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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

นโยบายและความมุ่งมัน่ของโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 
ตลอดระยะเวลา 26 ปีท่ีผํานมา โรงพยาบาลไทยนครินทร์ได๎ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลฯ นั่นคือ 

การมุํงสํูความเป็นเลิศในด๎านการรักษาพยาบาลและการบริการ  และทุกก๎าวยํางที่ผํานมาเราได๎พิสูจน์ถึงความตั้งใจในการ
ท างานให๎ได๎ตามยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว๎  ท าให๎สามารถเป็นโรงพยาบาลอันดับหน่ึงในแถบกรุงเทพฯ ฝ่ังตะวันออก และยืนหยัดอยูํใน
ธุรกิจนี้ได๎อยํางมั่นคงและยั่งยืน 

การเปล่ียนแปลงในโลกยุคดิจิตอลที่เกิดขึ้นอยํางตํอเนื่องและมีผลอยํางรวดเร็วในวงกว๎าง ธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม
จะต๎องปรับท้ังกระบวนการคิดและวิธีการในการบริหารจัดการใหมํเพื่อให๎ทันและตอบสนองความต๎องการที่หลากหลายและการ
บริการท่ีสะดวกและรวดเร็วของลูกค๎า ด๎วยประสบการณ์ที่สะสมมาตลอดระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจโรงพยาบาล โรงพยาบาล
ไทยนครินทร์เล็งเห็นวําการปรับและเปล่ียนให๎ทันกับยุคสมัยถือเป็นเรื่องส าคัญ ดังนั้นวิสัยทัศน์ความเป็นผ๎ูน าของผ๎ูบริหาร การ
ปรับวิธีคิดในการท างาน และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรจึงเป็นเรื่องที่ทางโรงพยาบาลฯ ให๎ความส าคัญในล าดับต๎น ๆ  

ธุรกิจโรงพยาบาลเป็นธุรกิจที่ต๎องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด๎านและความเป็นเลิศในการบริการ โรงพยาบาลไทย
นครินทร์ได๎พัฒนามาตรฐานในทุกด๎านอยํางตํอเนื่อง ไมํวําจะเป็นในด๎านการรักษาพยาบาลและเทคโนโลยีในการรักษาที่ต๎อง
พัฒนาให๎ทันกับโรคภัยไข๎เจ็บตําง ๆ ในด๎านการบริการที่ต๎องเข๎าถึงหลักการบริการด๎วยหัวใจและรอยยิ้ม รวมถึงการพัฒนา
บุคลากรเพื่อให๎พร๎อมรองรับตํอความต๎องการของผู๎ใช๎บริการ 

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ยังคงมุํงมั่นที่จะด าเนินธุรกิจด๎วยความเข๎มแข็งเพื่อน าโรงพยาบาลไทยนครินทร์เข๎าสํูยุคแหํง
การเปล่ียนแปลงและแขํงขัน  และมั่นใจวําโรงพยาบาลไทยนครินทร์จะยังคงเป็นหน่ึงในโรงพยาบาลที่ด าเนินธุรกิจได๎มั่นคง และ
สร๎างประโยชน์ให๎กับสังคมสํวนรวม โรงพยาบาลไทยนครินทร์ขอตั้งปณิธานที่จะให๎ความส าคัญในการท าหน๎าที่ของการเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคมที่มีคุณภาพภายใต๎คติพจน์ “อบอํุน มั่นใจ ที่ไทยนครินทร์” ดังนี ้

1. โรงพยาบาลไทยนครินทร์มุํงมั่น ทุํมเทในการพัฒนาการรักษาพยาบาลให๎มีคุณภาพและสามารถเข๎าถึงได๎อยําง
รวดเร็วด๎วยคําใช๎จํายที่เป็นธรรม 

2. การสร๎างสรรค์และพัฒนาบุคลากรรุํนใหมํที่มีวิสัยทัศน์ เพื่อเป็นอนาคตของโรงพยาบาลฯ ที่เจริญเติบโตอยําง
ตํอเนื่องอยูํในขณะน้ีและตํอจากนี้ไป 
 

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 เป้าหมายและกลยทุธก์ารด าเนินธุรกิจ 
บริษัทฯ มีเป้าหมายขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งองค์กร โดยมีกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ 6 ประการ ดังนี้ 
1.3.1 ด าเนินธุรกิจด๎วยความโปรํงใส มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบตํอผ๎ูมีสํวนได๎สํวนเสีย และสังคม 
1.3.2 ด าเนินธุรกิจด๎วยการให๎การรักษาพยาบาลท่ีดี มีคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล 
1.3.3 ด าเนินธุรกิจด๎วยความจริงใจ เอาใจใสํ เข๎าใจ ผ๎ูป่วยและผ๎ูรับบริการดุจญาติมิตร 
1.3.4 ด าเนินธุรกิจด๎วยการให๎ความส าคญักับบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรอันทรงคณุคํา โดยดูแลและสํงเสริมให๎ท างานใน 
สภาพแวดล๎อมที่ดี เพื่อให๎บุคลากรมีความสุข ภาคภูมิใจในองค์กร 
1.3.5 ด าเนินธุรกิจด๎วยความรับผิดชอบตํอสังคมโดยมีการบริหารทรัพยากรอยํางมีประสิทธิภาพ และมีการจัดการ
ส่ิงแวดล๎อมที่ดีในทุกกระบวนการท างาน 
1.3.6 ด าเนินธุรกิจโดยให๎ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรและคุณภาพการให๎บริการ เพื่อความก๎าวหน๎าขององค์กร
อยํางตํอเนื่องและมั่นคง 
 

1.4   เป้าหมายระยะยาว 

 บริษัทฯ มีเปา้หมายระยะยาวโดยก าหนดระยะเวลาการกํอสร๎างโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ให๎แล๎วเสร็จภายใน 4 
ปี โดยคาดวําจะเริม่เปิดด าเนินการในปีบัญชี 2566 
 

1.5  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
ปี 2554 เปิดให้บริการแผนกตับ ทางเดินน้ าดี และตับอ่อน 
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจได้แก่ 

 HA-Hospital Re-Accreditation ครั้งที่ 1 

 รางวัลรัษฎากรพิพัฒน์ นักจัดเก็บภาษีพันธ์แท๎ ประจ าปี 2554 ครั้งที ่1 

 รางวัล Platinum Award Hospital Quality 2011 จาก บริษัท เอไอเอ จ ากัด 

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

 HA-Hospital Re-Accreditation ครั้งที่  2 

 รางวัล Eat Safe Eat Smart Award จาก สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม 

 รางวัลประกาศเกียรติคุณผู๎ท าคุณประโยชน์ด๎านแรงงาน จาก กระทรวงแรงงาน 
 ปี 2557 เปิดศูนย์เลสิค และศูนย์โรคเต้านม 

รางวัลและความภาคภูมิใจได้แก่ 

 สุดยอดหุ๎นสร๎างผลตอบแทน จาก ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 

 รางวัล Platinum  Award Hospital Quality 2014 จาก บริษัท เอไอเอ จ ากัด 

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

 เกียรติบัตร Continuous Excellent Quality  
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จาก ส านักมาตรฐานห๎องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

 ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ  
จาก กรมสวัสดิการและคุ๎มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

 ปี 2558 เปิดแผนกสมองและระบบประสาท 
รางวัลและความภาคภูมิใจได้แก่ 

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

รางวัลและความภาคภูมิใจได้แก่ 

 HA-Hospital Re-Accreditation ครั้งที ่3 

 Best Utilization Provider จาก บริษัท แอกซํา แอสซิสแต๎นซ์ จ ากัด 
ปี 2560  
รางวัลและความภาคภูมิใจ ไดแ้ก่ 

 รางวัล “Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2017” จาก บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด๎านความรวดเรว็ มีคุณภาพ และเข๎าใจความตอ๎งการของลูกคา๎ (ประเภทโรงพยาบาลขนาดใหญ)ํ  
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ด๎านการดแูลใสํใจอยํางเป็นเลิศ (ประเภทโรงพยาบาลขนาดใหญํ)   

 ใบรับรองโครงการ “IPD Simple Disease 2017” จาก บริษัท โตโยต๎า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด และ 
บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ปี 2561 
รางวัลและความภาคภูมิใจ ได้แก่ 

 ใบรับรองโรงพยาบาลที่ผํานการรับรองคุณภาพด๎านการจัดตั้งหออภิบาลผ๎ูป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
(Stroke Unit) จากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ด๎านความรํวมมือระหวํางองค์กร (ประเภทโรงพยาบาลขนาดกลาง) ในงาน 
“Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018” โดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด 
(มหาชน) 

 รางวัล “Excellent Check Up Awards” จากงาน Allianz Ayudhya Service Awards 2018 โดย บริษัท 
อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 

ปี 2562 
รางวัลและความภาคภูมิใจ ได้แก่ 

 รางวัล Stroke Ready Award จากโครงการ “Thailand Angels Award 2019” จากสถาบันประสาทวิทยา
และมูลนิธิสถาบันประสาทวิทยา 

 
1.6 โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษัท 
              บริษัทฯ ไมํมีบริษัทยํอยหรือบริษัทรํวม จงึไมํมีข๎อมูลในหัวข๎อดงักลําว 
 

1.7 ความสัมพนัธก์ับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุน้ใหญ่ 
บริษัทฯ ไมํมีความสัมพันธ์กับกลุมํธุรกิจของผ๎ูถือหุ๎นรายใหญ ํ
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2. ลักษณะของการประกอบธุรกิจ 
 

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) ตั้งอยูํเลขที่ 345 ถนนเทพรัตน กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร เปิดให๎ด าเนินการเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2536 ภายใต๎ชื่อ “โรงพยาบาลไทยนครินทร์”ได๎รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการสถานพยาบาลประเภทรับผ๎ูป่วยไว๎ค๎างคืน เป็นโรงพยาบาลเอกชนในยํานกรุงเทพตะวันออก ให๎บริการรักษาพยาบาลทั้ง
ผ๎ูป่วยใน ผ๎ูป่วยนอก และผ๎ูป่วยฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีแพทย์ผ๎ูเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาพร๎อมเครื่องมืออุปกรณ์ทาง
การแพทย์ที่ทันสมัยได๎มาตรฐาน ปัจจุบันโรงพยาบาลฯ มีแพทย์ประจ าและแพทย์นอกเวลา ประมาณ 320 คน บุคลากรในฝ่าย
การพยาบาลประมาณ 612 คน มีเตียงส าหรับผ๎ูป่วยใน 190 เตียง และสามารถรองรับผ๎ูป่วยนอกได๎ 2,000 คนตํอวัน มีบริการ
นอกเวลาจนถึงเวลา 24.00 น. การให๎บริการสามารถแบํงสัดสํวนตามประเภทผ๎ูป่วยที่เข๎ามารับการรักษาพยาบาลเป็น 2 ประเภท 
ได๎แกํผ๎ูป่วยนอก หรือ OPD คิดเป็นร๎อยละ 59 และผ๎ูป่วยใน หรือ IPD คิดเป็นร๎อยละ 41 ของรายได๎จากการประกอบกิจการ
โรงพยาบาล 
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2.1  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ  
 โรงพยาบาลไทยนครินทร์มีการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยนอก ดังนี้ 
 

1. ศูนย์หัวใจ 
2. ศูนย์กระดูกและข๎อ 
3. ศูนย์มะเร็งโฮลิสติค 
4. ศูนย์โรคเต๎านม 
5. ศูนย์ไตเทียม 
6. ศูนย์ตรวจสุขภาพ 
7. ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์ 
8. ศูนย์ทันตกรรม 
9. ศูนย์ทางเดินอาหาร 
10. ศูนย์เลสิค 
11. แผนกเบาหวานและตํอมไร๎ทํอ 
12. ศูนย์สมองและระบบประสาท 
13. แผนกแพทย์แผนจีน 

14. แผนกสราญรมย์ 
15. แผนกตับ ทางเดินน้ าดี และตับอํอน 
16. แผนกอายุรกรรม 
17. แผนกศัลยกรรม 
18. แผนกกุมารเวชกรรม 
19. แผนกสูติ-นรีเวช 
20. แผนกห ูคอ จมูก 
21. ฝ่ายวิเคราะห์โรค 
22. ฝ่ายรังสีวินิจฉัย 
23. ฝ่ายกายภาพบ าบัด 
24. แผนกจักษุ 
25. แผนกฉุกเฉิน 

 
 ห้องส าหรับให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วย มีดังนี้ 

1. ห๎องผําตัด (OR) 
2. ห๎องวิสัญญ ี(Anes) 
3. ห๎องคลอด (LR) 
4. หออภิบาลผ๎ูป่วยหนัก (ICU) 
5. ห๎องปฏิบัติการสวนหัวใจ (Cath Lab) 

6. หออภิบาลผ๎ูป่วยหนักโรคหัวใจ (CCU) 
7. แผนกทารกแรกเกิด (Nursery) 
8. หอผ๎ูป่วยใน (Ward) 
9. หออภิบาลผ๎ูป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) 

 
ด๎วยค านึงถึงความสะดวกสบายแกํผ๎ูป่วยและบุคคลทั่วไปที่มาใช๎บริการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลใน

โรงพยาบาลฯ จึงจัดให๎มีร๎านค๎าและส่ิงอ านวยความสะดวกภายในโรงพยาบาลฯ ได๎แกํ บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ร๎าน
สะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง ร๎านดอกไม๎ ร๎านเสรมิสวย ร๎านกาแฟและเบเกอรี่ ร๎านขายของเด็กเลํนและผลิตภัณฑ์ตํางๆ ส าหรับเด็ก ร๎าน
แวํนตา ศูนย์อาหาร ห๎องพระและห๎องละหมาด 

 
2.2  ปริมาณการให้บริการ 

อัตราการใช๎บริการของผ๎ูป่วยประเมินจากความสามารถในการให๎บริการจริง  เปรียบเทียบกับศักยภาพการให๎บริการ
โดยแยกเป็นกลํุมผ๎ูป่วยนอกและผ๎ูป่วยใน ทั้งนี้ จะเห็นวําอัตราการใช๎บริการของโรงพยาบาลฯ ลดลง เป็นผลมาจากภาวะ
เศรษฐกิจและการแขํงขันที่สูงขึ้น ถึงแม๎วําจ านวนผ๎ูป่วยจะลดลงแตํคํารักษาพยาบาลเฉล่ียตํอคนเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นไปตามความ
ซับซ๎อนของโรคที่ให๎การรักษา  
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2.3  การตลาดและการแข่งขัน  
ภาพรวมธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไทย 

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนปี 2562 ยังคงเติบโตตํอเนื่องจากปี 2561 ที่อัตราร๎อยละ 7.6 ด๎วยมูลคํารายได๎รวมของ

โรงพยาบาลเอกชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ 170,738 ล๎านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากกระแสการดูแลรักษาสุขภาพของคน

ไทย รวมทั้งจ านวนผ๎ูสูงอายุ จ านวนผ๎ูประกันตน และจ านวนผ๎ูใช๎บริการประกันสุขภาพที่เพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง ประกอบกับกลํุม

ลูกค๎าชาวตํางชาติที่เขา๎มาใช๎บริการทางการแพทยใ์นประเทศไทยโดยเฉพาะในกลํุม CLMV ชาวจีนและไต๎หวันก็มีจ านวนมากขึ้น

ด๎วย (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน) 

 โดยในสํวนของศูนย์วิจัยกรุงศรีได๎คาดการณ์วําธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีแนวโน๎มเติบโตดีตํอเนื่องเฉล่ียร๎อยละ 10 ถึง 

13 ในชํวงปี 2562-2564 โดยได๎แรงหนุนจากการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร๎างของสังคมไทย ได๎แกํ การเข๎าสํูสังคมผ๎ูสูงอายุ การ

ขยายตัวของชุมชนเมืองและการเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลาง รวมถึงกระแสการดูแลสุขภาพซึ่งก าลังอยูํในความสนใจของคนทั่วโลก 

 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนยังคงเป็นธุรกิจที่มีโอกาสขยายตัวตํอเนื่อง ด๎วยแนวโน๎มปัจจัยด๎านตําง ๆ ได๎แกํ  

 การขยายตวัของชุมชนเมือง (Urbanization) และการเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลาง (Middle Class)  

 อัตราป่วยในกลํุมคนไทยเพิม่สูงขึน้ โดยเฉพาะแนวโน๎ม “โรคไมตํิดตํอเรื้อร้ัง” (Non-Communicable disease : NCDs) 
ได๎แกํ โรคอ๎วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคไต และโรคมะเร็ง เพิม่สูงขึ้น 

 การเขา๎สํูสังคมผู๎สูงอายุ โดยเฉพาะในปี 2574 จะขยับเขา๎สํู “สังคมสูงวัยอยํางเต็มที”่ (Super-Aged Society) 
ประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป มีสัดสํวนมากกวําร๎อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ  

 การขยายตลาดไปสํูกลุํมลูกคา๎กลํุมใหมํ เพิ่มสงูขึ้น ได๎แกํ กลํุมประเทศเพื่อนบา๎น CLMV จีน รัสเซยีและแอฟริกา 

 นโยบายภาครัฐ ต๎องการยกระดับประเทศไทยให๎เป็นหนึ่งใน “Medical Hub of Asia”  ตั้งแตํปี 2546 ทั้งด๎านเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ บุคลากร และการรักษา-ป้องกันโรคตําง ๆ เพื่อดึงดูดคนตํางประเทศ ให๎เดินทางเข๎ามาใช๎บริการทาง
การแพทย์ในไทย โดยใช๎ความได๎เปรียบด๎าน “ราคา” ที่แขํงขันได๎กับบริการทางการแพทย์กับประเทศที่มุํงผลักดันด๎านนี้
เชํนกัน เชํน สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และจุดแข็งด๎าน “Hospitality” ที่เป็น DNA ของธุรกิจบริการคนไทยอยูํแล๎ว มาสร๎าง
ความแตกตํางให๎กับธุรกิจ Healthcare ของไทย 

 การก าหนดให๎อตุสาหกรรมด๎านการแพทย์ เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ  
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ปัจจัยบวกในธุรกิจโรงพยาบาลท าให๎เกิดการแขงํขันในธุรกิจนี้และมีแนวโน๎มรุนแรงมากขึ้นทุกปี ไมวํําจะเป็นในด๎าน

ราคา การบริการท่ีเข๎าใจผูใ๎ช๎บริการ ความรวดเร็วในทุกขั้นตอนของการให๎บริการ รวมถงึความต๎องการดา๎นบุคลากรทาง

การแพทย์ทีเ่พิ่มมากขึ้น 
 

กลุ่มผู้ใช้บริการหลัก 

 ตลอดระยะเวลาที่ผํานมา โรงพยาบาลไทยนครินทร์ได๎คาดการณ์ถึงการแขํงขันที่รุนแรงขึ้นในตลาดธุรกิจโรงพยาบาล 

และพร๎อมพัฒนาคุณภาพในทุกด๎านเพื่อการแขงํขันในธุรกิจนี้ เหนือส่ิงอื่นใดคือความมุํงมั่นในการให๎บริการดา๎นสุขภาพอยาํงมือ

อาชีพ ดว๎ยเหตุดังกลําวโรงพยาบาลไทยนครินทร์จึงได๎รับความไว๎วางใจจากผูใ๎ช๎บริการมาตลอด 26 ปีท่ีผํานมา เป้าหมายหลัก

นับจากนี้ไปคือการพัฒนาคุณภาพทางดา๎นการแพทย์ให๎ไดม๎าตรฐานระดับสากล พัฒนาการบริการด๎วยความเข๎าใจถงึความ

ต๎องการของผูใ๎ช๎บริการเดมิ พร๎อมขยายตลาดไปยังฐานลูกคา๎กลุมํใหมํ เพื่อวางฐานของธุรกิจโรงพยาบาลให๎ได๎อยํางมั่นคง โดย

กลุํมลูกค๎าหลักของโรงพยาบาลฯ ได๎แกํ  

 1. กลุ่มลูกค้าคู่สัญญา (Corporate) : กลํุมผ๎ูใช๎บริการที่เป็นพนักงานของบริษัทคูํสัญญาที่ท าข๎อตกลงให๎

พนักงานในบริษัทมาใช๎สวัสดิการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลไทยนครินทร์ได๎ โดยบริษัทเป็นผ๎ูรับผิดชอบในการช าระคํารักษา

ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

 2. กลุ่มลูกค้าบริษัทประกัน (Insurance): กลํุมผ๎ูใช๎บริการที่เป็นลูกค๎าทั่วไปและกลํุมพนักงานของบริษัทคูํสัญญาที่

มอบสวัสดิการให๎แกํพนักงานเพื่อมารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลไทยนครินทร์โดยใช๎ประกันสุขภาพ ซึ่งบริษัทประกันจะ

เป็นผ๎ูรับผิดชอบในการช าระคํารักษาพยาบาลตามวงเงินและเงื่อนไขของกรมธรรม์ 

 3. กลุ่มลูกค้าทั่วไป (Self-pay): กลํุมผ๎ูใช๎บริการทั่วไปที่ช าระคํารักษาพยาบาลด๎วยตัวเอง ทั้งในรูปแบบของการใช๎

บัตรเดบิต บัตรเครดิต หรือเงินสด โดยสํวนใหญํเป็นผ๎ูใช๎บริการท่ีมีถิ่นพ านักอาศัยในบริเวณใกล๎โรงพยาบาลฯ กลํุมผ๎ูใช๎บริการที่

อยูํหํางไกลออกไปที่มั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานการรักษาของโรงพยาบาลไทยนครินทร์ รวมทั้งกลุํมผ๎ูใช๎บริการที่ได๎รับการสํง

ตํอมารักษาจากโรงพยาบาลอื่น ๆ 

 

การส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า 

บริษัทฯ ให๎ความส าคัญกับการสร๎างความพึงพอใจในการให๎บริการกับลูกค๎า  และถือวําการส ารวจความพึงพอใจของ

ผ๎ูใช๎บริการเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญในการแขํงขัน ซึ่งบริษัทฯ ได๎ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการเป็นประจ า โดยบริษัทฯ 

จะสรุปภาพรวมเป็นรายปี เพื่อน าผลที่ได๎มาพัฒนาและปรับปรุงแก๎ไขการให๎บริการให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากจะท า

ให๎ผ๎ูใช๎บริการพึงพอใจแล๎ว ยังท าให๎ผ๎ูใช๎บริการมีความประสงค์จะกลับมาใช๎บริการอีก ซึ่งผลส ารวจความพึงพอใจของผ๎ูใช๎บริการ

ประจ าป ี2562 พบวํา ความพึงพอใจของผ๎ูใช๎บริการทั้งประเภทผ๎ูป่วยนอกและผ๎ูป่วยใน (ภาพรวม) อยูํที่ร๎อยละ 95.23 ซึ่งสูงกวํา

เป้าหมายทีบ่ริษัทฯ ที่ก าหนดไว๎ 
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จุดเด่นในการด าเนินการ  
 

ตลอดปี 2562 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ได๎พัฒนาศกัยภาพทางการรักษาพยาบาลและการบริการ โดยมุงํเน๎นความเป็น

เลิศตามหลักการตําง ๆ ดังนี้  

1. พร้อมให้การรักษาและบริการแบบมืออาชีพ (Professional) โดยใช๎ความรู๎และความเชี่ยวชาญของบุคลากรทั้ง

ฝ่ายการแพทย์และฝ่ายสนับสนุนตําง ๆ ของโรงพยาบาลฯ ในการท าหน๎าที่ของตนให๎ดีที่สุด เพื่อที่ผ๎ูใช๎บริการจะได๎รับการรักษาที่

เหมาะสมและได๎รับบริการท่ีสร๎างความพึงพอใจให๎ได๎มากที่สุด และพร๎อมจะแก๎ไขและปรับปรุงให๎ดียิ่งขึน้มาโดยตลอด 
 

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

ผ๎ูใช๎บริการสามารถเข๎าถึงการรักษาได๎ครอบคลุม รวดเร็ว และแมํนย า ความพร๎อมของทีมรักษาที่เชี่ยวชาญท าให๎โรงพยาบาลฯ มี

หนํวยงานส าคัญที่สามารถให๎บริการฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง คือ (1) ศูนย์หัวใจฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง เพื่อรองรับและรักษาผ๎ูป่วย

ฉุกเฉินจากอาการหัวใจหยุดท างานเฉียบพลัน (2) ศูนย์สมองและระบบประสาทฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง เพื่อรองรับและให๎การรักษา

ผ๎ูป่วยจากอาการหลอดเลือดสมองแตกเฉียบพลัน หรือเส๎นเลือดสมองอุดตัน ซึ่งทั้งสองศูนย์นี้ชํวยลดอัตราการเสียชีวิตหรือ

ทุพพลภาพของผ๎ูป่วยได๎เป็นอยํางดี และ (3) ศูนย์ทางเดินอาหารซึ่งสามารถให๎การรักษาพยาบาลแกํผ๎ูป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับ

ระบบทางเดินอาหารและตับ โดยทีมแพทย์เฉพาะทางและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได๎มาตรฐาน เพื่อให๎ได๎ผลการวินิ จฉัยที่

รวดเร็ว ถูกต๎อง และแมํนย า 
 

     3. ให้ความมั่นใจในการรักษาและบริการด้วยความอบอุ่น (Trust) เพื่อให๎ผ๎ูใช๎บริการเชื่อมั่นได๎วําจะได๎รับการ

รักษาที่มีคุณภาพ และได๎รับการบริการจากบุคลากรที่เข๎าใจถึงหลักการบริการที่แท๎จริง  โรงพยาบาลฯ พัฒนาในเรื่องนี้มาโดย

ตลอดและได๎รับการยอมรับในวงกว๎าง ดังจะเห็นได๎จากรางวัลจาก “Allianz Ayudhya Service  Awards 2018” ซึ่งจัดขึ้นโดย

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ซึ่งรางวัลที่โรงพยาบาลไทยนครินทร์ได๎รับคือ “Excellent Check Up 

Awards” รวมถึงรางวัลจาก “Muang Thai Life Assurance Hospital Awards 2018” โดยได๎รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ด๎าน

ความรํวมมือระหวํางองค์กร (ประเภทโรงพยาบาลขนาดกลาง) ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)   
 

      4. พร้อมให้การรักษาด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับสากล (Quality) โดยดูแลและควบคุมคุณภาพการรักษาให๎

เป็นไปตามข๎อบังคับของสถาบันรับรองคุณภาพตําง ๆ ดังนี้  ในปี 2546 ได๎รับการรับรองคุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ซึ่งถือวําโรงพยาบาลไทยนครินทร์เป็นโรงพยาบาลเอกชนล าดับแรก ๆ ที่ได๎รับการรับรอง

คุณภาพน้ี ในปี 2554 ได๎รับการตํออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ครั้งที ่1 (Hospital Re - Accreditation ครั้งที ่1) ปี 2556 

ได๎รับการตํออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ครั้งที่ 2 (Hospital Re ‟ Accreditation ครั้งที่ 2) จากสถาบันรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และตํอมาในปี 2559 ก็ได๎รับการตํออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ครั้งที่ 3 (Hospital 

Re ‟ Accreditation ครั้งที่ 3) จากสถาบันดังกลําวเชํนกัน 
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2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 

๏ บุคลากรทางการแพทย์ 
บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาแพทย์ที่มคีวามเชี่ยวชาญแตลํะสาขา รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ เชํน พยาบาล 

เป็นต๎น เพื่อให๎บริการผ๎ูป่วยได๎อยํางครอบคลุมและมีคุณภาพ โดยที่ผํานมา บริษัทฯ สามารถจัดหาบุคลากรทางการแพทย์
ผ๎ูเชี่ยวชาญมารํวมงานอยํางตํอเนื่อง และมีนโยบายรักษาบุคลากรทางการแพทย์โดยก าหนดคําตอบแทนและสวัสดิการที่
เหมาะสม การสร๎างบรรยากาศและส่ิงแวดล๎อมในองค์กรที่ดี สนับสนุนให๎มีการจัดประชุมวิชาการแพทย์ มีการจัดอบรมส าหรับ
แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์อยํางสม่ าเสมอ เพื่อพัฒนาความรู๎ด๎านการแพทย์ให๎มีความทันสมัยและมีความ
ปลอดภัยตํอผ๎ูป่วยและผ๎ูใช๎บริการ 

 

๏ การจัดหายาและเวชภัณฑ์ 
ยาและเวชภัณฑ์ถือเป็นวัตถุดิบที่ส าคัญมากส าหรับธุรกิจโรงพยาบาล ดังนั้น บริษัทฯ จึงให๎ความส าคัญและปฏิบัติ

อยํางรัดกุมทุกกระบวนการตั้งแตํการส่ังซื้อยา โดยมีคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกยา ประกอบด๎วยแพทย์  เภสัชกร ฝ่าย
จัดซื้อ มีหน๎าที่ดูแลการจัดหายาอยํางเหมาะสมรวมถึงกระบวนการควบคุมสินค๎าคงคลังภายในโรงพยาบาลฯ 

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

 

๏ อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์  
ปัจจุบันความซับซ๎อนของโรคมีมากขึ้น จ าเป็นต๎องมีอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อให๎บริการผ๎ูป่วย

อยํางมีคุณภาพ ทั้งนี ้เพื่อให๎บริการการรักษาผ๎ูป่วยเป็นไปอยํางมีคุณภาพ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ได๎ค านึงถึงความซับซ๎อนของ
โรคที่มีมากขึ้นในปัจจุบัน และค านึงถึงความจ าเป็นที่จะต๎องมีอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย ด๎วยเหตุนี้การลงทุน
เรื่องดังกลําวเป็นการลงทุนที่คํอนข๎างสูง บริษัทฯ จึงมีการพิจารณาอยํางรอบคอบถึงความจ าเป็นและคุณภาพของอุปกรณ์และ
เครื่องมือเหลํานั้น เพื่อให๎มีปริมาณเพียงพอและสอดคล๎องกับความต๎องการ ที่ผํานมา บริษัทฯ จะส่ังซื้อผํานผ๎ูแทนจ าหนํายใน
ประเทศไทย ซึ่งมีการก าหนดราคาซื้อขายที่แนํนอน และมีข๎อตกลงเกี่ยวกับการให๎บริการหลังการขายอยํางชัดเจน เพื่อให๎เกิด
ความคุ๎มคําและเกิดประโยชน์ตํอการใช๎งานให๎มากที่สุด 

 

3.  ปัจจัยความเสี่ยง  
ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ จ าแนกได้ ดังนี้ 

 

3.1  ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ 
มีความเส่ียงที่จะขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงการท่ีจะสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู๎ ความช านาญ เชํน แพทย์

เฉพาะทาง พยาบาลวิชาชีพที่มีความรู๎ ความช านาญงานส าหรับศูนย์เฉพาะทางที่จะเปิดใหมํ เนื่องจากความต๎องการบุคลากร
วิชาชีพเหลํานี้ท่ีเพิ่มขึ้นของโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลรัฐ 
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3.2  ความเสี่ยงจากการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจโรงพยาบาล  

พื้นที่ในแถบบางนาและบริเวณใกล๎เคยีงถอืวําเป็นจดุที่มีศกัยภาพ และมีอัตราการขยายตัวของจ านวนประชากรเพิ่มขึ้น
อยํางตํอเนื่อง ท าให๎โรงพยาบาลเอกชนตําง ๆ มองเห็นเป็นจุดแข็งทางการตลาด ดังนั้น การแขํงขันเพื่อให๎ได๎สํวนแบํงทาง
การตลาดลูกค๎าในธุรกิจโรงพยาบาลในพื้นท่ีนี้จะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นอยํางตํอเนื่อง   

 
3.3  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ  

ปัจจุบันภาครัฐได๎เข๎ามามีบทบาทในการก ากับดูแลและควบคุมการด าเนินกิจการของโรงพยาบาลเอกชนมากขึ้น เชํน 
การก าหนดราคายา เวชภัณฑ์ คํารักษาพยาบาล หรือการที่รัฐก าหนดนโยบาย "เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่" ซึ่งสํงผล
กระทบตํอรายได๎ทางธุรกิจโรงพยาบาล 

 
4.  ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ  

สินทรัพย์หลัก 
การใช๎ประโยชน์ในที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ บนเนื้อที่ดิน  16 ไรํ 3 งาน 19.5 ตารางวา ที่ตั้งอยูํติดกับ

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เพื่อให๎เกิดประโยชน์สูงสุดแกํกิจการของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได๎ท าการศึกษาความเป็นไปได๎ของ
โครงการกํอสร๎างโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ซึ่งได๎ข๎อสรุปที่จะกํอสร๎างอาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 โดยจะเป็นอาคารสูง 
14 ชั้น มีพื้นที่ใช๎สอยประมาณ 110,332 ตารางเมตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให๎บริการรักษาพยาบาลของบริษัทฯ ด๎วย
เงินลงทุนประมาณ 4,318.40 ล๎านบาท และโครงการนี้ได๎รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผ๎ูถือหุ๎น ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2561 เรียบร๎อยแล๎ว  และบริษัทฯ ได๎ด าเนินการยื่นรายงานผลกระทบส่ิงแวดล๎อม  (Environment Impact  
Assessment: EIA) ซึ่งคณะกรรมการผ๎ูช านาญการมีมติให๎ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล๎อมโครงการ
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) แล๎วเมื่อวันที่ 24  มิถุนายน  2562 โดย
โรงพยาบาลฯ ได๎รับหนังสือแจ๎งจาก ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม เรื่อง แจ๎งผลการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล๎อมโครงการ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 2562 

บริษัทฯ มีสิทธิการเชําที่ดิน ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได๎เชําจากสภากาชาดไทยเพื่อเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลฯ และเป็นที่ท า
การส านักงานใหญํของบริษัทฯ  ในปัจจุบัน ตั้ งอยูํ เลขที่  345 ถนนเทพรัตน กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 มีพื้นที่ท้ังส้ิน 6 ไร ํ2 งาน 42 ตารางวา มีอายุการเชํา 30 ปีนับจากวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 8 
พฤศจิกายน 2591 โดยมีผลประโยชน์ตอบแทนสิทธิการเชําเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 668 ล๎านบาท ช าระเต็มจ านวน ณ วันที่ลงนามใน
สัญญาเชําฉบับใหมํ บริษัทฯ ได๎ช าระคําตอบแทนสิทธิการเชําจ านวน 668 ล๎านบาทให๎กับสภากาชาดไทยแล๎วเมื่อวันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2562 
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ทั้งนี ้ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หลัก ดังนี ้

 
หมายเหตุ อาคารโรงพยาบาลประกอบด๎วยอาคารใหญํ 2 หลัง อาคารหน๎าสูง 14 ชั้น และอาคารหลังสูง 7 ชั้น มีพื้นที่

ใช๎สอยทั้งส้ิน 64,325 ตารางเมตร และในวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได๎ท าประกันภัยส่ิงปลูก
สร๎างทุกหลัง รวมฐานราก รวมการปรับปรุงตํอเติม รั้ว ก าแพง ประตูรั้ว ทุนประกันภัย 500 ล๎านบาท ผ๎ูรับผลประโยชน์จากการ
ประกันคือ ส านักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย สํวนเฟอร์นิเจอร์ ส่ิงตกแตํงตํอเติม เครื่องติดตั้งตรึงตรา ระบบสุขาภิบาล 
ระบบดับเพลิง ระบบท าลายน้ าเสีย ระบบปรับอากาศ ระบบควบคุมไฟฟ้า เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรศัพท์ 
ระบบส่ือสาร ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบลิฟต์ เครื่องมือและเครื่องจักรทางการแพทย์ อุปกรณ์อ านวยความสะดวกใน
การรักษาพยาบาลทุกชนิด ยารักษาพยาบาลและทรัพย์สินทุกชนิดในอาคาร ทุนประกันภัย 300 ล๎านบาท ผ๎ูรับผลประโยชน์จาก
การประกันคือ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 
 

นโยบายเงินลงทุน 
ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯ ไมํได๎ลงทุนในบริษัทใด ๆ แตํอยํางไรก็ตาม บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในกิจการที่เกี่ยวเนื่อง
และสนับสนุนการด าเนินธุรกิจโรงพยาบาล 
 

5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย  
ปัจจุบันข๎อพิพาทและคดีความระหวํางผ๎ูป่วยกับโรงพยาบาลและแพทย์มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายที่

เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสถานพยาบาลหลายฉบับที่ได๎บัญญัติเพิ่มเติมหรือปรับปรุงแก๎ไข เพื่อรับรองและคุ๎มครองสิทธิให๎กับ
ผ๎ูป่วยซึ่งถือเป็นผ๎ูบริโภคมากยิ่งขึ้น ท าให๎ธุรกิจโรงพยาบาล มีโอกาสมากขึ้นในความเส่ียงที่จะเกิดข๎อพิพาททางกฎหมาย 
 

 

  



แบบแสดงรายการข๎อมูลประจ าป ี2562 (แบบ 56-1)  | 14  
  

6.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 

6.1 ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อบริษัท   : บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) หรือ “โรงพยาบาลไทยนครินทร์” 
ประเภทธุรกิจ   : โรงพยาบาลเอกชน (สถานพยาบาลประเภทรับผ๎ูป่วยไว๎คา๎งคืน) 
สถานท่ีตั้งส านักงานใหญ ํ : 345 ถนนเทพรัตน กม.3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 10260 
เลขทะเบียนบริษัท   : 0107547000974 
ทุนจดทะเบียน   : 180 ล๎านบาท เป็นหุ๎นสามัญ 180 ล๎านห๎ุน มูลคําหุ๎นละ 1 บาท เรียกช าระแล๎วเต็มมูลคาํ 
เว็บไซต์    : www.thainakarin.co.th 
อีเมล   : ir@thainakarin.co.th 
โทรศัพท์    : 0 2361 2727 
โทรสาร   : 0 2361 2777 
6.2 นายทะเบียนหลักทรัพย ์
ชื่อส านักงาน   : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ที่ตั้ง    : 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์    : 0 2009 9000 
โทรสาร    : 0 2009 9991 
SET Contact center  : 0 2009 9999 
เว็บไซต์    : http://www.set.or.th/tsd 
6.3 ผู้สอบบัญชี  
ชื่อส านักงาน   : บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั 
ชื่อผู๎สอบบัญชี   : นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์ ผ๎ูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4753 หรือ 

