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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 
นโยบายและความมุ่งมัน่ของโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

จุดเริ่มต๎นของแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลไทยนครินทร์เมื่อ 25 ปีที่แล๎ว คือ ความเป็นเลิศในด๎านการ
รักษาพยาบาลและการบริการ  และตลอดระยะเวลาที่ผํานมาเราได๎พิสูจน์แล๎ววําเราสามารถทําตามยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว๎  สามารถ
เป็นโรงพยาบาลอันดับหน่ึงในแถบกรุงเทพฯ ฝ่ังตะวันออก และยืนหยัดอยูํในธุรกิจนี้ได๎อยํางมั่นคง 

ด๎วยประสบการณ์ที่ได๎รับตลอดระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจโรงพยาบาล เราตระหนักได๎ถึงการเปล่ียนแปลงในด๎าน
ตําง ๆ ไมํวําจะเป็นในด๎านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ซึ่งทั้งหมดนั้นล๎วนสํงผลตํอวิธีคิดและวิธีปฏิบัติในเรื่องของการดูแล
สุขภาพของคนทั่วไปในสังคม ประกอบกับความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีการสื่อสารที่ เกิ ดขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน 
จะยิ่ ง เป็นตัวเรํงที่จะทําให๎การเปล่ียนแปลงนั้นขยายวงได๎กว๎างและรวดเร็วขึ้น   

โรงพยาบาลไทยนครินทร์เองได๎ตระหนักและประเมินถึงผลกระทบดังกลําวตํอธุรกิจโรงพยาบาล เราจึงพัฒนา
มาตรฐานในทุกด๎านอยํางตํอเนื่อง ไมํวําจะเป็นในด๎านการรักษาพยาบาลและเทคโนโลยีในการรักษาที่ต๎องพัฒนาให๎ทันกับ
โรคภัยไข๎เจ็บตําง ๆ  ในด๎านการบริการท่ีต๎องเข๎าถึงหลักการบริการด๎วยหัวใจและรอยยิ้ม รวมถึงการพัฒนาบุคลากรเพื่อให๎พร๎อม
รับตํอความต๎องการของผู๎ใช๎บริการ 

เรายังคงมุํงมั่นที่จะนําพาโรงพยาบาลไทยนครินทร์เข๎าสํูยุคแหํงการเปล่ียนแปลง เพื่อให๎ยังคงเป็นหน่ึงในโรงพยาบาลที่
ดําเนินธุรกิจได๎มั่นคง และสร๎างประโยชน์ให๎กับสังคมสํวนรวม เราขอตั้งปณิธานที่จะให๎ความสําคัญในการทําหน๎าที่ของการเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคมที่มีคุณภาพภายใต๎คติพจน์ “อบอํุน มั่นใจ ที่ไทยนครินทร”์ ดังนี ้

1. โรงพยาบาลไทยนครินทร์มุํงมั่น ทุํมเทในการพัฒนาการรักษาพยาบาลให๎มีคุณภาพและสามารถเข๎าถึงได๎อยําง
รวดเร็วด๎วยคําใช๎จํายที่เป็นธรรม 

2. การสร๎างสรรค์และพัฒนาบุคลากรรุํนใหมํ เพื่อเป็นอนาคตของโรงพยาบาลฯ ที่เจริญเติบโตอยํางตํอเนื่องอยูํใน
ขณะนีแ้ละตํอจากนี้ไป 
 
1.1  วิสัยทัศน์  
 Thainakarin…The Hospital you can trust. 
 “กวํา 2 ทศวรรษที่โรงพยาบาลไทยนครินทร์ได๎รับความไว๎วางใจจากประชาชน ด๎วยการดูแลรักษาที่มีคุณภาพ 
มาตรฐานระดับสากล  การให๎บริการที่อบอุํนดุจญาติมิตร ในราคาที่เป็นธรรม การบริหารจัดการโปรํงใส มีประสิทธิภาพ และ
บุคลากรมีความสุข” 
 
1.2  พันธกิจ 

 พัฒนาบุคลากรให๎มคีุณภาพ มคีวามสุขและภาคภูมิใจในองคก์ร 

 พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาดว๎ยมาตรฐานระดับสากล 

 พัฒนาองค์กรใหก๎๎าวหน๎าอยํางตอํเนื่องและมั่นคง 

 พัฒนาการบริการท่ีอบอํุน ประทบัใจดจุญาติมิตร 

 บริหารจัดการดว๎ยหลักธรรมาภิบาล 
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1.3  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
ปี 2554 เปิดให้บริการคลินิกตับ ทางเดินน้ าดี และตับอ่อน 
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจได้แก่ 

 HA-Hospital Re-Accreditation ครั้งที่ 1 

 รางวัลรัษฎากรพิพัฒน์ ประจําปี 2554 # 1 

 รางวัล Platinum Award Hospital Quality 2011 จาก บริษัท เอไอเอ จํากัด 

 รางวัล Tokio Marine Taiyou Award 2011 จาก บริษัท โตเกียวมารีน ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ปี 2555 ขยายพื้นที่ศูนย์ตรวจสุขภาพและศูนย์หัวใจครบวงจร 
ปี 2556 เปิดศูนย์ทางเดินอาหารและศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ 
รางวัลและความภาคภูมิใจได้แก่ 

 HA-Hospital Re-Accreditation ครั้งที่  2 

 รางวัล Eat Safe Eat Smart Award จาก สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม 

 รางวัลประกาศเกียรติคุณผู๎ทําคุณประโยชน์ด๎านแรงงาน จาก กระทรวงแรงงาน 
 ปี 2557 เปิดศูนย์เลสิค และศูนย์โรคเต้านม 

รางวัลและความภาคภูมิใจได้แก่ 

 สุดยอดหุ๎นสร๎างผลตอบแทน จาก ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 

 รางวัล Platinum  Award Hospital Quality 2014 จาก บริษัท เอไอเอ จํากัด 

 รางวัล Allianz  Ayudha Hospital Service Awards 2014  
จาก บริษัท อลิอันซ์ อยุธยาประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

 เกียรติบัตร Continuous Excellent Quality  
จาก สํานักมาตรฐานห๎องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

 ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ  
จาก กรมสวัสดิการและคุ๎มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

 ปี 2558 เปิดคลินิกสมองและระบบประสาท 
รางวัลและความภาคภูมิใจได้แก่ 

 รางวัล Tokio Marine Taiyou Award 2015 จาก บริษัท โตเกียวมารีน ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 ปี 2559 เปิดศูนย์สมองและระบบประสาท 

รางวัลและความภาคภูมิใจได้แก่ 

 HA-Hospital Re-Accreditation ครั้งที ่3 

 Best Utilization Provider จาก บริษัท แอกซํา แอสซิสแต๎นซ์ จํากัด 
ปี 2560  
รางวัลและความภาคภูมิใจ ไดแ้ก่ 

 รางวัล “Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2017” จาก บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด๎านความรวดเรว็ มีคุณภาพ และเข๎าใจความตอ๎งการของลูกคา๎ (ประเภทโรงพยาบาลขนาดใหญ)ํ  
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ด๎านการดแูลใสํใจอยํางเป็นเลิศ (ประเภทโรงพยาบาลขนาดใหญํ)   
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 ใบรับรองโครงการ “IPD Simple Disease 2017” จาก บริษัท โตโยต๎า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด และ 
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

 
1.4 โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษัท 

- ไมํมี - 
 
1.5 ความสัมพนัธก์ับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุน้ใหญ่ 

- ไมํมี - 
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2. ลักษณะของการประกอบธุรกิจ 
 

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จํากัด (มหาชน) ตั้งอยูํเลขที่ 345 กม. 3.5 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร เปิดให๎ดําเนินการเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2536 ภายใต๎ชื่อ “โรงพยาบาลไทยนครินทร์” ได๎รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการสถานพยาบาลประเภทรับผ๎ูป่วยไว๎ค๎างคืน เป็นโรงพยาบาลเอกชนในยํานกรุงเทพฯ ตะวันออก ให๎บริการรักษาพยาบาล
ทั้งผ๎ูป่วยในผ๎ูป่วยนอก และผ๎ูป่วยในฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทย์ผ๎ูเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาพร๎อมเครื่องมือ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยได๎มาตรฐาน ปัจจุบันโรงพยาบาลฯ มีแพทย์ประจําและแพทย์นอกเวลา  ประมาณ 345 คน 
บุคลากรในฝ่ายการพยาบาลประมาณ 590 คน มีเตียงสําหรับผ๎ูป่วยใน 190 เตียง และสามารถรองรับผ๎ูป่วยนอกได๎ 2,000 คนตํอวัน 
มีบริการคลินิกนอกเวลาจนถงึเวลา 24.00 น. การให๎บริการสามารถแบํงสัดสํวนตามประเภทผ๎ูป่วยที่เข๎ามารับการรักษาพยาบาล
เป็น 2 ประเภท ได๎แกํผ๎ูป่วยนอก หรือ OPD คิดเป็นร๎อยละ 59 และผ๎ูป่วยใน หรือ IPD คิดเป็นร๎อยละ 41 ของรายได๎จากการ
ประกอบกิจการโรงพยาบาล 

 

 
 
 



 แบบแสดงรายการข๎อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 

 

8 

2.1  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ  
  
 โรงพยาบาลไทยนครินทร์มีการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยนอก ดังนี้ 
 
 1. ศูนย์หัวใจ    14. คลินิกสราญรมย์ 
 2. ศูนย์กระดูกและข๎อ   15. คลินิกตับ ทางเดินน้ําดี และตับอํอน 
 3. ศูนย์มะเร็งโฮลิสติค   16. แผนกอายุรกรรม 
 4. ศูนย์โรคเต๎านม    17. แผนกศัลยกรรม 
 5. ศูนย์ไตเทียม    18. แผนกกุมารเวชกรรม 
 6. ศูนย์ตรวจสุขภาพ   19. แผนกสูติ-นรีเวช 
 7. ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์   20. แผนกหู คอ จมูก 
 8. ศูนย์ทันตกรรม    21. ฝ่ายวิเคราะห์โรค 
 9. ศูนย์ทางเดินอาหาร   22. ฝ่ายรังสีวินิจฉัย 
 10. ศูนย์เลสิค    23. ฝ่ายกายภาพบําบัด 
  11. ศูนย์เบาหวานและตํอมไร๎ทํอ  24. แผนกจักษุ 
 12. ศูนย์สมองและระบบประสาท  25. แผนกฉุกเฉิน 
 13. คลินิกแพทย์แผนจีน 

 
 ห้องส าหรับให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย มีดังนี้ 
 1. ห๎องผําตัด (OR)    5. ห๎องปฏิบัติการสวนหัวใจ (Cath Lab) 
 2. ห๎องวิสัญญ ี(Anes)   6. หออภิบาลผ๎ูป่วยหนักโรคหัวใจ (CCU) 
 3. ห๎องคลอด (LR)    7. แผนกทารกแรกเกิด (Nursery) 
 4. หออภิบาลผ๎ูป่วยหนัก (ICU)  8. หอผ๎ูป่วยใน (Ward) 
      9. หออภิบาลผ๎ูป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) 
 
 ด๎วยคํานึงถึงความสะดวกสบายแกํผ๎ูป่วยและบุคคลทั่วไปที่มาใช๎บริการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลฯ จึงจัดให๎มีร๎านค๎าและส่ิงอํานวยความสะดวกภายในโรงพยาบาลฯ  ได๎แกํ บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง           
ร๎านสะดวกซื้อ 24 ชม. ร๎านดอกไม๎  ร๎านเสริมสวย  ร๎านกาแฟและเบเกอรี่  ร๎านเส้ือผ๎าเด็ก ร๎านแวํนตา ศูนย์อาหาร ห๎องพระ     
และห๎องละหมาด 
 
2.2  ปริมาณการให้บริการ 

อัตราการใช๎บริการของผ๎ูป่วยประเมินจากความสามารถในการให๎บริการจริง เปรียบเทียบกับศักยภาพการให๎บริการ
สูงสุด  โดยแยกเป็นกลุํมผู๎ป่วยนอกและผ๎ูป่วยใน  ทั้งนี้ จะเห็นวําอัตราการใช๎บริการของโรงพยาบาลฯ เพิ่มสูงขึ้นและมีแนวโน๎ม
เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต  เป็นผลมาจากความสะดวกสบายในการเข๎าถึงการบริการ และความมั่นใจในคุณภาพการรักษาพยาบาล     
จึงมีอตัราเพิม่สูงขึ้น 
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2.3  การตลาดและการแข่งขัน  
 
ภาพรวมธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทย 

 ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน ประจําไตรมาสแรกส้ินสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 ในกลํุมธุรกิจการแพทย ์

รวมทั้งสิ้น 22 บริษัท พบวําบริษทัจดทะเบยีนทุกแหํงมีผลการดาํเนินงานท่ีดีขึ้น เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2560 โดยมีกําไร

สุทธิรวมทั้งส้ิน 6,312.43 ล๎านบาท เทียบกับงวดเดียวกันของปีกํอนกําไรสุทธิรวม 4,541.41 ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นกวํา 

1,771 ล๎านบาท คิดเป็นอัตราสํวน 39.00% (Special Report. Manager Daily 360, 29 May 2018)  

 วิจัยกรุงศรีได๎คาดการณ์วํา ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีแนวโน๎มรักษาระดับการเติบโตได๎ดีตํอเนื่องในระยะ 1-3 ปี

ข๎างหน๎า โดยนําจะมีอัตรากําไรสุทธิของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจะเติบโตในระดับเฉล่ีย 13-16% ตํอปี โดยมีปัจจัยหนุนจากการ

เปล่ียนแปลงเชิงโครงสร๎าง ได๎แกํ การเพิ่มขึ้นของกลํุมชนชั้นกลางที่มีอํานาจซื้อสูง การขยายตัวของชุมชนเมือง การเข๎าสํูสังคม

ผู๎สูงอายุ และอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคไมํติดตํอร๎ายแรง (Non-communicable diseases: NCD) ที่เพิ่ม

มากขึ้นของคนไทย 

ธุรกิจโรงพยาบาล ยังคงเป็นธุรกิจที่นําสนใจ เนื่องจากมีความเส่ียงต่ํา มีโอกาสสร๎างรายได๎ที่มั่นคงในระยะยาว และ

ด๎วยพฤติกรรมผ๎ูบริโภคที่ให๎ความสนใจด๎านสุขภาพกันมากขึ้น จึงทําให๎ธุรกิจนี้เป็นที่สนใจลงทุนจากหลายกลํุมทุน ไมํวําจะเป็น

กลุํมธุรกิจโรงพยาบาล ทั้งในและตํางประเทศ อีกทั้งยังมีกลํุมทุนขนาดใหญํจากธุรกิจอื่นท่ีปรับโมเดลเพื่อเข๎าสํูธุรกิจโรงพยาบาล

เอกชน  นอกจากนี้ยังมีคูํแขํงจากโรงพยาบาลรัฐบางแหํงที่พัฒนาระบบการให๎บริการในมาตรฐานเดียวกับเอกชน ซึ่งมีข๎อ

ได๎เปรียบด๎านชื่อเสียง เทคโนโลยี และแพทย์ผู๎เชี่ยวชาญ  การแขํงขันในธุรกิจนี้มีแนวโน๎มรุนแรงขึ้นทั้งในด๎านราคาและบริการ รวมถึงการ

แยํงชิงบุคลากรทางการแพทย์ด๎วย  
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กลุ่มผู้ใช้บริการหลัก 

 แม๎วําสถานการณ์ปัจจุบัน การแขํงขันของธุรกิจโรงพยาบาลจะมีมากขึ้น แตํโรงพยาบาลไทยนครินทร์ก็ยังคงเป็น

โรงพยาบาลเอกชนสัญชาติไทยที่ได๎รับการไว๎วางใจจากผู๎ใช๎บริการมาโดยตลอด 25 ปีท่ีผํานมา  โรงพยาบาลฯ เข๎าใจเป็นอันดีถึง

ความเปลี่ยนแปลงในด๎านตําง ๆ โดยเฉพาะอยํางยิ่ ง ในเรื่องความต๎องการด๎านสุขภาพและคุณภาพการบริการ ของ

ผ๎ูใช๎บริการ ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการรักษาฐานลูกค๎าเกําและตํอยอดในการเพิ่มฐานลูกค๎าใหมํ  นับจากนี้ไป โรงพยาบาล

ไทยนครินทร์ได๎ตั้ง เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพทางด๎านการแพทย์ให๎ได๎ระดับมาตรฐานสากล  ปรับปรุงและ

แก๎ไขปัญหาในเรื่องการบริการให๎ดีขึ้น โดยนําเสียงตอบรับของผ๎ูใช๎บริการมาเป็นข๎อมูลสําคัญในกระบวนการปรับปรุงและ

พัฒนาคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล ตํอไป  โดยกลุมํลูกค๎าหลักของโรงพยาบาลฯ ได๎แกํ 

 1. กลุ่มลูกค้าบริษัทคู่ สัญญา (Corporate) : กลํุมผ๎ูใช๎บริการที่ เป็นพนักงานของบริษัทคูํสัญญาที่ทํา

ข๎ อ ต ก ล ง ใ ห๎ พ นั ก ง า น ใ น บ ริ ษั ท ม า ใ ช๎ ส วั ส ดิ ก า ร รั ก ษ า พ ย า บ า ล ที่ โ ร ง พ ย า บ า ล ไ ท ย น ค ริ น ท ร์ ไ ด๎    

โ ด ย บ ริ ษั ท เ ป็ น ผ๎ู รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ก า ร ชาํ ร ะ คํ า รั ก ษ า ต า ม เ งื่ อ น ไ ข ที่ กาํ ห น ด  

 2. กลุ่มลูกค้าบริษทัประกัน (Insurance): กลุํมผู๎ใช๎บริการท่ีเป็นพนักงานของบริษัทท่ีมอบสวสัดิการให๎แกํพนักงาน

เ พื่ อ ม า รั บ ก า ร รั ก ษ า พ ย า บ า ล ที่ โ ร ง พ ย า บ า ล ไ ท ย น ค ริ น ท ร์ โ ด ย ใ ช๎ ป ร ะ กั น สุ ข ภ า พ  ซึ่ ง บ ริ ษั ท ป ร ะ กั น จ ะ

เ ป็ น ผ๎ู รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ก า ร ชาํ ร ะ คํ า รั ก ษ า พ ย า บ า ล ต า ม ว ง เ งิ น แ ล ะ เ งื่ อ น ไ ข ข อ ง ก ร ม ธ ร ร ม์ ที่ บ ริ ษั ท จั ด ทาํ ใ ห๎  

 3. กลุ่มลูกค้าทั่วไป (Self-pay): กลํุมผ๎ูใช๎บริการทั่วไปที่ชําระคํารักษาพยาบาลด๎วยตัวเอง ทั้งในรูปแบบของการใช๎

ประกันสํวนตัวหรือเงินสด โดยสํวนใหญํเป็นผ๎ูใช๎บริการที่มีถิ่นพํานักอาศัยในบริเวณใกล๎โรงพยาบาลฯ กลุํมผู๎ใช๎บริการที่

อยูํหํางออกไปที่มั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานการรักษาของโรงพยาบาลไทยนครินทร์ รวมทั้งกลุํมผู๎ใช๎บริการที่ได๎รับ

การสํงตํอมารักษาจากโรงพยาบาลอื่น ๆ เป็นต๎น  

 

การส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า 

บริษัทฯ ให๎ความสําคัญกับการสร๎างความพึงพอใจในการให๎บริการกับลูกค๎า และถือวําการสํารวจความพึงพอใจของ

ผ๎ูใช๎บริการเป็นกลยุทธ์ที่สําคัญในการแขํงขัน  ซึ่งบริษัทฯ ได๎ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผ๎ูใช๎บริการเป็นประจําทุกเดือน โดย

บริษัทฯ จะสรุปภาพรวม เพื่อนําผลที่ได๎มาพัฒนาและปรับปรุงแก๎ไขการให๎บริการให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากจะทํา

ให๎ผ๎ูใช๎บริการพึงพอใจแล๎ว ยังทําให๎ผ๎ูใช๎บริการมีความประสงค์จะกลับมาใช๎บริการอีก ซึ่งผลสํารวจความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการ

ประจําปี 2561 พบวํา ความพึงพอใจของผ๎ูใช๎บริการทั้งประเภทผ๎ูป่วยนอกและผ๎ูป่วยใน (ภาพรวม) มีแนวโน๎มสูงขึ ้นเกิน

เป้าหมายที่กําหนดไว๎  

 

จุดเด่นในการด าเนินการ  

ตลอดปี 2561 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ได๎พัฒนาศักยภาพทางการรักษาพยาบาลและการบริการ โดยมุํงเน๎นความเป็น

เลิศตามหลักการตําง ๆ ดังนี้  
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1. เราพร้อมให้การรักษาและบริการแบบมืออาชีพ (Professional) โดยใช๎ความรู๎และความเชี่ยวชาญของบุคลากรท้ัง

ฝ่ายการแพทย์และฝ่ายสนับสนุนตําง ๆ ของโรงพยาบาลฯ ในการทําหน๎าที่ของตนให๎ดีที่สุด เพื่อที่ผ๎ูใช๎บริการจะได๎รับการรักษาที่

เหมาะสมและได๎รับบริการท่ีสร๎างความพึงพอใจให๎ได๎มากที่สุด และพร๎อมจะแก๎ไขและปรับปรุงให๎ดีขึ้นมาโดยตลอด 

2. เราพร้อมด้วยทีมแพทย์ พยาบาล และทีมสหสาขาวิชาชีพ (Multi-disciplinary Team) เพื่อให๎ผ๎ูป่วยและ

ผ๎ูใช๎บริการสามารถเข๎าถึงการรักษาได๎ครอบคลุม รวดเร็ว และแมํนยํา  ความพร๎อมของทีมรักษาที่เชี่ยวชาญทําให๎เรามีหนํวยงาน

สําคัญที่สามารถให๎บริการฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง คือ (1) ศูนย์หัวใจฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง สามารถให๎การรักษาได๎ทุกภาวะผิดปกติ

ของโรคหัวใจ ทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง มีพร๎อมทั้งด๎านอายุรกรรม และด๎านศัลยกรรมและเรื่องเครื่องมือครบถ๎วน ไมํต๎องสํง

ตํอไปรักษาที่อื่น (2) ศูนย์สมองและระบบประสาทฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงสามารถให๎การรักษาทางโรคสมอง ทั้งเฉียบพลัน

และเรื้อรัง มีอุปกรณ์ครบถ๎วนทางด๎านอายุรกรรมและศัลยกรรม  ซึ่งทั้งสองศูนย์นี้ชํวยลดอัตราการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ

ของผ๎ูป่วยได๎เป็นอยํางดี และยังมีศูนย์รักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารซึ่งมีแนวโน๎มอัตราการเกิดของโรคมากขึ้นใน

ปัจจุบันคือ (3) ศูนย์ทางเดินอาหารซึ่งสามารถให๎การรักษาพยาบาลแกํผู๎ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและตับ โดย

ทีมแพทย์เฉพาะทางและเครื่องมือแพทย์ที่ได๎มาตรฐาน เพื่อให๎ได๎ผลการวินิจฉัยโรคที่รวดเร็ว ถูกต๎อง และแมํนยํา 

       3. เราให้ความมั่นใจในการรักษาและบริการด้วยความอบอุ่น (Trust) เพื่อให๎ผ๎ูใช๎บริการเชื่อมั่นได๎วําจะได๎รับการ

รักษาที่มีคุณภาพ และได๎รับการบริการจากบุคลากรที่เข๎าใจถึงหลักการบริการที่แท๎จริง  เราพัฒนาในเรื่องนี้มาตลอดและได๎รับ

การยอมรับในวงกว๎าง ดังจะเห็นได๎จากรางวัลจาก “Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2017 ” ซึ่ง

จัดขึ้นโดยบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) โดยมีบริษัทวิจัยชั้นนําของโลก บริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) 

จํากัด เป็นผ๎ูทําการสํารวจความพึงพอใจของลูกค๎า และยังมีคณะกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิจากสาขาตําง ๆ เป็น ผู๎รํวม

พิจารณาด๎วย ซึ่งโรงพยาบาลไทยนครินทร์ได๎รับมา  2 รางวัลคือ  

 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ด๎านความรวดเร็ว มีคุณภาพ และเข๎าใจความต๎องการของลูกค๎า(ประเภทโรงพยาบาลขนาดใหญํ) 

   รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  ด๎านการดูแลใสํใจอยํางเป็นเลิศ (ประเภทโรงพยาบาลขนาดใหญํ) 

 4. เราให้การรักษาด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับสากล (Quality) โดยดูแลและควบคุมคณุภาพการรักษาให๎เป็นไปตาม

ข๎อบังคับของสถาบันรับรองคุณภาพตําง ๆ ดงันี้  ในปี 2546 ได๎รับการรับรองคุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

(องคก์ารมหาชน) ซึ่งถือวําโรงพยาบาลไทยนครินทร์เป็นโรงพยาบาลลําดับแรก ๆ ที่ได๎รับการรับรองคุณภาพน้ี ในปี 2554 ได๎รับ

การตํออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ครัง้ที่ 1 (Hospital Re-accreditation) ปี 2556 ได๎รับการตํออายกุารรับรอง

กระบวนการคุณภาพ ครั้งที่ 2 (Hospital Re - accreditation) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และ

ตํอมาในปี 2559 ก็ได๎รับการตอํอายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ครั้งที่ 3 (Hospital Re - accreditation) จากสถาบัน

ดังกลําวเชํนกัน 
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2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 

๏ บุคลากรทางการแพทย์ 
บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญแตํละสาขา รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ เชํน พยาบาล 

เป็นต๎น เพื่อให๎บริการผ๎ูป่วยได๎อยํางครอบคลุมและมีคุณภาพ โดยที่ผํานมา บริษัทฯ สามารถจัดหาบุคลากรทางการแพทย์ผ๎ูเชี่ยวชาญมารํวมงาน
อยํางตํอเนื่อง และมีนโยบายรักษาบุคลากรทางการแพทย์โดยกําหนดคําตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม การสร๎าง
บรรยากาศและส่ิงแวดล๎อมในองค์กรท่ีดี สนับสนุนให๎มีการจัดประชุมวิชาการแพทย์ มีการจัดอบรมสําหรับแพทย์ พยาบาลและ
บุคลากรทางการแพทย์อยํางสม่ําเสมอ เพื่อพัฒนาความรู๎ด๎านการแพทย์ให๎มีความทันสมัยและมีความปลอดภัยตํอผ๎ูป่วยและ
ผ๎ูใช๎บริการ 

 

๏ การจัดหายาและเวชภัณฑ์ 
ยาและเวชภัณฑ์ถือเป็นวัตถุดิบที่สําคัญมากสําหรับธุรกิจโรงพยาบาล ดังนั้น บริษัทฯ จึงให๎ความสําคัญและปฏิบัติ

อยํางรัดกุมทุกกระบวนการตั้งแตํการส่ังซื้อยา โดยมีคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกยา ประกอบด๎วยแพทย์  เภสัชกร ฝ่ายจัดซื้อ มีหน๎าที่ดูแล
การจัดหายาอยํางเหมาะสมรวมถึงกระบวนการควบคุมสินค๎าคงคลังภายในโรงพยาบาลฯ 

ปริมาณการส่ังซื้อเกือบทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นการส่ังซื้อภายในประเทศ จึงไมํมีปัญหาการขาดแคลนยาและเวชภัณฑ์
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการในการจัดซื้อ และการบริหารจัดการสินค๎าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการ
ประเมินความเหมาะสมในด๎านราคา ประสิทธิภาพ และคุณภาพของสินค๎า เพื่อให๎เพียงพอกับความต๎องการ 

 

๏ อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์  
ปัจจุบันความซับซ๎อนของโรคมีมากขึ้น จําเป็นต๎องมีอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อให๎บริการผ๎ูป่วย

อยํางมีคุณภาพ ทั้งนี้  โรงพยาบาลไทยนครินทร์ได๎คํานึงถึงความซับซ๎อนของโรคที่มีมากขึ้นในปัจจุบัน และคํานึงถึงความจําเป็น
ที่จะต๎องมีอุปกรณ์และเครื่องมอืทางการแพทยท์ี่ทันสมัย ด๎วยเหตุนี้การลงทุนเรื่องดงักลําวเป็นการลงทุนที่คํอนข๎างสูง บริษัทฯ จึง
มีการพิจารณาอยํางรอบคอบถึงความจําเป็นและคุณภาพของอุปกรณ์และเครื่องมือเหลํานั้น เพื่อให๎มีปริมาณเพียงพอและ
สอดคล๎องกับความต๎องการ ที่ผํานมา บริษัทฯ จะส่ังซื้อผํานผ๎ูแทนจําหนํายในประเทศไทย ซึ่งมีการกําหนดราคาซื้อขายที่แนํนอน 
และมีข๎อตกลงเกี่ยวกับการให๎บริการหลังการขายอยาํงชัดเจน เพื่อให๎เกิดความคุ๎มคําและเกิดประโยชน์ตํอการใช๎งานให๎มากที่สุด 

 

3.  ปัจจัยความเสี่ยง  

 ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ จ าแนกได้ ดังนี้ 
 
3.1  ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ 

การประกอบธุรกจิโรงพยาบาล มีความจําเป็นต๎องใช๎บคุลากรทางการแพทย์ พยาบาลวชิาชีพ เภสัชกร และเจา๎หน๎าที่
เทคนิคตาํงๆที่มีความรู๎ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ บริษัทฯ จึงมคีวามเส่ียงทีจ่ะขาดแคลนบุคลากรวิชาชีพเหลํานี ้
รวมถึงการที่จะสรรหาบุคลากรที่มีความรู๎ ความชํานาญ เชํน แพทย์เฉพาะทางมาประ จาํที่โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 
หรือศูนย์เฉพาะทางตําง ๆ ที่มีหรือที่กําลังจะเปิดใหมํ เนื่องจากความต๎องการที่เพิ่มขึ้นของโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลรัฐ 
ดังนั้น บริษัทฯ ยังคงยดึมั่นในนโยบายในการคงไวซ๎ึ่งการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับแพทย์ผู๎เชีย่วชาญสาขาตาํง ๆ รวมถึงการ
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อํานวยความสะดวกและความคลํองตัวในการตรวจรักษา ไมวํําจะเป็นด๎านสถานท่ี อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และสํงเสริม
การพัฒนาความรู๎และทักษะแกํบคุลากรอยาํงตํอเนื่อง โดยการสํงไปศึกษาอบรมในหลักสูตรใหมํ ๆ อยูํเสมอ รวมทัง้การจัดให๎มี
สวัสดิการคาํตอบแทนและการสรา๎งสภาพแวดล๎อมในการทํางานท่ีเหมาะสม มุํงสรา๎งขวัญและกําลังใจเพื่อเสริมสร๎างความ
ผูกพันระหวํางบุคลากรกับองคก์รได๎อยํางยั่งยืน ซึ่งสามารถลดปญัหาดังกลําวลงไป 
 
3.2  ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจโรงพยาบาล  

พื้นที่ในแถบบางนาและบริเวณใกล๎เคียงถือวําเป็นจุดที่มีศักยภาพและ มีอัตราการขยายตัวของจํานวนประชากร
เพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง  ซึ่ งไมํวําโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนตํางก็มองเห็นเป็นจุดแข็งทางการตลาด  การแขํงขัน
เพื่อแยํงชิงลูกค๎าในธุรกิจโรงพยาบาล จะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นอยํางตํอเนื่อง  ซึ่งหากไมํมีการวางแผนและเตรียมการที่ดี ก็มี
โอกาสสูงที่จะทําให๎บริษัทฯ สูญเสียลูกค๎าให๎แกํโรงพยาบาลอื่นได๎  
 อยํางไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาดังกลําว และได๎เตรียมพร๎อมรับมืออยูํตลอดเวลา เพื่อให๎บริษัทฯ ยังสามารถ
รักษาฐานลูกค๎าและยังคงความเป็นโรงพยาบาลชั้นนําในเขตกรุงเทพฯ ด๎านตะวันออกเอาไว๎ได๎  โดยบริษัทฯ ได๎มีการลงทุนใน
ด๎านอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความก๎าวหน๎า  การพัฒนาด๎านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให๎ทันสมัย  การนําเสนอสิทธิประโยชน์แกํ
ลูกค๎ากลุํมใหมํเพื่อเพิ่มฐานการเป็นสมาชิกของโรงพยาบาลไทยนครินทร์  นอกจากนี้ ยังมีการยกระดับส่ิงอํานวยความสะดวก   
ปรับปรุงและขยายพื้นท่ีเพื่อรองรับการบริการท้ังผ๎ูป่วยในและผ๎ูป่วยนอก ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อให๎ผ๎ูใช๎บริการได๎รับประโยชน์สูงสุด 
 
3.3  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ  

จากการท่ีบริษัทฯ ไมํได๎เข๎าโครงการประกันสังคมและโครงการหลักประกันสุขภาพถ๎วนหน๎า จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่สํงผล
ตํอจํานวนผ๎ูใช๎บริการของโรงพยาบาล เมื่อเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลอื่นที่เข๎ารํวมโครงการ แตํบริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงความ
เส่ียงดังกลําวเสมอ ด๎วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงยังคงมีนโยบายมุํงเน๎นที่จะพัฒนาการบริการรักษาพยาบาลและการเอาใจใสํดูแล
เพื่อให๎ผ๎ูใช๎บริการเกิดความพึงพอใจในระดับสูงสุด ซึ่งจะเป็นทางเลือกในส่ิงที่ดีกวําของผ๎ูใช๎บริการ อยํางไรก็ตาม บริษัทฯ ได๎มี
การพิจารณาถึงการเข๎ารํวมโครงการบางโครงการกับหนํวยงานของรัฐเชํนกัน เชํน กรณีการล๎างไต บริษัทฯ ได๎เปิดโครงการให๎
ผ๎ูป่วยสามารถใช๎สิทธิเบิกคําฟอกไตกับประกันสังคม หรือกับหนํวยงานราชการได๎ และเข๎ารํวมโครงการกับกรมบัญชีกลางเพื่อให๎
บริการแกํผ๎ูใช๎สิทธิเบิกจํายตรงประเภทผ๎ูป่วยในกรณีนัดผําตัดลํวงหน๎า เป็นต๎น 

 
3.4  ความเสี่ยงเรื่องการเช่าที่ดิน  

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ตั้งอยูํบนที่ดินที่บริษัทฯ ทําสัญญาเชําระยะยาว 30 ปี กับสภากาชาดไทย ซึ่งจะครบอายุ
สัญญาเชําในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เนื่องจากการครบกําหนดอายุสัญญาเชําที่ใกล๎เข๎ามาทุกขณะ บริษัทฯ และ
ผ๎ูบริหารได๎ตระหนักถึงความเส่ียงดังกลําว จึงได๎ดําเนินการติดตํอขอตํออายุสัญญาเชําที่ดินและอาคารโรงพยาบาลกับ
สภากาชาดไทยแล๎ว ซึ่งโดยหลักการเบื้องต๎น สภากาชาดไทยได๎อนุมัติให๎บริษัทฯ ตํออายุสัญญาเชําได๎อีก 30 ปี และบริษัทฯ ได๎ตกลง
รับข๎อเสนอในการตํออายุสัญญาเชําที่ดินและอาคารดังกลําวเป็นระยะเวลา 30 ปี โดยมีกําหนดคําตอบแทนการเชําเป็นจํานวน
เงินท้ังส้ิน 668,000,000 บาท (หกร๎อยหกสิบแปดล๎านบาทถ๎วน) ชําระเต็มทั้งจํานวน ณ วันลงนามในสัญญาเชําฉบับใหมํ ตาม
ความเห็นที่สภากาชาดไทยได๎แจ๎งให๎บริษัทฯ พิจารณา ซึ่งขณะนี้อยูํระหวํางเจรจาและรํวมกันพิจารณาในสํวนเงื่อนไขตําง ๆ ของ
สัญญาเชําที่ดินและอาคาร และมีแนวโน๎มที่ดีในการเจรจาที่จะตํอสัญญาเชําที่ดินและอาคารดังกลําว  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได๎รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินด๎านข๎างและด๎านหลังบริษัทฯ (รวมเนื้อที่ดินประมาณ 16 - 3 - 19.5 ไรํ) ที่
ประมูลซื้อกับ บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จํากัด เป็นท่ีเรียบร๎อยแล๎ว 
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4.  ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ  
 
