) จํานวน  1,434.19  ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 

2559 จํานวน 56.59 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.1 ซึ่งเพิ่มขึน้เป็นไปในทิศทางเดียวกับการเพิ่มขึน้ของรายได้ค่ารักษา 
พยาบาล  ทัง้นี ้ต้นทนุที่ปรับตวัสงูขึน้ เกิดจากการปรับตวัสงูขึน้ของต้นทนุค่าธรรมเนียมบคุลากรทางการแพทย์   จากนโยบาย
ของโรงพยาบาลฯ ที่ให้มีแพทย์เฉพาะทางทกุสาขาเพื่อให้การวินิจฉยัและรักษาถกูต้องแม่นยํา ต้นทนุบคุลากรในโรงพยาบาลฯ 
และค่าเสื่อมราคาเคร่ืองมือแพทย์และสว่นปรับปรุงอาคารอนัเนื่องมาจากการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาพยาบาล
และความทนัสมยัของบริการทางการแพทย์ 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมจํานวน 193.20 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 2559 จํานวน 6.47       
ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.5 สว่นใหญ่มาจากการปรับเงินเดือนประจําปีและคา่ตอบแทนของบคุลากร รวมถึงสวสัดิการของ
บคุลากร 
 
ภาษีเงนิได้ 

ในปี 2560 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ จํานวน 71.73 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้จากปี 2559 จํานวน 2.25 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.2  เป็นผลจากกําไรสทุธิจากการดําเนินงานท่ีเพิ่มขึน้ โดยอตัราภาษีเงินได้นิติบคุคลในปี 2560 และ 2559 อยู่ที่
อตัราร้อยละ 20  
 
ก าไรขาดทุน 
 

 
 

บริษัทฯ มีอตัราการเติบโตของรายได้รวมที่ดี คิดเป็นร้อยละ 3.9 และมีอตัราเติบโตของกําไรสทุธิ คิดเป็นร้อยละ 3.0 
เมื่อเทียบกับปี 2559 ดงัเหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัคงยึดถือนโยบายเน้นมาตรฐานการรักษาที่มีคุณภาพ        
ในราคาที่ยตุิธรรม 
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ฐานะการเงนิ 
ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 กรกฏาคม 2560 แสดงได้ดงันี ้

 
  
 รายละเอียดของสนิทรัพย์สรุปได้ดงันี ้
                                                                                                                                               (หนว่ย: ล้านบาท) 

 
 
ณ วนัที่ 31 กรกฏาคม 2560 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จํานวน 129.05 ล้านบาท ประกอบด้วย   

เงินสด จํานวน 5.27 ล้านบาท และเงินฝากธนาคาร จํานวน 123.78 ล้านบาท 
ณ วนัที่ 31 กรกฏาคม 2560  บริษัทฯ มีเงินลงทุนชั่วคราวจํานวน 610.71 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2559 จํานวน 

141.28 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีนโยบายนําเงินสดรับที่เกิดจากการดําเนินงานไปลงทุนในเงินฝากประจํากบัสถาบนัการเงิน    
และกองทนุเปิด 
 ณ วนัท่ี 31 กรกฏาคม 2560  บริษัทฯ มีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น จํานวน 127.40 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้จากปี 2559 
จํานวน 23.75 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 22.9 โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึน้จากลูกหนีก้ารค้าสุทธิ ซึ่งสมัพันธ์กับยอดรายได้               
ที่เพิ่มสงูขึน้ 
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รายละเอียดของลกูหนีก้ารค้า ณ วนัท่ี 31 กรกฏาคม 2559 2558 และ 2557 แสดงได้ดงันี ้

 
 
 เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายการบริหารจดัการหนีท้ี่ เข้มงวด จํานวนวนัในการเก็บหนีอ้ยู่ในระดบั 20 วนัเปลี่ยนแปลง
จากปีก่อนเพิ่มขึน้ 2 วนั พิจารณาสดัส่วนของลกูหนีก้ารค้าแล้ว พบว่าลกูหนีก้ว่าร้อยละ 56.8 เป็นลกูหนีท้ี่ยงัไม่ครบกําหนด
ชําระ และมีลกูหนีท้ี่ค้างชําระมากกว่า 12 เดือน เพียงร้อยละ 1.9 ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายตัง้สํารองค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู
สําหรับลูกหนีท้ี่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้  โดยพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินในอดีตและอายุหนี ้โดย ณ วันที่ 31 
กรกฏาคม 2560 บริษัทฯ บนัทกึคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจํานวน 2.95 ล้านบาทแล้ว 

ณ วนัท่ี 31 กรกฏาคม 2560 บริษัทฯ มีสนิค้าคงเหลอืจํานวน 26.09 ล้านบาท แบง่เป็นยาและเวชภณัฑ์จํานวน 22.51 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 86.27 และวสัดอุื่น ๆ จํานวน 3.58 ล้านบาท  
 ณ วนัท่ี 31 กรกฏาคม 2560 บริษัทฯ มีเงินฝากระยะยาวกบัสถาบนัการเงินจํานวน 169.20 ล้าน โดยมีอตัราดอกเบีย้
ร้อยละ 1.50 ถึง 2.00 ตอ่ปี 
 ณ วนัที่ 31 กรกฏาคม 2560 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ จํานวน 524.01 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีการ
ลงทุนในเคร่ืองมือทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง  เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการให้บริการและรองรับโอกาสในการเติบโตในอนาคต  
โดยในปีบญัชี 2560 มีมลูค่าเงินลงทนุเป็นจํานวน 70.10 ล้านบาท ทัง้นี ้บริษัทฯ มีค่าเสื่อมราคาในระหว่างปี จํานวน 88.24 
ล้านบาท 
 

 
 
 อตัราผลตอบแทนของสินทรัพย์ถาวรและอตัราผลตอบแทนของสินทรัพย์ ปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 54.03 และ 23.93 
ซึง่ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับโอนท่ีดินมาในปี 2559 ทําให้มลูคา่สนิทรัพย์ถาวรสงูขึน้ 
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หนีส้ิน 
รายละเอียดของหนีส้นิ ณ วนัท่ี 31 กรกฏาคม 2560 2559 และ 2558 สรุปได้ดงันี ้

                      (หนว่ย: ล้านบาท) 

 
 

ณ วนัที่ 31 กรกฏาคม 2560 บริษัทฯ มีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นจํานวน 133.95 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 
จํานวน 0.17 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.1 เนื่องจากมีการควบคุมสินค้าคงเหลือได้ดีขึน้ ทําให้ปริมาณการสัง่ซือ้ยา            
และเวชภณัฑ์ลดลงในช่วงไตรมาสสดุท้าย 
 ณ วนัที่ 31 กรกฏาคม 2560 บริษัทฯ มีค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่ายจํานวน 67.97 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2559 
จํานวน 4.61 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.3 ซึง่เพิ่มขึน้เป็นไปในทิศทางเดียวกบัการเพิ่มขึน้ของรายได้คา่รักษาพยาบาล 

ณ วนัท่ี 31 กรกฏาคม 2560 บริษัทฯ มีภาษีเงินได้ค้างจ่ายจํานวน 29.90 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2559 จํานวน 1.36 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.8 ซึ่งเพิ่มขึน้เป็นไปในทิศทางเดียวกบักําไรสทุธิที่เพิ่มขึน้ โดยอตัราภาษีเงินได้ สําหรับปี 2560 
และ 2559 อยูใ่นอตัราร้อยละ 20 

ณ วนัท่ี 31 กรกฏาคม 2560 บริษัทฯ มีสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานจํานวน 53.80 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก
ปี 2559 จํานวน 7.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 16.2 เป็นการตัง้สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 

 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัที่  31 กรกฏาคม 2560  2559 และ 2558 มีจํานวน 1,320.49 ล้านบาท จํานวน 
1,146.90 ล้านบาท และจํานวน 973.97 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ่งเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องจากกําไรเบ็ดเสร็จที่เพิ่มสงูขึน้สทุธิด้วย
เงินปันผลจ่ายระหวา่งปี 
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สภาพคล่อง 
             (หนว่ย: ล้านบาท) 

 
  
 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัที่ 31 กรกฏาคม 2560 และ 2559 จํานวน 129.05 ล้านบาท และ
จํานวน 106.25 ล้านบาท ตามลาํดบั โดยในปี 2560 มีรายละเอียดการได้มาและการนําไปใช้ของกระแสเงินสด ดงันี ้

- บริษัทฯ มีเงินสดรับสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 379.72 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จํานวน 3.19 ล้านบาท  

- บริษัทฯ มีเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทนุจํานวน 239.92  ล้านบาท จากเงินสดจ่ายซือ้ อปุกรณ์เคร่ืองมือแพทย์ และ

ทรัพย์สิน จํานวน 77.56 ล้านบาท ส่วนกระแสเงินสดรับเกิดจากดอกเบีย้รับ จํานวน 10.01 ล้านบาท และรับจากการ

จําหนา่ยอปุกรณ์ 1.51 ล้านบาท 

- บริษัทฯ มีเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 117.00  ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผลประจําปี 
 

บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงนิในแต่ละปีดังนี ้

  
 ณ วนัท่ี 31 กรกฏาคม  2560 และ 2559 บริษัทฯ มีอตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่กบั 3.85 เทา่ และ 3.15 เทา่ ตามลาํดบั 

ซึง่เป็นอตัราสว่นท่ีคอ่นข้างสงู แสดงถึงศกัยภาพในการชําระภาระผกูพนัได้เป็นอยา่งดี 

ณ วนัที่ 31 กรกฏาคม  2560 และ 2559 บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย เท่ากับ 20 วนั และ 18 วนั ซึ่งเป็น
อตัราสว่นท่ีคอ่นข้างน้อย แสดงถึงนโยบายการจดัเก็บหนีท้ี่มีความเหมาะสม 

ณ วนัที่ 31 กรกฏาคม  2560 และ 2559 บริษัทฯ มีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย เท่ากบั 7 วนั และ 8 วนั ตามลําดบั       
ซึง่แสดงให้เห็นถึงการบริหารสนิค้าคงเหลอืได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

ณ วนัที่ 31 กรกฏาคม  2560 และ 2559 บริษัทฯ มีระยะเวลาจ่ายชําระหนี ้เท่ากบั 21 วนั และ 20 วนั ตามลําดบั       
ซึง่แสดงให้เห็นถึงการความสามารถในการจ่ายชําระหนีแ้ละเพิ่มความนา่เช่ือถือจากคูค้่า 
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โครงสร้างเงนิทุน 

 บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินท่ีแข็งแกร่งจากอตัราส่วนหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 กรกฏาคม 2560 และ 
2559 อยู่ที่  0.22 เท่า และ 0.24 เท่า อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยงัคงนโยบายจดัการและควบคมุโครงสร้างทางการเงินที่รัดกุม โดย
ยงัคงรักษาอตัราสว่นทางการเงินและสภาพคลอ่งในระดบัท่ีเหมาะสม 
 