  นายวิชาติ โลเกศกระวี ผ๎ูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451 หรือ 
  นางสาวศิริวรรณ นิตยด์ ารง ผ๎ูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน5906 

ที่ตั้ง  : 193/136 - 137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท ์    : 0 2264 0777 
โทรสาร    : 0 2264 0789 

ในปี 2562 ผ๎ูสอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์ ผ๎ูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4753 จาก
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด (เดิมชื่อ บริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด) โดยมีคําตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจ านวน
เงิน 1,220,000 บาทตํอปี และคําใช๎จํายในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เชํน คําใช๎จํายในการเดินทาง และคําท าส าเนาเอกสาร           
เป็นต๎น เบิกจํายตามจริงแตํไมํเกิน 30,000 บาท 
6.4 ผู้ตรวจสอบภายใน 
ชื่อส านักงาน   : บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนติิ จ ากดั 
ที่ตั้ง    : 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 5 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  

    กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท ์    : 0 2587 8080 
โทรสาร    : 0 2586 0301 
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ส่วนที่ 2 

การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

ผู้ถือหุ้น 
โครงสร้างการถือหุน้ 
7.1 หลักทรัพย์ของบริษทัฯ 

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 180 ล๎านบาท เรียกช าระเต็มมูลคําแล๎ว 180 ล๎านบาท แบํงเป็นหุ๎นสามัญ 180 ล๎านห๎ุนมูลคํา
หุ๎นละ 1 บาท 

 
7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษทัฯ  
 

 ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2562 มีดงัตอํไปน้ี 
ผู้ถือหุ้น 

 
 

แหล่งขอ้มูล : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 

กลุํมผู๎ถือห๎ุนรายใหญํท่ีมีอิทธิพลตํอการก าหนดนโยบายการจดัการหรือการด าเนินการของบริษัทฯ อยํางมีนัยส าคัญ ดังนี้ 
1. กลุํมครอบครัวสิหนาทกถากุล ถือหุ๎นในสัดสํวนร๎อยละ 16.43 ประกอบด๎วย นายจตุพร สิหนาทกถากุล        

นายสุชาติ สิหนาทกถากุล นางนิภาภัทร สิหนาทกถากุล นายฐิติ สิหนาทกถากุล นายปิติภัทร สิหนาทกถากุล นางสาวอร
อารี สิหนาทกถากุล และนายทศพร สิหนาทกถากุล 

2. ครอบครัวสิหนาทกถากุล ถือหุ๎นและเป็นกรรมการผ๎ูมีอ านาจลงนามของบริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงรายการข๎อมูลประจ าป ี2562 (แบบ 56-1)  | 17  
  

7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปนัผล 
บริษัทฯ มีนโยบายจํายเงินปันผลในอัตราไมํต่ ากวําร๎อยละ 60 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได๎นิติบุคคล อยํางไรก็ตาม

บริษัทฯ อาจก าหนดให๎การจํายเงินปันผลมีอัตราน๎อยกวําอัตราที่ก าหนดข๎างต๎นได๎ หากบริษัทฯ มีความจ าเป็นที่จะต๎องน าเงิน
ก าไรสุทธิจ านวนดังกลําวมาใช๎เพื่อขยายการด าเนินงานของบริษัทฯ ตํอไป 

เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 ได๎มีมติอนุมัติให๎เสนอการจํายเงินปัน
ผลประจ าปี 2562 (จากผลการด าเนินงานตั้งแตํ 1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562) แกํผ๎ูถือหุ๎น ในอัตราหุ๎นละ 0.55 บาท 
รวมเป็นเงินจ านวน 99,000,000 บาท (เก๎าสิบเก๎าล๎านบาทถ๎วน) โดยจะน าเสนอตํอที่ประชุมสามัญผ๎ูถือหุ๎น ประจ าปี 2562 เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
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8.1 คณะกรรมการบริษัท 
 

คณะกรรมการบริษัท 
ข๎อมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด๎วยกรรมการจ านวน 15 ทําน  ดังนี ้
1. นายจตุพร   สิหนาทกถากุล  ประธานกรรมการ 
2. นพ. เจริญ   มีนสุข  กรรมการ 
3. ศ. เกียรตคิุณ นพ. เดชา ตันไพจิตร  กรรมการ 
4. ผศ. นพ. ประภาส  ธีระกุล   กรรมการ1 
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   ขัดค า   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 พร๎อมประทับตราส าคัญของ
บริษัทฯ2 

 
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจ หน๎าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทฯ ให๎เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข๎อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผ๎ูถือหุ๎นที่ชอบด๎วยกฎหมายด๎วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสรุปอ านาจหน๎าที่ที่ส าคัญได๎ ดังนี้ 

ก. จัดให๎มีการประชุมผู๎ถือหุ๎นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือน นับแตํวันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ
บริษัทฯ 

ข. จัดให๎มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท อยํางน๎อย 3 เดือนตํอครั้ง 

                                                 
1 ผศ. นพ. ประภาส  ธีระกุล ลาออกจากต าแหนํงกรรมการบริษัทกํอนครบก าหนดตามวาระ โดยการลาออกมีผลเม่ือวันที่ 1 กันยายน 2562 
2 บริษัทฯ ได๎จดทะเบียนแก๎ไขน าชื่อของ ผศ. นพ. ประภาส  ธีระกุล ออก คงเหลือกรรมการสองในห๎าทําน ลงลายมือชื่อรํวมกัน พร๎อมประทับตรา
ส าคัญของบริษัทฯ เม่ือวันที่ 3 กันยายน 2562 
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ค. จัดให๎มีการท างบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ณ วันส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ
บริษัทฯ ซึ่งผ๎ูสอบบัญชีรับอนุญาตได๎ตรวจสอบแล๎ว และน าเสนอตํอท่ีประชุมผ๎ูถือหุ๎นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 

ง. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอ านาจให๎กรรมการทํานหนึ่ง หรือหลายทําน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยํางหนึ่ง
อยํางใดแทนคณะกรรมการบริษัทได๎ โดยอยูํภายใต๎การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอ านาจ
เพื่อให๎บุคคลดังกลําวมอี านาจตามที่คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแก๎ไขบุคคลที่ได๎รับมอบอ านาจหรือ
อ านาจนั้น ๆ ได๎เมื่อเห็นสมควร 
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอ านาจให๎ผ๎ูอ านวยการมีอ านาจหน๎าที่ในการปฏิบัติงานตําง ๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน๎าที่ของผ๎ูอ านวยการ ซึ่งการมอบอ านาจนั้น ต๎องไมํมีลักษณะ
เป็นการมอบอ านาจที่ท าให๎ผ๎ูอ านวยการสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย๎ง
มีสํวนได๎สํวนเสียหรือมีความขัดแย๎งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยํอย (ถ๎ามี) ยกเว๎นเป็นการอนุมัติ
รายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว๎แล๎ว 

จ. ก าหนดนโยบาย แนวทาง แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมก ากับดูแลการบริหารและการจัดการของ
ผ๎ูอ านวยการให๎เป็นไปตามนโยบายที่ได๎รับมอบหมาย เว๎นแตํในเรื่องดังตํอไปนี้ คณะกรรมการบริษัทต๎องได๎รับมติ
อนุมัติจากที่ประชุมผ๎ูถือหุ๎นกํอนการด าเนินการ อันได๎แกํ เรื่องที่กฎหมายก าหนดให๎ต๎องได๎รับมติอนุมัติจากที่
ประชุมผ๎ูถือหุ๎น เชํน การเพิ่มทุน การลดทุน การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางสํวนที่ส าคัญให๎แกํ
บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทฯ การแก๎ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือ
ข๎อบังคับ เป็นต๎น 
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีขอบเขตหน๎าที่ในการก ากับดูแลให๎บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วยบริษัท
มหาชนจ ากัด กฎหมายวําด๎วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข๎อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย 
เชํน การท ารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได๎มาหรือจ าหนํายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส าคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แหํงประเทศไทย เป็นต๎น และกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

ฉ. พิจารณาโครงสร๎างการบริหารงาน แตํงตั้งผ๎ูอ านวยการและคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม 
ช. ติดตามผลการด าเนินงานให๎เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยํางตํอเนื่อง 
ซ. กรรมการจะต๎องไมํประกอบกิจการอันมีสภาพอยํางเดียวกันและเป็นการแขงํขันกับกจิการของบริษัทฯ หรือเข๎าเป็น

หุ๎นสํวนในห๎างหุ๎นสํวนสามัญ หรือเป็นหุ๎นสํวนไมํจ ากัดความรับผิดในห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด หรือเป็นกรรมการของ
บริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยํางเดียวกัน และเป็นการแขํงขันกับกิจการของบริษัทฯ 
ไมํวําจะท าเพื่อประโยชน์ตน หรือเพื่อประโยชน์ผ๎ูอื่น เว๎นแตํจะได๎แจ๎งให๎ที่ประชุมผ๎ูถื อหุ๎นทราบกํอนที่จะมีมติ
แตํงตั้ง 

ฌ. กรรมการต๎องแจ๎งให๎บริษัทฯ ทราบโดยไมํชักช๎า หากมีสํวนได๎เสียไมํวําโดยตรงหรือโดยอ๎อมในสัญญาที่บริษัทฯ ท า
ขึ้นหรือถือห๎ุนหรือห๎ุนกู๎เพิ่มขึ้น หรือลดลง ไมํวํากับในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ 
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การพัฒนาความรู้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
บริษัทฯ มุํงเน๎นสํงเสริมการพัฒนาความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติงานอยํางตํอเนื่องแกํคณะกรรมการบริษัท 

ผ๎ูบริหาร เลขานุการบริษัท และบุคลากร โดยในสํวนของคณะกรรมการบริษัท ได๎สํงเสริมให๎เข๎าอบรมหรือเข๎ารํวมในหลักสูตรที่
เกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติหน๎าที่กรรมการ หรือกิจกรรมสัมมนาที่หนํวยงานดังตํอไปนี้จัดขึ้น เชํน สมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย เป็นต๎น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู๎ ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน๎าที่
กรรมการบริษัท ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

ในปีที่ผํานมา ผศ. ดร. ปัญญา อิสระวรวาณิช ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได๎เข๎า
รํวมสัมมนาทั้งหมด 4 ครั้ง ในหัวข๎อดังตํอไปนี้  

      1. ข๎อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีวําด๎วยจรรยาบรรณของผู๎ประกอบวิชาชีพบัญชี ปี 2561  
      2. การสัมมนาและการพัฒนาครูผ๎ูสอน หลักสูตรวิชาการบัญชี ปี 2562 
      3. โอกาสสุดท๎ายปรับปรุงบัญชีให๎ถูกต๎องกับสิทธิประโยชน์จากกรมสรรพากร 
      4. สัมมนาวิชาการเพื่อร าลึกและเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ครั้งที่ 3 เรื่องปฏิรูปความ

เชื่อมั่นวิชาชีพบัญชี (Reinventing Confidence in  Accounting Profession) 
 

ซึ่งเป็นหัวข๎อที่เพิ่มพูนความรู๎ทางด๎านบัญชีและการเงิน 
 

เลขานุการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทได๎แตํงตั้งให๎ นางดารณี ทับแกํน ด ารงต าแหนํงเลขานุการบริษัท ตั้งแตํวันที่ 14 กันยายน 2561 

เพื่อท าหน๎าที่ดูแลและจัดการการประชุมของคณะกรรมการบริษัท การประชุมผ๎ูถือหุ๎น รวมทั้งจัดท าและเก็บรักษา ทะเบียน
กรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมผ๎ูถือหุ๎น รายงานการ
ประชุมผ๎ูถือหุ๎น รายงานประจ าปี และจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายก าหนด เชํน รายงานการมีสํวนได๎เสียที่รายงานโดยกรรมการ
บริษัทฯ หรือผ๎ูบริหาร เป็นต๎น นอกจากนี้ ยังชํวยให๎ค าแนะน าแกํคณะกรรมการบริษัทและผ๎ูบริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ตําง ๆ  ที่
เกี่ยวข๎องกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย และการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท 
 

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทมีดังนี้ 
1.  ให๎ค าแนะน าเบื้องต๎นแกํคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับข๎อกฎหมาย ระเบียบ และข๎อบังคับตําง ๆ ของบริษัทฯ และ

ติดตามให๎มีการปฏิบัติตามอยํางถูกต๎อง และรายงานการเปล่ียนแปลงที่มีสาระส าคัญตํอกรรมการบริษัทฯ 
2.  จัดท าหนังสือเชิญประชุมผ๎ูถือหุ๎น และหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมถึงจัดการประชุมผ๎ูถือหุ๎น และ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทให๎เป็นไปตามกฎหมาย 
3.  บันทึกรายงานการประชุมผ๎ูถือหุ๎นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให๎มีการปฏิบัติตามมติที่

ประชุมดังกลําว 
4.  จัดท าและเก็บรักษาเอกสารตามที่กฎหมายก าหนด เชํน ทะเบียนกรรมการ รายงานการมีสํวนได๎เสียที่รายงานโดย

กรรมการบริษัทฯ หรือผ๎ูบริหาร เป็นต๎น 
5.  ดูแลให๎มีการเปิดเผยข๎อมูลและรายงานสารสนเทศของบริษัทฯ ในสํวนที่รับผิดชอบตํอหนํวยงานที่มีหน๎าที่ก ากับ

ดูแลบริษัทฯ 
6.  ติดตํอและส่ือสารกับผ๎ูถือหุ๎น 
7.  ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท 
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8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ข๎อมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด๎วยกรรมการ 5 ทําน ดังนี ้

1. นายไกรศักดิ์   ขัดค า  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 ซึ่งปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาการ
บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นผ๎ูสอบบัญชีรับอนุญาตแหํงประเทศไทย และ นายชัยฤกษ์ วิริยะรัตนพร ซึ่งเคยเป็นที่
ปรึกษาด๎านบัญชี และภาษีอากร ของบริษัท ไอ.จี.เอส. จ ากัด (มหาชน) เป็นผ๎ูมีความรู๎และประสบการณ์ทางด๎านบัญชีหรือ
การเงิน จ านวน 2 ทําน 
 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกให๎ นายอรรถพงศ์ ทิพย์อักษร ด ารงต าแหนํงเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อท าหน๎าที่ดูแลและจัดการชํวยเหลือการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม 
การจัดเตรียมวาระการประชุม น าสํงเอกสารประกอบการประชุมและบันทึกรายงานการประชุม 

 
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 ข๎อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

ง. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตํงตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน๎าที่ผ๎ูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ
คําตอบแทนของผ๎ูสอบบัญชี รวมทั้งเข๎ารํวมประชุมกับผ๎ูสอบบัญชีโดยไมํมีฝ่ายจัดการเข๎ารํวมประชุมด๎วยอยําง
น๎อยปีละ 1 ครั้ง 

จ. พิจารณาการเปิดเผยข๎อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย๎งทาง
ผลประโยชน์ให๎มีความถูกต๎องและครบถ๎วนให๎เป็นไปตามกฎหมายและข๎อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ 
เพื่อให๎มั่นใจวํารายการดังกลําวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดตํอบริษัทฯ 
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ฉ. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด๎วย เชํน ทบทวน
นโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเส่ียง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของ
ผ๎ูบริหาร ทบทวนรํวมกับผ๎ูบริหารบริษัทฯ ในรายงานส าคัญที่ต๎องเสนอสาธารณชนตามที่กฎหมายก าหนด ได๎แกํ 
บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต๎น 

ช. ด าเนินการจัดท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว๎ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่ง
รายงานดังกลําวต๎องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกลําวควรประกอบด๎วยข๎อมูลดังตํอไปน้ี 

„ ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต๎อง ครบถ๎วน เป็นที่เชื่อถือได๎ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
„ ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 
„ ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผ๎ูสอบบัญชีของบริษัทฯ 
„ ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข๎อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
„ ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย๎งทางผลประโยชน์ 
„ จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข๎ารํวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตํละทําน 
„ รายงานอื่นใดที่เห็นวําผ๎ูถือหุ๎นและผ๎ูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต๎ขอบเขตหน๎าที่และความรับผิดชอบที่
ได๎รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ซ. รายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให๎คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ าอยํางน๎อยไตรมา
สละหน่ึงครั้ง 

ฌ. รํวมให๎ความเห็นในการพิจารณาผลงาน การแตํงตั้ง การถอดถอน และการก าหนดคําตอบแทนของผ๎ูตรวจสอบ
ภายใน 
 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ 
 

โดยก าหนดวาระการด ารงต าแหนํงของกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ดังตํอไปนี้ 
„ ประธานกรรมการตรวจสอบ 2 ปี 
„ กรรมการตรวจสอบ 2 ปี 

ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการด ารงต าแหนํงแล๎ว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ๎นจากต าแหนํงตาม
วาระอาจได๎รับการแตํงตั้งให๎กลับเข๎าด ารงต าแหนํงได๎อีก 
 

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบและกระบวนการสรรหา 
 

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผ๎ูแตํงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอยํางน๎อย 3 ทําน ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายวําด๎วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข๎อบังคับ หรือระเบียบของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ก าหนด ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบอยํางน๎อย 1 ทําน ต๎องเป็นผ๎ูมีความรู๎ด๎านการบัญชีหรือการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอท่ีจะ
สอบทานความนําเชื่อถือของงบการเงิน โดยแตํละทํานจะมีวาระการด ารงต าแหนํงคราวละ 2 ปี โดยกรรมการตรวจสอบต๎องมี
คุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ ดังนี้ 
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ก. ถือหุ๎นไมํเกินร๎อยละ 1 ของจ านวนหุ๎นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญํ บริษัทยํอย บริษัทรํวม ผ๎ูถือหุ๎น
รายใหญํ หรือผ๎ูมีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้  ให๎นับรวมการถือหุ๎นของผ๎ูที่เกี่ยวข๎องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ 
ด๎วย 

ข. ไมํเป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสํวนรํวมในการบริหารของบริษัทฯ ไมํเป็นลูกจ๎าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได๎เงินเดือน
ประจ า หรือผ๎ูมีอ านาจควบคุมบริษัทฯ บริษัทใหญํ บริษัทยํอย บริษัทรํวม บริษัทยํอยล าดับเดียวกัน ผ๎ูถือหุ๎นรายใหญํ 
หรือของผ๎ูมีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว๎นแตํจะได๎พ๎นจากการมีลักษณะดังกลําวมาแล๎วไมํน๎อยกวํา 2 ปี ทั้งนี้  
ลักษณะต๎องห๎ามดังกลําวไมํรวมถึงกรณีที่กรรมการตรวจสอบเคยเป็นข๎าราชการ หรือที่ปรึกษาของสํวนราชการซึ่งเป็น
ผ๎ูถือหุ๎นรายใหญํ หรือผ๎ูมีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ 

ค. ไมํเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คูํ
สมรส พี่น๎อง บุตร รวมทั้งคูํสมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผ๎ูบริหาร ผ๎ูถือหุ๎นรายใหญํ ผ๎ูมีอ านาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได๎รับการเสนอให๎เป็นกรรมการ ผ๎ูบริหาร หรือผ๎ูมีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยํอย 

ง. ไมํมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญํ บริษัทยํอย บริษัทรํวม ผ๎ูถือหุ๎นรายใหญํ หรือ ผ๎ูมีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช๎วิจารณญาณอยํางอิสระ รวมทั้งไมํเป็นหรือเคยเป็นผ๎ูถือ
หุ๎นที่มีนัย หรือผ๎ูมีอ านาจควบคุมของผ๎ูที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญํ บริษัทยํอย บริษัทรํวม ผ๎ูถือ
หุ๎นรายใหญํหรือผ๎ูมีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว๎นแตํจะได๎พ๎นจากการมีลักษณะดังกลําวมาแล๎วไมํน๎อยกวํา 2 ปี 
 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค๎าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เชําหรือให๎เชําอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให๎หรือรับความชํวยเหลือทางการเงิน ด๎วย
การรับหรือให๎กู๎ยืม ค้ าประกัน การให๎สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผล
ให๎บริษัทฯ หรือคูํสัญญามีภาระหนี้ที่ต๎องช าระตํออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแตํร๎อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ 
หรือตั้งแตํ 20,000,000 บาทขึ้นไป แล๎วแตํจ านวนใดจะต่ ากวํา ท้ังนี้ การค านวณภาระหนี้ดังกลําวให๎เป็นไปตามวิธีการ
ค านวณมูลคําของรายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนวาํดว๎ยหลักเกณฑใ์นการท ารายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แตํในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลําว ให๎นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวําง 1 ปีกํอนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 
 ค าวํา “ผ๎ูถือหุ๎นที่มีนัย” ตามวรรคหนึ่ง หมายความวํา ผ๎ูถือหุ๎นในกิจการใดเกินกวําร๎อยละ 10 ของจ านวนหุ๎นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการน้ัน และการถือหุ๎นดังกลําวให๎นับรวมหุ๎นท่ีถือโดยผู๎ท่ีเกี่ยวข๎องด๎วย 

จ. ไมํเป็นหรือเคยเป็นผ๎ูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญํ บริษัทยํอย บริษัทรํวม ผ๎ูถือหุ๎นรายใหญํ หรือผ๎ูมีอ านาจควบคุม
ของบริษัทฯ และไมํเป็นผ๎ูถือหุ๎นที่มีนัย ผ๎ูมีอ านาจควบคุม หรือหุ๎นสํวนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ๎ูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญํ บริษัทยํอย บริษัทรํวม ผ๎ูถือหุ๎นรายใหญํ หรือผ๎ูมีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยูํ เว๎นแตํจะได๎
พ๎นจากการมีลักษณะดังกลําวมาแล๎วไมํน๎อยกวํา 2 ปี 
 ค าวํา “หุ๎นสํวน” ตามวรรคหนึ่ง หมายความวํา บุคคลที่ได๎รับมอบหมายจากส านักงานสอบบัญชี ให๎เป็นผ๎ูลง
ลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี ในนามของนิติบุคคลนั้น 
 ค าวํา “ผ๎ูถือหุ๎นที่มีนัย” ตามวรรคหนึ่ง หมายความวํา ผ๎ูถือหุ๎นในกิจการใดเกินกวําร๎อยละ 10 ของจ านวนหุ๎นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการน้ัน และการถือหุ๎นดังกลําวให๎นับรวมหุ๎นท่ีถือโดยผู๎ท่ีเกี่ยวข๎องด๎วย 

ฉ. ไมํเป็นหรือเคยเป็นผ๎ูให๎บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให๎บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 
ซึ่งได๎รับคําบริการเกินกวํา 2,000,000 บาทตํอปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญํ บริษัทยํอย บริษัทรํวม ผ๎ูถือหุ๎นรายใหญํ หรือผ๎ู
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มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไมํเป็นผ๎ูถือหุ๎นที่มีนัย ผ๎ูมีอ านาจควบคุม หรือหุ๎นสํวนของผ๎ูให๎บริการทางวิชาชีพนั้น
ด๎วย เว๎นแตํจะได๎พ๎นจากการมีลักษณะดังกลําวมาแล๎วไมํน๎อยกวํา 2 ปี 

ค าวํา “หุ๎นสํวน” ตามวรรคหนึ่ง หมายความวํา บุคคลที่ได๎รับมอบหมายจากผ๎ูให๎บริการทางวิชาชีพ ให๎เป็นผ๎ูลง
ลายมือชื่อในรายงานการให๎บริการทางวิชาชีพ ในนามของนิติบุคคลนั้น 

ค าวํา “ผ๎ูถือหุ๎นที่มีนัย” ตามวรรคหนึ่ง หมายความวํา ผ๎ูถือหุ๎นในกิจการใดเกินกวําร๎อยละ 10 ของจ านวนหุ๎นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการน้ัน และการถือหุ๎นดังกลําวให๎นับรวมหุ๎นท่ีถือโดยผู๎ท่ีเกี่ยวข๎องด๎วย 

ช. ไมํเป็นกรรมการท่ีได๎รับการแตํงตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผ๎ูถือหุ๎นรายใหญํ หรือผ๎ูถือหุ๎นซึ่งเป็นผ๎ูที่
เกี่ยวข๎องกับผ๎ูถือหุ๎นรายใหญํ 

ซ. ไมํประกอบกิจการที่มีสภาพอยํางเดียวกันและเป็นการแขํงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยํอย หรือไมํเป็น
หุ๎นสํวนท่ีมีนัยในห๎างหุ๎นสํวน หรือเป็นกรรมการท่ีมีสํวนรํวมบริหารงาน ลูกจ๎าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุ๎นเกินร๎อยละ 1 ของจ านวนหุ๎นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยําง
เดียวกันและเป็นการแขํงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยํอย 

ฌ. ไมํมีลักษณะอื่นใดที่ท าให๎ไมํสามารถให๎ความเห็นอยํางอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ 
 

ทั้งนี ้กรรมการตรวจสอบ จะต๎องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมนอกเหนือจากคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี ้
ก. ไมํเป็นกรรมการที่ได๎รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให๎ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญํ 

บริษัทยํอย บริษัทรํวม บริษัทยํอยล าดับเดียวกัน ผ๎ูถือหุ๎นรายใหญํ หรือผ๎ูมีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไมํเป็น
กรรมการของบริษัทใหญํ บริษัทยํอย หรือบริษัทยํอยล าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทที่มีหุ๎นจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แหํงประเทศไทย 

ข. เป็นผ๎ูมีความรู๎ความสามารถและประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถท าหน๎าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ 
กรรมการตรวจสอบอยํางน๎อย 1 ทํานมีความรู๎และประสบการณ์ที่เพียงพอในการสอบทานความนําเชื่อถือของงบ
การเงิน 

ค. สามารถแสดงความเห็น และให๎ข๎อแนะน าตํอรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในจากฝ่ายตรวจสอบภายในหรือ
ผ๎ูให๎บริการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

 

8.3 ผู้บริหาร 
 

 ข๎อมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 คณะผู๎บริหารของบริษัทฯ ประกอบด๎วย ผ๎ูบริหารจ านวน 11 ทําน ดังนี้ 
1. นายจตุพร    สิหนาทกถากุล  ประธานกรรมการ 
2. นพ. เจริญ    มีนสุข   ประธานฝ่ายแพทย์ 
3. ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. ชัยพร  ภัทราคม   ผ๎ูอ านวยการแพทย์ และผ๎ูอ านวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ 
4. นพ. วีระชัย    พึ่งรัศมี  รองผู๎อ านวยการแพทย์ 
5. นางน้ าเพ็ชร    สรัคคานนท์  รองผู๎อ านวยการแพทย์ งานพยาบาล 
6. นางชฎารัตน์    ศิริวัฒน์  รองผู๎อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ 
7. นพ. บรรเจิด   บาลมงคล รองผู๎อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ (บริหารคุณภาพ) 
8. นางสาวมาลี    บุญลีชัย   รองผู๎อ านวยการบริหารอาวุโส สายงานสนับสนุน และ 

รองผู๎อ านวยการบริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ 
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9. นางดารณี    ทับแกํน   รองผู๎อ านวยการบริหาร สายงานบัญชีและการเงิน 
10. นายพงษ์ศักดิ์    เตชะสถิระกุล ผ๎ูชํวยผู๎อ านวยการแพทย์ งานสนับสนุนแพทย์ 
11. นางสาวสุรัญชนา  ตันพลีรัตน ์ ผ๎ูชํวยผู๎อ านวยการบริหาร ฝ่ายบริการสํวนหน๎า 
 
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ  
 

ประธานกรรมการมีขอบเขต หน๎าที่ และความรับผิดชอบ ดังตํอไปนี้ 
ก. รํวมพิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจ าปี ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ กํอนที่จะน าเสนอให๎คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนุมัติ 
ข. อนุมัติการจัดซื้อจัดจ๎างในวงเงินไมํเกิน 10,000,000 บาทตํอครั้ง 

ทั้งนี้ อ านาจของประธานกรรมการจะไมํรวมถึงอ านาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย๎ง หรือรายการใดที่
ประธานกรรมการ หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับประธานกรรมการมีสํวนได๎สํวนเสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย๎งกับ
บริษัทฯ หรือบริษัทยํอย (ถ๎ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลําว
จะต๎องเสนอตํอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผ๎ูถือหุ๎น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลําว ตามข๎อบังคับของ
บริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข๎องก าหนด เว๎นแตํเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการด าเนินธุรกรรมการค๎าปกติทั่วไปของ
บริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดกรอบการพิจารณาไว๎ชัดเจนแล๎ว 
 
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานฝ่ายแพทย์ 
 

ประธานฝ่ายแพทย์มีอ านาจ หน๎าที่ และความรับผิดชอบให๎ค าปรึกษา ค าแนะน าแกํแพทย์ ก าหนดนโยบายด๎าน
การแพทย์ ดังตํอไปนี ้

ก. ก ากับดูแลนโยบายด๎านการแพทย์ของบริษัทฯ ให๎เป็นไปตามกฎระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข 
ข. เป็นที่ปรึกษาให๎ค าแนะน าเพื่อให๎แพทย์ประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

ทั้งนี้ อ านาจของประธานฝ่ายแพทย์จะไมํรวมถึงอ านาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย๎ง หรือรายการใดที่
ประธานฝ่ายแพทย์ หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับประธานฝ่ายแพทย์มีสํวนได๎เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย๎งกับ
บริษัทฯ หรือบริษัทยํอย (ถ๎ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลําว
จะต๎องเสนอตํอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผ๎ูถือหุ๎นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลําวตามที่ข๎อบังคับของ
บริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข๎องก าหนด เว๎นแตํเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการด าเนินการธุรกรรมการค๎าปกติทั่วไป
ของบริษัทฯ ท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนดกรอบการพิจารณาไว๎ชัดเจนแล๎ว 
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ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้อ านวยการแพทย์ 
 

ผ๎ูอ านวยการแพทย์มีอ านาจ หน๎าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการด าเนินงานตามปกติธุระ
ด๎านแพทย์ ดังตํอไปน้ี 

ก. ควบคุมดูแลการให๎บริการรักษาพยาบาล รวมถึงการบริหารงานประจ าวันของแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร  
และบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ ให๎เป็นไปตามกฎระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข แพทยสภา ทันตแพทยสภา สภา
การพยาบาล เภสัชสภา เป็นต๎น 

ข. ด าเนินการหรือปฏิบัติงานให๎เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ได๎รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
ค. พิจารณาคัดเลือกบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู๎ ความช านาญมารํวมงานกับโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 
ง. ควบคุมดูแลการพิจารณาคัดเลือกยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข๎องทางการแพทย์ 
จ. รํวมกับผ๎ูอ านวยการตามสายงานพิจารณาเงินเดือน เงินคําตอบแทน ซึ่งได๎รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให๎แกํ

บุคลากรของบริษัทฯ หรือบุคคลใด ๆ ที่กระท ากิจการให๎บริษัทฯ 
ฉ. ควบคุมดูแลการรักษามาตรฐานของการให๎บริการให๎มีคุณภาพ ซึ่งรับรองโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

(องค์การมหาชน) 
ทั้งนี้ อ านาจของผู๎อ านวยการแพทย์จะไมํรวมถึงอ านาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย๎ง หรือรายการใดที่

ผ๎ูอ านวยการแพทย์ หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผ๎ูอ านวยการแพทย์มีสํวนได๎เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย๎งกับ
บริษัทฯ หรือบริษัทยํอย (ถ๎ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลําว
จะต๎องเสนอตํอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผ๎ูถือหุ๎นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลําวตามที่ข๎อบังคับของ
บริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข๎องก าหนด เว๎นแตํเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการด าเนินการธุรกรรมการค๎าปกติทั่วไป
ของบริษัทฯ ท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนดกรอบการพิจารณาไว๎ชัดเจนแล๎ว 
 
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ 

 

ผ๎ูอ านวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษมีอ านาจ หน๎าที่ และความรับผิดชอบงานด๎านการพัฒนาคุณภาพทั้งหมดใน
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ดังตํอไปนี้ 

ก. ดูแลรับผิดชอบงานด๎านพัฒนาคุณภาพท้ังหมดในโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 
ข. ดูแลรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงด๎านการบริการตรวจรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลไทยนครินทร์ทั้งหมด 
ค. ด าเนินการ หรือปฏิบัติงานให๎เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได๎รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
ง. รํวมกับผ๎ูอ านวยการตามสายงานพิจารณาเงินเดือน เงินคําตอบแทน ซึ่งได๎รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให๎แกํ

บุคลากรของบริษัทฯ หรือบุคคลใด ๆ ที่กระท ากิจการให๎บริษัทฯ 
จ. ควบคุมการรักษามาตรฐานของการให๎บริการให๎มีคุณภาพซึ่งรับรองโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

(องค์การมหาชน) 
ทั้งนี้ อ านาจของผ๎ูอ านวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ จะไมํรวมถึงอ านาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย๎ง 

หรือรายการใดที่ผ๎ูอ านวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษ หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผ๎ูอ านวยการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษมีสํวนได๎เสีย  
หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย๎งกับบริษัทฯ หรือบริษัทยํอย (ถ๎ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย 
ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลําวจะต๎องเสนอตํอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผ๎ูถือหุ๎นเพื่อพิจารณาและ
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อนุมัติรายการดังกลําวตามที่ข๎อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข๎องก าหนด เว๎นแตํเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะ
การด าเนินธุรกรรมการค๎าปกติทั่วไปของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดกรอบการพิจารณาไว๎ชัดเจนแล๎ว 
 
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้อ านวยการบริหาร 

 

ผ๎ูอ านวยการบริหารมีอ านาจหน๎าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการด าเนินงานตามปกติธุระ
และงานบริหารของบริษัทฯ ดังตํอไปนี้ 

ก. ควบคุมดูแลการด าเนินกิจการ และบริหารงานประจ าวันของบริษัทฯ 
ข. ด าเนินการหรือปฏิบัติงานให๎เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได๎รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
ค. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจ าปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอกํอนที่จะน าเสนอให๎คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให๎รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปล่ียนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจํายประจ าปีใน
ระหวํางที่ไมํมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเฉพาะกรณีเรํงดํวน และให๎น าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในที่
ประชุมคราวตํอไป 

ง. อนุมัติการจัดซื้อจัดจ๎างในวงเงินไมํเกิน 300,000 บาทตํอครั้ง 
จ. รํวมกับผ๎ูอ านวยการตามสายงานพิจารณาเงินเดือน เงินคําตอบแทน ซึ่งได๎รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให๎แกํ

บุคลากรของบริษัทฯ หรือบุคคลใด ๆ ที่กระท ากิจการให๎บริษัทฯ 
ฉ. เป็นผ๎ูรับมอบอ านาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข๎อบังคับ นโยบาย  

ระเบียบ ข๎อก าหนด ค าส่ัง มติที่ประชุมผ๎ูถือหุ๎น หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกประการ 
ทั้งนี้ อ านาจของผู๎อ านวยการบริหาร จะไมํรวมถึงอ านาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย๎ง หรือรายการใดที่

ผ๎ูอ านวยการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผ๎ูอ านวยการบริหารมีสํวนได๎เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย๎งกับ
บริษัทฯ หรือบริษัทยํอย (ถ๎ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกลําว
จะต๎องเสนอตํอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผ๎ูถือหุ๎นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกลําวตามที่ข๎อบังคับของ
บริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข๎องก าหนด เว๎นแตํเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการด าเนินธุรกรรมการค๎าปกติทั่วไปของ
บริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดกรอบการพิจารณาไว๎ชัดเจนแล๎ว 

นอกจากนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเพิ่มอ านาจรองผู๎อ านวยการบริหารให๎มีอ านาจอนุมัติการจัดซื้อ จัดจ๎าง
ในวงเงินไมํเกิน 300,000 บาทตํอครั้ง เชํนเดียวกับผ๎ูอ านวยการบริหาร ทั้งนี้ การเพิ่มอ านาจดังกลําวจะไมํรวมถึงอ านาจในการ
อนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย๎ง หรือรายการใดที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับรองผ๎ูอ านวยการบริหารมีสํวนได๎เสียหรือ
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย๎งกับบริษัทฯ หรือบริษัทยํอย (ถ๎ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย ซึ่ง
การอนุมัติรายการในลักษณะดังกลําวจะต๎องเสนอตํอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผ๎ูถือหุ๎น เพื่อพิจารณาและ
อนุมัติรายการดังกลําวตามที่ข๎อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข๎องก าหนด เว๎นแตํเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะ
การด าเนินธุรกรรมการค๎าปกติทั่วไปของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดกรอบการพิจารณาไว๎ชัดเจนแล๎ว 
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8.4 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
การคัดเลือกบุคคลที่จะเข๎าด ารงต าแหนํงเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะต๎องผํานที่ประชุมผ๎ูถือหุ๎นเป็นผ๎ูแตํงตั้ง โดยใช๎

เสียงข๎างมากโดยมิได๎ผํานขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา อยํ างไรก็ตาม ผ๎ูที่ได๎รับการคัดเลือกจะต๎องมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 โดยพิจารณาจากผู๎ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญใน
สาขาอาชีพซึ่งเป็นประโยชน์ตํอการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีภาวะความเป็นผ๎ูน า วิสัยทัศน์กว๎างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม 
ประวัติการท างานท่ีโปรํงใส และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยํางเป็นอิสระเป็นส าคัญ 