สินทรัพย์หลัก 

ปัจจุบันบริษัทฯ อยูํระหวํางการศึกษาและเตรียมการถึงความเป็นไปได๎ของการใช๎ประโยชน์ในที่ดินที่เป็นของตนเองบน
เนื้อที่ดิน16 ไรํ 3 งาน 19.5 ตารางวา ที่ตั้งอยูํติดกับโรงพยาบาลไทยนครินทร์ เพื่อให๎เกิดประโยชน์สูงสุดแกํกิจการของบริษัทฯ 
และบริษัทฯมีสิทธิการเชําที่ดิน ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได๎เชําจากสภากาชาดไทยเพื่อเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลฯ และเป็นที่ทําการ
สํานักงานใหญํของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ตั้งอยูํเลขที่ 345 ถนนเทพรัตน กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
10260 มีพื้นที่ท้ังส้ิน 6 ไรํ 2 งาน 42 ตารางวา มีอายุการเชํา 30 ปีนับจากวันที่ 9 พฤศจิกายน 2531 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ปัจจุบัน
สัญญาเชํามีอายุเหลือ 3 เดือน 8 วัน 

บริษัทฯ ได๎แจ๎งความประสงค์ตํอสภากาชาดไทยที่จะขอตํอสัญญาเชํา โดยสภากาชาดไทยได๎มีหนังสือยื่น
ข๎อเสนอตํอบริษัทฯ ในการตํอสัญญาเชํา และเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ  ได๎มี
มติอนุมัติให๎บริษัทฯ ตํออายุสัญญาเชําที่ดินเป็นระยะเวลา 30 ปี ตามข๎อเสนอของสภากาชาดไทย โดยมีผลประโยชน์ตอบ
แทนสิทธิการเชําเป็นจํานวนเงินท้ังส้ิน 668 ล๎านบาท ชําระเต็มจํานวน ณ วันที่ลงนามในสัญญาเชําฉบับใหมํ ซึ่งคาดวําจะมีผล
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 

 
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หลัก ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : อาคารโรงพยาบาลประกอบด๎วยอาคารใหญํ 2 หลัง อาคารหน๎าสูง 14 ชั้น และอาคารหลังสูง 7 ชั้น มีพื้นที่ใช๎สอย
ทั้งสิ้น 64,325 ตารางเมตร และในวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี 1 มกราคม 2562 บริษัทฯ ได๎ทําประกันภัยอาคารและอุปกรณ์
โดยมีวงเงินประกันท้ังส้ิน 800 ล๎านบาท ผ๎ูรับประโยชน์จากการประกันคือ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จํากัด (มหาชน) 
 
นโยบายเงินลงทุน 
 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯ ไมํได๎ลงทุนในบริษัทใด ๆ แตํอยํางไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในกิจการที่
เกี่ยวเนื่องและสนับสนุนการดําเนินธุรกิจโรงพยาบาล 
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5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย  
เนื่องจากปัจจุบันเป็นที่รับร๎ูกันวําข๎อพิพาทและคดีความระหวํางผ๎ูป่วยกับโรงพยาบาลและแพทย์มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น 

อีกทั้งประชาชนสามารถเข๎าถึงขําวสารเกี่ยวกับกฎหมายใหมํหลายฉบับท่ีได๎ออกมาเพื่อรับรองคุ๎มครองสิทธิ เสรีภาพให๎กับผ๎ูป่วย
หรือผ๎ูบริโภคได๎มากยิ่งขึ้น เชํน พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติสุขภาพแหํงชาติ พ.ศ. 2550 และ
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผ๎ูบริโภค พ.ศ. 2551 เป็นต๎น รวมถึงข๎อกําหนดของแพทยสภาและกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับ
การโฆษณาของสถานพยาบาลท่ีเข๎มงวดมากขึ้น ทําให๎สถานพยาบาล แพทย์ และพยาบาลต๎องระมัดระวังและรอบคอบในทุก ๆ 
ด๎านท่ีเกี่ยวข๎องกับผ๎ูป่วยและผ๎ูใช๎บริการ ดังนั้น เพื่อป้องกันมิให๎เกิดความเส่ียงอันจะนํามาซึ่งข๎อพิพาททางกฎหมาย บริษัทฯ จึง
ยึดถือนโยบายในการเจรจาและประนีประนอมเป็นสําคัญ โดยจะทําการชี้แจงและปรับความเข๎าใจถึงแม๎วําปัญหาที่เกิดขึ้นจะมี
สาเหตุจากความคาดหวังของผ๎ูป่วยและผ๎ูใช๎บริการก็ตาม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการจัดการด๎านตําง ๆ ที่มีความ
เส่ียงในด๎านกฎหมายให๎รัดกุมมากยิ่งขึ้น 

สําหรับในชํวงที่ผํานมา บริษัทฯ มีข๎อพิพาททางกฎหมายอยูํบ๎าง แตํก็ไมํสํงผลกระทบตํอการดําเนินธุรกิจอยํางมี
นัยสําคัญและไมํกระทบตํอสินทรัพย์ของบริษัทฯ แตํอยํางใด 
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6.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 

 

6.1 ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อบริษัท   : บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จํากัด (มหาชน) หรือ“โรงพยาบาลไทยนครินทร์” 
ประเภทธุรกิจ   : โรงพยาบาลเอกชน (สถานพยาบาลประเภทรับผ๎ูป่วยไว๎คา๎งคืน) 
สถานท่ีตั้งสํานักงานใหญ ํ : 345 ถนนเทพรัตน กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 10260 
เลขทะเบียนบริษัท   : 0107547000974 
ทุนจดทะเบียน   : 180 ล๎านบาท เป็นหุ๎นสามัญ 180 ล๎านห๎ุน มูลคําหุ๎นละ 1 บาท เรียกชาํระแล๎วเต็มมูลคาํ 
เว็บไซต์    : www.thainakarin.co.th 
อีเมล    : ir@thainakarin.co.th 
โทรศัพท์    : 0 2361 2727 
โทรสาร   : 0 2361 2777 
6.2 นายทะเบียนหลักทรัพย ์
ชื่อสํานักงาน   : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
ที่ตั้ง    : 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์    : 0 2009 9000 
โทรสาร    : 0 2009 9991 
SET Contact center  : 0 2009 9999 
เว็บไซต ์   : http://www.set.or.th/tsd 

6.3 ผู้สอบบัญชี  
ชื่อสํานักงาน   : บริษัท สํานักงาน อีวาย จาํกดั 
ชื่อผู๎สอบบัญชี   : นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทยว์รเทพ ผ๎ูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 และ / หรือ 

  นายวิชาติ โลเกศกระวี ผ๎ูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451 และ / หรือ 
  นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผ๎ูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4604 

ที่ตั้ง  : 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก  คลองเตย  กรุงเทพฯ  10110 
โทรศัพท ์   : 0 2264 0777 
โทรสาร    : 0 2264 0789 
6.4 ผู้ตรวจสอบภายใน 
ชื่อสํานักงาน   : บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนติิ จํากดั 
ที่ตั้ง   : 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 5 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น  แขวงบางซื่อ 
     เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์   : 0 2587 8080 
โทรสาร    : 0 2586 0301 
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ในปี 2561 ผ๎ูสอบบัญชีของบริษทัฯ คือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวทิย์วรเทพ ผ๎ูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบยีน 4377 
จากบรษิัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด) โดยมคีําตอบแทนการสอบบัญชเีป็น
จํานวนเงิน 1,170,000 บาทตอํปี และคําใช๎จาํยในการปฏิบัตงิานตรวจสอบ เชํน คาํใช๎จาํยในการเดินทางและคําทาํสําเนา
เอกสารเป็นต๎น เบิกจํายตามจริงแตํไมํเกิน 30,000 บาท 
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 
ผู้ถือหุ้น 
 
โครงสร้างการถือหุน้ 
7.1 หลักทรัพย์ของบริษทัฯ 

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 180 ล๎านบาท เรียกชําระเต็มมูลคําแล๎ว 180 ล๎านบาท แบํงเป็นหุ๎นสามัญ 180 ล๎านห๎ุน มูลคํา
หุ๎นละ 1 บาท 

 
7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษทัฯ  
 
 ณ วันท่ี 25 เมษายน 2561 มีดังตํอไปนี้ 
 
ผู้ถือหุ้น 

 
 

แหล่งขอ้มูล : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
 

กลุํมผู๎ถือห๎ุนรายใหญํท่ีมีอิทธิพลตํอการกําหนดนโยบายการจัดการหรือการดําเนินการของบริษัทฯ อยํางมีนัยสําคัญ ดังนี้ 
 1.   กลํุมครอบครัวสิหนาทกถากุล ถือหุ๎นในสัดสํวนร๎อย ละ 16.44 ประกอบด๎วย นายจตุพร สิหนาทกถากุล 
นายสุชาติ สิหนาทกถากุล นางนิภาภัทร สิหนาทกถากุล นายฐิติ  สิหนาทกถากุล นายปิติภัทร สิหนาทกถากุล 
นางสาวอรอารี สิหนาทกถากุล และนายทศพร สิหนาทกถากุล  

 2.   ครอบครัวสิหนาทกถากุล ถือหุ๎นและเป็นกรรมการผ๎ูมีอํานาจลงนามของบริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จํากัด 
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7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปนัผล 
บริษัทฯ มีนโยบายจํายเงินปันผลในอัตราไมํต่ํากวําร๎อยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได๎นิติบุคคล อยํางไรก็ตาม

บริษัทฯ อาจกําหนดให๎การจํายเงินปันผลมีอัตราน๎อยกวําอัตราที่กําหนดข๎างต๎นได๎ หากบริษัทฯ มีความจําเป็นที่
จะต๎องนําเงินกําไรสุทธิจํานวนดังกลําวมาใช๎เพื่อขยายการดําเนินงานของบริษัทฯ ตํอไป  

เมื่อวันที่  14 กันยายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่  4/2561  ได๎มีมติอนุมัติให๎เสนอ
การจํายเงินปันผลประจําปี  2561  (จากผลการดําเนินงานตั้งแตํ  1  สิงหาคม 2560  -  31  กรกฎาคม 2561 )  แกํ ผ๎ู
ถือหุ๎น ในอัตราหุ๎นละ 0.60  บาท รวมเป็นเงินจํานวน 108,000,000 บาท (หนึ่งร๎อยแปดล๎านบาทถ๎วน)  โดยจะ
นําเสนอตํอที่ประชุมสามัญผ๎ูถือหุ๎น ประจําปี  2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติ  
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8. โครงสร้างการจัดการ 
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8.1 คณะกรรมการบริษัท 
 
คณะกรรมการบริษัท 
ข๎อมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม  2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด๎วยกรรมการ 15 ทําน  ดังนี ้
1. นายจตุพร   สิหนาทกถากุล  ประธานกรรมการ 
2. นพ. เจริญ   มีนสุข  กรรมการ 
3. ศ. เกียรตคิุณ นพ. เดชา ตันไพจิตร  กรรมการ 
4. ผศ. นพ. ประภาส  ธีระกุล   กรรมการ 
5. นายประภัทร   สุทธาเวศ  กรรมการ 
6. นายสุเมธ   เจนเจษฎา  กรรมการ 
7. นพ. อาคม   เชียรศิลป์  กรรมการ 
8. นายฐติิ   สิหนาทกถากุล  กรรมการ 
9. นายปิติภัทร   สิหนาทกถากุล  กรรมการ 
10. นายนรเทพ   สิหนาทกถากุล  กรรมการ 
11. นายไกรศกัดิ์   ขัดคํา   กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
12. นพ. ปรีดี   เหตระกูล  กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
13. รศ. นพ. เชิดศกัดิ์  ธีระบุตร   กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
14. ผศ. ดร. ปัญญา  อิสระวรวาณชิ  กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
15. นายชัยฤกษ ์  วิริยะรัตนพร กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษทั 
 
 ประกอบด๎วย นายจตุพร สิหนาทกถากุล , นพ. เจริญ มีนสุข , นายประภัทร สุทธาเวศ , ผศ. นพ. ประภาส 
ธีระกุล, นพ. ปรีดี  เหตระกูล และนายฐิติ  สิหนาทกถากุล กรรมการสองในหกทํานดังกลําวนี้  ลงลายมือชื่อรํวมกัน 
พร๎อมประทับตราสําคัญของบริษัทฯ  

 
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจ หน๎าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให๎เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข๎อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผ๎ูถือหุ๎นที่ชอบด๎วยกฎหมาย ด๎วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสรุปอํานาจหน๎าที่ที่สําคัญได๎ ดังนี้ 
 ก.  จัดใหม๎ีการประชุมผ๎ูถือหุ๎นเป็นการประชุมสามัญประจาํปีภายใน 4 เดือน นับแตวํันส้ินสุดรอบระยะเวลา 
  บัญชีของบริษัทฯ 
 ข.  จัดให๎มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท อยํางน๎อย 3 เดือนตํอครั้ง 

ค.  จัดให๎มีการทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ณ วันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชี
ของบริษัทฯซึ่งผ๎ูสอบบัญชีรับอนุญาตได๎ตรวจสอบแล๎ว และนําเสนอตํอท่ีประชุมผ๎ูถือหุ๎นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 
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 ง.  คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให๎กรรมการทํานหนึ่ง หรือหลายทําน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยํางหนึ่งอยําง
ใดแทนคณะกรรมการได๎ โดยอยูํภายใต๎การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพื่อให๎บุคคลดังกลําว
มีอํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการ
อาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแก๎ไขบุคคลที่ได๎รับมอบอํานาจหรืออํานาจนั้น ๆ ได๎เมื่อเห็นสมควรทั้งนี้ 
คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอํานาจให๎ผ๎ูอํานวยการมีอํานาจหน๎าที่ในการปฏิบัติงานตําง ๆ โดยมีรายละเอียด
การมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจหน๎าที่ของผ๎ูอํานวยการ ซึ่งการมอบอํานาจนั้น ต๎องไมํมี ลั ก ษ ณ ะ เ ป็ น ก า ร
มอบอํานาจที่ทําให๎ผ๎ูอํานวยการสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมี ความขัดแย๎ง มีสํวน
ได๎สํวนเสีย หรือมีความขัดแย๎งทางผลประโยชน์อื่นใด กับบริษัทฯ หรือบริษัทยํอย (ถ๎ามี)  ยกเว๎นเป็นการอนุมัติ
รายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว๎แล๎ว 

จ.  กําหนดนโยบาย แนวทาง แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ  ควบคุม กํากับดูแลการบริหารและ
การจัดการของผ๎ูอํานวยการให๎ เป็นไปตามนโยบายที่ ได๎ รับมอบหมาย เว๎นแตํในเรื่ องดังตํอไปนี้  
คณะกรรมการต๎องได๎รับมติอนุมตัิจากที่ประชุมผ๎ูถือหุ๎นกํอนการดาํเนินการ  อันได๎แกํ  เรื่องที่กฎหมายกําหนดให๎
ต๎องได๎รับมติอนุมตัิจากที่ประชุมผ๎ูถือหุ๎นเชํน   การเพิ่มทุน  การลดทุน   การขาย   หรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด 
หรือบางสํวนที่ สําคัญให๎แกํบุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ
การแก๎ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข๎อบังคับ เป็นต๎น  

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีขอบเขตหน๎าที่ในการกํากับดูแลให๎บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข๎อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย เชํน การทํารายการที่เกี่ยวโยง
กัน และการได๎มาหรือจําหนํายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สําคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

ฉ.  พิจารณาโครงสร๎างการบริหารงาน แตํงตั้งผ๎ูอํานวยการและคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม 
ช.  ติดตามผลการดําเนินงานให๎เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยํางตํอเนื่อง 
ซ.  กรรมการจะต๎องไมํประกอบกิจการอันมีสภาพอยํางเดียวกัน และเป็นการแขํงขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข๎า

เป็นหุ๎นสํวนในห๎างหุ๎นสํวนสามัญ หรือเป็นหุ๎นสํวนไมํจํากัดความรับผิดในห๎างหุ๎นสํวนจํากัด หรือเป็นกรรมการ
ของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยํางเดียวกัน และเป็นการแขํงขันกับกิจการของ
บริษัทฯ ไมํวําจะทําเพื่อประโยชน์ตน หรือเพื่อประโยชน์ผ๎ูอื่น เว๎นแตํจะได๎แจ๎งให๎ท่ีประชุมผ๎ูถือหุ๎นทราบกํอนที่จะมี
มติแตํงตั้ง 

ฌ.  กรรมการต๎องแจ๎งให๎บริษัทฯ ทราบโดยไมํชักช๎า หากมีสํวนได๎เสียไมํวําโดยตรงหรือโดยอ๎อมในสัญญาที่บริษัทฯ 
ทําขึ้น หรือถือหุ๎น หรือหุ๎นกู๎เพิ่มขึ้น หรือลดลง ไมํวํากับในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ 

บริษัทฯ มุํงเน๎นสํงเสริมพัฒนาความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติงานอยํางตอํเนื่องแกํคณะกรรมการบริษัท โดยสํงเสริม
ให๎คณะกรรมการบริษัทเข๎าอบรมหรือเข๎ารํวมในหลักสูตรท่ีเกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติหน๎าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการ
เพิ่มพูนความรู๎ในการปฏิบัติงานอยํางตํอเนื่องในการปฏิบัติหน๎าที่ โดยในปี 2561 กรรมการบริษัทได๎เข๎ารับการอบรมหลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP) รุํนที่ 147/2561 จํานวน 1 คน ได๎แกํ นายชัยฤกษ์ วิริยะรัตนพร 
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เลขานุการบริษัท  
 

คณะกรรมการบริษัทได๎มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบและมอบหมายให๎ นายประภัทร สุทธาเวศ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท 
เป็นผ๎ูปฏิบัติหน๎าที่แทนเลขานุการบริษัท เพื่อทําหน๎าที่ดูแลและจัดการการประชุมของคณะกรรมการบริษัท การประชุมผ๎ูถือหุ๎น 
รวมทั้งจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผ๎ูถือหุ๎น รายงานประจําปี และจัดเก็บ เอกสารตามที่
กฎหมายกําหนด นอกจากนี้ ยังชํวยให๎คําแนะนําแกํคณะกรรมการบริษัทและผ๎ูบริหารเกี่ ยวกับกฎเกณฑ์ตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทยและการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 
 
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทมีดังนี้ 

1.  ให๎คําแนะนําเบื้องต๎นแกํกรรมการบริษัทเกี่ยวกับข๎อกฎหมาย ระเบียบ และข๎อบังคับตําง ๆ ของบริษัทฯ และติดตาม
ให๎มีการปฏิบัติตามอยํางถูกต๎อง และรายงานการเปล่ียนแปลงที่มีสาระสําคัญตํอกรรมการบริษัท 

2.  จัดการประชุมผู๎ถือหุ๎น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให๎เป็นไปตามกฎหมาย 
3.  บันทึกรายงานการประชุมผ๎ูถือหุ๎นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให๎มีการปฏิบัติตามมติที่

ประชุมดังกลําว 
4.  ดูแลให๎มีการเปิดเผยข๎อมูลและรายงานสารสนเทศของบริษัทฯ ในสํวนที่รับผิดชอบตํอหนํวยงานที่มีหน๎าที่กํากับ

ดูแลบริษัทฯ 
5.  ติดตํอและส่ือสารกับผ๎ูถือหุ๎น 
6.  ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท 

 
8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ข๎อมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด๎วยกรรมการ 5 ทําน ดังนี ้

1. นายไกรศักดิ์  ขัดคํา  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นพ. ปรีดี  เหตระกูล  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
3. รศ. นพ. เชิดศักดิ์ ธีระบุตร  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
4. ผศ. ดร. ปัญญา อิสระวรวาณิช  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. นายชัยฤกษ์ วิริยะรัตนพร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 
โดยมี ผศ. ดร. ปัญญา อิสระวรวาณิช ซึ่งปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจํา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

สาขาวิชาบริหาร การปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นผู๎สอบบัญชีรับอนุญาตแหํงประเทศไทย  และ
นายชัยฤกษ์ วิริยะรัตนพร ซึ่งเคยเป็นที่ปรึกษาด๎านบัญชี และภาษีอากร ของบริษัท ไอ.จี.เอส. จํากัด (มหาชน)  เป็น
ผ๎ูมีความรู๎และประสบการณ์ทางด๎านบัญชีและการเงินจํานวน 2 ทําน 
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เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกให๎ นายอรรถพงศ์ ทิพย์อักษร ดํารงตําแหนํงเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อทําหน๎าที่ดูแลและจัดการชํวยเหลือการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม
การจัดเตรียมวาระการประชุม นําสํงเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม 

 
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  
 คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

ก.  สอบทานให๎บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยํางถูกต๎องและเพียงพอ 
ข.  สอบทานให๎บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่

มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหนํวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให๎
ความเห็นชอบในการพิจารณาแตํงตั้ง โยกย๎าย เลิกจ๎างหัวหน๎าหนํวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนํวยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

ค.  สอบทานให๎บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข๎อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
ง.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแตํงตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทําหน๎าที่ผ๎ูสอบบัญชีของบริษัทฯ 
 และเสนอคําตอบแทนของผ๎ูสอบบัญชี รวมทั้งเข๎ารํวมประชุมกับผ๎ูสอบบัญชีโดยไมํมีฝ่ายจัดการเข๎ารํวมประชุม

ด๎วยอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง 
จ.  พิจารณาการเปิดเผยข๎อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย๎งทาง

ผลประโยชน์ให๎มีความถูกต๎องและครบถ๎วนให๎เป็นไปตามกฎหมายและข๎อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ 
เพื่อให๎มั่นใจวํา รายการดังกลําวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดตํอบริษัทฯ 

ฉ.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด๎วย เชํน ทบทวน
นโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
ผ๎ูบริหาร ทบทวนรํวมกับผ๎ูบริหารบริษัทฯ ในรายงานสําคัญที่ต๎องเสนอสาธารณชนตามที่กฎหมายกําหนด ได๎แกํ 
บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต๎น 

ช.  ดําเนินการจัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว๎ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ ซึ่ง
รายงานดังกลําวต๎องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกลําวควรประกอบด๎วยข๎อมูลดังตํอไปน้ี 
„  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต๎อง ครบถ๎วน เป็นที่เชื่อถือได๎ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
„  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 
„  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผ๎ูสอบบัญชีของบริษัทฯ 
„  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ข๎อกําหนดของตลาด

หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
„  ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย๎งทางผลประโยชน์ 
„  จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข๎ารํวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตํละทําน 
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„  รายงานอื่นใดที่เห็นวําผ๎ูถือหุ๎นและผ๎ูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต๎ขอบเขตหน๎าที่และความรับผิดชอบที่ได๎รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ซ.  รายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให๎คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจําอยํางน๎อย
ไตรมาสละหนึ่งครั้ง 

ฌ.  รํวมให๎ความเห็นในการพิจารณาผลงาน การแตํงตั้ง การถอดถอน และการกําหนดคําตอบแทนของผ๎ูตรวจสอบ
ภายใน 

 
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 
 
 โดยกําหนดวาระการดํารงตําแหนํงของกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ดังตํอไปนี้ 
  „ ประธานกรรมการตรวจสอบ 2 ปี 
  „ กรรมการตรวจสอบ 2 ปี 
 ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดํารงตําแหนํงแล๎ว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ๎นจากตําแหนํงตาม
วาระอาจได๎รับการแตํงตั้งให๎กลับเข๎าดํารงตําแหนํงได๎อีก 
 
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบและกระบวนการสรรหา 
 

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผ๎ูแตํงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอยํางน๎อย 3 ทําน ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายวําด๎วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข๎อบังคับ หรือระเบียบของ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กําหนดทั้งนี้กรรมการตรวจสอบอยํางน๎อย 1 ทําน ต๎องเป็นผ๎ูมีความรู๎ด๎านการบัญชีและการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะ
สอบทานความนําเชื่อถือของงบการเงิน โดยแตํละทํานจะมีวาระการดํารงตําแหนํงคราวละ 2 ปี โดยกรรมการตรวจสอบต๎องมี
คุณสมบัติ ดังนี ้

ก.  ถือหุ๎นไมํเกินร๎อยละหน่ึงของจํานวนหุ๎นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญํ บริษัทยํอย บริษัทรํวม ผ๎ู
ถือหุ๎นรายใหญํ หรือผ๎ูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ให๎นับรวมการถือหุ๎นของผ๎ูที่เกี่ยวข๎องของกรรมการตรวจสอบ
รายนั้น ๆ ด๎วย 

ข.  ไมํเป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสํวนรํวมในการบริหารของบริษัทฯ ไมํเป็นลูกจ๎าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได๎เงินเดือน
ประจําหรือผ๎ูมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญํ บริษัทยํอย บริษัทรํวม บริษัทยํอยลําดับเดียวกัน ผ๎ูถือหุ๎นราย
ใหญํ หรือของผู๎มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เว๎นแตํจะได๎พ๎นจากการมีลักษณะดังกลําวมาแล๎วไมํน๎อยกวําสองปี 
ทั้งนี้ลักษณะต๎องห๎ามดังกลําวไมํรวมถึงกรณีที่กรรมการตรวจสอบเคยเป็นข๎าราชการ หรือที่ปรึกษาของสํวน
ราชการซึ่งเป็นผ๎ูถือหุ๎นรายใหญํ หรือผ๎ูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

ค.  ไมํเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา 
คูํสมรส พี่น๎อง บุตร รวมทั้งคูํสมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผ๎ูบริหาร ผ๎ูถือหุ๎นรายใหญํ ผ๎ูมีอํานาจควบคุม
หรือบุคคลท่ีจะได๎รับการเสนอให๎เป็นกรรมการ ผ๎ูบริหาร หรือผ๎ูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยํอย 

ง.  ไมํมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญํ บริษัทยํอย บริษัทรํวมผ๎ูถือหุ๎นรายใหญํ หรือ ผ๎ูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช๎วิจารณญาณอยํางอิสระ รวมทั้งไมํเป็นหรือ
เคยเป็นผ๎ูถือหุ๎นท่ีมีนัย หรือผ๎ูมีอํานาจควบคุมของผ๎ูที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญํ บริษัทยํอย 
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บริษัทรํวม ผ๎ูถือหุ๎นรายใหญํหรือผ๎ูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เว๎นแตํจะได๎พ๎นจากการมีลักษณะดังกลําวมาแล๎ว
ไมํน๎อยกวําสองปี 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค๎าที่กระทําเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเชําหรือให๎เชาํอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให๎หรือรับความชํวยเหลือ
ทางการเงิน ด๎วยการรับหรือให๎กู๎ยืม ค้ําประกัน การให๎สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น
ทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให๎บริษัทฯหรือคูํสัญญามีภาระหนี้ที่ต๎องชําระตํออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแตํร๎อยละสามของ
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแตํยี่สิบล๎านบาทขึ้นไป แล๎วแตํจํานวนใดจะต่ํากวํา ทั้งนี้ การคํานวณ
ภาระหนี้ดังกลําวให๎เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลคําของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนวําด๎วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลมแตํในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลําว ให๎
นับรวมภาระหนี้ท่ีเกิดขึ้นในระหวํางหน่ึงปีกํอนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

จ.  ไมํเป็นหรือเคยเป็นผ๎ูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญํ บริษัทยํอย บริษัทรํวม ผ๎ูถือหุ๎นรายใหญํ หรือผ๎ูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไมํเป็นผ๎ูถือหุ๎นท่ีมีนัย ผ๎ูมีอํานาจควบคุม หรือหุ๎นสํวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ๎ูสอบ
บัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญํ บริษัทยํอย บริษัทรํวม ผ๎ูถือหุ๎นรายใหญํ หรือผ๎ูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัด
อยูํ เว๎นแตํจะได๎พ๎นจากการมีลักษณะดังกลําวมาแล๎วไมํน๎อยกวําสองปี 

ฉ.  ไมํเป็นหรือเคยเป็นผ๎ูให๎บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให๎บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงินซึ่งได๎รับคําบริการเกินกวําสองล๎านบาทตํอปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญํ บริษัทยํอย บริษัทรํวม ผ๎ูถือหุ๎น
รายใหญํ หรือผ๎ูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมํเป็นผ๎ูถือหุ๎นที่มีนัย ผ๎ูมีอํานาจควบคุม หรือหุ๎นสํวนของผ๎ู
ให๎บริการทางวิชาชีพนั้นด๎วย เว๎นแตํจะได๎พ๎นจากการมีลักษณะดังกลําวมาแล๎วไมํน๎อยกวําสองปี 

ช.  ไมํเป็นกรรมการท่ีได๎รับการแตํงตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผ๎ูถือหุ๎นรายใหญํ หรือผ๎ูถือหุ๎นซึ่ง
เป็นผ๎ูที่เกี่ยวข๎องกับผ๎ูถือหุ๎นรายใหญํ รวมถึงไมํเป็นกรรมการท่ีได๎รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให๎ตัดสินใจใน
การดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญํ บริษัทยํอย บริษัทรํวม บริษัทยํอยลําดับเดียวกัน ผ๎ูถือหุ๎นรายใหญํ หรือ
ผ๎ูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมํเป็นกรรมการของบริษัทใหญํ บริษัทยํอย หรือบริษัทยํอยลําดับเดี ยวกัน
เฉพาะที่เป็นบริษัทท่ีมีหุ๎นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย 

ซ.  ไมํประกอบกิจการที่มีสภาพอยํางเดียวกัน และเป็นการแขํงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ  หรือบริษัทยํอย 
หรือไมํเป็นหุ๎นสํวนที่มีนัยในห๎างหุ๎นสํวน หรือเป็นกรรมการที่มี สํวนรํวมบริหารงาน ลูกจ๎าง พนักงาน 
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ๎นเกินร๎อยละหนึ่ งของจาํนวนหุ๎นที่มี สิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยํางเดียวกันและเป็นการแขํงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทยํอย 

ฌ.  ไมํมีลักษณะอื่นใดที่ทําให๎ไมํสามารถให๎ความเห็นอยํางอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 
ญ.  เป็นผ๎ูมีความรู๎ความสามารถและประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทําหน๎าที่ในการสอบทานความนําเชื่อถือ

ของงบการเงินรวมถึงทําหน๎าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ 
ฎ.  กรรมการตรวจสอบต๎องสามารถแสดงความเห็น และให๎ข๎อแนะนําตํอรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน

จากฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือผ๎ูให๎บริการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 
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8.3 ผู้บริหาร 
 
 ข๎อมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 คณะผู๎บริหารบริษัทฯ ประกอบด๎วย ผ๎ูบริหารจํานวน 12 ทําน ดังนี้ 
1.  นายจตุพร    สิหนาทกถากุล  ประธานกรรมการ 
2.  นพ. เจริญ    มีนสุข   ประธานฝ่ายแพทย์ 
3.  ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. ชัยพร  ภัทราคม   ผ๎ูอํานวยการแพทย์ และผ๎ูอํานวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ 
4.  นพ. วีระชัย    พึ่งรัศมี  รองผู๎อํานวยการแพทย์ 
5.  นางน้ําเพ็ชร    สรัคคานนท์  รองผู๎อํานวยการแพทย์ งานพยาบาล 
6.  นางชฎารัตน์    ศิริวัฒน์  รองผู๎อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ 
7.  นพ. บรรเจิด   บาลมงคล รองผู๎อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ (บริหารคุณภาพ) 
8.  นางสาวมาลี    บุญลีชัย   รองผู๎อํานวยการบริหารอาวุโส สายงานสนับสนุน และ 

รองผู๎อํานวยการบริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ 
9.  นางดารณี    ทับแกํน   รองผู๎อํานวยการบริหาร สายงานบัญชีและการเงิน 
10. นางวิบูลย์ลักษณ์   วิสิฐนรภัทร  ผ๎ูชํวยผู๎อํานวยการแพทย์ งานบริการพยาบาล 
11. นายพงษ์ศักดิ์    เตชะสถิระกุล ผ๎ูชํวยผู๎อํานวยการแพทย์ งานสนับสนุนแพทย์ 
12. นางสาวสุรัญชนา  ตันพลีรัตน ์ ผ๎ูชํวยผู๎อํานวยการบริหาร ฝ่ายบริการสํวนหน๎า 
 
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ  
 
 ประธานกรรมการมีขอบเขต หน๎าที่ และความรับผิดชอบ ดังตํอไปนี้ 

ก.  รํวมพิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจําปี ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ กํอนที่จะนําเสนอให๎คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ 

ข.  อนุมัติการจัดซื้อจัดจ๎างในวงเงินไมํเกิน 10,000,000 บาทตํอครั้ง 
 ทั้งนี้ อํานาจของประธานกรรมการจะไมํรวมถึงอํานาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย๎ง หรือรายการใดที่
ประธานกรรมการ หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับประธานกรรมการมีสํวนได๎สํวนเสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย๎งกับ
บริษัทฯ หรือบริษัทยํอย (ถ๎ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลําว
จะต๎องเสนอตํอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผ๎ูถือหุ๎น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลําว ตามข๎อบังคับของ
บริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกําหนด เว๎นแตํเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดําเนินธุรกรรมการค๎าปกติทั่วไปของ
บริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดกรอบการพิจารณาไว๎ชัดเจนแล๎ว 
 
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานฝ่ายแพทย์ 
 

ประธานฝ่ายแพทย์มีอํานาจ หน๎าที่และความรับผิดชอบให๎คําปรึกษา แนะนําแกํแพทย์ กําหนดนโยบายด๎านการแพทย์
ดังตํอไปนี ้

ก.  กํากับดูแลนโยบายด๎านการแพทย์ของบริษัทฯ ให๎เป็นไปตามกฎระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข 
ข.  เป็นที่ปรึกษาให๎คําแนะนําเพื่อให๎แพทย์ประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
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ทั้งนี้ อํานาจของประธานฝ่ายแพทย์ จะไมํรวมถึงอํานาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย๎ง หรือรายการใดที่
ประธานฝ่ายแพทย์ หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับประธานฝ่ายแพทย์มีสํวนได๎เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย๎งกับ
บริษัทฯ หรือบริษัทยํอย (ถ๎ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย ซึ่ งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลําว
จะต๎องเสนอตํอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผ๎ูถือหุ๎นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลําวตามที่ข๎อบังคับของ
บริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกําหนด เว๎นแตํเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดําเนินการธุรกรรมการค๎าปกติทั่ วไป
ของบริษัทฯ ท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดกรอบการพิจารณาไว๎ชัดเจนแล๎ว 
 