ภาระผูกพันด้านหนีส้ิน  

ณ วนัที่ 31 กรกฏาคม 2560 บริษัทฯ มีภาระผูกพนัเก่ียวกับสญัญาเช่าที่ดินกับสภากาชาดไทย เพื่อสร้างอาคาร
โรงพยาบาล ซึง่จะหมดสญัญาในปี 2561 ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการเจรจาตอ่สญัญาเชา่และภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาบริการ โดย
ภาระผกูพนัของบริษัทฯ แสดงได้ดงันี ้
                                                                                                                                               (หนว่ย: ล้านบาท) 

 
 
ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานในอนาคต 
 
ความต้องการการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึน้ 

บริษัทฯ มีความเช่ือมั่นว่า ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จากความต้องการการ
รักษาพยาบาลทัง้ในประเทศและต่างประเทศที่เพิ่มขึน้ อนัเป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้ต่อหวั และการที่ประชาชนให้
ความสาํคญักบัการรักษาพยาบาล และประชากรผู้สงูอายเุพิ่มขึน้จะทําให้โรงพยาบาลฯ มีผู้ ป่วยมากขึน้ 

 
ศักยภาพของท าเล ที่ตัง้ 

ด้วยทําเลที่ตัง้ของโรงพยาบาลฯ ที่อยูริ่มถนนบางนา-ตราด อยูใ่กล้แหลง่ชมุชน และนิคมอตุสาหกรรม ท่ีมีการขยายตวั
อยา่งตอ่เนื่อง  เป็นผลให้กลุม่ลกูค้าเพิ่มมากขึน้  เนื่องจากลกูค้าสว่นใหญ่ของโรงพยาบาลฯ เป็นกลุม่ระดบักลาง โรงพยาบาลฯ 
จึงยดึมัน่ในนโยบายให้บริการการรักษาพยาบาลท่ีดีที่สดุ ในราคายตุิธรรม และดแูลผู้ ป่วยดจุญาติมิตร  
 
การเพิ่มศักยภาพของคลินิกเฉพาะทาง 

ปัจจุบนั โรคภยัต่าง ๆ มีความซบัซ้อนมากขึน้ และประชากรเองสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการแพทย์มากขึน้  ดงันัน้
โรงพยาบาลฯ จําเป็นต้องเพิ่มศักยภาพการรักษาพยาบาลโรคที่ซบัซ้อน โดยทีมแพทย์ที่มีความเช่ียวชาญ เฉพาะทาง และ
เคร่ืองมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ประกอบกับบุคลากรที่มีประสบการณ์และความพร้อมในการรองรับความต้องการ               
การรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึน้ เห็นได้จากปริมาณคนไข้ที่มาใช้บริการในคลินิกเฉพาะทางที่เปิดแล้วมีปริมาณมากขึน้ ได้แก่         
ศนูย์สมองและระบบประสาท ศนูย์หวัใจ เป็นต้น  
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15.  งบการเงนิ 
 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จํากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นและงบ
กระแสเงินสดสาํหรับปีสิน้สุดวันเดียวกัน และหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที่สาํคญั  

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2560 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี
สิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จํากัด (มหาชน) โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความ
รับผิดชอบของผู้ สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก บริษัทฯ ตาม
ข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ ในสว่นที่เก่ียวข้องกบัการ
ตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบใุนข้อกําหนดนัน้ด้วย ข้าพเจ้าเช่ือว่า
หลกัฐานการสอบบญัชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ คือ เร่ืองตา่งๆ ท่ีมีนยัสาํคญัที่สดุตามดลุยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นําเร่ืองเหลา่นีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้นี ้ข้าพเจ้าไมไ่ด้แสดงความเห็นแยกตา่งหากสาํหรับเร่ืองเหลา่นี  ้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตามความรับผิดชอบที่ได้กลา่วไว้ในสว่นของความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินใน
รายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกับเร่ืองเหล่านีด้้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่
ออกแบบมาเพื่อตอบสนองตอ่การประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน ผลของ
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเร่ืองเหลา่นีด้้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่อ
งบการเงินโดยรวม 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาํหรับแตล่ะเร่ืองมีดงัตอ่ไปนี ้

การรบัรู้รายได ้

รายได้จากกิจการโรงพยาบาลถือเป็นบญัชีที่สาํคญัตอ่งบการเงิน เนื่องจากมีจํานวนเงินคอ่นข้างสงู คิดเป็นประมาณร้อยละ 98 
ของยอดรายได้รวม และรายได้จากกิจการโรงพยาบาลมีหลายองค์ประกอบ ได้แก่ รายได้จากการขายยาและเวชภณัฑ์ รายได้
คา่บริการทางการแพทย์ รายได้คา่ห้องผู้ ป่วย เป็นต้น รวมถึงมีสว่นลดสาํหรับคูส่ญัญาตา่ง ๆ โดยเง่ือนไขที่ระบไุว้ในสญัญาที่ทํา
กบัคูส่ญัญามีความหลากหลาย ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีความเสีย่งเก่ียวกบัมลูคา่และระยะเวลาในการรับรู้รายได้ 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ โดยการประเมินระบบสารสนเทศและทดสอบระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ 
ที่เก่ียวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้ รับผิดชอบ ทําความเข้าใจและเลือกตวัอย่างเพื่อทดสอบการปฏิบัติตามการ
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ควบคมุที่บริษัทฯ ออกแบบไว้ นอกจากนีข้้าพเจ้าได้สุม่ตวัอย่างรายการขายและบริการที่เกิดขึน้ในระหว่างปีเพื่อตรวจสอบกบั
เอกสารประกอบรายการขายและบริการ สุม่สง่หนงัสอืยืนยนัยอดลกูหนีก้ารค้า และตรวจตดัยอดการรับรู้รายได้ ประกอบกบัได้
วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมลูบญัชีรายได้แบบแยกยอ่ย (Disaggregated data) วิเคราะห์อตัราสว่นของรายได้ที่สาํคญั กบัข้อมลู
ในอดีตและในกลุม่อตุสาหกรรม เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึน้ของรายการขายและบริการตลอดรอบระยะเวลาบญัชี 
โดยเฉพาะรายการบญัชีที่ทําผา่นใบสาํคญัทัว่ไป  

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผู้สอบบญัชีที่แสดงอยู่ในรายงานนัน้ ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กบัข้าพเจ้าภายหลงัวนัที่ในรายงานของผู้สอบ
บญัชีนี ้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลมุถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลกัษณะการให้ความเช่ือมัน่ใน
รูปแบบใด ๆ ตอ่ข้อมลูอื่นนัน้ 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เก่ียวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอา่นและพิจารณาวา่ข้อมลูอื่นนัน้มีความขดัแย้งที่มี
สาระสําคญักับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม ่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อา่นรายงานประจําปีของบริษัทฯ ตามที่กลา่วข้างต้น และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนั
เป็นสาระสําคญั ข้าพเจ้าจะสื่อสารเร่ืองดงักลา่วให้ผู้มีหน้าที่ในการกํากบัดแูลทราบเพื่อให้มีการดําเนินการแก้ไขที่เหมาะสม
ตอ่ไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงนิ 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านีโ้ดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาวา่จําเป็นเพื่อให้สามารถจดัทํางบการเงินที่ปราศจากการ
แสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจดัทํางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯ ในการดําเนินงานตอ่เนื่อง การเปิดเผยเร่ือง
ที่เก่ียวกบัการดําเนินงานตอ่เนื่องในกรณีที่มีเร่ืองดงักลา่ว และการใช้เกณฑ์การบญัชีสาํหรับกิจการที่ดําเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่
ผู้บริหารมีความตัง้ใจที่จะเลกิบริษัทฯ หรือหยดุดําเนินงานหรือไมส่ามารถดําเนินงานตอ่เนื่องอีกตอ่ไปได้ 

ผู้มีหน้าที่ในการกํากบัดแูลมีหน้าที่ในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง

ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบ

บญัชีซึง่รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด้่วย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตสุมผลคือความเช่ือมั่นในระดบัสงูแตไ่มไ่ด้เป็นการรับประกนั

วา่การปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัที่มีอยู่

ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์อย่าง

สมเหตสุมผลได้วา่รายการท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ ใช้งบ

การเงินจากการใช้งบการเงินเหลา่นีใ้นการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าใช้ดลุยพินิจและการสงัเกต

และสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบและข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานดงัตอ่ไปนีด้้วย 
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 ระบแุละประเมินความเสีย่งที่อาจมีการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจาก

การทจุริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหลา่นัน้ และได้

หลกัฐานการสอบบญัชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบ

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด 

เนื่องจากการทจุริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู การ

แสดงข้อมลูที่ไมต่รงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

 ทําความเข้าใจเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสม

กบัสถานการณ์ แตไ่มใ่ช่เพื่อวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นตอ่ความมีประสทิธิผลของการควบคมุภายในของบริษัทฯ 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีและการ

เปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารจดัทํา 

 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับกิจการที่ดําเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและสรุปจาก

หลกัฐานการสอบบญัชีที่ได้รับวา่มีความไมแ่นน่อนที่มีสาระสาํคญัที่เก่ียวกบัเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตใุห้

เกิดข้อสงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่ความสามารถของบริษัทฯ ในการดําเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่า  

มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคญั ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสงัเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผย

ข้อมลูที่เก่ียวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผยดงักลา่วไมเ่พียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลง

ไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้อยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้ สอบบัญชีของข้าพเจ้า   

อยา่งไรก็ตาม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้บริษัทฯ ต้องหยดุการดําเนินงานตอ่เนื่องได้ 

 ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องตลอดจนประเมิน
วา่งบการเงินแสดงรายการและเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้โดยถกูต้องตามที่ควรหรือไม ่ 

 รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัข้อมลูทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในบริษัทฯ เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การ
ควบคมุดแูล และการปฏิบตัิงานตรวจสอบบริษัทฯ ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบแตเ่พียงผู้ เดียวตอ่ความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สือ่สารกบัผู้มีหน้าที่ในการกํากบัดแูลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมี
นยัสําคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนยัสําคญัในระบบการควบคมุภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกํากบัดแูลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกบัความเป็น
อิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกํากับดแูลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเร่ืองอื่นซึ่งข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลที่
บคุคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกนัไม่ให้ข้าพเจ้าขาด
ความเป็นอิสระ 

 

จากเร่ืองทัง้หลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนยัสําคญัที่สดุในการตรวจสอบงบ
การเงินในงวดปัจจบุนัและกําหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหลา่นีไ้ว้ในรายงานของผู้สอบบญัชี เว้น
แตก่ฎหมายหรือข้อบงัคบัห้ามไมใ่ห้เปิดเผยเร่ืองดงักลา่วตอ่สาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่
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ควรสือ่สารเร่ืองดงักลา่วในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดงักลา่วสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ที่ผู้มีสว่นได้เสยีสาธารณะจะได้จากการสือ่สารดงักลา่ว 

ผู้สอบบญัชีที่รับผิดชอบงานสอบบญัชีและการนําเสนอรายงานฉบบันีค้ือ นางสาวกมลทิพย์  เลศิวิทย์วรเทพ 

 

 

 
 
กมลทิพย์ เลศิวิทย์วรเทพ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4377 
 
บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั 
กรุงเทพฯ: 14 กนัยายน 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1) 

 

65 

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1) 

 