ในการสรรหาผู๎บริหาร บริษัทฯ มีคณะอนุกรรมการซึ่งประกอบไปด๎วยผู๎บริหารจากทั้งฝ่ายแพทย์ ฝ่ายการพยาบาล ฝ่าย
บริหาร รํวมพิจารณาคุณสมบัติและสัมภาษณ์เพื่อประเมินความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมกับมีมาตรการ
พิจารณาก าหนดผลตอบแทนผ๎ูบริหารตามหน๎าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ โดยใช๎ข๎อมูลผลตอบแทนของอุตสาหกรรม
เดียวกันและมีขนาดใกล๎เคียงกัน 
 
8.5 การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายการด ารงต าแหนํงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นไว๎ ดังนี ้
นโยบายการด ารงต าแหนํงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการ  
1) คณะกรรมการบริษัท ได๎ก าหนดให๎กรรมการแตํละทํานสามารถด ารงต าแหนํงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได๎  

โดยเมื่อรวมแล๎วไมํเกินจ านวน 3 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี ้เพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพในการท าหน๎าที่ และให๎กรรมการสามารถอุทิศ
เวลาในการปฏิบัติหน๎าที่กรรมการของบริษัทฯ ได๎อยํางเต็มที่  

2) กรรมการไมํควรรับเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่กํอให๎เกิดความขัดแย๎งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ  และ
การปฏิบัติหน๎าที่กรรมการ 
 
8.6 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ส าหรับกรรมการที่เข้ารับต าแหน่งใหม่  

บริษัทฯ ได๎จัดให๎มีการปฐมนิเทศกรรมการใหมํที่เพิ่งเข๎ารับต าแหนํงทุกครั้ง โดยมอบหมายให๎เลขานุการบริษัท เป็นผ๎ูน า
เสนอเอกสารและข๎อมูลท่ีเป็นประโยชน์ตํอการปฏิบัติหน๎าที่ของกรรมการใหมํ เพื่อให๎กรรมการใหมํได๎รับทราบ นโยบายธุรกิจของ
บริษัทฯ รวมทั้งข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง เชํน โครงสร๎างองค์กร ผ๎ูถือหุ๎น ผลการด าเนินงาน ข๎อมูลระบบตําง ๆ ที่ใช๎งานภายใน รวมทั้ง
กฎหมาย กฎเกณฑ์ตําง ๆ พร๎อมทั้งสํงมอบคูํมือส าหรับกรรมการ ซึ่งเป็นข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับการเป็นกรรมการ ให๎กับ
กรรมการใหมํ ทั้งนี้ คูํมือกรรมการ ประกอบด๎วย 
1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
2. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
3. ใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท 
4. หนังสือรับรองบริษัท 
5. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 
6. ข๎อบังคับของบริษัทฯ 
7. คูํมือการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 
8. คูํมือกรรมการบริษัทจดทะเบียน  

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ ไมํมีกรรมการเข๎าใหมํ 
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8.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
บริษัทฯ ได๎จํายคําตอบแทนกรรมการและผ๎ูบริหาร รวมทั้งคําตอบแทนอื่น ๆ ส าหรับปีที่ส้ินสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 
ดังตํอไปนี ้

ก. คําตอบแทนรวมของกรรมการบริษัท ในรูปแบบคําเบี้ยประชุมและสวัสดิการ ดังนี ้

 
 

คําตอบแทนกรรมการ คือ คําตอบแทนที่จํายให๎แกํกรรมการของบริษัทฯ โดยไมํรวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่
เกี่ยวข๎องที่จํายให๎แกํผ๎ูบริหาร และคําตอบแทนกรรมการดังกลําวได๎รับอนุมัติจากที่ประชุมผ๎ูถือหุ๎นแล๎ว 

ส าหรับสวัสดิการการรักษาพยาบาลของกรรมการและครอบครัวจ านวน 800,000 บาทตํอปีตํอทํานนั้น ในปี 2562 
สวัสดิการดังกลําวถูกใช๎ไปคิดเป็นเงิน 4,249,528 บาท ปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข๎อ 6 ทั้งนี้ กรณีใช๎สิทธิ
สวัสดิการเกินวงเงินดังกลําว บริษัทฯ จะด าเนินการเรียกเก็บตามขั้นตอนตํอไป 

ข. คําตอบแทนของกรรมการบริหารและผ๎ูบริหาร 
คําตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผ๎ูบริหารของบริษัทฯ ประจ า ปี 2562 คิดเป็นเงิน 39.36 ล๎านบาทโดยที่

คําตอบแทนดังกลําวรวมถึงเงินเดือน คําธรรมเนียมแพทย์ และผลประโยชน์ท่ีเกี่ยวข๎องของกรรมการบริหารและผ๎ูบริหาร 
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8.8 บุคลากร  
บริษัทฯ ได๎ก าหนดคําตอบแทนให๎แกํบุคลากรตามหน๎าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน โดยได๎ก าหนดนโยบาย

ให๎มีการพิจารณาปรับปรุงการจํายคําตอบแทน และการจํายคําตอบแทนพิเศษตามความเหมาะสมและเป็นธรรม ให๎สอดคล๎อง

กับปัจจัยตําง ๆ ทั้งด๎านเศรษฐกิจ คําครองชีพ และผลตอบแทนมาตรฐานของกลํุมธุรกิจประเภทเดียวกัน ตลอดจนผล

ประกอบการของบริษัทฯ  และพิจารณาจากการประเมินผลการท างานควบคูํกันไปทุกปี 

นอกจากการก าหนดคําตอบแทนที่เหมาะสมแล๎ว บริษัทฯ ยังมีสวัสดิการการรักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่น ๆ ได๎แกํ 

กองทุนประกันสังคม กองทุนส ารองเล้ียงชีพ สวัสดิการเครื่องแบบบุคลากร สวัสดิการงานมงคลสมรส สวัสดิการงานฌาปนกิจ 

สวัสดิการเงินชํวยเหลือกรณีทุพพลภาพหรือเสียชีวิต การตรวจสุขภาพประจ าปี การรับวัคซีนป้องกันโรคไข๎หวัดใหญํ รวมถึงสิทธิ

พิเศษแกํบุคคลในครอบครัวของบุคลากรในการเข๎ารับการรักษาพยาบาล เป็นต๎น 

ข๎อมูลบุคลากร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯ มีบุคลากรประจ า 1,183 คน และบุคลากรชั่วคราว 125 คน รวม
ทั้งสิ้น 1,308 คน โดยมีคําใช๎จํายเกี่ยวกับเงินเดือน คําตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดของบุคลากร ส าหรับปี 2562 ดังนี ้
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9.  การก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ ให๎ความส าคัญกับการด าเนินงานภายใต๎หลักธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษัทได๎ปฏิบัติตามแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย ก าหนดไว๎ในข๎อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการ
บริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice for Directors of Listed Companies) 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงบทบาท หน๎าที ่และความรับผิดชอบภายใต๎หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อวํา
การก ากับดูแลกิจการที่ดีท าให๎บริษัทฯ มีระบบการก ากับดูแลการด าเนินงานที่โปรํงใส มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบตํอสังคม 
รวมถึงชํวยก าหนดโครงสร๎างและสร๎างความสัมพันธ์ท่ีดีระหวํางคณะกรรมการบริษัท ผ๎ูบริหาร ผ๎ูถือหุ๎น ผ๎ูลงทุน และผ๎ูที่เกี่ยวข๎อง
ทุกฝ่าย เพื่อให๎ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอยํางมีประสิทธิภาพ ตํอเนื่อง และมั่นคง ดังนั้น บริษัทฯ จึงน าหลักการการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีมาเป็นแนวทางในการด าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์แกํบริษัทฯ และเป็นการเสริมสร๎างความโปรํงใสของบริษัท
ฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการอันจะสร๎างความเชื่อมั่นให๎เกิดขึ้นแกํผ๎ูถือหุ๎น ผ๎ูลงทุน และผ๎ูที่เกี่ยวข๎องทุกฝ่าย  

หลักการก ากับดูแลกิจการมีแนวทางครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด 5 หมวด ดังตํอไปนี้ หมวด 1 สิทธิของผ๎ูถือหุ๎น หมวด 2 
การปฏิบัติตํอผ๎ูถือหุ๎นอยํางเทําเทียมกัน หมวด 3 บทบาทของบริษัทตํอผ๎ูมีสํวนได๎เสีย หมวด 4 การเปิดเผยข๎อมูลและความ
โปรํงใส และหมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยในแตํละหมวด มีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

 
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 
1. การประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ให๎ความส าคัญกับการปฏิบัติตํอผ๎ูถือหุ๎นทุกคนอยํางเทําเทียมกันโดยในการประชุมผ๎ูถือหุ๎นบริษัทฯ  ในแตํละ
ครั้ง บริษัทฯ จะจัดสํงหนังสือนัดประชุมพร๎อมข๎อมูลประกอบการประชุมตามระเบียบวาระตําง  ๆ ให๎ผ๎ูถือหุ๎นทราบลํวงหน๎าไมํ
น๎อยกวํา 7 วัน นอกจากนี้ในการประชุมผ๎ูถือหุ๎น ผ๎ูถือหุ๎นมีสิทธิอยํางเทําเทียมกันในการตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทฯ 
สามารถแสดงความคิดเห็น และให๎ข๎อเสนอแนะตําง ๆ ได๎อยํางอิสระ โดยบริษัทฯ ด าเนินการเพื่ออ านวยความสะดวกในการใช๎
สิทธิของผู๎ถือห๎ุนในการเข๎าประชุมผ๎ูถือหุ๎น ดังนี ้

บริษัทฯ ได๎ก าหนดให๎มีการประชุมผู๎ถือหุ๎นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ปีละครั้ง ภายในเวลาไมํเกิน 4 เดือน นับแตํ
วันส้ินสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่มีความจ าเป็นเรํงดํวนต๎องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ บริษัทฯ จะเรียกประชุม
วิสามัญผู๎ถือห๎ุนเป็นกรณีไป 

 

การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า หลังจากคณะกรรมการบริษัทมีมติให๎จัดประชุมผ๎ูถือหุ๎นและบริษัทฯ ได๎เปิดเผยมติการประชุม  
วันประชุม ระเบียบวาระการประชุม ประกาศขําวในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย เพื่อให๎ผ๎ูถือหุ๎นทราบลํวงหน๎า
ในวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ หรือภายในเวลา 9.00 น. ของวันถัดไป บริษัทฯ จะจัดสํงหนังสือเชิญประชุมซึ่งประกอบด๎วย
รายละเอียดข๎อมูล วัน เวลา สถานท่ี วาระการประชุม ข๎อมูลประกอบท่ีส าคัญและจ าเป็นส าหรับการตัดสินใจ หรือความเห็นของ
คณะกรรมการ รายงานการประชุมที่ผํานมา รายงานประจ าปี พร๎อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต๎องใช๎ในการมอบ
ฉันทะส าหรับผ๎ูถือหุ๎นท่ีไมํสามารถเข๎ารํวมประชุมด๎วยตนเองได๎ โดยระบุวิธีการมอบฉันทะไว๎ชัดเจนตามที่บริษัทฯ จัดสํงให๎ผ๎ูถือ
หุ๎น และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ลํวงหน๎ากํอนวันประชุมผ๎ูถือหุ๎น รวมถึงการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดตํอกัน
อยํางตํอเนื่อง 3 วัน กํอนวันประชุม เพื่อให๎ผ๎ูถือหุ๎นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาข๎อมูล โดยบริษัทฯ จะไมํกระท าการใด ๆ อันมี
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ลักษณะเป็นการกระท าที่อาจเป็นการจ ากัดโอกาสของผ๎ูถือหุ๎นในการพิจารณาข๎อมูลของบริษัทฯ ตลอดจนไมํกระท าการใด ๆ 
อันมีลักษณะที่เป็นการกีดกันหรือสร๎างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให๎ผ๎ูถือหุ๎นสามารถติดตํอสื่อสารระหวํางกัน 
 

การอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ อ านวยความสะดวกให๎ผ๎ูถือหุ๎นทุกกลํุมสามารถใช๎สิทธิ
ในการเข๎ารํวมประชุมและออกเสียงอยํางเต็มที่ โดยไมํมีคําใช๎จํายและไมํให๎มีวิธีการท่ียุํงยาก บริษัทฯ จะไมํกระท าการใด ๆ อันมี
ลักษณะเป็นการจ ากัดโอกาสการเข๎าประชุมของผ๎ูถือหุ๎น บริษัทฯ จัดให๎มีจุดบริการตรวจรายชื่อและจ านวนหุ๎นของผ๎ูถือหุ๎นแยก
ตามประเภทของผู๎ถือหุ๎น ซึ่งชํวยให๎การลงทะเบียนในวันประชุมท าได๎สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

บริษัทฯ มีนโยบายที่เปิดโอกาสให๎ผ๎ูถือหุ๎นท่ีไมํสามารถเข๎ารํวมประชุมได๎ด๎วยตนเอง โดยผ๎ูถือหุ๎นสามารถมอบฉันทะให๎
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เป็นตัวแทนในการเข๎ารํวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่
ประชุมผ๎ูถือหุ๎นแทนได๎ โดยใช๎หนังสือมอบฉันทะแบบหน่ึงแบบใดที่บริษัทฯ ได๎จัดสํงไปให๎พร๎อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี้ผ๎ู
ถือหุ๎นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผํานทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได๎อีกด๎วย 
 
2. การด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ จัดให๎มีการลงทะเบียนกํอนการประชุมโดยใช๎ระบบคอมพิวเตอร์ พร๎อมจัดท าบัตรลงคะแนนส าหรับแตํละวาระ
เพื่อให๎ขั้นตอนในการลงทะเบียนและการนับคะแนนในแตํละวาระเป็นไปอยํางรวดเร็วและถูกต๎อง 

บริษัทฯ จัดให๎มีการแนะน าคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผ๎ูบริหาร และผ๎ูสอบบัญชีรับอนุญาตของ
บริษัทฯ ซึ่งท าหน๎าที่เป็นคนกลางเพื่อความโปรํงใสกํอนเริ่มเข๎าสํูการประชุม และบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนไว๎เป็นหลักฐาน
เพื่อจะได๎ตรวจสอบได๎ในกรณีมีข๎อโต๎แย๎งในภายหลัง 

บริษัทฯ จะด าเนินการประชุมตามล าดับวาระการประชุม เว๎นแตํที่ประชุมจะมีมติให๎เปล่ียนล าดับระเบียบวาระด๎วย
คะแนนเสียงไมํน๎อยกวําสองในสามของจ านวนผ๎ูถือหุ๎น หรือผ๎ูรับมอบฉันทะจากผู๎ถือหุ๎น (ถ๎ามี) ซึ่งเข๎ารํวมประชุม 

ในการประชุมผู๎ถือหุ๎น บริษัทฯ เปิดโอกาสให๎ผ๎ูถือหุ๎นทุกรายมีสิทธิอยํางเทําเทียมในการซักถาม การเสนอความคิดเห็น
และข๎อเสนอแนะตําง ๆ ในท่ีประชุม มีการแจ๎งให๎ที่ประชุมทราบถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผ๎ูถือหุ๎นที่ต๎องลงมติในแตํละวาระ 
รวมถึงการใช๎สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแตํละวาระอยํางชัดเจน โดยภายหลังการประชุมผ๎ูถือหุ๎น บริษัทฯ มีการจัดท าบันทึก
ประเด็นซักถามและข๎อคิดเห็นที่ส าคัญไว๎ในรายงานการประชุมผู๎ถือหุ๎นอยํางครบถ๎วนถูกต๎อง 

 
3. การเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ จะเผยแพรํรายงานมติของที่ประชุมผ๎ูถือหุ๎นพร๎อมผลการลงคะแนนเสียงของผ๎ูถือหุ๎น และระบุอยํางชัดเจนวํา
เห็นด๎วย ไมํเห็นด๎วย งดออกเสียง เป็นจ านวนเสียงและสัดสํวนเทําใดในแตํละวาระ รวมถึงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน ซึ่ง
บริษัทฯ จะชี้แจงให๎ผ๎ูถือหุ๎นทราบกํอนเริ่มการประชุมตามวาระแล๎ว โดยจะเผยแพรํบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบขําวของ
ตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทยภายในชํวงเย็นหลังจากเสร็จส้ินการประชุมหรือภายในเวลา  09.00 น. ของวันถัดไป และจะ
จัดสํงรายงานการประชุมผ๎ูถือหุ๎นให๎ตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ภายในก าหนด 14 วัน นับจากวันประชุมผ๎ูถือหุ๎น โดยมีการสรุปสาระส าคัญของข๎อซักถามและข๎อเสนอแนะจากผ๎ูถือ
หุ๎นในแตํละวาระอยํางครบถ๎วนรวมถึงค าชี้แจงของกรรมการและผ๎ูบริหารของบริษัทฯ 
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หมวดที่ 2 การปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
 

1.  การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น 
ในการประชุมผ๎ูถือหุ๎น บริษัทฯ จะเสนอชื่อกรรมการในวาระการเลือกตั้งกรรมการให๎ผ๎ูถือหุ๎นพิจารณาทีละคน เพื่อให๎   

ผ๎ูถือหุ๎นได๎ใช๎สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
บริษัทฯ จะไมํเพิ่มวาระการประชุมโดยไมํแจ๎งให๎ผ๎ูถือหุ๎นทราบลํวงหน๎าในทุกกรณี หากมีวาระเพิ่มเติมที่จ าเป็น บริษัทฯ 

จะจัดการประชุมผู๎ถือหุ๎นครั้งใหมํเพื่อวาระดังกลําว เพื่อให๎ผ๎ูถือหุ๎นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข๎อมูลกํอนการตัดสินใจ 

 
2.  การจัดท าเอกสาร 2 ภาษา 

บริษัทฯ จะท าการเปิดเผยข๎อมูลและสารสนเทศที่ส าคัญของบริษัทฯ ผํานระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แหํง
ประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให๎ผ๎ูถือหุ๎นสามารถเข๎าถึงข๎อมูลของบริษัทฯ ได๎
อยํางเทําเทียมกันท้ังชาวไทยและชาวตํางชาติ 
 
3.  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน  

คณะกรรมการบริษัทได๎ตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกันการน าข๎อมูลภายในของบริษัทฯ  ไปใช๎เพื่อประโยชน์
สํวนตนเป็นอยํางยิ่ง จึงมุํงเน๎นให๎มีการเก็บรักษาข๎อมูล ซึ่งยังมิได๎เปิดเผยตํอประชาชนไว๎เป็นความลับ โดยก าหนดให๎รับรู๎เฉพาะ 
ผ๎ูมีสวํนเกี่ยวข๎องเทํานั้น 

ทั้งนี ้บริษัทฯ ได๎แจ๎งให๎กรรมการและผ๎ูบริหารทุกคนรับทราบถึงภาระหน๎าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ 
ของตน รวมถึงคูํสมรสและบุตรที่ยังไมํบรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ตํอส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล๎ว 

อีกทั้ง บริษัทฯ ได๎ห๎ามมิให๎กรรมการ ผ๎ูบริหาร บุคลากร รวมถึงคูํสมรสและบุตรที่ยังไมํบรรลุนิติภาวะ ใช๎ข๎อมูลภายใน
ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได๎เปิดเผยตํอสาธารณชน โดยเฉพาะข๎อมูลทางการเงินในการหาประโยชน์สํวนตน รวมถึงในการซื้อ ขาย โอน 
หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ส าหรับกรณีที่ไมํเข๎าขํายกรณีข๎างต๎น กรรมการ ผ๎ูบริหาร รวมถึงคูํสมรสและบุตรที่ยังไมํบรรลุ
นิติภาวะที่ท าการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต๎องรายงานตํอส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วัน นับแตํวันที่เกิดรายการขึ้น พร๎อมทั้งสํงส าเนารายงานนี้ให๎กับเลขานุการบริษัท เพื่อเก็บเป็น
หลักฐานทุกครั้งที่ท าการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกลําว 

 
หมวดที่ 3 บทบาทของบริษทัต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 
1.  ผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ มุํงเน๎นพัฒนาองค์กรให๎มีการเติบโตอยํางตํอเนื่อง สํงผลให๎บริษัทฯ มีรายได๎ผลก าไร และมูลคําของบริษัทฯ 
เพิ่มขึ้นสํงผลให๎ผ๎ูถือหุ๎นของบริษัทฯ ได๎รับผลตอบแทนสูงสุด 

บริษัทฯ มุํงมั่นในการด าเนินธุรกิจเพื่อสร๎างประโยชน์สูงสุดให๎แกํผ๎ูถือหุ๎น และการเจริญเติบโตอยํางตํอเนื่องด๎วยความ
โปรํงใสและเชื่อถือได๎ โดยบริษัทฯ มีนโยบายจํายเงินปันผลให๎กับผ๎ูถือหุ๎นในอัตราไมํต่ ากวําร๎อยละ 60 ของก าไรสุทธิ หลังหักภาษี
เงินได๎นิติบุคคล อยํางไรก็ตาม บริษัทฯ อาจก าหนดให๎การจํายเงินปันผลมีอัตราน๎อยกวําอัตราที่ก าหนดข๎างต๎นได๎ หากบริษัทฯ มี
ความจ าเป็นที่จะต๎องน าเงินก าไรสุทธิจ านวนดังกลําวมาใช๎เพื่อขยายการด าเนินงานของบริษัทฯ ตํอไป 
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2.  ลูกค้า 
บริษัทฯ เอาใจใสํและรับผิดชอบตํอลูกค๎าผ๎ูมาใช๎บริการโดยการให๎บริการที่มีคุณภาพและได๎มาตรฐาน รักษาความลับ

ของผู๎ป่วยภายใต๎การปฏิบัติตามกฎหมายอยํางเครํงครัด และมีหนํวยงานรับข๎อร๎องเรียนจากผ๎ูใช๎บริการเพื่อเรํงด าเนินการแก๎ไข
โดยเร็ว รวมทั้งการประเมินผลความพึงพอใจของผ๎ูใช๎บริการ โดยจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจและความต๎องการของ
ผ๎ูใช๎บริการเป็นประจ าทุกไตรมาส 
 
3.  บุคลากร 

บริษัทฯ ให๎ความส าคัญกับบุคลากร เพราะบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณคํา และเป็นปัจจัยส าคัญสํูความส าเร็จของบริษัทฯ 
ดังนั้น บริษัทฯ จึงได๎ด าเนินการด๎านบุคลากรดังนี้ 

 การให๎ผลตอบแทนที่เป็นธรรม บริษัทฯ มีการจํายผลตอบแทนที่เหมาะสม และเป็นธรรมแกํบุคลากร ในรูปแบบ

เงินเดือน หรือคําตอบแทนการท างาน การแตํงตั้ง โยกย๎าย และการให๎รางวัล บนพื้นฐานของความรู๎ความสามารถ 

ความประพฤติ และการปฏิบัติของบุคลากรนั้น ๆ  

 การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแกํบุคลากร บริษัทจัดให๎มีคณะกรรมการสวัสดิการ รวมถึงการให๎สวัสดิการตํางๆ ที่

เหมาะสม และครอบคลุมไปถึงครอบครัวของบุคลากร เพื่อสํงผลอันดีตํอการปฏิบัติงาน การด ารงชีพ และขวัญก าลังใจ

ในการปฏิบัติงาน เชํน กองทุนส ารองเล้ียงชีพ กองทุนประกันสังคม คํารักษาพยาบาล สํวนลดคํารักษาพยาบาล

ครอบครัวบุคลากร เครื่องแบบบุคลากร เงินชํวยเหลือกรณีบุคลากรเสียชีวิต การตรวจสุขภาพประจ าปี การฉีดวัคซีน

ไข๎หวัดใหญํประจ าปี เงินสวัสดิการสมรส เงินชํวยเหลือกรณีบิดา มารดา บุตร และคูํสมรสของบุคลากรเสียชีวิต เงิน

ชํวยเหลือกรณีอุทกภัย อัคคีภัย เป็นต๎น  

 การพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ จัดให๎มีการฝึกอบรมความรู๎พื้นฐาน และการฝึกอบรมความรู๎วิชาชีพเฉพาะทางตํางๆ 

อยํางสม่ าเสมอ เพื่อเสริมสร๎างความรู๎ ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติงาน ทักษะการบริหาร ตลอดจนทักษะทาง

เทคนิค เพื่อให๎บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีชั่วโมงการอบรมของบุคลากรเฉล่ีย 

18.81 ชั่วโมงตํอคนตํอปี รวมถึงการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรอยํางเต็มความสามารถ  

4.  คู่แข่งขัน 
บริษัทฯ ปฏิบัติตามกติกาการแขํงขันที่ดี และหลีกเล่ียงวิธีการท่ีไมํสุจริตเพื่อท าลายคูํแขํงขัน 

 
5.  คู่ค้า/พันธมิตร/เจ้าหนี้ 

 บริษัทฯ ปฏิบัติตํอคูํค๎า พันธมิตร และเจ๎าหนี้ อยํางซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม และปฏิบัติตามเงื่อนไข
ทางการค๎า หรือข๎อตกลงในสัญญาที่ท ารํวมกัน เพื่อกํอให๎เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจ และสร๎างความเชื่อมั่นให๎แกํคูํค๎า, 
พันธมิตร และเจ๎าหนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แกํทุกฝ่าย นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังไมํปกปิดข๎อมูลหรือข๎อเท็จจริงอันท าให๎เกิดความ
เสียหายแกํคูํค๎า พันธมิตร และเจ๎าหน้ีของบริษัทฯ 
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6.  สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ให๎ความส าคัญตํอชุมชนและส่ิงแวดล๎อมตลอดมา ในฐานะที่เป็นสํวนหนึ่งของสังคมที่มีสํวนส าคัญในการรํวม
รับผิดชอบตํอสภาพแวดล๎อมของชุมชนในพ้ืนที่โดยรอบ โดยบริษัทฯ ให๎การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แกํชุมชนได๎แกํ 
การจัดกิจกรรมให๎บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปแกํชุมชนโดยไมํคิดคําใช๎จํายใด ๆ ในพื้นที่เขตบางนา เขตประเวศ เป็นต๎น 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ให๎ความส าคัญและรับผิดชอบตํอส่ิงแวดล๎อม มีการควบคุมการปลํอยน้ าเสียออกสํูชุมชนให๎อยูํในระดับที่ต ่า
กวําคํามาตรฐานที่ยอมรับได๎ รวมถึงการก าจัดขยะติดเชื้อ การก าจัดน้ าเสีย การก าจัดขยะมีพิษอยํางมีประสิทธิภาพและได๎
มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใสํใจการพัฒนาบุคลากรในเรื่องของส่ิงแวดล๎อม โดยได๎จัดการอบรมหลักสูตรด๎านส่ิงแวดล๎อม
ให๎กับบุคลากรที่เกี่ยวข๎องและผ๎ูสนใจ เพื่อปลูกฝังให๎บุคลากรมีความตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องดังกลําว โดยในเดือน
สิงหาคม 2561 ‟ กรกฎาคม 2562 ได๎มีการจัดหลักสูตรอบรมฯ รายละเอียดดังตาราง 

 
 
หมวดที่ 4 การเปดิเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 
1. การเปิดเผยข้อมูล 

1.1 บริษัทฯ เปิดเผยข๎อมูลที่ส าคัญของบริษัทฯ บนเว็บไซต์เพื่อให๎ผ๎ูถือหุ๎น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ
บุคคลทั่วไปสามารถสืบค๎นข๎อมูลที่เปิดเผยตํอสาธารณะได๎อยํางรวดเร็วบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ที ่
www.thainakarin.co.th 

1.2 เมื่อมีการจัดการประชุมสามัญผ๎ูถือหุ๎นประจ าปี บริษัทฯ จะจัดสํงหนังสือเชิญประชุมผ๎ูถือหุ๎น และรายงาน
ประจ าปี (รูปแบบ QR Code) ให๎แกํผ๎ูถือหุ๎นทางไปรษณีย์ และประกาศเชิญประชุมสามัญผ๎ูถือหุ๎นประจ าปี
ทางหนังสือพิมพ์ และmk’เว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อมีการจัดการประชุมวิสามัญผ๎ูถือหุ๎น บริษัทฯ จะจัดสํง

http://www.thainakarin.co.th/
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หนังสือเชิญประชุมผ๎ูถือหุ๎นให๎แกํผ๎ูถือหุ๎นทางไปรษณีย์ และประกาศเชิญประชุมวิสามัญผ๎ูถือหุ๎นทาง
หนังสือพิมพ์ และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

1.3 บริษัทฯ มีหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องท าหน๎าที่ตอบข๎อซักถามและติดตํอประสานงานกบันักวิเคราะห์ นักลงทุน และ
บุคคลอื่น เกี่ยวกับข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับบริษัทฯ โดยติดตํอได๎ที่นักลงทุนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2361 
2727 หรืออีเมล ir@thainakarin.co.th 

1.4 บริษัทฯ จะท าการเผยแพรํข๎อมูลส าคัญของบริษัทฯ ผํานชํองทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศ
ไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

1.5 บริษัทฯ เปิดชํองทางการติดตํอแกํผู๎มีข๎อร๎องเรียนการกระท าผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือมีพฤติกรรมที่อาจ
สํอถึงการจัดท าหรือน าเสนอรายงานทางการเงินท่ีไมํถูกต๎อง หรือระบบควบคุมภายในท่ีบกพรํอง โดยบริษัทฯ 
จะเก็บข๎อมูลของ ผ๎ูแจ๎งเบาะแสเป็นความลับ หากพบการกระท าที่ไมํเหมาะสมดงักลําวข๎างตน๎สามารถแจง๎ได๎
ที ่โทรศัพท์ : 0 2361 2727 อีเมล : cg@thainakarin.co.th 

1.6 กระบวนการด าเนินการเมื่อได๎รับการแจ๎งเบาะแส หนํวยงานท่ีก ากับดูแลจะพิจารณาเรื่องที่ได๎รับแจ๎งเบาะแส
อยํางรัดกุมและเหมาะสมตามควรแกํกรณี โดยการรวบรวมข๎อเท็จจริง ประมวลผลและกล่ันกรองข๎อมูล ซึ่ง
หากเป็นกรณีร๎ายแรงหรือมีความซับซ๎อน อาจเสนอตํอหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เพื่อด าเนินการตรวจสอบและ
สอบสวนหาข๎อเท็จจริง หรืออาจพิจารณาเรื่องโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ หนํวยงานที่ก ากับดูแล 
สามารถน าเรื่องเข๎าสํูกระบวนการพิจารณาและกล่ันกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบได๎ตามความจ าเป็น
และเหมาะสม 

1.7 การจัดท ารายงานทางการเงิน โดยบริษัทฯ ด าเนินการจัดท ารายงานทางการเงินให๎มีความถูกต๎อง ครบถ๎วน 
โปรํงใส และน าสํงรายงานทางการเงิน งบการเงินท้ังรายไตรมาสและรายปีให๎แกํหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องภายใน
เวลาที่กฎหมายก าหนดไว๎อยํางเครํงครัด รวมถึงเผยแพรํบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ให๎ความส าคัญ
ในการจัดท างบการเงินให๎ถูกต๎องตามมาตรฐานการบัญชี 

1.8 บริษัทฯ จัดท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ โดยอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผล
การด าเนินงานการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญ ตลอดจนปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือมีผลตํอฐานะการเงิน และผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ และน าสํงตํอส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และ
ตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย 

1.9 บริษัทฯ ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม "mai FORUM 2019" ภายใต๎ธีม “20 ปี mai เติบโตด๎วยกัน สร๎างสรรค์ ยั่งยืน” ซึ่ง
จัดขึ้นโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 
ซึ่งภายในงานได๎มีการให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับบริษัทและตอบข๎อซักถามตําง ๆ แบบตัวตํอตัวโดยนักลงทุนสัมพันธ์ 
ซึ่งภายในงานมีนักวิเคราะห์ นักลงทุน ผ๎ูประกอบการ ส่ือมวลชนและผ๎ูสนใจเข๎ารํวมงานเป็นจ านวนมาก 

2.  การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
บริษัทฯ มีการเผยแพรํทั้งข๎อมูลทางการเงินและข๎อมูลที่มิใชํทางการเงิน ตามข๎อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แหํง

ประเทศไทยอยํางถูกต๎องครบถ๎วน ทันเวลา โปรํงใส ผํานชํองทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงการเผยแพรํเอกสารที่ส าคัญอื่น ๆ ที่
คาดวําจะเป็นที่สนใจของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ไว๎บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด๎วย เชํน วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ งบการเงินและข๎อมูลทางการเงิน รายงานประจ าปี แบบ 56 - 1 หนังสือเชิญประชุมผ๎ูถือหุ๎นพร๎อมเอกสาร
เกี่ยวกับการประชุมผ๎ูถือหุ๎น เป็นต๎น ตลอดจนมีการปรับปรุงข๎อมูลให๎เป็นปัจจุบันอยูํเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได๎แจ๎งหมายเลข
โทรศัพท ์โทรสาร และอีเมล เพื่อเป็นชํองทางส าหรับการติดตํอบริษัทฯ ไว๎บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด๎วย 

mailto:ir@thainakarin.co.th
mailto:cg@thainakarin.co.th
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 
1.  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด๎วยผู๎ทรงคุณวุฒิที่มีความรู๎และประสบการณ์ในหลาย ๆ ด๎าน ตลอดจนก ากับดูแล
ให๎ฝ่ายบริหารด าเนินการให๎เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคําสูงสุดให๎กับบริษัทฯ
และความมั่นคงสูงสุดให๎กับผ๎ูถือหุ๎น คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมอยํางน๎อยทุกไตรมาสเพื่อพิจารณาการรายงานผลการ
ด าเนินกิจการของฝ่ายแพทย์ และฝ่ายบริหาร 
 
2.  ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ 

ถึงแม๎วําบริษัทฯ ยังไมํมีคณะกรรมการสรรหา แตํคณะกรรมการบริษัทก็ประกอบไปด๎วยกรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิ  มี
ความรู๎ความสามารถ และประสบการณ์ โดยแบํงออกเป็นผ๎ูมีประสบการณ์ด๎านแพทย์ ด๎านบัญชี ด๎านกฎหมาย และกรรมการท่ีมี
ประสบการณ์ด๎านบริหาร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผ๎ูก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ แผน
ธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนก ากับดูแลให๎ฝ่ายจัดการด าเนินการให๎เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและแผนการที่
ก าหนดไว๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต๎กรอบของกฎหมาย ข๎อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผ๎ูถือหุ๎นของ
บริษัทฯ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผ๎ูถือหุ๎นโดยรวม 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได๎จัดให๎มีระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน รวมถึงระบบบริหารความเส่ียงที่มี
ประสิทธิผล มีการติดตามในเรื่องดังกลําวอยํางสม่ าเสมอ โดยคณะกรรมการจะด าเนินการก ากับดูแลในสํวนของคณะกรรมการ
ชุดยํอย และผ๎ูบริหารในสํวนตําง ๆ ให๎มีการด าเนินการตามนโยบายที่ก าหนดไว๎ 

 
3. ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงและให๎ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการก ากับดูแล
กิจการ จริยธรรมธุรกิจทุกป ีและมีสํวนในการก าหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย ทิศทางการด าเนินงาน แผนธุรกิจ งบประมาณของบริษัทฯ 
ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเส่ียง โดยการมอบหมายให๎คณะกรรมการที่เกี่ยวข๎อง
เป็นผ๎ูด าเนินการทบทวนและปรับปรุง รวมทั้งมีการติดตามการด าเนินการในเรื่องดังกลําวอยํางสม่ าเสมอ ตลอดจนก ากับดูแลให๎
ฝ่ายตําง ๆ ด าเนินการให๎เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่ก าหนดไว๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคํา
ทางเศรษฐกิจสูงสุดให๎แกํบริษัทฯ และความมั่นคงสูงสุดให๎แกํผ๎ูถือหุ๎น โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผ๎ูมีสํวนได๎เสียทุกฝ่าย ไมํ
แสวงหาผลประโยชน์แกํตนเอง หรือแกํผู๎หนึ่งผู๎ใด ไมํด าเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดแย๎งหรือแขํงขันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดย
ยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ รวมถึงการดูแลให๎การด าเนินการกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข๎อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ทั้งนี ้บริษัทฯ ได๎เผยแพรํวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ  รวมทั้งนโยบายการก ากับดูแลกิจการ ไว๎บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ และได๎เปิดเผยไว๎ในรายงานประจ าปีแล๎ว 
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4.  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการก าหนดมาตรการป้องกันความขัดแย๎งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการท ารายการระหวําง

กันของบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย๎ง โดยผ๎ูบริหารและผ๎ูมีสํวนได๎เสียจะไมํสามารถเข๎ามามีสํวนในการอนุมัติรายการ
ดังกลําวได๎ โดยรายการระหวํางกันดังกลําวจะต๎องปฏิบัติ ให๎เป็นไปตามกฎหมายวําด๎วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ข๎อบังคับ ประกาศ ค าส่ัง และข๎อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย 
และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให๎คณะกรรมการตรวจสอบและผ๎ูสอบบัญชีพิจารณาตรวจสอบและให๎ความเห็นเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท ารายการ และจะท าการเปิดเผยรายการระหวํางกันดังกลําวไว๎ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งนี้ ได๎ก าหนดแนวทาง
ในการพิจารณาอนุมัติรายการระหวํางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไว๎อยํางชัดเจน ดังรายละเอียดที่ได๎แสดงไว๎ในเรื่อง การควบคุม
ภายใน พร๎อมกันนั้น บริษัทฯ ได๎มุํงเน๎นไมํให๎ผ๎ูบริหารและผ๎ูที่เกี่ยวข๎องน าข๎อมูลภายในของบริษัทฯไปใช๎เพื่อผลประโยชน์สํวนตน
โดยผ๎ูบริหารต๎องรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ตํอส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เมื่อมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