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้อ านวยการแพทย์ 
 
 ผ๎ูอํานวยการแพทย์มีอํานาจ หน๎าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุระ 
ด๎านแพทย์ ดังตํอไปน้ี 

ก.  ควบคุมดูแลการให๎บริการรักษาพยาบาล รวมถึงการบริหารงานประจําวันของแพทย์  ทันตแพทย์  
พยาบาล เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ  ให๎เป็นไปตามกฎระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข แพทยสภา ทันต
แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชสภา  

ข.  ดําเนินการหรือปฏิบัติงานให๎เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได๎รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
ค.  พิจารณาคัดเลือกบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู๎ ความชํานาญมารํวมงานกับโรงพยาบาลฯ หรือให๎ออกจากงาน 
ง.  ควบคุมดูแลการพิจารณาคัดเลือกยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข๎องทางการแพทย์ 
จ.  รํวมกับผ๎ูอํานวยการตามสายงาน พิจารณาเงินเดือน เงินบําเหน็จ เงินคําตอบแทน ซึ่งได๎รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทให๎แกํบุคลากร หรือลูกจ๎างของบริษัทฯ หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทํากิจการให๎บริษัทฯ 
ฉ.  ควบคุมดูแลการรักษามาตรฐานของการให๎บริการให๎มีคุณภาพ ซึ่งรับรองโดยสถาบันรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
ทั้งนี้ อํานาจของผู๎อํานวยการแพทย์จะไมํรวมถึงอํานาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย๎ง หรือรายการใดที่

ผ๎ูอํานวยการแพทย์ หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผ๎ูอํานวยการแพทย์มีสํวนได๎เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย๎งกับ
บริษัทฯ หรือบริษัทยํอย (ถ๎ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลําว
จะต๎องเสนอตํอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผ๎ูถือหุ๎นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลําวตามที่ข๎อบังคับของ
บริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกําหนด เว๎นแตํเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดําเนินการธุรกรรมการค๎าปกติทั่วไป
ของบริษัทฯ ท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดกรอบการพิจารณาไว๎ชัดเจนแล๎ว 
 
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ 

 
 ผ๎ูอํานวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษมีอํานาจ หน๎าที่  และความรับผิดชอบงานด๎านการพัฒนาคุณภาพทั้งหมดใน
โรงพยาบาลฯดังตํอไปนี ้

ก.  ดูแลรับผิดชอบงานด๎านพัฒนาคุณภาพท้ังหมดในโรงพยาบาลฯ 
ข.  ดูแลรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงด๎านการบริการตรวจรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลฯ ทั้งหมด 
ค.  ดําเนินการ หรือปฏิบัติงานให๎เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได๎รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
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ง.  รํวมกับผ๎ูอํานวยการตามสายงานพิจารณาเงินเดือน เงินบําเหน็จ เงินคําตอบแทน ซึ่งได๎รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทให๎แกํบุคลากร หรือลูกจ๎างของบริษัทฯ หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทํากิจการให๎บริษัทฯ 

จ.  ควบคุมการรักษามาตรฐานของการให๎บริการให๎มีคุณภาพ ซึ่งรับรองโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(องค์การมหาชน) 

ทั้งนี้ อํานาจของผู๎อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ จะไมํรวมถึงอํานาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย๎ง
หรือรายการใดที่ ผ๎ูอํานวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ หรื อบุคคลที่ เกี่ยวโยงกันกับผ๎ูอํานวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ มี
สํวนได๎เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย๎งกับบริษัทฯ หรือบริษัทยํอย (ถ๎ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แหํง
ประเทศไทยซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลําวจะต๎องเสนอตํอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ ประชุมผ๎ูถือหุ๎นเพื่อ
พิจารณาและอนุมัติรายการดังกลําวตามที่ข๎อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกําหนด เว๎นแตํเป็นการอนุมัติรายการที่
เป็นลักษณะการดําเนินธุรกรรมการค๎าปกติทั่วไปของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดกรอบการพิจารณาไว๎ชัดเจนแล๎ว 
 
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้อ านวยการบริหาร 

 
 ผ๎ูอํานวยการบริหารมีอํานาจหน๎าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงานตามปกติธุระ
และงานบริหารของบริษัทฯ ดังตํอไปนี้ 

ก.  ควบคุมดูแลการดําเนินกิจการ และบริหารงานประจําวันของบริษัทฯ 
ข.  ดําเนินการหรอืปฏิบัติงานให๎เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได๎รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
ค.  พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจําปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอกํอนที่จะนําเสนอให๎คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให๎รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปล่ียนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจําย
ประจําปีในระหวํางที่ไมํมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเฉพาะกรณีเรํงดํวน และให๎นําเสนอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อทราบในที่ประชุมคราวตํอไป 

ง.  อนุมัติการจัดซื้อจัดจ๎างในวงเงินไมํเกิน 300,000 บาทตํอครั้ง 
จ.  รํวมกับผ๎ูอํานวยการตามสายงาน พิจารณาเงินเดือน เงินบําเหน็จ เงินคําตอบแทน ซึ่งได๎รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทให๎แกํบุคลากร หรือลูกจ๎างของบริษัทฯ หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทํากิจการให๎บริษัทฯ 
ฉ.  เป็นผ๎ูรับมอบอํานาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข๎อบังคับ นโยบาย 
 ระเบียบ ข๎อกําหนด คําส่ัง มติที่ประชุมผ๎ูถือหุ๎น หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกประการ 
ทั้งนี้ อํานาจของผู๎อํานวยการบริหาร จะไมํรวมถึงอํานาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย๎ง หรือรายการใดที่

ผ๎ูอํานวยการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผ๎ูอํานวยการบริหารมีสํวนได๎เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย๎งกับ
บริษัทฯ หรือบริษัทยํอย (ถ๎ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลําว
จะต๎องเสนอตํอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผ๎ูถือหุ๎นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลําวตามที่ข๎อบังคับของ
บริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกําหนด เว๎นแตํเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดําเนินธุรกรรมการค๎าปกติทั่วไปของ
บริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดกรอบการพิจารณาไว๎ชัดเจนแล๎ว 

นอกจากนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเพิ่มอํานาจรองผ๎ูอํานวยการบริหารให๎มีอํานาจอนุมัติการจัดซื้อ จัดจ๎าง
ในวงเงินไมํเกิน 300,000 บาทตํอครั้ง เชํนเดียวกับผ๎ูอํานวยการบริหาร ทั้งนี้ การเพิ่มอํานาจดังกลําวจะไมํรวมถึงอํานาจในการ
อนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย๎ง หรือรายการใดที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับรองผ๎ูอํานวยการบริหารมีสํวนได๎เสีย หรือ
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ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย๎งกับบริษัทฯ หรือบริษัทยํอย (ถ๎ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย ซึ่ง
การอนุมัติรายการในลักษณะดังกลําวจะต๎องเสนอตํอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผ๎ูถือหุ๎น เพื่อพิจารณาและ
อนุมัติรายการดังกลําวตามที่ข๎อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกําหนด เว๎นแตํเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะ
การดําเนินธุรกรรมการค๎าปกติทั่วไปของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดกรอบการพิจารณาไว๎ชัดเจนแล๎ว 
 
8.4 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข๎าดํารงตําแหนํงเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะต๎องผํานที่ประชุมผ๎ูถือหุ๎นเป็นผ๎ูแตํงตั้ง โดยใช๎
เสียงข๎างมาก โดยมิได๎ผํานขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา อยํางไรก็ตาม ผ๎ูที่ได๎รับการคัดเลือกจะต๎องมีคุณสมบั ติตาม
หลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 โดยพิจารณาจากผู๎ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญใน
สาขาอาชีพซึ่งเป็นประโยชน์ตํอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีภาวะความเป็นผ๎ูนํา  มีวิ สัยทัศน์กว๎างไกล มีคุณธรรม 
จริยธรรม ประวัติการทํางานที่โปรํงใส และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยํางเป็นอิสระเป็นสําคัญ 

ในการสรรหาผ๎ูบริหาร บริษัทฯ มีคณะอนุกรรมการซึ่ งประกอบไปด๎วยผ๎ูบริหารจากทั้งฝ่ายแพทย์ ฝ่ายการ
พยาบาล ฝ่ายบริหาร รํวมพิจารณาคุณสมบัติและสัมภาษณ์เพื่อประเมินความสามารถและประสบการณ์ที่
เกี่ยวข๎อง พร๎อมกับมีมาตรการพิจารณากําหนดผลตอบแทนผ๎ูบริหารตามหน๎าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ โดยใช๎ข๎อมูล
ผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล๎เคียงกัน 

 
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ส าหรับกรรมการที่เข้ารับต าแหน่งใหม่  

บริษัทฯ ได๎จัดให๎มีการปฐมนิเทศกรรมการใหมํที่เพิ่งเข๎ารับตําแหนํงทุกครั้ง โดยมอบหมายให๎เลขานุการบริษัท เป็นผ๎ูนํา
เสนอเอกสารและข๎อมูลท่ีเป็นประโยชน์ตํอการปฏิบัติหน๎าที่ของกรรมการใหมํ เพื่อให๎กรรมการใหมํได๎รับทราบ นโยบายธุรกิจของ
บริษัทฯ รวมทั้งข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง เชํน โครงสร๎างทุน ผ๎ูถือหุ๎น ผลการดําเนินงาน ข๎อมูลระบบตําง ๆ ที่ใช๎งานภาย ใน รวมทั้ง
กฎหมาย กฎเกณฑ์ตําง ๆ พร๎อมทั้งสํงมอบคูํมือสําหรับกรรมการ ซึ่งเป็นข๎อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรับการเป็นกรรมการ ใหมํ 
ให๎กับกรรมการ ทั้งนี้ คูํมือกรรมการ ประกอบด๎วย 

1.  พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  
2.  พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
3.  ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท 
4.  หนังสือรับรองบริษัท 
5.  วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 
6.  ข๎อบังคับของบริษัทฯ 
7.  คูํมือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 
8.  คูํมือกรรมการบริษัทจดทะเบียน  

 
ทั้งนี้ ในปี 2561 มีกรรมการเข๎าใหมํ 1 ทําน คือ คุณชัยฤกษ์ วิริยะรัตนพร 
 

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
 บริษัทฯ ได๎จํายคําตอบแทนกรรมการและผ๎ูบริหาร รวมทั้งคําตอบแทนอื่น ๆ สําหรับปีส้ินสุด 31 กรกฎาคม 2561 
ดังตํอไปนี ้
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ก.  คําตอบแทนรวมของกรรมการบริษัท ในรูปแบบคําเบี้ยประชุมและสวัสดิการ ดังนี้ 
 

 
 
คําตอบแทนกรรมการ คือ คําตอบแทนที่จํายให๎แกํกรรมการของบริษัทฯ โดยไมํรวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่

เกี่ยวข๎องที่จํายให๎แกํผ๎ูบริหาร และคําตอบแทนกรรมการดังกลําวได๎รับอนุมัติจากที่ประชุมผ๎ูถือหุ๎นแล๎ว 
สําหรับสวัสดิการการรักษาพยาบาลของกรรมการและครอบครัวจํานวน 800,000 บาทตํอปีตํอทํานนั้น ในปี 2561 

สวัสดิการดังกลําวถูกใช๎ไปคิดเป็นเงิน 3,393,003 บาท ปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข๎อ 6 ทั้งนี้  กรณี
ใช๎สิทธิสวัสดิการเกินวงเงินดังกลําว บริษัทฯ จะดําเนินการเรียกเก็บตามขั้นตอนตํอไป  

ข.  คําตอบแทนของกรรมการบริหารและผ๎ูบริหาร 
 คําตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผ๎ูบริหารของบริษัทฯ ประจํา ปี 2561 คิดเป็นเงิน 36.94 ล๎านบาทโดยที่
คําตอบแทนดังกลําวรวมถึงเงินเดือน คําแพทย์ และผลประโยชน์ท่ีเกี่ยวข๎องของกรรมการบริหารและผ๎ูบริหาร 
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8.6 บุคลากร  
 จํานวนบุคลากร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯ มีบุคลากรประจํา 1,157 คน และบุคลากรชั่วคราว 116 คน รวม
ทั้งสิ้น 1,273 คน โดยมีคําใช๎จํายเกี่ยวกับเงินเดือน คําแรงและผลประโยชน์อื่นของบุคลากร สําหรับปี 2561 ดังนี ้
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9.  การก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ ให๎ความสําคัญกับการดําเนินงานภายใต๎หลักธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษัทได๎ปฏิบัติตามแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ แหํงประเทศไทยกําหนดไว๎ในข๎อพึงปฏิบัติที่ดี
สําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice for Directors of Li sted Companies)  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังนําหลักการการกํากับดูแลกิจการท่ีดีมาเป็นแนวทางในการดําเนินงานของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์
แกํบริษัทฯ และเป็นการเสริมสร๎างความโปรํงใสของบริษัทฯ เพื่อประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการ อันจะสร๎างความเชื่อมั่นให๎เกิดขึ้น
แกํผู๎ถือหุ๎น ผ๎ูลงทนุ และผ๎ูที่เกี่ยวข๎องทุกฝ่าย โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

 
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 
1. การประชุมผู้ถือหุ้น 
 บริษัทฯ ให๎ความสําคัญกับการปฏิบัติตํอผ๎ูถือหุ๎นทุกคนอยํางเทําเทียมกัน โดยในการประชุมผ๎ูถือหุ๎นบริษัทฯ ในแตํละครั้ง 
บริษัทฯ จะจัดสํงหนังสือนัดประชุมพร๎อมข๎อมูลประกอบการประชุมตามระเบียบวาระตําง ๆ ให๎ผ๎ูถือหุ๎นทราบลํวงหน๎าไมํน๎อยกวํา 
7 วัน นอกจากนี้ในการประชุมผ๎ูถือหุ๎น ผ๎ูถือหุ๎นมีสิทธิอยํางเทําเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ สามารถ
แสดงความคิดเห็น และให๎ข๎อเสนอแนะตําง ๆ ได๎อยํางอิสระ โดยบริษัทฯ ดําเนินการเพื่ออํานวยความสะดวกในการใช๎สิทธิของผ๎ู
ถือหุ๎นในการเข๎าประชุมผ๎ูถือหุ๎น ดังนี้ 

บริษัทฯ ได๎กําหนดให๎มีการประชุมผู๎ถือหุ๎นเป็นการประชุมสามัญประจําปี ปีละครั้ง ภายในเวลาไมํเกิน 4 เดือน นับแตํ
วันส้ินสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่มีความจําเป็นเรํงดํวนต๎องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ บริษัทฯ จะเรียกประชุม
วิสามัญผู๎ถือห๎ุนเป็นกรณีไป 
 
 การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า หลังจากคณะกรรมการบริษัทมีมติให๎จัดประชุมผ๎ูถือหุ๎น และบริษัทฯ ได๎เปิดเผยมติการ
ประชุม วันประชุม ระเบียบวาระการประชุม ประกาศขําวในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย เพื่อให๎ผ๎ูถือหุ๎นทราบ
ลํวงหน๎าในวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ  หรือภายในเวลา 9.00 น. ของวันถัดไป บริษัทฯ จะจัดสํงหนังสือเชิญประชุมซึ่ง
ประกอบด๎วยรายละเอียดข๎อมูลวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ข๎อมูลประกอบที่สําคัญและจําเป็นสําหรับการตัดสินใจหรือ
ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมที่ผํานมา รายงานประจําปี พร๎อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต๎อง
ใช๎ในการมอบฉันทะสําหรับผ๎ูถือหุ๎นท่ีไมํสามารถเข๎ารํวมประชุมด๎วยตนเองได๎ โดยระบุวิธีการมอบฉันทะไว๎ชัดเจนตามที่บริษัทฯ
จัดสํงให๎ผ๎ูถือหุ๎น และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษทัฯ ลํวงหน๎ากํอนวันประชุมผู๎ถือหุ๎น รวมถึงการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวัน
ติดตํอกันอยํางตํอเนื่อง 3 วัน กํอนวันประชุม เพื่อให๎ผ๎ูถือหุ๎นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาข๎อมูล  โดยบริษัทฯ จะไมํกระทําการ
ใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการกระทําที่อาจเป็นการจํากัดโอกาสของผ๎ูถือหุ๎นในการพิจารณาข๎อมูลของบริษัทฯ ตลอดจนไมํกระทํา
การใด ๆ อันมีลักษณะที่เป็นการกีดกันหรือสร๎างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให๎ผ๎ูถือหุ๎นสามารถติดตํอสื่อสารระหวํางกัน 

บริษัทฯ อํานวยความสะดวกให๎ผ๎ูถือหุ๎นทุกกลํุมสามารถใช๎สิทธิในการเข๎ารํวมประชุมและออกเสียงอยํางเต็มที่ โดยไมํมี
คําใช๎จํายและไมํให๎มีวิธีการท่ียุํงยาก บริษัทฯ จะไมํกระทําการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการจํากัดโอกาสการเข๎าประชุมของ
ผู๎ถือหุ ๎น  บริษัทฯ  จัดให๎มีจุดบริการตรวจรายชื่อและจํานวนหุ๎นของผ๎ูถือหุ๎นแยกตามประเภทของผ๎ูถือหุ๎น ซึ่งชํวยให๎การ
ลงทะเบียนในวันประชุมทําได๎สะดวกและรวดเร็วขึ้น 
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บริษัทฯ มีนโยบายที่เปิดโอกาสให๎ผ๎ูถือหุ๎นท่ีไมํสามารถเข๎ารํวมประชุมได๎ด๎วยตนเอง โดยผ๎ูถือหุ๎นสามารถมอบฉันทะให๎
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ หรือบุคคลใด ๆ เป็นตัวแทนในการเข๎ารํวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่
ประชุมผ๎ูถือหุ๎นแทนได๎ โดยใช๎หนังสือมอบฉันทะแบบหน่ึงแบบใดที่บริษัทฯ ได๎จัดสํงไปให๎พร๎อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี้ผ๎ู
ถือหุ๎นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผํานทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได๎อีกด๎วย 
 
2. การด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ จัดให๎มีการลงทะเบียนกํอนการประชุมโดยใช๎ระบบคอมพิวเตอร์ พร๎อมจัดทําบัตรลงคะแนนสําหรับแตํละวาระ
เพื่อให๎ขั้นตอนในการลงทะเบียนและการนับคะแนนในแตํละวาระเป็นไปอยํางรวดเร็วและถูกต๎อง 

บริษัทฯ จัดให๎มีการแนะนําคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบผ๎ูบริหาร และผ๎ูสอบบัญชีรับอนุญาตของ
บริษัทฯ ซึ่งทําหน๎าที่เป็นคนกลางเพื่อความโปรํงใส กํอนเริ่มเข๎าสํูการประชุม และบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนไว๎เป็นหลักฐาน
เพื่อจะได๎ตรวจสอบได๎ในกรณีมีข๎อโต๎แย๎งในภายหลัง 

บริษัทฯ จะดําเนินการประชุมตามลําดับวาระการประชุม เว๎นแตํที่ประชุมจะมีมติให๎เปล่ียนลําดับระเบียบวาระด๎วย
คะแนนเสียงไมํน๎อยกวําสองในสามของจํานวนผ๎ูถือหุ๎น หรือผ๎ูรับมอบฉันทะจากผู๎ถือหุ๎น (ถ๎ามี) ซึ่งเข๎ารํวมประชุม 

ในการประชุมผู๎ถือหุ๎น บริษัทฯ เปิดโอกาสให๎ผ๎ูถือหุ๎นทุกรายมีสิทธิอยํางเทําเทียมในการซักถาม การเสนอความคิดเห็น
และข๎อเสนอแนะตําง ๆ ในท่ีประชุม มีการแจ๎งให๎ที่ประชุมทราบถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผ๎ูถือหุ๎นที่ต๎องลงมติในแตํละวาระ  
รวมถึงการใช๎สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแตํละวาระอยํางชัดเจน โดยภายหลังการประชุมผ๎ูถือหุ๎น บริษัทฯ มีการจัดทําบันทึก
ประเด็นซักถามและข๎อคิดเห็นที่สําคัญไว๎ในรายงานการประชุมผู๎ถือหุ๎นอยํางครบถ๎วนถูกต๎อง 

 
3. การเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ จะเผยแพรํรายงานมติของที่ประชุมผ๎ูถือหุ๎นพร๎อมผลการลงคะแนนเสียงของผ๎ูถือหุ๎น และระบุอยํางชัดเจนวํา
เห็นด๎วย ไมํเห็นด๎วย งดออกเสียง เป็นจํานวนเสียง และสัดสํวนเทําใดในแตํละวาระ รวมถึงวิธีการลงคะแนน และนับคะแนน ซึ่ง
บริษัทฯ จะชี้แจงให๎ผ๎ูถือหุ๎น ทราบกํอนเริ่มการประชุมตามวาระแล๎ว โดยจะเผยแพรํบนเว็บไซต์ของ บริษัทฯ และระบบขําวของ
ตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทยภายในชํวงเย็นหลังจากเสร็จส้ินการประชุมหรือภายในเวลา 09.00 น. ของวันถัดไป และจะ
จัดสํงรายงานการประชุมผ๎ูถือหุ๎นให๎ตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ภายในกําหนด 14 วัน นับจากวันประชุมผ๎ูถือหุ๎น โดยมีการสรุปสาระสําคัญของข๎อซักถามและข๎อเสนอแนะ
จากผ๎ูถือหุ๎นในแตํละวาระอยํางครบถ๎วนรวมถึงคําชี้แจงของกรรมการ และผ๎ูบริหารของบริษัทฯ  

จากการพัฒนาปรับปรุงการจัดประชุมผ๎ูถือหุ๎นอยํางตํอเนื่อง ทําให๎ในปี 2560 บริษัทฯ ได๎รับการประเมินคุณภาพการ
จัดประชุมผู๎ถือหุ๎น  81 คะแนน ซึ่งอยูํในเกณฑ์ ดีมาก ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎น 
(Annual General Meeting - AGM) ประจําปี 2560 ซึ่งจัดทําโดยสมาคมสํงเสริมผ๎ูลงทุนไทย 

 
หมวดที่ 2 การปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 
1.  การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น 

ในการประชุมผู๎ถือหุ๎น บริษัทฯ จะเสนอชื่อกรรมการในวาระการเลือกตั้งกรรมการให๎ผ๎ูถือหุ๎นพิจารณาทีละคน เพื่อให๎ผ๎ู
ถือหุ๎นได๎ใช๎สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
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บริษัทฯ จะไมํเพิ่มวาระการประชุมโดยไมํแจ๎งให๎ผ๎ูถือหุ๎นทราบลํวงหน๎าในทุกกรณี หากมีวาระเพิ่มเติมที่จําเป็น บริษัทฯ 
จะจัดการประชุมผู๎ถือหุ๎นครั้งใหมํเพื่อวาระดังกลําว เพื่อให๎ผู๎ถือห๎ุนมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข๎อมูลกํอนการตัดสินใจ 

 
2.  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน  

คณะกรรมการบริษัทได๎ตระหนักถึงความสําคัญของการป้องกันการนําข๎อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช๎เพื่อประโยชน์
สํวนตนเป็นอยํางยิ่ง จึงมุํงเน๎นให๎มีการเก็บรักษาข๎อมูล ซึ่งยังมิได๎เปิดเผยตํอประชาชนไว๎เป็นความลับ โดยกําหนดให๎รับร๎ูเฉพาะผู๎
มีสํวนเกี่ยวข๎องเทํานั้น 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได๎แจ๎งให๎กรรมการและผ๎ูบริหารทุกคนรับทราบถึงภาระหน๎าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ 
ของตน รวมถึงคูํสมรสและบุตรที่ยังไมํบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ตํอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล๎ว 

อีกทั้ง บริษัทฯ ได๎ห๎ามมิให๎กรรมการ ผ๎ูบริหาร บุคลากร รวมถึงคูํสมรสและบุตรที่ยังไมํบรรลุนิติภาวะ  ใช๎ข๎อมูลภายใน
ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได๎เปิดเผยตํอสาธารณชนโดยเฉพาะข๎อมูลทางการเงินในการหาประโยชน์สํวนตน รวมถึงในการซื้อ ขาย โอน
หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ สําหรับกรณีที่ไมํเข๎าขํายกรณีข๎างต๎น กรรมการ ผ๎ูบริหารรวมถึงคูํสมรสและบุตรที่ยังไมํบรรลุ
นิติภาวะที่ทําการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต๎องรายงานตํอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วัน นับแตํวันที่เกิดรายการขึ้น พร๎อมทั้งสํงสําเนารายงานนี้ให๎กับเลขานุการบริษัท เพื่อเก็บเป็น
หลักฐานทุกครั้งที่ทําการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกลําว 
 
หมวดที่ 3 บทบาทของบริษทัต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 
1.  ผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ มุํงเน๎นพัฒนาองค์กรให๎มีการเติบโตอยํางตํอเนื่อง สํงผลให๎บริษัทฯ มีรายได๎ ผลกําไร และมูลคําของบริษัทฯ 
เพิ่มขึ้นสํงผลให๎ผ๎ูถือหุ๎นของบริษัทฯ ได๎รับผลตอบแทนสูงสุด 

บริษัทฯ มุํงมั่นในการดําเนินธุรกิจเพื่อสร๎างประโยชน์สูงสุดให๎แกํผ๎ูถือหุ๎น และการเจริญเติบโตอยํางตํอเนื่อง ด๎วยความ
โปรํงใสและเชื่อถือได๎ โดยบริษัทฯ มีนโยบายจํายเงินปันผลให๎กับผ๎ูถือหุ๎นในอัตราไมํต่ํากวําร๎อยละ 60 ของกําไรสุทธิ หลังหักภาษี
เงินได๎นิติบุคคลอยํางไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกําหนดให๎การจํายเงินปันผลมีอัตราน๎อยกวําอัตราที่กําหนดข๎างต๎นได๎ หากบริษัทฯ มี
ความจําเป็นที่จะต๎องนําเงินกําไรสุทธิจํานวนดังกลําวมาใช๎เพื่อขยายการดําเนินงานของบริษัทฯ ตํอไป 
 
2. ลูกค้า 

บริษัทฯ เอาใจใสํและรับผิดชอบตํอลูกค๎าผ๎ูมาใช๎บริการ โดยการให๎บริการ ที่มีคุณภาพและได๎มาตรฐาน รักษาความลับ
ของคนไข๎ ภายใต๎การปฏิบัติตามกฎหมายอยํางเครํงครัด และมีหนํวยงานรับข๎อร๎องเรียนจากผ๎ูใช๎บริการเพื่อเรํงดําเนินการแก๎ไข
โดยเร็ว รวมทั้งการประเมินผลความพึงพอใจของผ๎ูใช๎บริการ โดยจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจและความต๎องการของ
ผ๎ูใช๎บริการเป็นประจําทุกไตรมาส 
 
3. บุคลากร 

บริษัทฯ ให๎ความสําคัญแกํบุคลากรเป็นอยํางมาก โดยถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณคําสูงสุดจึงมีการบริหารจัดการและ
พัฒนาบุคลากรอยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ โดยเริ่มตั้งแตํกระบวนการสรรหาและคัดเลือก
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บุคลากร โดยยึดถือความเทําเทียมและเสมอภาคระหวํางบุคลากรชาย หญิง และคนพิการ รวมถึงการบริหารคําจ๎างคําตอบแทน
ที่เป็นธรรมทั้งผลประโยชน์ระยะส้ัน ระยะยาว และหลังออกจากงานของบุคลากร ตลอดจนถึงการพัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ 
ความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และพร๎อมจะเติบโตไปกับองค์กร พร๎อมทั้งสร๎างความผูกพันกับ
บุคลากร โดยมุํงเน๎นให๎บุคลากรมีสุขภาพดี มีความสุข และภาคภูมิใจในองค์กร เพื่อให๎บุคลากรสามารถดูแลผ๎ูป่วย และ
ผ๎ูใช๎บริการ ด๎วยความรักและความปรารถนาดีจากหัวใจ ให๎สอดคล๎องกับคําขวัญของโรงพยาบาลที่วํา “อบอุํน มั่นใจ ที่ไทยนครินทร์” 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได๎กําหนดคําตอบแทนให๎แกํบุคลากรตามหน๎าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน การปรับขึ้น
คําตอบแทนและจํายคําตอบแทนพิเศษตามความเหมาะสมและเป็นธรรม บริษัทฯ ใช๎นโยบายการพิจารณาจากผลการประเมิน
การทํางานควบคูํไปกับผลประกอบการของบริษัทฯ สภาพเศรษฐกิจโดยรวม และแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคต นอกจาก
การกําหนดคําตอบแทนที่เหมาะสมแล๎ว บริษัทฯ ยังมีสวัสดิการการรักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่น ๆ ได๎แกํ กองทุน
ประกันสังคม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ สวัสดิการเครื่องแบบบุคลากร สวัสดิการงานมงคลสมรส สวัสดิการงานฌาปนกิจ 
สวัสดิการเงินชํวยเหลือกรณีทุพลภาพหรือเสียชีวิต การตรวจสุขภาพประจําปี การ รับวัคซีนป้องกันโรคไข๎หวัดใหญํ 
รวมถึงสิทธิพิเศษแกํบุคคลในครอบครัวของบุคลากรในการเข๎ารับการรักษาพยาบาล เป็นต๎น  
 
4. คู่แข่งขัน 

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกติกาการแขํงขันที่ดี และหลีกเล่ียงวิธีการท่ีไมํสุจริตเพื่อทําลายคูํแขํงขัน 
 
5. คู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหนี้ 
 บริษัทฯ ปฏิบัติตํอคูํค๎าและเจ๎าหนี้อยํางเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค๎า หรือข๎อตกลงในสัญญาที่ทํารํวมกัน 
เพื่อกํอให๎เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์แกํทุกฝ่าย 
 
6. สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ให๎ความสําคัญตํอชุมชนและส่ิงแวดล๎อมตลอดมา ในฐานะที่เป็นสํวนหนึ่งของสังคมที่มีสํวนสําคัญในการรํวม
รับผิดชอบตํอสภาพแวดล๎อมของชุมชนในพ้ืนที่โดยรอบ โดยบริษัทฯ ให๎การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แกํชุมชนได๎แกํ 
การจัดกิจกรรมให๎บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปแกํชุมชนโดยไมํคิดคําใช๎จํายใด ๆ ในพื้นที่ เขตบางนา เขตประเวศ เป็นต๎น 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ให๎ความสําคัญและรับผิดชอบตํอส่ิงแวดล๎อม มีการควบคุมการปลํอยน้ําเสียออกสํูชุมชนให๎อยูํในระดับที่ตํ่า
กวําคํามาตรฐานที่ยอมรับได๎ รวมถึงการกําจัดขยะติดเชื้อ การกําจัดน้ําเสีย การกําจัดขยะมีพิษอยํางมีประสิทธิภาพและได๎
มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใสํใจการพัฒนาบุคลากรในเรื่องของส่ิงแวดล๎อม โดยได๎จัดการอบรมหลักสูตรด๎าน ส่ิงแวดล๎อม
ให๎กับบุคลากรที่เกี่ยวข๎องและผ๎ูที่สนใจ เพื่อปลูกฝังให๎บุคลากรมีความตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องดังกลําว โดยในเดือน
สิงหาคม 2560 ‟ กรกฎาคม 2561 ได๎มีการจัดหลักสูตรอบรมตําง ๆ รายละเอียดดังตาราง 
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หมวดที่ 4 การเปดิเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 
1.  การเปิดเผยข้อมูล 

1.1  บริษัทฯ เปิดเผยข๎อมูลที่สําคัญของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ เพื่อให๎ผ๎ูถือหุ๎น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ
บุคคลทั่วไปสามารถสืบค๎นข๎อมูลที่เปิดเผยตํอสาธารณะได๎อยํางรวดเร็วบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ 
www.thainakarin.co.th 

1.2  เมื่อมีการจัดการประชุมสามัญผ๎ูถือหุ๎นประจําปี บริษัทฯ จะจัดสํงหนังสือเชิญประชุมผ๎ูถือหุ๎น และรายงาน
ประจําปี(รูปแบบซีดี) ให๎แกํผ๎ูถือหุ๎นทางไปรษณีย์ และประกาศเชิญประชุมสามัญผ๎ูถือหุ๎นประจําปีทาง
หนังสือพิมพ์ และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ  เมื่อมีการจัดการประชุมวิสามัญผ๎ูถือหุ๎น บริษัทฯ จะจัดสํงหนังสือ
เชิญประชุมผ๎ูถือหุ๎นให๎แกํผ๎ูถือหุ๎นทางไปรษณีย์  และประกาศเชิญประชุมวิสามัญผ๎ูถือหุ๎นทางหนังสือพิมพ์ 
และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

1.3  บริษัทฯ มีหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทําหน๎าที่ตอบข๎อซักถามและติดตํอประสานงานกับนักวิเคราะห์ นักลงทุน   
 และบุคคลอื่นเกี่ยวกับข๎อมูลท่ีเกี่ยวข๎องกับบริษัทฯ โดยติดตํอได๎ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2361 2727 หรืออีเมล 
ir@thainakarin.co.th 

1.4  บริษัทฯ จะทําการเผยแพรํข๎อมูลสําคัญของบริษัทฯ ผํานชํองทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
แหํงประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

1.5  บริษัทฯ เปิดชํองทางการติดตํอแกํผู๎มีข๎อร๎องเรียนการกระทําผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือมีพฤติกรรมที่อาจ
สํอถึงการจัดทําหรือนําเสนอรายงานทางการเงินท่ีไมํถูกต๎อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพรํอง โดยบริษัทฯ 
จะเก็บข๎อมูลของผ๎ูแจ๎งเบาะแสเป็นความลับ หากพบการกระทําที่ไมํเหมาะสมดังกลําวข๎างต๎น สามารถแจ๎งได๎ที่  

 โทรศัพท์ : TNH Contact Center 0 2361 2727 
 อีเมล : cg@thainakarin.co.th 
1.6  กระบวนการดําเนินการเมื่อได๎รับการแจ๎งเบาะแส หนํวยงานท่ีกํากับดูแลจะพิจารณาเรื่องที่ได๎รับแจ๎งเบาะแส

อยํางรัดกุมและเหมาะสมตามควรแกํกรณี โดยการรวบรวมข๎อเท็จจริง ประมวลผลและกล่ันกรองข๎อมูล ซึ่ง
หากเป็นกรณีร๎ายแรงหรือมีความซับซ๎อน อาจเสนอตํอหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเพื่อดําเนินการตรวจสอบและ
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สอบสวนหาข๎อเท็จจริง หรืออาจพิจารณาเรื่องโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ หนํวยงานที่กํากับดูแล 
สามารถนําเรื่องเข๎าสํูกระบวนการพิจารณาและกล่ันกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบได๎ตามความจําเป็น
และเหมาะสม 

1.7 การจัดทํารายงานทางการเงิน โดยบริษัทฯ ดําเนินการจัดทํารายงานทางการเงินให๎มีความถูกต๎อง ครบถ๎วน 
โปรํงใส และนําสํงรายงานทางการเงิน งบการเงินท้ังรายไตรมาสและรายปี ให๎แกํหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องภายใน
เวลาที่กฎหมายกําหนดไว๎อยํางเครํงครัด รวมถึงเผยแพรํบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ให๎ความสําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินให๎ถูกต๎องตามมาตรฐานการบัญชี 