66 

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 
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บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 
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บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 
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บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 
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บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 
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บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 กรกฎาคม 2560  

1. ข้อมูลทั่วไป 

 บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตัง้และมีภูมิลําเนาในประเทศไทย 
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจหลกัในการประกอบกิจการโรงพยาบาล โดยมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนตัง้อยู่เลขที่ 345 ถนนบางนา-ตราด 
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงนิ 

 งบการเงินนีจ้ัดทําขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดในพระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง
รายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าลงวันท่ี 28 กันยายน 2554 ออกตามความใน
พระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปล
จากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี ้

 งบการเงินนีไ้ด้จดัทําขึน้โดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดิมเว้นแตจ่ะได้เปิดเผยเป็นอยา่งอื่นในนโยบายการบญัชี 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจบุนัและที่จะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียดดงันี ้

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 บริษัทฯ  ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบบัใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีซึ่งมี
ผลบงัคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบตัิ  มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึน้ เพื่อให้มีเนือ้หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคําและคําศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผู้ ใช้มาตรฐาน 
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วมาถือปฏิบตัินีไ้มม่ีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัตอ่งบการเงินของบริษัทฯ  

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบตัิทางบญัชีฉบบัใหม่จํานวนหลายฉบบั ซึ่งมีผลบงัคบัใช้
สาํหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่ว
ได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึน้เพื่อให้มีเนือ้หาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยสว่น
ใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคําและคําศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตัิทางการบญัชีกบัผู้ใช้มาตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุง และแนวปฏิบตัิทางบญัชีฉบบัใหมจ่ะไมม่ีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัตอ่งบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบตัิ 

4. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

4.1   การรับรู้รายได้ 

รายไดค่้ารกัษาพยาบาล 
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รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยสว่นใหญ่ประกอบด้วยรายได้ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องพกั ค่ายา โดยจะบนัทึก
เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการหรือจําหนา่ยแล้ว 

รายไดค่้าเช่า 

รายได้คา่เช่ารับรู้ตามระยะเวลาตลอดอายขุองสญัญาเช่า  

ดอกเบีย้รบั 

ดอกเบีย้รับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานงึถึงอตัราผลตอบแทนที่แท้จริง 

รายไดอื้น่ 

รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง 

4.2 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทนุระยะสัน้ท่ีมีสภาพคลอ่งสงู ซึง่ถึง
กําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไมเ่กิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีได้มาและไมม่ีข้อจํากดัในการเบิกใช้ 

4.3  เงนิลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมลูค่ายตุิธรรม การเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมของหน่วยลงทนุซึ่งคํานวณ
จากสนิทรัพย์สทุธิของหนว่ยลงทนุถกูบนัทกึในสว่นของกําไรหรือขาดทนุ  

เมื่อมีการจําหนา่ยเงินลงทนุ ผลตา่งระหวา่งสิง่ตอบแทนสทุธิที่ได้รับกบัมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุจะถกูบนัทกึในสว่น
ของกําไรหรือขาดทนุ 

4.4 ลูกหนีก้ารค้าและค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

ลกูหนีก้ารค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ บันทึกค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูสําหรับผลขาดทุน
โดยประมาณที่อาจเกิดขึน้จากการเก็บเงินจากลกูหนีไ้ม่ได้ ซึ่งโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการ
วิเคราะห์อายหุนี ้

4.5 สินค้าคงเหลือ 

สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีเข้าก่อนออกก่อน) หรือมูลค่าสทุธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ซึ่ง
มลูคา่สทุธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหกัด้วยคา่ใช้จ่ายที่จําเป็นในการขาย 

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา 

ที่ดินแสดงมลูค่าตามราคาทนุ อาคารและอปุกรณ์แสดงมลูค่าตามราคาทุนหกัค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผ่ือการด้อยค่า
ของสนิทรัพย์ (ถ้ามี)  

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดงันี ้
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บริษัทฯ บนัทึกค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงาน โดยไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและ
สนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้างและติดตัง้ 

บริษัทฯ ตดัรายการที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ออกจากบญัชี เมื่อจําหนา่ยสนิทรัพย์หรือคาดวา่จะไมไ่ด้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากการใช้หรือการจําหนา่ยสนิทรัพย์ รายการผลกําไรหรือขาดทนุจากการจําหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในสว่นของกําไร
หรือขาดทนุเมื่อบริษัทฯตดัรายการสนิทรัพย์นัน้ออกจากบญัชี 

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

บริษัทฯ บนัทกึต้นทนุเร่ิมแรกของสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนตามราคาทนุ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก สินทรัพย์ไม่มีตวัตนแสดง
มลูคา่ตามราคาทนุหกัคา่ตดัจําหนา่ยสะสมและคา่เผ่ือการด้อยคา่สะสม (ถ้ามี) ของสนิทรัพย์นัน้  

บริษัทฯ ตดัจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จํากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสนิทรัพย์นัน้ และจะประเมินการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ดงักลา่วเมื่อมีข้อบ่งชีว้่าสินทรัพย์นัน้เกิดการด้อยค่า 
บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตดัจําหนา่ยและวิธีการตดัจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนดงักลา่วทกุสิน้ปีเป็นอย่าง
น้อย คา่ตดัจําหนา่ยรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายในสว่นของกําไรหรือขาดทนุ 

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนที่มีอายกุารให้ประโยชน์จํากดัมีดงันี ้

 อายุการให้ประโยชน์ 

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 10 ปี 

4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ  
ควบคมุไมว่า่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยูภ่ายใต้การควบคมุเดียวกนักบับริษัทฯ 

นอกจากนีบุ้คคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งทําให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสําคญั กรรมการหรือพนกังานของ
บริษัทฯ ที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคมุการดําเนินงานของบริษัทฯ 
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4.9 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สญัญาเช่าที่ดินที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้ เช่าถือเป็นสญัญาเช่า
ดําเนินงาน จํานวนเงินที่จ่ายตามสญัญาเช่าดําเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในสว่นของกําไรหรือขาดทนุตามวิธีเส้นตรง
ตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

4.10   การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทําการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ของบริษัทฯ หากมี
ข้อบง่ชีว้า่สนิทรัพย์ดงักลา่วอาจด้อยคา่ บริษัทฯ รับรู้ขาดทนุจากการด้อยคา่ในสว่นของกําไรหรือขาดทนุ เมื่อมลูค่าที่คาด
ว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์นัน้ ทัง้นีมู้ลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง
มลูคา่ยตุิธรรมหกัต้นทนุในการขายของสนิทรัพย์หรือมลูคา่จากการใช้สนิทรัพย์แล้วแตร่าคาใดจะสงูกวา่  ในการประเมิน
มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯ ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และ
คํานวณคิดลดเป็นมลูคา่ปัจจบุนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบนั
ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสีย่งซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กําลงัพิจารณาอยู่  ในการประเมินมลูค่า
ยตุิธรรมหกัต้นทนุในการขาย บริษัทฯ ใช้แบบจําลองการประเมินมลูค่าที่ดีที่สดุซึ่งเหมาะสมกบัสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึง
จํานวนเงินท่ีกิจการสามารถจะได้มาจากการจําหน่ายสินทรัพย์หกัด้วยต้นทนุในการจําหน่าย โดยการจําหน่ายนัน้ผู้ซือ้
กบัผู้ขายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปลีย่นและสามารถตอ่รองราคากนัได้อยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผู้ที่ไมม่ี
ความเก่ียวข้องกนั 

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชีท้ี่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทนุจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวด
ก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯ จะประมาณมลูค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นัน้ และจะกลบัรายการผลขาดทุน
จากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กําหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภาย
หลงัจากการรับรู้ผลขาดทนุจากการด้อยค่าครัง้ลา่สดุ  โดยมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึน้จากการกลบัรายการผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ในงวดก่อน ๆ บริษัทฯ จะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทนุจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยงัสว่นของกําไร
หรือขาดทนุทนัที 

4.11 เงนิตราต่างประเทศ 

บริษัทฯ แสดงงบการเงินเป็นสกลุเงินบาท ซึง่เป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดําเนินงานของบริษัทฯ 

รายการที่เป็นเงินตราตา่งประเทศแปลงคา่เป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนีส้ินที่เป็น
ตวัเงินซึง่อยูใ่นสกลุเงินตราตา่งประเทศได้แปลงคา่เป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน  

กําไรและขาดทนุท่ีเกิดจากการเปลีย่นแปลงในอตัราแลกเปลีย่นได้รวมอยูใ่นการคํานวณผลการดําเนินงาน 

4.12 ผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน คา่จ้าง โบนสั และเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมเป็นคา่ใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 
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โครงการสมทบเงิน 

บริษัทฯ และพนกังานได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนกังานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ
จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สนิทรัพย์ของกองทนุสาํรองเลีย้งชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จ่าย
สมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชีพบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ของพนกังาน  

บริษัทฯ มีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนกังานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเงิน
ชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสําหรับพนักงาน นอกจากนัน้ บริษัทฯ  จัดให้มีโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนกังาน ได้แก่ โครงการเงินรางวลัการปฏิบตัิงานครบกําหนดระยะเวลา 

บริษัทฯ คํานวณหนีส้ินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ของพนกังาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้ เช่ียวชาญอิสระได้
ทําการประเมินภาระผกูพนัดงักลา่วตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

ผลกําไรหรือขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจาก
งานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 

ผลกําไรหรือขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ
พนกังานจะรับรู้ทนัทีในสว่นของกําไรหรือขาดทนุ 

4.13 ประมาณการหนีส้ิน 

 บริษัทฯ จะบนัทกึประมาณการหนีส้นิไว้ในบญัชีเมื่อภาระผกูพนัซึง่เป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดีตได้เกิดขึน้แล้ว และมี
ความเป็นไปได้คอ่นข้างแนน่อนวา่บริษัทฯ จะเสยีทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลือ้งภาระผกูพนันัน้ และบริษัทฯ 
สามารถประมาณมลูคา่ภาระผกูพนันัน้ได้อยา่งนา่เช่ือถือ  

4.14  ภาษีเงนิได้ 

 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน 

 บริษัทฯ บนัทกึภาษีเงินได้ปัจจบุนัตามจํานวนที่คาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจากกําไร
ทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 บริษัทฯ บนัทกึภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกตา่งชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพย์และหนีส้ิน ณ วนั
สิน้รอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีเก่ียวข้องนัน้ โดยใช้อตัราภาษีที่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัสิน้
รอบระยะเวลารายงาน  

 บริษัทฯ รับรู้หนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกตา่งชัว่คราวที่ต้องเสยีภาษีทกุรายการ แตรั่บรู้สนิทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอการตดับญัชีสาํหรับผลแตกตา่งชัว่คราวที่ใช้หกัภาษี รวมทัง้ผลขาดทนุทางภาษีที่ยงัไมไ่ด้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ จะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หกั
ภาษีและผลขาดทนุทางภาษีที่ยงัไมไ่ด้ใช้นัน้ 
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 บริษัทฯ จะทบทวนมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทุกสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะทําการ
ปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ จะไม่มีกําไรทางภาษีเพียงพอต่อการนํา
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทัง้หมดหรือบางสว่นมาใช้ประโยชน์ 