 
5.  จริยธรรมทางธุรกิจ 

บริษัทฯ ยึดถือแนวทางในการท าธุรกิจอยํางมีจริยธรรม เพื่อให๎คณะกรรมการ ผ๎ูบริหาร และบุคลากรทุกคนในองค์กร 
ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติหน๎าที่ตามภารกิจของตนด๎วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม รวมถึงการก าหนดบทลงโทษไว๎ 

 
6.  การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร  

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม  2562 คณะกรรมการบริษัทประกอบด๎วยกรรมการทั้งส้ินจ านวน 15 ทําน ซึ่งสามารถแบํงเป็น
กรรมการท่ีเป็นผ๎ูบริหารจ านวน 2 ทําน กรรมการท่ีไมํเป็นผ๎ูบริหารจ านวน 13 ทําน และในจ านวนนี้มีกรรมการตรวจสอบและเป็น
กรรมการอิสระด๎วย จ านวน 5 ทําน คิดเป็นร๎อยละ 33.33 ของจ านวนกรรมการท้ังหมด 

ทั้งนี้กรรมการทุกทํานมีคุณสมบัติครบถ๎วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทยพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎหมายและประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง เพื่อมาปฏิบัติหน๎าที่ในการตรวจสอบ
และถํวงดุลการบริหารกิจการตําง ๆ ของบริษัทฯ ให๎มีความถูกต๎อง เป็นธรรม และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผ๎ูถือหุ๎น เพื่อให๎
การด าเนินงานมีความโปรํงใส และมีประสิทธิภาพ 
 
7.  การรวมหรือการแยกต าแหน่ง 

ผ๎ูอ านวยการแพทย์และผ๎ูอ านวยการบริหารจะต๎องไมํเป็นบุคคลเดียวกัน  โดยมีการแบํงแยกหน๎าที่ในการก าหนด
นโยบายการก ากับดูแลการบริหารงาน บริษัทฯ มีการก าหนดขอบเขตอ านาจของแตํละต าแหนํงไว๎อยํางชัดเจนภายใต๎มติของที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ผ๎ูบริหารดังกลําวไมํมีอ านาจเบ็ดเสร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ รวมทั้งอ านาจที่มอบให๎บุคคลที่
ได๎รับมอบอ านาจจากตนไป จะอนุมัติหรือท ารายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย๎งมีสํวนได๎เสีย หรืออาจมีความขัดแย๎ง
ทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ ไมํได๎ 
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8. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
ที่ประชุมผ๎ูถือหุ๎นของบริษัทฯ ได๎ก าหนดคําตอบแทนของกรรมการไว๎อยํางชัดเจน ทั้งนี้ การก าหนดคําตอบแทนแกํ

กรรมการและผ๎ูบริหารของบริษัทฯ จะสอดคล๎องกับบทบาท หน๎าที่ ความรับผิดชอบตามที่ได๎รับมอบหมาย ซึ่งจะต๎องก าหนดให๎
อยูํในระดับที่สามารถจูงใจที่เหมาะสมและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว๎กับบริษัทฯ  ได๎ นอกจากนี้ การก าหนดคําตอบแทน
ผ๎ูบริหารจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด ซึ่งสอดคล๎องกับผลการด าเนินงานและผล
ประกอบการของบริษัทฯ และผลการด าเนินงานของผู๎บริหารแตํละราย 
 
9. การประชุมคณะกรรมการ  

กรรมการบริษัทต๎องเข๎ารํวมประชมุคณะกรรมการบริษัทอยาํงสม่ าเสมอ เพื่อรับทราบและรํวมกันตัดสินใจในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ได๎ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว๎อยํางเป็นทางการลํวงหน๎าตลอดปี และแจ๎ง
กรรมการแตํละทํานให๎ทราบตั้งแตํต๎นเพื่อจัดสรรเวลาในการเข๎ารํวมประชุมและอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมตามความ
จ าเป็น โดยในปี 2562 ได๎มีการก าหนดตารางการประชุมกรรมการประจ าปี 2563 เป็นการลํวงหน๎า (ตารางการประชุมนี้อาจมี
การเปล่ียนแปลงได๎) โดยไมํรวมการประชุมในวาระพิเศษ ดังตํอไปนี้ 

 
ทั้งนี ้ตามข๎อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดให๎จ านวนองค์ประชุมขั้นต่ าต๎องไมํน๎อยกวํากึ่งหนึ่ง อยํางไรก็ดีเพื่อสนับสนุนให๎

บริษัทฯ ด าเนินการตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษัทได๎มีการก าหนดแนวปฏิบัติรํวมกันวํา องค์ประชุมขั้น
ต่ าต๎องไมํน๎อยกวํา 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท้ังหมด 

ในปี 2562 บริษัทฯ จัดให๎มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยํางน๎อยทุก 3 เดือน ตั้งแตํวันที่ 1 สิงหาคม 2561 จนถึง
วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม 4 ครั้ง  โดยในแตํละครั้งมีคณะกรรมการเข๎ารํวมเกินกวําร๎อยละ 70 
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด โดยมีอัตราการเข๎ารํวมประชุมของกรรมการบริษัทรวมทั้ง 4 ครั้ง คิดเป็นร๎อยละ 87 ของจ านวน
กรรมการท้ังหมด ทั้งนี ้ในการประชุมแตํละครั้ง ได๎มีการก าหนดวาระในการประชุมอยํางชัดเจน และมีการสํงหนังสือเชิญประชุม
ลํวงหน๎าอยํางน๎อย 7 วัน เพื่อให๎คณะกรรมการบริษัทได๎มีเวลาศึกษาข๎อมูลอยํางเพียงพอ กํอนเข๎ารํวมประชุม รวมทั้งได๎มีการจด
บันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผํานการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทพร๎อมให๎
คณะกรรมการบริษัทและผ๎ูที่เกี่ยวข๎องตรวจสอบได๎ 

นอกจากนี้ในการด าเนินการประชุมในวาระใดที่กรรมการท่ีมีสํวนได๎เสียหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข๎อง กํอนการพิจารณา
วาระน้ัน ๆ กรรมการท่ีมีสํวนได๎เสียจะออกจากที่ประชุมเพื่อให๎ที่ประชุมพิจารณาวาระน้ันได๎อยํางอิสระ 
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10.  แผนพัฒนาและสืบทอดงานต าแหน่งกรรมการและผู้บริหาร  
คณะกรรมการบริษัทให๎ความส าคัญตํอการพัฒนากรรมการและผ๎ูบริหาร โดยมีโครงการพัฒนาความรู๎ความสามารถ

และทักษะให๎เหมาะสมกับหน๎าที่อยํางตํอเนื่อง เพื่อสํงเสริมการพัฒนากรรมการและผ๎ูบริหารให๎มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยสนับสนุนให๎กรรมการเข๎ารับการอบรมในหลักสูตรท่ีเกี่ยวข๎องของสมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ในการวางแผนสืบทอดต าแหนํงกรรมการและผ๎ูบริหารนั้น คณะกรรมการบริษัทมีการวางแผนเพื่อเป็นการเตรียมความ
พร๎อมทันทีที่กรรมการ หรือผ๎ูบริหารระดับสูงต าแหนํงนั้น ๆ เกษียณอายุหรือไมํสามารถปฏิบัติหน๎าที่ได๎ เพื่อให๎การบริหารงานของ
บริษัทฯ สามารถด าเนินไปได๎อยํางตํอเนื่องและพัฒนาอยํางยั่งยืน 

ผ๎ูบริหารที่ได๎รับการก าหนดให๎เป็นบุคลากรที่จะสืบทอดต าแหนํง  นอกจากจะต๎องเป็นผ๎ูที่พร๎อมด๎วยคุณสมบัติและ
ประสบการณ์การท างานในสายงานท่ีเหมาะสมแล๎ว ยังต๎องได๎รับการถํายทอดความรู๎ประสบการณ์ด๎วยการหมุนเวียนปฏิบัติงาน
ในหนํวยงานอื่นที่เกี่ยวข๎อง และเข๎ารับอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่จ าเป็นเพิ่มเติมเพื่อเตรียมความพร๎อมส าหรับการปฏิบัติ
หน๎าที่ในต าแหนํงที่สูงขึ้นไปในอนาคต และเพื่อให๎มีการสํงมอบงานเป็นไปอยํางราบรื่น และการบริหารงานอยํางตํอเนื่อง 

 
11. คณะอนุกรรมการ 

บริษัทฯ ได๎มีการแตํงตั้งผ๎ูอ านวยการบริหารและผ๎ูอ านวยการแพทย์ท าหน๎าที่บริหารงานของบริษัทฯ  ให๎เป็นไปตาม
นโยบายที่ได๎ก าหนดไว๎ นอกจากนี้ เพื่อชํวยให๎การก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงมีการ
จัดตั้งโครงสร๎างคุณภาพให๎มีคณะกรรมการในด๎านตําง ๆ 

ส าหรับคณะกรรมการเกี่ยวกับการก ากับดูแล บริหารจัดการด๎านโครงสร๎างคุณภาพ ประกอบด๎วย 34 คณะกรรมการ 
ดังนี ้
1. คณะกรรมการโรงพยาบาล 
2. คณะกรรมการบริหารฝ่ายแพทย์ 
3. คณะกรรมการทีมน าพฒันาคณุภาพ 
4. คณะกรรมการองค์กรแพทย ์
5. คณะกรรมการองค์กรพยาบาล 
6. คณะกรรมการทันตแพทย ์
7. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
8. คณะกรรมการสารสนเทศ 
9. คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบดั 
10. คณะกรรมการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 
11. คณะกรรมการควบคมุโรคตดิเชื้อ 
12. คณะกรรมการประสานทรัพยากรทางการแพทย ์
13. คณะกรรมการพัฒนาระบบเวชระเบยีน 
14. คณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล๎อมในการท างาน 
15. คณะกรรมการสหสาขาวชิาชพีศัลยกรรม 
16. คณะกรรมการสหสาขาวชิาชพีกุมารเวชกรรม 
17. คณะกรรมการสหสาขาวชิาชพีอายุรกรรม 
18. คณะกรรมการสหสาขาวชิาชพีสูติ-นรีเวช 
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19. คณะกรรมการสหสาขาวชิาชพีหัวใจและหลอดเลือด 
20. คณะกรรมการสหสาขาวชิาชพีกระดูกและข๎อ 
21. คณะกรรมการสหสาขาวชิาชพีตา หู คอ จมกู 
22. คณะกรรมการสหสาขาวชิาชพีสูติกรรมและปริก าเนิด 
23. คณะกรรมการสหสาขาวชิาชพีสมองและหลอดเลือด 
24. คณะกรรมการสหสาขาวชิาชพีฉุกเฉิน 
25. คณะกรรมการสหสาขาวชิาชพีทางเดินอาหาร 
26. คณะกรรมการปลูกถํายไต 
27. คณะกรรมการชํวยฟื้นคืนชีพ 
28. คณะกรรมการ Resource Planning 
29. คณะกรรมการทบทวนระบบจัดเก็บรายได๎ของเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
30. คณะกรรมการบริหารจัดการข๎อร๎องเรียน 
31. คณะกรรมการอุบัติภัยหมู ํ
32. คณะกรรมการสร๎างเสริมสุขภาพ 
33. คณะกรรมการจัดการความรู๎ 
34. คณะกรรมการโครงการลดระยะเวลารอคอย 

โดยจะมีหน๎าที่ก ากับดูแลงานคุณภาพในการรักษาพยาบาลผ๎ูป่วย มีการเก็บรวบรวมข๎อมูล วิเคราะห์ข๎อมูล จัดหา
แนวทางหรือมาตรการในการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลและการให๎บริการ เพื่อด ารงไว๎ซึ่งการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ
เป็นไปในทิศทางที่สอดคล๎องกับมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข๎อง 

ส าหรับคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะประกอบด๎วยบุคลากรฝ่ายแพทย์ ฝ่ายพยาบาล และฝ่ายบริหาร จ านวน 15 
ทําน โดยจะมีหน๎าที่และความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย ระบบบริหารความเส่ียงด๎านคุณภาพและความปลอดภัยของ
ผ๎ูป่วยเป็นหลัก คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ท าหน๎าที่วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุ และมีการก าหนดมาตรการในการ
ติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยเส่ียง รวมทั้งมาตรการในการลดความเส่ียง รวมถึงมอบหมายให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
ติดตาม ความเส่ียงนั้น ๆ อยํางตํอเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของสถาบันรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
หรือ สรพ. (The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization)) 
 
12.  ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน  

บริษัทฯ ให๎ความส าคัญตํอระบบการควบคุมภายในทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ โดยจัดให๎มีการควบคุม ดูแล
การใช๎ทรัพย์สินให๎เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบํงแยกหน๎าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชี และ
การจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให๎เกิดการถํวงดุลและตรวจสอบระหวํางกันอยํางเหมาะสม พร๎อมกันนี้ บริษัทฯ ยังมี
การตรวจสอบภายในทางด๎านการเงิน รวมถึงระบบการรายงานทางการเงินเพื่อน าเสนอผ๎ูบริหารสายงานท่ีรับผิดชอบเป็นระยะ 

ปัจจุบันบริษัทฯ ได๎แตํงตั้งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากัด (Dharmniti Internal Audit Co., Ltd.) เป็นผ๎ู
ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได๎ก าหนดให๎มีฝ่ายตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ (Compliance Audit) 
เพื่อท าหน๎าที่ควบคุมตรวจสอบ (Audit) ก ากับดูแลระบบภายในให๎มีประสิทธิภาพ และให๎รายงานตรงตํอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อความเป็นอิสระและโปรํงใส 
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13.  รายงานของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผ๎ูรับผิดชอบตํองบการเงินของบริษัทฯ และข๎อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน

ประจ าป ีโดยงบการเงินของบริษัทฯ ได๎จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย มีการพิจารณาใช๎นโยบาย
บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยํางสม่ าเสมอ จัดท าภายใต๎ดุลพินิจอยํางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท า 
รวมทั้งมีการเปิดเผยข๎อมูลส าคัญอยํางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทได๎จัดให๎มีการควบคุมภายในเพื่อให๎มั่นใจได๎วําการบันทึกข๎อมูลทางการเงินและข๎อมูลทางการ
บัญชีมีความถูกต๎อง ครบถ๎วน เพียงพอที่จะด ารงรักษาไว๎ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให๎ทราบจุดอํอน เพื่อป้องกันการด าเนินการที่
ผิดปกติอยํางมีสาระส าคัญ และมีความเห็นวํา ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวม อยูํในระดับที่สามารถสร๎างความ
เชื่อมั่นและความเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได๎ 

นอกจากนี้ ยังก าหนดให๎คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด๎วยกรรมการอิสระที่ไมํเป็นผ๎ูบริหารและเป็นผ๎ูมีความรู๎ 
ความสามารถด๎านบัญชีหรือการเงินอยูํในคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเป็นผ๎ูด าเนินการสอบทานความนําเชื่อถือของงบการเงิน 
รวมถึงการเปิดเผยข๎อมูลในงบการเงินของบริษัทฯ 
 
14.  คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทได๎แตํงตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหน๎าที่สอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุม
ภายในรวมทั้งให๎มีการเปดิเผยข๎อมูลรายการเกีย่วโยงใหค๎รบถ๎วน เป็นต๎น โดยต๎องมีคณุสมบัติตามข๎อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แหํงประเทศไทย โดยคุณสมบัติ ขอบเขต หน๎าที ่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถดูไดจ๎ากหัวข๎อ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
15.  การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ ประกอบกิจการและด าเนินงานโดยไมมํีบริษัทยํอย และบริษัทรํวม 
 
16.  ความสัมพนัธก์ับผู้ลงทุน 

คณะกรรมการบริษัทให๎ความส าคัญตํอการเปิดเผยข๎อมูลที่มคีวามถูกต๎อง ครบถ๎วน โปรํงใสและทั่วถึง ทั้งรายงาน
ข๎อมูลทางการเงินและข๎อมูลท่ัวไปได๎ สามารถสอบถามผาํนทางโทรศัพท์ 0 2361 2727 และบริษัทฯ ยังได๎เผยแพรํข๎อมูลดงักลําว
ผํานเว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ www.thainakarin.co.th โดยบริษัทฯ มุํงมั่นที่จะท าการพัฒนาในเรื่องดังกลําวอยาํงตํอเนื่อง 
 

10.   ความรับผิดชอบตอ่สังคม 

ตลอดระยะเวลา 26 ปี ที่บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากดั (มหาชน) ได๎ด าเนินการภายใต๎วิสัยทัศน์ “ให้บริการ
อบอุน่ดุจญาติมิตร ในราคาที่เป็นธรรม บริหารจัดการโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และบุคลากรมีความสุข” ประกอบกับ
จรรยาบรรณวชิาชีพ ให๎การดูแลรกัษาทีม่ีคุณภาพและมีมาตรฐาน ด๎วยเหตุนี้คณะผู๎บริหารตระหนกัอยูํเสมอวาํการด าเนินธุรกจิ
โรงพยาบาลไมํได๎ท าเพื่อแสวงหาก าไรเพียงอยาํงเดียวเทาํนั้น หากแตํเป็นธุรกจิที่ต๎องให๎ความดูแลใสํใจในสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ชมุชน สังคมและส่ิงแวดล๎อม เพราะบริษัทฯ เชื่อมั่นวาํการมีสํวนรับผิดชอบตํอสังคมจะท าให๎ธุรกิจเติบโต 
มั่นคง และยัง่ยืนได๎อยาํงแท๎จริง 

 



แบบแสดงรายการข๎อมูลประจ าป ี2562 (แบบ 56-1)  | 44  
  

ตามแนวทางพันธกิจที่ได้วางไว้ทั้ง 5 ด้าน ได๎แก ํ
1. พัฒนาบุคลากรให๎มีคุณภาพ มีความสุขและภาคภูมิในองค์กร 
2. พัฒนาคุณภาพการดูแลรักษามาตรฐานระดับสากล 
3. พัฒนาองค์กรก๎าวหน๎าอยํางตํอเนื่องและมั่นคง 
4. พัฒนาการบริการท่ีอบอํุน ประทับใจดุจญาติมิตร 
5. บริหารจัดการด๎วยหลักธรรมาภิบาล 

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

บริษัทฯ ให๎ความส าคัญกบัการประกอบกิจการด๎วยความเป็นธรรม โดยยึดหลักจริยธรรม ปราศจากการผูกขาด มีความ
โปรํงใส ซื่อตรง และสามารถตรวจสอบได๎ในทุกขั้นตอน รวมไปถึงการไมํละเมิดลิขสิทธิ์ โดยการด าเนินการตําง ๆ ดังนี้ 
 „ เปิดกว้างให้คู่ค้าได้เสนอสินค้าและราคาสินค้า ไมํผูกขาดรายใดรายหนึ่ง เพื่อให๎โอกาสคูํค๎าทุกรายได๎มีโอกาสใน
การน าเสนอและป้องกันการผูกขาดทางด๎านราคา 
 „ เปรียบเทียบราคาสินค้าและบริการ เพื่อความโปรํงใสในการจัดซื้อและจัดจ๎างกับคูํค๎า ชํวยให๎ต๎นทุนในการแขํงขัน
ทางธุรกิจโรงพยาบาลลดลง ท าให๎ผ๎ูใช๎บริการได๎รับผลประโยชน์ในราคาที่เป็นธรรม 
 „ ก าหนดกฎและกติกา ข้อปฏิบัติในการจัดซื้อและจัดจ้าง  มีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ไมํเรียก รับ และ
เสนอผลประโยชน์ใดๆ แกํคูํค๎า รักษาผลประโยชน์รํวมกับคูํค๎าและเจ๎าหน้ี 
 

การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
  บริษัทฯ ได๎ก าหนดให๎มีการจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์  รูปภาพ รูปแบบตัวอักษรตําง ๆ รวมถึงสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด เพื่อการใช๎งานของบริษัทฯ อยํางถูกต๎อง โดยบริษัทฯ ห๎ามมิให๎กรรมการ ผ๎ูบริหาร และบุคลากร 
กระท าการท าซ้ า ดัดแปลง แก๎ไข หรือกระท าการอื่นใดอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกลําวนี้  
พร๎อมมีบทลงโทษของผ๎ูละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด๎านสารสนเทศ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 
เพื่อความเป็นธรรมของเจ๎าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
 บริษัทฯ มีแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการไมํละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ดังนี ้
 1. บริษัทฯ ก าหนดให๎กรรมการ ผ๎ูบริหาร และบุคลากรทุกคน เคารพซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผ๎ูอื่น บริษัทฯ 
จะต๎องท าการขออนุญาตบุคคลผ๎ูเป็นเจ๎าของทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายกํอน 
 2. บริษัทฯ ไมํสนับสนุนให๎ใช๎งานใดที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผ๎ูอื่น ไมํวําจะเป็นการ ท าซ้ า 
ดัดแปลง แก๎ไข โฆษณา เผยแพรํตํอ น าออกแสดง หรือกระท าการอื่นใดอันมีลักษณะเป็นการสนับสนุนงานอันละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาของผู๎อื่น 
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 3. บริษัทฯ ห๎ามมิให๎กรรมการ ผ๎ูบริหาร และบุคลากรทุกคน กระท าการอันใดที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผ๎ูอื่น ไมํวําจะเป็นการ ท าซ้ า ดัดแปลง แก๎ไข โฆษณา เผยแพรํตํอ หรือกระท าการใดอันมีลักษณะเป็นการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาของเจ๎าของสิทธิ 
 
2.  การเคารพสิทธิมนุษยชน 

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ตระหนักถึงความส าคญัในดา๎นการเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุก
คนพึงมี โดยได๎ก าหนดแนวทางการด าเนินการตําง ๆ ดังนี ้
2.1  ด้านการให้บริการผู้ป่วยและผู้ใช้บริการในทุกกระบวนการ  
 บริษัทฯ ค านึงเสมอวําบริษัทฯ เป็นผ๎ูให๎บริการการรักษาพยาบาล ซึ่งต๎องเคารพสิทธิของผ๎ูรับบริการเป็นหลัก จึงได๎
ปลูกฝังให๎ทุกหนํวยงานมีความเข๎าใจและตระหนักถึงสิทธิผ๎ูป่วย ตามค าประกาศสิทธิและข๎อพึงปฏิบัติของผ๎ูป่วย ซึ่งออกและ
รับรองโดย 6 สภาวิชาชีพ ณ วันท่ี 12 สิงหาคม 2558 ดังนี ้
 

 สิทธขิองผู้ป่วย  

1. ผ๎ูป่วยทุกคนมีสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะได๎รับการรักษาพยาบาลและการดูแลด๎านสุขภาพตามมาตรฐานวิชาชีพจากผ๎ู

ประกอบวิชาชีพด๎านสุขภาพโดยไมํมีการเลือกปฏิบัติตามที่บัญญัติไว๎ในรัฐธรรมนูญ  

2. ผ๎ูป่วยที่ขอรับการรักษาพยาบาลมีสิทธิได๎รับทราบข๎อมูลที่เป็นจริงและเพียงพอเกี่ยวกับการเจ็บป่วย การตรวจ การ

รักษา ผลดีและผลเสียจากการตรวจ การรักษาจากผู๎ประกอบวิชาชีพด๎านสุขภาพ ด๎วยภาษาที่ผ๎ูป่วยสามารถ  เข๎าใจได๎

งําย เพื่อให๎ผ๎ูป่วยสามารถเลือกตัดสินใจในการยินยอมหรือไมํยินยอมให๎ผ๎ูประกอบวิชาชีพด๎านสุขภาพปฏิบัติตํอตน 

เว๎นแตํในกรณีฉุกเฉิน อันจ าเป็นเรํงดํวนและเป็นอันตรายตํอชีวิต  

3. ผ๎ูป่วยที่อยูํในภาวะเส่ียงอันตรายถึงชีวิตมีสิทธิได๎รับการชํวยเหลือรีบดํวนจากผู๎ประกอบวิชาชีพด๎านสุขภาพโดยทันที 

ตามความจ าเป็นแกํกรณี โดยไมํต๎องค านึงวําผ๎ูป่วยจะร๎องขอความชํวยเหลือหรือไมํ 

4. ผ๎ูป่วยมีสิทธิได๎รับทราบชื่อ สกุลและวิชาชีพของผ๎ูให๎การรักษาพยาบาลแกํตน 

5. ผ๎ูป่วยมีสิทธิขอความเห็นจากผ๎ูประกอบวิชาชีพด๎านสุขภาพอื่นที่มิได๎เป็นผ๎ูให๎การรักษาพยาบาลแกํตน และมีสิทธิใน

การขอเปล่ียนผ๎ูประกอบวิชาชีพด๎านสุขภาพหรือเปล่ียนสถานพยาบาลได๎ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสิทธิการ

รักษาของผู๎ป่วยที่มีอยูํ  

6. ผ๎ูป่วยมีสิทธิได๎รับการปกปิดข๎อมูลของตนเอง เว๎นแตํผ๎ูป่วยจะให๎ความยินยอมหรือเป็นการปฏิบัติตามหน๎าที่ของผ๎ู

ประกอบวิชาชีพด๎านสุขภาพ เพื่อประโยชน์โดยตรงของผู๎ป่วยหรือตามกฎหมาย  

7. ผ๎ูป่วยมีสิทธิได๎รับทราบข๎อมูลอยํางครบถ๎วนในการตัดสินใจเข๎ารํวมหรือถอนตัวจากการเป็นผ๎ูเข๎ารํวมหรือผ๎ูถูกทดลอง

ในการท าวิจัยของผู๎ประกอบวิชาชีพด๎านสุขภาพ 

8. ผ๎ูป่วยมีสิทธิได๎รับทราบข๎อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะของตนท่ีปรากฏในเวชระเบียนเมื่อร๎องขอตามขั้นตอน 

ของสถานพยาบาลน้ัน ทั้งนี้ข๎อมูลดังกลําวต๎องไมํเป็นการละเมิดสิทธิหรือข๎อมูลขําวสารสํวนบุคคลของผู๎อื่น  

9. บิดา มารดา หรือผ๎ูแทนโดยชอบธรรม อาจใช๎สิทธิแทนผ๎ูป่วยที่เป็นเด็กอายุยังไมํเกินสิบแปดปีบริบูรณ์ ผ๎ูบกพรํองทาง

กายหรือจิต ซึ่งไมํสามารถใช๎สิทธิด๎วยตนเองได๎  
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 ข้อพึงปฏบิัตขิองผู้ป่วย  

1. สอบถามเพื่อท าความเข๎าใจข๎อมูลและความเส่ียงที่อาจเกดิขึ้นกํอนลงนาม ให๎ความยินยอม หรือไมํยินยอมรับการตรวจ

วินิจฉัยหรือการรักษาพยาบาล  

2. ให๎ข๎อมูลด๎านสุขภาพและข๎อเท็จจริงตํางๆ ทางการแพทย์ที่เป็นจริงและครบถ๎วนแกํผ๎ูประกอบวิชาชีพด๎านสุขภาพใน

กระบวนการรักษาพยาบาล  

3.  ให๎ความรํวมมือและปฏิบัติตัวตามค าแนะน าของผ๎ูประกอบวิชาชีพด๎านสุขภาพเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ในกรณีที่

ไมํสามารถปฏิบัติตามได๎ให๎แจ๎งผ๎ูประกอบวิชาชีพด๎านสุขภาพทราบ 

4. ให๎ความรํวมมือและปฏิบัติตามระเบียบข๎อบังคับของสถานพยาบาล  

5. ปฏิบัติตํอผู๎ประกอบวิชาชีพ ผ๎ูป่วยรายอื่น รวมทั้งผู๎ท่ีมาเยี่ยมเยียน ด๎วยความสุภาพให๎เกียรติและไมํกระท าส่ิงที่รบกวน

ผ๎ูอื่น  

6. แจ๎งสิทธิการรักษาพยาบาลพร๎อมหลักฐานท่ีตนมีให๎เจ๎าหน๎าที่ของสถานพยาบาลท่ีเกี่ยวข๎องทราบ  

7. ผ๎ูป่วยพึงรับทราบข๎อเท็จจริงทางการแพทย์ ดังตํอไปน้ี  

7.1 ผ๎ูประกอบวิชาชีพด๎านสุขภาพที่ได๎ปฏิบัติหน๎าที่ตามมาตรฐานและจริยธรรม ยํอมได๎รับความคุ๎มครองตามที่

กฎหมายก าหนดและมีสิทธิได๎รับความคุ๎มครองจากการถูกกลําวหาโดยไมํเป็นธรรม  

7.2 การแพทย์ในท่ีนี้ หมายถึง การแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งได๎รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ โดยองค์ความรู๎ในขณะนั้น

วํามีประโยชน์มากกวําโทษส าหรับผ๎ูป่วย  

7.3 การแพทย์ไมํสามารถให๎การวินิจฉัย ป้องกัน หรือรักษาให๎หายได๎ทุกโรคหรือทุกสภาวะ  

7.4 การรักษาพยาบาลทุกชนิดมีความเส่ียงที่จะเกิดผลอันไมํพึงประสงค์ได๎ นอกจากนี้ เหตุสุดวิสัยอาจเกิดขึ้นได๎แม๎ผ๎ู

ประกอบวิชาชีพด๎านสุขภาพจะใช๎ความระมัดระวังอยํางเพียงพอ ตามภาวะวิสัยและพฤติการณ์ในการ

รักษาพยาบาลน้ันๆ แล๎ว  

7.5 การตรวจเพื่อการคัดกรอง วินิจฉัย และติดตามการรักษาโรค อาจให๎ผลที่คลาดเคล่ือนได๎ด๎วยข๎อจ ากัดของ

เทคโนโลยีที่ใช๎ และปัจจัยแวดล๎อมอื่นๆ ที่ไมํสามารถควบคุมได๎ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

7.6 ผ๎ูประกอบวิชาชีพด๎านสุขภาพมีสิทธิใช๎ดุลพินิจในการเลือกกระบวนการรักษาพยาบาลตามหลักวิชาการทาง

การแพทย์ ตามความสามารถและข๎อจ ากัดตามภาวะวิสัยและพฤติการณ์ที่มีอยูํ รวมทั้งการปรึกษาหรือสํงตํอโดย

ค านึงถึงสิทธิและประโยชน์โดยรวมของผู๎ป่วย  

7.7 เพื่อประโยชน์ตํอตัวผ๎ูป่วย ผ๎ูประกอบวิชาชีพด๎านสุขภาพอาจให๎ค าแนะน าหรือสํงตํอผ๎ูป่วยให๎ได๎รับการรักษาตาม

ความเหมาะสม ทั้งนี้ผ๎ูป่วยต๎องไมํอยูํในสภาวะฉุกเฉินอันจ าเป็นเรํงดํวนและเป็นอันตรายตํอชีวิต  

7.8 การปกปิดข๎อมูลด๎านสุขภาพ และข๎อเท็จจริงตํางๆ ทางการแพทย์ของผู๎ป่วยตํอผ๎ูประกอบวิชาชีพด๎านสุขภาพ อาจ

สํงผลเสียตํอกระบวนการรักษาพยาบาล  

7.9 ห๎องฉุกเฉินของสถานพยาบาลใช๎ส าหรับผ๎ูป่วยฉุกเฉินอันจ าเป็นเรํงดํวนและเป็นอันตรายตํอชีวิต 

โดยบริษัทฯ ด าเนินการติดประกาศแสดงค าประกาศสิทธิและข๎อพึงปฏิบัติของผ๎ูป่วยในจุดให๎บริการทุกจุด  ทุกชั้น
ภายในโรงพยาบาลฯ เพื่อให๎ผ๎ูใช๎บริการสามารถรับรู๎ได๎อยํางชัดเจนพร๎อมกับการมุํงเน๎นจริยธรรมของผ๎ูให๎บริการ การดูแล และ
ตอบสนองความต๎องการผ๎ูใช๎บริการด๎วยความยินดี 
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2.2  ด้านข้อมูลสารสนเทศ 
บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องความลับและความปลอดภัยทางด๎านข๎อมูลของผ๎ูใช๎บริการ ซึ่งข๎อมูลทั้งหมดในเวช

ระเบียนถือเป็นสารสนเทศทางสุขภาพชนิดหนึ่ง และแตํละกระบวนการได๎รับการจัดการที่ดี  โดยค านึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและ
ประโยชน์ของผู๎ใช๎บริการเป็นหลัก โดยสามารถจ าแนกประเภทของเวชระเบียนได๎ดังนี้ 

1. เวชระเบียนในรูปแบบการบันทึกในเอกสารและจัดท ารูปเลํมเป็นแฟ้มเวชระเบียน มีการก าหนดรูปแบบและ
กระบวนการโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบเวชระเบียน เริ่มตั้งแตํขั้นตอนการจัดท าเวชระเบียนส าหรับผ๎ูป่วยใหมํทุกราย การ
ก าหนดข๎อมูลที่จ าเป็นในการใช๎ประกอบการรักษาพยาบาล การให๎บริการด๎านตําง ๆ ซึ่งข๎อมูลที่บันทึกมีความส าคัญเป็นอยําง
มาก เชํน ข๎อมูลพื้นฐาน ข๎อมูลด๎านสิทธิประโยชน์ ข๎อมูลด๎านการให๎บริการทางการพยาบาล ข๎อมูลการตรวจวินิจฉัย การให๎
ค าแนะน า รวมถึงการรักษาโดยแพทย์ เป็นต๎น 

2. เวชระเบียนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Medical Record) บุคลากรผ๎ูรํวมให๎บริการทุกสํวนเป็นผ๎ูบันทึก
ข๎อมูลเข๎าระบบตามสิทธิและหน๎าที่ที่ได๎ก าหนดโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบเวชระเบียน คณะกรรมการสารสนเทศและผ๎ูมี
อ านาจที่เกี่ยวข๎องก าหนดข๎อมูลที่จ าเป็นส าหรับการน าไปใช๎ประโยชน์ตํอการให๎บริการตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับ  เชํน 
Hospital Accreditation (HA), ISO 9001, JCI เป็นต๎น 

เป็นที่ทราบดีวําข๎อมูลทั้งหมดไมํวําจะอยูํในรูปแบบใดก็ตาม มีความส าคัญต๎องได๎รับการก าหนดแนวทางที่ชัดเจนใน
การเข๎าถึงข๎อมูลผ๎ูป่วยในเวชระเบียนทุกฉบับ บุคลากรโรงพยาบาลไทยนครินทร์ทุกระดับ ได๎รับทราบนโยบายและปฏิบัติตาม
อยํางเครํงครัดเสมอมา 

เนื่องจากการพัฒนาบริการด๎านสุขภาพซึ่งเป็นหัวใจหลักของธุรกิจ ปัจจัยที่ส าคัญสํวนหนึ่งเกิดมาจากการใช๎ข๎อมูล
สารสนเทศภายในองค์กรอยํางเป็นระบบเพื่อให๎น ามาซึ่งการสนับสนุนทางด๎านการบริหารจัดการ และการด าเนินธุรกิจ เชํน การ
น าเสนอข๎อมูลทางด๎านสุขภาพผํานชํองทางอิเล็กทรอนิกส์ อยําง Mobile Application เป็นต๎น โดยมีจุดประสงค์เพื่อกํอให๎เกิด
ประโยชน์สูงสุดตํอผ๎ูใช๎บริการรวมถึงการใช๎ข๎อมูลทางด๎านสถิติเพื่อให๎หนํวยงานสามารถใช๎เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ภายในได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยได๎มีการพัฒนาระบบ BI (Business Intelligence) ส าหรับน ามาใช๎ในการวิเคราะห์ข๎อมูลเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กร และมีการเพิ่มระบบความปลอดภัย โดยมีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องความลับ และความ
ปลอดภัยทางด๎านข๎อมูลของผู๎ใช๎บริการ ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ ก าลังด าเนินการพัฒนาระบบ ได๎แกํ ระบบ Call Center ระบบนัด
หมาย Online เปน็ต๎น 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรในส่วนการด าเนินการและจัดการเวชระเบียน 
ระบบการจัดการบันทึกทางการแพทย์หรือเวชระเบียน (Medical Record) ของบริษัทฯ ได๎มีการก าหนดนโยบายโดย

คณะกรรมการพัฒนาระบบเวชระเบียนรํวมกับสหสาขาวิชาชีพ ค านึงถึงสิทธิผ๎ูป่วยและการน าข๎อมูลไปส่ือสารตํอผ๎ูรํวมให๎บริการ
สุขภาพรวมไปถึงการสร๎างวัฒนธรรมการบันทึกข๎อมูลในเวชระเบียน การน าข๎อมูลไปใช๎ประกอบการรักษาพยาบาลครอบคลุมถึง
การให๎ข๎อมูลส าคัญตํอการรักษาพยาบาลไปยังตํางโรงพยาบาลโดยยึดแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับ คือ 
Hospital Accreditation (HA) และอ๎างอิงตามมาตรฐานสากล เชํน Joint Commission International (JCI), The National 
Safety and Quality Health Service Standards (NSQHS) เป็นต๎น         

ความรับผิดชอบต่อสังคม จะเห็นได๎จากการค านึงถึงสิทธิผ๎ูป่วยและผ๎ูเกี่ยวข๎องกับข๎อมูลที่ปรากฏในเวชระเบียนเป็น
ส าคัญ โดยแพทย์ผ๎ูให๎การรักษาพยาบาลและบุคลากรผ๎ูรํวมให๎บริการจะเป็นผ๎ูบันทึกข๎อมูลส าคัญอันเป็นข๎อเท็จจริง การเข๎าถึง
ข๎อมูลส าคัญดังกลําวได๎ก าหนดสิทธิส าหรับผ๎ูร๎องขอ ผ๎ูมีอ านาจด าเนินการแทน ผ๎ูอนุมัติการร๎องขอและการส าเนาประวัติการ
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รักษาที่ได๎รับการอนุมัติ จะต๎องเป็นไปตามก าหนด ทั้งนี้เพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข๎อมูลผ๎ูป่วยตามค าประกาศ
สิทธิและข๎อพึงปฏิบัติของผ๎ูป่วย    