1.8  บริษัทฯ จัดทําคําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ โดยอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผล
การดําเนินงาน การเปล่ียนแปลงที่สําคัญ ตลอดจนปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือมีผลตํอฐานะการเงิน และผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ และนําสํงตํอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย 

 
 
2.  การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีการเผยแพรํทั้งข๎อมูลทางการเงินและข๎อมูลที่มิใชํทางการเงิน ตามข๎อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แหํง
ประเทศไทยอยํางถูกต๎องครบถ๎วน ทันเวลา โปรํงใส ผํานชํองทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงการเผยแพรํเอกสารที่สําคัญอื่น ๆ ที่
คาดวําจะเป็นที่สนใจของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ไว๎บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด๎วย เชํน วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ลักษณะ
การประกอบธุรกิจงบการเงินและข๎อมูลทางการเงิน รายงานประจําปี แบบ 56 - 1 หนังสือเชิญประชุมผ๎ูถือหุ๎นพร๎อมเอกสาร
เกี่ยวกับการประชุมผ๎ูถือหุ๎นเป็นต๎น ตลอดจนมีการปรับปรุงข๎อมูลให๎เป็นปัจจุบันอยูํเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได๎แจ๎งหมายเลข
โทรศัพท์ โทรสาร และ อีเมล เพื่อเป็นชํองทางสําหรับการติดตํอบริษัทฯ ไว๎บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด๎วย 

 
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 
1.  โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั 
 คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด๎วยผู๎ทรงคุณวุฒิที่มีความรู๎และประสบการณ์ในหลาย ๆ ด๎าน ตลอดจนกํากับดูแล
ให๎ฝ่ายบริหารดําเนินการให๎เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคําสูงสุดให๎กับบริษัทฯ
และความมั่นคงสูงสุดให๎กับผ๎ูถือหุ๎น คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมอยํางน๎อยทุกไตรมาสเพื่อพิจารณา การรายงานผลการ
ดําเนินกิจการของฝ่ายแพทย์ และฝ่ายบริหาร 
 
2.  ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน ์

ถึงแม๎วําบริษัทฯ ยังไมํมีคณะกรรมการสรรหา แตํคณะกรรมการบริษัทก็ประกอบไปด๎วยกรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิ มี
ความรู๎ความสามารถ และประสบการณ์ โดยแบํงออกเป็นผ๎ูมีประสบการณ์ด๎านแพทย์ ด๎านบัญชี ด๎านกฎหมาย และกรรมการท่ีมี
ประสบการณ์ด๎านบริหาร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผ๎ูกําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายการดําเนินธุรกิจแผน
ธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกํากับดูแลให๎ฝ่ายจดัการดําเนินการให๎เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนการที่
กําหนดไว๎ อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต๎กรอบของกฎหมาย ข๎อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผ๎ูถือหุ๎นของ
บริษัทฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผ๎ูถือหุ๎นโดยรวม 
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได๎จัดให๎มีระบบควบคุม และการตรวจสอบภายใน รวมถึงระบบบริหารความเส่ียงที่มี
ประสิทธิผล มีการติดตามในเรื่องดังกลําวอยํางสม่ําเสมอ โดยคณะกรรมการจะดําเนินการกํากับดูแลในสํวนของคณะกรรมการ
ชุดยํอย และผ๎ูบริหารในสํวนตําง ๆ ให๎มีการดําเนินการตามนโยบายที่กําหนดไว๎ 
 
3.  ความขดัแย้งทางผลประโยชน ์

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการกําหนดมาตรการป้องกันความขัดแย๎งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทํา
รายการระหวํางกันของบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย๎ง โดยผ๎ูบริหารและผ๎ูมีสํวนได๎เสียจะไมํสามารถเข๎ามามีสํวนใน
การอนุมัติรายการดังกลําวได๎ โดยรายการระหวํางกันดังกลําวจะต๎องปฏิบัติให๎เป็นไปตามกฎหมายวําด๎วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ข๎อบังคับ ประกาศ คําส่ัง และข๎อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แหํง
ประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให๎คณะกรรมการตรวจสอบ และผ๎ูสอบบัญชีพิจารณาตรวจสอบและให๎ความเห็นเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทํารายการ และจะทําการเปิดเผยรายการระหวํางกันดังกลําวไว๎ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได๎
กําหนดแนวทางในการพิจารณาอนุมัติรายการระหวํางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไว๎อยํางชัดเจน ดังรายละเอียดที่ได๎แสดงไว๎ใน
เรื่อง การควบคุมภายใน พร๎อมกันนั้น บริษัทฯ ได๎มุํงเน๎นไมํให๎ผ๎ูบริหารและผ๎ูที่เกี่ยวข๎องนําข๎อมูลภายในของบริษัทฯ  ไปใช๎เพื่อ
ผลประโยชน์สํวนตนโดยผ๎ูบริหารต๎องรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ตํอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์เมื่อมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

 
4.  จริยธรรมทางธุรกิจ 
 บริษัทฯ ยึดถือแนวทางในการทําธุรกิจอยํางมีจริยธรรม เพื่อให๎คณะกรรมการ ผ๎ูบริหาร และบุคลากรทุกคนในองค์กร  
ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน๎าที่ตามภารกิจของตนด๎วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม รวมถึงการกําหนดบทลงโทษไว๎ 
 
5.  การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่ได้เปน็ผู้บริหาร  

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด๎วยกรรมการทั้งส้ินจํานวน 15 ทําน ซึ่งสามารถ
แบํงเป็นกรรมการท่ีเป็นผ๎ูบริหารจํานวน 2 ทําน กรรมการท่ีไมํเป็นผ๎ูบริหารจํานวน 13 ทําน และในจํานวนนี้มีกรรมการตรวจสอบ
และเป็นกรรมการอิสระด๎วย จํานวน 5 ทําน คิดเป็นร๎อยละ 33.33 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด 

ทั้งนี ้กรรมการทุกทํานมีคุณสมบัติครบถ๎วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย พรบ. หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงกฎหมายและประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง เพื่อมาปฏิบัติหน๎าที่ในการตรวจสอบและถํวงดุลการบริหาร
กิจการตําง ๆ ของบริษัทฯ ให๎มีความถูกต๎อง เป็นธรรม และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผ๎ูถือหุ๎น เพื่อให๎การดําเนินงานมีความ
โปรํงใส และมีประสิทธิภาพ 
 
6.  การรวมหรือการแยกต าแหน่ง 

ผ๎ูอํานวยการแพทย์และผ๎ูอํานวยการบริหารจะต๎องไมํเป็นบุคคลเดียวกัน  โดยมีการแบํงแยกหน๎าที่ในการกําหนด
นโยบายการกํากับดูแลการบริหารงาน บริษัทฯ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจของแตํละตําแหนํงไว๎อยํางชัดเจน ภายใต๎มติของที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ผ๎ูบริหารดังกลําวไมํมีอํานาจเบ็ดเสร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ รวมทั้งอํานาจที่มอบให๎บุคคลที่
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ได๎รับมอบอํานาจจากตนไป จะอนุมัติหรือทํารายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย๎งมีสํวนได๎เสีย หรืออาจมีความขัดแย๎ง
ทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ ไมํได๎ 
 
7. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

ที่ประชุมผ๎ูถือหุ๎นของบริษัทฯ ได๎กําหนดคําตอบแทนของกรรมการไว๎อยํางชัดเจน ทั้งนี้ การกําหนดคําตอบแทนแกํ
กรรมการและผ๎ูบริหารของบริษัทฯ จะสอดคล๎องกับบทบาท หน๎าที่ ความรับผิดชอบตามที่ได๎รับมอบหมาย ซึ่งจะต๎องกําหนดให๎
อยูํในระดับที่สามารถจูงใจที่เหมาะสมและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว๎กับบริษัทฯ ได๎ นอกจากนี้ การกําหนดคําตอบแทน
ผ๎ูบริหารจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด ซึ่งสอดคล๎อ งกับผลการดําเนินงานและ
ผลประกอบการของบริษัทฯและผลการดําเนินงานของผ๎ูบริหารแตํละราย  
 
8. การประชุมคณะกรรมการ  

กรรมการบริษัทต๎องเข๎ารํวมประชมุคณะกรรมการบริษัทอยาํงสม่ําเสมอ เพื่อรับทราบและรํวมกันตัดสินใจในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ ได๎กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว๎อยํางเป็นทางการลํวงหน๎าตลอดปี และแจ๎ง
กรรมการแตํละทํานให๎ทราบตั้งแตํต๎นเพื่อจัดสรรเวลาในการเข๎ารํวมประชุม และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมตามความ
จําเป็น 

ทั้งนี้ ตามข๎อบังคับของบริษัทฯ กําหนดให๎จํานวนองค์ประชุมขั้นต่ําต๎องไมํน๎อยกวํากึ่งหนึ่ง อยํางไรก็ดีเพื่อสนับสนุนให๎
บริษัทฯ ดําเนินการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  คณะกรรมการบริษัทได๎มีการกําหนดแนวปฏิบัติรํวมกันวํา
องค์ประชุมขั้นต่ําต๎องไมํน๎อยกวํา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด  

ในปี 2561 บริษัทฯ จัดให๎มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยํางน๎อยทุก 3 เดือน ตั้งแตํวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
จนถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม 5 ครั้ง  โดยในแตํละครั้งมีคณะกรรมการเข๎ารํวมเกินกวํา
ร๎อยละ 70 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด โดยมีอัตราการเข๎ารํวมประชุมของกรรมการบริษัทรวมทั้ง 5 ครั้ง คิดเป็นร๎อยละ 96 ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้  ในการประชุมแตํละครั้ง ได๎มีการกําหนดวาระในการประชุมอยํางชัดเจน และมีการ
สํงหนังสือเชิญประชุมลํวงหน๎าอยํางน๎อย 7 วัน เพื่อให๎คณะกรรมการบริษัทได๎มีเวลาศึกษาข๎อมูลอยํางเพียงพอ กํอนเข๎ารํวม
ประชุม รวมทั้งได๎มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผํานการรับรองจาก
คณะกรรมการบริษัทพร๎อมให๎คณะกรรมการบริษัทและผ๎ูที่เกี่ยวข๎องตรวจสอบได๎ 

นอกจากนี้ในการดําเนินการประชุมในวาระใดที่กรรมการท่ีมีสํวนได๎เสีย หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข๎อง กํอนการพิจารณา
วาระน้ัน ๆ กรรมการท่ีมีสํวนได๎เสียจะออกจากที่ประชุมเพื่อให๎ที่ประชุมพิจารณาวาระน้ันได๎อยํางอิสระ 
 
9.  แผนพัฒนาและสืบทอดงานต าแหน่งกรรมการและผู้บริหาร  

คณะกรรมการบริษัท ให๎ความสําคัญตํอการพัฒนากรรมการและผ๎ูบริหาร โดยมีโครงการพัฒนาความรู๎ ความสามารถ
และทักษะให๎เหมาะสมกับหนา๎ทีอ่ยํางตํอเนื่อง เพื่อสํงเสริมการพัฒนากรรมการและผ๎ูบริหาร ใหม๎ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยสนับสนุนให๎กรรมการเข๎ารับการอบรมในหลักสูตรท่ีเกีย่วข๎องของสมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ในการวางแผนสืบทอดตําแหนํงกรรมการและผ๎ูบริหารนั้น คณะกรรมการได๎มีการวางแผนเพื่อเป็นการเตรียมความ
พร๎อมทันทีที่กรรมการหรือผ๎ูบริหารระดับสูงตําแหนํงนั้น ๆ เกษียณอายุหรือไมํสามารถปฏิบัติหน๎าที่ ได๎ เพื่อให๎การบริหารงานของ
บริษัทสามารถดําเนินไปได๎อยํางตํอเนื่องและพัฒนาอยํางยั่งยืนจึงได๎กําหนดให๎มีการดําเนินการ ดังนี้ 
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1.  บริษัทมีการจัดการอบรมเพื่อเสริมศักยภาพให๎แกํ ผ๎ูบริหารในระดับผ๎ูจัดการฝ่ายขึ้นไป เชํน หลักสูตร 
“Step forward to be a great leader”  

2.  ผ๎ูบริหารที่ได๎รับการกําหนดให๎เป็นบุคลากรท่ีจะสืบทอดตําแหนํง นอกจากจะต๎องเป็นผ๎ูที่พร๎อมด๎วยคุณสมบัติและ
ประสบการณ์การทํางานในสายงานที่เหมาะสมแล๎ว ยังต๎องได๎รับการถํายทอดความรู๎ประสบการณ์ด๎วยการ
หมุนเวียนปฏิบัติงานในหนํวยงานอื่นท่ีเกี่ยวข๎อง และเข๎ารับอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่จําเป็นเพิ่มเติม เพื่อ
เตรียมความพร๎อมสําหรับการปฏิบัติหน๎าที่ในตําแหนํงที่สูงขึ้นไปในอนาคต และเพื่อให๎มีการสํงมอบงานเป็นไป
อยํางราบรื่น และการบริหารงานอยํางตํอเนื่อง 

 
10. คณะอนุกรรมการ 

บริษัทฯ ได๎มีการแตํงตั้งผ๎ูอํานวยการบริหารและผ๎ูอํานวยการแพทย์ทําหน๎าที่บริหารงานของบริษัทฯ ให๎เป็นไปตาม
นโยบายที่ได๎กําหนดไว๎ นอกจากนี้ เพื่อชํวยให๎การกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงมีการ
จัดตั้งโครงสร๎างคุณภาพให๎มีคณะกรรมการในด๎านตําง ๆ 

สําหรับคณะกรรมการเกี่ยวกับการกํากับดูแล บริหาร จัดการ ด๎านโครงสร๎าง คุณภาพ ประกอบด๎วย 30 
คณะกรรมการ ดังนี้  

1.  คณะกรรมการโรงพยาบาล 
2.  คณะกรรมการบริหารฝ่ายแพทย ์
3.  คณะกรรมการทีมนาํพัฒนาคุณภาพ 
4.  คณะกรรมการองค์กรแพทย ์
5.  คณะกรรมการองค์กรพยาบาล 
6.  คณะกรรมการทันตแพทย ์
7.  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
8.  คณะกรรมการสารสนเทศ 
9.  คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบําบัด 
10.  คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
11.  คณะกรรมการควบคุมโรคตดิเชื้อ 
12.  คณะกรรมการประสานทรัพยากรทางการแพทย์ 
13.  คณะกรรมการพัฒนาระบบเวชระเบียน 
14.  คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล๎อมในการทํางาน 
15.  คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพศลัยกรรม 
16.  คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพกมุารเวชกรรม 
17.  คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพอายุรกรรม 
18.  คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพสตูิ-นรีเวช 
19.  คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพหวัใจและหลอดเลือด 
20.  คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพกระดูกและข๎อ 
21.  คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพตา หู คอ จมูก 
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22.  คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพสตูิกรรมและปริกําเนิด 
23.  คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพสมองและหลอดเลือด 
24.  คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพฉกุเฉิน 
25.  คณะกรรมการสหสาขาวิชาชีพทางเดินอาหาร 
26.  คณะกรรมการปลูกถาํยไต 
27.  คณะกรรมการชวํยฟื้นคืนชีพ 
28.  คณะกรรมการ Resource Planning 
29.  คณะกรรมการทบทวนระบบจดัเก็บรายได๎ของเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
30.  คณะกรรมการบริหารจดัการข๎อร๎องเรียน 
 
โดยจะมีหน๎าที่กํากับดูแลงานคุณภาพในการรักษาพยาบาลผ๎ูป่วยมีการเก็บรวบรวมข๎อมูล วิเคราะห์ข๎อมูล จัดหา

แนวทางหรือมาตรการในการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและการให๎บริการ เพื่อดํารงไว๎ซึ่งการรักษาพยาบาลที่ไมํมี
คุณภาพเป็นไปในทิศทางที่สอดคล๎องกับมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข๎อง 

สําหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด๎วยบุคลากรฝ่ายแพทย์ ฝ่ายการพยาบาล และฝ่าย
บริหาร จํานวน 15 ทําน โดยจะมีหน๎าที่และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย ระบบบริหารความเสี่ยงด๎าน
คุณภาพและความปลอดภัยของผู๎ป่วยเป็นหลักคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ทําหน๎าที่วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุ 
และมีการกําหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยเส่ียง รวมทั้งมาตรการในการลดความเส่ียง รวมถึง
มอบหมายให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องติดตาม ความเส่ียงนั้น ๆ อยํางตํอเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของสถาบันรับรองคุณภาพ
ของสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. (The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization)) 
 
11.  ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

บริษัทฯ ให๎ความสําคัญตํอระบบการควบคุมภายในทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ โดยจัดให๎มีการควบคุม ดูแล
การใช๎ทรัพย์สินให๎เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบํงแยกหน๎าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชี และ
การจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให๎เกิดการถํวงดุลและตรวจสอบระหวํางกันอยํางเหมาะสม พร๎อมกันนี้ บริษัทฯ ยังมี
การตรวจสอบภายในทางด๎านการเงิน รวมถึงระบบการรายงานทางการเงินเพื่อนําเสนอผ๎ูบริหารสายงานท่ีรับผิดชอบเป็นระยะ 

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได๎แตํงตั้งบริษัทตรวจสอบภายในธรรมนิติ จํากัด (Dharmniti Internal Audit Co., Ltd.) เป็นผ๎ู
ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ได๎กําหนดให๎มีฝ่ายตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ (Compliance Audit) เพื่อ
ทําหน๎าที่ควบคุมตรวจสอบ(Audit) กํากับดูแลระบบภายในให๎มีประสิทธิภาพ และให๎รายงานตรงตํอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
ความเป็นอิสระและโปรํงใส 
 
12.  รายงานของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผ๎ูรับผิดชอบตํองบการเงินของบริษัทฯ และข๎อมูลทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี โดย
งบการเงิน ของบริษัทฯ จะจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย มีการพิจารณาใช๎นโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติอยํางสม่ําเสมอ จัดทําภายใต๎ดุลพินิจอยาํงระมัดระวงัและประมาณการท่ีดีที่สุดในการจัดทํารวมทั้งมีการ
เปิดเผยข๎อมูลสําคัญอยํางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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คณะกรรมการบริษัทได๎จัดให๎มีการควบคุมภายในเพื่อให๎มั่นใจได๎วําการบันทึกข๎อมูลทางการบัญชีมีความถูกต๎อง   
ครบถ๎วนเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไว๎ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให๎ทราบจุดอํอน เพื่อป้องกันการดําเนินการท่ีผิดปกติอยํางมีสาระสําคัญ
และมีความเห็นวําระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวม อยูํในระดับที่สามารถสร๎างความเชื่อมั่นและความเชื่อถือได๎ของ
งบการเงินของบริษัทฯ 

นอกจากนี้ ยังกําหนดให๎คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด๎วยกรรมการที่ไมํเป็นผ๎ูบริหารและเป็นผ๎ูมีความรู๎  
ความสามารถด๎านบัญชีในคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผ๎ูดูแลพิจารณากล่ันกรองงบการเงิน รวมถึงการเปิดเผยข๎อมูลในงบ
การเงินของบริษัทฯ 

 
13.  คณะกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรมการบริษัทได๎แตํงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหน๎าที่สอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุม
ภายใน รวมทั้งให๎มีการเปิดเผยข๎อมูลรายการเกี่ยวโยงให๎ครบถ๎วน เป็นต๎น โดยต๎องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามเกณฑ์ขั้นต่ํา
ตามข๎อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย โดยคุณสมบัติ ขอบเขต หน๎าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบสามารถดูได๎จากหัวข๎อ คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
14.  การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษัทร่วม 
 บริษัทฯ ประกอบกิจการและดาํเนินงานโดยไมมํีบริษัทยํอย และบริษัทรํวม 
 
15.  ความสัมพนัธก์ับผู้ลงทุน 
 คณะกรรมการบริษัทให๎ความสําคัญตํอการเปิดเผยข๎อมูลที่มีความถูกต๎อง ครบถ๎วน โปรํงใสและทั่วถึง ทั้งรายงาน
ข๎อมูลทางการเงินและข๎อมูลทั่วไป สามารถสอบถามผํานทางโทรศัพท์ 0 2361 2727 และบริษัทฯ ยังได๎เผยแพรํข๎อมูลดังกลําว
ผํานเว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ www.thainakarin.co.th โดยบริษัทฯ มุํงมั่นที่จะทําการพัฒนาในเรื่องดังกลําวอยํางตํอเนื่อง 
 
 

10.   ความรับผิดชอบตอ่สังคม 

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 
ตลอดระยะเวลา 25  ปี ที่บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จํากัด (มหาชน) ได๎ดําเนินการภายใต๎วิสัยทัศน์ 

“ให้บริการอบอุ่นดุจญาติมิตร ในราคาที่เป็นธรรม บริหารจัดการโปร่งใส มีประสิทธิภาพ  และบุคลากรมี
ความสุข”  ประกอบกับจรรยาบรรณวิชาชีพ ให๎การดูแลรักษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ด๎วยเหตุนี้คณะผ๎ูบริหารตระหนัก
อยูํเสมอวําการดําเนินธุรกิจโรงพยาบาลไมํได๎ทําเพื่อแสวงหากําไรเพียงอยํางเดียวเทํานั้น แตํ เป็นธุรกิจที่ต๎องให๎ความดูแลใสํใจ
ในสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน สังคมและส่ิงแวดล๎อม เพราะ เชื่อมั่นวําการมีสํวน รับผิดชอบตํอสังคมจะทําให๎
ธุรกิจเติบโต มั่นคง และยั่งยืนได๎อยํางแท๎จริง 
 
ตามแนวทางพันธกิจที่ได้วางไว้ทั้ง 5 ด้าน ได๎แกํ 
 1. พัฒนาบุคลากรให๎มีคุณภาพ มีความสุขและภาคภูมิในองค์กร 
 2. พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษามาตรฐานระดับสากล 



 แบบแสดงรายการข๎อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 

 

45 

 3. พัฒนาองค์กรก๎าวหน๎าอยํางตํอเนื่องและมั่นคง 
 4. พัฒนาการบริการท่ีอบอํุน ประทับใจดุจญาติมิตร 
 5. บริหารจัดการด๎วยหลักธรรมาภิบาล 

ซึ่งแนวทางนี้ บริษัทฯ ได๎สานตํอผํานโครงการและกิจกรรมตํางๆ เพื่อพัฒนาธุรกิจให๎มั่นคงควบคูํไปกับการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีและการบริการท่ีมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ตลอดจนชํวยรักษาและฟื้นฟูส่ิงแวดล๎อมให๎ไปพร๎อม ๆ 
กัน 
 
การด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) มีดังนี้ 
 
1.  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  

บริษัทฯ ให๎ความสําคัญกบัการประกอบกิจการด๎วยความเป็นธรรม โดยยึดหลักจริยธรรม ปราศจากการผูกขาด มีความ
โปรํงใส ซื่อตรง และสามารถตรวจสอบได๎ในทุกขั้นตอน รวมไปถึงการไมํละเมิดลิขสิทธิ์ โดยการดําเนินการตําง ๆ ดังนี้ 
 „ เปิดกว้างให้คู่ค้าไดเ้สนอสินค้าและราคาสินค้า ไมํผูกขาด รายใดรายหนึ่ง เพื่อให๎โอกาสคูํค๎าทุกรายได๎มีโอกาสใน
การนําเสนอและป้องกันการผูกขาดทางด๎านราคา 
 „ เปรียบเทียบราคาสินค้าและบริการ เพื่อความโปรํงใสในการจัดซื้อและจัดจ๎างกับคูํค๎า ชํวยให๎ต๎นทุนในการแขํงขัน
ทางธุรกิจโรงพยาบาลลดลง ทําให๎ผ๎ูใช๎บริการได๎รับผลประโยชน์ในราคาที่เป็นธรรม 
 „ ก าหนดกฎและกติกา ข้อปฏิบัติในการจัดซื้อและจัดจ้าง  มีจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ไมํเรียก รับ และ
เสนอผลประโยชน์ใด ๆ แกํคูํค๎า รักษาผลประโยชน์รํวมกับคูํค๎าและเจ๎าหน้ี 
 
2.  การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ตระหนักถึงความสําคญัในดา๎นการเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุก
คนพึงมี โดยได๎กําหนดแนวทางการดําเนินการตําง ๆ ดังนี้ 
 
2.1  ด้านการให้บริการผู้ป่วยและผู้ใช้บริการในทุกกระบวนการ  
 บริษัทฯ คํานึงเสมอวําบริษัทฯ เป็นผ๎ูให๎บริการการรักษาพยาบาล ซึ่งต๎องเคารพสิทธิของผ๎ูใช๎บริการเป็นหลัก จึงได๎
ปลูกฝังให๎ทุกหนํวยงานมีความเข๎าใจ และตระหนักถึงสิทธิผ๎ูป่วยตามคําประกาศสิทธิและข๎อพึงปฏิบัติของผ๎ูป่วยซึ่งออกและ
รับรองโดย 6 สภาวิชาชีพ ฉบับวันท่ี 12 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
 

 สิทธขิองผู้ป่วย  

1.  ผ๎ูป่วยทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะได๎รับการรักษาพยาบาลและการดูแลด๎านสุขภาพตามมาตรฐานวิชาชีพจากผ๎ูประกอบ

วิชาชีพด๎านสุขภาพโดยไมํมีการเลือกปฏิบัติตามที่บัญญัติไว๎ในรัฐธรรมนูญ  

2.  ผ๎ูป่วยที่ขอรับการรักษาพยาบาลมีสิทธิได๎รับทราบข๎อมูลที่เป็นจริงและเพียงพอเกี่ยวกับการเจ็บป่วย การตรวจ การรักษา 

ผลดีและผลเสียจากการตรวจ การรักษาจากผู๎ประกอบวชิาชีพด๎านสุขภาพ ด๎วยภาษาที่ผ๎ูป่วยสามารถ เข๎าใจได๎งําย เพื่อให๎

ผ๎ูป่วยสามารถเลือกตัดสินใจในการยินยอมหรือไมํยินยอมให๎ผ๎ูประกอบวิชาชีพด๎านสุขภาพปฏิบัติตํอตน เว๎นแตํในกรณี

ฉุกเฉิน อันจําเป็นเรํงดํวนและเป็นอันตรายตํอชีวิต  
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3.  ผ๎ูป่วยที่อยูํในภาวะเส่ียงอันตรายถึงชีวิตมีสิทธิได๎รับการชํวยเหลือรีบดํวน จากผ๎ูประกอบวิชาชีพด๎านสุขภาพโดยทันทีตาม

ความจําเป็นแกํกรณี โดยไมํ ต๎องคํานึงวําผ๎ูป่วยจะร๎องขอความชํวยเหลือหรือไมํ  

4.  ผ๎ูป่วยมีสิทธิได๎รับทราบชื่อ สกุล และวิชาชีพของผ๎ูให๎การรักษาพยาบาลแกํตน 

5.  ผ๎ูป่วยมีสิทธิขอความเห็นจากผู๎ประกอบวิชาชีพด๎านสุขภาพอื่นที่มิได๎เป็นผ๎ูให๎การรักษาพยาบาลแกํตน และมีสิทธิในการขอ

เปล่ียนผ๎ูประกอบวิชาชีพด๎านสุขภาพหรือเปล่ียนสถานพยาบาลได๎ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสิทธิการ รักษาของผู๎ป่วย

ที่มีอยูํ  

6.  ผ๎ูป่วยมีสิทธิได๎รับการปกปิดข๎อมูลของตนเอง เว๎นแตํผ๎ูป่วยจะให๎ความ ยินยอมหรือเป็นการปฏิบัติตามหน๎าที่ของผู๎ประกอบ

วิชาชีพด๎านสุขภาพ เพื่อประโยชน์โดยตรงของผู๎ป่วยหรือตามกฎหมาย  

7.  ผ๎ูป่วยมีสิทธิได๎รับทราบข๎อมูลอยํางครบถ๎วนในการตัดสินใจเข๎ารํวมหรือถอนตัวจากการเป็นผ๎ูเข๎ารํวมหรือผ๎ูถูกทดลองใน

การทําวิจัยของผู๎ประกอบวิชาชีพด๎านสุขภาพ 

8.  ผ๎ูป่วยมีสิทธิได๎รับทราบข๎อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะของตนที่ปรากฏในเวชระเบียนเมื่อร๎องขอตามขั้นตอนของ

สถานพยาบาลน้ัน ทั้งนี้ข๎อมูลดังกลําวต๎องไมํเป็นการละเมิดสิทธิหรือข๎อมูลขําวสารสํวนบุคคลของผู๎อื่น  

9.  บิดา มารดา หรือผ๎ูแทนโดยชอบธรรม อาจใช๎สิทธิแทนผ๎ูป่วยที่เป็นเด็กอายุยังไมํเกินสิบแปดปีบริบูรณ์ ผ๎ูบกพรํองทางกาย

หรือจิต ซึ่งไมํสามารถใช๎สิทธิด๎วยตนเองได๎  
 
 ข้อพึงปฏบิัตขิองผู้ป่วย  

1.  สอบถามเพื่อทําความเข๎าใจข๎อมูลและความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นกํอนลงนาม  ให๎ความยินยอม หรือไมํยินยอมรับการตรวจ

วินิจฉัยหรือการรักษาพยาบาล  

2.  ให๎ข๎อมูลด๎านสุขภาพและข๎อเท็จจริงตําง ๆ ทางการแพทย์ที่เป็นจริงและครบถ๎วนแกํผ๎ูประกอบวิชาชีพด๎านสุขภาพใน

กระบวนการรักษาพยาบาล  

3.  ให๎ความรํวมมือและปฏิบัติตัวตามคําแนะนําของผ๎ูประกอบวิชาชีพด๎านสุขภาพเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ในกรณีที่ไมํ

สามารถปฏิบัติตามได๎ให๎แจ๎งผ๎ูประกอบวิชาชีพด๎านสุขภาพทราบ 

4.  ให๎ความรํวมมือและปฏิบัติตามระเบียบข๎อบังคับของสถานพยาบาล 

5.  ปฏิบัติตํอผ๎ูประกอบวิชาชีพ ผ๎ูป่วยรายอื่น รวมทั้งผ๎ูที่มาเยี่ยมเยียน ด๎วย  ความสุภาพให๎เกียรติและไมํกระทําส่ิงที่รบกวน

ผ๎ูอื่น  

6.  แจ๎งสิทธิการรักษาพยาบาลพร๎อมหลักฐานท่ีตนมีให๎เจ๎าหน๎าที่ของสถานพยาบาลท่ีเกี่ยวข๎องทราบ  

7.  ผ๎ูป่วยพึงรับทราบข๎อเท็จจริงทางการแพทย์ ดังตํอไปน้ี  

7.1  ผ๎ูประกอบวิชาชีพด๎านสุขภาพที่ได๎ปฏิบัติหน๎าที่ตามมาตรฐานและจริยธรรม ยํอมได๎รับความคุ๎มครองตามที่

กฎหมายกําหนดและมีสิทธิได๎รับความคุ๎มครองจากการถูกกลําวหาโดยไมํเป็นธรรม  

7.2  การแพทย์ในที่นี้ หมายถึง การแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งได๎รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ โดยองค์ความรู๎ใน

ขณะนั้นวํามีประโยชน์มากกวําโทษสําหรับผ๎ูป่วย  

7.3  การแพทย์ไมํสามารถให๎การวินิจฉัย ป้องกัน หรือรักษาให๎หายได๎ ทุกโรคหรือทุกสภาวะ  
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7.4  การรักษาพยาบาลทุกชนิดมีความเส่ียงที่จะเกิดผลอันไมํพึงประสงค์ได๎ นอกจากนี้ เหตุสุดวิสัยอาจเกิดขึ้นได๎แม๎

ผ๎ูประกอบวิชาชีพด๎านสุขภาพจะใช๎ ความระมัดระวังอยํางเพียงพอ ตามภาวะวิสัยและพฤติการณ์ในการ

รักษาพยาบาล นั้น ๆ แล๎ว  

7.5  การตรวจเพื่อการคัดกรอง วินิจฉัย และติดตามการรักษาโรค อาจให๎ผลที่คลาดเคล่ือนได๎ด๎วยข๎อจํากัดของ

เทคโนโลยีที่ใช๎ และปัจจัยแวดล๎อมอื่นๆ ที่ไมํสามารถควบคุมได๎ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

7.6  ผ๎ูประกอบวิชาชีพด๎านสุขภาพมีสิทธิใช๎ดุลพินิจในการเลือกกระบวนการ  รักษาพยาบาลตามหลักวิชาการทาง

การแพทย์ ตามความสามารถและข๎อจํากัด ตามภาวะวิสัยและพฤติการณ์ที่มีอยูํ รวมทั้งการปรึกษาหรือสํงตํอ

โดยคํานึงถึง สิทธิและประโยชน์โดยรวมของผู๎ป่วย  

7.7  เพื่อประโยชน์ตํอตัวผ๎ูป่วย ผ๎ูประกอบวิชาชีพด๎านสุขภาพอาจให๎คําแนะนําหรือสํงตํอผ๎ูป่วยให๎ได๎รับการรักษา

ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ผ๎ูป่วยต๎องไมํอยูํในสภาวะฉุกเฉินอันจําเป็นเรํงดํวนและเป็นอันตรายตํอชีวิต  

7.8  การปกปิดข๎อมูลด๎านสุขภาพ และข๎อเท็จจริงตํางๆ ทางการแพทย์ของผ๎ูป่วยตํอผ๎ูประกอบวิชาชีพด๎านสุขภาพ 

อาจสํงผลเสียตํอกระบวนการรักษาพยาบาล  

7.9  ห๎องฉุกเฉินของสถานพยาบาล ใช๎สําหรับผ๎ูป่วยฉุกเฉินอันจําเป็นเรํงดํวนและเป็นอันตรายตํอชีวิต 

 
โดยบริษัทฯ ดําเนินการติดประกาศแสดงคําประกาศสิทธิผ๎ูป่วยในจุดให๎บริการทุกจุด ทุกชั้นภายในโรงพยาบาลฯ เพื่อ 

ผ๎ูใช๎บริการสามารถรับรู๎ได๎อยํางชัดเจน พร๎อมกับการมุํงเน๎นจริยธรรมของผ๎ูให๎บริการ การดูแล  และตอบสนองความต๎องการ
ผ๎ูใช๎บริการด๎วยความยินดี 
 