 บริษัทฯ จะบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยตรงไปยงัสว่นของผู้ ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึน้เก่ียวข้องกบัรายการที่ได้
บนัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของผู้ ถือหุ้น  

4.15  การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มลูค่ายตุิธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนีส้ินให้ผู้อื่น
โดยรายการดงักลา่วเป็นรายการท่ีเกิดขึน้ในสภาพปกติระหวา่งผู้ซือ้และผู้ขาย (ผู้ ร่วมในตลาด) ณ วันท่ีวดัมลูคา่  บริษัทฯ 
ใช้ราคาเสนอซือ้ขายในตลาดที่มีสภาพคลอ่งในการวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินซึ่งมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่เก่ียวข้องกําหนดให้ต้องวดัมลูค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรม   ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคลอ่งสําหรับ
สินทรัพย์หรือหนีส้ินที่มีลกัษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ  จะ
ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่
สามารถสงัเกตได้ที่เก่ียวข้องกบัสนิทรัพย์หรือหนีส้นิท่ีจะวดัมลูคา่ยตุิธรรมนัน้ให้มากที่สดุ  

 ลาํดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรมที่ใช้วดัมลูค่าและเปิดเผยมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินในงบการเงินแบ่งออกเป็น
สามระดบัตามประเภทของข้อมลูที่นํามาใช้ในการวดัมลูคา่ยตุิธรรม ดงันี ้

 ระดบั 1  ใช้ข้อมลูราคาเสนอซือ้ขายของสนิทรัพย์หรือหนีส้นิอยา่งเดียวกนัในตลาดที่มีสภาพคลอ่ง 

 ระดบั 2 ใช้ข้อมลูอื่นท่ีสามารถสงัเกตได้ของสนิทรัพย์หรือหนีส้นิ ไมว่า่จะเป็นข้อมลูทางตรงหรือทางอ้อม 

 ระดบั 3 ใช้ข้อมลูที่ไมส่ามารถสงัเกตได้ เช่น ข้อมลูเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึน้  

 ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะประเมินความจําเป็นในการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรม
สาํหรับสนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีถืออยู่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมลูคา่ยตุิธรรมแบบเกิดขึน้ประจํา 

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ 

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ        
ในเร่ืองที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนีส้่งผลกระทบต่อจํานวนเงินท่ีแสดงในงบ
การเงินและต่อข้อมลูที่แสดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึน้จริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้  
การใช้ดลุยพินิจและการประมาณการที่สาํคญัมีดงันี ้

 ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี ้ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุน        
ที่คาดว่าจะเกิดขึน้จากลกูหนีแ้ต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหนีท้ี่คงค้างและสภาวะ
เศรษฐกิจที่เป็นอยูใ่นขณะนัน้ เป็นต้น 

 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

 ในการประเมินมลูค่ายตุิธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินที่บนัทึกในงบแสดงฐานะการเงินที่ไม่มีการซือ้ขายในตลาดและ 
ไมส่ามารถหาราคาได้ในตลาดซือ้ขายคลอ่ง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดลุยพินิจในการประเมินมลูค่ายตุิธรรมของเคร่ืองมือทาง
การเงินดงักลา่ว โดยใช้เทคนิคและแบบจําลองการประเมินมลูค่า ซึ่งตวัแปรที่ใช้ในแบบจําลองได้มาจากการเทียบเคียง
กบัตวัแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคํานึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต (ทัง้ของธนาคารฯ และคู่สญัญา) สภาพคลอ่ง ข้อมลู



 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1) 

 

77 

ความสมัพนัธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมลูค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่
เก่ียวข้องกบัตวัแปรที่ใช้ในการคํานวณ อาจมีผลกระทบต่อมลูค่ายตุิธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการ
เปิดเผยลาํดบัชัน้ของมลูคา่ยตุิธรรม 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา 

 ในการคํานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอปุกรณ์ ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องทําการประมาณอายกุารให้ประโยชน์และ
มลูคา่คงเหลอืเมื่อเลกิใช้งานของอาคารและอปุกรณ์ และต้องทบทวนอายกุารให้ประโยชน์และมลูค่าคงเหลือใหม่หากมี
การเปลีย่นแปลงเกิดขึน้ 

 นอกจากนี ้ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องสอบทานการด้อยคา่ของที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทนุ
จากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นัน้ ในการนีฝ่้ายบริหาร
จําเป็นต้องใช้ดลุยพินิจที่เก่ียวข้องกบัการคาดการณ์รายได้และคา่ใช้จ่ายในอนาคตซึง่เก่ียวเนื่องกบัสนิทรัพย์นัน้ 

 สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 บริษัทฯ จะรับรู้สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสาํหรับผลแตกตา่งชัว่คราวที่ใช้หกัภาษีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง
แน่ว่าบริษัทฯ จะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวนัน้ ในการนี  ้ฝ่ายบริหาร
จําเป็นต้องประมาณการวา่บริษัทฯ ควรรับรู้จํานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีเป็นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณา
ถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดวา่จะเกิดในอนาคตในแตล่ะช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

 หนีส้ินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนกังาน 
ประมาณขึน้ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึง่ต้องอาศยัข้อสมมติฐานตา่ง ๆ ในการประมาณการนัน้ เช่น อตัราคิดลด 
อตัราการขึน้เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลีย่นแปลงในจํานวนพนกังาน เป็นต้น 

 คดีฟ้องร้อง 

 บริษัทฯ มีหนีส้นิท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการถกูฟ้องร้องเรียกคา่เสยีหาย ซึง่ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุยพินิจในการประเมินผลของ
คดีที่ถกูฟ้องร้องแล้วและเช่ือมัน่วา่จะไมม่ีความเสยีหายเกิดขึน้จึงไมไ่ด้บนัทกึประมาณการหนีส้ินดงักลา่ว ณ วนัสิน้รอบ
ระยะเวลารายงาน  
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6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 ในระหวา่งปี บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สาํคญักบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั รายการธุรกิจดงักลา่วเป็นไปตามเง่ือนไข
ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกนัระหวา่งบริษัทฯ และบคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกนัเหลา่นัน้ ซึง่เป็นไปตามปกติธุรกิจ
โดยสามารถสรุปได้ดงันี ้ 
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ยอดคงค้างระหวา่งบริษัทฯ และกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงันี ้ 

         

  

 

7. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด  

 

 ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 เงินฝากออมทรัพย์มีอตัราดอกเบีย้ระหวา่งร้อยละ 0.10 ถึง 1.48 ตอ่ปี (2559:  ร้อยละ 0.10  
ถึง 1.25 ตอ่ปี) 
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8.  เงนิลงทุนชั่วคราว   

8.1     ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 และ 2559 เงินลงทนุชัว่คราวประกอบด้วยรายการดงัตอ่ไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

8.2 รายการเปลีย่นแปลงของบญัชีเงินลงทนุชัว่คราวในหลกัทรัพย์เพื่อค้าสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 และ 2559 
สรุปได้ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 
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10.  สินค้าคงเหลือ 

 

11. เงนิฝากระยะยาวกับสถาบันการเงนิ 

ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม  2560 เงินฝากระยะยาวกบัสถาบนัการเงินมีอตัราดอกเบีย้ระหว่างร้อยละ 1.50 ถึง 2.00 ต่อปี (2559: 
ร้อยละ 1.95 ถึง 2.25 ตอ่ปี) 
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12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

(หนว่ย: พนับาท) 
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(หนว่ย: พนับาท) 
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ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯมีอปุกรณ์และเคร่ืองมือจํานวนหนึง่ซึง่ตดัคา่เสือ่มราคาหมดแล้วแตย่งัใช้งานอยู่ มลูคา่ตาม
บญัชีก่อนหกัคา่เสือ่มราคาสะสมของสนิทรัพย์ดงักลา่วมีจํานวนเงินประมาณ 459.40 ล้านบาท (2559: 409.19 ล้านบาท)  

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนซึง่เป็นคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดงันี ้

 
 

 

 

 

 

\ 
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14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 

 

15.  ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จํานวนเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซึง่เป็นเงินชดเชยพนกังานเมื่อออกจากงานและเงินรางวลัการปฏิบตัิงาน
ครบกําหนดระยะเวลาแสดงได้ดงันี ้
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คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นสว่นของกําไรหรือขาดทนุแสดงได้ดงันี ้ 

 

 

 

 

 

 

  

บริษัทฯ คาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจํานวนประมาณ 4.18 ล้านบาท 
(2559: 1.42 ล้านบาท) 

 ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2560 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํา้หนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานของบริษัทฯ 
ประมาณ 23 ปี (2559: 23 ปี) 

 

 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปได้ดงันี ้

 

 

 

 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ณ 
วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดงันี ้
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16. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใต้บทบญัญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี
สว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสาํรองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนี ้
จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้  ใน
ปัจจบุนั บริษัทฯ ได้จดัสรรสาํรองตามกฏหมายไว้ครบถ้วนแล้ว 

17. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 รายการคา่ใช้จ่ายแบง่ตามลกัษณะประกอบด้วยรายการคา่ใช้จ่ายที่สาํคญัดงัตอ่ไปนี  ้

 

 

18. ภาษีเงนิได้ 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดงันี ้

 

 

 

 



  

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1) 

 

88 

จํานวนภาษีเงินได้ที่เก่ียวข้องกบัสว่นประกอบแต่ละสว่นของกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 กรกฎาคม 2560 
และ 2559 สรุปได้ดงันี ้

 

  

 รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหวา่งกําไรทางบญัชีกบัคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้แสดงได้ดงันี ้

 

  

 สว่นประกอบของสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีประกอบด้วยรายการดงัตอ่ไปนี ้
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19. ก าไรต่อหุ้น 

 กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานคํานวณโดยหารกําไรสาํหรับปี (ไมร่วมกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจํานวนถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกัของหุ้น
สามญัที่ออกอยูใ่นระหวา่งปี 

20.  เงนิปันผล 

 

21.  ข้อมูลส่วนงานด าเนินงาน 

 ข้อมลูสว่นงานดําเนินงานท่ีนําเสนอนีส้อดคล้องกบัรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอํานาจตดัสินใจสงูสดุด้านการดําเนินงาน
ได้รับและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสนิใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัสว่นงานและประเมินผลการดําเนินงาน
ของสว่นงาน ทัง้นีผู้้มีอํานาจตดัสนิใจสงูสดุด้านการดําเนินงานของบริษัทคือคณะกรรมการบริหาร 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดําเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจโรงพยาบาลและดําเนินธุรกิจในเขต
ภมูิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบตัิงานของสว่นงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทนุจากการ
ดําเนินงาน ซึง่วดัมลูคา่โดยใช้เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในการวดักําไรหรือขาดทนุจากการดําเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน 
ดังนัน้รายได้ กําไรจากการดําเนินงานและสินทรัพย์ทัง้หมดที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงาน
ดําเนินงานและเขตภมูิศาสตร์แล้ว 