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการจัดการเวชระเบียนที่เกิดจากกระบวนการท างานซึ่งใช๎กระดาษและ
สํวนประกอบในแฟ้มเวชระเบียนเป็นจ านวนมาก ได๎ก าหนดแนวทางการปฏิบัติการท าลายเวชระเบียนเมื่อครบก าหนดกรณีขาด
การติดตํอเกิน 5 ปี โดยวิธียํอยกระดาษไมํให๎สามารถน าข๎อมูลผ๎ูป่วยใดๆที่ปรากฏในเวชระเบียนมาใช๎ได๎ และผํานกระบวนการ 
Recycle กระดาษนั้นกลับมาใช๎ประโยชน์ ท าให๎บริษัทฯ ได๎เป็นสํวนหนึ่งในการดูแลส่ิงแวดล๎อม รวมถึงลดการตัดไม๎เพื่อผลิต
กระดาษได๎ในทางอ๎อม 
 
2.3 ด้านบุคลากร  

บริษัทฯ ให๎ความส าคัญในการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให๎เป็นผ๎ูมีจิตส านึกที่ดีตํอสังคม ทั้งการเป็นผ๎ูมีความรู๎ 
ทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด๎าน เป็นผ๎ูมีจิตบริการ ตลอดจนมุํงสร๎างประโยชน์ตํอสังคม ผํานการจัดอบรมให๎ความรู๎และ
โครงการหรือกิจกรรมการท าความดีเพื่อสังคม เชํน การจัดอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงาน ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล๎อมในการท างาน การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ การชํวยฟื้นคืนชีพ (Basic Life Support) เป็นต๎น การจัด
กิจกรรมสร๎างประโยชน์ให๎เกิดแกํสังคมในด๎านตําง ๆ โดยไมํแสวงหาผลก าไร เชํน จัดกิจกรรมให๎บุคลากรดูแลผ๎ูสูงอายุ การมอบ
รางวัลให๎แกํบุคลากรที่ท าคุณงามความดีตํอผู๎ใช๎บริการและประชาชนทั่วไป เป็นต๎น 

บริษัทฯ ยังให๎ความส าคัญด๎านความปลอดภัยในการท างานของบุคลากร โดยได๎รับการดูแลจากคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล๎อมในการท างาน (ENV) อยํางสม่ าเสมอ การบาดเจ็บในงานของบุคลากรจะได๎รับการ
วิเคราะห์ ทบทวน ปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อการป้องกนัตํอไป รวมถึงทางคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล๎อมในการท างาน (ENV) รํวมกับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  ก าหนดให๎บุคลากรของบริษัทฯ ต๎องได๎รับการฝึกซ๎อมแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภัย แผนอพยพหนีไฟและแผํนดินไหวเพื่อความปลอดภัยของตนเองและผ๎ูป่วยทุกปี 
 
3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

บริษัทฯ มุํงสร๎างให๎บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึกและเล็งเห็นถึงความส าคัญในการตํอต๎านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้ง
จัดให๎มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น และการให๎ หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ 
             หลักการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ผ๎ูที่เกี่ยวข๎องทางธุรกิจต๎องด าเนินการอยํางถูกต๎องตรงไปตรงมาโปรํงใส ซื่อสัตย์
ตรวจสอบได๎และไมํคอร์รัปชั่นโดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข๎องและตํอต๎านการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ รวมทั้งไมํให๎ท าให๎เกิดข๎อ
ครหาหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัทฯ โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้ 
3.1ไมํคอร์รัปชั่นและต๎องระมัดระวังในกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีความเส่ียงสูง 
3.2 ไมํละเลยและเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าหน๎าที่เข๎าขํายการคอร์รัปขั่น ที่เกี่ยวข๎องกับบริษัทฯ ต๎องรายงานให๎
ผ๎ูบังคับบัญชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบและให๎ความรํวมมือในการตรวจสอบข๎อเท็จจริงตํางๆ 
3.3 การด าเนินการเรื่องการให๎หรือรับเงินบริจาค เงินสนับสนุน อยํางโปรํงใส ถูกต๎องตามระเบียบบริษัทฯ และถูกต๎องตาม
กฎหมาย โดยต๎องมั่นใจวําเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไมํได๎ถูกน าไปใช๎เพื่อการติดสินบน 
3.4 พึงระมัดระวังในการท าธุรกรรมกับบุคคล นิติบุคคลหรือองค์กรใดๆที่มีข๎อสงสัยเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่น 
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4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษัทฯ มีการเคารพ ปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักจริยธรรมตํอบุคลากรทุกคนอยํางเทําเทียมกัน ไมํเลือกปฏิบัติโดย

การก าหนดนโยบายการด าเนินการตําง ๆ ดังนี ้

 ระบบการสรรหาและวําจ๎างมีความสอดคล๎องกับการปฏิบัติตํอแรงงานอยํางเป็นธรรม ซึ่งรวมถึงการไมํเลือกปฏิบัติ ไมํ
แบํงแยกกีดกัน ไมํมีอคติในการจ๎างงาน เพื่อเป็นการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการไมํใช๎แรงงานเด็ก ซึ่งบริษัทฯ ได๎มี
การเปิดรับสมัครงานไปยังชุมชนใกล๎เคียงรอบข๎าง รวมทั้งประสานงานไปยังส านักงานเขตเพื่อสร๎างงานให๎แกํคนใน
ชุมชน 

 ระบบการจํายคําจ๎าง และคําตอบแทน การลงโทษทางวินัย การคุ๎มครองแรงงานหญิงตั้งครรภ์ ได๎ถูกด าเนินการอยําง
ถูกต๎องตามกฎหมาย เป็นธรรม และเทําเทียมเสมอภาคกัน 

 การจัดจ๎างคนพิการเข๎าท างาน แสดงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน และสนับสนุนให๎เกิดความก๎าวหน๎าทางสายอาชีพ 
และความมั่นคงแกํผ๎ูพิการ โดยทางบริษัทฯ ได๎ด าเนินการสนับสนุนอาชีพให๎แกํผ๎ูพิการ ได๎แกํ เจ๎าหน๎าที่รับโทรศัพท์ 
เจ๎าหน๎าที่ประจ าในหนํวยงานตําง ๆ ของบริษัทฯ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมทางด๎านกายภาพและจิตใจเป็น
ส าคัญ 

 ให๎ความมั่นคงในการท างานแกํบุคลากร โดยมีนโยบายที่เน๎นการจ๎างงานให๎เป็นบุคลากรประจ า (Long - Term 
Employment Job Security) 

 
5.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
 บริษัทฯ ให๎ความส าคัญด๎านการบริการไมํน๎อยไปกวําสํวนอื่น ๆ ดังคติพจน์ “อบอุํน มั่นใจ ที่ไทยนครินทร์” โดยมี
แนวทางปฏิบัติงาน ดังนี ้

 การบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว แมํนย า และถูกต๎องในการให๎การรักษาพยาบาลแกํทุกชีวิต 

 ผ๎ูบริหารลงพื้นที่ตรวจสอบการให๎บริการตามหนํวยงานตําง ๆ เป็นประจ าทุกวัน 

 มีการส ารวจความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการ เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพบริการ 

 มีระบบและหนํวยงานบริหารจัดการและรับข๎อร๎องเรียนจากผ๎ูใช๎บริการ เพื่อน ามาแก๎ไขและพัฒนาคุณภาพการบริการ
ในทุกมิติ 

 จัดให๎มีการสรรหาบุคลากรชาวตํางชาติ เพื่อรองรับผ๎ูใช๎บริการชาวตํางชาติ ให๎ได๎รับข๎อมูลและรับการรักษาอยํางถูกต๎อง
ครบถ๎วน 

 ระบบการเตือนนัดหมายให๎ผ๎ูป่วยได๎รับการรักษาอยํางตํอเนื่อง และเพื่อติดตามประเมินผลการรักษา 

 การให๎บริการรถพยาบาลท่ีมีมาตรฐาน เพื่อรองรับผ๎ูป่วยฉุกเฉินวิกฤติทางด๎านระบบหัวใจ หลอดเลือดสมอง และระบบ
ประสาท 

 มีการบริหารจัดการหนํวยงานรักษาความปลอดภัยในเชิงรุก เพื่ออ านวยความสะดวกตํอผ๎ู ใช๎บริการอยํางเต็ม
ประสิทธิภาพ ได๎แกํ การให๎บริการชํองจอดรถแกํคนพิการ การให๎บริการรถรับ-สํงจากลานจอดรถภายนอก การสํงตํอ
ประสานงานระหวํางหนํวยงานในการบริการเข็นรถให๎กับผ๎ูป่วย  การตรวจสอบความพร๎อมของอุปกรณ์ดับเพลิงใน
หนํวยงานทุกวันที่ 30 ของเดือน การซ๎อมใช๎อุปกรณ์ในการดับเพลิงเดือนละ 1 ครั้ง และการจัดให๎มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยทั่วทั้งบริเวณโรงพยาบาลฯ โดยการใช๎กล๎องวงจรปิด (CCTV) อยํางทั่วถึง รวมถึงการจัดเวรเจ๎าหน๎าที่รักษา
ความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกอาคารตลอด 24 ชั่วโมง ให๎ครอบคลุมทั่วบริเวณโรงพยาบาลฯ และจุดที่ลับ
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สายตา เพื่อให๎ผ๎ูใช๎บริการและบุคลากรทุกคนได๎รับความปลอดภัยทั้งด๎านชีวิตและทรัพย์สิน โดยการพัฒนาศักยภาพ
เจ๎าหน๎าที่รักษาความปลอดภัยและประสานงานกับ สน.บางนา ในการรับมือการกํอวินาศกรรมในโรงพยาบาลฯ  

 
6. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพสิ่งแวดล้อมในการท างาน 

บริษัทฯ มีความมุํงมั่นและรับผิดชอบตํอส่ิงแวดล๎อม ความปลอดภัย และสังคม โดยมุํงเน๎นด๎านความปลอดภัยและ
ความผาสุกของบุคลากร ผ๎ูป่วย และผ๎ูมาเยือน ซึ่งได๎ก าหนดเป็นนโยบายและแผนปฏิบัติการประจ าปี ภายใต๎การก ากับดูแลของ
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล๎อมในการท างานของบริษัทฯ ตามข๎อก าหนดของกฎหมาย ซึ่ง
ประกอบด๎วยตัวแทนจากฝ่ายนายจ๎างระดับบริหารและระดับบังคับบัญชาและตัวแทนจากฝ่ายลูกจ๎าง โดยบริหารจัดการด๎าน
โครงสร๎างกายภาพส่ิงแวดล๎อมและความปลอดภัย ภายใต๎มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (ฉบับที่ 4) ของสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) มาตรฐานของส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ประเภท
อาคารสูงและใหญํพิเศษและองค์กรภายนอกอื่น ๆ เป็นต๎น ใช๎เป็นกรอบในการวางแผน ก ากับ และควบคุม มีการน าข๎อมูล
สารสนเทศและตัวชี้วัดมาใช๎วิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อป้องกันและแก๎ไขเกี่ยวกับโครงสร๎างทางกายภาพ สภาพแวดล๎อม และความ
ปลอดภัยที่ส าคัญอยํางตํอเนื่อง 

จ านวนการเกิดอุบัติเหตุ  จ าแนกตามลักษณะการประสบอันตรายและความร๎ายแรง ระหวํางเดือนสิงหาคม 2561 ‟  
กรกฎาคม 2562 

 
 
การก ากับติดตามการด าเนินงาน 
6.1 ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและความปลอดภัย 

 จัดท าแผนการตรวจสอบอาคารสถานที่โดยหนํวยงานภายนอกผ๎ูที่ได๎รับอนุญาตจากกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็น
ประจ าทุกปี และปรับปรุงโครงสร๎างอาคารสถานที่ให๎เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข๎อง เพื่อเป็นการยืนยันและสร๎างความมั่นใจให๎กับผ๎ูใชบ๎ริการ และผ๎ูปฏิบัติงานวําโครงสร๎างอาคารมี
ความมั่นคงและปลอดภัย 

 มีการตรวจวัดตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล๎อมในการท างาน พ.ศ. 2554 ในเรื่อง
กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด๎านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล๎อมในการท างานเกี่ยวกับความร๎อน แสงสวําง และเสียง 
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 นโยบายด๎านการป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ บริษัทฯ เข๎ารํวมโครงการสถานประกอบ
กิจการสีขาวของกรมสวัสดิการและคุ๎มครองแรงงาน และได๎รับรางวัลสถานประกอบกิจการสีขาวตํอเนื่อง 2 รอบ
ติดตํอกัน ได๎แกํ ปี 2558 ‟ 2561  และได๎รับการรับรองเพื่อตํออายุรอบที่ 2 ปี 2561 - 2563    

6.2  ด้านวัสดุและของเสียอันตราย 

 จัดท าคูํมือการจัดเก็บและก าจัดวัสดุอันตราย เชํน ใบมีดและเข็ม เป็นต๎น ด าเนินการอบรมในหัวข๎อการป้องกันและ
ควบคุมการติดเชื้อ การแยกขยะให๎กับบุคลากรที่เกี่ยวข๎องในการดูแลผ๎ูป่วย เจ๎าหน๎าที่แมํบ๎านและเจ๎าหน๎าที่เก็บขยะ
อยํางตํอเนื่อง 

 จัดท าคูํมือการป้องกันสารเคมี และจัดท าบัญชีสารเคมีที่ใช๎ในโรงพยาบาลฯ มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ป้องกัน และจัดการความเส่ียงจากการท างานจากสารเคมี 

 
6.3   ด้านภัยภาวะฉุกเฉินและอัคคีภัย 

 จัดให๎มีการตรวจสอบอุปกรณ์ระบบดับเพลิงทุกวันที่ 30 ของทุกเดือน และตรวจสอบใหญํตามกฎกระทรวงก าหนด
มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด๎านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล๎อมในการท างาน
เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ทุก 6 เดือน 

 มีการให๎ความรู๎ในเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต๎นทุกปีส าหรับบุคลากร 

 มีการซ๎อมอพยพหนีไฟประจ าปี ปีละ 1 ครั้ง และซ๎อมระงับอัคคีภัยเบื้องต๎นในหนํวยงานที่มีความเส่ียงสูง เชํน ฝ่าย
โภชนาการ ศูนย์อาหาร เป็นต๎น เพื่อให๎บุคลากรได๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ และตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย
ตลอดจนสามารถปฏิบัติการตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยได๎เมื่อเกิดเหตุ รวมถึงการค๎นหาจุดอํอนที่พบเพื่อจะได๎
น าข๎อมูลดังกลําวไปใช๎ในการพัฒนาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 มีการจัดเตรียมความพร๎อมรับการเกิดเหตุทะเลาะวิวาทและท าร๎ายรํางกายในพื้นที่โรงพยาบาลฯ และพื้นที่ชุมชน
โดยรอบ 

 
6.4  ด้านระบบสาธารณูปโภค  

 ก าหนดแนวทางการใช๎ระบบสาธารณูปโภคให๎เหมาะสม เพื่อสอดคล๎องกับแผนการควบคุมการใช๎พลังงานอยําง
เหมาะสม พร๎อมค านึงถึงการไมํกํอให๎เกิดผลกระทบตํอคุณภาพและการบริการท่ีดี 

 
6.5  ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ  

 การสร๎างเสริมสุขภาพบุคลากร (Health Promotion) บริษัทฯ มุํงเน๎นให๎บุคลากรมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจโดยให๎
การสนับสนุนอยํางเต็มที่ในการดูแลสุขภาพของบุคลากร ด๎วยการมอบสวัสดิการการตรวจสุขภาพบุคลากรประจ าปี 
สวัสดิการรักษาพยาบาล การฉีดวัคซีนป้องกันโรค กิจกรรมชมรมกีฬา กิจกรรมแอโรบิค การจัดอุปกรณ์ในการป้องกัน
รํางกายขณะปฏิบัติงาน (Personal Protection Equipment) และยังน าข๎อมูลการตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากร
มาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางการป้องกันโรคตําง ๆ ส าหรับกลํุมที่มีความเส่ียง 
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6.6    ด้านการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

 มีการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ Sequence Batch Reactor (SBR) 

 การเปล่ียนระบบ Chiller โดยเลือกใช๎น้ ายาที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 

 สร๎างความตระหนักรู๎ภายในบริษัทฯ ด๎านการลดปริมาณขยะ และเน๎นการใช๎ซ้ าด๎วยจิตส านึกหํวงใยส่ิงแวดล๎อมและ
การใช๎ทรัพยากรอยํางมีประสิทธิภาพ 

 สร๎างนิสัยและสํงเสริมวินัยในการท้ิงขยะให๎ถูกประเภท 
 
7.   การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด าเนนิงานทีม่ีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและ

ผู้มีส่วนได้เสีย 
 -ไมํมี- 
 
8. การร่วมกันพัฒนาชุมชนหรือสังคม  

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ได๎ตระหนักถึงการมีสํวนรํวมในการรับผิดชอบตํอชุมชน สังคมและส่ิงแวดล๎อม จึงมีการจัด
กิจกรรมสํงเสริมสุขภาพเพื่อให๎ความรู๎แกํประชาชนในชุมชนใกล๎เคียง เพื่อให๎สามารถน าความรู๎ทางด๎านสาธารณสุขไปพัฒนา
คุณภาพชีวิต ดูแลคนในครอบครัวให๎มีสุขภาพรํางกายแข็งแรงและหํางไกลจากโรคภัยตําง ๆ ได๎  

ในปี 2562 ได๎ออกหนํวยให๎บริการตรวจสุขภาพเบื้องต๎นกับผ๎ูอยูํอาศัยบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลฯ เชํน หมูํบ๎านวินด์
มิลล์  หมูํบ๎านบริทาเนีย ศรีนครินทร์  โครงการ Ideo Blucove Sukhumvit 103  เป็นต๎น บริการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจ
ระดับน้ าตาลในเลือด ตรวจวัดองค์ประกอบภายในรํางกาย รวมถึงสาธิตการฟื้นคืนชีพ (CPR) โดยพยาบาลวิชาชีพ เพื่อให๎มี
ความรู๎และสามารถชํวยเหลือได๎หากเกิดกรณีฉุกเฉิน 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดท าโครงการ “สร๎างเสริมสุขอนามัยในโรงเรียน” ให๎กับน๎อง ๆ โรงเรียนอนุบาลปรานีและปรานี
เนอสเซอรี่ สุขุมวิท 103 โดยมีพยาบาลวิชาชีพสอนการล๎างมือ แปรงฟันอยํางถูกวิธีเพื่อเป็นปลูกฝังสุขภาพที่ดีให๎กับเด็กเพื่อ
หํางไกลจากโรคตําง ๆ ลดการเจ็บป่วยและการหยุดเรียน 
 
 ดูแลกลุ่มลูกค้าบริษัทคู่สัญญา  

ทางโรงพยาบาลฯ ได๎ออกหนํวยจัดกิจกรรมรํวมกับบริษัทคูํสัญญา ภายใต๎กิจกรรม “สัปดาห์ความปลอดภัย (Safety 
Day)” บริการตรวจสุขภาพเบื้องต๎น อาทิ วัดความดันโลหิต เจาะเลือดที่ปลายนิ้วเพื่อดูระดับน้ าตาลปลายนิ้ว  ตรวจวัด
องค์ประกอบภายในรํางกาย และสาธิตการออกก าลังกายป้องกัน Office Syndrome โดยนักกายภาพบ าบัด รวมถึงการเรียน
เชิญแพทย์ผ๎ูช านาญการออกไปบรรยายให๎ความรู๎เกี่ยวกับ โรค NCDs  เป็นต๎น 
 
 ดูแลกลุ่มลูกค้าตัวแทนประกัน  

โรงพยาบาลฯ ได๎จัดท าโครงการ  “ตรวจสุขภาพตัวแทนประกันชีวิต”   ให๎บริการตรวจสุขภาพเบื้องต๎นให๎กับตัวแทน
ประกันที่เข๎ารํวมงาน เชํน วัดความดันโลหิต เจาะเลือดที่ปลายนิ้วเพื่อดูระดับน้ าตาลปลายนิ้ว ตรวจวัดองค์ประกอบภายใน
รํางกาย  ตรวจความหนาแนํนของมวลกระดูกพร๎อมให๎ค าแนะน าเกีย่วกบัการดูแลรักษาสุขภาพโดยพยาบาลวิชาชีพและบุคลากร
ของโรงพยาบาลฯ ซึ่งตัวแทนประกันเป็นกลุํมที่เรียนเชิญและแนะน าลูกค๎าผ๎ูถือกรมธรรม์เพื่อให๎มาใชบ๎ริการท่ีโรงพยาบาลฯ อยําง
ตํอเนื่อง  
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9.  ภาพกิจกรรมเพื่อสังคม CSR 
  

9.1  กิจกรรมภายนอก 
  

 บริจาคโลหิต 
โรงพยาบาลไทยนครินทร์รํวมกับศูนย์บริการโลหิตแหํงชาติและศนูย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม

บริจาคโลหิตเพื่อชํวยเหลือเพื่อนมนุษย์ ภายใต๎โครงการ “หนึ่งคนใหห้ลายคนรับ ให้โอกาสตวัเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย”

ส าหรับผ๎ูที่มีสุขภาพแข็งแรง สมบรูณ์ สามารถรํวมบริจาคโลหิตไดท๎ุก 3 เดือน รวม 4 ครั้งตํอปี    
 
 
 
 
 
 โครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ออกหนํวยแพทย์เคล่ือนที่ ตรวจรักษาพยาบาลให๎กับประชาชนที่มารํวมงานทอดกฐิน ณ 
ส านักสงฆ์ทรัพย์สวนพลู ต.ชะอม อ.แกํงคอย จ.สระบุรี บริการตรวจสุขภาพตํอเนื่องมากวํา 7 ปี 
 

 
 
 
 

 
คลินิกลอยฟ้า ครั้งที่ 17 

โรงพยาบาลไทยนครินทร์รํวมกับบริษัท บีทีเอส  กรุ๏ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด (มหาชน) จัดงาน “คลินิกลอยฟ้า ครั้งที่ 17” 
บริการตรวจสุขภาพเบื้องต๎นให๎กับประชาชนที่โดยสารด๎วยรถไฟฟ้าบีทีเอส รวมถึงประชาชนในพื้นที่ใกล๎เคียงโดย ให๎บริการ
ประจ าสถานีเบาหวาน และสถานีกระดูกและข๎อ (ไมํเสียคําใช๎จําย) ณ สถานีรถไฟฟ้า ปากน้ า 
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สร้างเสริมสุขอนามัยในโรงเรียน 

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ รํวมกับ โรงเรียนอนุบาลปรานี จัดโครงการสร๎างเสริมสุขอนามัยในโรงเรียน โดยมุํงหวังให๎
เด็กๆ ได๎รู๎จักวิธีการดูแลตนเองให๎มีสุขภาพดี ด๎วยการเสริมสร๎างความรู๎เรื่องการรับประทานอาหารที่ถูกต๎องตามหลักโภชนาการ 
โดยนักก าหนดอาหาร สอนการล๎างมือและการแปรงฟันอยํางถูกวิธี โดยพยาบาลวิชาชีพ   

 
 
ก. ไก่ในสายหมอก 
 
 
 
ก. ไก่ในสายหมอก 

 โครงการ ก.ไกํในสายหมอก ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านจอลือเหนอื ต าบลสบเมย 
จังหวดัแม่ฮอ่งสอน โรงพยาบาลไทยนครินทร์บริการตรวจรักษาพยาบาลให๎กับประชาชนในชมุชน พร๎อมมอบเงิน ส่ิงของ
บริจาคเนื่องในวันเด็กแหงํชาติประจ าปี 2562 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมบริษัทคู่สัญญา 

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ได๎ออกหนํวยจัดกิจกรรม “สัปดาห์ความปลอดภัย (Safety Day)” บริการตรวจสุขภาพ
เบื้องต๎น ตรวจวัดความดันโลหิต  ตรวจวัดองค์ประกอบภายในรํางกาย สาธิตการออกก าลังกายป้องกัน Office Syndromeให๎กับ
พนักงานของบริษัท โตโยต๎า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด และบริษัท เด็นโซํ (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาบางบํอ พนักงานให๎ความ
สนใจเข๎ามาตรวจสุขภาพเป็นจ านวนมาก 
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กิจกรรมบริษัทประกัน 
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ได๎จัดกิจกรรมออกหนํวยตรวจสุขภาพตัวแทนประกันชีวิต บริการตรวจสุขภาพเบื้องต๎น 

ตรวจวัดความดันโลหิต เจาะน้ าตาลปลายนิ้วเพื่อดูภาวะเบาหวาน ตรวจวัดองค์ประกอบภายในรํางกายให๎กับตัวแทนประกัน
ชีวิตบริษัท ไทยประกันชีวิต จ ากัด สาขาบางนา และบริษัท เอไอเอ จ ากัด ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพ 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมออกบูธตรวจสุขภาพ 

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ รํวมออกบูธงาน “mai FORUM 2019”  ภายใต๎ธีม “20 ปี mai เติบโตด๎วยกัน สร๎างสรรค์ ยั่งยืน” ซึ่ง
จัดขึ้นโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) เมื่อเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 ภายในงานมีบริการ
ตรวจสุขภาพเบื้องต๎น (ไมํเสียคําใช๎จําย) ได๎แกํ บริการตรวจวัดความดันโลหิต และตรวจวัดองค์ประกอบของรํางกาย รวมถึงการ
ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับบริษัทโดยนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) โดยมีผ๎ูรํวมงานในแวดวงตลาดเงิน ตลาดทุน นักลงทุน 
นักวิเคราะห์ชั้นน า ผ๎ูประกอบการ  ส่ือมวลชนและผ๎ูที่สนใจทั่วไปเข๎ารํวมงานเป็นจ านวนมาก 

     
 
ตรวจสุขภาพให้กับผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านโดยรอบโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

บริการตรวจสุขภาพเบื้องต๎นกับผ๎ูอยูอําศัยในบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลฯ เชํน หมูํบ๎านวินด์มิลล์  หมูํบ๎านบริทาเนีย ศรี
นครินทร์ โครงการ Ideo Blucove Sukhumvit 103  เป็นต๎น โดยบริการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจระดับน้ าตาลในเลือด 
ตรวจวัดองค์ประกอบภายในรํางกาย รวมถึงสาธิตการฟื้นคืนชีพ (CPR) โดยพยาบาลวิชาชีพ เพื่อให๎มีความรู๎และสามารถ
ชํวยเหลือได๎หากเกิดกรณีฉุกเฉิน 
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9.2  กิจกรรมภายใน 
 

ตรุษจีนไทยนครินทร์ 
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ต๎อนรับเทศกาลตรุษจีนจัดกิจกรรมมอบของมงคลที่ระลึกให๎กับผ๎ูรับบริการที่พักรักษาตัวใน

หอพักผ๎ูป่วยในทุกห๎อง เพื่อเป็นการสร๎างสีสันและมอบความปรารถนาดีรวมถึงอวยพรให๎ผ๎ูมารับบริการมีความสุข สร๎างความ
ประทับใจที่มาใช๎บริการ บรรยากาศเต็มไปด๎วยความสุข รอยยิ้ม   
 
 
 
 
 
 
งานบรรยายเร่ือง “มะเร็งล าไส้ใหญ่...ป้องกนัได ้

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ได๎ให๎การต๎อนรับคณะผ๎ูเยีย่มชมจากสมาคมข๎าราชการบ าเหน็จบ านาญ กระทรวงสาธารณสุข 
จ.สมุทรปราการ และชมรมผ๎ูสูงอายุ โรงพยาบาลสมุทรปราการ  พร๎อมฟังการบรรยายเรื่อง “มะเร็งล าไส้ใหญ่...ป้องกันได้” โดย 
พญ.ประพิมพรรณ อ าพันทรัพย์ แพทย์ผ๎ูช านาญการศูนย์ทางเดินอาหาร โดยแพทย์ได๎เน๎นย้ าให๎เห็นความส าคัญเรื่องของการ
ตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส๎ใหญํหรือการสํองกล๎องทางเดินอาหารสํวนลําง ส าหรับคนท่ีมีอายุ 50 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ยังได๎เข๎าเยี่ยม
ชมและรับฟังความรู๎เรื่องการใช๎เทคโนโลยีในการตรวจรักษาจากหัวหน๎าพยาบาลประจ าศูนย์ตําง ๆ เชํน ศูนย์ตรวจสุขภาพ ศูนย์
หัวใจ ศูนย์สมองและระบบประสาท ศูนย์ทางเดินอาหาร แผนกจักษุ ศูนย์กระดูกและข๎อ  ศูนย์รับสํงตํอผ๎ูป่วย และแผนกฉุกเฉิน
ซึ่งเป็นศูนย์ที่มีความส าคัญตํอการตรวจและวินิจฉัยโรคและอาการของผู๎สูงอายุทั้งสิ้น 

 

 

 

 

“Happy Life by ชีวจติ Season 6” 

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ รํวมกับนิตยสารชีวจิตจัดกิจกรรมเพื่อคนรักสุขภาพ  “Happy Life by ชีวจิต Season 6” 
ภายในงานจัดให๎มีบริการตรวจสุขภาพเบื้องต๎น ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบภายในรํางกายพร๎อมให๎
ค าปรึกษาด๎านสุขภาพ ฟังเสวนาหัวข๎อ “รู้เท่าทัน ป้องกันตนเองจากไข้หวัดใหญ่” โดย พญ.อรวลี ดิษยะกมล แพทย์เฉพาะ
ทางสาขาโรคติดเชื้อ  รวมถึงสาระนํารู๎ “อาหารเพิ่มจุลินทรีย์ดี เพิ่มภูมิคุ้มกัน” โดยนักบ าบัดโรคด๎วยอาหารคนแรกของไทย 
กิจกรรมเพื่อสุขภาพ “ Healthy Exercise” โดยกูรูชีวจิต พร๎อมชมการสาธิตท าอาหารสุขภาพ กับCHEEWAJIT Cooking Class” 
โดยป้ายุง ผกา เส็งพานิช รวมถึงบูธสินค๎าเพื่อสุขภาพมากมาย 
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กิจกรรมฉลองครบรอบ 26 ป ี 

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 26 ปีภายใต๎ Concept งาน “GI LOVING TIME BE STRONG 

INSIDE OUT” สร๎างสมดุลระบบทางเดินอาหารเพื่อสุขภาพท่ีดีและยืนยาว พร๎อมรับฟังเสวนาในหัวข๎อ “มะเร็งล าไส้ใหญ่...เรา

ป้องกันได้”  โดย นพ.นิกร ปริญญาวุฒิชัย แพทย์ผู๎ช านาญการจากศูนย์ทางเดินอาหาร ชํวงสาระนํารู๎ อาหารท่ีดีตํอล าไส๎ “Good 

Food For Your Gut” โดยนักก าหนดอาหาร นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงสุดยอดมายากล การจ าหนํายโปรแกรมตรวจ
สุขภาพในราคาประหยัด  กิจกรรม DIY เพ๎นท์กระเป๋าผ๎าและจัดสวนขวด  กิจกรรมสอยดาว กิจกรรมรํวมสนุกถํายภาพแชะ & 
แชร์ พร๎อมรับของที่ระลึก 

 

 
 
 
 

 
มูลนิธิหลวงพ่อพุธ-จตุเจริญ 

มูลนิธิหลวงพํอพุธ-จตุเจริญ กํอตั้งขึ้นตามค าปรารภของพระราชสังวรญาณ (หลวงพํอพุธ ฐานิโย) วัดป่าสาลวัน จังหวัด

นครราชสีมา เมื่อแรกเริ่ม พระราชสังวรญาณมีความประสงค์ที่จะกํอตั้งกองทุนเพื่อให๎ความชํวยเหลือพระภิกษุที่อาพาธและไมํมี

คํารักษาพยาบาลหรือไมํมีโยมอุปัฏฐาก พระราชสังวรญาณจึงได๎มอบเงินบริจาคที่ได๎รับจากคณะศิษยานุศิษย์และผ๎ูมีจิตศรัทธา

ให๎แกํบริษัทฯ จ านวน 151,400 บาท เพื่อใช๎เป็นเงินเริ่มต๎นของกองทุน บริษัทฯ จึงได๎ท าการจัดตั้ง “กองทุนหลวงพํอพุธ เพื่อพระ

อาพาธ” ตามความประสงค์ของพระราชสังวรญาณเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2541 โดยมีพระราชสังวรญาณเป็นที่ปรึกษา

คณะกรรมการกองทุนจนทํานถึงแกํมรณภาพในปี 2542 จากนั้นในเวลาตํอมา จึงได๎มีการจดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิหลวงพํอพุธ-

โรงพยาบาลไทยนครินทร์” เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2554 และตํอมาได๎เปล่ียนชื่อเป็น “มูลนิธิหลวงพํอพุธ-จตุเจริญ” 
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กิจกรรมส าคัญที่มูลนิธิหลวงพ่อพุธ-จตุเจริญ ร่วมกับบริษัทฯ ในการด าเนินการ  

 การให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่พระภิกษุที่อาพาธ  

 ในแตํละปีจะมีจ านวนภิกษุที่ได๎รับความชํวยเหลือคํารักษาพยาบาลจากมูลนิธิฯ ประมาณ 150-200 รูป โดยมีพระ

เถรานุเถระท่ีเคยได๎รับความชํวยเหลือคํารักษาพยาบาลจากมูลนิธิฯ เชํน พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ), พระ

พรหมมงคลญาณ (หลวงพํอวิริยังค์ สิรินฺธโร), หลวงปู่อํอนสา สุขกาโร ฯลฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได๎มีสํวนรํวมในการให๎ความชํวยเหลือ

ด๎วย ในเรื่องของการให๎การรักษาพยาบาลแกํพระภิกษุที่อาพาธเหลํานี้ด๎วย 
 

 การจัดทอดผ้าป่าของมูลนิธิฯ  

การทอดผ๎าป่าเป็นการท าบุญท่ีมีอานิสงส์มาก เพราะถือเป็นสังฆทาน คือทานที่ถวายแบบไมํเฉพาะเจาะจงแกํภิกษุรูป

ใดรูปหนึ่ง แตํเป็นการถวายเข๎าสํูกองกลางแกํคณะสงฆ์ ซึ่งบริษัทฯ และมูลนิธฯิ ได๎รํวมท าบุญทอดผ๎าป่ากันทุกปี 

 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ 

ทุกครั้งที่เกิดเหตุภัยร๎ายแรงทางธรรมชาติ ทางมูลนิธิฯ ไมํได๎นิ่งนอนใจในความเดือดร๎อนของประชาชนชาวไทย  ครั้ง

ลําสุดเมื่อเกิดภัยพิบัติจากพายุโซนร๎อนปาบึกเมื่อเดือนมกราคม 2562 มูลนิธิฯ และบริษัทฯ จึงได๎รํวมกันมอบเงินบริจาค จ านวน 

40,000 บาท ให๎แกํสภากาชาดไทย โดยมีหมํอมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผ๎ูชํวยเลขาธิการฯ (ฝ่ายการจัดหารายได๎) และ

ผ๎ูอ านวยการส านักงานจัดหารายได๎ สภากาชาดไทย เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาคเพื่อน าไปชํวยเหลือผ๎ูประสบภัยจากพายุโซน

ร๎อนปาบึกตํอไป 

ร่วมบริจาคสมทบทุน  
บัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิหลวงพ่อพุธ-จตุเจริญ”  
ธนาคารธนชาต สาขาบางนา เลขที่บัญชี 019-6-03949-6 
ประสงค์ให้จัดส่งใบอนุโมทนาบัตร โทรศัพท์ 0 2361 2727 ต่อ 3397 หรือ โทรสาร 0 2361 2777 

 
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

บริษัทฯ ให๎ความส าคัญตอํระบบการควบคุมภายในส าหรับระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ เพื่อป้องกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยรวม ครอบคลุมทั้งด๎านการเงิน การด าเนินงาน การบริหารความเส่ียง และการก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานให๎สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการใช๎ทรัพยากรให๎เกิดประโยชน์สูงสุด การดูแลรักษาและป้องกันทรัพย์สิน ลด
ความผิดพลาดการรั่วไหลและการสูญหาย จัดให๎มีการควบคุมดูแล โดยมีการแบํงแยกหน๎าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติการ
บันทึกรายการ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให๎เกิดการถํวงดุลและตรวจสอบระหวํางกันอยํางเหมาะสม ทั้งนี้ 
บริษัทฯ ยังมีการตรวจสอบภายในทางด๎านการเงนิ รวมถึงระบบการรายงานทางการเงนิ ให๎มีความถูกต๎องเชื่อถือได๎เพื่อให๎เป็นไป
ตามระเบียบ ข๎อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง โดยจัดให๎มีระบบการติดตามโดยผู๎บริหารสายงานท่ีรับผิดชอบอยูํเป็นระยะ 

จากการประเมินของคณะกรรมการบริษัทรํวมกับคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562 ได๎ประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัท 6 องค์ประกอบในด๎านตําง ๆ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกัน ดังนี้ 
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1. องค์กรและสภาพแวดล้อมของการควบคุม 

บริษัทฯ มีโครงสร๎างบริหารองค์กรอยํางเหมาะสม มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน๎าที่ความรับผิดชอบอยํางชัดเจน มี
นโยบายสํงเสริมวัฒนธรรมองค์กรให๎บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงานในหน๎าที่ด๎วยความรอบรู๎  มีความ
รับผิดชอบ ให๎ความส าคัญของระบบการควบคุมภายใน บุคลากรทุกคนทราบถึงบทบาท อ านาจ หน๎าที่ และตระหนักถึงความ
รับผิดชอบของตน ถือปฏิบัติตามนโยบายและคูํมือระเบียบวิธีปฏิบัติงานอยํางเครํงครัด เพื่อให๎มีการสอบทานและรายงานความ
เพียงพอของการควบคุมภายในรวมถึงการปฏิบัติงานจริงวําเป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว๎อยูํอยํางตํอเนื่อง 