2.2  ด้านข้อมูลสารสนเทศ 

บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องความลับและความปลอดภัยทางด๎านข๎อมูลของผู๎ใช๎บริการ ซึ่งข๎อมูล
ทั้งหมดในเวชระเบียนถือเป็นสารสนเทศทางสุขภาพชนิดหนึ่ง  และแตํละกระบวนการได๎รับการจัดการที่ดี  โดย
คํานึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและประโยชน์ของผ๎ูใช๎บริการเป็นหลัก โดยสามารถจําแนกประเภทของเวชระเบียนได๎ดังนี้  
 1. เวชระเบียนในรูปแบบการบันทึกในเอกสารและจัดทํารูปเลํมเป็นแฟ้มเวชระเบียน มีการกําหนดรูปแบบและ
กระบวนการโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบเวชระเบียน เริ่มตั้งแตํขั้นตอนการจัดทําเวชระเบียนสําหรับผ๎ูป่วยใหมํทุกราย การ
กําหนดข๎อมูลที่จําเป็นในการใช๎ประกอบการรักษาพยาบาล การให๎บริการด๎านตําง ๆ ซึ่งข๎อมูลที่บันทึกมีความสําคัญเป็นอยําง
มาก เชํน ข๎อมูลพื้นฐาน ข๎อมูลด๎านสิทธิประโยชน์ ข๎อมูลด๎านการให๎บริการทางการพยาบาล ข๎อมูลการตรวจวินิจฉัย การให๎
คําแนะนํา รวมถึงการรักษาโดยแพทย์ เป็นต๎น 
 2. เวชระเบียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Medical Record) บุคลากรผ๎ูรํวมให๎บริการทุกสํวนเป็นผ๎ูบันทึก
ข๎อมูลเข๎าระบบตามสิทธิและหน๎าที่ที่ได๎กําหนดโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบเวชระเบียน คณะกรรมการสารสนเทศและผ๎ูมี
อํานาจที่เกี่ยวข๎องกําหนดข๎อมูลที่จําเป็นสําหรับการนําไปใช๎ประโยชน์ตํอการให๎บริการตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับ เชํน 
Hospital Accreditation (HA), ISO 9001, JCI เป็นต๎น 

เป็นที่ทราบดีวําข๎อมูลทั้งหมดไมํวําจะอยูํในรูปแบบใดก็ตาม มีความสําคัญต๎องได๎รับการกําหนดแนวทางที่ชัดเจนใน
การเข๎าถึงข๎อมูลผ๎ูป่วยในเวชระเบียนทุกฉบับ บุคลากรโรงพยาบาลไทยนครินทร์ทุกระดับ ได๎รับทราบนโยบาย และปฏิบัติตาม
อยํางเครํงครัดเสมอมา 
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เนื่องจากการพัฒนาบริการด๎านสุขภาพซึ่งเป็นหัวใจหลักของธุรกิจ ปัจจัยที่สําคัญสํวนหนึ่งเกิดมาจากการใช๎ข๎อมูล
สารสนเทศภายในองค์กรอยํางเป็นระบบ เพื่อให๎นํามาซึ่งการสนับสนุนทางด๎านการบริหารจัดการ และการดําเนินธุรกิจ เชํน การ
นําเสนอข๎อมูลทางด๎านสุขภาพผํานชํองทางอิเล็กทรอนิกส์ อยําง Mobile Application เป็นต๎น โดยมีจุดประสงค์เพื่อกํอให๎เกิด
ประโยชน์สูงสุดตํอผ๎ูใช๎บริการ รวมถึงการใช๎ข๎อมูลทางด๎านสถิติเพื่อให๎หนํวยงานสามารถใช๎เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ภายในได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันอยูํในระหวํางการศึกษาข๎อมูลด๎านประโยชน์ ผลลัพธ์ และความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อ
ป้องกันเหตุการณ์อันไมํพึงประสงค์ในอนาคตอีกด๎วย 
 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรในส่วนการด าเนินการและจัดการเวชระเบียน 

ความรับผิดชอบต่อสังคม การนําข๎อมูลผ๎ูป่วยไปใช๎อยํางหลากหลายในปัจจุบันเพื่อวัตถุประสงค์ตําง ๆ เชํน การให๎
การรักษาพยาบาล การพิจารณาสิทธิประโยชน์ด๎านประกันชีวิต รวมถึง การใช๎กระบวนการทางกฏหมายหรือคดีความตําง ๆ  มี
ความเส่ียงตํอการละเมิดสิทธิผ๎ูป่วยหรือผ๎ูเกี่ยวข๎องเป็นอยํางมาก  ฝ่ายเวชระเบียนได๎ยึดถือและปฏิบัติตามคําประกาศสิทธิและ
ข๎อพึงปฏิบัติของผู๎ป่วยอยํางเครํงครัด ได๎มีการกําหนดการเข๎าถึงข๎อมูลผ๎ูป่วย ออกนโยบาย กํากับ และติดตามโดยคณะกรรมการ
พัฒนาระบบเวชระเบียน แจ๎งการดําเนินการตํอผ๎ูป่วยหรือผ๎ูแทนโดยชอบ โดยตรง เพื่อรับทราบและแสดงความจํานงอนุญาต
หรือไมํอนุญาตกํอนการเข๎าถึงข๎อมูลโดยผ๎ูป่วยหรือผ๎ูแทนโดยชอบ ทุกราย  การพัฒนาระบบเวชระเบียนให๎มีความทันสมัย 
ตอบสนองการบันทึกข๎อมูลตามมาตรฐานเพื่อการส่ือสารระหวํางแพทย์ พยาบาล และสหสาขาวิชาชีพ อยํางมีประสิทธิภาพ อัน
นําไปสํูการให๎บริการได๎อยํางถูกต๎อง ครบถ๎วน ครอบคลุม รวดเร็ว สนับสนุนข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ตํอผ๎ูป่วย ผ๎ูที่เกี่ยวข๎อง รวมถึง
ตํางโรงพยาบาลหรือสถาบันการแพทย์ เพื่อเชื่อมโยงข๎อมูลอันยึดถือประโยชน์ ผ๎ูป่วยเป็นสําคัญ   

การค านึงถึงสิ่งแวดล้อม เวชระเบียนผ๎ูป่วยที่ขาดการติดตํอเกิน 5 ปี แตํละปีจะเข๎าสํูกระบวนการทําลายซึ่งมีจํานวน
กระดาษมากกวํา 1 ล๎านแผํนโดยประมาณ ฝ่ายเวชระเบียนได๎ขออนุมัติการทําลายด๎วยการต๎มละลายกระดาษให๎อยูํในสภาพที่
ไมํสามารถใช๎ข๎อมูลใดๆของผ๎ูป่วยได๎ ดําเนินการโดยบริษัทผ๎ูรับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญ ในพื้นที่ที่โรงพยาบาลกําหนดให๎  และ
ควบคุม โดยบุคลากรของโรงพยาบาล หลังจากนั้น เวชระเบียนท่ีถูกทําลายแล๎วจะเข๎าสํูกระบวนการ Recycle เพื่อนํากลับมาใช๎
ตํอไป เป็นกระบวนการท่ีชํวยรักษาส่ิงแวดล๎อมในทางอ๎อม เชํน ลดการตัดต๎นไม๎เพื่อผลิตกระดาษ การนําทรัพยากรที่ยังสามารถ
ใช๎ประโยชน์ได๎กลับมาใช๎ซ้ํา เป็นต๎น        

 
2.3 ด้านบุคลากร  
บริษัทฯ ให๎ความสําคัญในการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให๎เป็นผ๎ูมีจิตสํานึกที่ดีตํอสังคม ทั้งการเป็นผ๎ูมีความรู๎ 

ทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด๎าน เป็นผ๎ูมีจิตบริการ ตลอดจนมุํงสร๎างประโยชน์ตํอสังคม ผํานการจัดอบรมให๎ความรู๎และ
โครงการหรือกิจกรรมการทําความดีเพื่อสังคม เชํน การจัดอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล๎อมในการทํางาน การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ, การชํวยฟื้นคืนชีพ (Basic Life Support) เป็นต๎น การจัด
กิจกรรมสร๎างประโยชน์ให๎เกิดแกํสังคมในด๎านตําง ๆ โดยไมํแสวงหาผลกําไร เชํน จัดกิจกรรมให๎บุคลากรดูแลผ๎ูสูงอายุ, การมอบ
รางวัลให๎แกํบุคลากรที่ทําคุณงามความดีตํอผู๎ใช๎บริการและประชาชนทั่วไป เป็นต๎น 

ความปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรได๎รับการดูแลจากคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีว อนามัยและ
สภาพแวดล๎อมในการทํางาน อยํางสม่ําเสมอ การบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานของบุคลากรจะได๎รับการวิเคราะห์ ทบทวน 
ปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อการป้องกันตํอไป ด๎วยเหตุนี้บุคลากรของบริษัทฯ จะได๎รับการฝึกซ๎อมแผนป้องกันอัคคีภัย, 
แผนอพยพหนีไฟและแผํนดินไหว เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผ๎ูป่วยในทุก ๆ ปี 
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 นอกจากนี้ในด๎านภัยภาวะฉุกเฉินตํางๆ เชํน อัคคีภัย เป็นต๎น  ทางคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล๎อมในการทํางาน  รํวมกับฝ่ายพัฒนาบุคลากร  กําหนดให๎บุคลากรของบริษทัฯ ต๎องได๎รับการฝึกซ๎อมแผนป้องกนัและ
ระงับอคัคีภัย, แผนอพยพหนีไฟและแผํนดินไหว เพื่อความปลอดภัยของตนเองและผ๎ูป่วยในทุก ๆ ปี 
 
3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

บริษัทฯ มุํงสร๎างให๎บุคลากรทุกระดับมีจิตสํานึกและเล็งเห็นถึงความสําคัญในการตํอต๎านทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให๎
มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น และการให๎ หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ 
 
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ มีการเคารพ ปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักจริยธรรมตํอบุคลากรทุกคนอยํางเทําเทียมกัน ไมํเลือกปฏิบัติโดย
การกําหนดนโยบายการดําเนินการตําง ๆ ดังนี้ 

„  ระบบการสรรหาและวําจ๎างมีความสอดคล๎องกับการปฏิบัติตํอแรงงานอยํางเป็นธรรม ซึ่งรวมถึงการไมํเลือกปฏิบัติ 
ไมํแบํงแยกกีดกัน ไมํมีอคติในการจ๎างงาน เพื่อเป็นการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการไมํใช๎แรงงานเด็ก ซึ่งบริษัทฯ ได๎มีการ
เปิดรับสมัครงานไปยังชุมชนใกล๎เคียงรอบข๎าง รวมทั้งประสานงานไปยังสํานักงานเขตเพื่อสร๎างงานให๎แกํคนใน
ชุมชน 

„  ระบบการจํายคําจ๎าง และคําตอบแทน การลงโทษทางวินัย การคุ๎มครองแรงงานหญิงตั้งครรภ์ ได๎ถูกดําเนินการ
อยํางถูกต๎องตามกฎหมาย เป็นธรรม และเทําเทียมเสมอภาคกัน 

„  การจัดจ๎างคนพิการเขา๎ทํางาน แสดงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน และสนับสนุนให๎เกิดความก๎าวหน๎าทางสายอาชีพ 
และความมั่นคงแกํผู๎พิการ โดยทางบริษัทฯ ได๎ดําเนินการสนับสนุนอาชีพให๎แกํผ๎ูพิการ ได๎แกํ เจ๎าหน๎าที่รับโทรศัพท์ 
เจ๎าหน๎าที่ประจําในหนํวยงานตําง ๆ  ของบริษัทฯ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมทางด๎านกายภาพ และจิตใจเป็น
สําคัญ 

„  ให๎ความมั่นคงในการทํางานแกํบุคลากร โดยมีนโยบายที่เน๎นการจ๎างงานให๎เป็นบุคลากรประจํา (Long - Term 
Employment Job Security) 

 
5.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
 บริษัทฯ ให๎ความสําคัญด๎านการบริการไมํน๎อยไปกวําสํวนอื่น ๆ ดังคติพจน์ “อบอุํน มั่นใจ ที่ไทยนครินทร์” โดยมี
แนวทางปฏิบัติงาน ดังนี้ 

„  การบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว แมํนยํา และถูกต๎องในการให๎การรักษาพยาบาลแกํทุกชีวิต 
„  ผ๎ูบริหารลงพื้นที่ตรวจสอบการให๎บริการตามหนํวยงานตําง ๆ เป็นประจําทุกวัน 
„  มีการสํารวจความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการ เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพบริการ 
„  มีระบบและหนํวยงานบริหารจัดการและรับข๎อร๎องเรียนจากผ๎ูใช๎บริการ เพื่อนํามาแก๎ไขและพัฒนาคุณภาพการ

บริการในทุกมิติ 
„  จัดให๎มีการสรรหาบุคลากรชาวตํางชาติ เพื่อรองรับผ๎ูใช๎บริการชาวตํางชาติ ให๎ได๎รับข๎อมูลและรับการรักษาอยําง

ถูกต๎องครบถ๎วน 
„  ระบบการเตือนนัดหมายให๎ผ๎ูป่วยได๎รับการรักษาอยํางตํอเนื่อง และเพื่อติดตามประเมินผลการรักษา 
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„  การให๎บริการรถพยาบาลที่มีมาตรฐาน เพื่อรองรับผ๎ูป่วยวิกฤติฉุกเฉินทางด๎านระบบหัวใจ หลอดเลือดสมอง และ
ระบบประสาท 

„  มีการบริหารจัดการหนํวยงานรักษาความปลอดภัยในเชิงรุก เพื่ออํานวยความสะดวกตํอผ๎ูใช๎บริการอยํางเต็ม
ประสิทธิภาพได๎แกํ การให๎บริการชํองจอดรถแกํคนพิการ การให๎บริการรถรับ - สํงจากลานจอดรถภายนอก การสํง
ตํอประสานงานระหวํางหนํวยงานในการบริการเข็นรถให๎กับผ๎ูป่วย  การตรวจสอบความพร๎อมของอุปกรณ์ดับเพลิง
ในหนํวยงานทุกวันท่ี 30 ของเดือน การซ๎อมใช๎อุปกรณ์ในการดับเพลิงเดือนละ 1 ครั้ง และการจัดให๎มีระบบรักษา
ความปลอดภัยทั่วทั้งบริเวณโรงพยาบาลฯ โดยการใช๎กล๎องวงจรปิด (CCTV) อยํางทั่วถึง รวมถึงการจัดเวร
เจ๎าหน๎าที่รักษาความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคารตลอด 24 ชั่วโมง ให๎ครอบคลุมทั่วบริเวณโรงพยาบาล
ฯ และจุดที่ลับสายตา เพื่อให๎ผู๎ใช๎บริการและบุคลากรทุกคนได๎รับความปลอดภัยทั้งด๎านชีวิตและทรัพย์สิน โดยการ
พัฒนาศักยภาพเจ๎าหน๎าที่รักษาความปลอดภัย และประสานงานกับ สน. บางนาในการรับมือการกํอวินาศกรรมใน
โรงพยาบาลฯ  

 
6. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพสิ่งแวดล้อมในการท างาน 

บริษัทฯ มีความมุํงมั่นและรับผิดชอบตํอส่ิงแวดล๎อม ความปลอดภัย และสังคม โดยมุํงเน๎นด๎านความปลอดภัย และ
ความผาสุกของบุคลากร ผ๎ูป่วย และผ๎ูมาเยือน ซึ่งได๎กําหนดเป็นนโยบายและแผนปฏิบัติการประจําปี ภายใต๎การกํากับดูแลของ
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล๎อมในการทํางานของบริษัทฯ ตามข๎อกําหนดของกฎหมาย ที่
เกี่ยวข๎อง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล๎อมในการทํางานของบริษัทฯ ประกอบด๎วยตัวแทนจาก
ฝ่ายนายจ๎างระดับบริหาร และระดับบังคับบัญชา และลูกจ๎าง โดยบริหารจัดการด๎านโครงสร๎างกายภาพ ส่ิงแวดล๎อมและความ
ปลอดภัย ภายใต๎มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (ฉบับที่  4) ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(องค์การมหาชน), มาตรฐานของสํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ประเภทอาคารสูงและใหญํพิเศษ 
และองค์กรภายนอกอื่น ๆ เป็นต๎น ใช๎เป็นกรอบในการวางแผน กํากับ และควบคุม มีการนําข๎อมูลสารสนเทศและตัวชี้วัดมาใช๎
วิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อป้องกันและแก๎ไขเกี่ยวกับโครงสร๎างทางกายภาพ สภาพแวดล๎อม และความปลอดภัยที่สําคัญอยําง
ตํอเนื่อง 
 
การก ากับติดตามการด าเนินงาน 
6.1 ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและความปลอดภัย 

„  จัดทําแผนการตรวจสอบอาคารสถานท่ีโดยหนํวยงานภายนอกผ๎ูที่ได๎รับอนุญาตจากกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็น
ประจําทุกปี และปรับปรุงโครงสร๎างอาคารสถานที่ให๎เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข๎อง เพื่อเป็นการยืนยันและสร๎างความมั่นใจให๎กับผ๎ูใช๎บริการ และผ๎ูปฏิบัติงานวําโครงสร๎าง
อาคารมีความมั่นคงและปลอดภัย 

„  มีการตรวจวัด ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล๎อม ในการทํางาน พ.ศ. 2554 ใน
เรื่องกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการตามความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล๎อมในการทํางานเกี่ยวกับความร๎อน แสงสวํางและเสียง 

 „  นโยบายด๎านการป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ บริษัทฯ เข๎ารํวมโครงการสถาน
ประกอบกิจการสีขาวของกรมสวัสดิการและคุ๎มครองแรงงาน  และได๎รับรางวัลสถานประกอบกิจการสีขาวตํอเนื่อง 
2 ปี ได๎แกํ ปี 2558 และ 2559 สําหรับปี 2560 และได๎รับการรับรองเพื่อตํออายุรอบที่ 2 เมื่อปี 2560 - 2563    
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6.2  ด้านวัสดุและของเสียอันตราย 
„  จัดทําคูํมือการจัดเก็บและกําจัดวัสดุอันตราย เชํน ใบมีดและเข็ม เป็นต๎น ดําเนินการอบรมในหัวข๎อการป้องกันและ

ควบคุมการติดเชื้อ การแยกขยะให๎กับบุคลากรท่ีเกี่ยวข๎องในการดูแลผ๎ูป่วยและฝ่ายเคหกรรมอยํางตํอเนื่อง 
„  จัดทําคูํมือการป้องกันสารเคมี และจัดทําบัญชีสารเคมีที่ใช๎ในโรงพยาบาลฯ มีการกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ

การป้องกัน และจัดการความเส่ียงจากการทํางานจากสารเคมี 
 

6.3   ด้านภัยภาวะฉุกเฉินและอัคคีภัย 
„  จัดให๎มีการตรวจสอบอุปกรณ์ระบบดับเพลิงทุกวันท่ี 30 ของเดือน 

„  มีการให๎ความรู๎ในเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต๎นทุกปี สําหรับบุคลากร 

„  มีการซ๎อมอพยพหนีไฟประจําปี เพื่อให๎บุคลากรได๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ และตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย
ตลอดจนสามารถปฏิบัติการตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยได๎เมื่อเกิดเหตุ รวมถึงการค๎นหาจุดอํอนที่พบเพื่อจะ
ได๎นําข๎อมูลดังกลําวไปใช๎ในการพัฒนาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
6.4  ด้านระบบสาธารณูปโภค  

„  กําหนดแนวทางการใช๎ระบบสาธารณูปโภคให๎เหมาะสมเพื่อสอดคล๎องกับแผนการควบคุมการใช๎พลังงานอยําง
เหมาะสม พร๎อมคํานึงถึงการไมํกํอให๎เกิดผลกระทบตํอคุณภาพและการบริการท่ีดี 

 
6.5  ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ  

„  การสร๎างเสริมสุขภาพบุคลากร (Health Promotion) บริษัทฯ มุํงเน๎นให๎บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจโดย
ให๎การสนับสนุนอยํางเต็มที่ในการดูแลสุขภาพของบุคลากร ด๎วยการมอบสวัสดิการการตรวจสุขภาพบุคลากร
ประจําปี สวัสดิการรักษาพยาบาล การฉีดวัคซีนป้องกันโรค กิจกรรมชมรมกีฬา กิจกรรมแอโรบิค การจัดอุปกรณ์ใน
การป้องกันรํางกายขณะปฏิบัติงาน (Personal Protection Equipment) และยังนําข๎อมูลการตรวจสุขภาพประจําปี
ของบุคลากรมาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางการป้องกันโรคตําง ๆ สําหรับกลํุมที่มีความเส่ียง 

 
6.6    ด้านการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

„  มีการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียแบบ Sequence Batch Reactor (SBR) 
„  การเปล่ียนระบบ Chiller โดยเลือกใช๎น้ํายาที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 
„  สร๎างความตระหนักรู๎ภายในบริษัทฯ ด๎านการลดปริมาณขยะ และเน๎นการใช๎ซ้ําด๎วยจติสํานึกหํวงใยส่ิงแวดล๎อมและ

การใช๎ทรัพยากรอยํางมีประสิทธิภาพ 
„  สร๎างนิสัยและสํงเสริมวินัยในการท้ิงขยะให๎ถูกประเภท 

 
7.   การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด าเนนิงานทีม่ีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดลอ้มและ
ผู้มีส่วนได้เสีย 
 -ไมํมี- 
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8.    การร่วมกันพัฒนาชุมชนหรือสังคม  
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ได๎ตระหนักถึงการมีสํวนรํวมในการรับผิดชอบตํอชุมชน สังคม และส่ิงแวดล๎อม จึงได๎มีการจัด

กิจกรรมสํงเสริมสุขภาพเพื่อให๎ความรู๎แกํประชาชนในชุมชนใกล๎เคียง เพื่อให๎สามารถนําความรู๎ทางด๎านสาธารณสุขไปพัฒนา
คุณภาพชีวิต ดูแลคนในครอบครัวให๎มีสุขภาพรํางกายแข็งแรงและหํางไกลจากโรคภัยตําง ๆ ได้  

ในปี 2561 โรงพยาบาลฯ ได๎ออกหนํวยให๎บริการตรวจสุขภาพเบื้องต๎นกับสมาชิกลูกบ๎านที่อาศัยอยูํบริเวณโดยรอบ
โรงพยาบาลฯ เชํน หมูํบ๎านวิลด์มิลด์ และหมูํบ๎านบุราสิริ อํอนนุช-บางนา เป็นต๎น โดยบริการตรวจสุขภาพเบื้องต๎น เชํน ตรวจวัด
ความดันโลหิต ตรวจระดับน้ําตาลในเลือด ตรวจความหนาแนํนของมวลกระดูก รวมถึงสาธิตการชํวยฟื้นคืนชีพ (CPR) โดย
พยาบาลวิชาชีพ เพื่อให๎มีความรู๎และสามารถชํวยเหลือได๎หากเกิดกรณีฉุกเฉิน เป็นต๎น 
 
 ดูแลกลุ่มลูกค้าบริษัทคู่สัญญา  

ทางโรงพยาบาลฯ ได๎ออกหนํวยจัดกิจกรรมรํวมกับบริษัทคูํสัญญา ภายใต๎กิจกรรม “สัปดาห์ความปลอดภัย (Safety 
Day)” โดยในบริการตรวจสุขภาพเบื้องต๎น เชํน วัดความดันโลหิต เจาะเลือดที่ปลายนิ้วเพื่อวัดดูระดับน้ําตาลปลายนิ้ว ตรวจ
ความหนาแนํนของมวลกระดูก และสาธิตการออกกําลังกายป้องกัน Office Syndrome โดยนักกายภาพบําบัด เป็นต๎น 
 
 ดูแลกลุ่มลูกค้าตัวแทนประกัน  

ทางโรงพยาบาลฯ ได๎จัดทําโครงการ “Doctor On Tour”  โดยเรียนเชิญแพทย์ผ๎ูเชี่ยวชาญจากศูนย์สมองและระบบ
ประสาทไปให๎ความรู๎เรื่อง “รู๎ทันป้องกันโรคสมองเส่ือม” ให๎กับผ๎ูบริหารตัวแทนประกันชีวิต 

นอกจากนี้ ยังจัดทําโครงการ  “ตรวจสุขภาพตัวแทนประกันชีวิต”   ให๎บริการตรวจสุขภาพเบื้องต๎นให๎กับตัวแทนประกัน
ที่เข๎ารํวมงาน เชํน วัดความดันโลหิต เจาะเลือดที่ปลายนิ้วเพื่อ ดูระดับน้ําตาลปลายนิ้ว ตรวจความหนาแนํนของมวลกระดูก
พร๎อมใหค๎ําแนะนําเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ โดยพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรของโรงพยาบาลฯ ซึ่งตัวแทนประกันชีวิตเป็น
กลุํมที่เรียนเชิญและแนะนําลูกค๎าผ๎ูถือกรมธรรม์เพื่อให๎มาใช๎บริการท่ีโรงพยาบาลฯ อยํางตํอเนื่อง  
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9.  ภาพกิจกรรมเพื่อสังคม CSR 
  

9.1  กิจกรรมภายนอก 
  
 บริจาคโลหิต 

โรงพยาบาลไทยนครินทร์รํวมกับศูนย์บริการโลหิตแหํงชาติและศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย  จัดกิจกรรม
บริจาคโลหิตเพื่อชํวยเหลือเพื่อนมนุษย์ ภายใต๎โครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” สําหรับผ๎ูที่มี
สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ สามารถรํวมบริจาคโลหิตได๎ทุก 3 เดือน รวม 4 ครั้งตํอปี    
 
 
 
 
 
 
 โครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ออกหนํวยแพทย์เคล่ือนที่ ตรวจรักษาพยาบาลให๎กับประชาชนที่มารํวมงานทอดกฐิน ณ 
สํานักสงฆ์ทรัพย์สวนพลู ต. ชะอม อ. แกํงคอย จ. สระบุรี บริการตรวจสุขภาพตํอเนื่องมากวํา 6 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 คลินิกลอยฟ้า ครั้งที่ 16 

โรงพยาบาลไทยนครินทร์รํวมกับบริษัท บีทีเอส  กรุ๏ป โฮสดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) จัดงาน “คลินิกลอยฟ้า ครั้งที่ 16” 
บริการตรวจสุขภาพเบื้องต๎นให๎กับประชาชนที่โดยสารด๎วยรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึงประชาชนในพื้นที่ใกล๎เคียง โดย ให๎บริการ
ประจําสถานีเบาหวาน และสถานีกระดูกและข๎อ (ไมํเสียคําใช๎จําย) ณ สถานีรถไฟฟ้า บางจาก 
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 เฮลท์แคร์ 2018  ก้าวสู่ปีที่ 10 
โรงพยาบาลไทยนครินทร์รํวมกับบริษัท  มติชน จํากัด (มหาชน) จัดงาน  “เฮลท์แคร์ 2018  ก้าวสู่ปีที่ 10” บริการ

ตรวจวิเคราะห์ชั้นจอประสาทตาด๎วยเครื่อง OCT(Optical Coherence Tomography) เพื่อดูความผิดปกติเกี่ยวกับดวงตา เชํน  
โรคจอประสาทตาเส่ือม  ภาวะพังผืดที่จอประสาทตา  ภาวะเส๎นเลือดผิดปกติที่จอประสาทตา และโรคต๎อหิน เป็นต๎น รวมถึง
ให๎บริการตรวจวัดประเมินสัดสํวนรํางกาย (Body composition) พร๎อมให๎คําปรึกษาทางด๎านโภชนาการโดยนักโภชนบําบัด ณ 
เพลนารีฮอลล์ ศูนย์การประชุมแหํงชาติสิริกิติ์ (ไมํเสียคําใช๎จําย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ก. ไก่ในสายหมอก 
 โครงการ ก.ไกใํนสายหมอก ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บา้นโกจีโกร ต าบลแม่อุส ุ

อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก บริการตรวจรักษาพยาบาลใหก๎ับประชาชนในชุมชน พร๎อมมอบเงิน ส่ิงของบรจิาคเนื่องในวัน
เด็กแหงํชาติประจาํปี 2561 
 
 
 
 
 
 
 

 กิจกรรมบริษัทคู่สัญญา 

ทางโรงพยาบาลฯ ได๎ออกหนํวยจัดกิจกรรม “สัปดาห์ความปลอดภัย (Safety Day)” บริการตรวจสุขภาพเบื้องต๎น และ
สาธิตการชํวยฟื้นคืนชีพ(CPR) ให๎กับพนักงานของบริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด มีพนักงานให๎ความสนใจเข๎ามารํวม
ฝึกปฏิบัติเป็นจํานวนมาก 
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 ตรวจสุขภาพให้กับหมู่บ้านโดยรอบโรงพยาบาลฯ 

บริการตรวจสุขภาพเบื้องต๎นกับสมาชิกลูกบ๎านที่อาศัยอยูํโดยรอบโรงพยาบาลฯ  อาทิหมูํบ๎านวิลด์มิลด์  
และหมูํบ๎านบุราสิริ  อํอนนุช -บางนา เชํน ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจระดับน้ําตาลในเลือด ตรวจความหนาแนํน
ของมวลกระดูก รวมถึงสาธิตการชํวยฟื้นคืนชีพ (CPR) โดยพยาบาลวิชาชีพ เพื่อให๎มีความรู๎และสามารถชํวยเหลือได๎หากเกิด
กรณีฉุกเฉิน 
 
 
 
 

 
  
 
 
9.2  กิจกรรมภายใน 
 

ตรุษจีนไทยนครินทร์ 
โรงพยาบาลฯ จดักิจกรรมตรษุจนีโดยได๎นําของที่ระลึกมอบใหก๎ับผ๎ูป่วยที่พักรักษาตัวในหอพักผ๎ูป่วยในทุกห๎อง เพื่อเป็น

การสร๎างสีสัน และมอบความปรารถนาดีรวมถึงอวยพรให๎ผู๎มารับบริการมีความสุข และสร๎างความประทับใจทีม่าใช๎บริการ   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
งานสัปดาห์คนรักษ์สุขภาพ (Health Fair 2018)  ดีต่อใจที่ไทยนครินทร์   
เพื่อเป็นการสํงเสริมให๎ประชาชนได๎หันมาใสํใจสุขภาพ และดูแลตนเองให๎หํางไกลจากโรคหัวใจ  ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีวํา

โรคหัวใจเป็นสาเหตุการณ์เสียชีวิตอันดับต๎น ๆ ของคนไทย  โดยได๎เรียนเชิญแพทย์ผ๎ูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด๎านหัวใจ
และหลอดเลือดมาให๎ความรู๎ดังนี้ 
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วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 บรรยายเรื่อง “เมื่อภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ”  โดย นพ. เอกสิทธิ์  วงศ์ศิริกุล แพทย์ศูนย์หัวใจ 
 
 
 
 
 
 
 
วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 บรรยายเรื่อง  “โรคหัวใจและหลอดเลือด”  โดย พญ. อญัชิสา  วงศ์ชนะยุทธ แพทย์ศูนย์หัวใจ 

และบรรยายเรื่อง “โรคเบาหวานกับหัวใจ” โดย พญ. ธัญทพิย์  จงบุญญานุภาพ แพทย์ศูนย์เบาหวานและตํอมไร๎ทํอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 บรรยายเรื่อง “นาทีชีวิตวิกฤตโรคหลอดเลือดหัวใจ” โดย นพ.นรินทร์  สุขะวัชรินทร์ 

แพทย์ศูนย์หัวใจ 
 
 
 
 
 
 
 

วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 บรรยายเรื่อง “ภาวะหัวใจล้มเหลว” โดย นพ. อุฬาร  วงศ์แกล๎ว แพทย์ศูนย์โรคหัวใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อเป็นการให๎ความรู๎แบบองค์รวม ได๎เรียนเชิญพยาบาลวิชาชีพมาให๎เพิ่มเติมความรู๎เกี่ยวกับการชํวยฟื้นคืนชีพ (CPR) 
หากกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจะได๎ชํวยเหลือผ๎ูป่วยได๎อยํางทันทํวงที รวมถึงการเลือกรับประทานอาหารอยํางถูกต๎องและดีตํอหัวใจ
โดยนักกําหนดอาหาร 
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นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมดี ๆ  เพื่อคนรักษ์สุขภาพ เชํน การตรวจสุขภาพเบื้องต๎น กิจกรรม DIY เพ๎นท์ต๎นโฮยา เพ๎นท์กระเป๋าผ๎า และ
กิจกรรมสอยดาว เพื่อนําเงินบริจาคให๎กับมูลนิธิหลวงพํอพุธ-จตุเจริญ โดยเงินบริจาคดังกลําวจะนําไปชํวยเหลือพระสงฆ์ที่
อาพาธและชํวยเหลือผ๎ูประสบภัยตําง ๆ  
  
 
 
 

 

 
 
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

บริษัทฯ ให๎ความสําคัญตอํระบบการควบคุมภายในสําหรับระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ เพื่อป้องกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยรวม ครอบคลุมทั้งด๎านการเงิน การดําเนินงาน การบริหารความเส่ียง และการกํากับดูแลการ
ปฏิบัติงานให๎สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการใช๎ทรัพยากรให๎เกิดประโยชน์สูงสุด การดูแลรักษาและป้องกันทรัพย์สินลด
ความผิดพลาดการรั่วไหลและการสูญหาย จัดให๎มีการควบคุมดูแล โดยมีการแบํงแยกหน๎าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติการ
บันทึกรายการ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให๎เกิดการถํวงดุลและตรวจสอบระหวํางกันอยํางเหมาะสม ทั้งนี้ 
บริษัทฯ ยังมีการตรวจสอบภายในทางด๎านการเงนิ รวมถึงระบบการรายงานทางการเงนิ ให๎มีความถูกต๎องเชื่อถือได๎เพื่อให๎เป็นไป 
ตามระเบียบ ข๎อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง โดยจัดให๎มีระบบการติดตามโดยผู๎บริหารสายงานท่ีรับผิดชอบอยูํเป็นระยะ 

จากการประเมินของคณะกรรมการบริษัทรํวมกับคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2561 ได๎ประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัท 6 องค์ประกอบในด๎านตําง ๆ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกัน ดังนี้ 
 
1. องค์กรและสภาพแวดล้อมของการควบคุม 

บริษัทฯ มีโครงสร๎างบริหารองค์กรอยํางเหมาะสม มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน๎าที่ความรับผิดชอบอยํางชัดเจน มี
นโยบายสํงเสริมวัฒนธรรมองค์กรให๎บุคลากรทุกระดับมีจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานในหน๎าที่ด๎วยความรอบรู๎ มีความ
รับผิดชอบให๎ความสําคัญของระบบการควบคุมภายใน บุคลากรทุกคนทราบถึงบทบาท อํานาจ หน๎าที่ และตระหนักถึง ความ
รับผิดชอบของตน ถือปฏิบัติตามนโยบายและคูํมือระเบียบวิธีปฏิบัติงานอยํางเครํงครัด เพื่อให๎มีการสอบทาน และรายงานความ
เพียงพอของการควบคุมภายในรวมถึงการปฏิบัติงานจริงวําเป็นไปตามนโยบายที่กําหนดไว๎อยูํอยํางตํอเนื่อง 

 
2. การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีผ๎ูอํานวยการแพทย์เป็นประธานคณะกรรมการ มีบทบาท
หน๎าที่ในการกําหนดนโยบายด๎านความเส่ียงและความปลอดภัย วางแผนกลยุทธ์ในการจัดการบริหารความเส่ียงระดับโรงพยาบาล
จัดให๎มีระบบบริหารความเส่ียงประกอบไปด๎วยระบบการค๎นหาความเส่ียง ระบบการรายงานความเส่ียง การวิเคราะห์ความเส่ียง
ของโรงพยาบาล การหาโอกาสพัฒนา เฝ้าระวังป้องกัน และการบริหารจัดการเมื่อมีความเส่ียงหรือเหตุการณ์ไมํพึงประสงค์จาก
บริการสุขภาพเกิดขึ้น ครอบคลุมถึงการจัดระบบสารสนเทศด๎านความเส่ียง การสร๎างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรสํงเสริม 
สนับสนุนเพื่อให๎การบริหารความเส่ียงในระดับโรงพยาบาล คณะกรรมการและหนํวยงานเป็นไปอยํางตํอเนื่อง  และมี
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ประสิทธิภาพ โดยมีการติดตาม และประเมินผลเกี่ยวกับความเส่ียงอยํางตํอเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของสถาบันรับรอง
คุณภาพของสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. (The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization) 