ในปีสิน้สดุวนัที่ 31 กรกฎาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ ไม่มีรายได้จากลกูค้ารายใดที่มีมลูค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 10 
ของรายได้ของกิจการ 

22. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 บริษัทฯ และพนกังานได้ร่วมกนัจดทะเบียนจดัตัง้กองทนุสาํรองเลีย้งชีพตามพระราชบญัญตัิกองทนุสํารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 
ซึง่ประกอบด้วยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 2 ของเงินเดือน กองทนุ
สาํรองเลีย้งชีพนีบ้ริหารโดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุทิสโก้ จํากดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานในกรณีที่ออกจากงานตาม
ระเบียบวา่ด้วยกองทนุของบริษัทฯ ในระหวา่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯ รับรู้เงินสมทบดงักลา่วเป็นคา่ใช้จา่ยใน
สว่นของกําไรหรือขาดทนุจํานวน 3.14 ล้านบาท (2559: 2.99 ล้านบาท) 

 

 



  

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1) 

 

90 

23. ภาระผูกพันและหนีส้ินที่อาจเกิดขึน้  

 23.1  ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด าเนินงาน 

 บริษัทฯ ได้เข้าทําสญัญาเช่าดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัการเช่าที่ดิน เพื่อสร้างอาคารโรงพยาบาลซึง่สญัญาเช่ามีระยะเวลา 30 ปี  
เร่ิมตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 2531 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 ซึ่งในเดือนเมษายน 2549 ผู้ ให้เช่าได้โอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน
ดงักลา่วให้แก่สภากาชาดไทย เมื่อครบกําหนดเวลาเช่าตามสญัญาแล้ว บริษัทฯ มีสทิธิขอตอ่สญัญาได้อีกครัง้ละไม่น้อยกว่า 5 ปี 
โดยบริษัทฯ ต้องแจ้งความประสงค์ตอ่สภากาชาดไทยก่อนครบกําหนดสญัญาไมน้่อยกวา่ 1 ปี  

บริษัทฯ มีจํานวนเงินขัน้ตํ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใต้สญัญาเช่าดําเนินงานท่ีบอกเลกิไมไ่ด้ ดงันี  ้

 

 23.2   ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ 

 บริษัทฯ มีจํานวนเงินขัน้ตํ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใต้สญัญาบริการดงันี  ้

 
 23.3   ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯ มีภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทนุจํานวนเงินประมาณ  14.0 ล้านบาท (2559: 36.7 ล้าน
บาท) ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัซือ้เคร่ืองมือทางการแพทย์ 

23.4  การค า้ประกัน 

ก. ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯ มีสญัญาวงเงินเบิกเกินบญัชีกับธนาคารพาณิชย์จํานวน 21.5 ล้านบาท (2559 : 
21.5 ล้านบาท) คํา้ประกนัโดยกรรมการของบริษัทฯ และวงเงินสาํหรับเงินกู้ยมืระยะสัน้กบัธนาคารพาณิชย์จํานวน 10.0 ล้านบาท 
(2559: 10.0 ล้านบาท) คํา้ประกนัโดยกรรมการของบริษัทฯ พร้อมที่ดินและสิง่ปลกูสร้างของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

ข. ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯ มีหนงัสือคํา้ประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯ เหลอือยูเ่ป็นจํานวน 
4.8 ล้านบาท (2559: 5.2 ล้านบาท) ซึง่เก่ียวเนื่องกบัการคํา้ประกนัการใช้ไฟฟ้าตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ  
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24.  คดีฟ้องร้อง 

 เมื่อวนัที่ 10 ตลุาคม 2555  บริษัทฯ และทนัตแพทย์ผู้ทําการรักษาได้ถูกผู้ ใช้บริการเป็นโจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดี   ที่
บริษัทฯให้บริการรักษาพยาบาล เป็นจํานวนเงินประมาณ 155.5 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.50 ต่อปี นบัจากวนัฟ้อง
จนกว่าจะชําระเสร็จสิน้ ทัง้นีบ้ริษัทฯ และทันตแพทย์ผู้ทําการรักษาพยาบาล เห็นว่ามิได้กระทําผิดตามฟ้อง จึงได้มีการ
พิจารณายื่นคําให้การตอ่สู้คดี  

 เมื่อวนัที่ 13 กุมภาพนัธ์ 2557 ศาลชัน้ต้นมีคําพิพากษาให้บริษัทฯ และทนัตแพทย์ผู้ทําการรักษา ร่วมกนัชดใช้ค่าเสียหาย
จํานวนเงิน 3.1 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.50 ตอ่ปี นบัจากวนัฟ้องจนกวา่จะชําระเสร็จสิน้ 

 เมื่อวนัที่ 30 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯ ได้อุทธรณ์คดัค้านคําพิพากษาของศาลชัน้ต้น ซึ่งเมื่อวนัที่ 29 กรกฎาคม 2558 ศาล
อทุธรณ์ได้พิพากษากลบัให้ยกฟ้องของโจทก์  

 ต่อมาเมื่อวนัที่ 25 กนัยายน 2558 โจทก์ได้ยื่นคําร้องขออนญุาตฎีกาและยื่นฎีกาต่อศาลฎีกา ซึ่งเมื่อวนัที่ 15 สิงหาคม 2560 
ศาลฎีกาได้มีคําสัง่ไมอ่นญุาตให้ฎีกา ยกคําร้อง และไม่รับฎีกาของโจทก์ ดงันัน้จึงถือว่าคดีถึงที่สดุให้ยกฟ้องของโจทก์ตามคํา
พิพากษาของศาลอทุธรณ์แล้ว 

25. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

 25.1  นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษัทฯ ตามที่นิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผย
ข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลกูหนีก้ารค้าและ
ลกูหนีอ้ื่น เงินฝากระยะยาวกบัสถาบนัการเงินและเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัเคร่ืองมือ
ทางการเงินดงักลา่ว และมีนโยบายในการบริหารความเสีย่งดงันี ้

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 

 บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือที่เก่ียวเนื่องกบัลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น  ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนีโ้ดยการ
กําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือที่เหมาะสม ดงันัน้  บริษัทฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็น
สาระสําคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากนี ้การให้สินเช่ือของบริษัทฯ ไม่มีการกระจุกตวัเนื่องจากบริษัทฯ มีฐานของลกูค้าที่
หลากหลายและมีอยู่จํานวนมากราย จํานวนเงินสงูสดุที่บริษัทฯ อาจต้องสญูเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของ
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษัทฯ มีความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ที่สาํคญัอนัเก่ียวเนื่องกบัเงินฝากกบัสถาบนัการเงิน อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์และหนีส้ิน
ทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบีย้ที่ปรับขึน้ลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบีย้คงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอตัราตลาดใน
ปัจจบุนั ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้จึงอยูใ่นระดบัตํ่า 
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สินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงนิที่ส าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย้ได้ ดังนี ้        
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอยู่ในระดบัตํ่าเนื่องจากรายการค้าโดยส่วนใหญ่เป็นสกุลเงิน
บาท 

 25.2  มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

 เนื่องจากเคร่ืองมือทางการเงินสว่นใหญ่ของบริษัทฯ จดัอยูใ่นประเภทระยะสัน้หรือมีอตัราดอกเบีย้ใกล้เคียงกบัอตัราดอกเบีย้ใน
ตลาด บริษัทฯ จึงประมาณมลูคา่ยตุิธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกล้เคียงกบัมลูคา่ตามบญัชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

26. ล าดับชัน้ของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์ที่วดัมลูคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม ดงันี ้

 

เทคนิคการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมและข้อมลูที่ใช้สาํหรับการวดัมลูคา่ยตุิธรรมระดบั 2  

มลูค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนีค้ํานวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยหรือ
ตลาดอื่น  

 ในระหวา่งปีปัจจบุนั ไมม่ีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชัน้ของมลูคา่ยตุิธรรม 

27. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สําคญัของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนเพื่อสนบัสนุนการดําเนินธุรกิจของ  
บริษัทฯ และเสริมสร้างมลูคา่การถือหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯ มีอตัราสว่นหนีส้ินต่อทนุเท่ากบั 0.22:1 
(2559: 0.24:1) 

28. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 เมื่อวนัที่ 14 กนัยายน 2560 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา
หุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 108 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะนําเสนอเพื่อขออนุมตัิการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในท่ี
ประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตอ่ไป 

29. การอนุมัติงบการเงนิ 

 งบการเงินนีไ้ด้รับอนมุตัิให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวนัท่ี 14 กนัยายน 2560 
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การรับรองความถกูต้องของข้อมูล 

 
 บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันีแ้ล้วด้วยความระมดัระวงั บริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อมูล
ดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเท็จ ไมท่ําให้ผู้อื่นผิด หรือไมข่าดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระสาํคญั นอกจากนี ้บริษัทฯ ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีได้ แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง            

ครบถ้วนในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยแล้ว 

(2) บริษัทฯ ไ ด้จัดใ ห้มี ระบบการ เ ปิดเผย ข้อมูลที่ดี  เพื่ อใ ห้แน่ใจว่าบ ริ ษัทฯ ไ ด้ เ ปิดเผย ข้อมูลในส่วนที่ เ ป็น                  

สาระสําคัญ ทัง้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติ                  

ตามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี  และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว               

และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่  31กรกฎาคม 2560 ต่อผู้ สอบบัญชี               

และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่ งครอบคลุมถึ ง ข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของ                    

ระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และ

บริษัทยอ่ย 

ในการนี ้ เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกบัที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้
มอบหมายให้ นางสาวยุติยา หริวงศานุภาพ เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนีไ้ว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ 
นางสาวยตุิยา หริวงศานภุาพกํากบัไว้ บริษัทฯ จะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 
 
 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
   ชื่อ   ต าแหน่ง    ลายมือชื่อ 

1. นพ.เจริญ มีนสขุ  กรรมการ / ประธานฝ่ายแพทย์ ………………………………… 

2. นายประภทัร สทุธาเวศ  กรรมการ    ………………………………… 

 

ผู้รับมอบอ านาจ 
  ชื่อ   ต าแหน่ง    ลายมือชื่อ 

 
1.   นางสาวยตุิยา หริวงศานภุาพ ผู้อํานวยการบริหาร  ………………………………… 

/ รองผู้อํานวยการบริหาร 
สายงานพฒันาธุรกิจ / เลขานกุารบริษัท 
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ล าดับ
ที่ 

ช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

1. นายจตพุร  สิหนาทกถากลุ 
ประธานกรรมการ 

76 - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาตร์และ การบญัชี 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

- ศิลปศาสตร์ดษุฎบีณัฑิตกิตติมศกัดิ์    
สาขาการทอ่งเที่ยวและการโรงแรมมหาวิทยาลยั
ธุรกิจบณัฑิตย์ 

11.97 - บิดา นายฐิติ สิหนาทกถากลุ  
  และนายปิติภทัร สิหนาทกถากลุ 

 

2531 ‟ ปัจจบุนั     
2542 ‟ ปัจจบุนั 
 
2536 ‟ ปัจจบุนั     
 
 
 
2525 ‟ ปัจจบุนั     

- ประธานกรรมการ บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 
- นายกสมาคม  

สมาคมการค้าไทยอตุสาหกรรมเพ่ือการทอ่งเที่ยว 
- ประธานกรรมการ     

บริษัท แลนด์มาร์คโอเวอร์ซี ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากดั    
- กรรมการ  

บริษัท สยามโอเวอร์ซี ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั 
- กรรมการผู้จดัการ  บริษัท สยามสนิทรัพย์พฒันา จํากดั 

2. 
 