 
2. การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงโดยมีผ๎ูอ านวยการแพทย์เป็นประธานคณะกรรมการ มีบทบาท
หน๎าที่ในการก าหนดนโยบายด๎านความเส่ียงและความปลอดภัย วางแผนกลยุทธ์ในการจัดการบริหารความเส่ียงระดับ
โรงพยาบาล จัดให๎มีระบบบริหารความเส่ียง ประกอบไปด๎วย ระบบการค๎นหาความเส่ียง  ระบบการรายงานความเส่ียง การ
วิเคราะห์ความเส่ียงของโรงพยาบาล การหาโอกาสพัฒนาเฝ้าระวังป้องกันและการบริหารจัดการเมื่อมีความเส่ียงหรือเหตุการณ์
ไมํพึงประสงค์จากบริการสุขภาพเกิดขึ้น ครอบคลุมถึงการจัดระบบสารสนเทศด๎านความเส่ียง การสร๎างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยในองค์กรสํงเสริมสนับสนุนเพื่อให๎การบริหารความเส่ียงในระดับโรงพยาบาล ของคณะกรรมการและหนํวยงานเป็นไป
อยํางตํอเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยมีการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับความเส่ียงอยาํงตํอเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. (The Healthcare Accreditation Institute (Public 
Organization)) 

 
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

บริษัทฯ มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน๎าที่และระดับการอนุมัติรายการและวงเงินในการอนุมัติของฝ่ายบริหาร  มี
ระเบียบและวิธีปฏิบัติกรณีเกิดความขัดแย๎งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผ๎ูบริหารระดับสูงไว๎อยํางชัดเจน  รวมทั้งมีการ
รายงานผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหารตํอคณะกรรมการบริษัทเป็นวาระการประชุมอยํางสม่ าเสมอ โดยก าหนดไว๎เป็นประจ า
ทุก 3 เดือน 

บริษัทฯ จัดวางระบบการควบคุมภายในอยํางสมเหตุผลและสร๎างความเชื่อมั่นให๎แกํบริษัทฯ วําการจํายเงินและการรับ
เงินได๎รับการอนุมัติอยํางถูกต๎องจากผ๎ูบริหารและคณะกรรมการบริษัท  ทั้งนี้บริษัทฯ ได๎วางระบบการควบคุมภายในให๎สอดรับ
กับมาตรการตํอต๎านการคอร์รัปชั่นและเหมาะสมกับความเส่ียงการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ 

   การควบคุมภายในเป็นนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติ เพื่อชํวยให๎เกิดความมั่นใจวํา แนวทางของคณะกรรมการบริษัท
และผ๎ูบริหารได๎รับการน าไปปฏิบัติและเป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท การควบคุมภายในได๎รับความนิยม
อยํางกว๎าง ๆ เป็นกระบวนการท่ีด าเนินการโดยคณะกรรมการบริษัท ผ๎ูบริหารหรือบุคลากรอื่นๆ เพื่อให๎เกิดความเชื่อมั่นอยํางสม
เหตุผลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการด าเนินงาน ความนําเชื่อถือของรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบข๎อบังคับ การตรวจสอบเป็นกระบวนการที่สอบทานความนําเชื่อถือของระบบการควบคุมภายใน เอกสารและผลการ
ด าเนินงาน เพื่อให๎ความมั่นใจกับผ๎ูบริหาร  นักลงทุนและผ๎ูมีสํวนได๎เสียอื่น ๆ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ผ๎ูตรวจสอบภายในเป็น
ผ๎ูด าเนินการตรวจสอบและมีผู๎ตรวจสอบภายในจากบริษัทภายนอกมาด าเนินการตรวจสอบด๎วย 
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4.  ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

 บริษัทฯ ได๎จัดให๎มีการพัฒนาการควบคุมความปลอดภัยในการเข๎าถึงข๎อมูลและใช๎งานระบบสารสนเทศ 
รวมถึงพัฒนาแผนงานทางด๎านกระบวนการความปลอดภัยของข๎อมูล โดยเฉพาะข๎อมูลของผ๎ูใช๎บริการและข๎อมูลของบุคลากร
บริษัท ด๎วยความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักสากล เชํน ข๎อมูลในสํวนของเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (E - Medical Record) 
ระบบงานบริหารบุคคล(Human Resources) ระบบงานเครือขํายในองค์กร (Network) รวมถึงการส ารองข๎อมูลสารสนเทศของ
ระบบงานตําง ๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให๎เกิดเสถียรภาพในการบริหารจัดการความเส่ียงตํอระบบสารสนเทศในรูปแบบตําง  ๆ 
เป็นต๎น 

บริษัทฯ ได๎ด าเนินการปรับปรุงระบบบริการทางด๎านสารสนเทศอยํางสม่ า เสมอ ตัวอยํางเชํน การปรับปรุงสัญญาณ
ความเร็วอินเทอร์เน็ตเพื่อให๎สามารถตอบสนองตํอปริมาณของผ๎ูมาใช๎บริการที่มีเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่องและรองรับกับปริมาณการ
เรียกใช๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได๎ท าการปรับปรุงระบบการพิมพ์โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การให๎บริการ และในขณะเดียวกันยังสามารถประหยัดคําใช๎จํายจากการปรับปรุงระบบการพิมพ์ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี ้ในภาพรวมของระบบสารสนเทศและการส่ือสารข๎อมูลนั้นอยูํในทิศทางของการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎การใช๎
ประโยชน์จากข๎อมูลสารสนเทศโดยผู๎บริหารและคณะท างานสามารถด าเนินการได๎อยํางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
5.  ด้านระบบการติดตาม 

บริษัทฯ จัดให๎มีการประชุมเพื่อติดตามผลการด าเนินงานความเส่ียงและตัวชี้วัดการด าเนินงานของบริษัทฯ  อยําง
สม่ าเสมอรวมทั้งจัดให๎มีการด าเนินการบริหารความเส่ียง และวิเคราะห์หาสาเหตุตัวชี้วัดที่ไมํเป็นไปตามเป้าหมายในการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อน าไปด าเนินการแก๎ไขตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได๎ให๎ความเห็นไว๎ในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ าปี 2562 

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได๎จัดให๎มีระบบการติดตามทบทวนคูํมือการปฏิบัติงานให๎สอดรับกับความเส่ียงให๎ครอบคลุมทั่ว
ทั้งองค์กร 
 
6. การตรวจสอบภายใน  

คณะกรรมการตรวจสอบได๎แตํงตั้งนางสาววิยดารัตน์ สินธาราจิรฐา ด ารงต าแหนํงผ๎ูจัดการฝ่ายตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามระเบียบของบริษัทฯ เพื่อท าหน๎าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยนางสาววิยดารัตน์ สินธาราจิรฐา จบปริญญาตรี
สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามค าแหง และ Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยด ารงต าแหนํงผ๎ูจัดการฝ่ายบัญชี บมจ. 
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ และมีประสบการณ์ด๎านการตรวจสอบภายในในธุรกิจโรงพยาบาลเป็นระยะเวลากวํา  20 ปี มีความ
เข๎าใจในกิจการและการด าเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นวําผ๎ูจัดการฝ่ายตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ 
มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน๎าที่ดังกลําว ทั้งนี ้การพิจารณา และอนุมัติแตํงตั้ง ถอดถอน โยกย๎ายผ๎ูจัดการฝ่ายตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ จะต๎องได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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12. รายการระหว่างกัน 

ในระหวํางปี 2562 และ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯ มีรายการระหวํางกันและมียอดคงเหลือกับบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย๎งปรากฏตามงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินข๎อ 6 

 
 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

การท ารายการระหวํางกันเป็นความจ าเป็นและสมเหตุสมผลของการท ารายการเพื่อกํอให๎เกิดประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทฯ และถือวําเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไป และบริษัทฯ ได๎จํายคําตอบแทนในราคาที่ยุติธรรม ทั้งนี้ 
คณะกรรมการตรวจสอบได๎ให๎ความเห็นในการท ารายการไว๎แล๎ว 
  
 มาตรการและขั้นตอนการท ารายการระหว่างกัน 

บริษัทฯ ได๎ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข๎อบังคับ ประกาศ ค าส่ัง หรือ
ข๎อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย ตลอดจนพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 อยํางเครํงครัด ทั้งนี้
รายการระหวํางกันที่กรรมการหรือบุคคลที่มีความขัดแยง๎ในสํวนได๎เสีย หรืออาจมคีวามขัดแย๎งอันใดกับบริษัทฯ บุคคลนัน้ ๆ ไมํมี
สิทธิออกเสียงอนุมัติการท ารายการนั้น ๆ เว๎นแตํเป็นกรณีที่ได๎รับการพิจารณายกเว๎นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์  พ.ศ. 2535 และข๎อบังคับ ประกาศ ค าส่ัง หรือข๎อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย  หรือตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ทั้งนี ้ข๎อบังคับของบริษัทฯ ได๎มีการก าหนดในเรื่องการเข๎าท ารายการที่เกี่ยวโยง
กันและการได๎มาหรือการจ าหนํายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ไว๎แล๎วอยํางชัดเจน 

 
 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

บริษัทฯ ได๎วางนโยบายการท ารายการระหวํางกันในอนาคต โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจ าเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของการเข๎าท ารายการ และเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากราคาตลอดจนเงื่อนไขความ
เหมาะสมการท ารายการตามธุรกิจปกติ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะให๎คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผ๎ูให๎ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็น
ความสมเหตุสมผลวําเป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติ โดยอาจจะพิจารณาเปรียบเทียบกับราคาที่เกิดขึ้นจริงกับบุคคลภายนอก
ส าหรับนโยบายการก าหนดการท ารายการระหวํางกัน เชํน รายการเงินกู๎ยืมจากบุคคล ที่อาจมีความขัดแย๎งทางผลประโยชน์โดย
จะกระท าตํอเมื่อบริษัทฯ มีความจ าเป็นทางการเงนิ และไมํอาจหาแหลํงเงินกู๎ที่ให๎กู๎ยืมในเงื่อนไขการกู๎ที่ดีกวําการกู๎ยืมจากบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกันได๎ หรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู๎ที่ไมํสูงกวําอัตราดอกเบี้ยตลาดทั่วไป เป็นต๎น 

อยํางไรก็ตาม บริษัทฯ คาดวํารายการระหวํางกันบางรายการในปัจจุบันจะยังคงเกิดขึ้นอยํางตํอเนื่องในอนาคต 
เนื่องจากรายการดังกลําวถือเป็นประโยชน์ตํอบริษัทฯ ได๎แกํ รายการการค้ าประกันโดยนายจตุพร สิหนาทกถากุล เป็นการค้ า
ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี และการค้ าประกันการออกตัววสัญญาใช๎เงินตามเงื่อนไขของธนาคารก าหนด นอกจากนี้ ยังมีการค้ า
ประกันการช าระคําไฟฟ้าซึ่งถือเป็นการให๎ความชํวยเหลือแกํบริษัทฯ 
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 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน 
บริษัทฯ มีข๎อก าหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับรายการระหวํางกัน และการได๎มาหรือจ าหนํายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ใน

ข๎อบังคับบริษัทฯ ก าหนดให๎กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย๎งมีสํวนได๎เสีย หรืออาจมีความขัดแย๎งทางผลประโยชน์อันใด 
ไมํมีสิทธิออกเสียงอนุมัติในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข๎อบังคับ ประกาศ หรือค าส่ังของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย และตาม
กฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ก าหนดให๎คณะกรรมการตรวจสอบให๎ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นและความเหมาะสมของการ
ท ารายการ และให๎บริษัทฯ ท าการเผยแพรํสารสนเทศที่เกี่ยวข๎องให๎เป็นไปตามข๎อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย 
รวมถึงการเปิดเผยรายละเอียดของรายการในงบการเงินประจ างวดและรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไมํมีความช านาญในการพิจารณารายการระหวํางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดหา
ผ๎ูเชี่ยวชาญอิสระหรือผ๎ูสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผ๎ูให๎ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวํางกันดังกลําว เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการบริษัท หรือผ๎ูถือหุ๎นของบริษัทฯ แล๎วแตํกรณี 
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ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีรายการระหวํางกัน ดังตํอไปนี ้
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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 

ผลการด าเนินงานส าหรับรอบปีบัญชี 2562 ตั้งแตํวันท่ี 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯ มีรายได๎
รวม 2,185.07 ล๎านบาท โดยเป็นรายได๎คํารักษาพยาบาล จ านวน 2,155.15 ล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 98.63 ของรายได๎รวม โดย
บริษัทฯ มีรายได๎รวมเพิ่มขึ้นจ านวน  20.80 ล๎านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร๎อยละ 0.96 เมื่อเทียบกับปี 2561 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้น
ของรายได๎ผ๎ูป่วยนอกเพิ่มขึ้น 30.75 ล๎านบาท เพิ่มขึ้นร๎อยละ 2.46  และรายได๎ผู๎ป่วยในลดลง 10.11 ล๎านบาท ลดลงร๎อยละ 1.14  
รายได๎คํารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นจากความซับซ๎อนของโรคที่มากขึ้น 

 รายได๎คํารักษาพยาบาลผ๎ูป่วยนอก (OPD) และผ๎ูป่วยใน (IPD) ส าหรับปี 2560 2561 และ 2562 แสดงได๎ดังนี้ 

 
 

ทั้งนี ้ในปี 2562 ลูกค๎าสํวนใหญํของโรงพยาบาลฯ เป็นลูกค๎าสัญชาติไทย โดยกลุํมลูกค๎ากลุํมใหญํมี 3 กลุํม ได๎แกํ กลํุม
ลูกค๎าทั่วไป ลูกค๎าบริษัทประกัน และลูกค๎าคูํสัญญา ซึ่งมีแนวโน๎มการเติบโตที่ดี  เนื่องจากท าเลที่ตั้งของโรงพยาบาลฯ อยูํใกล๎
แหลํงชุมชน ประกอบกับชื่อเสียงของโรงพยาบาลฯ ในด๎านเฉพาะทาง 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายได๎อื่น ได๎แกํ ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน รายได๎คําเชํา ซึ่งมีสัดสํวนรายได๎อื่นตํอรายได๎รวมคิด
เป็นร๎อยละ 1.37 
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ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล 
ในปี 2562 บริษัทฯ มีต๎นทุนคํารักษาพยาบาล (รวมคําเส่ือมราคาและตัดจ าหนําย) จ านวน 1,580.60 ล๎านบาท เพิ่มขึ้น

จากปี 2561 จ านวน 56.55 ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 3.71 ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกับการเพิ่มขึ้นของรายได๎คํา
รักษาพยาบาล ทั้งนี้ ต๎นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้น เกิดจากการปรับตัวสูงขึ้นของต๎นทุนคาํธรรมเนียมบุคลากรทางการแพทย์จากนโยบาย
ของโรงพยาบาลฯ ที่ให๎มีแพทย์เฉพาะทางทุกสาขาเพื่อให๎การวินิจฉัยและรักษาถูกต๎องแมํนย า  สํวนต๎นทุนบุคลากรทางการ
พยาบาลเพิ่มสูงขึ้นเนื่องมาจากการปรับเงนิเดอืนของบุคลากรประจ าปี และการปรับอัตราคําชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ๎างเลิกจ๎าง
ซึ่งได๎ก าหนดอัตราการจํายชดเชยกรณีเลิกจ๎างบุคลากรที่ท างานติดตํอกันครบ 20 ปีขึ้นไปให๎มีสิทธิได๎รับคําชดเชยไมํน๎อยกวํา
คําจ๎างอัตราสุดท๎าย 400 วัน (จากเดิม 300 วัน) รวมถึงการปรับอัตราคําเชําที่ดินและอาคารจากการตํอสัญญาเชําสภากาชาด
ไทยเป็นสํวนหนึ่งที่ท าให๎ต๎นทุนคํารักษาพยาบาลสูงขึ้น 
 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีคําใช๎จํายในการบริหารรวมจ านวน  212.82 ล๎านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ านวน 8.85 ล๎าน
บาท หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 4.34 สํวนใหญํมาจากการการปรับอัตราคําชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ๎างเลิกจ๎าง การปรับเงินเดือน
ประจ าปีและคําตอบแทนของบุคลากร รวมถึงสวัสดิการของบุคลากร และการปรับอัตราคําเชําที่ดินและอาคารจากการตํอ
สัญญาเชําสภากาชาดไทย 
 
ภาษีเงินได้ 

ในปี 2562 บริษัทฯ มีคําใช๎จํายภาษีเงินได๎ จ านวน  74.13 ล๎านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2561 จ านวน 6.07 ล๎านบาท หรือ
ลดลงร๎อยละ 7.57  เป็นผลจากก าไรจากการด าเนินงานลดลง โดยอัตราภาษีเงินได๎นิติบุคคลในปี 2562 และ 2561 อยูํที่อัตรา
ร๎อยละ 20 เทํากัน 
 
ก าไรขาดทุน 

 
 

บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตของรายได๎รวมเพิ่มขึ้น คิดเป็นร๎อยละ 0.96 และมีอัตราการเติบโตของก าไรสุทธิลดลง คิดเป็น
ร๎อยละ 10.82 เมื่อเทียบกับป ี2561 ดังเหตุผลที่ได๎กลําวมาข๎างต๎น ท้ังนี้ บริษัทฯ ยังคงยึดถือนโยบายเน๎นมาตรฐานการรักษาที่มี
คุณภาพ ในราคาที่ยุติธรรม 
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ฐานะการเงิน 
 ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 แสดงได๎ดังนี้ 

 
  
 รายละเอียดของสินทรัพย์สรุปได๎ดังนี้ 

 
 
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทําเงินสด จ านวน 267.72 ล๎านบาท ประกอบด๎วย   

เงินสดจ านวน 5.72 ล๎านบาท และเงินฝากธนาคาร จ านวน 262.00 ล๎านบาท 
ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯ มีเงินลงทุนชั่วคราว จ านวน 421.94 ล๎านบาท ลดลงจากปี 2561 จ านวน 295.99 

ล๎านบาท โดยบริษัทฯ น าเงินสดรับท่ีเกิดจากการด าเนินงานไปจํายคําสิทธิการเชําที่ดินและอาคารให๎กับสภากาชาดไทย 
ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค๎าและลูกหนี้อื่น จ านวน 147.93 ล๎านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2561 

จ านวน 18.27 ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 14.09  โดยสํวนใหญํเพิ่มขึ้นจากลูกหนี้การค๎าสุทธิ ซึ่งสัมพันธ์กับยอดรายได๎ที่เพิ่ม
สูงขึ้น 
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 รายละเอียดของลูกหนี้การค๎า ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 2561 และ 2560 แสดงได๎ดังนี้ 

 
 
เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายการบริหารจัดการหนี้ที่เข๎มงวด จ านวนวันในการเก็บหนี้อยูํในระดับ 22 วันเปล่ียนแปลง

จากปีกํอนเพิ่มขึ้น 1 วัน พิจารณาสัดสํวนของลูกหนี้การค๎าแล๎ว พบวําลูกหนี้ร๎อยละ 54.2 เป็นลูกหนี้ ที่ยังไมํครบก าหนดช าระ 
และมีลูกหนี้ที่ค๎างช าระมากกวํา 12 เดือน ร๎อยละ 1.1  ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายตั้งส ารองคําเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญส าหรับลูกหนี้ที่
คาดวําจะเก็บเงินไมํได๎ โดยพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินในอดีตและอายุหน้ี โดย ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯ 
บันทึกคําเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญจ านวน 2.83 ล๎านบาทแล๎ว 

ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯ มีสินค๎าคงเหลือจ านวน 27.83 ล๎านบาท แบํงเป็นยาและเวชภัณฑ์จ านวน 23.56 
ล๎านบาทหรือคิดเป็นร๎อยละ 84.66 และวัสดุอื่น ๆ จ านวน 4.27 ล๎านบาท 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯ มีเงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงินจ านวน 100.00 ล๎านบาท โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ยร๎อยละ 1.95 ตํอป ี

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯ มีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ จ านวน 484.92 ล๎านบาท โดยบริษัทฯ มีการ
ลงทุนในเครื่องมือทางการแพทย์อยํางตํอเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให๎บริการและรองรับโอกาสในการเติบโตในอนาคต โดย
ในปีบัญชี 2562 มีมูลคําเงินลงทุนเป็นจ านวน 61.60 ล๎านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีคําเส่ือมราคาในระหวํางปี จ านวน 68.67 ล๎าน
บาท 

 
 

อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ถาวรและอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ ปี 2562 คิดเป็นร๎อยละ 65.00 และ 19.56 ซึ่ง
ลดลงจากปีกํอน เนื่องจากบริษัทฯ มีก าไรสุทธิส าหรับปีลดลงจากปีกํอน 
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หนี้สิน 
 รายละเอียดของหน้ีสิน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 2561 และ 2560 สรุปได๎ดังนี ้

 
 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯ มีเจ๎าหนี้การค๎าและเจ๎าหนี้อื่นจ านวน 155.64 ล๎านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2561 
จ านวน 10.74 ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 7.4 เนื่องจากมีคําใช๎จํายตามสัญญาบริการ และคําออกแบบโครงการโรงพยาบาล
ไทยนครินทร์ 2 ค๎างจําย 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯ มีคําธรรมเนียมแพทย์ค๎างจํายจ านวน 81.66 ล๎านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2561 
จ านวน 10.01 ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 13.97  ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกับการเพิ่มขึ้นของรายได๎คํารักษาพยาบาล 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯ มีภาษีเงินได๎ค๎างจํายจ านวน 29.02 ล๎านบาท ลดลงจากปี 2561 จ านวน 2.00 
ล๎านบาทหรือลดลงร๎อยละ 6.44  ซึ่งลดลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับก าไรสุทธิที่ลดลง โดยอัตราภาษีเงินได๎ส าหรับปี 2562 และ 
2561 อยูํในอัตราร๎อยละ 20 

ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯ มีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ านวน 81.18 ล๎านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2561 จ านวน 21.47 ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 35.96 เป็นการตั้งส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตาม
พระราชบัญญัติคุ๎มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ประกาศเมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2562 ซึ่งได๎ก าหนดอัตราคําชดเชยเพิ่มเติม
กรณีนายจ๎างเลิกจ๎าง ส าหรับลูกจ๎างซึ่งท างานติดตํอกันครบ 20 ปีขึ้นไปให๎มีสิทธิได๎รับคําชดเชยไมํน๎อยกวําคําจ๎างอัตราสุดท๎าย 
400 วัน (จากเดิม 300 วัน) กฎหมายดังกลําวมีผลบังคับใช๎ตั้งแตํวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต๎นไป การเปล่ียนแปลงดังกลําว
ถือเป็นการแก๎ไขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและมีผลกระทบให๎บริษัทฯ มีหนี้สินส ารองผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น  

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 สํวนของผ๎ูถือหุ๎นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562  2561 และ 2560 มีจ านวน 1,777.89 ล๎านบาท จ านวน 
1,568.56 ล๎านบาท และจ านวน 1,320.50 ล๎านบาท ตามล าดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่องจากก าไรเบ็ดเสร็จที่เพิ่มสูงขึ้น สุทธิด๎วย
เงินปันผลจํายระหวํางปี 
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สภาพคล่อง 

 
  
 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทําเงินสด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และ 2561 จ านวน 267.72 ล๎านบาท และ
จ านวน 384.70 ล๎านบาทตามล าดับ โดยในปี 2562 มีรายละเอียดการได๎มาและการน าไปใช๎ของกระแสเงินสด ดังนี ้

 บริษัทฯ มีเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 406.96 ล๎านบาท ลดลงจากปี 2561 จ านวน 25.84 ล๎านบาท 

 บริษัทฯ มีเงินสดใช๎ไปจากกิจกรรมลงทุนจ านวน 415.94 ล๎านบาท จากเงินสดจํายซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ 61.74
ล๎านบาท จํายคําสิทธิการเชํา 668 ล๎านบาท จํายซื้อสินทรัพย์ไมํมีตัวตน 0.25 ล๎านบาท สํวนกระแสเงินสดรับเกิดจาก
ดอกเบี้ยรับ จ านวน 13.11 ล๎านบาท รับเงินจากเงินลงทุนชั่วคราว  300 ล๎านบาท และรับจากการจ าหนํายอุปกรณ์ 
0.94 ล๎านบาท 

 บริษัทฯ มีเงินสดใช๎ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ านวน 108.00 ล๎านบาท จากการจํายเงินปันผลประจ าปี 
 

บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินในแต่ละปีดังนี้ 

 
ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีอัตราสํวนสภาพคลํอง เทํากับ 3.25 เทํา และ 5.10 เทํา ตามล าดับซึง่

เป็นอัตราสํวนที่คํอนข๎างสูง แสดงถึงศักยภาพในการช าระภาระผูกพันได๎เป็นอยํางดี 
ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย เทํากับ 22 วัน และ 21 วัน ซึ่งเป็นอัตราสํวน

ที่คํอนข๎างน๎อย แสดงถึงนโยบายการจัดเก็บหน้ีที่มีความเหมาะสม 
ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีระยะเวลาขายสินค๎าเฉล่ีย เทํากับ 7 วัน และ 7 วัน ตามล าดับ 

ซึ่งแสดงให๎เห็นถึงการบริหารสินค๎าคงเหลือได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีระยะเวลาจํายช าระหนี้ เทํากับ 20 วัน และ 21 วัน ตามล าดับซึ่ง

แสดงให๎เห็นถึงการความสามารถในการจํายช าระหนี้และเพิ่มความนําเชื่อถือจากคูํค๎า 
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โครงสร้างเงินทุน 
 บริษัทฯ มีโครงสร๎างทางการเงินท่ีแข็งแกรํงจากอัตราสํวนหนี้สินตํอสํวนของผ๎ูถือหุ๎น ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และ 
2561 อยูํที่ 0.20 เทํา และ 0.20 เทํา อยํางไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงนโยบายจัดการและควบคุมโครงสร๎างทางการเงินที่รัดกุม โดย
ยังคงรักษาอัตราสํวนทางการเงินและสภาพคลํองในระดับที่เหมาะสม 
 
ภาระผูกพันด้านหนี้สิน  
 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ โดยภาระผูกพันของบริษัทฯ แสดงได๎ดังนี้ 

 
 
ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานในอนาคต 
ความต้องการการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น 

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นวําธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจะสามารถเติบโตได๎อยํางตํอเนื่อง  จากความต๎องการการ
รักษาพยาบาลทั้งในประเทศและตํางประเทศที่เพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได๎ตํอหัว และการที่ประชาชนให๎
ความส าคัญกับการรักษาพยาบาล และประชากรผ๎ูสูงอายุเพิ่มขึ้น จะท าให๎โรงพยาบาลฯ มีผู๎ป่วยมากขึ้น 

 
ศักยภาพของท าเล ที่ตั้ง 

ด๎วยท าเลที่ตั้งของโรงพยาบาลฯ ที่อยูํริมถนนเทพรัตน อยูํใกล๎แหลํงชุมชน และนิคมอุตสาหกรรม ที่มีการขยายตัวอยําง
ตํอเนื่อง เป็นผลให๎กลํุมลูกค๎าเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากลูกค๎าสํวนใหญํของโรงพยาบาลฯ เป็นกลํุมระดับกลาง โรงพยาบาลฯจึงยึด
มั่นในนโยบาย ให๎บริการการรักษาพยาบาลท่ีดีที่สุด ในราคายุติธรรม และดูแลผ๎ูป่วยดุจญาติมิตร 

 
การเพิ่มศักยภาพของศูนย์เฉพาะทาง 

ปัจจุบัน โรคภัยตําง ๆ มีความซับซ๎อนมากขึ้น และประชากรเองสามารถเข๎าถึงข๎อมูลทางการแพทย์มากขึ้น ดังนั้น โรง
พยาบาลฯ จ าเป็นต๎องเพิ่มศักยภาพการรักษาพยาบาลโรคที่ซับซ๎อน โดยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และเครื่องมือ
ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ประกอบกับบุคลากรที่มีประสบการณ์และความพร๎อมในการรองรับความต๎องการการรักษาพยาบาลที่
เพิ่มขึ้น เห็นได๎จากปริมาณผ๎ูป่วยที่มาใช๎บริการในศูนย์เฉพาะทางที่เปิดแล๎วมีปริมาณมากขึ้น  ได๎แกํ ศูนย์สมองและระบบ
ประสาท ศูนย์หัวใจ เป็นต๎น 

 
การแข่งขัน 
 แนวโน๎มการแขํงขันมีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากมีการขยายโรงพยาบาลทั้งกลํุมเดิมและกลํุมใหมํเพิ่มมากขึ้นทั้งใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งทางโรงพยาบาลฯ มีแผนงานเพื่อรองรับการขยายตัวนี้โดยการปรับปรุงสถานที่และการ
บริการเพื่อให๎เกิดความพึงพอใจตํอการบริการของผู๎ใช๎บริการ 
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การแทรกแซงของภาครัฐ 
การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานหรือกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ใช้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้ 

 การควบคุมราคายา เวชภัณฑ์ และค่าบริการทางการแพทย์ ของกรมการค้าภายใน 
คณะกรรมการกลางวําด๎วยราคาสินค๎าและบริการ ออกประกาศควบคุมราคายา เวชภัณฑ์ และคําบริการทางการแพทย์ 

นั้น ทางโรงพยาบาลไทยนครินทร์ได๎ด าเนินการตามที่ก าหนดเรียบร๎อยแล๎ว ซึ่งมาตรการนี้ไมํสํงผลกระทบตํอโรงพยาบาลฯ 
เนื่องจากโรงพยาบาลฯ คิดราคายาอยูํในระดับกลาง ซึ่งการคิดคํายา เวชภัณฑ์ และคําบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลฯ 
อยูํในอัตราที่เหมาะสม  

 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  
ผลกระทบ จาก พระราชบัญญัติคุ๎มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เพิ่มสิทธิประโยชน์-สวัสดิการให๎แกํลูกจ๎างโดย

ก าหนดเงินชดเชยการเลิกจ๎างพนักงานที่มีอายุมากกวํา 20 ปี จาก 300 วัน เป็น 400 วัน ท าให๎บริษัทฯ ต๎องตั้งส ารอง
ผลประโยชน์พนักงานเพิ่ม ซึ่งมีผลกระทบตํอก าไรของบริษัทฯ 

 การควบคุมการโฆษณา ของกระทรวงสาธารณสุข 
จากการที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ก าหนดให๎การเผยแพรํโฆษณาหรือประกาศเพื่อประโยชน์ทางการค๎าของ
สถานพยาบาลเอกชนจะต๎องขออนุมัติจากผู๎อนุญาต คือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ท าให๎ผ๎ูประกอบกิจการ
สถานพยาบาลเกิดความยุํงยากตํอการด าเนินการแจ๎งขําวสารให๎ผู๎รับบริการทราบ ผ๎ูรับบริการได๎รับข๎อมูลน๎อยลง 

 โครงการ “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิทุกที่” (UCEP) 
“เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิทุกที”่ (UCEP) โรงพยาบาลได๎รับเงินชดเชยประมาณร๎อยละ 30 ถึง 50 ของราคาขาย ซึ่ง
มีผลกระทบตํอก าไรของบริษัทฯ 
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15. งบการเงิน 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตํอผ๎ูถือหุ๎นของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

ความเห็น 

ข๎าพเจ๎าได๎ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด๎วยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสํวนของผู๎ถือหุ๎นและงบ
กระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ  

ข๎าพเจ๎าเห็นวํางบการเงินข๎างต๎นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุด
วันเดียวกันของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน)  โดยถูกต๎องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข๎าพเจ๎าได๎ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข๎าพเจ๎าได๎กลําวไว๎ในวรรค  ความรับผิดชอบ
ของผ๎ูสอบบัญชีตํอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข๎าพเจ๎า ข๎าพเจ๎ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯตามข๎อก าหนด
จรรยาบรรณของผ๎ูประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข๎าพเจ๎า
ได๎ปฏิบัติตามข๎อก าหนดด๎านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข๎อก าหนดนั้นด๎วย ข๎าพเจ๎าเชื่อวําหลักฐานการสอบบัญชีที่ข๎าพเจ๎า
ได๎รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช๎เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข๎าพเจ๎า 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตํางๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผ๎ูประกอบวิชาชีพของข๎าพเจ๎าในการตรวจสอบ
งบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข๎าพเจ๎าได๎น าเรื่องเหลํานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ    งบการเงินโดยรวมและในการ
แสดงวามเห็นของข๎าพเจ๎า ท้ังนี้ ข๎าพเจ๎าไมํได๎แสดงความเห็นแยกตํางหากส าหรับเรื่องเหลํานี้ 

ข๎าพเจ๎าได๎ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบท่ีได๎กลําวไว๎ในวรรคความรับผิดชอบของผ๎ูสอบบัญชีตํอการตรวจสอบ งบการเงินใน
รายงานของข๎าพเจ๎า ซึ่งได๎รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหลํานี้ด๎วย การปฏิบัติงานของข๎าพเจ๎าได๎รวมวิธีการตรวจสอบที่
ออกแบบมาเพื่อตอบสนองตํอการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข๎อมูลที่ขัดตํอข๎อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน ผลของ
วิธีการตรวจสอบของข๎าพเจ๎า ซึ่งได๎รวมวิธีการตรวจสอบส าหรับเรื่องเหลํานี้ด๎วย ได๎ใช๎เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข๎าพเจ๎าตํองบ
การเงินโดยรวม 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังนี้ 

การรับรู้รายได้ 

รายได๎จากกิจการโรงพยาบาลถือเป็นบัญชีที่ส าคัญตํองบการเงิน เนื่องจากมีจ านวนเงินท่ีมีนัยส าคัญ คิดเป็นประมาณร๎อย
ละ 99 ของยอดรายได๎รวมและสํงผลกระทบโดยตรงตํอผลการด าเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้รายได๎จากกิจการ
โรงพยาบาลมีหลายองค์ประกอบ ได๎แกํ รายได๎จากการขายยาและเวชภัณฑ์ รายได๎คําบริการทางการแพทย์ รายได๎คําห๎อง
ผ๎ูป่วย เป็นต๎น รวมถึงมีสํวนลดส าหรับคูํสัญญาตําง ๆ โดยเงื่อนไขที่ระบุไว๎ในสัญญาที่ท ากับคูํสัญญามีความหลากหลาย 
ด๎วยเหตุนี้ ข๎าพเจ๎าจึงให๎ความส าคัญเป็นพิเศษตํอการรับร๎ูรายได๎ของบริษัทฯ 

ข๎าพเจ๎าได๎ตรวจสอบการรับร๎ูรายได๎ของบริษัทฯโดยการประเมินระบบสารสนเทศและทดสอบระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯที่เกี่ยวข๎องกับวงจรรายได๎ โดยการสอบถามผ๎ูรับผิดชอบ ท าความเข๎าใจและเลือกตัวอยํางเพื่อทดสอบการปฏิบัติ
ตามการควบคุมที่บริษัทฯออกแบบไว๎ นอกจากนี้ข๎าพเจ๎าได๎สํุมตัวอยํางรายการขายและบริการที่เกิดขึ้นในระหวํางปีเพื่อ
ตรวจสอบกับเอกสารประกอบรายการขายและบริการ สํุมสํงหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้การค๎า และตรวจตัดยอดการรับรู๎
รายได๎ ประกอบกับได๎วิเคราะห์เปรียบเทียบข๎อมูลบัญชีรายได๎แบบแยกยํอย (Disaggregated data) วิเคราะห์อัตราสํวน
ของรายได๎ที่ส าคัญกับข๎อมูลในอดีตและในกลํุมอุตสาหกรรม เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขาย
และบริการตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ท าผํานใบส าคัญทั่วไป  

ข้อมูลอื่น 

ผ๎ูบริหารเป็นผ๎ูรับผิดชอบตํอข๎อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข๎อมูลท่ีรวมอยูํในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ แตํไมํรวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผ๎ูสอบบัญชีที่แสดงอยูํในรายงานนั้น ซึ่งคาดวําจะถูกจัดเตรียมให๎กับข๎าพเจ๎าภายหลังวันที่ในรายงานของ
ผ๎ูสอบบัญชีนี ้

ความเห็นของข๎าพเจ๎าตํองบการเงินไมํครอบคลุมถึงข๎อมูลอ่ืนและข๎าพเจ๎าไมํได๎ให๎ข๎อสรุปในลักษณะการให๎ความเชื่อมั่นใน
รูปแบบใดๆตํอข๎อมูลอื่นน้ัน 

ความรับผิดชอบของข๎าพเจ๎าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอํานและพิจารณาวําข๎อมูลอื่นนั้นมีความ
ขัดแย๎งที่มีสาระส าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู๎ที่ได๎รับจากการตรวจสอบของข๎าพเจ๎าหรือไมํ หรือปรากฏวําข๎อมูลอื่น
แสดงขัดตํอข๎อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไมํ  

เมื่อข๎าพเจ๎าได๎อํานรายงานประจ าปีของบริษัทฯตามที่กลําวข๎างต๎น และหากสรุปได๎วํามีการแสดงข๎อมูลที่ขัดตํอข๎อเท็จจริง
อันเป็นสาระส าคัญ ข๎าพเจ๎าจะส่ือสารเรื่องดังกลําวให๎ผ๎ูมีหน๎าที่ในการก ากับดูแลทราบเพื่อให๎มีการด าเนินการแก๎ไขที่
เหมาะสมตํอไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 

ผ๎ูบริหารมีหน๎าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหลํานี้โดยถกูต๎องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผ๎ูบริหารพิจารณาวําจ าเป็นเพื่อให๎สามารถจัดท างบการเงินที่
ปราศจากการแสดงข๎อมูลท่ีขัดตํอข๎อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไมํวําจะเกิดจากการทุจริตหรือข๎อผิดพลาด 
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ในการจัดท างบการเงนิ ผ๎ูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัฯในการด าเนินงานตอํเนื่อง การเปิดเผย
เรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานตํอเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกลําว และการใช๎เกณฑ์การบัญชีส าหรับกิจการที่ด าเนินงาน
ตํอเนื่องเว๎นแตํผ๎ูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯหรือหยุดด าเนินงานหรือไมํสามารถด าเนินงานตํอเนื่องอีกตํอไปได๎ 