 
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

บริษัทฯ มีการกําหนดขอบเขต อํานาจหน๎าที่และระดับการอนุมัติรายการ และวงเงินในการอนุมัติของฝ่ายบริหาร มี
ระเบียบและวิธีปฏิบัติกรณีเกิดความขัดแย๎งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผ๎ูบริหารระดับสูงไว๎อยํางชัดเจน รวมทั้งมีการ
รายงานผลการดําเนินงานของฝ่ายบริหารตํอคณะกรรมการบริษัทเป็นวาระการประชุมอยํางสม่ําเสมอโดยกําหนดไว๎เป็นประจํา
ทุก 3 เดือน 

 
4.  ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
 บริษัทฯ ได๎จัดให๎มีการพัฒนาการควบคุมความปลอดภัยในการเข๎าถึงข๎อมูลและใช๎งานระบบสารสนเทศ รวมถึงพัฒนา
แผนงานทางด๎านกระบวนการความปลอดภัยของข๎อมูล โดยเฉพาะข๎อมูลของผ๎ูใช๎บริการและข๎อมูลของบุคลากรบริษัทฯ ด๎วย
ความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักสากล เชํน ข๎อมูลในสํวนของเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Medical Record) 
ระบบบริหารงานบุคคล (Human Resources) ระบบงานเครือขํายในองค์กร (Network) รวมถึงการสํารองข๎อมูลสารสนเทศของ
ระบบงานตําง ๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให๎เกิดเสถียรภาพในการบริหารจัดการความเส่ียงตํอระบบสารสนเทศในรูปแบบตําง ๆ 
เป็นต๎น 

บริษัทฯ ได๎ดําเนินการปรับปรุงระบบบริการทางด๎านสารสนเทศอยํางสม่ําเสมอ ตัวอยํางเชํน การปรับปรุงสัญญาณ
ความเร็วอินเทอร์เน็ตเพื่อให๎สามารถตอบสนองตํอปริมาณของผ๎ูใช๎บริการที่มีเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่องและรองรับกับปริมาณการ
เรียกใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได๎ทําการปรับปรุงระบบการพิมพ์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให๎บริการ และในขณะเดียวกัน ยังสามารถประหยัดคําใช๎จํ ายจากการปรับปรุงระบบการพิมพ์ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ ในภาพรวมของระบบสารสนเทศและการส่ือสารข๎อมูลนั้นอยูํในทิศทางของการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎การใช๎
ประโยชน์จากข๎อมูลสารสนเทศโดยผู๎บริหารและคณะทํางานสามารถดําเนินการได๎อยํางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
5.  ด้านระบบการติดตาม 

บริษัทฯ จัดให๎มีการประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานความเส่ียงและตัวชี้วัดการดําเนินงานของบริษัทฯ อยําง
สม่ําเสมอรวมทั้งจัดให๎มีการดําเนินการบริหารความเส่ียง และวิเคราะห์หาสาเหตุตัวชี้วัดที่ไมํเป็นไปตามเป้าหมายในการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ เพื่อนําไปดําเนินการแก๎ไขตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได๎ให๎ความเห็นไว๎ในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจําปี 2561 
 
6. การตรวจสอบภายใน  

คณะกรรมการตรวจสอบได๎แตํงตั้งนางสาววิยดารัตน์ สินธาราจิรฐา ดํารงตําแหนํงผ๎ูจัดการฝ่ายตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามระ เ บียบเพื่อทําหน๎าที่กํากับดูแลกา รปฏิบั ติง านขอ งบริษัทฯ  โดย นางสาว วิยดารัตน์  สินธาราจิรฐา  จ บ
ปริญญาตรีสาขาการบัญชีมหาวิทยาลัยรามคําแหง  และ  Mini  MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เคยดํา รง
ตํา แ หนํง ผู๎จัด ก า รฝ่า ย บัญ ชี  บม จ .  โรงพยาบาลไทยนครินทร์ และมีประสบการณ์ด๎านการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจ
โรงพยาบาลเป็นระยะเวลากวํา 20 ปี มีความเข๎าใจในกิจการและการดําเนินงานของบริษัทฯคณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นวํา
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ผ๎ูจัดการฝ่ายตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน๎าที่ดังกลําว ท้ังนี้ การพิจารณา และอนุมัติแตํงตั้ง 
ถอดถอน โยกย๎ายผ๎ูจัดการฝ่ายตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ จะต๎องได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
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12. รายการระหว่างกัน 

ในระหวํางปี 2561 และ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 บริษัทฯ มีรายการระหวํางกันและมียอดคงเหลือกับบุคคลที่
อาจมีความขัดแย๎ง ปรากฏตามงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินข๎อ 6 

 
 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

การทํารายการระหวํางกันเป็นความจําเป็นและสมเหตุสมผลของการทํารายการเพื่อกํอให๎เกิดประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทฯ และถือวําเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไป และบริษัทฯ ได๎จํายคําตอบแทนใน ราคาที่ยุติธรรม ทั้งนี้ 
คณะกรรมการตรวจสอบได๎ให๎ความเห็นในการทํารายการไว๎แล๎วข๎างต๎น 
  
 มาตรการและขั้นตอนการท ารายการระหว่างกัน 

บริษัทฯ ได๎ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข๎อบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือ
ข๎อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย ตลอดจนพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 อยํางเครํงครัด ทั้งนี้
รายการระหวํางกันที่กรรมการหรือบุคคลที่มีความขัดแยง๎ในสํวนได๎เสีย หรืออาจมคีวามขัดแย๎งอันใดกับบริษัทฯ บุคคลนั้น ๆ ไมํมี
สิทธิออก เสียงอนุมัติการทํา รายการนั ้น  ๆ  เ ว๎นแตํเป็นกรณีที ่ได๎รับการพิจารณายกเว๎นตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์  และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข๎อบังคับ ประกาศ คําสั่ง  หรือข๎อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
แหํงประเทศไทย หรือตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ข๎อบังคับของบริษัทฯ ได๎มีการกําหนดในเรื่อง
การเข๎าทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันและการได๎มาหรือการจําหนํายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ไว๎แล๎วอยํางชัดเจน 

 
 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษัทฯ ได๎วางนโยบายการทํารายการระหวํางกันในอนาคต โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจําเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของการเข๎าทํารายการ และเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ไมํวําจะพิจารณาจากราคาตลอดจนเงือ่นไขความ
เหมาะสมของการทํารายการตามธุรกิจปกติ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะให๎คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผ๎ูให๎ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็น
ความสมเหตุสมผลวําเป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติ โดยอาจจะพิจารณาเปรียบเทียบกับราคาที่เกิดขึ้นจริงกับบุคคลภายนอก
สําหรับนโยบายการกําหนดการทํารายการระหวํางกัน เชํน รายการเงินกู๎ยืมจากบุคคล ที่อาจมีความขัดแยง๎ทางผลประโยชน์ โดย
จะกระทําตํอเมื่อบริษัทฯ มีความจําเป็นทางการเงนิ และไมํอาจหาแหลํงเงินกู๎ที่ให๎กู๎ยืมในเงื่อนไขการกู๎ที่ดีกวําการกู๎ยืมจากบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกันได๎ หรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู๎ที่ไมํสูงกวําอัตราดอกเบี้ยตลาดทั่วไป เป็นต๎น 

อยํางไรก็ตาม บริษัทฯ คาดวํารายการระหวํางกันบางรายการในปัจจุบันจะยังคงเกิดขึ้นอยํางตํอเนื่องในอนาคต 
เนื่องจากรายการดังกลําวถือเป็นประโยชน์ตํอบริษัทฯ ได๎แกํ รายการการค้ําประกันโดยนายจตุพร สิหนาทกถากุล 
เป็นการค้ําประกันวงเงิน เบิกเกินบัญชี และการค้ําประกันการอ อกตั๋วสัญญาใช๎เงินตามเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด 
นอกจากนี้ ยังมีการค้ําประกันการชําระคําไฟฟ้าซึ่งถือเป็นการให๎ความชํวยเหลือแกํบริษัทฯ 

 
 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน 

บริษัทฯ มีข๎อกําหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับรายการระหวํางกัน และการได๎มาหรือจําหนํายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ใน
ข๎อบังคับบริษัทฯ กําหนดให๎กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย๎งมีสํวนได๎เสีย หรืออาจมีความขัดแย๎งทางผลประโยชน์อันใด 
ไมํมีสิทธิออกเสียงอนุมัติในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข๎อบังคับ ประกาศ หรือคําส่ังของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย และตาม
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กฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทฯกําหนดให๎คณะกรรมการตรวจสอบให๎ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็นและความเหมาะสมของการ
ทํารายการ และให๎บริษัทฯทําการเผยแพรํสารสนเทศที่เกี่ยวข๎องให๎เป็นไปตามข๎อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย 
รวมถึงการเปิดเผยรายละเอียดของรายการในงบการเงินประจํางวดและรายงานประจําปีของบริษัทฯ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไมํมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวํางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดหา
ผ๎ูเชี่ยวชาญอิสระหรือผ๎ูสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผ๎ูให๎ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวํางกันดังกลําว เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการ หรือผ๎ูถือหุ๎นของบริษัทฯ แล๎วแตํกรณี 
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วันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีรายการระหวํางกัน ดังตํอไปน้ี 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
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13. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ 
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14. ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร 
รายได้ 

ผลการดําเนินงานสําหรับรอบปีบัญชี 2561 ตั้งแตํวันท่ี 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯ มีรายได๎
รวม 2,164.27 ล๎านบาท โดยเป็นรายได๎คํารักษาพยาบาล จํานวน 2,134.51 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 98.62 ของรายได๎รวม โดย
บริษัทฯ มีรายได๎รวมเพิ่มขึ้นจํานวน 174.55 ล๎านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร๎อยละ 8.77 เมื่อเทียบกับปี 2560 เป็นผลมาจากการ
เพิ่มขึ้นของรายได๎ผู๎ป่วยนอกเพิ่มขึ้น 102.10 ล๎านบาท เพิ่มขึ้นร๎อยละ 8.90  และรายได๎ผ๎ูป่วยในเพิ่มขึ้น 82.31 ล๎านบาท เพิ่มขึ้น
ร๎อยละ 10.25 รายได๎คํารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นจากจํานวนผ๎ูป่วยเพิ่มขึ้นและความซับซ๎อนของโรคที่มากขึ้น 

 รายได๎คํารักษาพยาบาลผ๎ูป่วยใน (IPD) และผ๎ูป่วยนอก (OPD) สําหรับปี 2559  2560 และ 2561 แสดงได๎ดังนี้ 
  

 
 

ทั้งนี้ ในปี 2561 ลูกค๎าสํวนใหญํของโรงพยาบาลฯ เป็นลูกค๎าสัญชาติไทย โดยกลุํมลูกค๎ากลุํมใหญํ เป็นกลุํมลูกค๎าชําระ
เงินเองกลุํมประกันและคูํสัญญาซึ่งมีแนวโน๎มการเติบโตที่ดี เนื่องจากทําเลที่ตั้งของโรงพยาบาลฯ อยูํใกล๎แหลํงชุมชน ประกอบ
กับชื่อเสียงของโรงพยาบาลฯ ในด๎านเฉพาะทาง 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายได๎อื่น ได๎แกํ ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน รายได๎คําเชํา ซึ่งมีสัดสํวนรายได๎อื่นตํอรายได๎รวมคิด
เป็นร๎อยละ 1.38 
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ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล 
ในปี 2561 บริษัทฯ มีต๎นทุนคํารักษาพยาบาล (รวมคําเส่ือมราคาและตัดจําหนําย) จํานวน 1,524.05 ล๎านบาท เพิ่มขึ้น

จากปี 2560 จํานวน 89.85 ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 6.26  ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกับการเพิ่มขึ้นของรายได๎คํา
รักษาพยาบาล ทั้งนี้ ต๎นทุนท่ีปรับตัวสูงขึ้น เกิดจากการปรับตัวสูงขึ้นของต๎นทุนคาํธรรมเนียมบุคลากรทางการแพทย์จากนโยบาย
ของโรงพยาบาลฯ ที่ให๎มีแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาเพื่อให๎การวินิจฉัยและรักษาถูกต๎องแมํนยํา 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีคําใช๎จํายในการบริหารรวมจํานวน 203.97 ล๎านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จํานวน 10.77 ล๎านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร๎อยละ 5.57 สํวนใหญํมาจากการปรับเงินเดือนประจําปีและคําตอบแทนของบุคลากร รวมถึงสวัสดิการของบุคลากร 
 
ภาษีเงินได้ 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีคําใช๎จํายภาษีเงินได๎ จํานวน 80.19 ล๎านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จํานวน 8.46 ล๎านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร๎อยละ 11.79 เป็นผลจากกําไรสุทธิจากการดําเนินงานท่ีเพิ่มขึ้น โดยอัตราภาษีเงินได๎นิติบุคคลในปี 2561 และ 2560 อยูํ
ที่อัตราร๎อยละ 20 
 
ก าไรขาดทุน 
 

 
 

บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตของรายได๎รวมคิดเป็นร๎อยละ 8.77 และมีอัตราเติบโตของกําไรสุทธิ คิดเป็น ร๎อยละ 22.53 
เมื่อเทียบกับปี 2560 ดังเหตุผลที่ได๎กลําวมาข๎างต๎น ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงยึดถือนโยบายเน๎นมาตรฐานการรักษาที่มีคุณภาพ ใน
ราคาที่ยุติธรรม 
 
  



 แบบแสดงรายการข๎อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 

 

68 

ฐานะการเงิน 
 ฐานะทางการเงินของบรษิัทฯ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 แสดงได๎ ดังนี ้
 

 
  
 รายละเอียดของสินทรัพย์สรุปได๎ดังนี้ 

                                                                                                                                               (หนํวย: ล๎านบาท) 

 
 
ณ วันที่  31 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทํา เงินสด จํานวน 384.70 ล๎านบาท 

ประกอบด๎วยเงินสดจํานวน 6.04 ล๎านบาท และเงินฝากธนาคาร จํานวน 378.66 ล๎านบาท  
ณ วันที่  31 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินลงทุนชั่วคราว จํานวน 717.93 ล๎านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 

จํานวน 107.22 ล๎านบาทโดยบริษัทฯ มีนโยบายนําเงินสดรับที่เกิดจากการดําเนินงานไปลงทุนในเงินฝากประจํากับสถาบัน
การเงินและกองทุนเปิด 

ณ วันที่  31 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค๎าและลูกหนี้อื่น จํานวน 129.66 ล๎านบาท โดยเพิ่มขึ้น
จากปี 2560 จํานวน 2.26 ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 1.77  โดยสํวนใหญํเพิ่มขึ้นจากลูกหนี้การค๎าสุทธิ ซึ่งสัมพันธ์กับยอด
รายได๎ที่เพิ่มสูงขึ้น 
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 รายละเอียดของลูกหนีก้ารคา๎ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 2560 และ 2559 แสดงได๎ดงันี้ 

 
 

เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายการบริหารจัดการหนี้ที่เข๎มงวด จํานวนวันในการเก็บหนี้อยูํในระดับ 21 วันเปล่ียนแปลง
จากปีกํอนเพิ่มขึ้น 1 วัน พิจารณาสัดสํวนของลูกหนี้การค๎าแล๎ว พบวําลูกหนี้ร๎อยละ 53.10 เป็นลูกหนี้ ที่ยังไมํครบกําหนดชําระ 
และมีลูกหน้ีที่ค๎างชําระมากกวํา 12 เดือน ร๎อยละ 1.90 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายตั้งสํารองคําเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้ที่
คาดวําจะเก็บเงินไมํได๎ โดยพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินในอดีตและอายุหน้ี โดย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯ 
บันทึกคําเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญจํานวน 3.03 ล๎านบาทแล๎ว 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯ มีสินค๎าคงเหลือจํานวน 31.18 ล๎านบาท แบํงเป็นยาและเวชภัณฑ์จํานวน 
26.61 ล๎านบาทหรือคิดเป็นร๎อยละ 85.33 และวัสดุอื่น ๆ จํานวน 4.57 ล๎านบาท 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงินจํานวน 100.0 ล๎านบาท โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ยร๎อยละ 1.70 ถึง 1.90 ตํอปี 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ จํานวน 492.14 ล๎านบาท โดยบริษัทฯ มีการ
ลงทุนในเครื่องมือทางการแพทย์อยํางตํอเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให๎บริการและรองรับโอกาสในการเติบโตในอนาคต โดย
ในปีบัญชี 2561 มีมูลคําเงินลงทุนเป็นจํานวน 52.95 ล๎านบาท ทั้งนี้  บริษัทฯ มีคําเส่ือมราคาในระหวํางปี จํานวน 
84.08 ล๎านบาท  
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อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ถาวรและอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ ปี 2561 คิดเป็นร๎อยละ 70.08 และ 25.04 ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากปีกํอน เนื่องจากบริษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับปีสูงขึ้นจากปีกํอน 
 
หนี้สิน 
 รายละเอียดของหน้ีสิน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 2560 และ 2559 สรุปได๎ดังนี้ 
                      (หนํวย: ล๎านบาท) 

 
 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯ มีเจ๎าหนี้การค๎าและเจ๎าหนี้อื่นจํานวน 144.90 ล๎านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 
จํานวน 10.95 ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 8.17 เนื่องจากมีผ๎ูใช๎บริการที่เพิ่มมากขึ้น ทําให๎ปริมาณการส่ังซื้อยาและเวชภัณฑ์
เพิ่มขึ้น 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯ มีคําธรรมเนียมแพทย์ค๎างจํายจํานวน 71.65 ล๎านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2560 
จํานวน 3.68 ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 5.41  ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกับการเพิ่มขึ้นของรายได๎คํารักษาพยาบาล 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯ มีภาษีเงินได๎ค๎างจํายจํานวน 31.02 ล๎านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จํานวน 1.12 
ล๎านบาทหรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 3.76  ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกับกําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น โดยอัตราภาษีเงินได๎สําหรับปี 2561 
และ 2560 อยูํในอัตราร๎อยละ 20 

ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯ มีสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจํานวน 59.71 ล๎านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2560 จํานวน 5.91 ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 10.99 เป็นการตั้งสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 สํวนของผ๎ูถือหุ๎นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 2560 และ 2559 มีจํานวน 1,568.56 ล๎านบาท จํานวน 
1,320.50 ล๎านบาท และจํานวน 1,146.91 ล๎านบาท ตามลําดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่องจากกําไรเบ็ดเสร็จที่เพิ่มสูงขึ้นสุทธิด๎วย
เงินปันผลจํายระหวํางปี 
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สภาพคล่อง 
             (หนํวย: ล๎านบาท) 

 
  
 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทําเงินสด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และ 2560 จํานวน 384.70 ล๎านบาท และ
จํานวน 129.05 ล๎านบาทตามลําดับ โดยในปี 2561 มีรายละเอียดการได๎มาและการนําไปใช๎ของกระแสเงินสด ดังนี้ 

„  บริษัทฯ มีเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 432.80 ล๎านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จํานวน 
53.08 ล๎านบาท 

„  บริษัทฯ มีเงินสดใช๎ไปจากกิจกรรมลงทุนจํานวน 69.15 ล๎านบาท จากเงินสดจํายซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ และ
ทรัพย์สินไมํมีตัวตน จํานวน  46.86 ล๎านบาท นําเงินไปเป็นเงินฝากประจํากับสถาบันการเงินทั้งระยะส้ันและ
ระยะยาว จํานวน  35.20 ล๎านบาท สํวนกระแสเงินสดรับเกิดจากดอกเบี้ยรับ จํานวน 12.11 ล๎านบาท และรับจาก
การจําหนํายอุปกรณ ์0.80 ล๎านบาท 

„  บริษัทฯ มีเงินสดใช๎ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 108.00 ล๎านบาท จากการจํายเงินปันผลประจําปี 
 

บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินในแต่ละปีดังนี้ 

 
ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีอัตราสํวนสภาพคลํอง เทํากับ 5.10 เทํา และ 3.85 เทํา ตามลําดับซึง่

เป็นอัตราสํวนที่คํอนข๎างสูง แสดงถึงศักยภาพในการชําระภาระผูกพันได๎เป็นอยํางดี 
ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย เทํากับ 21 วัน และ 20 วัน ซึ่งเป็นอัตราสํวน

ที่คํอนข๎างน๎อย แสดงถึงนโยบายการจัดเก็บหน้ีที่มีความเหมาะสม 
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีระยะเวลาขายสินค๎าเฉล่ีย เทํากับ 7 วัน และ 7 วัน ตามลําดับซึ่ง

แสดงให๎เห็นถึงการบริหารสินค๎าคงเหลือได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีระยะเวลาจํายชําระหนี้ เทํากับ 21 วัน และ 21 วัน ตามลําดับซึ่ง

แสดงให๎เห็นถึงความสามารถในการจํายชําระหนี้และเพิ่มความนําเชื่อถือจากคูํค๎า 
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โครงสร้างเงินทุน 
 บริษัทฯ มีโครงสร๎างทางการเงินท่ีแข็งแกรํงจากอัตราสํวนหนี้สินตํอสํวนของผ๎ูถือหุ๎น ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และ 
2560 อยูํที่ 0.20 เทํา และ 0.22 เทํา อยํางไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงนโยบายจัดการและควบคุมโครงสร๎างทางการเงินที่รัดกุม โดย
ยังคงรักษาอัตราสํวนทางการเงินและสภาพคลํองในระดับที่เหมาะสม 
 
ภาระผูกพันด้านหนี้สิน  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชําที่ดินกับสภากาชาดไทย เพื่อสร๎างอาคาร
โรงพยาบาลซึ่งจะหมดสัญญาในเดือนพฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได๎แจ๎งความประสงค์ตํอสภากาชาดไทยที่จะขอตํอสัญญาเชํา 
โดยสภากาชาดไทยได๎มีหนังสือยื่นข๎อเสนอตํอบริษัทฯ ในการตํอสัญญาเชํา และเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัทฯ ได๎มีมติอนุมัติให๎บริษัทฯตํออายุสัญญาเชําที่ดินเป็นระยะเวลา 30 ปี ตามข๎อเสนอของ
สภากาชาดไทย โดยมีผลประโยชน์ตอบแทนสิทธิการเชําเป็นจํานวนเงินทั้งส้ิน 668 ล๎านบาท ชําระเต็มจํานวน ณ วันที่ลงนาม
ในสัญญาเชําฉบับใหมํ ซึ่งคาดวําจะมีผลภายในเดือนพฤศจิกายน 2561  
 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ จํานวนเงินท่ีครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี เทํากับ 8 ล๎านบาท และครบกําหนดชําระ
ในชํวงเวลา 1-5 ปี เทํากับ 2.2 ล๎านบาท 

 
ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานในอนาคต 
 
ความต้องการการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น 

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นวําธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจะสามารถเติบโตได๎อยํางตํอเนื่อง จากความต๎องการการ
รักษาพยาบาลทั้งในประเทศและตํางประเทศที่เพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได๎ตํอหัว และการที่ประชาชนให๎
ความสําคัญกับการรักษาพยาบาล และประชากรผ๎ูสูงอายุเพิ่มขึ้น จะทําให๎โรงพยาบาลฯ มีผู๎ป่วยมากขึ้น 
 

ศักยภาพของท าเลที่ตั้ง 
ด๎วยทําเลที่ตั้งของโรงพยาบาลฯ ที่อยูํริมถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) อยูํใกล๎แหลํงชุมชน และนิคมอุตสาหกรรม ที่มี

การขยายตัวอยํางตํอเนื่อง เป็นผลให๎กลุํมลูกค๎าเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากลูกค๎าสํวนใหญํของโรงพยาบาลฯ เป็นกลุํม
ระดับกลาง โรงพยาบาลฯ จึงยึดมั่นในนโยบาย ให๎บริการการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด ในราคายุติธรรม และดูแล
ผ๎ูป่วยดุจญาติมิตร  

 
การเพิ่มศักยภาพของคลินิกเฉพาะทาง 

ปัจจุบัน โรคภัยตําง ๆ มีความซับซ๎อนมากขึ้น และประชากรเองสามารถเข๎าถึงข๎อมูลทางการแพทย์มากขึ้น ดังนั้น 
โรงพยาบาลฯ จําเป็นต๎องเพิ่มศักยภาพการรักษาพยาบาลโรคที่ซับซ๎อน โดยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะ
ทาง และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ประกอบกับบุคลากรท่ีมีประสบการณ์และความพร๎อมในการรองรับความต๎องการ
การรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น เห็นได๎จากปริมาณคนไข๎ที่มาใช๎บริการในคลินิกเฉพาะทางที่เปิดแล๎วมีปริมาณมากขึ้น 
ได๎แกํ ศูนย์สมองและระบบประสาท ศูนย์หัวใจ เป็นต๎น  
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15. งบการเงิน 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตํอผ๎ูถือหุ๎นของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จาํกัด (มหาชน) 

ความเห็น 

ข๎าพเจ๎าได๎ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด๎วยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสํวนของผู๎ถือหุ๎นและ
งบกระแสเงินสดสําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประก อบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ
บัญชีที่สําคัญ  

ข๎าพเจ๎าเห็นวํางบการเงินข๎างต๎นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี
ส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จํากัด (มหาชน) โดยถูกต๎องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข๎าพเจ๎าได๎ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข๎าพเจ๎าได๎กลําวไว๎ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผ๎ูสอบบัญชีตํอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข๎าพเจ๎า ข๎าพเจ๎ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ ตามข๎อกําหนด
จรรยาบรรณของผ๎ูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข๎าพเจ๎า
ได๎ปฏิบัติตามข๎อกําหนดด๎านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข๎อกําหนดนั้นด๎วย ข๎าพเจ๎าเชื่อวําหลักฐานการสอบบัญชีที่ข๎าพเจ๎า
ได๎รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช๎เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข๎าพเจ๎า 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตําง ๆ ท่ีมีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผ๎ูประกอบวิชาชีพของข๎าพเจ๎าในการตรวจสอบ
งบการเงินสําหรับงวดปัจจุบัน ข๎าพเจ๎าได๎นําเรื่องเหลํานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการ
แสดงความเห็นของข๎าพเจ๎า ท้ังนี้ ข๎าพเจ๎าไมํได๎แสดงความเห็นแยกตํางหากสําหรับเรื่องเหลํานี้  
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ข๎าพเจ๎าได๎ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบท่ีได๎กลําวไว๎ในวรรคความรับผิดชอบของผู๎สอบบัญชีตํอการตรวจสอบงบการเงินใน
รายงานของข๎าพเจ๎า ซึ่งได๎รวมความรับผิดชอบท่ีเกี่ยวกับเรื่องเหลํานี้ด๎วย การปฏิบัติงานของข๎าพเจ๎าได๎รวมวิธีการตรวจสอบที่
ออกแบบมาเพื่อตอบสนองตํอการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข๎อมูลที่ขัดตํอข๎อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของ
วิธีการตรวจสอบของข๎าพเจ๎า ซึ่งได๎รวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื่องเหลํานี้ด๎วย ได๎ใช๎เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข๎าพเจ๎าตํอ
งบการเงินโดยรวม 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ พร๎อมวิธีการตรวจสอบมีดังนี้ 

การรับรู้รายได้ 

รายได๎จากกิจการโรงพยาบาลถือเป็นบัญชีที่สําคัญตํองบการเงิน เนื่องจากมีจํานวนเงินที่มีนัยสําคัญ คิดเป็นประมาณร๎อยละ 
98 ของยอดรายได๎รวมและสํงผลกระทบโดยตรงตํอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้รายได๎จากกิจการโรงพยาบาลมี
หลายองค์ประกอบ ได๎แกํ รายได๎จากการขายยาและเวชภัณฑ์ รายได๎คําบริการทางการแพทย์ รายได๎คําห๎องผ๎ูป่วย เป็นต๎น 
รวมถึงมีสํวนลดสําหรับคูํสัญญาตําง ๆ โดยเงื่อนไขที่ระบุไว๎ในสัญญาที่ทํากับคูํสัญญามีความหลากหลาย ด๎วยเหตุนี้ ข๎าพเจ๎าจึง
ให๎ความสําคัญเป็นพิเศษตํอการรับร๎ูรายได๎ของบริษัทฯ 

ข๎าพเจ๎าได๎ตรวจสอบการรับรู๎รายได๎ของบริษัทฯ โดยการประเมินระบบสารสนเทศและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
ที่เกี่ยวข๎องกับวงจรรายได๎ โดยการสอบถามผ๎ูรับผิดชอบ ทําความเข๎าใจและเลือกตัวอยํางเพื่อทดสอบการปฏิบัติตามการ
ควบคุมที่บริษัทฯ ออกแบบไว๎ นอกจากนี้ข๎าพเจ๎าได๎สํุมตัวอยํางรายการขายและบริการที่เกิดขึ้นในระหวํางปีเพื่อตรวจสอบกับ
เอกสารประกอบรายการขายและบริการ สํุมสํงหนังสือยืนยันยอดลูกหน้ีการค๎า และตรวจตัดยอดการรับรู๎รายได๎ ประกอบกับได๎
วิเคราะห์เปรียบเทียบข๎อมูลบัญชีรายได๎แบบแยกยํอย (Disaggregated data) วิเคราะห์อัตราสํวนของรายได๎ที่สําคัญกับข๎อมูล
ในอดีตและในกลุํมอุตสาหกรรม เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายและบริการตลอดรอบระยะเวลาบัญชี 
โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทําผํานใบสําคัญทั่วไป  

ข้อมูลอื่น 

ผ๎ูบริหารเป็นผ๎ูรับผิดชอบตํอข๎อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข๎อมูลที่รวมอยูํในรายงานประจําปีของบริษัทฯ แตํไมํรวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผ๎ูสอบบัญชีที่แสดงอยูํในรายงานนั้น ซึ่งคาดวําจะถูกจัดเตรียมให๎กับข๎าพเจ๎าภายหลังวันที่ในรายงานของผ๎ูสอบ
บัญชีนี ้

ความเห็นของข๎าพเจ๎าตํองบการเงินไมํครอบคลุมถึงข๎อมูลอื่นและข๎าพเจ๎าไมํได๎ให๎ข๎อสรุปในลักษณะการให๎ความเชื่อมั่นใน
รูปแบบใด ๆ ตํอข๎อมูลอื่นนั้น 

ความรับผิดชอบของข๎าพเจ๎าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอํานและพิจารณาวําข๎อมูลอ่ืนน้ันมีความขัดแย๎งที่มี
สาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรู๎ที่ได๎รับจากการตรวจสอบของข๎าพเจ๎าหรือไมํ หรือปรากฏวําข๎อมูลอื่นแสดงขัดตํอ
ข๎อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไมํ  

เมื่อข๎าพเจ๎าได๎อํานรายงานประจําปีของบริษัทฯตามที่กลําวข๎างต๎น และหากสรุปได๎วํามีการแสดงข๎อมูลที่ขัดตํอข๎อเท็จจริงอัน
เป็นสาระสําคัญ ข๎าพเจ๎าจะส่ือสารเรื่องดังกลําวให๎ผ๎ูมีหน๎าที่ในการกํากับดูแลทราบเพื่อให๎มีการดําเนินการแก๎ไขที่เหมาะสม
ตํอไป 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 

ผ๎ูบริหารมีหน๎าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลํานี้โดยถูกต๎องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผ๎ูบริหารพิจารณาวําจําเป็นเพื่อให๎สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการ
แสดงข๎อมูลท่ีขัดตํอข๎อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไมํวําจะเกิดจากการทุจริตหรือข๎อผิดพลาด 

ในการจัดทํางบการเงนิ ผ๎ูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัฯ ในการดําเนินงานตํอเนื่อง การเปิดเผยเรื่อง
ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตํอเนื่องในกรณีท่ีมีเรื่องดังกลําว และการใช๎เกณฑ์การบัญชีสําหรับกิจการท่ีดําเนินงานตํอเนื่อง เว๎นแตํ
ผ๎ูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯหรือหยุดดําเนินงานหรือไมํสามารถดําเนินงานตํอเนื่องอีกตํอไปได๎  

ผ๎ูมีหน๎าที่ในการกํากับดูแลมีหน๎าที่ในการสอดสํองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข๎าพเจ๎ามีวัตถุประสงค์เพื่อให๎ได๎ความเชื่อมั่นอยํางสมเหตุสมผลวํางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง

ข๎อมูลที่ขัดตํอข๎อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไมํ ไมํวําจะเกิดจากการทุจริตหรือข๎อผิดพลาด และเสนอร ายงานของผ๎ูสอบ

บัญชีซึ่งรวมความเห็นของข๎าพเจ๎าอยูํดว๎ย ความเชือ่มั่นอยาํงสมเหตสุมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตํไมํได๎เป็นการรับประกัน

วําการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข๎อมูลท่ีขัดตํอข๎อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญที่มีอยูํ

ได๎เสมอไป ข๎อมูลที่ขัดตํอข๎อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข๎อผิดพลาดและถือวํามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์อยําง

สมเหตุสมผลได๎วํารายการท่ีขัดตํอข๎อเท็จจริงแตํละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตํอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผ๎ูใช๎งบ

การเงินจากการใช๎งบการเงินเหลํานี้ในการตรวจสอบของข๎าพเจ๎าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข๎าพเจ๎าใช๎ดุลยพินิจและการสังเกต

และสงสัยเยี่ยงผ๎ูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบและข๎าพเจ๎าได๎ปฏิบัติงานดังตํอไปนี้ด๎วย 

 ระบุและประเมินความเส่ียงที่อาจมีการแสดงข๎อมูลท่ีขัดตํอข๎อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงิน ไมํวําจะเกิดจาก

การทุจริตหรือข๎อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตํอความเส่ียงเหลํานั้น และได๎

หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข๎าพเจ๎า ความเส่ียงที่ไมํพบ

ข๎อมูลที่ขัดตํอข๎อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวําความเส่ียงที่เกิดจากข๎อผิดพลาด 

เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู๎รํวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว๎นการแสดงข๎อมูล การ

แสดงข๎อมูลท่ีไมํตรงตามข๎อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเข๎าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเกี่ยวข๎องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให๎เหมาะสม

กับสถานการณ์ แตํไมํใชํเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นตํอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผ๎ูบริหารใช๎และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ

เปิดเผยข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องที่ผู๎บริหารจัดทํา 

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช๎เกณฑ์การบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินงานตํอเนื่องของผ๎ูบริหารและสรุปจาก

หลักฐานการสอบบัญชีที่ได๎รับวํามีความไมํแนํนอนท่ีมีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให๎

เกิดข๎อสงสัยอยํางมีนัยสําคัญตํอความสามารถของบริษัทฯ ในการดําเนินงานตํอเนื่องหรือไมํ หากข๎าพเจ๎าได๎ข๎อสรุปวํามี

ความไมํแนํนอนที่มีสาระสําคัญ ข๎าพเจ๎าจะต๎องให๎ข๎อสังเกตไว๎ในรายงานของผ๎ูสอบบัญชีของข๎าพเจ๎าถึงการเปิดเผย
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ข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องในงบการเงิน หรือหากเห็นวําการเปิดเผยดังกลําวไมํเพียงพอ ข๎าพเจ๎าจะแสดงความเห็นที่เปล่ียนแปลง