นพ. เจริญ  มีนสขุ                                                        
กรรมการ  
 
 

75 - M.D. 1967 
- Diplomate  American Board of Internal 

Medicine  &   Subspecialty Board of 
Gastroenterology 1968 ‟ 1973  

- New York State Board  1974  
- DTM & H (Liverpool) 1974  
- FACG  1975 
- FACP 1986   
- Director Accreditation Program (DAP) 2005 

1.39 - 2554 ‟ ปัจจบุนั     
 
2532 ‟ 2553 
 
2536 ‟ ปัจจบุนั     

- กรรมการ และประธานฝ่ายแพทย์ 
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

- กรรมการ และกรรมการผู้ อํานวยการแพทย์  
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

- แพทย์ผู้ เช่ียวชาญ และแพทย์ที่ปรึกษาทางอายรุกรรม       
และอายรุกรรมโรคระบบทางเดินอาหาร  
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์    

3. ศ.เกียรติคณุ  
นพ. เดชา  ตนัไพจิตร 
กรรมการ 
 

74 - แพทยศาสตรบณัฑิต  คณะแพทยศาสตร์  
ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลยัมหิดล 

- อายรุศาสตร์ 
American Board. F.A.C.P. (โรคติดเชือ้) 

0.21 - 2535 ‟ ปัจจบุนั  
2543 ‟ 2547       

- กรรมการ  บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์   
ศาสตราจารย์หวัหน้าหน่วย โรคติดเชือ้และระบาดวิทยา 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 

 

 

 

 

รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท กรรมการบริษัท เอกสารแนบ 1 



  

 

แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี 2560 (แบบ 56-1) 

 

97 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

4. 
 

 
 
 
 

ผศ.นพ. ประภาส  ธีระกลุ         
กรรมการ 
  กรรมการ 
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- MBA สาขาการจดัการ    
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- Fellow of The American Academy of 
Cosmetic Surgery 1987 

- วฒิุบตัรสาขาโสตนาสิกลาริงซ์วิทยา 
- แพทยศาสตรบณัฑิต คณะแพทยศาสต์ 

รามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล   
- วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตร์   

การแพทย์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

- 
 

- 2535 ‟ ปัจจบุนั     
2554 ‟ 2557 
2552 - 2554     
 
2536 - 2538     
  
2534 - 2536     
                             
2526 - 2534     
  

- กรรมการ  บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์    
- ผู้ อํานวยการแพทย์   บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 
- รองผู้ อํานวยการแพทย์   

บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์  
- ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการแพทย์  
      บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์    
- ผู้ชว่ยศาสตราจารย์   ภาควิชาโสตนาสิกลาริงซ์วิทยา  
      คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี  มหาวิทยาลยัมหิดล 
- อาจารย์คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี 

มหาวิทยาลยัมหิดล   
5. นายประภทัร  สทุธาเวศ                                                   

กรรมการ 
 กรรมการ 

73  - ปริญญาโทรัฐศาสตร์ (การปกครอง) จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) 
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- ประกาศนียบตัรทางด้านการจดัการและ
พฒันาการทอ่งเที่ยว มหาวิทยาลยัไฮฟา  
(HAIFA) ประเทศอิสราเอล 

- - 2549 - ปัจจบุนั       
2559 ‟ ปัจจบุนั 
  
 
2548 - 2559    
        
2553 - ปัจจบุนั    
    
2550 ‟ 2556 
 
2548 ‟ 2554 
2548 ‟ 2554   
 
2542 ‟ มิ.ย. 2548 
 
2535 ‟ 2548           
           

- กรรมการ  บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 
- ที่ปรึกษาอาวโุส ฝ่ายบริหาร 

บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์    
- กรรมการ  วิทยาลยัพาณิชยการบางนา 
- กรรมการ และรักษาการผู้ อํานวยการบริหาร  
       บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 
- อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ  
       มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
- อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- ผู้ อํานวยการโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรังสิต 
- ประธานคณะทํางาน  R.S.U. Horizon Travel  

Co., Ltd.  มหาวิทยาลยัรังสิต 
- กรรมการผู้ อํานวยการบริหาร  

บจม. โรงพยาบาลไทยนครินทร์   
- ผู้จดัการ และที่ปรึกษาฝ่ายทรัพยากรบคุคล   

บริษัท สยามสินทรัพย์พฒันา จํากดั 
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ล าดับ
ที่ 

ช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร ประสบการณ์ท างาน 

6. นายสเุมธ  เจนเจษฎา                                                         
กรรมการ 

83 - บญัชีบณัฑิต และพาณิชยศาสตร์บณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- - 2548 ‟ ปัจจบุนั        
2547 ‟ ต.ค. 2548 
    
2538 ‟ ปัจจบุนั  
     
2537 ‟ ปัจจบุนั       
 

- กรรมการ  บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์    
- กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 
- กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท สยามสปอร์ต ชินดิเคต จํากดั (มหาชน) 
- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  บริษัท สํานกังานเลิศนิมิตร

การบญัชีและกฎหมาย จํากดั 
7. นพ. อาคม  เชียรศิลป์ 

กรรมการ                                                               
70 - B.Sc. Mahidol  University 

- M.D.(CIM’76 Philippines) 
- Board of Internal Medicine, The Medical 

Council   of Thailand 
- Sup - Speciality Board Certified in Medical 

Oncology 
- Followship in Oncology (RPMI, USA and 

RMH, UK) 
- Mini MBA Chulalongkorn University 
- MBA in Health. Chulalongkorn University 
- Cert. in Hospital Management, Harvard  

School  of  Public Health, USA 

- - 2551 – ปัจจบุนั   
   
2550 – ปัจจบุนั      
 
 
 
 
 
 
2550 
 
 
 
2545 ‟ 2550  
2523 - ปัจจบุนั     
 

- กรรมการ และผู้ อํานวยการศนูย์มะเร็งโฮลิสติค  
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

- ที่ปรึกษา  สมาคมโรคมะเร็งแหง่ประเทศไทย 
- ที่ปรึกษากิตติมศกัดิ์  

มะเร็งวิทยาสมาคมแหง่ประเทศไทย 
- ที่ปรึกษา ศนูย์มหาวชิราลงกรณ์ธัญบรีุ  

สถาบนัมะเร็งแหง่ชาต ิ
- แพทย์ที่ปรึกษาผู้ทรงคณุวฒิุทางคลินิก  

โรงพยาบาลจฬุาภรณ์ สถาบนัวิจยัจฬุาภรณ์ 
- ได้รับรางวลั “Eminent Scientist  of the Year 2007 : 

Asia” สาขา Cancer  Research and Clinical 
Oncology International Research Promotion  
Council UK 

- รองผู้ อํานวยการ  สถาบนัมะเร็งแหง่ชาติ 
- ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะสาขามะเร็ง   

องค์การอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสขุ 
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ล าดับ
ที่ 

ช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร ประสบการณ์ท างาน 

8. นายฐิติ สิหนาทกถากลุ 
กรรมการ 

42 - ปริญญาโท ด้านการวิเคราะห์ ออกแบบและ
บริหารระบบสารสนเทศ  

- The London School of Economics and  
Political Science ประเทศองักฤษ 

- ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ MBA, Huron 
University ประเทศองักฤษ 

- บริหารธุรกิจบณัฑิต ภาควิชาการเงิน การธนาคาร 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  

- จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

0.83 - บตุร นายจตพุร สิหนาทกถากลุ 
- พี่ชาย นายปิติภทัร สิหนาทกถากลุ 

2551 ‟ ปัจจบุนั      
2553 ‟ ปัจจบุนั  
 
     
2546 ‟ ปัจจบุนั 
      
2544 ‟ 2545      
  
2542 ‟ 2543         
2541                     
2540                    

 

- กรรมการ  บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์    
- กรรมการ บริษัท คอนเนอร์เดคคอร์ จํากดั 
- กรรมการ บริษัท โคมาร์สเอ็นเตอร์ไพรส์ จํากดั 
- กรรมการ บริษัท คมัปไูทยแลนด์ จํากดั 
- ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ และกรรมการบริษัท       

กลุม่บริษัทแลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร 
- รักษาการผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร 
- ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง 
- ฝ่ายการตลาด  บมจ. เงินทนุธนสยาม  
- ผู้บริหารฝึกหดั  โรงแรมรอยลั แลงคาสเตอร์ 

ประเทศองักฤษ 
9. นายปิติภทัร สิหนาทกถากลุ 

กรรมการ 
41 - การจดัการมหาบณัฑิต (การพฒันาองค์การ 

และการจดัการ) มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
- บญัชีบณัฑิต  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
- Mini MBA จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- Essentials of Leadership Training  

Course, London Business School 

0.55 - บตุร นายจตพุร  สิหนาทกถากลุ 
- น้องชาย นายฐิติ สิหนาทกถากลุ 

ก.ค. 2559 ‟ ปัจจบุนั  
 
   
2556 ‟ ปัจจบุนั      
2549 ‟ มิ.ย. 2559     
     
2548 ‟ ก.ค. 2549    
  
2547 ‟ 2548   
          
2545 ‟ 2547           
 

- ที่ปรึกษาฝ่ายนโยบายและการวางแผน 
พฒันาการตลาด และสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์  
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

- กรรมการ  บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 
- ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการบริหาร     

บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 
- รักษาการผู้ชว่ยผู้ อํานวยการบริหาร  

บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 
- ที่ปรึกษาศนูย์สารสนเทศ และที่ปรึกษา 

สื่อประชาสมัพนัธ์   บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 
- ผู้ชว่ยผู้จดัการ สํานกักรรมการ 

บริษัท สยามสินทรัพย์พฒันา จํากดั 
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ล าดับ
ที่ 

ช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร ประสบการณ์ท างาน 

10. นายนรเทพ สิหนาทกถากลุ 
กรรมการ 

57 - พาณิชยศาสตร์บณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- - หลาน นายจตพุร สิหนาทกถากลุ 2558 – ปัจจบุนั        
2541 ‟ ปัจจบุนั   
      
2542 ‟ 2544     
       
2536 ‟ 2541           

 

- กรรมการ  บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 
- ผู้ อํานวยการฝ่ายนิติกรรม 

 บริษัทสินทรัพย์พฒันา จํากดั 
- ผู้พิพากษาสมทบ  

ศาลแรงงานกลาง กระทรวงยตุิธรรม 
- ผู้ชว่ยผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน   

บริษัท สยามสินทรัพย์พฒันา จํากดั 
11. นายไกรศกัดิ์  ขดัคาํ   

กรรมการ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

54 - นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
- เนติบณัฑิตไทย สํานกัอบรมกฎหมายแหง่ 