ผ๎ูมีหน๎าที่ในการก ากับดูแลมีหน๎าที่ในการสอดสํองดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของข๎าพเจ๎ามีวัตถุประสงค์เพื่อให๎ได๎ความเชื่อมั่นอยํางสมเหตุสมผลวํางบการเงินโดยรวมปราศจากการ

แสดงข๎อมูลท่ีขัดตํอข๎อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคญัหรือไมํ ไมํวําจะเกิดจากการทุจริตหรือข๎อผิดพลาด และเสนอรายงานของ

ผ๎ูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข๎าพเจ๎าอยูํด๎วย ความเชื่อมั่นอยํางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตํไมํได๎เป็น

การรับประกันวําการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข๎อมูลที่ขัดตํอข๎อเท็จจริงอัน

เป็นสาระส าคัญที่มีอยูํได๎เสมอไป ข๎อมูลท่ีขัดตํอข๎อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข๎อผิดพลาดและถือวํามีสาระส าคัญ

เมื่อคาดการณ์อยํางสมเหตุสมผลได๎วํารายการที่ขัดตํอข๎อเท็จจริงแตํละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตํอการ

ตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผ๎ูใช๎งบการเงินจากการใช๎งบการเงินเหลํานี้ 

ในการตรวจสอบของข๎าพเจ๎าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข๎าพเจ๎าใช๎ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผ๎ูประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบและข๎าพเจ๎าได๎ปฏิบัติงานดังตํอไปนี้ด๎วย 

 ระบุและประเมินความเส่ียงที่อาจมีการแสดงข๎อมูลท่ีขัดตํอข๎อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินไมํวําจะเกิดจาก

การทุจริตหรือข๎อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตํอความเส่ียงเหลํานั้น และได๎

หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข๎าพเจ๎า ความเส่ียงที่ไมํพบ

ข๎อมูลที่ขัดตํอข๎อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวําความเส่ียงที่เกิดจากข๎อผิดพลาด 

เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู๎รํวมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว๎นการแสดงข๎อมูล การ

แสดงข๎อมูลท่ีไมํตรงตามข๎อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเข๎าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข๎องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให๎

เหมาะสมกับสถานการณ์ แตํไมํใชํเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นตํอความมีประสิทธิผลของการควบคุม

ภายในของบริษัทฯ 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผ๎ูบริหารใช๎และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ

เปิดเผยข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องที่ผู๎บริหารจัดท า 

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช๎เกณฑ์การบัญชีส าหรับกิจการที่ด าเนินงานตํอเนื่องของผ๎ูบริหารและสรุปจาก

หลักฐานการสอบบัญชีที่ได๎รับวํามีความไมํแนํนอนท่ีมีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุ

ให๎เกิดข๎อสงสัยอยํางมีนัยส าคัญตํอความสามารถของบริษัทฯในการด าเนินงานตํอเนื่องหรือไมํ หากข๎าพเจ๎าได๎ข๎อ

สรุปวํามีความไมํแนํนอนท่ีมีสาระส าคัญ ข๎าพเจ๎าจะต๎องให๎ข๎อสังเกตไว๎ในรายงานของผ๎ูสอบบัญชีของข๎าพเจ๎าถึงการ

เปิดเผยข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องในงบการเงิน หรือหากเห็นวําการเปิดเผยดังกลําวไมํเพียงพอ ข๎าพเจ๎าจะแสดงความเห็นที่
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เปล่ียนแปลงไป ข๎อสรุปของข๎าพเจ๎าขึ้นอยูํกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได๎รับจนถึงวันที่ในรายงานของผ๎ูสอบบัญชีของ

ข๎าพเจ๎า อยํางไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให๎บริษัทฯต๎องหยุดการด าเนินงานตํอเนื่องได๎ 

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร๎างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องตลอดจน

ประเมินวํางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต๎องตามที่ควรหรือไมํ  

ข๎าพเจ๎าได๎สื่อสารกับผ๎ูมีหน๎าที่ในการก ากับดูแลในเรื่องตําง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชํวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได๎
วางแผนไว๎ ประเด็นท่ีมีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข๎อบกพรํองที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายใน  หาก
ข๎าพเจ๎าได๎พบในระหวํางการตรวจสอบของข๎าพเจ๎า 

ข๎าพเจ๎าไดใ๎ห๎ค ารับรองแกํผู๎มีหนา๎ที่ในการก ากับดูแลวําขา๎พเจ๎าได๎ปฏิบัติตามข๎อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข๎องกับความ
เป็นอิสระและได๎สื่อสารกับผ๎ูมีหน๎าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเรื่องอืน่ซึ่งขา๎พเจา๎เชื่อวาํมี
เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพจิารณาวาํกระทบตํอความเป็นอิสระของข๎าพเจา๎และมาตรการท่ีข๎าพเจ๎าใชเ๎พื่อป้องกันไมํให๎
ข๎าพเจ๎าขาดความเป็นอิสระ 

จากเรื่องทัง้หลายที่ส่ือสารกับผ๎ูมีหน๎าที่ในการก ากับดูแล ข๎าพเจ๎าได๎พิจารณาเรื่องตําง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ ข๎าพเจ๎าได๎อธิบายเรื่องเหลํานี้ไว๎ในรายงานของผ๎ูสอบ
บัญชี เว๎นแตํกฎหมายหรือข๎อบังคับห๎ามไมํให๎เปิดเผยเรื่องดังกลําวตํอสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข๎าพเจ๎า
พิจารณาวําไมํควรส่ือสารเรื่องดังกลําวในรายงานของข๎าพเจ๎าเพราะการกระท าดังกลําวสามารถคาดการณ์ได๎อยําง
สมเหตุสมผลวําจะมีผลกระทบในทางลบมากกวําผลประโยชน์ท่ีผ๎ูมีสํวนได๎เสียสาธารณะจะได๎จากการส่ือสารดังกลําว 

ข๎าพเจ๎าเป็นผ๎ูรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับนี้ 

 

 
สาธิดา  รัตนานุรักษ ์
ผ๎ูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบยีน 4753 
 
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
กรุงเทพฯ: 12 กันยายน 2562 
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บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 
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บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 
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บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 
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บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุน้ 

ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 
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บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 
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บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 
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บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 กรกฎาคม 2562 

1. ข้อมูลทั่วไป 

   บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศ
ไทย บริษัทฯด าเนินธุรกิจหลักในการประกอบกิจการโรงพยาบาล โดยมีที่อยูํตามที่จดทะเบียนตั้งอยูํเลขที่ 345 ถนน
เทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

 งบการเงินนี้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามข๎อก าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค๎าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช๎เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ
แปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

 งบการเงินน้ีได๎จัดท าขึ้นโดยใช๎เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว๎นแตํจะได๎เปิดเผยเป็นอยํางอื่นในนโยบายการบัญชี 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียด
ดังนี ้

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหวํางปี บริษัทฯได๎น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช๎ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลําวได๎รับการปรับปรุง
หรือจัดให๎มีขึ้นเพื่อให๎มีเนื้อหาเทําเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวํางประเทศ โดยสํวนใหญํเป็นการ
ปรับปรุงและอธิบายให๎ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข๎อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกลําวมาถือปฏิบัตินี้ไมํมีผลกระทบอยํางเป็นสาระส าคัญตํองบการเงินของบริษัทฯ 
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

ในระหวํางปี สภาวิชาชีพบัญชีได๎ประกาศใช๎มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได๎จากสัญญาที่ท า
กับลูกค๎า ซึ่งมีผลบังคับใช๎ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน กลุํมเครื่องมือทางการเงิน จ านวน 5 ฉบับ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 
สัญญาเชํา ซึ่งมีผลบังคับใช๎ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 
หลักการส าคัญของมาตรฐานดังกลําวสรุปได๎ดังนี้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช๎แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 เรื่อง สัญญากํอสร๎าง มาตรฐานการ
บัญชี ฉบับท่ี 18 เรื่อง รายได๎ และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข๎อง กิจการต๎องใช๎มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้กับสัญญาที่ท ากับลูกค๎าทุกสัญญา ยกเว๎นสัญญาที่อยูํในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น 
มาตรฐานฉบับนี้ได๎ก าหนดหลักการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู๎รายได๎ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ท ากับลูกค๎า โดยกิจการจะ
รับรู๎รายได๎ในจ านวนเงินที่สะท๎อนถึงส่ิงตอบแทนที่กิจการคาดวําจะมีสิทธิได๎รับจากการแลกเปล่ียนสินค๎าหรือบริการที่
ได๎สํงมอบให๎แกํลูกค๎า และก าหนดให๎กิจการต๎องใช๎ดุลยพินิจและพิจารณาข๎อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข๎องทั้งหมด
ในการพิจารณาตามหลักการในแตํละขั้นตอน  

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยูํระหวํางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตํองบการเงินในปีที่เริ่มน ามาตรฐานดังกลําว
มาถือปฏิบัติ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลํุมเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด๎วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 
จ านวน 5 ฉบับ ได๎แกํ  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน 
ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข๎อมูลเครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 32  การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 16 การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหนํวยงานตํางประเทศ 
ฉบับที่ 19 การช าระหนี้สินทางการเงินด๎วยตราสารทุน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลํุมดังกลําวข๎างต๎น ก าหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลคํา
เครื่องมือทางการเงินด๎วยมลูคํายตุิธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหนํายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน 
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการ
ค านวณการด๎อยคําของเครื่องมือทางการเงินโดยใช๎แนวคิดของผลขาดทุนด๎านเครดิตที่คาดวําจะเกิดขึ้น และ
หลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข๎อมูลเครื่องมือทางการเงิน 
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และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลํุมนี้มีผลบังคับใช๎ จะท าให๎มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐาน
การบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช๎อยูํในปัจจุบันถูกยกเลิกไป 

 ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยูํระหวํางการประเมินผลกระทบที่อาจมีตํองบการเงินในปีที่เริ่มน ามาตรฐานกลํุม
ดังกลําวมาถือปฏิบัติ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช๎แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเชํา และการ
ตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข๎อง มาตรฐานฉบับนี้ได๎ก าหนดหลักการของการรับร๎ูรายการ การวัดมูลคํา การแสดง
รายการและการเปิดเผยข๎อมูลของสัญญาเชํา และก าหนดให๎ผ๎ูเชํารับรู๎สินทรัพย์และหนี้สินส าหรับสัญญาเชําทุก
รายการที่มีระยะเวลาในการเชํามากกวํา 12 เดือน เว๎นแตํสินทรัพย์อ๎างอิงนั้นมีมูลคําต่ า 

การบัญชีส าหรับผ๎ูให๎เชําไมํมีการเปล่ียนแปลงอยํางมีสาระส าคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผ๎ูให๎เชํายังคง
ต๎องจัดประเภทสัญญาเชําเป็นสัญญาเชําด าเนินงานหรือสัญญาเชําเงินทุนโดยใช๎หลักการเชํนเดียวกันกับ
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยูํระหวาํงการประเมินผลกระทบที่อาจมีตํองบการเงนิในปีที่เริ่มน ามาตรฐานฉบับนี้
มาถือปฏิบัติ 

4. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

รายได้ค่ารักษาพยาบาล 

รายได๎จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยสํวนใหญํประกอบด๎วยรายได๎คํารักษาพยาบาล คําห๎องพัก คํายา โดยจะ
บันทึกเป็นรายได๎เมื่อได๎ให๎บริการหรือจ าหนํายแล๎ว 

รายได้ค่าเช่า 

รายได๎คําเชํารับรู๎ตามระยะเวลาตลอดอายุของสัญญาเชํา  

ดอกเบี้ยรับ 

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได๎ตามเกณฑ์คงค๎างโดยค านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท๎จริง 

รายได้อื่น 

รายได๎อื่นรับรู๎ตามเกณฑ์คงค๎าง 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทําเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันที่มีสภาพคลํองสูง 
ซึ่งถึงก าหนดจํายคืนภายในระยะเวลาไมํเกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีได๎มาและไมํมีข๎อจ ากัดในการเบิกใช๎ 
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4.3  เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า 

         เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค๎าแสดงตามมูลคํายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลคํายุติธรรมของหนํวยลงทุนซึ่ง
ค านวณจากสินทรัพย์สุทธิของหนํวยลงทุนถูกบันทึกในสํวนของก าไรหรือขาดทุน 

  เมื่อมีการจ าหนํายเงินลงทุน ผลตํางระหวํางส่ิงตอบแทนสุทธิที่ได๎รับกับมูลคําตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึก
ในสํวนของก าไรหรือขาดทุน 

4.4 ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ลูกหนี้การค๎าแสดงมูลคําตามจ านวนมูลคําสุทธิที่จะได๎รับ บริษัทฯบันทึกคําเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญส าหรับผลขาดทุน
โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไมํได๎ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและ
การวิเคราะห์อายุหนี้ 

4.5 สินค้าคงเหลือ 

สินค๎าคงเหลือแสดงมูลคําตามราคาทุน (วิธีเข๎ากํอนออกกํอน) หรือมูลคําสุทธิที่จะได๎รับแล๎วแตํราคาใดจะต่ ากวํา 
ซึ่งมูลคําสุทธิที่จะได๎รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได๎จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด๎วยคําใช๎จํายที่จ าเป็นใน
การขาย 

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา 

ที่ดินแสดงมูลคําตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลคําตามราคาทุนหักคําเส่ือมราคาสะสม และคําเผ่ือการด๎อย
คําของสินทรัพย์ (ถ๎ามี)  

คําเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส๎นตรงตามอายุการให๎ประโยชน์
โดยประมาณดังนี้ 

 

บริษัทฯบันทึกคําเส่ือมราคารวมอยูํในการค านวณผลการด าเนินงาน โดยไมํมีการคิดคําเส่ือมราคาส าหรับที่ดินและ
สินทรัพย์ระหวํางกํอสร๎างและติดตั้ง 

บริษัทฯตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจ าหนํายสินทรัพย์หรือคาดวําจะไมํได๎รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกจิในอนาคตจากการใชห๎รือการจ าหนาํยสินทรัพย์ รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหนํายสินทรัพย์จะรับรู๎ใน
สํวนของก าไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี 
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4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

บริษัทฯบันทึกต๎นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไมํมีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู๎รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไมํมีตัวตน
แสดงมูลคําตามราคาทุนหักคําตัดจ าหนํายสะสมและคําเผ่ือการด๎อยคําสะสม (ถ๎ามี) ของสินทรัพย์นั้น 

บริษัทฯตัดจ าหนํายสินทรัพย์ไมํมีตัวตนที่มีอายุการให๎ประโยชน์จ ากัดอยํางมีระบบตลอดอายุการให๎ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด๎อยคําของสินทรัพย์ดังกลําวเมื่อมีข๎อบํงชี้วําสินทรัพย์นั้นเกิดการ
ด๎อยคํา บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ าหนํายและวิธีการตัดจ าหนํายของสินทรัพย์ไมํมีตัวตนดังกลําวทุกส้ิน
ปีเป็นอยํางน๎อย คําตัดจ าหนํายรับร๎ูเป็นคําใช๎จํายในสํวนของก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพย์ไมํมีตัวตนทีม่ีอายุการให๎ประโยชน์จ ากัดมีดังนี้ 

 

4.8 สิทธิการเช่า 

 บริษัทฯตัดจ าหนํายสิทธิการเชําโดยวิธีเส๎นตรงตลอดอายุสัญญาเชํา 

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข๎องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ านาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ
ควบคุมไมํวําจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ๎อม หรืออยูํภายใต๎การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข๎องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ
ทางอ๎อมซึ่งท าให๎มีอิทธิพลอยํางเป็นสาระส าคัญตํอบริษัทฯ ผ๎ูบริหารส าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มี
อ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษัทฯ 

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเชําที่ดินท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนความเป็นเจ๎าของสํวนใหญํไมํได๎โอนไปให๎กับผ๎ูเชําถือเป็นสัญญาเชํา
ด าเนินงาน จ านวนเงินที่จํายตามสัญญาเชําด าเนินงานรับรู๎เป็นคําใช๎จํายในสํวนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธี
เส๎นตรงตลอดอายุของสัญญาเชํา 

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะท าการประเมินการด๎อยคําของที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทฯ 
หากมีข๎อบํงชี้วําสินทรัพย์ดังกลําวอาจด๎อยคํา บริษัทฯรับรู๎ขาดทุนจากการด๎อยคําในสํวนของก าไรหรือขาดทุน เมื่อ
มูลคําที่คาดวําจะได๎รับคืนของสินทรัพย์มีมูลคําต่ ากวํามูลคําตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลคําที่คาดวําจะ
ได๎รับคืนหมายถึงมูลคํายุติธรรมหักต๎นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลคําจากการใช๎สินทรัพย์แล๎วแตํราคาใดจะ
สูงกวํา ในการประเมินมูลคําจากการใช๎สินทรัพย์ บริษัทฯประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดวําจะ
ได๎รับจากสินทรัพย์และค านวณคิดลดเป็นมูลคําปัจจุบันโดยใช๎อัตราคิดลดกํอนภาษีที่สะท๎อนถึงการประเมินความ
เส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่ก าลัง
พิจารณาอยูํ ในการประเมินมูลคํายุติธรรมหักต๎นทุนในการขาย บริษัทฯใช๎แบบจ าลองการประเมินมูลคําที่ดีที่สุดซึ่ง
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เหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท๎อนถึงจ านวนเงินที่กิจการสามารถจะได๎มาจากการจ าหนํายสินทรัพย์หักด๎วยต๎นทุน
ในการจ าหนําย โดยการจ าหนํายนั้นผ๎ูซื้อกับผ๎ูขายมีความรอบรู๎และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตํอรอง
ราคากันได๎อยํางเป็นอิสระในลักษณะของผ๎ูที่ไมํมีความเกี่ยวข๎องกัน 

 หากในการประเมินการด๎อยคําของสินทรัพย์ มีข๎อบํงชี้ที่แสดงให๎เห็นวําผลขาดทุนจากการด๎อยคําของสินทรัพย์ที่รับรู๎ใน
งวดกํอนได๎หมดไปหรือลดลง บริษัทฯจะประมาณมูลคําที่คาดวําจะได๎รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผล
ขาดทุนจากการด๎อยคําที่รับรู๎ในงวดกํอนก็ตํอเมื่อมีการเปล่ียนแปลงประมาณการที่ใช๎ก าหนดมูลคําที่คาดวําจะได๎รับ
คืนภายหลังจากการรับรู๎ผลขาดทุนจากการด๎อยคําครั้งลําสุด โดยมูลคําตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับ
รายการผลขาดทุนจากการด๎อยคําต๎องไมํสูงกวํามูลคําตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไมํเคยรับรู๎ผลขาดทุนจากการ
ด๎อยคําของสินทรัพย์ในงวดกํอน ๆ  บริษัทฯจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด๎อยคําของสินทรัพย์โดยรับรู๎ไปยัง
สํวนของก าไรหรือขาดทุนทันที 

4.12 เงินตราต่างประเทศ 

บริษัทฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินท่ีใช๎ในการด าเนินงานของบริษัทฯ 

รายการที่เป็นเงินตราตํางประเทศแปลงคําเป็นเงินบาทโดยใช๎อัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สิน
ที่เป็นตัวเงินซึ่งอยูํในสกุลเงินตราตํางประเทศได๎แปลงคําเป็นเงินบาทโดยใช๎อัตราแลกเปล่ียน  ณ วันส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน  

ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได๎รวมอยูํในการค านวณผลการด าเนินงาน 

4.13 ผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนักงาน 

บริษัทฯรับร๎ู เงินเดือน คําจ๎าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นคําใช๎จํายเมื่อเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน 

บริษัทฯ และพนักงานได๎รํวมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซึ่งประกอบด๎วยเงินที่พนักงานจํายสะสมและเงินที่
บริษัทฯจํายสมทบให๎เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเล้ียงชีพได๎แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่
บริษัทฯจํายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบันทึกเป็นคําใช๎จํายในปีที่เกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน  

บริษัทฯมีภาระส าหรับเงินชดเชยที่ต๎องจํายให๎แกํพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯถือวําเงิน
ชดเชยดังกลําวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส าหรับพนักงาน นอกจากนั้น บริษัทฯ จัดให๎มีโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได๎แกํ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบก าหนดระยะเวลา 

บริษัทฯค านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาว
อื่นของพนักงาน โดยใช๎วิธีคิดลดแตํละหนํวยที่ประมาณการไว๎ (Projected Unit Credit Method) โดยผ๎ูเชี่ยวชาญ
อิสระได๎ท าการประเมินภาระผูกพันดังกลําวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  
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ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออก
จากงานของพนักงานจะรับร๎ูทันทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาว
อื่นของพนักงานจะรับร๎ูทันทีในสํวนของก าไรหรือขาดทุน 

4.14   ประมาณการหนี้สิน 

 บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว๎ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได๎เกิดขึ้นแล๎ว 
และมีความเป็นไปได๎คํอนข๎างแนํนอนวําบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพันนั้น 
และบริษัทฯสามารถประมาณมูลคําภาระผูกพันน้ันได๎อยํางนําเชื่อถือ  

4.15  ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินได๎ประกอบด๎วยภาษีเงินได๎ปัจจุบันและภาษีเงินได๎รอการตัดบัญชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได๎ปัจจุบันตามจ านวนที่คาดวําจะจํายให๎กับหนํวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค านวณจาก
ก าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได๎รอการตัดบัญชีของผลแตกตํางชั่วคราวระหวํางราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 
วันส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข๎องนั้น โดยใช๎อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช๎ 
ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษัทฯรับรู๎หนี้สินภาษีเงินได๎รอการตัดบัญชีของผลแตกตํางชั่วคราวที่ต๎องเสียภาษีทุกรายการ แตํรับรู๎สินทรัพย์
ภาษีเงินได๎รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกตํางชัว่คราวที่ใช๎หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมํได๎ใช๎ในจ านวน
เทําที่มีความเป็นไปได๎คํอนข๎างแนํท่ีบริษัทฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช๎ประโยชน์จากผลแตกตําง
ชั่วคราวที่ใช๎หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมํได๎ใช๎นั้น 

 บริษัทฯจะทบทวนมูลคําตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได๎รอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะท า
การปรับลดมูลคําตามบัญชีดังกลําว หากมีความเป็นไปได๎คํอนข๎างแนํวําบริษัทฯจะไมํมีก าไรทางภาษีเพียงพอตํอการ
น าสินทรัพย์ภาษีเงินได๎รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสํวนมาใช๎ประโยชน์ 

 บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินได๎รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสํวนของผ๎ูถือหุ๎นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข๎องกับรายการที่
ได๎บันทึกโดยตรงไปยังสํวนของผู๎ถือห๎ุน  

4.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มูลคํายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดวําจะได๎รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต๎องจํายเพื่อโอนหนี้สินให๎
ผ๎ูอื่นโดยรายการดังกลําวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวํางผ๎ูซื้อและผ๎ูขาย (ผ๎ูรํวมในตลาด) ณ วันที่วัด
มูลคํา บริษัทฯใช๎ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลํองในการวัดมูลคํายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่ง
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวข๎องก าหนดให๎ต๎องวัดมูลคําด๎วยมูลคํายุติธรรม ยกเว๎นในกรณีที่ไมํมีตลาด
ที่มีสภาพคลํองส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไมํสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มี
สภาพคลํองได๎ บริษัทฯจะประมาณมูลคํายุติธรรมโดยใช๎เทคนิคการประเมินมูลคําที่เหมาะสมกับแตํละสถานการณ์ 
และพยายามใช๎ข๎อมูลที่สามารถสังเกตได๎ที่เกี่ยวข๎องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินท่ีจะวัดมูลคํายุติธรรมนั้นให๎มากที่สุด  
 

ล าดับชั้นของมูลคํายุติธรรมที่ใช๎วัดมูลคําและเปิดเผยมูลคํายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบํง
ออกเป็นสามระดับตามประเภทของข๎อมูลที่น ามาใช๎ในการวัดมูลคํายุติธรรม ดังนี้ 

 ระดับ 1  ใช๎ข๎อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอยํางเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคลํอง 

 ระดับ 2 ใช๎ข๎อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได๎ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไมํวําจะเป็นข๎อมูลทางตรงหรือทางอ๎อม 

 ระดับ 3 ใช๎ข๎อมูลที่ไมํสามารถสังเกตได๎ เชํน ข๎อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น  

 ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหวํางล าดับชั้นของมูลคํา
ยุติธรรมส าหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยูํ ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลคํายุติธรรมแบบเกิดขึ้น
ประจ า 

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ 

 ในการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นต๎องใช๎ดุลยพินิจและการประมาณการ
ในเรื่องที่มีความไมแํนํนอนเสมอ การใช๎ดุลยพินิจและการประมาณการดังกลําวนี้สํงผลกระทบตํอจ านวนเงินที่แสดงในงบ
การเงินและตํอข๎อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตํางไปจากจ านวนท่ีประมาณ
การไว๎  การใช๎ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส าคัญมีดังนี้ 

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 

 ในการประมาณคําเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต๎องใช๎ดลุยพินิจในการประมาณการผลขาดทุน
ที่คาดวําจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตํละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค๎างและ
สภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยูํในขณะน้ัน เป็นต๎น 

   มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

   ในการประเมินมูลคํายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงินที่ไมํมีการซื้อขายในตลาด
และไมํสามารถหาราคาได๎ในตลาดซื้อขายคลํอง ฝ่ายบริหารต๎องใช๎ดุลยพินิจในการประเมินมูลคํายุติธรรมของ
เครื่องมือทางการเงินดังกลําว โดยใช๎เทคนิคและแบบจ าลองการประเมินมูลคํา ซึ่งตัวแปรที่ใช๎ในแบบจ าลองได๎มา
จากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูํในตลาด โดยค านึงถึงความเส่ียงทางด๎านเครดิต   (ทั้งของธนาคารฯ และ
คูํสัญญา) สภาพคลํอง ข๎อมูลความสัมพันธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลคําของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว 
การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเกี่ยวข๎องกับตัวแปรที่ใช๎ในการค านวณ อาจมีผลกระทบตํอมูลคํายุติธรรมที่แสดง
อยูํในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยล าดับชั้นของมูลคํายุติธรรม 
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 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา 

 ในการค านวณคําเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต๎องท าการประมาณอายุการให๎ประโยชน์
และมูลคําคงเหลือเมื่อเลิกใช๎งานของอาคารและอุปกรณ์ และต๎องทบทวนอายุการให๎ประโยชน์และมูลคําคงเหลือ
ใหมํหากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

 นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต๎องสอบทานการด๎อยคําของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแตํละชํวงเวลาและบันทึก
ขาดทุนจากการด๎อยคําหากคาดวํามูลคําที่คาดวําจะได๎รับคืนต่ ากวํามูลคําตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่าย
บริหารจ าเป็นต๎องใช๎ดุลยพินิจที่เกี่ยวข๎องกับการคาดการณ์รายได๎และคําใช๎จํายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์
นั้น 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษัทฯจะรับรู๎สินทรัพย์ภาษีเงินได๎รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกตํางชั่วคราวที่ใช๎หักภาษีเมื่อมีความเป็นไปได๎
คํอนข๎างแนํวําบริษัทฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช๎ประโยชน์จากผลแตกตํางชั่วคราวนั้น ในการนี้
ฝ่ายบริหารจ าเป็นต๎องประมาณการวําบริษัทฯควรรับร๎ูจ านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได๎รอการตัดบัญชีเป็นจ านวนเทําใด 
โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีที่คาดวําจะเกิดในอนาคตในแตํละชํวงเวลา 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

 หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ
พนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต๎องอาศัยข๎อสมมติฐานตําง ๆในการประมาณการนั้น 
เชํน อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนักงาน     
เป็นต๎น 

   คดีฟ้องร้อง 

   บริษัทฯมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร๎องเรียกคําเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได๎ใช๎ดุลยพินิจในการประเมินผล
ของคดีที่ถูกฟ้องร๎องแล๎วและเชื่อมั่นวําจะไมํมีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไมํได๎บันทึกประมาณการหนี้สินดังกลําว ณ 
วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 ในระหวํางปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข๎องกัน รายการธุรกิจดังกลําวเป็นไปตาม
เงื่อนไขทางการค๎าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหวํางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข๎องกันเหลํานั้น ซึ่งเป็นไป
ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได๎ดังนี้ 
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ยอดคงค๎างระหวาํงบริษัทฯและกจิการท่ีเกี่ยวข๎องกัน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหวาํงปีส้ินสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯมคีําใช๎จาํยผลประโยชน์พนักงานท่ีให๎แกํกรรมการ
และผ๎ูบริหาร ดังตํอไปน้ี 
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหวํางร๎อยละ 0.10 ถึง 1.38 ตํอปี (2561: ร๎อยละ 
0.10  ถึง 1.50 ตํอปี) 

8.  เงินลงทุนชั่วคราว   

8.1     ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 และ 2561 เงินลงทุนชั่วคราวประกอบด๎วยรายการดังตํอไปนี้ 

 
8.2 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชเีงนิลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค๎าส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 

และ 2561 สรุปได๎ดังนี ้
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9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 
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10.  สินค้าคงเหลือ 

 
 

11. เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงิน 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยร๎อยละ 1.95 ตํอปี (2561: ระหวําง
ร๎อยละ 1.70 ถึง 1.90 ตํอปี) 
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12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
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ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯมีอุปกรณ์และเครื่องมือจ านวนหนึ่งซึ่งตัดคําเส่ือมราคาหมดแล๎วแตํยังใช๎งาน
อยูํ มูลคําตามบัญชีกํอนหักคําเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกลําวมีจ านวนเงินประมาณ  929.54 ล๎านบาท 
(2561: 541.24 ล๎านบาท)  

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 มูลคําตามบัญชีของสินทรัพย์ไมํมีตัวตนซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และ 2561 
แสดงได๎ดังนี้ 

 
 

14. สิทธกิารเช่า 

 

บริษัทฯได๎ท าสัญญาเชําที่ดินเพื่อสร๎างอาคารโรงพยาบาลท่ีเป็นสถานท่ีประกอบการในปัจจุบันกับสภากาชาดไทย สัญญา
เชํามีระยะเวลา 30 ปี ตั้งแตํวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2591 โดยมีผลประโยชน์ตอบแทนสิทธิการ
เชําเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 668 ล๎านบาท ช าระเต็มจ านวน ณ วันที่ลงนามในสัญญาเชําฉบับใหมํ บริษัทฯได๎ช าระ
คําตอบแทนสิทธิการเชําจ านวน 668 ล๎านบาทให๎กับสภากาชาดไทยแล๎วเมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2562 
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15. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

 
 

16.  ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานและเงินรางวัลการ
ปฏิบัติงานครบก าหนดระยะเวลาแสดงได๎ดังนี้ 
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คําใช๎จาํยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยูใํนสํวนของก าไรหรือขาดทุนแสดงไดด๎ังนี้ 

 

บริษัทฯคาดวําจะจํายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข๎างหน๎าเป็นจ านวนประมาณ 4.73 ล๎าน
บาท (2561: 6.42 ล๎านบาท) 

 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 ระยะเวลาเฉล่ียถํวงน้ าหนักในการจํายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของ
บริษัทฯประมาณ 14 ปี (2561: 23 ปี) 

สมมติฐานท่ีส าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได๎ดังนี้ 

 

 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานที่ส าคัญตํอมูลคําปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 และ 2561 สรุปได๎ดังนี้ 

 

 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ๎มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได๎ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา 
ซึ่งได๎ก าหนดอัตราคําชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ๎างเลิกจ๎าง ส าหรับลูกจ๎างซึ่งท างานติดตํอกันครบ 20 ปีขึ้นไปให๎มีสิทธิ
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ได๎รับคําชดเชยไมํน๎อยกวําคําจ๎างอัตราสุดท๎าย 400 วัน กฎหมายดังกลําวจะมีผลบังคับใช๎ตั้งแตํวันท่ี 5 พฤษภาคม 
2562 เป็นต๎นไป การเปล่ียนแปลงดังกลําวถือเป็นการแก๎ไขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 
และมีผลกระทบให๎บริษัทฯมีหน้ีสินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 18.13 ล๎านบาท บริษัทฯบันทึก
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกลําวโดยรับร๎ูต๎นทุนบริการในอดีตเป็นคําใช๎จํายทันทีในงบก าไรขาดทุนส าหรับปี
ส้ินสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 

17. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใต๎บทบัญญัติของมาตรา 116 แหํงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต๎องจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีสํวนหนึ่งไว๎เป็นทุนส ารองไมํน๎อยกวําร๎อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด๎วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ๎ามี) 
จนกวําทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไมํน๎อยกวําร๎อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดังกลําวไมํสามารถ
น าไปจํายเงินปันผลได๎ ในปัจจุบัน บริษัทฯได๎จัดสรรส ารองตามกฎหมายไว๎ครบถ๎วนแล๎ว 

18. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

  รายการคําใช๎จํายแบํงตามลักษณะประกอบด๎วยรายการคําใช๎จํายที่ส าคัญดังตํอไปนี้ 

 

19. ภาษีเงินได้ 

คําใช๎จาํยภาษีเงินได๎ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 และ 2561 สรุปได๎ดังนี ้
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จ านวนภาษีเงินได๎ที่เกี่ยวข๎องกับสํวนประกอบของงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
และ 2561 สรุปได๎ดังนี ้

 

รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหวํางก าไรทางบัญชีกับคําใช๎จํายภาษีเงินได๎แสดงได๎ดังนี้ 

 
 
สํวนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได๎รอการตัดบัญชีประกอบด๎วยรายการดังตํอไปนี้ 

 

20. ก าไรต่อหุ้น 

  ก าไรตํอหุ๎นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปี(ไมํรวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)ด๎วยจ านวน ถัวเฉล่ียถํวง
น้ าหนักของหุ๎นสามัญที่ออกอยูํในระหวํางปี 
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21.  เงินปันผล 

 

22.  ข้อมูลส่วนงานด าเนินงาน 

 ข๎อมูลสํวนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคล๎องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผ๎ูมีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด๎านการ
ด าเนินงานได๎รับและสอบทานอยํางสม่ าเสมอเพื่อใช๎ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให๎กับสํวนงานและ
ประเมินผลการด าเนินงานของสํวนงาน ทั้ งนี้ ผ๎ูมีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด๎านการด าเนินงานของบริษัทคือ
คณะกรรมการบริหาร 

บริษัทฯด าเนินธุรกิจหลักในสํวนงานด าเนินงานที่รายงานเพียงสํวนงานเดียว คือ การประกอบกิจการโรงพยาบาล  
และด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของสํวนงานโดย
พิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซึ่งวัดมูลคําโดยใช๎เกณฑ์เดียวกับที่ใช๎ในการวัดก าไรหรือขาดทุน
จากการด าเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได๎ ก าไรจากการด าเนินงานและสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงอยูํในงบการเงิน
จึงถือเป็นการรายงานตามสํวนงานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล๎ว 

ในปีส้ินสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯไมํมีรายได๎จากลูกค๎ารายใดที่มีมูลคําเทํากับหรือมากกวํา
ร๎อยละ 10 ของรายได๎ของกิจการ 

23. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

 บริษัทฯและพนักงานได๎รํวมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด๎วยเงินท่ีพนักงานจํายสะสมและเงินท่ีบริษัทฯจํายสมทบให๎เป็นรายเดือนในอัตราร๎อยละ 2 
ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก๎ จ ากัด และจะจํายให๎แกํ
พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบวําด๎วยกองทุนของบริษทัฯ ในระหวํางปีส้ินสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 
บริษัทฯรับร๎ูเงินสมทบดังกลําวเป็นคําใช๎จํายในสํวนของก าไรหรือขาดทุนจ านวน 3.84 ล๎านบาท (2561: 3.52 ล๎าน
บาท) 
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24. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น  

24.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ 

 บริษัทฯมีจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต๎องจํายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต๎สัญญาบริการดังนี้ 

 

24.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

  ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯมีภาระผูกพันรายจํายฝ่ายทุนจ านวนเงินประมาณ  9.7 ล๎านบาท                
(2561: 6.1 ล๎านบาท) ที่เกี่ยวข๎องกับการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ 

24.3 การค้ าประกัน 

ก. ณ ว ันที ่ 31 กรกฎาคม 2562 บร ิษ ัทฯม ีส ัญญาวงเง ิน เบ ิก เก ินบ ัญช ีจ านวน 21.5 ล๎านบาท                               
(2561: 21.5 ล๎านบาท) และวงเงินเงินกู๎ยืมระยะส้ันจ านวน 10.0 ล๎านบาท (2561: 10.0 ล๎านบาท) กับ             
ธนาคารพาณิชย์ซึ่งค้ าประกันโดยกรรมการของบริษัทฯ 

ข. ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯมีหนังสือค้ าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯเหลืออยูํ
เป็นจ านวน 8.0 ล๎านบาท (2561: 4.8 ล๎านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการค้ าประกันการใช๎ไฟฟ้าตามปกติธุรกิจ
ของบริษัทฯจ านวน 4.8 ล๎านบาท (2561: 4.8 ล๎านบาท) และเกี่ยวเนื่องกับการค้ าประกัน การเสียภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินหรือภาษีบ ารุงท๎องที่จ านวน 3.2 ล๎านบาท (2561: ไมํมี) 
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25. เครื่องมือทางการเงิน 