ไป ข๎อสรุปของข๎าพเจ๎าขึ้นอยูํกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได๎รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู๎สอบบัญชีของข๎าพเจ๎า 

อยํางไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให๎บริษัทฯ ต๎องหยุดการดําเนินงานตํอเนื่องได๎ 

 ประเมินการนําเสนอ โครงสร๎างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องตลอดจนประเมิน
วํางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต๎องตามที่ควรหรือไมํ  

ข๎าพเจ๎าได๎ส่ือสารกับผ๎ูมีหน๎าที่ในการกํากับดูแลในเรื่องตําง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชํวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได๎
วางแผนไว๎ ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข๎อบกพรํองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหาก
ข๎าพเจ๎าได๎พบในระหวํางการตรวจสอบของข๎าพเจ๎า 

ข๎าพเจ๎าได๎ให๎คํารับรองแกํผ๎ูมีหน๎าที่ในการกํากับดูแลวําข๎าพเจ๎าได๎ปฏิบัติตามข๎อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข๎องกับความเป็น
อิสระและได๎ส่ือสารกับผ๎ูมีหน๎าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข๎าพเจ๎าเชื่อวํามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวํากระทบตํอความเป็นอิสระของข๎าพเจ๎าและมาตรการที่ข๎าพเจ๎าใช๎เพื่อป้องกันไมํให๎ข๎าพเจ๎าขาด
ความเป็นอิสระ 

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู๎มีหน๎าที่ในการกํากับดูแล ข๎าพเจ๎าได๎พิจารณาเรื่องตําง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกําหนดเป็นเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ข๎าพเจ๎าได๎อธิบายเรื่องเหลํานี้ไว๎ใน
รายงานของผ๎ูสอบบัญชี เว๎นแตํกฎหมายหรือข๎อบังคับห๎ามไมํให๎เปิดเผยเรื่องดังกลําวตํอสาธารณะ หรือในสถานการณ์
ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข๎าพเจ๎าพิจารณาวําไมํควรสื่อสารเรื่องดังกลําวในรายงานของข๎าพเจ๎าเพราะกา รกระทําดังกลําว
สามารถคาดการณ์ได๎อยํางสมเหตุสมผลวําจะมีผลกระทบในทางลบมากกวําผลประโยชน์ท่ีผ๎ูมีสํวนได๎เสียสาธารณะจะได๎จากการ
ส่ือสารดังกลําว 

ข๎าพเจ๎าเป็นผ๎ูรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้ 

 

 
กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ 
ผ๎ูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบยีน 4377 
 
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 
กรุงเทพฯ: 14 กันยายน 2561 
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บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
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บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
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บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
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บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
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บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 
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บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 กรกฎาคม 2561  

1. ข้อมูลทั่วไป 

 บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชน ซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลําเนาในประเทศไทย 
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจหลักในการประกอบกิจการโรงพยาบาล โดยมีที่อยูํตามที่จดทะเบียนตั้งอยูํเลขที่ 345 ถนนบางนา-
ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง
รายการในงบการเงินตามข๎อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค๎าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช๎เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปล
จากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

 งบการเงินน้ีได๎จัดทําขึ้นโดยใช๎เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว๎นแตํจะได๎เปิดเผยเป็นอยํางอื่นในนโยบายการบัญชี 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้ 

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหวํางปี บริษัทฯ ได๎นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหมํ ซึ่งมีผลบังคับใช๎สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลําวได๎รับการปรับปรุง
หรือจัดให๎มีขึ้นเพื่อให๎มีเนื้อหาเทําเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวํางประเทศ โดยสํวนใหญํเป็นการ
ปรับปรุงถ๎อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให๎แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผ๎ูใช๎มาตรฐาน การนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกลําวมาถือปฏิบัตินี้ไมํมีผลกระทบอยํางเป็นสาระสําคัญตํองบการเงินของบริษัทฯ  

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

ในระหวํางปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได๎ประกาศใช๎มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช๎สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลําวได๎รับการปรับปรุง หรือจัดให๎มีขึ้นเพื่อให๎มี
เนื้อหาเทําเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวํางประเทศ โดยสํวนใหญํเป็นการปรับปรุงและอธิบายให๎ชัดเจน
เกี่ยวกับการเปิดเผยข๎อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อวํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุงจะไมํมีผลกระทบอยํางเป็นสาระสําคัญตํองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ 
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นอกจากนี้ในระหวํางปี สภาวิชาชีพบัญชีได๎ประกาศใช๎มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได๎จากสัญญา
ที่ทํากับลูกค๎า ซึ่งมีผลบังคับใช๎สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2562 หลักการ
สําคัญของมาตรฐานดังกลําวสรุปได๎ดังนี้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช๎แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 เรื่อง สัญญากํอสร๎าง มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 18 เรื่อง รายได๎ และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข๎อง กิจการต๎องใช๎มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กับ
สัญญาที่ทํากับลูกค๎าทุกสัญญา ยกเว๎นสัญญาที่อยูํในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได๎กําหนด
หลักการ 5 ขั้นตอนสําหรับการรับรู๎รายได๎ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทํากับลูกค๎า โดยกิจการจะรับรู๎รายได๎ในจํานวนเงินที่สะท๎อน
ถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวําจะมีสิทธิได๎รับจากการแลกเปล่ียนสินค๎าหรือบริการที่ได๎สํงมอบให๎แกํลูกค๎า และกําหนดให๎
กิจการต๎องใช๎ดุลยพินิจและพิจารณาข๎อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข๎องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแตํละ
ขั้นตอน  

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยูํระหวํางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตํองบการเงินในปีที่เริ่มนํามาตรฐานดังกลําวมาถือ
ปฏิบัติ 

4. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

4.1   การรับรู้รายได้ 

รายได้ค่ารักษาพยาบาล 

รายได๎จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยสํวนใหญํประกอบด๎วยรายได๎คํารักษาพยาบาล คําห๎องพัก คํายา โดยจะบันทึก
เป็นรายได๎เมื่อได๎ให๎บริการหรือจําหนํายแล๎ว 

รายได้ค่าเช่า 

รายได๎คําเชํารับรู๎ตามระยะเวลาตลอดอายุของสัญญาเชํา  

ดอกเบี้ยรับ 

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได๎ตามเกณฑ์คงค๎างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท๎จริง 

รายได้อื่น 

รายได๎อื่นรับรู๎ตามเกณฑ์คงค๎าง 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทําเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคลํองสูง ซึ่งถึง
กําหนดจํายคืนภายในระยะเวลาไมํเกิน 3  เดือนนับจากวันท่ีได๎มาและไมํมีข๎อจํากัดในการเบิกใช๎ 

4.3  เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค๎าแสดงตามมูลคํายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลคํายุติธรรมของหนํวยลงทุนซึ่งคํานวณ
จากสินทรัพย์สุทธิของหนํวยลงทุนถูกบันทึกในสํวนของกําไรหรือขาดทุน 
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  เมื่อมีการจําหนํายเงินลงทุน ผลตํางระหวํางส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได๎รับกับมูลคําตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในสํวน
ของกําไรหรือขาดทุน 

4.4 ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ลูกหนี้การค๎าแสดงมูลคําตามจํานวนมูลคําสุทธิที่จะได๎รับ บริษัทฯ บันทึกคําเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญสําหรับ ผลขาดทุน
โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมํได๎ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการ
วิเคราะห์อายุหนี้ 

4.5 สินค้าคงเหลือ 

สินค๎าคงเหลือแสดงมูลคําตามราคาทุน (วิธีเข๎ากํอนออกกํอน) หรือมูลคําสุทธิที่จะได๎รับแล๎วแตํราคาใดจะต่ํากวํา ซึ่ง
มูลคําสุทธิท่ีจะได๎รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได๎จากการดําเนินธุรกิจปกติหักด๎วยคําใช๎จํายที่จําเป็นในการขาย 

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา 

ที่ดินแสดงมูลคําตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลคําตามราคาทุนหักคําเส่ือมราคาสะสม และคําเผ่ือการด๎อยคํา
ของสินทรัพย์ (ถ๎ามี)  

คําเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส๎นตรงตามอายุการให๎ประโยชน์
โดยประมาณ ดังนี ้

 

บริษัทฯ บันทึกคําเส่ือมราคารวมอยูํในการคํานวณผลการดําเนินงาน โดยไมํมีการคิดคําเส่ือมราคาสําหรับที่ดินและ
สินทรัพย์ระหวํางกํอสร๎างและติดตั้ง 

บริษัทฯ  ตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญช ีเมื่อจําหนํายสินทรัพย์หรือคาดวําจะไมํได๎รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากการใช๎หรือการจําหนํายสินทรัพย์ รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนํายสินทรัพย์จะรับรู๎ในสํวนของกําไร
หรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี 

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

บริษัทฯ บันทึกต๎นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไมํมีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู๎รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไมํมีตัวตนแสดง
มูลคําตามราคาทุนหักคําตัดจําหนํายสะสมและคําเผ่ือการด๎อยคําสะสม (ถ๎ามี) ของสินทรัพย์นั้น 
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บริษัทฯ ตัดจําหนํายสินทรัพย์ไมํมีตัวตนที่มีอายุการให๎ประโยชน์จํากัดอยํางมีระบบตลอดอายุการให๎ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด๎อยคําของสินทรัพย์ดังกลําวเมื่อมีข๎อบํงชี้วําสินทรัพย์นั้นเกิดการด๎อยคํา 
บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนํายและวิธีการตัดจําหนํายของสินทรัพย์ไมํมีตัวตนดังกลําวทุกส้ินปีเป็นอยําง
น๎อย คําตัดจําหนํายรับร๎ูเป็นคําใช๎จํายในสํวนของกําไรหรือขาดทุน 

สินทรัพย์ไมํมีตัวตนที่มีอายุการให๎ประโยชน์จํากัดมีดังนี้ 

 

4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข๎องกันกบับริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุม
ไมํวําจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ๎อม หรืออยูํภายใต๎การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข๎องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ๎อม
ซึ่งทําให๎มีอิทธิพลอยํางเป็นสาระสําคัญตํอบริษัทฯ ผ๎ูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจในการ
วางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ 

4.9 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเชําที่ดินที่ความเส่ียงและผลตอบแทนความเป็นเจ๎าของสํวนใหญํไมํได๎โอนไปให๎กับผ๎ูเชําถือเป็นสัญญาเชํา
ดําเนินงาน จํานวนเงินที่จํายตามสัญญาเชําดําเนินงานรับรู๎เป็นคําใช๎จํายในสํวนของกําไรหรือขาดทุนตาม วิธีเส๎นตรง
ตลอดอายุของสัญญาเชํา 

4.10   การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทําการประเมินการด๎อยคําของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทฯ หากมี
ข๎อบํงชี้วําสินทรัพย์ดังกลําวอาจด๎อยคํา บริษัทฯ รับรู๎ขาดทุนจากการด๎อยคําในสํวนของกําไรหรือขาดทุน เมื่อมูลคําที่คาด
วําจะได๎รับคืนของสินทรัพย์มีมูลคําต่ํากวํามูลคําตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลคําที่คาดวําจะได๎รับคืนหมายถึง
มูลคํายุติธรรมหักต๎นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลคําจากการใช๎สินทรัพย์แล๎วแตํราคาใดจะสูงกวํา ในการประเมิน
มูลคําจากการใช๎สินทรัพย์ บริษัทฯ ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดวําจะได๎รับจากสินทรัพย์และ
คํานวณคิดลดเป็นมูลคําปัจจุบันโดยใช๎อัตราคิดลดกํอนภาษีที่สะท๎อนถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบัน
ของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กําลังพิจารณาอยูํ ในการประเมินมูลคํา
ยุติธรรมหักต๎นทุนในการขาย บริษัทฯ ใช๎แบบจําลองการประเมินมูลคําที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท๎อนถึง
จํานวนเงินท่ีกิจการสามารถจะได๎มาจากการจําหนํายสินทรัพย์หักด๎วยต๎นทุนในการจําหนําย โดยการจําหนํายนั้นผ๎ูซื้อ
กับผ๎ูขายมีความรอบร๎ูและเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตํอรองราคากันได๎อยํางเป็นอิสระในลักษณะของผ๎ูที่ไมํมี
ความเกี่ยวข๎องกัน 

 หากในการประเมินการด๎อยคําของสินทรัพย์ มีข๎อบํงชี้ที่แสดงให๎เห็นวําผลขาดทุนจากการด๎อยคําของสินทรัพย์ที่รับรู๎ในงวด
กํอนได๎หมดไปหรือลดลง บริษัทฯ จะประมาณมูลคําที่คาดวําจะได๎รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุน
จากการด๎อยคําที่รับรู๎ในงวดกํอนก็ตํอเมื่อมีการเปล่ียนแปลงประมาณการที่ใช๎กําหนดมูลคําที่คาดวําจะได๎รับคืนภาย
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หลังจากการรับร๎ูผลขาดทุนจากการด๎อยคําครั้งลําสุด โดยมูลคําตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผล
ขาดทุนจากการด๎อยคําต๎องไมํสูงกวํามูลคําตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไมํเคยรับร๎ูผลขาดทุนจากการด๎อยคําของ
สินทรัพย์ในงวดกํอน ๆ บริษัทฯ จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด๎อยคําของสินทรัพย์โดยรับรู๎ไปยังสํวนของกําไร
หรือขาดทุนทันท ี

4.11 เงินตราต่างประเทศ 

บริษัทฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินท่ีใช๎ในการดําเนินงานของบริษัทฯ 

รายการที่เป็นเงินตราตํางประเทศแปลงคําเป็นเงินบาทโดยใช๎อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็น
ตัวเงินซึ่งอยูํในสกุลเงินตราตํางประเทศได๎แปลงคําเป็นเงินบาทโดยใช๎อัตราแลกเปล่ียน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได๎รวมอยูํในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

4.12 ผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 

บริษัทฯ รับรู๎ เงินเดือน คําจ๎าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นคําใช๎จํายเมื่อเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน 

บริษัทฯ และพนักงานได๎รํวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซึ่งประกอบด๎วยเงินที่พนักงานจํายสะสมและเงินที่บริษัทฯ
จํายสมทบให๎เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเล้ียงชีพได๎แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจําย
สมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเป็นคําใช๎จํายในปีที่เกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน  

บริษัทฯ มีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ต๎องจํายให๎แกํพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ถือวําเงินชดเชย
ดังกลําวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน นอกจากนั้น บริษัทฯ  จัดให๎มีโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได๎แกํ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกําหนดระยะเวลา 

บริษัทฯ คํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ของพนักงาน โดยใช๎วิธีคิดลดแตํละหนํวยที่ประมาณการไว๎ (Projected Unit Credit Method) โดยผ๎ูเชี่ยวชาญอิสระไดท๎าํ
การประเมินภาระผูกพันดังกลําวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ของพนักงานจะรับร๎ูทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ
พนักงานจะรับร๎ูทันทีในสํวนของกําไรหรือขาดทุน 
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4.13 ประมาณการหนี้สิน 

 บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว๎ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได๎เกิดขึ้นแล๎ว 
และมีความเป็นไปได๎คํอนข๎างแนํนอนวําบริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น 
และบริษัทฯ สามารถประมาณมูลคําภาระผูกพันน้ันได๎อยํางนําเชื่อถือ 

4.14  ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินได๎ประกอบด๎วยภาษีเงินได๎ปัจจุบัน และภาษีเงินได๎รอการตัดบัญชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได๎ปัจจุบันตามจํานวนที่คาดวําจะจํายให๎กับหนํวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจากกําไร
ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได๎รอการตัดบัญชีของผลแตกตํางชั่วคราวระหวํางราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน 
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข๎องนั้น โดยใช๎อัตราภาษีที่มีผล
บังคับใช๎ ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษัทฯ รับรู๎หนี้สินภาษีเงินได๎รอการตัดบัญชีของผลแตกตํางชั่วคราวที่ต๎องเสียภาษี ทุกรายการ แตํรับรู๎สินทรัพย์
ภาษีเงินได๎รอการตดับัญชีสําหรับผลแตกตํางชัว่คราวที่ใช๎หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษทีี่ยังไมํได๎ใช๎ในจํานวนเทําที่
มีความเป็นไปได๎คํอนข๎างแนํท่ีบริษัทฯจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช๎ประโยชน์จากผลแตกตํางชั่วคราวที่ใช๎
หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมํได๎ใช๎นั้น 

 บริษัทฯ จะทบทวนมูลคําตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได๎รอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะทําการ
ปรับลดมูลคําตามบัญชีดังกลําว หากมีความเป็นไปได๎คํอนข๎างแนํวําบริษัทฯจะไมํมีกําไรทางภาษีเพียงพอตํอการนํา
สินทรัพย์ภาษีเงินได๎รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสํวนมาใช๎ประโยชน์ 

 บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินได๎รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสํวนของผ๎ูถือหุ๎นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข๎องกับรายการที่ได๎
บันทึกโดยตรงไปยังสํวนของผู๎ถือห๎ุน  

4.15  การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มูลคํายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดวําจะได๎รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต๎องจํายเพื่อโอนหนี้สินให๎ผ๎ูอื่น
โดยรายการดังกลําวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหวํางผ๎ูซื้อและผ๎ูขาย (ผ๎ูรํวมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลคํา บริษัทฯ
ใช๎ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลํองในการวัดมูลคํายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวข๎องกําหนดให๎ต๎องวัดมูลคําด๎วยมูลคํายุติธรรม  ยกเว๎นในกรณีที่ไมํมีตลาดที่มีสภาพคลํองสําหรับ
สินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไมํสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลํองได๎ บริษัทฯ จะ
ประมาณมูลคํายุติธรรมโดยใช๎เทคนิคการประเมินมูลคําที่เหมาะสมกับแตํละสถานการณ์ และพยายามใช๎ข๎อมูลที่
สามารถสังเกตได๎ที่เกี่ยวข๎องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินท่ีจะวัดมูลคํายุติธรรมนั้นให๎มากที่สุด  
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 ลําดับชั้นของมูลคํายุติธรรมที่ใช๎วัดมูลคําและเปิดเผยมูลคํายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบํงออกเป็น
สามระดับตามประเภทของข๎อมูลที่นํามาใช๎ในการวัดมูลคํายุติธรรม ดังนี้ 

 ระดับ 1  ใช๎ข๎อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอยํางเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคลํอง 

 ระดับ 2 ใช๎ข๎อมูลอื่นท่ีสามารถสังเกตได๎ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไมํวําจะเป็นข๎อมูลทางตรงหรือทางอ๎อม 

 ระดับ 3 ใช๎ข๎อมูลที่ไมํสามารถสังเกตได๎ เชํน ข๎อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น  

 ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะประเมินความจําเป็นในการโอนรายการระหวํางลําดับชั้นของมูลคํายุติธรรม
สําหรับสินทรัพย์และหนี้สินท่ีถืออยูํ ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวัดมูลคํายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา 

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ 

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจําเป็นต๎องใช๎ดุลยพินิจ และการประมาณการใน
เรื่องที่มีความไมํแนํนอนเสมอ การใช๎ดุลยพินิจและการประมาณการดังกลําวนี้สํงผลกระทบตํอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงิน
และตํอข๎อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตํางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว๎  การใช๎
ดุลยพินิจและการประมาณการที่สําคัญมีดังนี้ 

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 

 ในการประมาณคําเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจําเป็นต๎องใช๎ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่
คาดวําจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตํละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค๎างและสภาวะ
เศรษฐกิจที่เป็นอยูํในขณะน้ัน เป็นต๎น 

 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลคํายุตธิรรมของเครื่องมือทางการเงินท่ีบันทึกในงบแสดงฐานะการเงินท่ีไมํมีการซื้อขายในตลาดและไมํ
สามารถหาราคาได๎ในตลาดซื้อขายคลํอง ฝ่ายบริหารต๎องใช๎ดุลยพินิจในการประเมินมูลคํายุติธรรมของเครื่องมือทาง
การเงินดังกลําว โดยใช๎เทคนิคและแบบจําลองการประเมินมูลคํา ซึ่งตัวแปรที่ใช๎ในแบบจําลองได๎มาจากการเทียบเคียง
กับตัวแปรที่มีอยูํในตลาด โดยคํานึงถึงความเส่ียงทางด๎านเครดิต (ทั้งของธนาคารฯ และคูํสัญญา) สภาพคลํอง ข๎อมูล
ความสัมพันธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลคําของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานที่
เกี่ยวข๎องกับตัวแปรที่ใช๎ในการคํานวณ อาจมีผลกระทบตํอมูลคํายุติธรรมที่แสดงอยูํในงบแสดงฐานะการเงิน และการ
เปิดเผยลําดับชั้นของมูลคํายุติธรรม 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา 

 ในการคํานวณคําเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจําเป็นต๎องทําการประมาณอายุการให๎ประโยชน์และ
มูลคําคงเหลือเมื่อเลิกใช๎งานของอาคารและอุปกรณ์ และต๎องทบทวนอายุการให๎ประโยชน์และมูลคําคงเหลือใหมํหากมี
การเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

 นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจําเป็นต๎องสอบทานการด๎อยคําของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแตํละชํวงเวลาและบันทึกขาดทุน
จากการด๎อยคําหากคาดวํามูลคําที่คาดวําจะได๎รับคืนต่ํากวํามูลคําตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหาร
จําเป็นต๎องใช๎ดุลยพินิจที่เกี่ยวข๎องกับการคาดการณ์รายได๎และคําใช๎จํายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น 
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 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษัทฯ จะรับรู๎สินทรัพย์ภาษีเงินได๎รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตํางชั่วคราวที่ใช๎หักภาษีเมื่อมีความเป็นไปได๎คํอนข๎าง
แนํวําบริษัทฯ จะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช๎ประโยชน์จากผลแตกตํางชั่วคราวนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหาร
จําเป็นต๎องประมาณการวําบริษัทฯ ควรรับรู๎จํานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได๎รอการตัดบัญชีเป็นจํานวนเทําใด โดยพิจารณา
ถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดวําจะเกิดในอนาคตในแตํละชํวงเวลา 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

 หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 
ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต๎องอาศัยข๎อสมมติฐานตําง ๆในการประมาณการนั้น เชํน อัตราคิดลด 
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็นต๎น 

 คดีฟ้องร้อง 

 บริษัทฯ มีหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร๎องเรียกคําเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได๎ใช๎ดุลยพินิจในการประเมินผลของ
คดีที่ถูกฟ้องร๎องแล๎วและเชื่อมั่นวําจะไมํมีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไมํได๎บันทึกประมาณการหนี้สินดังกลําว ณ วันส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน  

 

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 ในระหวํางปี บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สําคัญกบับุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข๎องกัน รายการธุรกิจดังกลําวเป็นไปตามเงื่อนไข
ทางการค๎าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหวํางบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข๎องกันเหลํานั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ
โดยสามารถสรุปได๎ดังนี้ 
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ยอดคงค๎างระหวาํงบริษัทฯและกจิการท่ีเกี่ยวข๎องกัน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี ้
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหวํางปีส้ินสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีคําใช๎จํายผลประโยชน์พนักงานที่ให๎แกํกรรมการและ
ผ๎ูบริหาร ดังตํอไปน้ี 

 

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหวํางร๎อยละ 0.10 ถึง 1.50 ตํอปี (2560 : ร๎อยละ 0.10  
ถึง 1.48 ตํอปี) 

8.  เงินลงทุนชั่วคราว   

8.1     ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนชั่วคราวประกอบด๎วยรายการดังตํอไปนี้ 
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8.2 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค๎าสําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 และ 2560 
สรุปได๎ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 

                                                                                                                             (หนํวย: พันบาท) 
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10.  สินค้าคงเหลือ 

 

11. เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงิน 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยระหวํางร๎อยละ 1.70 ถึง 1.90 ตํอปี (2560: 
ร๎อยละ 1.50 ถึง 2.00 ตํอปี) 
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12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

                                                                                                                                                                                                                      (หนํวย: พันบาท) 
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ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯมีอุปกรณ์และเครื่องมือจํานวนหนึ่งซึง่ตัดคําเส่ือมราคาหมดแล๎วแตํยังใช๎งานอยูํ มูลคําตาม
บัญชีกํอนหักคําเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกลําวมีจํานวนเงินประมาณ 541.24 ล๎านบาท (2560: 459.40 ล๎านบาท)  

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 มูลคําตามบัญชีของสินทรัพย์ไมํมีตัวตนซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 และ 2560 แสดงได๎ดังนี้ 

 
 

14. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่ 
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15.  ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานและเงินรางวัลการปฏิบัติงาน
ครบกําหนดระยะเวลาแสดงได๎ดังนี้ 

 

คําใช๎จํายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยูํในสํวนของกําไรหรือขาดทุนแสดงได๎ดังนี้  

 บริษัทฯคาดวําจะจํายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข๎างหน๎าเป็นจํานวนประมาณ 6.42 ล๎านบาท 
(2560: 4.18 ล๎านบาท) 

 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ระยะเวลาเฉล่ียถํวงน้ําหนักในการจํายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ
ประมาณ 23 ปี (2560: 23 ปี) 
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 สมมติฐานท่ีสําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได๎ดังนี้ 

 

 

 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคัญตํอมูลคําปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 และ 2560 สรุปได๎ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

16. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใต๎บทบัญญัติของมาตรา 116 แหํงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต๎องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีสํวน
หนึ่งไว๎เป็นทุนสํารองไมํน๎อยกวําร๎อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหักด๎วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ๎ามี) จนกวําทุนสํารองนี้จะมี
จํานวนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลําวไมํสามารถนําไปจํายเงินปันผลได๎  ในปัจจุบัน 
บริษัทฯ ได๎จัดสรรสํารองตามกฎหมายไว๎ครบถ๎วนแล๎ว 

17. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 รายการคําใช๎จํายแบํงตามลักษณะประกอบด๎วยรายการคําใช๎จํายที่สําคัญดังตํอไปนี้ 
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18. ภาษีเงินได้ 

คําใช๎จาํยภาษีเงินได๎สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 และ 2560 สรุปได๎ดังนี ้

 

 รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหวํางกําไรทางบัญชกีับคาํใช๎จาํยภาษเีงินได๎แสดงได๎ดงันี้ 

 สํวนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได๎รอการตัดบัญชีประกอบด๎วยรายการดังตํอไปนี้ 
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19. ก าไรต่อหุ้น 

 กําไรตํอหุ๎นขั้นพ้ืนฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี (ไมํรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด๎วยจํานวนถัวเฉล่ียถํวงน้ําหนักของหุ๎น
สามัญที่ออกอยูํในระหวํางปี 

20.  เงินปันผล 

 

21.  ข้อมูลส่วนงานด าเนินงาน 

 ข๎อมูลสํวนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอน้ีสอดคล๎องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผ๎ูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด๎านการดําเนินงาน
ได๎รับและสอบทานอยํางสม่ําเสมอเพื่อใช๎ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให๎กับสํวนงานและประเมินผลการดําเนินงาน
ของสํวนงาน ทั้งนี้ผ๎ูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดด๎านการดําเนินงานของบริษัทคือคณะกรรมการบริหาร 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจหลักในสํวนงานดําเนินงานที่รายงานเพียงสํวนงานเดียว คือ ธุรกิจโรงพยาบาลและดําเนินธุรกิจในเขต
ภูมิศาสตร์เดียวคือประเทศไทย บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของสํวนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการ
ดําเนินงาน ซึ่งวัดมูลคําโดยใช๎เกณฑ์เดียวกับที่ใช๎ในการวัดกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน  
ดังนั้นรายได๎ กําไรจากการดําเนินงานและสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงอยูํในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามสํวนงาน
ดําเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล๎ว 

ในปีส้ินสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ ไมํมีรายได๎จากลูกค๎ารายใดที่มีมูลคําเทํากับหรือมากกวําร๎อยละ 10 
ของรายได๎ของกิจการ 

22. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

 บริษัทฯ และพนักงานได๎รํวมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 
ซึ่งประกอบด๎วยเงินท่ีพนักงานจํายสะสมและเงินที่บริษัทฯ จํายสมทบให๎เป็นรายเดือนในอัตราร๎อยละ 2 ของเงินเดือน กองทุน
สํารองเล้ียงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก๎ จํากัด และจะจํายให๎แกํพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตาม
ระเบียบวําด๎วยกองทุนของบริษทัฯ ในระหวํางปีส้ินสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯ รับรู๎เงินสมทบดังกลําวเป็นคําใช๎จาํยใน
สํวนของกําไรหรือขาดทุนจํานวน 3.52 ล๎านบาท (2560: 3.14 ล๎านบาท) 
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23. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น  

 23.1  ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด าเนินงาน 

 บริษัทฯ ได๎เข๎าทําสัญญาเชําดําเนินงานที่เกี่ยวข๎องกับการเชําที่ดินเพื่อสร๎างอาคารโรงพยาบาลที่เป็นสถานที่ประกอบการใน
ปัจจุบัน สัญญาเชํามีระยะเวลา 30 ปี เริ่มตั้งแตํเดือนพฤศจิกายน 2531 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 ซึ่งในเดือนเมษายน 2549 
ผ๎ูให๎เชําได๎โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกลําวให๎แกํสภากาชาดไทย เมื่อครบกําหนดเวลาเชําตามสัญญาแล๎ว บริษัทฯ มีสิทธิขอตํอ
สัญญาได๎อีกครั้งละไมํน๎อยกวํา 5 ปี โดยบริษัทฯ ต๎องแจ๎งความประสงค์ตํอสภากาชาดไทยกํอนครบกําหนดสัญญาไมํน๎อยกวํา 1 ปี 
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯ มีจํานวนเงินขั้นต่ําที่ต๎องจํายในอนาคตภายใต๎สัญญาเชาํดําเนินงานดงักลําวเป็นจํานวนเงนิ
ประมาณ 0.5 ล๎านบาท (2560: 2.2 ล๎านบาท)  

บริษัทฯ ได๎แจ๎งความประสงค์ตํอสภากาชาดไทยที่จะขอตํอสัญญาเชํา โดยสภากาชาดไทยได๎มีหนังสือยื่นข๎อเสนอตํอบริษัทฯ ในการ
ตํอสัญญาเชํา และเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได๎มีมติอนุมัติให๎บริษัทฯ ตํออายุสัญญาเชํา
ที่ดินเป็นระยะเวลา 30 ปี ตามข๎อเสนอของสภากาชาดไทย โดยมีผลประโยชน์ตอบแทนสิทธิการเชําเป็นจํานวนเงิน
ทั้ง สิ้น  668 ล๎านบาท ชําระเต็มจํานวน ณ วันที่ลงนามในสัญญาเชําฉบับใหมํ ซึ ่งคาดวําจะมีผลภายในเดือน
พฤศจิกายน 2561 

 23.2   ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ 

 บริษัทฯ มีจํานวนเงินขั้นต่ําที่ต๎องจํายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต๎สัญญาบริการดังนี้ 

 
  

 23.3   ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯ มีภาระผูกพันรายจํายฝ่ายทุนจํานวนเงินประมาณ 6.1 ล๎านบาท (2560: 14.0  ล๎านบาท) 
ที่เกี่ยวข๎องกับการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ 

 23.4   การค้ าประกัน 

ก. ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯ มีสัญญาวงเงินเบิกเกินบัญชีจํานวน 21.5 ล๎านบาท (2560: 21.5 ล๎านบาท) และ
วงเงินเงินกู๎ยืมระยะส้ันจํานวน 10.0 ล๎านบาท (2560: 10.0 ล๎านบาท) กับธนาคารพาณิชย์  ซึ่งค้ําประกันโดยกรรมการของ
บริษัทฯ 

ข. ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯ มีหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯ เหลืออยูํเป็นจํานวน 
4.8 ล๎านบาท (2560: 4.8 ล๎านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการค้ําประกันการใช๎ไฟฟ้าตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ 
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24.  เครื่องมือทางการเงิน 

24.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 เครื่องมือทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทฯ ตามที่นิยามอยูํในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผย
ข๎อมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน”  ประกอบด๎วย เงินสดและรายการเทียบเทําเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค๎าและ
ลูกหนี้อื่น เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงินและเจ๎าหนี้การค๎าและเจ๎าหนี้อื่น บริษัทฯ มีความเส่ียงที่เกี่ยวข๎องกับเครื่องมือ
ทางการเงินดังกลําว และมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดังนี้ 

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 

 บริษัทฯ มีความเส่ียงด๎านการให๎สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค๎าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุม  ความเส่ียงนี้โดยการ
กําหนดให๎มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ จึงไมํคาดวําจะได๎รับความเสียหายที่เป็น
สาระสําคัญจากการให๎สินเชื่อ นอกจากนี้ การให๎สินเชื่อของบริษัทฯ ไมํมีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯ มีฐานของลูกค๎าที่
หลากหลายและมีอยูํจํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต๎องสูญเสียจากการให๎สินเชื่อคือมูลคําตามบัญชีของ
ลูกหนี้การค๎าและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยูํในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษัทฯ มีความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากกับสถาบันการเงิน อยํางไรก็ตาม สินทรัพย์และหนี้สิน
ทางการเงินสํวนใหญํมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล๎เคียงกับอัตราตลาดใน
ปัจจุบัน ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยจึงอยูํในระดับต่ํา 

 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได๎ ดังนี ้
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 บริษัทฯ มีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตํางประเทศอยูํในระดับต่ําเนื่องจากรายการค๎าโดยสํวนใหญํ
เป็นสกุลเงินบาท  

24.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

 เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินสํวนใหญํของบริษัทฯ จัดอยูํในประเภทระยะส้ันหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล๎เคียงกับอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาด บริษัทฯ จึงประมาณมูลคํายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล๎เคียงกับมูลคําตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

25. ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่วัดมูลคําด๎วยมูลคํายุติธรรม ดังนี ้ 

 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้ส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2  

มูลคํายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้คํานวณโดยใช๎อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือ
ตลาดอื่น  

 ในระหวํางปีปัจจุบัน ไมํมีการโอนรายการระหวํางลําดับชั้นของมูลคํายุติธรรม 
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26. การบริหารจัดการทุน  

 วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ สําคัญของบริษัทฯ  คือการจัดให๎มีซึ ่ง โครงสร๎างทุนเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  และเสริมสร๎างมูลคําการถือหุ๎นให๎กับผู๎ถือหุ๎น ณ วันที่  31 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯ มี
อัตราสํวนหนี้ สินตํอทุนเทํากับ  0.20:1  (2560: 0.22:1)  

27. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได๎มีมติอนุมัติการจํายเงินปันผลสําหรับปี 2561 ให๎แกํผู๎ถือหุ๎นในอัตรา
หุ๎นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 108 ล๎านบาท โดยบริษัทฯ จะนําเสนอเพื่อขออนุมัติการจํายเงินปันผลดังกลําวในท่ี
ประชุมสามัญประจําปีผ๎ูถือหุ๎นของบริษัทฯ ตํอไป 

28. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีได๎รับอนุมัติให๎ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2561 
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การรับรองความถูกต้องของขอ้มูล 

 
 บริษัทฯ ได๎สอบทานข๎อมูลในแบบแสดงรายการข๎อมูลประจําปีฉบับนี้แล๎วด๎วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองวําข๎อมูล
ดังกลําวถูกต๎องครบถ๎วน ไมํเป็นเท็จ ไมํทําให๎ผ๎ูอื่นผิด หรือไมํขาดข๎อมูลที่ควรต๎องแจ๎งในสาระสําคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองวํา 

(1) งบการเงินและข๎อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข๎อมูลประจําปีได๎  แสดงข๎อมูลอยํางถูกต๎อง            

ครบถ๎วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทยํอยแล๎ว 

(2) บริษัทฯ ได๎จัดให๎มี ระบบการ เปิด เผยข๎อมูลที่ดี  เพื่ อให๎แนํ ใจวําบริษัทฯ ได๎ เปิด เผยข๎อมูลในสํวนที่ เป็น                  

สาระสําคัญ ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทยํอยอยํางถูกต๎องครบถ๎วนแล๎ว รวมทั้งควบคุมดูแลให๎มีการปฏิบัติ                  

ตามระบบดังกลําว 

(3) บริษัทฯ ได๎จัดให๎บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี  และควบคุมดูแลให๎มีการปฏิบัติตามระบบดังกลําว               

และบริษัทฯ ได๎แจ๎งข๎อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่  31 กรกฎาคม 2561 ตํอผ๎ูสอบบัญชี               

และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล๎ว ซึ่ งครอบคลุมถึ งข๎อบกพรํองและการเปล่ียนแปลงที่ สําคัญของ                    

ระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตํอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และ

บริษัทยํอย 

ในการนี้  เพื่อเป็นหลักฐานวําเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได๎รับรองความถูกต๎องแล๎ว บริษัทฯ ได๎
มอบหมายให๎ นางดารณี ทับแกํน เป็นผ๎ูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไว๎ทุกหน๎าด๎วย หากเอกสารใดไมํมีลายมือชื่อของ นางดารณี ทับแกํน 
กํากับไว๎ บริษัทฯ จะถือวําไมํใชํข๎อมูลที่บริษัทฯ ได๎รับรองความถูกต๎องของข๎อมูลแล๎วดังกลําวข๎างต๎น 
 
 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษทั 
   ชื่อ   ต าแหน่ง    ลายมือชื่อ 

1. นพ.เจริญ มีนสุข  กรรมการ / ประธานฝ่ายแพทย ์ ………………………………… 

2. นายประภัทร  สุทธาเวศ กรรมการ    ………………………………… 

 

ผู้รับมอบอ านาจ 
  ชื่อ   ต าแหน่ง    ลายมือชื่อ 

 
1.   นางดารณี  ทับแกํน รองผู๎อํานวยการบริหาร  …………………………………..  
 สายงานบัญชี และการเงิน 

  / เลขานุการบริษัท 
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เอกสารแนบ 
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ล าดับ
ที ่

ช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

(%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

1. นายจตุพร  สิหนาทกถากลุ 
ประธานกรรมการ 

77 -  ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

-  ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการ
ทํองเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บัณฑิตย ์

 

11.97 - บิดา นายฐิติ สิหนาทกถากลุ  
  และนายปติิภัทร สิหนาทกถากุล 
- อา นายนรเทพ สิหนาทกถากุล 
 

 

2531 ‟ ปัจจุบัน     
2542 ‟ ปัจจุบัน 
 
2536 ‟ ปัจจุบัน     
 
 
2525 ‟ ปัจจุบัน     

- ประธานกรรมการ บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 
- นายกสมาคม สมาคมการคา๎ไทยอุตสาหกรรมเพ่ือการ

ทํองเที่ยว 
- ประธานกรรมการ     

บริษัท แลนด์มาร์คโอเวอร์ซี ดีเวลลอปเม๎นท์ จํากัด    
- กรรมการ บริษัท สยามโอเวอร์ซี ดีเวลลอปเม๎นท์ จํากัด 
- กรรมการผู๎จัดการ  บริษัท สยามสนิทรพัย์พัฒนา จํากัด 

2. 
 