เนติบณัฑิตยสภา 
- ประกาศนียบตัรทางกฎหมายธุรกิจ  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  Director  Accreditation Program (DAP) 2004 

- - 2548 ‟ ปัจจบุนั    
   
2547 – 2548        
   
2537 ‟ ปัจจบุนั      

 

- กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ  บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

- กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

- ทนายความ และกรรมการบริหาร   
บริษัท สํานกักฎหมายสหการ จํากดั 

12. นพ. ปรีดี   เหตระกลู 
กรรมการ กรรมการอิสระ  และ
กรรมการตรวจสอบ 

74 - แพทยศาสตรบณัฑิต คณะแพทยศาสตร์  
ศิริราชพยาบาล 

- Diplomate American Board of Surgery 
- FACS, FRCST 
- Director Accreditation Program (DAP) 2005 

0.83 - 2532 ‟ ปัจจบุนั    
        
2521 ‟ ปัจจบุนั           
 

 

- กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

- กรรมการและศลัยแพทย์ทัว่ไป  
บริษัท เมโยโพลีคลินิก จํากดั 
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ล าดับ
ที่ 

ช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร ประสบการณ์ท างาน 

13. รศ.นพ. เชิดศกัดิ์  ธีระบตุร                                       
กรรมการ กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

73 - แพทยศาสตรบณัฑิต คณะแพทยศาสตร์  
ศิริราชพยาบาล 

- M.Sc. Microbiology University of New South 
Wales, Australia 

- - 2549 ‟ ปัจจบุนั    
    
2557 ‟ ปัจจบุนั       
2548 – ปัจจบุนั       
2511 ‟ ปัจจบุนั       
2541 ‟ 2543          
2540 ‟ 2547          

- กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์    

- ที่ปรึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
- ที่ปรึกษากิตติมศกัดิ์ ศิริราชมลูนิธิ 
- อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
- ที่ปรึกษาผู้ อํานวยการโรงพยาบาลศิริราช   
- กรรมการบริหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

14. ผศ.ดร. ปัญญา  อิสระวรวาณิช 
กรรมการ กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

45 - บญัชีดษุฎบีณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และ 
การบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- บญัชีมหาบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และ  
การบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัรบณัฑิต (การสอบบญัชี) 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัช ี
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

- บญัชีบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และ 
การบญัชี  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- Director Accreditation Program (DAP) 2006 

- - 2549 ‟ ปัจจบุนั   
      
2547‟ ปัจจบุนั     
    
 
2540 ‟ ปัจจบุนั 
        
2558 – 2559  
         
2556 ‟ 2558      
 
     
2543 ‟  2547       
   
2538 ‟ 2543          
 

- กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

- อาจารย์ประจํา ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ประจําภาควิชา  
การบญัชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี    
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย  
สภาวิชาชีพบญัช ี

- รองคณบดี ฝ่ายการนกัศกึษา  คณะพานิชยศาสตร์
และการบญัช ี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ผู้ชว่ยคณบดี ฝ่ายการเงินและวางแผน 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี    
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- หวัหน้าสาขาวิชาการบญัชี   คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 

- ผู้ชว่ยผู้สอบบญัชีอาวโุส   
บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั 
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ล าดับ
ที่ 

ช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร ประสบการณ์ท างาน 

1. นพ. เจริญ  มีนสขุ                                                        
กรรมการ  
และประธานฝ่ายแพทย์  
 

75  - M.D. 1967 
- Diplomate  American Board of Internal  
- Medicine  & Subspecialty Board of  
- Gastroenterology 1968 ‟ 1973  
- New York State Board  1974  
- DTM & H (Liverpool) 1974  
- FACG  1975 
- FACP 1986   
- Director Accreditation Program (DAP) 2005 

1.39 - 2554 ‟ ปัจจบุนั  
 
2532 ‟ 2553 
 
2536 ‟ ปัจจบุนั 

- กรรมการ และประธานฝ่ายแพทย์  
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

- กรรมการ และกรรมการผู้ อํานวยการแพทย์ 
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

- แพทย์ผู้ เช่ียวชาญ และแพทย์ที่ปรึกษา          
ทางอายรุกรรม  และอายรุกรรมโรคระบบ
ทางเดินอาหาร  บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์   

2. ศ.คลินิกเกียรติคณุ  
นพ. ชยัพร ภทัราคม 
ผู้ อํานวยการแพทย์ 
และผู้ อํานวยการฝ่ายปฏบิตัิการ
พิเศษ 

73  - แพทยศาสตรบณัฑิต คณะแพทยศาสตร์  
- ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 
- วฒิุบตัรผู้ เช่ียวชาญ  
- สาขาสตูศิาสตร์นรีเวชวิทยา 

- - 2557 - ปัจจบุนั 
 
2550 - ปัจจบุนั    
 
2547 - ปัจจบุนั   
 
2540 - 2547         
 
2538 - 2543           

- ผู้ อํานวยการแพทย์  
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์   

- ผู้ อํานวยการฝ่ายปฏบิตัิการพิเศษ  
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์   

- ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์   
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

- หวัหน้าภาควิชาสตูิศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

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

 
 

  

ผู้บริหารบริษัท 
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ล าดับ
ที่ 

ช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

3. นางสาวยตุิยา หริวงศานภุาพ 
ผู้ อํานวยการบริหาร 
รองผู้ อํานวยการบริหาร 
สายงานพฒันาธุรกิจ 
และเลขานกุารบริษัท 

50 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   
มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 

- ศิลปศาสตร์บณัฑิต 
มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 

- Mini Master in HRM  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- Company Secretary Program  (CSP) 2017 

- - ก.ย. 2559 ‟ ปัจจบุนั 
 
 
ก.ค. ‟ ส.ค. 2559   
 
 
มิ.ย. 2559 ‟ ปัจจบุนั 
 
2557 ‟ 2559 
 
2555 ‟ 2557            
2555 
 
2546  ‟ 2555 

- ผู้ อํานวยการบริหาร และรองผู้ อํานวยการ
บริหาร  สายงานพฒันาธุรกิจ  
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

- รักษาการผู้ อํานวยการบริหาร  และ  
รองผู้อํานวยการบริหาร สายงานพฒันาธรุกิจ  
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

- เลขานกุารบริษัท 
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคล 
โรงแรม แลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ 

- ผู้ชว่ยผู้บริหาร บริษัท CPB Equity จํากดั 
- ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการบริหาร 

บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 
- ผู้ชว่ยผู้บริหาร 

โรงแรม เจ ดบับลิว แมริออท กรุงเทพฯ 
4. นพ. วีระชยั  พึ่งรัศมี 

รองผู้ อํานวยการแพทย์ 
67 - แพทยศาสตรบณัฑิต คณะแพทยศาสตร์          

-  ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 2516 
- วฒิุบตัรสตูินรีเวชวทิยา (สตูิศาสตร์-นรีเวช 

 วิทยา) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 2519 

- - ก.ย. 2556 ‟ ปัจจบุนั  
 
2554 ‟ 2556  
 
2548 ‟ ปัจจบุนั 
2524 ‟ 2549 
2522 ‟ 2523 
2519 ‟ 2522 

- รองผู้ อํานวยการแพทย์  
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

- หวัหน้าแพทย์แผนกสตู-ินรีเวช  
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

- สตูิแพทย์ บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 
- สตูิแพทย์  โรงพยาบาลหวัเฉียว 
- สตูิแพทย์  โรงพยาบาลกล้วยนํา้ไท 
- สตูิแพทย์  โรงพยาบาลมเหสกัข์ 
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ล าดับที่ ช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

5. นางนํา้เพ็ชร  สรัคคานนท์ 
รองผู้ อํานวยการแพทย์   
งานพยาบาล  

56  - รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
การบริหารทัว่ไป มหาวิทยาลยับรูพา 

- บริหารทางการพยาบาล  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- Mini MBA จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- การบริหารงานโรงพยาบาลเอกชน                 

สมาคมโรงพยาบาลเอกชน 
- ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์  

วิทยาลยัพยาบาลตํารวจ 

 

- - 2554 ‟ ปัจจบุนั 
 
2550 ‟ 2554 
 
2549 ‟ 2550 
 

   2536 ‟ 2549         
 

2535 ‟ 2536 
 
2533 ‟ 2535 
 
2525 ‟ 2533 

- รองผู้ อํานวยการแพทย์ งานพยาบาล   
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

- รองผู้ อํานวยการฝ่ายการพยาบาล  
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

- หวัหน้ากลุม่งานบริการผู้ ป่วยใน  
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

- หวัหน้าห้องคลอด  
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์    

- พยาบาลประจําห้องตรวจสตู-ินรีเวช  
โรงพยาบาลตํารวจ  

- พยาบาลประจําหอผู้ ป่วยสตูิ-นรีเวช  
โรงพยาบาลตํารวจ  

- พยาบาลประจําห้องคลอด 
โรงพยาบาลตํารวจ 

6. นางชฎารัตน์  ศิริวฒัน์ 
รองผู้ อํานวยการฝ่าย
ปฏิบตัิการพิเศษ 

 

56 - สาธารณสขุศาสตรบณัฑิต  
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

- - 2554 ‟ ปัจจบุนั               
 
ม.ค. 2553  ‟ ก.ค. 2554   
 
ก.ย. 2552 ‟ ธ.ค. 2552 
 
2535 ‟ ส.ค. 2552     
 
2525 ‟ 2535 

- รองผู้ อํานวยการฝ่ายปฏบิตัิการพิเศษ  
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายการพยาบาล  
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

- รักษาการผู้ อํานวยการฝ่ายการพยาบาล                                    
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

- ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการฝ่ายการพยาบาล 
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

- ปฏิบตัิงานแผนกผู้ ป่วยใน   
โรงพยาบาลมิชชัน่ กรุงเทพ                    
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ล าดับที่ ช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

7. นพ. บรรเจิด บาลมงคล 
รองผู้ อํานวยการฝ่าย       
ปฎิบตัิการพิเศษ  
 
 
 

45 - แพทยศาสตรบณัฑิต  
- จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- - 2559 ‟ ปัจจบุนั  
 
2554 ‟ 2559 
 
2550 ‟ 2554 
 
2542 ‟ 2550 

- รองผู้ อํานวยการฝ่ายปฎบิตัิการพิเศษ 
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

- แพทย์เวชบําบดัวิกฤต 
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

- หวัหน้าแผนกเวชบาํบดัวิกฤต 
โรงพยาบาลหวัเฉียว 

- วิสญัญีแพทย์ รับราชการ 
8. นางสาวมาลี  บญุลีชยั 

รองผู้ อํานวยการบริหารอาวโุส 
สายงานสนบัสนนุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

54 - เศรษฐศาสตรบณัฑิต  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

- Mini  MBA  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- Mini MBA จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- - ก.ค. 2559 ‟ ปัจจบุนั 
 
ส.ค. 2549 ‟ มิ.ย. 2559 
 
2548 ‟ ก.ค. 2549 
 
2545 ‟ 2548 
 
2537 ‟ 2545 
 
2535 ‟ 2537 

- รองผู้ อํานวยการบริหารอาวโุส สายงานสนบัสนนุ  
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