25.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

  เครื่องมือทางการเงินที่ส าคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยูํในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการ
และการเปิดเผยข๎อมูลส าหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด๎วย เงินสดและรายการเทียบเทําเงินสด เงินลงทุน
ชั่วคราว ลูกหนี้การค๎าและลูกหนี้อื่น เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงินและเจ๎าหน้ีการค๎าและเจ๎าหน้ีอื่น บริษัทฯมี
ความเส่ียงที่เกี่ยวข๎องกับเครื่องมือทางการเงินดังกลําว และมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดังนี้ 

  ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 

  บริษัทฯมีความเส่ียงด๎านการให๎สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหน้ีการค๎าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุม ความเส่ียงนี้
โดยการก าหนดให๎มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯจึงไมํคาดวําจะได๎รับความ
เสียหายที่เป็นสาระส าคัญจากการให๎สินเชือ่ นอกจากนี้ การให๎สินเชื่อของบริษัทฯไมํมีการกระจกุตัวเนื่องจากบริษัทฯ
มีฐานของลูกค๎าที่หลากหลายและมีอยูํจ านวนมากราย จ านวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจต๎องสูญเสียจากการให๎สินเชื่อ
คือมูลคําตามบัญชีของลูกหนี้การค๎าและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยูํในงบแสดงฐานะการเงิน 

  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

  บริษัทฯมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากกับสถาบันการเงิน อยํางไรก็ตาม 
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินสํวนใหญํมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่ง
ใกล๎เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยจึงอยูํในระดับต่ า 

 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินท่ีส าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได๎ดังนี้        
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 บริษัทฯมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตํางประเทศอยูํในระดับต่ าเนื่องจากรายการค๎าโดยสํวนใหญํเป็นสกุล
เงินบาท 

25.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

 เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินสํวนใหญํของบริษัทฯจัดอยูํในประเภทระยะส้ันหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล๎เคียงกับอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลคํายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล๎เคียงกับมูลคําตามบัญชีที่แสดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน 

26. ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯมีสินทรัพย์ที่วัดมูลคําด๎วยมูลคํายุติธรรม ดังนี้  

 

เทคนิคการประเมินมูลคํายุติธรรมและข๎อมูลที่ใช๎ส าหรับการวัดมูลคํายุติธรรมระดับ 2  

มูลคํายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีค านวณโดยใช๎อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทยหรือตลาดอื่น  

 ในระหวํางปีปัจจุบัน ไมํมีการโอนรายการระหวํางล าดับชั้นของมูลคํายุติธรรม 
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27. การบริหารจัดการทุน  

 วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส าคัญของบริษัทฯคือการจัดให๎มีซึ่งโครงสร๎างทุนเพื่อสนับสนุนการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร๎างมูลคําการถือหุ๎นให๎กับผ๎ูถือหุ๎น ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯมีอัตราสํวนหนี้สิน
ตํอทุนเทํากับ 0.20:1 (2561: 0.20:1) 

28. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได๎มีมติอนุมัติการจํายเงินปันผลส าหรับปี 2562 ให๎แกํผ๎ู
ถือหุ๎นในอัตราหุ๎นละ 0.55 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 99 ล๎านบาท โดยบริษัทฯ จะน าเสนอเพื่อขออนุมัติการ
จํายเงินปันผลดังกลําวในที่ประชุมสามัญประจ าปีผ๎ูถือหุ๎นของบริษัทฯตํอไป 

29. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีได๎รับอนุมัติให๎ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2562 
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การรับรองความถูกต้องของขอ้มูล 

 บริษัทฯ ได๎สอบทานข๎อมูลในแบบแสดงรายการข๎อมูลประจ าปีฉบับนี้แล๎วด๎วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอ
รับรองวําข๎อมูลดังกลําวถูกต๎องครบถ๎วน ไมํเป็นเท็จ ไมํท าให๎ผ๎ูอื่นผิด หรือไมํขาดข๎อมูลที่ควรต๎องแจ๎งในสาระส าคัญ 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองวํา 

(1) งบการเงินและข๎อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข๎อมูลประจ าปีได๎ แสดงข๎อมูลอยํางถูกต๎อง           

ครบถ๎วนในสาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัท

ยํอยแล๎ว 

(2) บริษัทฯ ได๎จัดให๎มีระบบการเปิดเผยข๎อมูลที่ดี เพื่อให๎แนํใจวําบริษัทฯ ได๎เปิดเผยข๎อมูลในสํวนที่เป็น                 

สาระส าคัญ ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทยํอยอยํางถูกต๎องครบถ๎วนแล๎ว รวมทั้งควบคุมดูแลให๎มีการปฏิบัติ                   

ตามระบบดังกลําว 

(3) บริษัทฯ ได๎จัดให๎บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให๎มีการปฏิบัติตามระบบดังกลําว               

และบริษัทฯ ได๎แจ๎งข๎อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 ตํอผ๎ูสอบบัญชี               

และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล๎ว ซึ่งครอบคลุมถึงข๎อบกพรํองและการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญของ                    

ระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตํอการจัดท ารายงานทางการเงินของ

บริษัทฯ และบริษัทยํอย 

ในการนี้  เพื่อเป็นหลักฐานวําเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได๎รับรองความถูกต๎องแล๎ว 
บริษัทฯ ได๎มอบหมายให๎ นางดารณี ทับแกํน เป็นผ๎ูลงลายมือชื่อก ากับเอกสารนี้ไว๎ทุกหน๎าด๎วย หากเอกสารใดไมํมีลายมือชื่อของ 
นางดารณี ทับแกํน ก ากับไว๎ 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 รองผู๎อ านวยการบริหาร   
  สายงานบัญชี และการเงิน  …………………………………..  
     / เลขานุการบรษิัท 
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เอกสารแนบ 
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ล าดับ
ที ่

ช่ือ-นามสกุล/ต าแหน่ง /  
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

(%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

1. นายจตุพร  สิหนาทกถากลุ 
ประธานกรรมการ 
 
11 ตุลาคม 2547 

78 - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ศิลปศาสตรดุษฎบีัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะการ 
ทํองเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย์ 

11.97 - บิดา นายฐิติ สิหนาทกถากลุ  
  และนายปติิภัทร สิหนาทกถากุล 
- อา นายนรเทพ สิหนาทกถากุล 
 

 

2547 - ปัจจุบัน  
 
2542 ‟ ปัจจุบัน 
  
2536 - ปัจจุบัน   
 
2536 - ปัจจุบัน  
2525 - ปัจจุบัน   
2532 - 2547 

- ประธานกรรมการ 
 บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

- นายกสมาคม สมาคมการคา๎ไทยอุตสาหกรรมเพ่ือการ
ทํองเที่ยว 

- ประธานกรรมการ  
บริษัท แลนด์มาร์คโอเวอร์ซี ดีเวลลอปเม๎นท์ จ ากัด 

- กรรมการ บริษัท สยามโอเวอร์ซี ดีเวลลอปเม๎นท์ จ ากัด 
- กรรมการผู๎จัดการ บริษัท สยามสินทรพัย์พัฒนา จ ากัด 
- ประธานกรรมการ  

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด 
2. 
 

นพ. เจริญ  มีนสุข                                                        
กรรมการ/ประธานฝ่ายแพทย ์ 
 
11 ตุลาคม 2547 
 
 

77 - 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 
จากสมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

1.39 - 
 

 

2547 - ปัจจุบัน 
  
2554 - ปัจจุบัน
  
2536 - ปัจจุบัน 
  
 
2532 ‟ 2553 
 

2532 - 2547 

- กรรมการ 
 บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน)  

- ประธานฝา่ยแพทย ์
 บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

- แพทย์ผู๎เช่ียวชาญ และแพทย์ที่ปรึกษาทางอายุรกรรม 
และอายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหาร  
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

- กรรมการผู๎อ านวยการแพทย์  
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

- กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครนิทร์ จ ากัด 

 

 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 
กรรมการบริษัท เอกสารแนบ 1 
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ล าดับ
ที ่

ช่ือ-นามสกุล/ต าแหน่ง /  
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

3. ศ.เกียรติคุณ  
นพ. เดชา  ตันไพจิตร 
กรรมการ 
 
11 ตุลาคม 2547 

76 - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

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

0.21 - 2547 ‟ ปัจจุบัน  
 
2543 ‟ 2547       
 
 
 
2532 - 2547 

- กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครนิทร์ จ ากัด 
(มหาชน) 

- ศาสตราจารย์หัวหนา๎หนํวยโรคตดิเชื้อระบาดวิทยาและ
เวชศาสตร์ชุมชน ภาควิชาอายุรศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

- กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครนิทร์ จ ากัด 

4. 
 

 
 
 
 

ผศ.นพ. ประภาส  ธีระกุล         
กรรมการ 
 
11 ตุลาคม 2547  กรรมการ 
 
  
 

64 
 
 
 
 

-  แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลัยมหิดล 

-  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

-  วุฒิบัตรสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา               
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

-  Fellow of The American Academy of Cosmetic 
Surgery 

-  MBA สาขาการจัดการ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
-  Director Accreditation Program (DAP) 2005 
จากสมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

- 
 

- 2547 ‟ ปัจจุบัน
  
2554 ‟ 2557
  
2552 ‟ 2554
  
2536 ‟ 2538
  
2535 ‟ 2547   
2534 ‟ 2536 

 
 

2526 ‟ 2534 
  

- กรรมการ  
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

- ผู๎อ านวยการแพทย์  
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

- รองผู๎อ านวยการแพทย์ 
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

- ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการแพทย์  
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด 

- กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครนิทร์ จ ากัด 
- ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ภาควิชาโสต นาสกิ ลาริงซ์วิทยา 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

- อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ล าดับ
ที ่

ช่ือ-นามสกุล/ต าแหน่ง /  
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ประสบการณ์ท างาน 

5. นายประภัทร  สุทธาเวศ                                                   
กรรมการ 
 
11 ตุลาคม 2547 
 

75  - ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) คณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

- ปริญญาโทรัฐศาสตร์ (การปกครอง) คณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ประกาศนียบัตรทางด๎านการจัดการและ
พัฒนาการทํองเที่ยว มหาวิทยาลัยไฮฟา 
(University of Haifa) ประเทศอิสราเอล 

- Director Accreditation Program (DAP) 2004 
จากสมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

- - 2547 - ปัจจุบัน
  
2559 - ปัจจุบัน
  
2559 ‟ ปัจจุบัน
2561 (มิ.ย. - ก.ย.) 
 

2554 ‟ 2559 
 

2553 ‟ 2560
  
2550 ‟ 2556
  

2548 ‟ 2554 
 
 
 

2548 ‟ 2554 
 
2548 ‟ 2554 
 

2542 ‟ 2548 
 

2542 ‟ 2547  

- กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครนิทร์ จ ากัด 
(มหาชน) 

- ที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายบริหาร  
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

- กรรมการวิทยาลัยพณิชยการบางนา 
- ปฏิบัติหนา๎ที่แทนเลขานุการบริษัท  

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 
- รักษาการผู๎อ านวยการบริหาร  

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 
- อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- ผู๎อ านวยการหลักสูตรนานาชาติการบรหิารจัดการ

ธุรกิจโรงแรม มหาวิทยาลัยรังสิต (โครงการความ
รํวมมือทางวิชาการระหวําง CHN University, 
Netherlands กับ มหาวิทยาลัยรังสติ) 

- ประธานคณะท างาน RSU Horizon Travel 
มหาวิทยาลัยรังสติ 

- ที่ปรึกษาอาวุโส  
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

- กรรมการผู๎อ านวยการบริหาร  
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

- กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครนิทร์ จ ากัด 
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ล าดับ
ที ่

ช่ือ-นามสกุล/ต าแหน่ง /  
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ประสบการณ์ท างาน 

      2535 ‟ 2548 
2535 ‟ 2548           

- อาจารย์พิเศษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยสยาม 

- ผู๎จัดการ และที่ปรึกษาฝา่ยทรัพยากรบคุคล บรษิัท 
สยามสินทรัพย์พัฒนา จ ากัด ผู๎จัดการ และที่ปรึกษาฝา่ยทรัพยากรบคุคล บรษิัท สยามสนิทรัพย์พัฒนา จ ากัด ผู๎จัดการ และที่ปรึกษาฝา่ยทรัพยากรบคุคล บรษิัท สยามสนิทรัพย์พัฒนา จ ากัด 

6. นายสุเมธ  เจนเจษฎา                                                         
กรรมการ 
 

11 ตุลาคม 2547 
 

85 - บัญชีบัณฑิตและพาณิชยศาสตรบัณฑิต คณะ
พาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

- Director Accreditation Program (DAP) 2005 
จากสมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

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

- กรรมการ  
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

- กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั สยาม
สปอร์ต ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) 

- ผู๎สอบบญัชีรับอนุญาต บรษิัท ส านักงานเลิศนิมิตร
การบัญชีและกฎหมาย จ ากัด 

- กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครนิทร์ จ ากัด 
(มหาชน) 

7. นพ. อาคม  เชียรศิลป์ 
กรรมการ          
 
20 พฤศจิกายน 2551                                                      

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

Council of Thailand 
- Sub - Speciality Board Certified in Medical 

Oncology 
- Fellowship in Oncology (RPMI, USA and 

RMH, UK) 
- Mini MBA, Chulalongkorn University 
- MBA in Health, Chulalongkorn University 

- - 2551 - ปัจจุบัน  
 
2550 - ปัจจุบัน   
 
2550 ‟ ปัจจุบัน 
  
2523 - ปัจจุบัน   
 
 

- กรรมการ และผู๎อ านวยการศูนย์มะเร็งโฮลิสติค 
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มะเร็งวิทยาสมาคมแหํงประเทศ
ไทย 

- แพทย์ที่ปรึกษาผู๎ทรงคุณวุฒิทางคลินกิ โรงพยาบาล
จุฬาภรณ์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ ์

- ผู๎เช่ียวชาญเฉพาะสาขามะเร็ง องค์การอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข 
 

 



แบบแสดงรายการข๎อมูลประจ าป ี2562 (แบบ 56-1)  | 116  
  

ล าดับ
ที ่

ช่ือ-นามสกุล/ต าแหน่ง /  
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

(%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ประสบการณ์ท างาน 

   - Cert. in Hospital Management, Harvard 
School of Public Health, USA 

- Director Accreditation Program (DAP) 2017 
จากสมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

   2550  
 
 
  
2545 - 2550  

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

- รองผู๎อ านวยการ สถาบันมะเร็งแหํงชาติ 
8. นายฐิติ สิหนาทกถากุล 

กรรมการ 
 
20 พฤศจิกายน 2551                                                      

44 - บริหารธุรกิจบัณฑิต ภาควิชาการเงิน การ
ธนาคาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ปริญญาโท ด๎านการวิเคราะห์ ออกแบบและ
บริหารระบบสารสนเทศ The London School of 
Economics and Political Science ประเทศ
อังกฤษ 

- ปริญญาโท ด๎านบริหารธุรกิจ MBA, Huron 
University ประเทศอังกฤษ 

0.83 - บุตร นายจตุพร สิหนาทกถากุล 
- พี่ชายนายปิติภัทร สิหนาทกถากุล 
- ลูกพี่ลูกน๎อง  

นายนรเทพ สหินาทกถากุล 

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

- กรรมการ  
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

- กรรมการ บริษัท คอนเนอร์เดคคอร์ จ ากัด 
- กรรมการ  

บริษัท โคมาร์ส แมนเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
- กรรมการ บริษัท คัมปูไทยแลนด์ จ ากดั 
- ผู๎ชํวยกรรมการผู๎จัดการ และกรรมการบริษัท  

กลุํมบริษัทแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ 
- รักษาการผู๎อ านวยการฝา่ยทรัพยากรบคุคล  

โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ 
- ผู๎พิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง 
- ฝ่ายการตลาด  

บริษัทเงินทุน ธนสยาม จ ากัด (มหาชน) 
- ผู๎บริหารฝึกหัด โรงแรมรอยัล แลงคาสเตอร์ ประเทศอังกฤษ 
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ล าดับ
ที ่

ช่ือ-นามสกุล/ต าแหน่ง /  
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

(%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์ท างาน 

9. นายปิติภัทร สิหนาทกถากลุ 
กรรมการ 
 
20 พฤศจิกายน 2556                                                      

43 - บัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

- Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- การจัดการมหาบัณฑิต (การพัฒนาองค์การและ

การจัดการ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
- Essentials of Leadership Training Course, 

London Business School 

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

2556 - ปัจจุบัน 
  
2559 - ปัจจุบัน 
  
 
2549 - 2559 
  
2548 - 2549 
  
2547 - 2548 
  
 
2545 - 2547 

- กรรมการ  
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

- ที่ปรึกษาฝ่ายนโยบายและการวางแผนพัฒนาการ
ตลาดและสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ บริษัท 
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

- ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการบริหาร 
 บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

- รักษาการผู๎ชํวยผู๎อ านวยการบริหาร  
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

- ที่ปรึกษาศนูย์สารสนเทศ และที่ปรึกษาสื่อ
ประชาสัมพันธ์  
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

- ผู๎ชํวยผู๎จัดการ ส านักกรรมการ  
บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จ ากัด 

10. นายนรเทพ สิหนาทกถากลุ 
กรรมการ 
 
19 พฤศจิกายน 2558 

59 - พาณิชยศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรแ์ละ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- - หลาน นายจตุพร สิหนาทกถากลุ 
- ลูกพี่ลูกน๎อง นายฐิติ สิหนาทกถากุล     
    และนายปิติภัทร สิหนาทกถากลุ 

2558 - ปัจจุบัน
  
2541 - ปัจจุบัน   
 
2542 - 2544   

2536 - 2541  

- กรรมการ  
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

- ผู๎อ านวยการฝ่ายนิติกรรม 
 บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จ ากัด 

- ผู๎พิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง 
- ผู๎ชํวยผู๎จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท สยาม

สินทรัพย์พัฒนา จ ากัด 
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ล าดับ
ที ่

ช่ือ-นามสกุล/ต าแหน่ง /  
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

(%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์ท างาน 

11. นายไกรศักดิ์  ขัดค า   
กรรมการ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
11 ตุลาคม 2547 

56 - นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

- เนติบัณฑิตไทย ส านกัอบรมศึกษากฎหมายแหํง
เนติบัณฑิตยสภา 

- ประกาศนียบัตรทางกฎหมายธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

- Director Accreditation Program (DAP) 2004 
จากสมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

- - 2548 ‟ ปัจจุบัน 
  
2537 - ปัจจุบัน  
 

2547 - 2548
  

- กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

- ทนายความ และกรรมการบริหาร บรษิทั ส านัก
กฎหมายสหการ จ ากัด 

- กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

12. นพ. ปรีดี   เหตระกูล 
กรรมการ กรรมการอิสระ  และ
กรรมการตรวจสอบ 
 
11 ตุลาคม 2547 

76 - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

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

จากสมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

0.83 - 2547 - ปัจจุบัน  
 
2532 - 2547   
2521 - 2560 

 

- กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

- กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครนิทร์ จ ากัด  
- กรรมการและศัลยแพทย์ทั่วไป  

บริษัท เมโยโพลีคลีนิค จ ากัด 
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ล าดับ
ที ่

ช่ือ-นามสกุล/ต าแหน่ง /  
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

(%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์ท างาน 

 

13. รศ.นพ. เชิดศักดิ์  ธีระบุตร                                       
กรรมการ กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 
 
8 มิถุนายน 2549 

76 - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

- 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 
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

- ที่ปรึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ศิริราชมูลนิธ ิ
- อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
- ที่ปรึกษาผู๎อ านวยการโรงพยาบาลศิริราช 
- กรรมการบริหาร คณะแพทยศาสตร์ศิรริาช

พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
14. ผศ.ดร. ปัญญา  อิสระวรวาณิช 

กรรมการ กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 
 
27 กันยายน 2549 

47 - บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การสอบบัญชี) คณะ
พาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

- บัญชีมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

- บัญชีดุษฎบีัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- Director Accreditation Program (DAP) 2006 
จากสมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

- - 2549 - ปัจจุบัน  
 
2547 - ปัจจุบัน  
 
 
2540 - ปัจจุบัน  
 
2558 - 2559  
 
2556 - 2558  
 
  

- กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

- อาจารย์ประจ าภาควิชาการบัญชี คณะ
พาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

- ผู๎สอบบญัชีรับอนุญาตแหํงประเทศไทย สภา
วิชาชีพบัญชี 

- รองคณบดี ฝ่ายการนักศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- ผู๎ชํวยคณบดี ฝ่ายการเงินและวางแผน คณะ
พาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
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ช่ือ-นามสกุล/ต าแหน่ง /  
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์ท างาน 

 

   -    2543 ‟ 2547 
  
2538 - 2543 

- หัวหน๎าสาขาวิชาการบญัชี คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

- ผู๎ชํวยผูส๎อบบัญชีอาวุโส  
บริษัท ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ากัด 

15. นายชัยฤกษ์  วิริยะรัตนพร 
กรรมการ กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 
 
10 สิงหาคม 2560 

68 - บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

- Director Accreditation Program (DAP) 2018 
จากสมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

- - 2560 - ปัจจุบัน      
 
2556 ‟ 2560   
 

- กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

- ที่ปรึกษาดา๎นบัญชแีละภาษีอากร  
บริษัท ไอ.จี.เอส. จ ากัด (มหาชน) 
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ล าดับ
ที ่

ช่ือ-นามสกุล/ต าแหน่ง /  
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

อายุ 
(ป)ี 
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สัดส่วน 
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(%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

1. นายจตุพร  สิหนาทกถากลุ 
ประธานกรรมการ 
 
11 ตุลาคม 2547 

78 - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- ศิลปศาสตรดุษฎบีัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะการ 
ทํองเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย์ 

11.97 - บิดา นายฐิติ สิหนาทกถากลุ  
  และนายปติิภัทร สิหนาทกถากุล 
- อา นายนรเทพ สิหนาทกถากุล 
 

 

2547 - ปัจจุบัน  
 
2542 ‟ ปัจจุบัน 
  
2536 - ปัจจุบัน   
 
2536 - ปัจจุบัน  
2525 - ปัจจุบัน   
2532 - 2547 

- ประธานกรรมการ 
 บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

- นายกสมาคม สมาคมการคา๎ไทยอุตสาหกรรมเพ่ือการ
ทํองเที่ยว 

- ประธานกรรมการ  
บริษัท แลนด์มาร์คโอเวอร์ซี ดีเวลลอปเม๎นท์ จ ากัด 

- กรรมการ บริษัท สยามโอเวอร์ซี ดีเวลลอปเม๎นท์ จ ากัด 
- กรรมการผู๎จัดการ บริษัท สยามสินทรพัย์พัฒนา จ ากัด 
- ประธานกรรมการ  

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด 
2. 
 

นพ. เจริญ  มีนสุข                                                        
กรรมการ/ประธานฝ่ายแพทย ์ 
 
11 ตุลาคม 2547 
 
 

77 - 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 
จากสมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

1.39 - 
 

 

2547 - ปัจจุบัน 
  
2554 - ปัจจุบัน
  
2536 - ปัจจุบัน 
  
 
2532 ‟ 2553 
 

2532 - 2547 

- กรรมการ 
 บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน)  

- ประธานฝา่ยแพทย ์
 บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

- แพทย์ผู๎เช่ียวชาญ และแพทย์ที่ปรึกษาทางอายุรกรรม 
และอายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหาร  
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

- กรรมการผู๎อ านวยการแพทย์  
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

- กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครนิทร์ จ ากัด 

 

 

ผู้บริหารบริษัท 
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ล าดับ
ที ่

ช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ป)ี 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ 

(%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์ท างาน 

 

3. ศ.คลินิกเกียรติคุณ  
นพ. ชัยพร ภัทราคม 
ผู๎อ านวยการแพทย ์
และผู๎อ านวยการฝ่ายปฏิบัตกิารพิเศษ 

75  - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

- วุฒิบัตรผู๎เช่ียวชาญ  สาขาสูติศาสตร์-นรีเวช
วิทยา 

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

- ผู๎อ านวยการแพทย์  
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

- ผู๎อ านวยการฝ่ายปฏบิัติการพิเศษ  
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

- ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

- หัวหน๎าภาควิชาสตูิศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

- Main Collaborator CDC USA 
หัวหน๎าสาขา STD คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

4. นพ. วีระชัย  พ่ึงรัศมี 
รองผู๎อ านวยการแพทย์ 

69 - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  

- วุฒิบัตรสูตินรีเวชวทิยา (สตูิศาสตร์-นรีเวชวิทยา) 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล 

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

- รองผู๎อ านวยการแพทย์  
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

- สูตินรีแพทย์   
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

- หัวหน๎าแพทยแ์ผนกสูติ-นรีเวช  
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

- สูตินรีแพทย์  โรงพยาบาลหัวเฉียว 
- สูตินรีแพทย์  โรงพยาบาลกล๎วยน้ าไท 
- สูตินรีแพทย์  โรงพยาบาลมเหสักข ์
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ช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ป)ี 
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ประสบการณ์ท างาน 

 

5. นางน้ าเพ็ชร  สรัคคานนท ์
รองผู๎อ านวยการแพทย์   
งานพยาบาล 

58 - ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์  
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ 

-  Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารทั่วไป คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

- บริหารทางการพยาบาล จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- การบริหารงานโรงพยาบาลเอกชน  
สมาคมโรงพยาบาลเอกชน 

- - 2554 - ปัจจุบัน   
 
2550 - 2554    
     
2549 - 2550        
    
  2536 - 2549         
   
2535 - 2536           
 
2533 - 2535           
 
2525 - 2533           

- รองผู๎อ านวยการแพทย์ งานพยาบาล   
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

- รองผู๎อ านวยการฝ่ายการพยาบาล  
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

- หัวหน๎ากลุํมงานบริการผู๎ปว่ยใน  
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

- หัวหน๎าห๎องคลอด  
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

- พยาบาลประจ าห๎องตรวจสูต-ินรีเวช  
โรงพยาบาลต ารวจ  

- พยาบาลประจ าหอผู๎ปว่ยสูต-ินรีเวช  
โรงพยาบาลต ารวจ  

- พยาบาลประจ าห๎องคลอด โรงพยาบาลต ารวจ 
6.  นางชฎารัตน์  ศิริวัฒน์ 

รองผู๎อ านวยการฝ่ายปฏบิัติการ
พิเศษ 
 

58 - สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรส์ุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

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

- รองผู๎อ านวยการฝ่ายปฏบิัติการพิเศษ  
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

- ผู๎อ านวยการฝ่ายการพยาบาล  
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

- รักษาการผู๎อ านวยการฝา่ยการพยาบาล                                    
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

- ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการฝ่ายการพยาบาล 
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

- ปฏิบัติงานแผนกผู๎ป่วยใน โรงพยาบาลมิชช่ัน                                       
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

 
ประสบการณ์ท างาน 

 

7. นพ. บรรเจิด บาลมงคล 
รองผู๎อ านวยการฝ่าย       
 ปฎิบัติการพิเศษ 
(บริหารคุณภาพ)  
 

47 - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- - 2559 - ปัจจุบัน
  
2554 ‟ 2559 
 
2547 - 2554 
2542 - 2547 

- รองผู๎อ านวยการฝา่ยปฎิบัตกิารพิเศษ (บรหิารคุณภาพ) 
บริษทั โรงพยาบาลไทยนครนิทร์ จ ากัด (มหาชน) 

- แพทย์เวชบ าบัดวกิฤต 
บริษทั โรงพยาบาลไทยนครนิทร์ จ ากัด (มหาชน) 

- หัวหนา๎แผนกเวชบ าบัดวิกฤต โรงพยาบาลหัวเฉียว 
- วิสัญญีแพทย ์

8. นางสาวมาลี  บุญลีชัย 
รองผู๎อ านวยการบริหารอาวุโส 
สายงานสนับสนนุ และ 
รองผู๎อ านวยการบริหาร  
สายงานพัฒนาธุรกิจ 
 

56 - เศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

-  Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
-  Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-  การบริหารงานโรงพยาบาลเอกชน  

สมาคมโรงพยาบาลเอกชน 

- - 2561 - ปัจจุบัน 
 
2559 - ปัจจุบัน 
 
2549 - 2559    
 
2548 - 2549          
 
2545 - 2548 
 
2537 - 2545 
 
2535 - 2537 

- รองผู๎อ านวยการบริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท 
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

- รองผู๎อ านวยการบริหารอาวุโส สายงานสนับสนุน  
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

- รองผู๎อ านวยการบริหาร  
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

- รักษาการรองผู๎อ านวยการบริหาร    
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

- ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการบริหาร 
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

- ผู๎จัดการส านักกรรมการผู๎อ านวยการบริหาร  
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด 

- ผู๎จัดการฝา่ยจัดซื้อ  
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด 
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ล าดับที ่ ช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

9. นางดารณี  ทับแกํน 
รองผู๎อ านวยการบริหาร  
สายงานบญัชีและการเงิน 
และเลขานุการบริษัท 

 
 
 

61 - บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทาง
พัฒนาการเศรษฐกิจ (เศรษฐศาสตร์
วิเคราะห์และประเมินโครงการ) สถาบนั
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์        

- การบริหารงานโรงพยาบาลเอกชน สมาคม
โรงพยาบาลเอกชน 

- Strategic CFO in Capital Markets 
Program (2561) ตลาดหลักทรัพย์แหงํ
ประเทศไทย 

- - 2561 ‟ ปัจจุบัน 
 
2559 - ปัจจุบัน              
 
2558 - 2559            
 
2549 - 2558        
 
2532 - 2549         
 
2523 - 2532       
 
2523 - 2532       

- เลขานุการบริษัท 
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

- รองผู๎อ านวยการบริหาร สายงานบัญชแีละการเงิน 
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

- ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการบริหาร 
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

- ผู๎อ านวยการฝ่ายอ านวยการกลาง  
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค 

- ผู๎จัดการบัญชีการเงิน 
บริษัท โรงพยาบาลเจ๎าพระยา จ ากัด  

- เจ๎าหน๎าที่บัญชี   
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ บางกอกอินเวสท์เมนท์ จ ากัด 

- นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์  
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ บางกอกอินเวสท์เมนท์ จ ากัด 
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ล าดับที ่ ช่ือ/ต าแหน่ง 
อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
สัดส่วน 

การถือหุ้น 
ในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

10. นายพงษ์ศักดิ์ เตชะสถิระกลุ 
ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการแพทย์  
งานสนับสนุนแพทย ์

56 - วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

-  Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- วุฒิบัตรผู๎ตรวจติดตามภายในงานเทคนิค

การแพทย์ สภาเทคนคิการแพทย ์
- วุฒิบัตรผู๎ตรวจประเมินระบบคุณภาพงาน

เทคนิคการแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์ 

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

- ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการแพทย์ งานสนบัสนนุแพทย์ บริษัท 
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

- ผู๎จัดการสายงานสนบัสนุนแพทย ์
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

- ผู๎จัดการฝา่ยวิเคราะห์โรค 
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

- นักเทคนิคการแพทย์  
โรงพยาบาลพญาไท 1 

- นักวิจัย คณะเวชศาสตร์เขตร๎อน มหาวทิยาลัยมหิดล 
11. นางสาวสุรัญชนา ตันพลีรตัน ์

ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการบริหาร  
ฝ่ายบริการสํวนหนา๎ 

46 - วิทยาศาสตรบณัฑิต (กายภาพบ าบัด) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

- Mini  MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)  

คณะการจัดการและการทํองเที่ยว  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 

- - 2560 - ปัจจุบัน 
 
2559 
 
2556 - 2559 
 
2542 - 2556 
  

- ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการบริหาร ฝา่ยบริการสํวนหน๎า  
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

- ผู๎จัดการสายงานสนบัสนุนแพทย์  
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

- ผู๎จัดการฝา่ยพัฒนาบุคลากร    
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

- ผู๎จัดการฝา่ยกายภาพบ าบัด  
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 



แบบแสดงรายการข๎อมูลประจ าป ี2562 (แบบ 56-1)  | 127  
  

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยํอย  
 

- ไมํมี - 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
เรียน คณะกรรมการบริษัท 
 บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์จ ากัด (มหาชน) 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยการแตํงตั้งจากมติคณะกรรมการของบริษัทประกอบด๎วยกรรมการอิสระ จ านวน     
5 ทําน โดยมี นายไกรศักดิ์ ขัดค า เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นพ. ปรีดี เหตระกูล  รศ. นพ. เชิดศักดิ์ ธีระบุตร             
ผศ. ดร. ปัญญา อิสระวรวาณิช และนายชัยฤกษ์ วิริยะรัตนพร เป็นกรรมการตรวจสอบ และนายอรรถพงศ์ ทิพย์อักษร      
ท าหน๎าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได๎ปฏิบัติงานภายใต๎ขอบเขตหน๎าที่และความรับผิดชอบตามที่ได๎รับมอบหมาย 
จากคณะกรรมการบริษัทอยํางรอบคอบด๎วยความรู๎ ความสามารถ และความเป็นอิสระ โดยไมํมีข๎อจ ากัดและเงื่อนไขใน
การได๎รับข๎อมูลและเป็นไปตามข๎อก าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข๎องของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย ตลอดจนค า 
แนะน าในเรื่องตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง และได๎รับความรํวมมือเป็นอยํางดีจากผ๎ูบริหาร ผ๎ูตรวจสอบภายใน และผ๎ูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ โดยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 ระหวํางวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได๎มีการประชุมรํวมกันจ านวน 5 ครั้ง และในการประชุมดังกลําวจะมีผ๎ูบริหาร ผ๎ูตรวจสอบภายใน และผ๎ูสอบ
บัญชีของบริษัทฯ เป็นผ๎ูให๎ข๎อมูลโดยสรุปสาระส าคัญได๎ ดังนี้ 

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2562 ได๎สอบถามรับฟังค าชี้แจงจากผ๎ูบริหาร และ
ผ๎ูสอบบัญชีในเรื่องความถูกต๎องครบถ๎วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยข๎อมูล ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นสอดคล๎องกับผ๎ูสอบบัญชีวํารายงานการเงินดังกลําวมีความถูกต๎องตามที่ควรในสาระส าคัญและ
เชื่อถือได๎ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

2. สอบทานงานระบบการตรวจสอบภายใน ได๎พิจารณาภารกิจขอบเขตการปฏิบัติงาน หน๎าที่ความรับผิดชอบ
และความเป็นอิสระของผู๎ตรวจสอบภายในให๎สอดคล๎องกับแนวทางการตรวจสอบภายในของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศ
ไทย ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวําบริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่ เพียงพอ เหมาะสม                  
และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐาน 

3. สอบทานข๎อมูลการด าเนินงานและระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอเหมาะสมและ
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน อันจะชํวยสํงเสริมให๎การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายนโยบายของบริษัทฯ    
โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในตามแผนงานท่ีได๎รับอนุมัติ ซึ่งครอบคลุมระบบงานท่ีส าคัญของบริษัทฯ 

จากการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบไมํพบข๎อบกพรํองที่เป็นสาระส าคัญ บริษัทฯ มีการดูแลทรัพย์สินที่
เหมาะสม มีการปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข๎อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศ
ไทย กฎหมาย และระเบียบข๎อบังคับที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจของบริษัทฯ มีการมอบอ านาจ และอนุมัติให๎ด าเนินงานอยํางมี
ขั้นตอนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว๎ และเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีการก ากับดูแลกิจการที่มีความ
โปรํงใสตลอดจนมีการปรับปรุงแก๎ไขให๎สอดคล๎องกับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไปอยํางมีประสิทธิภาพ 

4. สอบทานและให๎ความเห็นตํอรายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจกํอให๎เกิดความขัดแย๎งทางผลประโยชน์
การตกลงเข๎าท ารายการของบริษัทฯ มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดตํอการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความ
โปรํงใสและมีการเปิดเผยข๎อมูลอยํางถูกต๎องและครบถ๎วน 

 

เอกสารแนบ 3 
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5. พิจารณาและเสนอแตํงตั้งผ๎ูสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได๎พิจารณาและให๎ความเห็นตํอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอขออนุมัติตํอที่ประชุมสามัญผ๎ูถือหุ๎นในการแตํงตั้งนางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์ เลขทะเบียน 
4753 หรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี เลขทะเบียน 4451 หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตย์ด ารง เลขทะเบียน 5906 จากบริษัท 

ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผ๎ูสอบบัญชีประจ าปี พ.ศ. 2563 ของบริษัทฯ โดยก าหนดคําตอบแทนส าหรับผ๎ูสอบบัญชี
ประจ าปีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม  2563 เป็นจ านวนเงิน  1,220,000 บาท และคําใช๎จํายในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามที่จํายจริงแตํไมํเกิน 30,000 บาท และให๎บริษัทฯ สรรหาผ๎ูสอบบัญชีรายอื่นเพิ่มเติมเพื่อน าเสนอให๎ที่ประชุมสามัญผ๎ู
ถือหุ๎นพิจารณาอนุมัติตํอไป 

คณะกรรมการตรวจสอบได๎ปฏิบัติหน๎าที่ครบถ๎วนตามที่ ได๎รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและมี
ความเห็นวําบริษัทฯ มีการรายงานข๎อมูลทางการเงิน และการปฏิบัติงานเป็นไปอยํางถูกต๎อง มีระบบการควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข๎อก าหนดและระเบียบข๎อบังคับตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง มีการเปิดเผยรายการท่ี
เกี่ยวโยงกันอยํางถูกต๎องและมีการปฏิบัติงานที่สอดคล๎องกับระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดีอยํางเพียงพอ โปรํงใส และ
เชื่อถือได๎ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให๎มีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล๎อมทางธุรกิจอยําง
ตํอเนื่อง 
 
 

       
(นายไกรศักดิ์ ขัดค า)  

           ประธานกรรมการตรวจสอบ  
         บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ ากัด (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินรายการทรัพย์สิน 

 

- ไมํมี - 
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เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ 

 
- ไมํมี - 

 

 