นพ. เจริญ  มีนสุข                                                        
กรรมการ/ประธานฝ่ายแพทย ์ 
 
 

76 - 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 ‟ ปัจจุบัน     
 
2532 ‟ 2553 
 
2536 ‟ ปัจจุบัน     

- กรรมการ และประธานฝ่ายแพทย ์
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร ์

- กรรมการ และกรรมการผู๎อํานวยการแพทย์  
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร ์

- แพทย์ผู๎เช่ียวชาญ และแพทย์ที่ปรึกษาทางอายุรกรรม       
และอายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหาร  
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์    

3. ศ.เกียรติคุณ  
นพ. เดชา  ตันไพจิตร 
กรรมการ 
 

75 - แพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์  
  ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
- อายุรศาสตร ์ 

      American Board. F.A.C.P. (โรคติดเชื้อ) 
- Director Accreditation Program (DAP) 2005 
 

0.21 - 2532 ‟ ปัจจุบัน  
2543 ‟ 2547       

- กรรมการ  บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 
- ศาสตราจารย์หัวหนา๎หนํวย โรคติดเชื้อและระบาดวิทยา 

โรงพยาบาลรามาธิบด ี

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 กรรมการบริษัท เอกสารแนบ 1 
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ล าดับ
ที ่

ช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

4. 
 

 
 
 
 

ผศ.นพ. ประภาส  ธีระกุล         
กรรมการ 
  กรรมการ 
 
  
 

63 
 
 
 
 

-  MBA สาขาการจัดการ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
-  Fellow of The American Academy of Cosmetic 

Surgery 1987 
-  วุฒิบัตรสาขาโสตนาสิกลาริงซ์วิทยา  
   คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวทิยาลัยมหิดล 
-  แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
-  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
-  Director Accreditation Program (DAP) 2005 

- 
 

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

- กรรมการ  บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์    
- ผู๎อํานวยการแพทย์   บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร ์
- รองผู๎อํานวยการแพทย์   

บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์  
- ผู๎ชํวยผู๎อํานวยการแพทย์  

บจก. โรงพยาบาลไทยนครินทร์    
- ผู๎ชํวยศาสตราจารย์   ภาควิชาโสตนาสิกลาริงซ์วิทยา  
      คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล 
- อาจารย์คณะแพทยศาสตร์รามาธบิดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล   
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ล าดับ
ที ่

ช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร ประสบการณ์ท างาน 

5. นายประภัทร  สุทธาเวศ                                                   
กรรมการ 
 

74  - ปริญญาโทรัฐศาสตร์ (การปกครอง)  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ)  
    มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- ประกาศนียบัตรทางด๎านการจัดการและพัฒนาการ 
    ทํองเที่ยว มหาวิทยาลัยไฮฟา  (HAIFA) ประเทศอิสราเอล 
- Director Accreditation Program (DAP) 2004 

- - มิ.ย.2561 ‟ ปัจจุบัน 
 
2559 ‟ ปัจจุบัน 
  
 
2554 ‟ 2559 
 
2553 - 2560 
        
2550 - 2556 
    
2548 ‟ 2554 
2548 ‟ 2554   
 
2542 ‟ 2548 
 
2535 ‟ 2548           
           

- ปฏบิัติหนา๎ที่แทนเลขานุการบริษัท  
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร ์

- กรรมการ และที่ปรึกษาอาวุโส ฝา่ยบรหิาร 
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร ์

- กรรมการ  วิทยาลัยพาณิชยการบางนา 
- กรรมการ และรักษาการผู๎อํานวยการบริหาร  
       บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร ์
- อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ  
       มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- ผู๎อํานวยการโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรังสิต 
- ประธานคณะทํางาน  RSU Horizon Travel  

มหาวิทยาลัยรังสติ 
- กรรมการผู๎อํานวยการบริหาร  

บจม. โรงพยาบาลไทยนครินทร์   
- ผู๎จัดการ และที่ปรึกษาฝา่ยทรัพยากรบคุคล   

บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จํากัด 
- อาจารย์พิเศษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยสยาม 
 

6. นายสุเมธ  เจนเจษฎา                                                         
กรรมการ 

84 - บัญชีบัณฑิต และพาณิชยศาสตรบณัฑิต 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- Director Accreditation Program (DAP) 2005 

- - 2548 ‟ ปัจจุบัน        
2547 ‟ 2548 
    
2538 ‟ ปัจจุบัน  
     
2537 ‟ ปัจจุบัน       
 

- กรรมการ  บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์    
- กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร ์
- กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท สยามสปอร์ต ชินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
- ผู๎สอบบญัชีรับอนุญาต  บริษทั สํานักงานเลิศนิมิตร

การบัญชีและกฎหมาย จํากัด 
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ล าดับ
ที ่

ช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร ประสบการณ์ท างาน 

7. นพ. อาคม  เชียรศิลป์ 
กรรมการ                                                               

71 - B.Sc. Mahidol  University 
- M.D.(CIM’76 Philippines) 
- Board of Internal Medicine, The Medical 

Council of Thailand 
- Sub - 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 
- Director Accreditation Program (DAP) 2017 

- - 2551 – ปัจจุบัน   
   
2550 – ปัจจุบัน      
 
 
 
2550 
 
 
 
2545 ‟ 2550  
2523 - ปัจจุบัน     
 

- กรรมการ และผู๎อํานวยการศูนย์มะเร็งโฮลิสติค  
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร ์

- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  
มะเร็งวิทยาสมาคมแหํงประเทศไทย 

- แพทย์ที่ปรึกษาผู๎ทรงคุณวุฒิทางคลินกิ  
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

- ได๎รับ “Eminent Scientist  of the Year 2007 : Asia” 
สาขา Cancer Research and Clinical Oncology 
จาก International Research Promotion Council 
(IRPC), UK 

- รองผู๎อํานวยการ  สถาบันมะเร็งแหํงชาติ 
- ผู๎เช่ียวชาญเฉพาะสาขามะเร็ง   

องค์การอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข 
8. นายฐิติ สิหนาทกถากุล 

กรรมการ 
43 - ปริญญาโท ด๎านการวิเคราะห์ ออกแบบและบริหาร

ระบบสารสนเทศ  
   The London School of Economics and  Political 

Science ประเทศอังกฤษ 
- ปริญญาโท ด๎านบริหารธุรกิจ MBA, Huron 

University ประเทศอังกฤษ 
- บริหารธุรกิจบัณฑิต ภาควิชาการเงิน การธนาคาร 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

0.83 - บุตร นายจตุพร สิหนาทกถากุล 
- พี่ชายนายปิติภัทร สิหนาทกถากุล 
- ลูกพี่ลูกน๎อง  

นายนรเทพ สหินาทกถากุล 

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

- กรรมการ  บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์    
- กรรมการ บริษัท คอนเนอร์เดคคอร์ จํากัด 
- กรรมการ บริษัท โคมาร์ส แมนเนจเมนท์  
      (ประเทศไทย)จํากัด 
- กรรมการ บริษัท คัมปูไทยแลนด์ จํากดั 
- ผู๎ชํวยกรรมการผู๎จัดการ และกรรมการ       
      กลุํมบริษัทแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ 
- รักษาการผู๎อํานวยการฝา่ยทรัพยากรบคุคล 
      โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ 
- ผู๎พิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง 
- ฝ่ายการตลาด  บง. ธนสยาม จํากัด (มหาชน)  
- ผู๎บริหารฝึกหัด โรงแรมรอยัล แลงคาสเตอร์ ประเทศอังกฤษ 
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ล าดับ
ที ่

ช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

(%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร ประสบการณ์ท างาน 

9. นายปิติภัทร สิหนาทกถากลุ 
กรรมการ 

42 - การจัดการมหาบัณฑิต (การพัฒนาองค์การ 
   และการจัดการ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
- บัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
- Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- Essentials of Leadership Training  
   Course, London Business School 

0.56 - บุตร นายจตุพร  สิหนาทกถากลุ 
- น๎องชาย นายฐิติ สิหนาทกถากุล 
- ลูกพี่ลูกน๎อง  
    นายนรเทพ สิหนาทกถากุล 

2559 ‟ ปัจจุบัน  
 
   
2556 ‟ ปัจจุบัน      
2549 ‟ 2559     
     
2548 ‟ 2549    
  
2547 ‟ 2548   
          
2545 ‟ 2547           
 

- ที่ปรึกษาฝ่ายนโยบายและการวางแผน 
พัฒนาการตลาด และสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์  
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร ์

- กรรมการ  บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 
- ผู๎ชํวยผู๎อํานวยการบริหาร     

บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร ์
- รักษาการผู๎ชํวยผู๎อํานวยการบริหาร  

บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร ์
- ที่ปรึกษาศนูย์สารสนเทศ และที่ปรึกษา 

สื่อประชาสัมพันธ์   บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 
- ผู๎ชํวยผู๎จัดการ สํานักกรรมการ 

บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จํากัด 
10. นายนรเทพ สิหนาทกถากลุ 

กรรมการ 
58 - พาณิชยศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรแ์ละ

การบัญช ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- - หลาน นายจตุพร สิหนาทกถากลุ 
- ลูกพี่ลูกน๎อง นายฐิติ สิหนาทกถากุล     
    และนายปิติภัทร สิหนาทกถากลุ 

2558 – ปัจจุบัน        
2541 ‟ ปัจจุบัน   
      
2542 ‟ 2544     
2536 ‟ 2541           

 

- กรรมการ  บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 
- ผู๎อํานวยการฝ่ายนิติกรรม 

บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จํากัด 
- ผู๎พิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง  
- ผู๎ชํวยผู๎จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน   

บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จํากัด 
11. นายไกรศักดิ์  ขัดคาํ   

กรรมการ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

55 - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
- เนติบัณฑิตไทย สํานกัอบรมกฎหมายแหํง 
   เนติบัณฑิตยสภา 
- ประกาศนียบัตรทางกฎหมายธุรกิจ  
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
-  Director  Accreditation Program (DAP) 2004 

- - 2548 ‟ ปัจจุบัน    
   
2547 – 2548        
   
2537 ‟ ปัจจุบัน      

 

- กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร ์

- กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร ์

- ทนายความ และกรรมการบริหาร   
บริษัท สํานักกฎหมายสหการ จํากดั 
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ประสบการณ์ท างาน 

12. นพ. ปรีดี   เหตระกูล 
กรรมการ กรรมการอิสระ  และ
กรรมการตรวจสอบ 

75 - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  
ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหิดล 

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

0.83 - 2532 ‟ ปัจจุบัน    
        
2521 ‟ 2560           
 

 

- กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร ์

- กรรมการและศัลยแพทย์ทั่วไป  
บริษัท เมโยโพลีคลีนิก จํากัด 

13. รศ.นพ. เชิดศักดิ์  ธีระบุตร                                       
กรรมการ กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

75 - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  
ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหิดล 

- M.S.C. Microbiology University of New South 
Wales, Australia 

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

- กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์    

- ที่ปรึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ศิริราชมูลนิธ ิ
- อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
- ที่ปรึกษาผู๎อํานวยการโรงพยาบาลศิริราช   
- กรรมการบริหาร คณะแพทยศาสตร์ ศริิราช

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

46 - บัญชีดุษฎบีัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และ 
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- บัญชีมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และ  
การบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การสอบบัญชี) 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 

- บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- Director Accreditation Program (DAP) 2006 

- - 2549 ‟ ปัจจุบัน   
      
2547‟ ปัจจุบัน     
    
 
2540 ‟ ปัจจุบัน 
        
2558 – 2559  
         
 
2556 ‟ 2558      
 
     
2543 ‟  2547       
 

2538 - 2543 

- กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร ์

- อาจารย์ประจํา ผู๎ชํวยศาสตราจารยป์ระจําภาควิชา  
การบัญชี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี    
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

- ผู๎สอบบญัชีรับอนุญาตแหํงประเทศไทย  
สภาวิชาชีพบัญช ี

- รองคณบดี ฝ่ายการนักศึกษา  คณะ
พาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

- ผู๎ชํวยคณบดี ฝ่ายการเงินและวางแผน 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี    
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

- หัวหน๎าสาขาวิชาการบญัชี   คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

- ผู๎ชํวยผูส๎อบบัญชีอาวุโส   
บริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด 

15. นายชัยฤกษ์  วิริยะรัตนพร 
กรรมการ กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

67 - บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวทิยาลัย
รามคําแหง 

- Director Accreditation Program (DAP) 2018 

- - ส.ค.2560 ‟ ปัจจุบัน   
      
2556 ‟ 2560   
 

- กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร ์

- ที่ปรึกษาดา๎นบัญชแีละภาษีอากร   
บริษัท ไอ.จี.เอส. จํากัด (มหาชน)   
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1. นายจตุพร  สิหนาทกถากลุ 
ประธานกรรมการ 

77 -  ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

-  ศิลปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการ
ทํองเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลยัธุรกิจ
บัณฑิตย ์

 

11.97 - บิดา นายฐิติ สิหนาทกถากลุ  
  และนายปติิภัทร สิหนาทกถากุล 
- อานายนรเทพ สิหนาทกถากลุ 

 

2531 ‟ ปัจจุบัน     
 
2542 ‟ ปัจจุบัน 
 
2536 ‟ ปัจจุบัน     
 
 
 
 
2525 ‟ ปัจจุบัน     

- ประธานกรรมการ  
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร ์

- นายกสมาคม สมาคมการคา๎ไทยอุตสาหกรรม
เพ่ือการทํองเที่ยว 

- ประธานกรรมการ     
บริษัท แลนด์มาร์คโอเวอร์ซี ดีเวลลอปเม๎นท์ 
จํากัด    

- กรรมการ บริษัท สยามโอเวอร์ซี ดีเวลลอปเม๎นท์ 
จํากัด 

- กรรมการผู๎จัดการ  บริษัท สยามสนิทรพัย์พัฒนา 
จํากัด 

2. นพ. เจริญ  มีนสุข                                                        
กรรมการ  
และประธานฝา่ยแพทย์  
 

76  - 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 ‟ ปัจจุบัน  
 
2532 ‟ 2553 
 
2536 ‟ ปัจจุบัน 

- กรรมการ และประธานฝ่ายแพทย์  
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร ์

- กรรมการ และกรรมการผู๎อํานวยการแพทย์ 
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร ์

- แพทย์ผู๎เชี่ยวชาญ และแพทย์ที่ปรึกษาทางอายุรกรรม  
และอายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหาร   
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์   

 
  

ผู้บริหารบริษัท 
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3. ศ.คลินิกเกียรติคุณ  
นพ. ชัยพร ภัทราคม 
ผู๎อํานวยการแพทย ์
และผู๎อํานวยการฝ่ายปฏิบัตกิารพิเศษ 

74  - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์  
ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลัยมหิดล 

- วุฒิบัตรผู๎เช่ียวชาญ  
สาขาสูตศิาสตร์นรีเวชวิทยา 

- - 2557 - ปัจจุบัน 
 
2550 - ปัจจุบัน    
 
2547 - ปัจจุบัน   
 
2540 - 2547         
 
 
2538 - 2543           

- ผู๎อํานวยการแพทย์  
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์   

- ผู๎อํานวยการฝ่ายปฏบิัติการพิเศษ  
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์   

- ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

- หัวหน๎าภาควิชาสตูิศาสตร-์นรีเวชวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

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

4. นพ. วีระชัย  พ่ึงรัศมี 
รองผู๎อํานวยการแพทย์ 

68 - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์          
 ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2516 

- วุฒิบัตรสูตินรีเวชวทิยา (สตูิศาสตร์-นรีเวช 
 วิทยา) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 2519 

- - 2556 ‟ ปัจจุบัน 
 
2554 ‟ 2556  
 
2548 ‟ ปัจจุบัน 
2524 ‟ 2549 
2522 ‟ 2523 
2519 ‟ 2522 
 
 

- รองผู๎อํานวยการแพทย์  
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร ์

- หัวหน๎าแพทยแ์ผนกสูต-ินรีเวช  
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร ์

- สูติแพทย ์บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 
- สูติแพทย์  โรงพยาบาลหัวเฉียว 
- สูติแพทย ์ โรงพยาบาลกล๎วยน้ําไท 

สูติแพทย ์ โรงพยาบาลมเหสักข ์
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5. นางน้ําเพ็ชร  สรัคคานนท ์
รองผู๎อํานวยการแพทย์   
งานพยาบาล 

57 - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารทั่วไป มหาวทิยาลัยบูรพา 

- บริหารทางการพยาบาล  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- การบริหารงานโรงพยาบาลเอกชน                 

สมาคมโรงพยาบาลเอกชน 
- ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์  

วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ 

- - 2554 ‟ ปัจจุบัน 
 
2550 ‟ 2554 
 
2549 ‟ 2550 
 

   2536 ‟ 2549         
 

2535 ‟ 2536 
 
2533 ‟ 2535 
 
2525 ‟ 2533 

- รองผู๎อํานวยการแพทย์ งานพยาบาล   
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร ์

- รองผู๎อํานวยการฝ่ายการพยาบาล  
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร ์

- หัวหน๎ากลุํมงานบริการผู๎ปว่ยใน  
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร ์

- หัวหน๎าห๎องคลอด  
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์    

- พยาบาลประจําห๎องตรวจสูต-ินรีเวช  
โรงพยาบาลตํารวจ  

- พยาบาลประจําหอผู๎ปว่ยสูต-ินรีเวช  
โรงพยาบาลตํารวจ  

- พยาบาลประจําห๎องคลอด  
โรงพยาบาลตํารวจ 

6.  นางชฎารัตน์  ศิริวัฒน์ 
รองผู๎อํานวยการฝ่ายปฏบิัติการ
พิเศษ 
 

57 - สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

- - 2554 ‟ ปัจจุบัน               
 
2553  ‟ 2554   
 
2552  
 
2535 ‟ 2552     
 
2525 ‟ 2535 

- รองผู๎อํานวยการฝ่ายปฏบิัติการพิเศษ  
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร ์

- ผู๎อํานวยการฝ่ายการพยาบาล  
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร ์

- รักษาการผู๎อํานวยการฝา่ยการพยาบาล                                    
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร ์

- ผู๎ชํวยผู๎อํานวยการฝ่ายการพยาบาล 
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร ์

- ปฏิบัติงานแผนกผู๎ป่วยใน   
โรงพยาบาลมิชช่ัน กรุงเทพ                    
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ล าดับ
ที ่

ช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

(%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์ท างาน 

 

7. นพ. บรรเจิด บาลมงคล 
รองผู๎อํานวยการฝ่าย       
 ปฎิบัติการพิเศษ 
(บริหารคุณภาพ)  
 

46 - แพทยศาสตรบัณฑิต  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

- - 2559 ‟ ปัจจุบัน  
 
2554 ‟ 2559 
 
2550 ‟ 2554 
 
2542 ‟ 2550 

-  รองผู๎อํานวยการฝา่ยปฎิบตัิการพิเศษ (บรหิารคุณภาพ) 
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร ์

- แพทย์เวชบําบดัวิกฤต 
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร ์

- หัวหน๎าแผนกเวชบาํบัดวิกฤต 
โรงพยาบาลหัวเฉียว 

- วิสัญญแีพทย์ รับราชการ 
8. นางสาวมาลี  บุญลีชัย 

รองผู๎อํานวยการบริหารอาวุโส 
สายงานสนับสนนุ และ 
รองผู๎อํานวยการบริหาร  
สายงานพัฒนาธุรกิจ 
 

55 - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 
- Mini  MBA  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
- Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- - มิ.ย. 2561 ‟ ปัจจุบัน 
 
ก.ค. 2559 ‟ ปัจจุบัน 
 
2549 ‟ 2559 
 
2548 ‟ 2549 
 
2545 ‟ 2548 
 
2537 ‟ 2545 
 
2535 ‟ 2537 

- รองผู๎อํานวยการบริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ 
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร ์

- รองผู๎อํานวยการบริหารอาวุโส สายงานสนับสนุน  
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร ์

- รองผู๎อํานวยการบริหาร 
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร ์

- รักษาการรองผู๎อํานวยการบริหาร สายงานสนับสนุน  
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร ์

- ผู๎ชํวยผู๎อํานวยการบริหาร 
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร ์

- ผู๎จัดการสาํนักกรรมการผู๎อํานวยการบริหาร  
บจก. โรงพยาบาลไทยนครินทร ์

- ผู๎จัดการฝา่ยจัดซื้อ 
บจก. โรงพยาบาลไทยนครินทร ์
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ล าดับที ่ ช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

9. นางดารณี  ทับแกํน 
รองผู๎อํานวยการบริหาร  
สายงานบญัชีและการเงิน 

 
 
 

60 - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทาง 
พัฒนาการเศรษฐกิจ (เศรษฐศาสตร์  
วิเคราะห์และประเมินโครงการ)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  -   การบริหารงานโรงพยาบาลเอกชน สมาคม

โรงพยาบาลเอกชน 
- Strategic CFO in Capital Markets 

Program (2561) 
   

- - ก.ค. 2559 ‟ ปัจจุบัน  
            
2558 ‟ 2559 
 
2549 ‟ 2558 
 
 
2532 ‟ 2549         

 
2523 ‟ 2532       

- รองผู๎อํานวยการบริหาร สายงานบัญชีและการเงิน  
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร ์

- ผู๎ชํวยผู๎อํานวยการบริหาร สายงานบัญชีและการเงิน  
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร ์

- ผู๎อํานวยการฝ่ายอํานวยการกลาง  
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค 
บมจ. บางกอกเชนฮอสปิทอล 

- ผู๎จัดการบัญชีการเงิน 
บจก. โรงพยาบาลเจ๎าพระยา 

- เจ๎าหน๎าที่บัญช ี
บจก. เงินทุนหลักทรัพย์บางกอกอินเวสท์เมนท์  

- นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์  
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย ์บางกอกอินเวสท์เมนท์ 
จํากัด 
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ล าดับที ่ ช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

10. นางวิบูลยล์ักษณ์ วิสิฐนรภัทร 
ผู๎ชํวยผู๎อํานวยการแพทย์  
งานบริการพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49 - ปริญญาโท หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต 
(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : CCO รุํน 5) 
มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

- หลักสูตรการพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ  
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธบิดี  
มหาวิทยาลัยมหิดล (เฉพาะทาง 4 เดือน) 

- ปริญญาตรี การพยาบาลและการผดุงครรภ์
ชั้นหนึ่ง วิทยาลัยคริสเตียน 

- - ก.พ. 2557 - ปัจจุบัน     
 
2554 - 2557   
 
2552 - 2554     
 
2547 - 2554        
             
2544 - 2547                                                             
 
2536 - 2544 
 
2534 - 2536                                             

- ผู๎ชํวยผู๎อํานวยการแพทย์ งานบริการ
พยาบาล   บมจ. โรงพยาบาลไทยนครนิทร์ 

- ผู๎ชํวยผู๎อํานวยการแพทย์ งานวิชาการ
พยาบาล   บมจ. โรงพยาบาลไทยนครนิทร์ 

- ผู๎ชํวยผู๎อํานวยการพยาบาลงานพัฒนา
บุคลากร  บมจ. โรงพยาบาลไทยนครนิทร์ 

- หัวหน๎าพยาบาลควบคุมการติดเช้ือ  
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร ์

- หัวหน๎าพยาบาลวิชาการ  
บจก. โรงพยาบาลไทยนครินทร ์

- พยาบาลประจําหอผู๎ปว่ยหนัก  
บจก. โรงพยาบาลไทยนครินทร ์

- พยาบาลประจําหออภิบาลผู๎ป่วยหนัก 
 บจก. โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 

11. นายพงษ์ศักดิ์ เตชะสถิระกลุ 
ผู๎ชํวยผู๎อํานวยการแพทย์  
งานสนับสนุนแพทย ์

55 - วท.บ. เทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- วุฒิบัตรผู๎ตรวจติดตามภายใน งานเทคนิค

การแพทย์ สภาเทคนคิการแพทย ์
- วุฒิบัตรผู๎ตรวจประเมินระบบคุณภาพงาน  

เทคนิคการแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์ 
 

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

- ผู๎ชํวยผู๎อํานวยการแพทย์งานสนับสนุนแพทย์    
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร ์

- ผู๎จัดการสายงานสนบัสนุนแพทย ์
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร ์

- ผู๎จัดการฝา่ยวิเคราะห์โรค 
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร ์

- นักเทคนิคการแพทย์  โรงพยาบาลพญาไท 1 
- นักวิจัย คณะเวชศาสตร์เขตร๎อน    

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

 

 



  

 

แบบแสดงรายการข๎อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 

 

120 

 

ล าดับที ่ ช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

12. นางสาวสุรัญชนา ตันพลีรตัน ์
ผู๎ชํวยผู๎อํานวยการบริหาร  
ฝ่ายบริการสํวนหนา๎ 

45 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

- วิทยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบําบัด)   
มหาวิทยาลัยมหิดล 

- Mini  MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
 
 

- - ม.ค. 2560 ‟ ปจัจุบัน 
 
 
2559 ‟ 2559 
 
2556 ‟  2559 
 
2542 ‟ 2556 
  

- ผู๎ชํวยผู๎อํานวยการบริหาร  
ฝ่ายบริการสํวนหนา๎    
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร ์

- ผู๎จัดการสายงานสนบัสนุนแพทย์  
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร ์

- ผู๎จัดการฝา่ยพัฒนาบุคลากร    
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร ์

- ผู๎จัดการฝา่ยกายภาพบาํบัด  
บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร ์
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เอกสารแนบ 2   รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยํอย  
 

- ไมํมี - 
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เอกสารแนบ 3 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
เรียน  คณะกรรมการ 
 บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์จํากัด (มหาชน) 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยการแตํงตั้งจากมติคณะกรรมการของบริษัทประกอบด๎วยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
จํานวน  5 ทําน โดยมี นายไกรศักดิ์ ขัดคํา เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นพ. ปรีดี เหตระกูล  รศ .นพ. เชิดศักดิ์ ธีระบุตร  ผศ. ดร.
ปัญญา อิสระวรวาณิช และนายชัยฤกษ์ วิริยะรัตนพร เป็นกรรมการตรวจสอบ และนายอรรถพงศ์ ทิพย์อักษร  ทําหน๎าที่เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบได๎ปฏิบ ัต ิงานภายใต๎ขอบเขตหน๎าที ่และความรับผิดชอบตามที ่ได๎ร ับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทอยํางรอบคอบด๎วยความรู๎ ความสามารถ และความเป็นอิสระ โดยไมํมีข๎อจํากัดและเงื่อนไขในการได๎รับข๎อมูลและ
เป็นไปตามข๎อกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข๎องของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย ตลอดจนคําแนะนําในเรื่องตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง และ
ได๎รับความรํวมมือเป็นอยํางดีจากผ๎ูบริหาร ผ๎ูตรวจสอบภายใน และผ๎ูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยในรอบระยะเวลาบัญชีปี  พ.ศ. 2561 
ระหวํางวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได๎มีการประชุมรํวมกันจํานวน 5 ครั้ง และ
ในการประชุมดังกลําวจะมีผ๎ูบริหาร ผ๎ูตรวจสอบภายใน และผ๎ูสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผ๎ูให๎ข๎อมูลโดยสรุปสาระสําคัญได๎ ดังนี้ 

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปี พ.ศ. 2561 ได๎สอบถามรับฟังคําชี้แจงจากผ๎ูบริหาร และผ๎ูสอบบัญชี
ในเรื่องความถูกต๎องครบถ๎วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยข๎อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล๎องกับ
ผ๎ูสอบบัญชีวํารายงานการเงินดังกลําวมีความถูกต๎องตามที่ควรในสาระสําคัญและเชื่อถือได๎ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

2. สอบทานงานระบบการตรวจสอบภายใน ได๎พิจารณาภารกิจขอบเขตการปฏิบัติงาน หน๎าที่ความรับผิดชอบและความเป็น
อิสระของผ๎ูตรวจสอบภายในให๎สอดคล๎องกับแนวทางการตรวจสอบภายในของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย ทั้งนี้คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นวําบริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐาน 

3. สอบทานข๎อมูลการดําเนินงานและระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบ
การควบคุมภายใน อันจะชํวยสํงเสริมให๎การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายนโยบายของบริษัทฯ    โดยพิจารณาจากรายงานการ
ตรวจสอบภายในตามแผนงานท่ีได๎รับอนุมัติ ซึ่งครอบคลุมระบบงานท่ีสําคัญของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ ไมํพบข๎อบกพรํองที่เป็นสาระสําคัญ บริษัทฯ มีการดูแลทรัพย์สินที่เหมาะสม มีการปฏิบัติตามกฎหมาย     วําด๎วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข๎อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย กฎหมาย และระเบียบข๎อบังคับที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ มีการมอบอํานาจ และอนุมัติให๎ดําเนินงานอยํางมีขั้นตอนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว๎  เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดี 
และมีการกํากับดูแลกิจการที่มีความโปรํงใส ตลอดจนมีการปรับปรุงแก๎ไขให๎สอดคล๎องกับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

4. สอบทานและให๎ความเห็นตํอรายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจกํอให๎เกิดความขัดแย๎งทางผลประโยชน์การตกลงเข๎าทํา
รายการของบริษัทฯ มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดตํอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความโปรํงใสและมีการเปิดเผยข๎อมูล
อยํางถูกต๎องและครบถ๎วน 

5. พิจารณาและเสนอแตํงตั้งผ๎ูสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได๎พิจารณาและให๎ความเห็นตํอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอ
ขออนุมัติตํอที่ประชุมผ๎ูถือหุ๎นในการแตงํตัง้ นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์ เลขทะเบียน 4753 หรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี เลขทะเบียน 4451  
หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดํารง เลขทะเบียน 5906 จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผ๎ูสอบบัญชีประจําปี  พ.ศ. 2562 ของบริษัท 
โดยกําหนดคําตอบแทนสําหรับผ๎ูสอบบัญชีประจําปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นจํานวนเงิน  1,220,000 บาท และ
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คําใช๎จํายในการปฏิบัติงานตรวจสอบ  ที่จํายจริงไมํเกิน 30,000 บาท และให๎บริษัทฯ สรรหาผ๎ูสอบบัญชีรายอื่นเพิ่มเติมเพื่อนําเสนอให๎ที่
ประชุมสามัญผู๎ถือห๎ุนพิจารณาอนุมัติตํอไป 

คณะกรรมการตรวจสอบได๎ปฏิบัติหน๎าที่ครบถ๎วนตามที่ได๎รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและมีความเห็นวําบริษัทฯ มี
การรายงานข๎อมูลทางการเงิน และการดําเนินงานเป็นไปอยํางถูกต๎อง มีระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ข๎อกําหนดและระเบียบข๎อบังคับตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอยํางถูกต๎องและมีการปฏิบัติงานที่
สอดคล๎องกับระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยํางเพียงพอ โปรํงใส และเชื่อถือได๎ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให๎มี
คุณภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล๎อมทางธุรกิจอยํางตํอเนื่อง 
 
 
 
 
 

 
   (นายไกรศักดิ์ ขัดคํา)  

           ประธานกรรมการตรวจสอบ  
         บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จํากัด (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินรายการทรัพย์สิน 

- ไมํมี - 
  



  

 

แบบแสดงรายการข๎อมูลประจําปี 2561 (แบบ 56-1) 

 

125 

เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ 
- ไมํมี - 
 