- รองผู้ อํานวยการบริหาร 
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

- รักษาการรองผู้ อํานวยการบริหาร สายงาน
สนบัสนนุ  บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

- ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการบริหาร 
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

- ผู้จดัการสาํนกักรรมการผู้ อํานวยการบริหาร  
บจก. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 
ผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ 
บจก. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chula.ac.th/
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ล าดับที่ ช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

9. นางดารณี  ทบัแก่น 
รองผู้ อํานวยการบริหาร  
สายงานบญัชีและการเงิน 

 

59  - พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิตทาง 
พฒันาการเศรษฐกิจ (เศรษฐศาสตร์  
วิเคราะห์และประเมินโครงการ)  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

- - ก.ค. 2559 ‟ 
ปัจจบุนั             
2558 ‟ มิ.ย. 2559 
 
2549 ‟ 2558 
 
 
2532 ‟ 2549         

 
2523 ‟ 2532       

- รองผู้ อํานวยการบริหาร สายงานบญัชแีละ
การเงิน  บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

- ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการบริหาร สายงานบญัชีและ
การเงิน  บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

- ผู้ อํานวยการฝ่ายอํานวยการกลาง  
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค 
บมจ. บางกอกเชนฮอสปิทอล 

- ผู้จดัการบญัชีการเงิน 
บจก. โรงพยาบาลเจ้าพระยา 

- เจ้าหน้าที่บญัช ี
บจก. เงินทนุหลกัทรัพย์บางกอกอินเวสท์เมนท์  

- นกัวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์  
บจก. เงินทนุหลกัทรัพย์บางกอกอินเวสท์เมนท์  

10. นางสาวทิพยวรรณ ศรีชยัวรนาถ 
ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการแพทย์   
งานวิชาการพยาบาล 
 
 
 
 
 

54  - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการ
จดัการ (MBA)  มหาวิทยาลยับรูพา 

- ปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต (เกียรติ
นิยมอนัดบัสอง)   
วิทยาลยัพยาบาลสภากาชาดไทย 
 

- - 2557 ‟ ปัจจบุนั     
 
2554 ‟ 2557    
 
 
2552 ‟ 2554 
 
2547 ‟ 2550      
 
2536 ‟ 2547 
 
2528 ‟ 2536    

- ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการแพทย์ งานวิชาการพยาบาล 
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

- ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการแพทย์  
งานพฒันาคณุภาพบริการพยาบาล  
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

- ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการ ฝ่ายการพยาบาล งานพฒันา
คณุภาพ  บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

- หวัหน้ากลุม่งานผู้ ป่วยใน 
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

- หวัหน้าแผนกทารกแรกเกิด                      
บจก. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

- พยาบาลประจําการ แผนกทารก 
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์     

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
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ล าดับที่ ช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

11. นางวิบลูย์ลกัษณ์ วิสิฐนรภทัร 
ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการแพทย์  
งานบริการพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 - ปริญญาโท หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต 
(การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ : CCO รุ่น 5) 
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- หลกัสตูรการพยาบาลควบคมุการติดเชือ้  
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  
มหาวิทยาลยัมหิดล (เฉพาะทาง 4 เดือน) 

- ปริญญาตรี การพยาบาลและการผดงุครรภ์
ชัน้หนึ่ง วิทยาลยัคริสเตียน 

- - ก.พ. 2557 - ปัจจบุนั     
 
ต.ค. 2554 - ก.พ. 2557   
 
ก.ย. 2552 - ต.ค. 2554     
 
2547 - 2554        
             
2544 - 2547                                                             
 
2536 - 2544 
 
2534 - 2536                                             

- ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการแพทย์ งานบริการ
พยาบาล   บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

- ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการแพทย์ งานวิชาการ
พยาบาล   บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

- ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการพยาบาลงานพฒันา
บคุลากร  บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

- หวัหน้าพยาบาลควบคมุเชือ้โรค  
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

- หวัหน้าพยาบาลวิชาการ  
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

- พยาบาลประจําหอผู้ ป่วยหนกั  
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

- พยาบาลประจําหออภิบาลผู้ ป่วยหนกั 
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 

12. นายพงษ์ศกัดิ์ เตชะสถิระกลุ 
ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการแพทย์  
งานสนบัสนนุแพทย์ 

54  - วท.บ. เทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- Mini MBA จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- วฒิุบตัรผู้ตรวจประเมินระบบคณุภาพงาน  

เทคนิคการแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์ 
- วฒิุบตัรผู้ตรวจประเมินระบบคณุภาพงาน  

เทคนิคการแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์ 
 
 

- - 2559 ‟ ปัจจบุนั 
 
2558 ‟ 2559 
 
2536 ‟ 2557  
 
2532 ‟ 2536 
2531 ‟ 2532 

- ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการแพทย์งานสนบัสนนุแพทย์    
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

- ผู้จดัการสายงานสนบัสนนุแพทย์ 
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

- ผู้จดัการฝ่ายวิเคราะห์โรค 
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

- นกัเทคนิคการแพทย์  โรงพยาบาลพญาไท 1 
- นกัวิจยัคณะเวชศาสตร์เขตร้อน    

มหาวิทยาลยัมหิดล 
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ล าดับที่ ช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

13. นางสาวสรัุญชนา ตนัพลีรัตน์ 
ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการบริหาร  
ฝ่ายบริการสว่นหน้า 

44 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) 
มหาวิทยาลยับรูพา 

- วิทยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบําบดั)   
มหาวิทยาลยัมหิดล 

- Mini  MBA จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
 
 

- - ม.ค. 2560 ‟ ปัจจบุนั 
 
 
ก.ค. 2559 ‟ ธ.ค. 2559 
 
ก.ค. 2556 ‟  มิ.ย. 2559 
 
2542 ‟ 2556 
  

- ผู้ชว่ยผู้ อํานวยการบริหาร  
ฝ่ายบริการสว่นหน้า    
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

- ผู้จดัการสายงานสนบัสนนุแพทย์  
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

- ผู้จดัการฝ่ายพฒันาบคุลากร    
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

- ผู้จดัการฝ่ายกายภาพบาํบดั  
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 
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เอกสารแนบ 2   รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษัทยอ่ย  
 

- ไมม่ี - 
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เอกสารแนบ 3 
 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
เรียน คณะกรรมการ 
 บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จํากดั (มหาชน) 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยการแต่งตัง้จากมติคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ จํานวน  5 ท่าน โดยมี    
นายไกรศกัดิ์ ขดัคํา เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นพ. ปรีดี เหตระกลู  รศ.นพ. เชิดศกัดิ์ ธีระบตุร ผศ. ดร. ปัญญา อิสระวรวาณิช และ
นายชยัฤกษ์ วิริยะรัตนพร เป็นกรรมการตรวจสอบ และนายอรรถพงศ์ ทิพย์อกัษร ทําหน้าที่เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมา ย 
จากคณะกรรมการบริษัทอย่างรอบคอบด้วยความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระ โดยไม่มีข้อจํากดัและเง่ือนไขในการได้รับข้อมลู
และเป็นไปตามข้อกําหนดและกฎหมายที่เก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนคําแนะนําในเร่ืองต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร ผู้ ตรวจสอบภายใน และผู้ สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยใน รอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 
ระหวา่งวนัท่ี 1 สงิหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวนัท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุร่วมกนัจํานวน 5 ครัง้ และ
ในการประชมุดงักลา่วจะมีผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ข้อมลูโดยสรุปสาระสาํคญัได้ ดังนี ้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี 2560 ได้สอบถามรับฟังคําชีแ้จงจากผู้บริหาร และผู้สอบบญัชีในเร่ือง
ความถกูต้องครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมลู ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกบัผู้สอบ
บญัชีวา่รายงานการเงินดงักลา่วมีความถกูต้องตามที่ควรในสาระสาํคญัและเช่ือถือได้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป 

2. สอบทานงานระบบการตรวจสอบภายใน ได้พิจารณาภารกิจขอบเขตการปฏิบตัิงาน หน้าที่ความรับผิดชอบและความเป็น
อิสระของผู้ตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับแนวทางการตรวจสอบภายในของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นวา่บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสมและมีประสทิธิภาพเป็นไปตามมาตรฐาน 

3. สอบทานข้อมลูการดําเนินงานและระบบการควบคมุภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบ
การควบคมุภายใน อนัจะช่วยสง่เสริมให้การดําเนินงานบรรลตุามเป้าหมายนโยบายของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบ
ภายในตามแผนงานท่ีได้รับอนมุตัิ ซึง่ครอบคลมุระบบงานท่ีสาํคญัของบริษัทฯ 

    ทัง้นี ้ไมพ่บข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาํคญั บริษัทฯ มีการดแูลทรัพย์สนิท่ีเหมาะสม มีการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ กฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ มีการมอบอํานาจ 
และอนมุตัิให้ดําเนินงานอยา่งมีขัน้ตอนตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนดไว้เป็นไปตามระบบการควบคมุภายในที่ดีและมีการกํากบัดแูลกิจการที่มี
ความโปร่งใสตลอดจนมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ที่เปลีย่นแปลงไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

4. สอบทานและให้ความเห็นตอ่รายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์การตกลงเข้าทํา
รายการของบริษัทฯ มีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความโปร่งใสและมีการเปิดเผยข้อมลู
อยา่งถกูต้องและครบถ้วน 

5. พิจารณาและเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอ
ขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในการแตง่ตัง้ นางสาวกมลทิพย์ เลศิวิทย์วรเทพ เลขทะเบียน 4377 หรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี เลขทะเบียน 
4451 หรือ นางสาวศิริวรรณ สรุเทพินทร์ เลขทะเบียน 4604 จากบริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2561 ของบริษัท 
โดยกําหนดคา่ตอบแทนสาํหรับผู้สอบบญัชีประจําปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561 เป็นจํานวนเงิน  1,170,000 บาท และคา่ใช้จ่ายใน
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การปฏิบตัิงานตรวจสอบ  ที่จ่ายจริงไมเ่กิน 30,000 บาท และให้บริษัทฯ สรรหาผู้สอบบญัชีรายอื่นเพิ่มเติมเพื่อนําเสนอให้ที่ประชุมสามญั
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและมีความเห็นว่าบริษัทฯ มี
การรายงานข้อมลูทางการเงิน และการดําเนินงานเป็นไปอย่างถกูต้อง มีระบบการควบคมุภายในการตรวจสอบภายในมีการปฏิบตัิตาม
กฎหมาย ข้อกําหนดและระเบียบข้อบังคบัต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง มีการเปิดเผยรายการที่เก่ียวโยงกันอย่างถูกต้ องและมีการปฏิบตัิงานที่
สอดคล้องกบัระบบการกํากบัดแูลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเช่ือถือได้ รวมทัง้มีการพฒันาปรับปรุงระบบการปฏิบตัิงานให้มี
คณุภาพและเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอยา่งตอ่เนื่อง 
 
 
 
 
 

 
   (นายไกรศกัดิ์ ขดัคํา)  

           ประธานกรรมการตรวจสอบ  
         บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จํากดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกบัการประเมินรายการทรัพย์สนิ 

- ไมม่ี - 
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เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ 
- ไมม่ี - 
 


